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 30  :كاريكاتير
***  

  
  عادة بناء الثقة خطوة إل13 إلقرارها وواشنطن تنتظر منه "مسودة تفاهمات"يعود بـ نتنياهو .1

رئيس الحكومة االسرائيلي بنيامين ، أن  أسعد تلحمي عنالناصرة من  26/3/2010 الحياة، ذكرت
قال انه يحتاج الى موافقة حكومته عليها قبل توقيعها، " مسودة تفاهمات"نتانياهو عاد من واشنطن بـ 

  . ثقة مطلباً اميركياً تشكل في مجملها خطوات العادة بناء ال13وتتضمن 
: غير ان نتانياهو اشار قبل مغادرته واشنطن الى احراز تقدم، وصرح لالذاعة العسكرية االسرائيلية

وجدنا النقطة الوسطية بالتمام بين السياسة التقليدية التي انتهجتها كل حكومات اسرائيل ورغبتنا في "
  ."يمكننا القول اننا تقدمنا. ايجاد السبل العادة تحريك عملية السالم

امس ان فريقين اميركي واسرائيلي التقيا في واشنطن قبل ساعات " يديعوت احرونوت"وكشفت صحيفة 
من مغادرة نتانياهو بهدف صوغ وثيقة تلخص الخطوات الواجب على اسرائيل اتخاذها من اجل 

ع على واضافت ان المسؤولين االميركيين كانوا يأملون في التوقي. المساعدة على استئناف المفاوضات
وثيقة مشتركة تلخص هذه التفاهمات، اال ان نتانياهو فضل ان يأخذ موافقة منتدى السباعية على هذه 

  .الوثيقة
ان مسؤولين اميركيين واسرائيليين يعملون على " واشنطن بوست"في السياق نفسه، كتبت صحيفة 

واضافت ان .  الستئناف المفاوضاتتتناول القضايا التي هناك حاجة لحلها، وبينها القدس، تمهيداً" مسودة"
نتانياهو سيحاول تسويق هذه التفاهمات لدى حكومته، فيما سيتولى ميتشل تسويقها لدى العرب 

  . والفلسطينيين
مع " خطوات لبناء الثقة" مطلبا السرائيل تمثل 13ان اوباما قدم " يديعوت احرونوت"وكتبت صحيفة 

واضافت ان في مقدم هذه ". توقع اجوبة ايجابية عليها"فاوضات، والفلسطينيين تساعدهم في العودة الى الم
المقبل ولجم البناء في ) سبتمبر(المطالب تعليق البناء في المستوطنات بعد انتهاء فترة التعليق في ايلول 

القدس الشرقية واالحياء الفلسطينية، ونقل مناطق اخرى في الضفة الغربية لسيطرة السلطة الفلسطينية، 
ق ألف اسير، وان تعرض اسرائيل قريباً مواقفها من قضايا الالجئين والحدود والقدس، وان توافق واطال

  .على استكمال مفاوضات الحل الدائم في غضون عامين
ورأت صحف اسرائيلية ان مطالب اوباما لن تكون مقبولة لدى الحكومة اليمينية، وانها تضع نتانياهو 

طالب بثمن انهيار االتئالف الحكومي، او رفضها وخسارة الدعم االميركي اما قبول الم: امام احد خيارين
ان اسرائيل باتت تخشى ان تبحث االدارة " هآرتس"وكتبت . السرائيل، خصوصا في الملف االيراني

االميركية مسألة السالح النووي االسرائيلي علناً خالل مؤتمر يعتزم اوباما على عقده خالل اسابيع في 
  .من انتشار السالح النوويشأن الحد 
مع عودة نتنياهو، إلى تل ، أنه و نظير مجلي عنتل أبيب من  26/3/2010 الشرق األوسط، وأضافت

أبيب، أمس، أجمع اإلسرائيليون على أنه فشل فشال ذريعا في تحقيق أهداف الزيارة، وأن الرئيس 
ى إهانات إسرائيل، بل كتعبير عن األميركي، أوباما، أهانه بشكل شخصي عدة مرات وليس فقط ردا عل

وفي ضوء ذلك، انطلقت اقتراحات مختلفة إلحداث تغييرات في  .سياسة وأجواء جديدة في واشنطن
" كديما"تركيبة الحكومة، وضرورة التخلص من أحد األحزاب اليمينية المتطرفة واستبداله بحزب 

وحسب المصادر اإلسرائيلية، فإن  . األميركيةالمعارض بقيادة تسيبي ليفني، الذي يعتبر مقربا من اإلدارة
 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح في 20األزمة تفاقمت بسبب النشر في إسرائيل، عن خطتين لبناء 

وقد سأل أوباما . وجاء النشر في إسرائيل، قبل نصف ساعة من لقاء نتنياهو مع أوباما. القدس الشرقية
أنه فوجئ مثله، وأنه فحص ما جرى فقيل له إن هذه أمور نتنياهو عن قصة هذا المشروع، فأجاب ب
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وراح يفسر ألوباما ما كان شرحه لكلينتون، من أن قرارات المصادقة على البناء هي من . إجرائية
 .لكن أوباما رفض االقتناع بذلك. اختصاص لجان صغيرة وبسيطة وال تتم بقرارات الحكومة

  
  م التوصل إلى اتفاق بين نتنياهو واوباما لوقف االستيطانمساعد ميتشل أبلغ عباس بعد: أبو ردينة .2

قـال إن    الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينـة،       أن  ،  من عمان  26/3/2010الخليج،  ذكرت  
الرئيس عباس التقى فى عمان هذا المساء مبعوث اإلدارة األمريكية ديفيد هيل، وهو مـساعد المبعـوث                 

لـم يـتم    "فى الشرق األوسط جورج ميتشيل، مضيفاً أن هيل أبلغ عباس، أنـه             األمريكى لعملية السالم    
التوصل بعد إلى اتفاق بين الرئيس أوباما ونتانياهو لوقف االستيطان فى القدس والضفة الغربية من أجل                

، لكن أبو ردينة أوضح أن هيـل   "واإلسرائيلي الفلسطينياستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين       
كد للرئيس عباس أن اإلدارة األمريكية ستستمر فى جهودها وستبقى االتصاالت الفلـسطينية األمريكيـة     أ

  .مستمرة
 رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب أنعمان، من  26/3/2010الحياة، وأضافت 
توصل بعد الي  لم تاألميركية اإلدارةان مساعد ميتشل ابلغ عباس امس ان » الحياة« لـ  قالعريقات

 في شأن االستيطان، لكن االتصاالت ما زالت مستمرة، واالدارة االميركية اإلسرائيلياتفاق مع الجانب 
وكان من المقرر ان يحمل هيل للرئيس عباس امس . ستعلم الجانب الفلسطيني بتطورات هذه االتصاالت

  . خصوصا في القدس المحتلةيطانيةاالست الفلسطينية المتعلقة بالسياسة األسئلة على أميركيةاجوبة 
 

  "القاعدة"بـ المتشددة في غزة ارتباط لجماعاتالغصين ينفي أن يكون ل .3
انه ' القدس العربي' الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة لـ  قال إيهاب:اشرف الهور -غزة 

لى ان اعمارهم في الغالب جرى اعتقال شبان يحملون افكارا متشددة لضلوعهم في هذه العمليات، الفتا ا
 .تقل عن العشرين عاما

، اي ارتباط 'الجماعات التكفيرية'لكن الغصين نفى بشدة ان يكون لهؤالء المتشددين الذين وصفهم بـ
الدولي، الذي يقوده اسامة بن الدن، واكد ان المعلومات االمنية تؤكد عدم وجود اي ' القاعدة'بتنظيم 

لهؤالء الشبان، الفتا الى ان االسلحة التي يستخدمونها في عمليات تفجير ارتباطات خارجية او داخلية 
وهو امر ينفيه ايضا المتشددون الذين يقولون انهم  .المحال بدائية وال تحتاج امواال كثيرة لتصنيعها

 .'الدعوة الى الجهاد'يلتقون مع القاعدة التي يحترمون زعيمها بن الدن في 
رة الداخلية وجود رأس او هيكل تنظيمي لهؤالء المتشددين، مشيرا الى انهم كذلك ينفي المسؤول في وزا

، ويذكر انهم مجرد افراد، وان بعض المجموعات 'لم يصلوا لمستوى المجموعات المنظمة او الفصيل'
ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة . التي ينتمون لها ال يتعدى افرادها عدد اصابع اليد الواحدة

، تشهد العالقة بين الحركة والمتشددين اضطرابا، وتتهم 2007من العام ) يونيو(ر حزيران منتصف شه
 .هذه الجماعات حركة حماس بانها ابتعدت عن مبادئ االسالم

ان الفصائل الفلسطينية المعروفة هي من تقرر ' القدس العربي'وفي هذا الصدد قال ايهاب الغصين لـ 
 .'لم تر في حرب غزة الماضية) يقصد بها الجماعات المتشددة(تسميات االستراتيجية الفلسطينية وليس 

صياغة مستقبل الشعب دون '، يحاولون 'التكفيرية'وذكر الغصين ان افراد هذه الجماعات التي يصفها بـ
، متهما بعضهم بالعمل اما لصالح المخابرات االسرائيلية، او لصالح المخابرات الفلسطينية في 'حكمة

ربية، وقال ان اجهزة االمن في غزة كشفت عن مجموعة تتلقى اوامر من المخابرات الضفة الغ
 .الفلسطينية في مدينة نابلس

  26/3/2010القدس العربي، 
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  يا إسرائيلانفي إصابة عباس بجلطة دماغية عقب تلقيه تهديدي نمر حماد .4
اس، صحة ما نشرته القناة نفى نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عب: رام اهللا

بعد مكالمة ) جلطة دماغية(العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي عن تعرض عباس لوعكة صحية حادة 
  .أجراها مع إيهود باراك تضمنا تهديداً

إن القناة العاشرة في التلفزيون : "وقال حماد، في تصريح بثته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية
قصة ال أساس لها حول إصابة الرئيس بنكسة صحية حادة إثر تلقيه مكالمة من باراك اإلسرائيلي اختلقت 

إننا ننفي نفيا قاطعاً كل ما تضمنته هذه الرواية المفبركة "وأضاف  ".تضمنت تهديدا واتهامات بالتحريض
  ".من قبل أجهزة استخبارية إسرائيلية درجت على استعمال القناة العاشرة كإحدى أبواقها
 25/3/2010  برسقدس

  
  بقرارات أفضل من القرارات السابقةللخروج   العربية القمةانتدعو" الشعبية" و"الديمقراطية" .5

القمة " أمس ، دعتالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ، من عمان26/3/2010الغد، األردن، نشرت 
المباشرة من دون توقف العربية في ليبيا إلى سياسة إستراتيجية جديدة، ورفض المفاوضات غير 

القمة العربية على وقف كل أشكال العالقات "وحثت الجبهة في بيان أصدرته أمس ."االستيطان بالكامل
الدبلوماسية وغلق المكاتب االقتصادية والتجارية اإلسرائيلية في أي بلد عربي، دفاعاً عن القدس المحتلة 

إستراتيجية جديدة وقرارات عملية، وفي مقدمتها القمة العربية إلى سياسة "ودعت  .”وعروبة فلسطين
لجنة عليا عربية لإلعمار واإلسكان واالستثمار في القدس العربية، وموازنات كبرى لتطوير القدرات 

  ."الدفاعية واالقتصادية لألردن ومصر وسورية ولبنان
شعبية لتحرير  ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة ال. أن د25/3/2010قدس برس،  وذكرت

نسخة منه، أن مفاوضات " قدس برس" أكد في تصريح مكتوب، وصل ،فلسطين ومسؤولها بالخارج
، داعياً إلى إسقاطها من الخيارات العربية "لم ولن تخدم إال الكيان الصهيوني والواليات المتحدة"التسوية 

وأكد أن الحديث  . الحالية والمقبلةوالفلسطينية وتبني إستراتيجية عمل فلسطينية جديدة لمواجهة المرحلة
إنما هو تضليل وخداع لكسب إسرائيل الوقت لالستمرار في برنامجها العدواني "عن التسوية والسالم 

، موضحا أن الموقف األمريكي 1967على األرض، حيث أعلن نتنياهو انه ال قدس وال عودة وال حدود 
  ".إنما هو للتغطية على الموقف اإلسرائيلي

عضو المكتب ، أن ضياء الكحلوت غزة نقال عن مراسلها من 26/3/2010العرب، قطر، دت وأور
أحمد فؤاد أكد أن هدف التحركات السياسية األخيرة لإلدارة  السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو

بية القادم األميركية هو التغطية على ممارسات بعض األنظمة العربية التي ستحاول في مؤتمر القمة العر
التأكيد مجدداً على ضرورة استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبقاء المبادرة العربية التي 

  .أثبتت فشلها وعدم جدواها
وشدد على أن سحب المبادرة العربية أمر ضروري جداً لحفظ ماء الوجه لبعض األنظمة العربية التي 

 .ف الفلسطيني لالستمرار بالمفاوضات المباشرة وغير المباشرةتضغط باتجاه بقائها، وتضغط على الطر
ودعا لضرورة أن تخرج هذه القمة بقرارات أفضل من القرارات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات 
المباشرة أو غير المباشرة، وأال تضغط بعض األنظمة العربية على الجانب الفلسطيني للعودة لهذه 

  .اوضات عبثية وضارة، والمستفيد منها هو العدو الصهيوني واإلدارة األميركيةالمفاوضات، ألنها مف
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  حماس تتهم السلطة باعتقال خمسة من أنصارها بالضفة  .6
 األجهزة األمنية التابعة ،نسخة منه" قدس برس"اتهمت حركة حماس، في خبر صحفي وصل : رام اهللا

خمسة من أنصارها في محافظات الخليل ونابلس   باعتقالللسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة،
  .وسلفيت

  25/3/2010قدس برس، 
  

  وال حدود للملكية في القدس.. ال تفاوض على االستيطان: االئتالف الحكومي االسرائيلي .7
  الدسـتور ، واشـنطن     -القدس المحتلة ، باقـة الغربيـة         من    26/3/2010 الدستور، األردن،    نشرت

االئتالف الحكومي االسرائيلي المتطرف رد على مطالبة الـرئيس بـاراك اوبامـا             ، أن   اءوكاالت االنب و
االستيطان باالعالن عن عزمها مواصلة البناء في القـدس         " لجم"لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو      

  ".ضليست قابلة للتفاو" ال حدود للملكية في القدس وان مواصلة االستيطان"المحتلة ، مؤكدين ان 
الحكومـة  "وقال ايلي يشائي زعيم حزب شاس الديني المتشدد ، الشريك الرئيسي فـي االئـتالف ، ان                  

، فيما اكد نائب رئـيس الـوزراء سـيلفان          " و لن يتم تجميد البناء في القدس      . ستواصل البناء في القدس   
 الحكومة في هـذه     اذا رضخت "، واضاف   " هذه المسألة غير قابلة للتفاوض    "شالوم من حزب الليكود ان      

ان اسرائيل ستواصل البنـاء     " وقال نير هيرفيز المتحدث باسم نتنياهو في بيان        ".المسألة ، فستنهار فورا   
مـن حـق    . ليست هناك حدود على حق الملكية في القدس       " "، واضاف " داخل كل بلدية القدس التابعة لها     

  ".في كل المدينة وهذا هو الواقعاليهود والعرب أن يشتروا ويبيعوا بحرية االراضي والمنازل 
إن على " شالوم، قال أن سلفان ، برهوم جرايسي عنالناصرة من  26/3/2010 الغد، األردن، وذكرت

لن يساهم في دفع العملية ) على إسرائيل(الواليات المتحدة أن تفهم أن استمرار ضغط أحادي الجانب 
وقال وزير البنى التحتية من حزب  ".بة مرتدةالتفاوضية، وحتى أنه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية كضر

 آالف سنة، وقال وزير العلوم ورئيس 3إن القدس هي عاصمتنا منذ "عوزي لنداو، " يسرائيل بيتينو"
إننا لسنا معنيين في الشجار مع صديقتنا الكبرى، وعلى "دانييل هيرشكوفيتش، " البيت اليهودي"حزب 

فيما  ".ه دولة إسرائيل، فنحن دولة مستقلة وليست تابعة لألميركانالرغم من هذا، فإن مسؤوليتنا هي تجا
، إلى اقامة حكومة طوارئ تضم حزب "البيت اليهودي"دعا عضو الكنيست زبولون أورليف من حزب 

  ".، من أجل صد الطلب األميركي لتجميد االستيطان وتقسيم القدس"كديما"المعارضة 
  

  دة وطنية لمواجهة الضغوطات األميركيةوتشكيل حكومة وح" كاديما"دعوات لضم  .8
ذكرت وسائل إعالم عبرية، اليوم، إن الخالف بين اسرائيل والواليات المتحدة قد يضطر رئيس الوزراء 

اليميني " اسرائيل بيتنا"اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلجراء تغييرات في ائتالفه الحكومي واستبدال حزب 
بزعامة تسيبي ليفني، في ظل المطالب " كاديما"ر ليبرمان، بحزب بزعامة وزير الخارجية، أفيغدو

، فيما "شاس"و" اسرائيل بيتنا"األميركية بوقف اإلستيطان في القدس، وهو ما ترفضه أحزاب اليمين مثل 
دعت أحزاب يمينية في اإلئتالف الحكومي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتأكيد اإلجماع على شرعية 

 .س المحتلة ولمواجهة الضغوطات األميركيةالبناء في القد
عن وزراء وأعضاء في اإلئتالف الحكومي قولهم إن مصير حكومة " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 

من الممكن أن تكون الحكومة "إنه " العمل"نتنياهو إلى اآلن يبقى غير واضحاً، فيما قال وزير من حزب 
وقال وزير ". يس من سيخرج منها بل من في طريقه اليهافي تركيبتها الحالية في خطر، والسؤال هو ل

الصورة ال تزال غير واضحة كفاية، ومن المبكر تقدير إذا ما كانت "إن " ليكود"رفيع المستوى من حزب 
 ".ستشهد الحكومة تغييرات في تركيبتها
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 إلى الحكومة "كاديما"عن مصادر في االئتالف الحكومي دعواتها لنتنياهو بضم " معاريف"ونقل موقع 
، إليصال إشارات لإلدارة األميركية حول استعداده التراجع عن سياسته "بدالً من حزب اسرائيل بيتنا

، دعا عضو الكنيست كرمل شاما إلى ضم كاديما إلى الحكومة وإقامة "ليكود"وفي  .اليمينية المتشددة
و عدم الرضوخ للضغوطات حكومة وحدة وطنية في مواجهة الضغوطات األميركية، داعياً نتنياه

 .األميركية وإستغالل الخالف لتعزيز اإلستيطان في الضفة الغربية
للحكومة " كاديما"وفي حزب العمل الشريك في الحكومة، دعا عضو الكنيست دانيئيل بن سيمون إلى ضم 

 ".المتطرفين الذين يمنعون التوصل لتسوية"وإخراج 
" الجناح اليميني"ستعدادها اإلنضمام إلى الحكومة شريطة خروج ا" كاديما"من جانبها أبدت مصادر داخل 

 .منها وإذا ابدى نتنياهو جدية تجاه العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية
بدوره قالت مصادر في الحكومة إن اإلنشغال بإجراء تغييرات في اإلئتالف الحكومة هو فقاعة اعالمية 

 الحكومة إن ليس لدى نتنياهو أي سبب إلجراء تعديالت على ال أكثر، وقال وزير رفيع المستوى في
.تجميد اإلستيطان، حسب تعبيره" شاس"أو حركة " اسرائيل بيتنا"تركيبة الحكومة، إذ ال يعارض حزب 

 25/3/2010، 48عرب                                                                        
  

  ال اتفاق مع أمريكا بشأن القدس: متحدث باسم نتنياهو يوضح .9
 قال متحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة ان الواليات -) رويترز(القدس 

المتحدة لم توافق على المزيد من عمليات البناء في القدس الشرقية موضحا بذلك تصريحا أدلى به معاون 
يشرح "حينما قال نير هيفيز انه تم التوصل لتفاهمات كان وأضاف مارك ريجيف انه  .اخر لنتنياهو

  ."الموقف االسرائيلي ولم يكن يشرح موقفا مشتركا
  26/3/2010وكالة رويترز، 

  
  اوباما يسعى السقاط نتنياهو: مسؤولون اسرائيليون  .10

وباما بالسعي  وجه مسؤولون إسرائيليون اتهامات للرئيس االميركي باراك ا       : القدس المحتلة ، باقة الغربية    
إلسقاط حكومة بنيامين نتنياهو ، بدل ان يعمل على إسقاط النظام اإليراني ، وان إدارة اوبامـا قـررت                   

البيت الدخول في مواجهة مع حكومة إسرائيل ، زاعمة أن هناك مشكلة عقائدية وعملية بين رئيس طاقم                 
لورد واللذين يعمـالن ضـد دولـة        األبيض رام عمنوئيل والمستشار الخاص للرئيس اوباما ديفيد اكسو        

إسرائيل منذ زمن طويل ، حيث أن اإلدارة األمريكية تريد أن تقوم دولة فلسطينية في حدود الرابع مـن                   
 وعاصمتها القدس ، مع دولة قابلة للحياة ، ورفع الحصار المفروض على غزة فـورا ،                 1967حزيران  

ين الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية أو ألمـاكن        ودون معارضة اإلدارة األمريكية عودة قسم من الالجئ       
االستخباري عـن مـصادر إسـرائيلية ان اإلدارة االميركيـة     " تيك ديبكا"ونقل موقع  .سكناهم األصلية   

 ، بادعاء حساب بنكي لزوجته في حينه ، ثم حـدث األمـر ذاتـه فـي                  1976أسقطت رابين في العام     
امير عندما عارض سياسـة جـورج بـوش األب ووزيـر            التسعينيات من القرن الماضي مع اسحق ش      

 عندما اشتبك مع بيل كلينتـون       1999خارجيته جيمس بيكر وحدث مرة سابقة أيضا مع نتنياهو في العام            
ريز ويقدم استقالته إلجراء انتخابات     يورجح الموقع أن نتنياهو يقف أمام خيار إما الذهاب إلى الرئيس ب           .

ضوع اإليراني وإال فان البديل هو إسقاطه من قبل اوباما أو القيام بعملية             جديدة على رأسها القدس والمو    
" حـزب اهللا  "عسكرية تخرجه من المأزق إلعادة قوة الردع اإلسرائيلية وهيبتها أمام سـوريا وإيـران و              

  " .حماس"و
ينيـة   األمريكية ، قامت مجموعـات يم      -وفي ظل تواصل حالة التشنج والتوتر في العالقات اإلسرائيلية          

متطرفة بتعليق الفتات كبيرة في شوارع القدس الغربية ، تحمل صورة اوباما ويقف إلى جانبه شـخص                 
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 منظمة التحرير الفلـسطينية     -اشف  "احذروا عميل   "يعتمر الكوفية الفلسطينية ، كتب عليها باللغة العبرية       
  ". في البيت األبيض ، اوباما

  26/3/2010الدستور، األردن، 
  
  ب نتنياهو عدم اإلستجابة لمطالب أوباما ومغادرة واشنطنليبرمان طال .11

اليوم أن معارضة وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، " يديعوت أحرونوت"ذكر موقع صحيفة 
حالت دون االتزام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتعهدات للرئيس األميركي، باراك أوباما، 

وكشف الموقع أن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع ليبرمان الذي نصحه  .ي البيت األبيضخالل لقائهما ف
وأضاف الموقع أن . بعدم الرضوخ للمطالب األميركية وطالبه بالعودة الى اسرائيل إلستكمال المشاورات

وطات ليبرمان طالب نتنياهو عدم التوقيع على أي وثيقة تفاهم مع اإلدارة األميركية بتأثير الضغ
  .األميركية

 25/3/2010، 48عرب
  

   بالتعليقات التي تدين بنيامين نتنياهو تمتألالصحف اإلسرائيلية .12
تصدرت األزمة المستفحلة في العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل، والتي          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

نتانياهو في البيت األبيض قبـل      تجلت في لقاء الرئيس باراك اوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين           
يومين، اهتمامات وسائل اإلعالم العبرية التي أكدت أن المطالب التي طرحها اوباما على ضيفه ليـست                

إما قبول المطالب بثمن    : مقبولة لدى الحكومة اليمينية في إسرائيل، وأنها تضع نتانياهو أمام أحد خيارين           
  .رة الدعم األميركي إلسرائيل في الملف النووي االيرانيانهيار ائتالفه الحكومي، أو رفضها وخسا

ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن نتانياهو قوله لدى إقالع طائرته صباح أمس في طريق عودته إلى تل                 
وكان ". وجد السبيل الذهبي بين السياسة اإلسرائيلية التقليدية، وبين رغبتنا في التقدم نحو السالم            "أبيب إنه   
أن يعقد مساء أمس فور عودته إلى تل أبيب اجتماعاً للـسباعية الوزاريـة لمناقـشة المطالـب                  متوقعاً  
  .األميركية

، إلى جانب صـورة     "ضغط"صفحتها األولى بكلمة واحدة     " يديعوت أحرونوت "وعنونت كبرى الصحف    
ن صعباً على   اوباما يطرح على نتانياهو مطالب سيكو     : "وأضافت. نتانياهو في لقطة تُظهر وجهه مرتبكاً     

ووزير الدفاع ايهود باراك حذر األميركيين من أن مواصلة ضغطهم على نتانيـاهو             ... إسرائيل قبولها   
  ". سيؤدي إلى تفكيك الحكومة وفوضى سياسية عارمة في إسرائيل

وأضافت أن اوبامـا طالـب ضـيفه        ". استفحال األزمة مع الواليات المتحدة    ": "هآرتس"وجاء في عنوان    
" معـاريف "وكتبت  .  عن الجدول الزمني إلنهاء المفاوضات وتجميد البناء في القدس الشرقية          بإيضاحات

المواليـة  " إسرائيل اليـوم  "وكتبت صحيفة   ". مع الظهر إلى الحائط   : "تحت صورة كبيرة لنتانياهو عابساً    
  ".المعركة على القدس: "لنتانياهو
ـ    " يديعوت أحرونوت "وذكرت   متوقعاً أجوبة ايجابية   " مطلباً من إسرائيل     13 أن الرئيس األميركي تقدم ب
مع الفلسطينيين تساعدهم في العـودة إلـى        " خطوات لبناء الثقة  "وأضاف أن المطالب هي بمثابة      ". عليها

  .طاولة المفاوضات وتقنعهم بأن الواليات المتحدة وسيط نزيه
تحشر نتانيـاهو وظهـره إلـى       "واعتبر المعلق السياسي في الصحيفة شمعون شيفر هذه المطالب بأنها           

: اوباما ينقض اآلن علـى المفاوضـات كأنـه يقـول          "ونقل عن موظف أميركي كبير قوله إن        ". الحائط
". انتصرت في المعركة على التأمين الصحي، وأعتزم االنتصار في المعركـة علـى الـشرق األوسـط            

ال يصدق نتانياهو فـي     "ألخير  وأضاف نقالً عن إسرائيليين مطلعين على مواقف الرئيس األميركي ان ا          
  ". شيء، ومقتنع بأنه غير قادر على توفير البضاعة
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يـديعوت  "وكتبـت مراسـلة     . لنتانياهو في البيت األبيض   " االستقبال المهين "إلى ذلك، أبرزت الصحف     
  ،"تعرض لسلسلة إهانات"أحرونوت في واشنطن ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

التـي  " سئم لعبة كسب الوقـت    " موظف أميركي كبير قوله لها إن اوباما         عن" معاريف"من جهتها، نقلت    
وكتب المعلق السياسي في الصحيفة بن كسبيت تعليقاً تحـت عنـوان           . ينتهجها نتانياهو، وأن صبره عيل    

الذي هرول فرحاً إلى لقاء اوباما لم يساوره شك بأنه يخطو نحو مـصيدة              "جاء فيه أن نتانياهو     " الكمين"
  ".للمغفلين
تم ... ألف سبب كان الوباما لينقض على نتانياهو        ... على قدر عنجهية نتانياهو جاء السقوط       : "وأضاف

ليـست  : "وزاد".استقبلوه كاستقبال رئيس غينيا الذي يدخل ويخرج فـي الـسر          ... نصب كمين إلهانته    
   .ى تنفيذ ما يقولونواضحة بعد تماماً تفاصيل الدراما، لكن األميركيين عاقدون العزم هذه المرة عل

بأن نتانيـاهو وقـع فـي       " معاريف"الوف بن مع زميله من      " هآرتس"واتفق المعلق السياسي في صحيفة      
عليه العمل من أجل ترميم صورته مـدركاً أن         ... يغادر واشنطن مهاناً وضعيفاً     "، وأنه   "مصيدة العسل "

واليات المتحدة أم مع مجلس المستوطنات      هل هو مع ال   : اوباما سيطالبه بالكف عن التذبذب وبحسم موقعه      
  ".في الضفة الغربية

المتماهية مع نتانياهو على أن الخالف األبرز مـع الـرئيس           " إسرائيل اليوم "من جهتها، ركزت صحيفة     
مواصلة البنـاء فـي     (، أي البناء في القدس، ليقينها أن هذه المسألة          "المعركة على القدس  "األميركي هو   
  . قيد إجماع صهيوني واسع)المدينة المقدسة

  26/3/2010الحياة، 
  

  أوقف المفاوضات وتفرغ لمعركة الحدود والسيطرة على ثلث الضفة: نتنياهو في عامه االول .13
كان العام األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في الحكم كافياً :  محمد يونس–رام اهللا 

ت مع الفلسطينيين، ورسم حدود دولة اسرائيل على األرض لكشف سياسته القائمة على وقف المفاوضا
  .الفلسطينية بواسطة البناء االستيطاني

ففي العام الحالي، كثّفت حكومة نتانياهو من إقرار مشاريع التوسع االستيطاني في األراضي التي تتطلع 
تيطانية الواقعة خلف الى ضمها الى الدولة العبرية في اي حل سياسي مقبل، مثل القدس والتجمعات االس

وانصب الجزء األكبر من مشاريع التوسع االستيطاني في . الجدار، والحدود الشرقية للضفة مع األردن
  .، وشمل المستوطنات والبلدة القديمة واألحياء العربية1967مدينة القدس الشرقية المحتلة عام 

ذ مشروعه االستيطاني الرامي الى نتانياهو ينف: "ويقول الخبير في شؤون االستيطان خليل توفكجي
المشروع واضح ويتركز في القدس وفي الكتل االستيطانية الواقعة : "، مضيفاً"السيطرة على ثلث الضفة

واذا ما اضفنا الى ذلك المناطق الواقعة ... خلف الجدار وفي غور األدرن، وهذه معاً تشكل ثلث الضفة
 في المئة من 58رع االستيطانية، فإنه عملياً يسطير على خلف الجدار، والمستوطنات في الضفة، والشوا

  ".الضفة
واعلن نتانياهو عقب توليه رئاسة الحكومة قبل عام عن خطته للحل السياسي القائمة على ضم القدس 

ويقول توفكجي ان نتانياهو ينفذ مشروع القدس . وعدم االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة
يهدف الى فرض سيطرة اسرائيلية شاملة على القدس بحلول العام المذكور، وتحويلها  الذي 2020عام 

 50الخطة تتضمن اقامة : "وأضاف". فعلياً الى عاصمة اسرائيل األبدية، وتحويل سكانها العرب الى أقلية
ون نقلها الف وحدة سكنية للمستوطنين في القدس الشرقية، واالستيطان في قلب األحياء العربية للحؤول د

  ".الى السيادة الفلسطينية مستقبالً، وقلب الميزان الديموغرافي في المدينة لصالح اليهود
 الف في مقابل سكان المدينة العرب البالغ عددهم 200ويبلغ عدد المستوطنين في القدس الشرقية اليوم 

  .ون مستوطن، فإن عدد المستوطنين سيرتفع الى ملي2020وبحسب خطة القدس عام .  الفا280ً
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وأقرت ايضاً . وأقرت حكومة نتانياهو في عامها األول بناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات القدس
اقامة بؤراً استيطانية في قلب األحياء العربية، مثل البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح ورأس العمود 

  .وجبل المكبر وغيره
وافتتح نتانياهو . لبلدة القديمة يقطنها أربعة آالف مستوطنوتسيطر اسرائيل اليوم على مئة بيت في ا

وأقرت ". كنيس الخراب"أخيراً كنيساً في البلدة على بعد عشرات األمتار من المسجد األقصى يحمل اسم 
  .حكومته اقامة وحدات سكنية في سبع بؤر اسيتطانية في قلب األحياء العربية

  . 1991قف العملية السلمية التي بدأت في مؤتمر مدريد عام وأدت سياسة نتانياهو االستيطانية الى و
وتمارس اإلدارة األميركية ضغوطاً على نتانياهو لوقف االستيطان ولو بصورة موقتة بهدف تهيئة 

لكنه اتبع ازاء هذه الضغوط سياسية مراوغة تقوم على تجميد البناء . األجواء إلعادة اطالق المفاوضات
ة اشهر في الضفة، مع ابقاء الباب مفتوحاً للتوسع االستيطاني غير المحدود في بصورة موقتة لمدة عشر

وحتى في الضفة، ابقى الباب مفتوحاً للبناء االستيطاني تحت عناوين أخرى، مثل استكمال بناء . القدس
  .عطاءات سابقة، او اقامة مباني للمنفعة العامة

ي التوصل الى اي اتفاق من اي نوع مع نتانياهو الذي ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان ال امل لديهم ف
ال يخفي اهدافه في ضم القدس وإسقاط حق الالجئين وتوسيع االستيطان في اجزاء من الضفة، خصوصاً 

  .في غور األردن
  26/3/2010الحياة، 

  
   حملة جديدة لالستيطان في النقب":يديعوت" .14

الجليـل  " تطوير"أن وزارة ما يسمى     " يعوت احرنوت يد"ذكرت صحيفة   : النقب العربي ، القدس المحتلة    
والنقب، وضعت خطة جديدة تهدف إلى استجالب وتوطين المزيد من المستوطنين اليهود فـي صـحراء          
النقب ، جنوب فلسطين المحتلة ، وذلك ضمن مساعي إسرائيل تحسين صورة النقب وجذب اليهود للسكن                

وضعتها الوزارة تهدف باألسـاس إلـى تـشجيع الطبقـات           وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة التي        .فيه
والشرائح االجتماعية والقوية والغنية في اسرائيل لالنتقال واالستيطان فـي النقـب ، كـضباط الجـيش                 

  .وغيرهم ، مقابل منحهم امتيازات وتسهيالت معيشية ، وفتح أفاق جديدة فيه
  26/3/2010الدستور، األردن، 

  
   غزةعدوانتعويض متضرري " وق اإلنسانحق"ترفض قرار " إسرائيل" .15

قراراً اتخذه مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، أمس، بشأن إنشاء صندوق " إسرائيل"رفضت : آي.بي.يو
  .على غزة" اإلسرائيلي"ضمان يستخدم في دفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان العسكري 

ال توجد أية عالقة بين القرار الذي اتخذ في جنيف "نه في بيان إ" اإلسرائيلية"وقالت وزارة الخارجية 
ستستمر في التحقيق الداخلي في عمليات جيشها خالل " إسرائيل""، أضافت أن "اليوم وحقوق اإلنسان
  ".جهازاً قضائياً مرموقاً ويحظى بتقدير دولي كبير" إلسرائيل"، وزعمت أن "الحرب حتى استنفادها

" غولدستون"ابع لألمم المتحدة، قد اعتمد، أمس، قراراً بمتابعة توصيات وكان مجلس حقوق اإلنسان الت
  .والبحث في إمكانية إنشاء صندوق تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان

  26/3/2010الخليج، 
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  "إسرائيل"صفقة عسكرية بين أمريكا و .16
 طائرات نقل حديثة    3على شراء األخيرة    ) إسرائيل(وقعت الواليات المتحدة األمريكية اتفاقاً مع       : وكاالت

 مليـون دوالر لكـل      70األمريكية، بكلفة   ) لوكهيد مارتن (وهي من إنتاج شركة     ) C-130-J(من طراز   
  . 2013عام ) إسرائيل(وستصل أول الطائرات الثالث إلى . طائرة

ن حول إنجاز صفقة    والجدير ذكره أن وزارتي جيش االحتالل اإلسرائيلي واألمريكي، ال تزاالن تتفاوضا          
  ).F-35(بموجبها على أحدث طائرة مقاتلة أميركية من طراز ) إسرائيل(كبرى بينهما، تحصل 

  26/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  اإلسرائيلية" القبة الحديدية"سنغافورة تدعم منظومة : "اإلذاعة العبرية" .17
فرنسية، أن سنغافورة هى التـى دعـت   قالت اإلذاعة العبرية، وبناء على ما سمته بالمصادر العسكرية ال       

اإلسرائيلى إلسقاط الصواريخ، زاعمة أنها تعكف على       " القبة الحديدية "إلى إقامة مشروع تطوير منظومة      
تمويل هذا المشروع واالنتهاء منه لصالح إسرائيل مقابل مبالغ مادية لم يتم اإلعالن عنها مكتفية باإلشارة                

عسكرية ، ستفيد تل أبيب بقوة فى هذا المجال الذى تعكف إسـرائيل علـى               إلى أن التقنية السنغافورية ال    
وزعمت اإلذاعة أن إسرائيل تنوى إلحاق هذه المنظومة بالخدمة العـسكرية           . القيام به منذ فترات طويلة    

  . خالل العام الحالى مع اكتمالها
  26/3/2010الدستور، األردن، 

  
   ألف دوالر السنة الماضية800الى ارتفاع الصادرات االسرائيلية إلى المغرب  .18

في آخر تقرير إحصائي حول الواردات والصادرات '' مركز اإلحصاء اإلسرائيلي''كشف : الرباط
إلى المغرب تضاعفت أربع مرات، بعد 'فبراير، أن الصادرات اإلسرائلية/لشهر شباط'' اإلسرائيلية''

 ألف 800( ألف درهم 632وبلغت ستة ماليين وتسجيلها تراجعا في األشهر األخيرة من السنة الماضية، 
 .2009فبراير / ألف درهم في شهر شباط658بعدما كانت ال تتجاوز مليونا و) دوالر

وأكد التقرير اإلسرائيلي أن واردات المغرب من إسرائيل تراجعت في مجموع اول شهرين من السنة 
 ألف درهم، مقارنة مع نفس الفترة من 290الجارية وبلغت مليون دوالر، أي ما يعادل ثمانية ماليين و

، فيما ) ألف درهم777عشرة ماليين و( ألف دوالر 300السنة الماضية التي كانت في حدود مليون و
مقارنة )  ألف درهم658مليون و( ألف دوالر 200استقرت صادرات المغرب إلى الكيان الصهيوني في 

 .مع الشهر نفسه من السنة الماضية
  26/3/2010 القدس العربي،

  
   من القدسبطرد الفلسطينيين" الوعد اإللهي"المستوطنون لتنفيذ  .19

بالتزامن مع حملة االستيطان في القدس، دعا مستوطنو القدس المحتلة، :  حسن مواسي-القدس المحتلة 
ية ليلة األربعاء ـ الخميس، في بيان تم توزيعه في أحياء المدينة المحتلة، إلى تهجير الفلسطينيين عالن

  .، وذلك تنفيذا لألمر الرباني للنبي موسى"ارض إسرائيل"من 
إن هذا نداء إلى "واستخدم المستوطنون في دعوتهم الفلسطينيين للرحيل آيات من القرآن الكريم، وقالوا 

، نقول أوال انه حسب التوراة كل إنسان خلق )أرض إسرائيل(جميع السكان المسلمين في ايرتس يسرائيل 
، ويجب التعامل مع كل إنسان مؤمن باحترام، وعليه نظرة الدين اليهودي ليست عنصرية أو من نفس اهللا

غير إنسانية، فهو دين فحسب، حيث أن األصل في ديننا ودينكم هو اإليمان باهللا ملك العالم، وقد أعطانا 
ال يوجد أي تناقض التوراة وفيها واجبات ورسائل علينا القيام بتطبيقها، وحسب مقوالت القرآن الكريم، 

بين ما أمرتنا التوراة القيام به وبين ما أمركم القرآن به، كيهود مؤمنين يجب علينا القيام بواجبات 
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التوراة، وفي التوراة مكتوب في عدة أماكن أن ارض إسرائيل وعدت إلبراهيم واسحق ويعقوب 
، أحفاد إبراهيم واسحق ويعقوب، وأحفادهم وال غيرهم، الكل يجمعون بأننا أحفاد شعب إسرائيل القديم

وبسبب . وارض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي فقط، وغير مسموح سكن غيرهم فيها بصورة دائمة
 عام في الشتات، وقد عاد شعب إسرائيل 2000عدم قيامنا بهذا األمر اإللهي فقد تشرد الشعب اليهودي 
غادرة من ارض إسرائيل، هذا حسب وجهة نظر إلى وطنه وحان الوقت لتنفيذ الوعد اإللهي وعليكم الم

  ".ديننا ألجل ضمان السالم في ارض إسرائيل
  26/3/2010المستقبل، 

  
   وعلى وشك االنهياراألقصى أصبح معلقاً في الهواء: العربية القمةتقرير فلسطيني على طاولة  .20

التحضيري للقمة العربية قدمت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية لالجتماع :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 في مدينة سرت الليبية تقريراً تفصيلياً عن طبيعة الحفريات أمسعلى مستوى وزراء الخارجية العرب 

 الحفريات الواسعة مستمرة في أنوذكر التقرير،  .اإلسرائيلية أسفل األقصى ومخططات تهويد القدس
ري كبير وموقف سيارات أرضي ونفق مدخل حي سلوان بمنطقة وادي حلوة تمهيداً لبناء مركز تجا

 من الدراسات وقال إن عدداً .يصل إلى منطقة ساحة البراق لربطها بالبؤر االستيطانية بسلوان
المسجد األقصى أصبح معلقاً بالهواء بعد أن نخرت الحفريات اإلسرائيلية "المتخصصة أوضحت أن 

د أسفل المسجد لتصل إلى أسفل بلدة سلون أساساته، إضافة إلى أن األنفاق الناتجة عن الحفريات تمت
الواقعة قرب الحائط الغربي للمسجد، ما يهدد بحدوث انهيارات قريبة للشوارع الرئيسية المحيطة بأماكن 

وتابع التقرير، أنه تم اكتشاف نفق حديث يمتد من منطقة المغاربة إلى عين سلوان حيث يربط  ".الحفر
براق، فهو يمتد من مدينة عين سلوان ليلتقي بنفق آخر يمتد حول هذه مدينة سلوان الفلسطينية بحائط ال

وأوضح التقرير  .المدينة التي يسعى اليهود للسيطرة عليها لزعمهم بأنها مدينة نبي اهللا داود المقدسة
 عقاراً في المدينة، بين منازل وأراض، خالل 70الفلسطيني أن الجماعات الصهيونية سيطرت على نحو 

 إلنجاز حفريات جديدة قرب باب المغاربة بهدف بناء موقف  األخيرة وأن العمل يجري حالياًاألسابيع
  .كبير للسيارات والشاحنات والحافالت يعد األكبر من نوعه تحت األرض في إسرائيل

 أيضاً، بحسب التقرير، إلى بناء فنادق ومنتزهات تحت باب المغاربة لتصل إلى "إسرائيل"كما تسعى 
ر القدس، لتتحول القدس إلى أكبر تجمع يهودي وليصبح عدد السكان اليهود أكبر كثيراً من مستوى سو

وأشار إلى أنه في األعوام القليلة الماضية ازدادت وتيرة حفر األنفاق في القدس  .السكان العرب
  .وتواصلت الحفريات بواسطة سلطة اآلثار اإلسرائيلية

فريات جديدة أقصى ساحة البراق بحارة المغاربة في كانون ح: وذكر التقرير أن أبرز تلك الحفريات
، 2007 يناير /، ونفق جديد بين حي سلوان وأسفل المسجد األقصى في كانون الثاني2007 يناير /الثاني

، 2007 نوفمبر /وحفريات وأعمال إنشائية ونفق تحت أرضي جنوبي المسجد األقصى في تشرين الثاني
 وادي حلوة في مطلع -، ونفق سلوان 2007 نوفمبر /د في تشرين الثانيونفق البراق الغربي الجدي

، وحفريات تصل إلى منطقة 2008 فبراير /، وانهيار في ساحة المسجد األقصى في شباط2008
، ومخطط لسلسلة كنس يهودية في منطقة حائط 2008 مارس / آذار10المطهرة وباب السلسلة في 

  .2009 فبراير /جديد غرب مسجد عين سلوان في شباط، ونفق 2008 أغسطس /البراق في آب
 عن شروع الحكومة اإلسرائيلية 2009كشفت بعض التقارير الموثقة في نهاية عام : "وتابع التقرير

بأعمال حفريات واسعة ومتنوعة تحت أسوار البلدة القديمة بالقدس بين باب العامود والسامرا في وسط 
ي القدس حيث تسعى إدارة االحتالل من خالل هذه الحفريات إلى زيادة السور الشمالي للبلدة القديمة ف

وتشبيك األنفاق أسفل البلدة القديمة بالقدس وربطها في األنفاق التي تحفرها أسفل وفي محيط المسجد 
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نتج عن هذه الحفريات انهيار أرضي قرب مدخل سوق باب خان "وأشار إلى أنه ". األقصى المبارك
  ". القديمة من القدسالزيت في البلدة

  26/3/2010المستقبل، 
  

   أشهر نتيجة الستكمال الجدار العازلستة بعد %84 واليهود %16المقدسيون سيشكلون : باحث .21
أريج ورئيس قسم نظم  -كشف الباحث في مجال االستيطان بمعهد األبحاث التطبيقية : عهود محسن

 زبون، عن مخطط الحكومة اإلسرائيلية لتغيير عيسى. المعلومات الجغرافية واالستشعارية عن بعد، د
 ."المقدسيين"الواقع الديمغرافي في القدس المحتلة وتأثير المخطط اإلسرائيلي على السكان الفلسطينيين 

 أن المخطط وفقاً لما صرح به رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين "السبيل"وأوضح زبون في حديث لـ
 استكمال بناء "إسرائيل"ألشهر الستة المقبلة سيتغير، بعد الكشف عن نية نتنياهو بأن واقع القدس خالل ا

 للسنوات الماضية، ويمثل جدار الفصل العنصري، حيث سيصبح وضع الفلسطينيين الديمغرافي مغايراً
وأشار زبون  %.65 ألفا أي 468 ألف عربي، بينما اليهود بلغ عددهم 268أي % 35المقدسيون اليوم 

 ألف عربي خلفه، 130 حينما يكتمل بناؤه سيعزل  كيلومترا250ًر الفاصل البالغ طوله إلى أن الجدا
 ألف 678 آالف يهودي، وبذلك سيصبح عدد اليهود 210وسيكون هناك زيادة في أعداد اليهود بمقدار 

  .من المقدسيين% 16من اليهود، و% 84 ألف عربي، ويصبح بذلك 138يهودي، مقابل 
 الواقع الديمغرافي في محافظة القدس، وتأثيره على السكان، ولفت زبون إلى أن وحذر زبون من خطورة

الهدف النهائي سيكون تفريغ السكان الفلسطينيين من مدينة القدس من أجل ما يسمى بمخطط القدس 
الكبرى، وإحاطة المدينة بمستوطنات رئيسية، من الشمال جبعات زئيف، والشرق معالية أدوميم، التي 

 ألف مستوطن، وتعد أكبر تجمع استيطاني، وفي الجنوب 30بر المستوطنات اإلسرائيلية، وستضم تعد أك
  .غوش عتصيون، والذي أكد نتنياهو عليها في جميع محادثات السالم مع الفلسطينيين

  26/3/2010السبيل، األردن، 
  

  االحتالل يوقع على بدء بناء مستوطنات بالقدس .22
أن نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس المحتلة ديفيد هدري، أجرى في " فلسطين أون الين"أفاد مراسل 

 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ 20هذه األثناء التوقيع النهائي مع مهندسي البلدية للشروع في بناء 
وأوضح أن هدري أتفق مع مهندسيه البدء في البناء خالل األسابيع . جراح وسط مدينة القدس المحتلة

  . قليلة القادمةال
  25/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  بدو القدس يعيشون مخاوف الطرد والتشريد .23

سلمت بلدية االحتالل اإلسرائيلية في القدس إخطارات هدم ألربع :  حسن مواسي-القدس المحتلة 
وقال أبو جمال الكرشان، وهو من وجهاء بدو عرب  .مضارب في عرب الكرشان شمال مخيم شعفاط

إن السلطات اإلسرائيلية وبلدية االحتالل تسعى لتهجير عرب الكرشان "ن في منطقة رأس شحادة، الكرشا
شاعر همزراحي أو بوابة : ، وذلك ألجل إقامة بؤرة استيطانية يطلق عليها فردا90ًوالبالغ عددهم 

عود لعائلة أبو الشرق، على أنقاض أراضينا، إذ قام مفتشو بلدية القدس بتسليم إخطارات هدم ألربع خيم ت
  ".حسن الكرشان وأوالده األربعة، الذين يسكنون في المنطقة منذ سنوات السبعين

  26/3/2010المستقبل، 
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   وعلى القمة العربية نصرتها باألفعال ال باألقوال"كف عفريت" القدس باتت على :عكرمة صبري .24
أن القدس " الخليج"ـ صبري لأكد خطيب األقصى الشيخ عكرمة: ، وكاالت"الخليج "-فلسطين المحتلة 

 لنصرتها  العربيةفي ظل عمليات السطو المسلح المتصاعدة عليها داعيا القمة" كف عفريت"باتت على 
وأوضح أن الوضع العام في المدينة متوتر وقابل لالنفجار نظرا لتصاعد انتهاكات . باألفعال ال باألقوال

  .االحتالل والجماعات اليهودية المتطرفة
  26/3/2010، الخليج

  
   منزل مهدد بالهدم400أكثر من : مجد الكروم .25

 األربعاء، إلى بتنظيم جولة ميدانية للصحفيين يومبادرت جمعية حقوق المواطن عصر : توفيق عبد الفتاح
في مجد الكروم، وذلك بحضور عدد من وسائل اإلعالم المرئية والمطبوعة، وقفوا خاللها على معاناة 

 .ددة منازلهم بالهدمبعض المواطنين المه
 مبنى سكني يقع تحت وطأة التهديد بالهدم، إذ لم يصادق على أي خارطة هيكلية 400في مجد الكروم 
من أراضي البلدة التاريخية ضمت إلى المستوطنات اليهودية % 53، علما أن منذ عشرين عاماً

 .لكروم غير معدة للتطويرمن أراضي مجد ا% 80، ناهيك عن أن "مسغاف"و" كرميئيل"المجاورة، مثل 
وحتى اليوم، فإن ترخيص وتنظيم البناء في البلدة يتم بموجب الخارطة الهيكلية القديمة، والتي أعدت منذ 

، وال تفي بجزء بسيط من احتياجات السكان، وبالنتيجة فإن هناك أحياء كاملة في مجد الكروم 1991عام 
 .لدائم بالهدم، إضافة إلى عدم تلقي الخدماتأقيمت بدون ترخيص، ويواجه أصحابها التهديد ا

 25/3/2010، 48عرب
  

  "متحف التسامح" إلقامة تواصل انتهاك مقبرة مأمن اهللا بالقدس وأميركية إسرائيليةشركات  .26
 تصر على مواصلة اإلسرائيلية على المؤسسة أن للوقف والتراث األقصىكدت مؤسسة أ :القدس المحتلة

 أن إلى التاريخية في مدينة القدس، ونبش قبور المسلمين مشيرة اإلسالميةهللا انتهاك حرمة مقبرة مأمن ا
 بناء السور الحديدي الذي انهار قبل شهر والذي بإعادة األسبوع شرعت هذا أمريكية إسرائيليةشركات 
 مما  دونما52ً على "متحف التسامح" حول جزء من ارض المقبرة حيث تخطط لبناء ما يسمى بـأقامته
 لم تكتف بما اقترفته اإلسرائيلية المؤسسة إن أمسوقالت المؤسسة في بيان  . من المقبرة في القدستبقى

متحف "تخطط اليوم للشروع ببناء ما يسمى بـفهي ، 1948من جرائم وانتهاكات بحق المقبرة منذ العام 
 -إسرائيلية ات  على جزء مما تبقى من ارض المقبرة وهو المشروع التهويدي الذي تصر شرك"التسامح
  .األمريكية بمبادرة وتمويل ما يسمى بمركز فيزنطال، ومقبرة في والية لوس انجلوس أمريكية

  26/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  متطرفون يهود يعتدون على عائلة مقدسية في سلوان .27
ن المقدسي  هاجمت مجموعة من اليهود المتطرفين الليلة قبل الماضية منزل عائلة المواط:القدس المحتلة

  .فتحي أبو شعبان في حي رأس العمود قرب بلدة سلوان، والمكونة من تسعة أفراد معظمهم من األطفال
 وقال شهود عيان إن المتطرفين حطّموا باب المنزل وزجاج بعض النوافذ، وتمكن أفراد العائلة من صد

  .المتطرفين، بينما حاصر أهالي المنطقة المهاجمين المتطرفين
  26/3/2010 األردن، السبيل،
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  بإنهاء الحصار المئات يعتصمون في غزة مطالبين القمة العربية .28
اعتصم المئات من الفلسطينيين ظهر أمس قبالة المعلم التذكاري لضحايا  :وكاالت، محمد جمال - غزة

" الحصاراللجنة الشعبية لمواجهة "غرب مدينة غزة تلبية لدعوة " ساحة الكتيبة"الحصار اإلسرائيلي في 
وحمل المعتصمون أعالم الدول العربية . مطالبين القمة العربية المقرر عقدها في ليبيا بإنهاء الحصار

وهتفوا بشعارات .. المشاركة في القمة تأكيدا على عمق العالقة والدور العربي المساند للقضية الفلسطينية
  .لسطينيتطالب الزعماء العرب بمساندتهم والوقوف إلى جانب الشعب الف

وعلى صعيد ملف اإلعمار، قال الخضري إنه يجب على القمة البدء بإعمار غزة ووضع الميزانيات التي 
داعيا الدول العربية أن يكون لها دور في كسر الحصار .. رصدت سابقاً في كافة المحافل موضع التنفيذ
 .عن غزة والتأثير في المعادلة الدولية واإلقليمية

  26/3/2010الشرق، قطر، 
  

   جريحاً بنيران االحتالل خالل أسبوع38 شهداء وأربعة .29
الجرائم التي ارتكبتها قوات " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"صدر عن  وثّق تقرير حقوقي :غزة

االحتالل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األسبوع 
  . أشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين، وجرح ثمانية وثالثين آخرينالماضي، حيث

شهد ارتفاعاً "أن األسبوع الحالي   مارس الجاري،/ آذار24-18وكشف التقرير الذي يغطي الفترة من 
في وتيرة جرائم القتل من قبل قوات االحتالل، حيث قتلت تلك القوات أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم 

 22كما أصيب ثمانية وثالثون مدنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم  .لضفة الغربيةطفل، في ا
 عمليات توغل في الضفة 10ولفت إلى أن قوات االحتالل نفذت  . أصيبوا في قطاع غزةمدنياً فلسطينياً

تسعة أطفال  مدنياً فلسطينياً، من بينهم 32الغربية، وثالث عمليات في قطاع غزة، اعتقلت خاللها 
وبين التقرير أن األعمال  . عامالً، بينهم أربعة أطفال، في القطاع22وامرأتان وصحفيان في الضفة، و

 إلى أن بلدية االحتالل في القدس االستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية، مشيراً
وأشار إلى إعالن سلطات  .الشرقية وحدة سكنية في الشيخ جراح بمدينة القدس 20صادقت على بناء 
 دونماً من أراضي بيتونيا، جنوب غربي رام اهللا، والى قيام المستوطنون بقطع 49االحتالل االستيالء 

 . شجرة زيتون مثمرة في قرية قريوت، جنوب شرقي مدينة نابلس25
  25/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ذ انتفاضة األقصى والعدد مرشح لالرتفاع من فلسطينيا75ً االحتالل أبعد :فروانة .30

 كشف حقوقي فلسطيني، مختص بشؤون األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، النقاب عن أن :رام اهللا
 على  2000 سبتمبر من عام /سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت منذ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول

وقال عبد الناصر فروانة إن االحتالل قام بإبعاد هؤالء  .إبعاد نحو خمسة وسبعين مواطناً فلسطينياً
المواطنين، والذين من بينهم نساء، إلى غزة أو األردن أو إلى دول أوروبية تحت ذرائع مختلفة، محذراً 

  .من أن هذا العدد قابل لالرتفاع، على حد تعبيره
  25/3/2010 قدس برس،

 
  سرائيلي على اإلبعادأوكرانية متزوجة من فلسطيني تفضل السجن اإل .31

، اإلسرائيلية تفضل األوكرانية ايرينا المتزوجة من الفلسطيني إبراهيم سراحنة البقاء في السجون :رام اهللا
وقال وزير شؤون األسرى عيسى قراقع .  بالدهاإلى، على إبعادها عن فلسطين أسرتهاوقريباً من 
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 قبل بإطالقهابلغها أخيراً بوجود قرار يقضي أرينا  الذي تعتقل فيه اي"هشارون" إن مدير سجن "الحياة"لـ
 أنوأضاف  . بالدها، لكنها رفضتإلى يجري إبعادها أنانتهاء فترة حكمها البالغة عشرين عاماً، شرط 

 تنتهي أن إلى متمسكة بالبقاء في السجن أنها تقول فيها األسرى وزارة شؤون إلى رسالة أرسلتايرينا 
 سراحنة إبراهيميتها في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، وتنتظر عودة زوجها  بإلىفترة حكمها، لتعود 

  . اإلسرائيليةالمحكوم بالسجن المؤبد في السجون 
  26/3/2010الحياة، 

 
  "عمالء"مؤسسة حقوقية تستنكر قرار حكومة غزة تنفيذ أحكام إعدام بحق  .32

اعتزام الحكومة الفلسطينية " ان المظالمديو"تنكرت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، المعروفة بـس ا:غزة
وقالت الهيئة في  .في قطاع غزة تنفيذ أحكام باإلعدام بحق عدد من المدانين بجرم التخابر مع االحتالل

 القرار يشكّل مخالفة للقانون األساسي الذي اشترط اإن هذ) "25/3(يوم الخميس " قدس برس"بيان تلقته 
، الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة "ديوان المظالم"ودعا  ".فلسطينيةمصادقة رئيس السلطة الوطنية ال

انتهاك للحق في الحياة، "إلى التراجع عما ورد بشأن تنفيذ أحكام اإلعدام لما تمثّله هذه العقوبة من 
  .، حسب تعبيره"وانتهاك للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

  25/3/2010 قدس برس،
  

  تتسلم دفعة جديدة من المخصصات االجتماعية السبت المقبل أسرة فقيرة 51,800 .33
 أسرة فلسطينية 51,826، عن تسليم  الخميس واالتحاد األوروبي، يومالفلسطينية أعلنت السلطة :رام اهللا

فقيرة ومعوزة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مخصصاتها المالية عن الشهور الثالث الماضية، بقيمة 
وقام االتحاد األوروبي وحكومة النمسا بتوفير األموال لهذه الدفعة  .يوم السبت القادمألف شيقل لكل أسرة 

  . مليون يورو10,14بقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقرب من 
  25/3/2010وكالة وفا، فلسطين، 

  
  الرتكابها مخالفات قانونية" الهالل األحمر"صحة غزة تالحق  .34

 وزير الصحة يوسف المدلل على أن الوزارة ستتخذ أكد مدير عام ديوان: سيد إسماعيل - غزة
الخطوات المالئمة بحق جمعية الهالل األحمر في حال عدم التزامها بالقوانين المتبعة فيما يخص الرقابة 

وكانت وزارة الصحة قد صرحت في وقت سابق أن . على المؤسسات العاملة في القطاع الصحي
ة الرقابة التابعة لها، التي تتابع كافة المؤسسات الصحية الجمعية المذكورة رفضت التعاون مع هيئ

  . من أجل ضمان الخدمة األفضل للمواطنين"الموجودة بقطاع غزة 
وأشار المدلل إلى أن الوزارة بصدد اللجوء إلى السلطات المسؤولة من أجل وضع حد لتجاوزات الهالل 

فهذه لغة عفا عليها الزمن، ولكننا سنلجأ إلى لن نستخدم القوة بأي حال من األحوال " :األحمر، مضيفاً
السلطات التنفيذية من أجل إلزام الجمعية بالقوانين التي تضبط عمل كافة المؤسسات الصحية أيا كانت، 

 باتفاق عقدته الوزارة مع ممثلي المدللوذكر ". ألن من يخالف القانون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية
 الصليب األحمر من أجل تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر، إال أنها الجمعية، وحضره ممثلون عن

  . في النهاية لم تف بتعهداتها ورفضت التعاون مع الحكومة من جديد، دون إبداء أي أسباب
  25/3/2010فلسطين أون الين، 
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   العربيةقمة الوثيقة أردنية حول القدس في  .35
 قام بطرح ملف القـدس خـالل اجتماعـات    األردن أن" ورالدست"علمت :  ماهر أبو طير  -) ليبيا(سرت  

 إلى باإلضافة في القدس ،     اإلسرائيلية وثيقة حول االنتهاكات     األردنوزراء الخارجية العرب، حيث وزع      
 طـرح الهجمـة     األردن أن وزير الخارجية ناصر جـودة        وأشار . عمار القدس إالدور الهاشمي بشأن    

وكشف مصدر مطلـع     .دس خالل اجتماعات وزراء الخارجية العرب     الشرسة التي تتعرض لها مدينة الق     
 إلـى  باإلضافة،  اإلرهاب إدانة أبرزها مشروع قرار من     28 الزعماء العرب سيناقشون     أن" الدستور"لـ

  .  بندا14 القدس تتكون من إلنقاذتقديم مبادرة 
  26/3/2010الدستور، األردن، 

  
  تجديد اللتزام السياسة الجديدة  في لبنانلسطينيينن محامية لملف الالجئين الفيعيت ":القبس" .36

 قرار تعيين المحامية مايا غسان مجذوب رئيسة لفريق أن "القبس"ـاوضح مصدر حكومي ل: بيروت
 استمرار وتجديد التزام إطاريدخل في "  في لبنانالعمل المكلف معالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين

 لجنة الحوار إنشاء عبر 2005 الالجئين التي بدأت في مايو عام ألخوةاالحكومة بالسياسة الجديدة حيال 
انجازات مهمة للجنة على مدى "وتحدث المصدر عن . " الفلسطيني برئاسة السفير خليل مكاري-اللبناني 

 الفلسطينية، -السنوات األربع المنقضية، وهي مستمرة في العمل من اجل تحسين العالقات اللبنانية 
 :اسة الحكومة في هذا المجال، وهو ما ورد في بيانها الوزاري الذي بمقتضاه تؤكد على اآلتيوتنفيذ سي

 تمسك لبنان بمبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني -
 .الشقيق، ومنها حقه في تقرير المصير والعودة، وفي الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

 . ديارهمإلى الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق الفلسطينيين في العودة بأحكاماللتزام  ا-
 . اللبنانيةاألراضي واالجتماعية للفلسطينيين المقيمين على اإلنسانية مواصلة العمل على توفير الحقوق -
ولية للمطالبة باالضطالع  الداألسرة اعتبار قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان مسؤولية مشتركة مع -

 ."بكامل مسؤولياتها حيالهم
تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني التي " تشدد حكومة الرئيس سعد الحريري في إلىكما لفت المصدر 

 وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة قضايا األمن والسالح داخل المخيمات، بإنهاءتقضي 
 ." القانونإطارلدولة في حماية المخيمات والحفاظ على امن الفلسطينيين ضمن مع التشديد على مسؤولية ا

  26/3/2010القبس، الكويت، 
  

   مليون دوالر500وزراء الخارجية العرب يدعمون القدس بـ  .37
أقر وزراء الخارجية العرب أمس، خالل اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تلتئم السبت واألحد 

 مليون دوالر لمواجهة خطط االستيطان 500مدينة سرت الليبية، دعم القدس المحتلة ب المقبلين في 
  .في القدس، وآليات تقديمه من دون التوصل إلى اتفاق بعد" اإلسرائيلي"

  26/3/2010الخليج، 
  

   أسس للمصالحة الفلسطينيةثالثةأبو الغيط يحدد  .38
ألهرام أن القمة تعتزم تحصين الموقف الفلسطيني أكد أبو الغيط في تصريحات لـا  : بعثة األهرام -سرت

 وأشار إلي أن الوضع الراهن يملي علينا ضرورة  . فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل
   . الخروج من القمة المرتقبة بموقف عربي موحد وقوي يعكس الدعم الكامل للقضية الفلسطينية

بخاصة حركتي فتح وحماس ألن  , بين جميع الفصائل الفلسطينيةوشدد أبو الغيط علي حتمية المصالحة 
   . الوضع الفلسطيني الراهن لم يعد مقبوال
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   : وقال إن مصر مستمرة في دعمها للمصالحة الفلسطينية علي أن تتحقق في ظل ثالثة أسس محددة أهمها
ة وأن يوقع الطرفان بهدف  أن تكون هذه المصلحة فعلية ودائمة وليست مفروضة وفقا لمتطلبات أمني * 

   . استمرارها وليس لمجرد التوقيع
 أن تحترم األطراف المعنية بالمصالحة الهدف الفلسطيني الذ نسانده جميعا وهو قيام الدولة الفلسطينية  * 

   . المستقلة دون أن يعمد أحد األطراف إلي تعقيد الوصول إلي هذا الهدف
هدفها هو حل الدولتين وأن المبادرة العربية القائمة علي مبدأ  أن أي مفاوضات تجري مع إسرائيل  * 

 ومازالت بعض الفصائل ترفض  , األرض مقابل السالم تستوجب قيام عالقات طبيعية مع إسرائيل مستقبال
   . ذلك

وأكد أبو الغيط في هذا الصدد أن وثيقة المصالحة المصرية مازالت قائمة وأرضيتها واضحة تماما ولكن 
   . قة غير خاضعة للتفاوض من جديد ولن تكون لها مالحقالوثي

  26/3/2010االهرام، مصر، 
  

   وإنشاء لجنة للتحقيق في حرب غزةالقدس تهيمن على اجتماع وزراء الخارجية العرب .39
هيمنت اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة على مداوالت وزراء الخارجية :  محمد صالح-سرت

ول من اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية الثانية والعشرين التي تبدأ أعمالها غداً العرب في اليوم األ
القيام بتحرك "وافتتح وزير الخارجية الليبي موسى كوسا االجتماع بالدعوة إلى . في مدينة سرت الليبية

مسيحية في عربي فاعل إلحباط مخططات إسرائيل لتهويد القدس والحفاظ على المقدسات اإلسالمية وال
 ناقش الوزراء العرب اقتراحاً بإنشاء لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان ."المدينة

لتستكمل الجهود التي قامت بها لجنة التحقيق المستقلة التي كلفتها الجامعة  العربية "اإلسرائيلي على غزة 
الهدف من هذه اللجنة المقترحة هو جمع "وأوضحت مذكرة للجامعة أن ". وترأسها القاضي جون دوغارد

أدلة اإلدعاء وفق المعايير القانونية الدولية استناداً إلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية في شكل يتيح رفع 
لقضائها (دعاوى لمالحقة مرتكبي جرائم الحرب في الدول التي تعمل بموجب مبدأ االختصاص العالمي 

ف جنائي متكامل لرفع دعاوى في حاالت متعددة خالل فترة عام من بدء على أن يتم إنجاز مل) المحلي
  ". العمل الرسمي للجنة التحقيق

  26/3/2010الحياة، 
  

   مليون دوالر لدعم الشعب الفلسطيني400ليبيا تقدم  .40
 مليون دوالر إلـى حـساب الجامعـة         400أشار مصدر دبلوماسي ليبي إلى أن ليبيا قامت بتحويل مبلغ           

  .جزء من الدعم للشعب الفلسطيني، في انتظار المصالحة الفلسطينية حتى يتم صرف هذا المبلغالعربية ك
  26/3/2010نت، .الجزيرة 

  
   العربية في مصلحة االحتالل السالمإلغاء المبادرة: األسد .41

أكد الرئيس السوري بشار األسد دعمه لمبادرة السالم العربية ألنها  :وكاالت-حسين عبد الكريم-بيروت
أن إلغاءها يعني التنكر للمرجعيات وهذا الشيء سيكون في مصلحة "معتبرا .. تحقق مصلحة العرب

إسرائيل، هناك فرق بين إلغاء المبادرة وبين إيقاف مفاوضات السالم وليس إلغاء المبادرة فالمبادرة فيها 
  "ال تفهم سوى لغة القوة"وأكد األسد مساء األربعاء أن إسرائيل ".مرجعيات

  26/3/2010رق، قطر، الش
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    وتعيين مفوض عام للقدس.. ينتقد اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس: عمرو موسى .42
األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى انتقد فـي مـؤتمر            أن   26/3/2010نت،  .الجزيرةنشر موقع   

 اإلسـرائيلية   صحفي عقده عقب رفع الجلسة المغلقة التي عقدها وزراء الخارجية العـرب اإلجـراءات             
وأعلن أنه تم تعيين مفوض عـام       . المتعلقة بمحاولة تهويد مدينة القدس، واصفا إسرائيل بأنها دولة مارقة         

للقدس بالجامعة العربية لمتابعة كافة اإلجراءات المتخذة من قبل إسرائيل لتهويد القدس، معتبرا أن هـذه                
  .للدولة الفلسطينيةاإلجراءات غير شرعية وأن القدس الشرقية ستبقى عاصمة 

 أمين عمرو موسى، نفى ،  أنسرت من 26/3/2010وكالة وفا، فلسطين، من جهة أخرى ذكرت 
األنباء التي ترددت عن حضور قيادات من حركة حماس للقمة العربية المقرر عقدها في مدينة سرت 

اجتماع وزراء الخارجية لقمة سرت عقب انتهاء ' وفا'وردا على سؤال لموفد  .الليبية يوم السبت المقبل
مثل هذه األنباء عارية عن الصحة، والدعوات فقط وجهت ': العربية التحضيري لهذه القمة، قال موسى

للجهات الرسمية، والدعوة سلمت للرئيس محمود عباس الذي نتوقع بأن يصل ليبيا للمشاركة بالقمة يوم 
  .غد الجمعة

  
   سبتمبر القادم 26تجميد المستوطنات إلى ما بعد أوباما يطالب نتنياهو ب": يديعوت أحرونوت" .43

 مطلبا، وقالت إنه 13اإلسرائيلية أن أوباما حدد لنتنياهو " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : واشنطن
كما .  سبتمبر القادم26من بين المطالب التعهد بأن يستمر تجميد البناء في المستوطنات حتى ما بعد 

 عدم - التي أقامها نتنياهو لإلشراف على لجم البناء في منطقة القدس -ة يتوقع أوباما أن تضمن األجهز
  ".البناء في األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية

أما المطلب األمريكي الثاني فهو أن تنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية المسؤولية كاملة على "وأضافت
 والتي 2000 لسيطرة الفلسطينيين حتى سبتمبر جميع المناطق في الضفة الغربية التي كانت تخضع

  ".خالل االنتفاضة الثانية" إسرائيل"استولت عليها 
باقي المطالب األمريكية من نتنياهو تتعلق باتخاذ سلسلة بوادر حسن النية تجاه أبو مازن بينها "وتابعت 

  ". من السجناء األمنيين1000اإلفراج عن مئات وحتى 
تنفيذ هذه " إسرائيل"هذه البوادر ستكون أحادية الجانب، بمعنى أنه يتوقع من  "وأشارت الصحيفة إلى أن

وأشارت إلى أن أوباما طلب من نتنياهو ". البوادر دون تلقي أي بادرة حسن النية من الطرف الفلسطيني
  .طرح األمور خطيا

26/3/2010الوطن، السعودية،   
  

 صالحنا بالمنطقةغياب السالم في الشرق األوسط يؤثر على م: غيتس .44
تواصل الواليات المتحدة جهودها من أجل استئناف مفاوضـات الـسالم بـين             :  مينا العريبي  -واشنطن  

 اإلسرائيلي يؤثر على مـصالحها      -الفلسطينيين واإلسرائيليين مع تزايد اعتقاد قادتها بأن النزاع العربي          
دم التقدم باتجاه السالم فـي الـشرق        ع«وقال وزير الدفاع األميركي، روبرت غيتس أمس إن         . الوطنية

. »األوسط من الواضح أنه قضية يستغلها خصومنا في المنطقة، ومن المؤكد أن ذلك مصدر تحد سياسي               
ال شك أن انعدام السالم في الشرق األوسط يؤثر علـى مـصالح الواليـات المتحـدة         «: وأضاف غيتس 
  .»الوطنية األمنية

هذه قضية خطـرة جـدا   «ركة، األميرال مايك مولن، الذي قال إن واتفق معه رئيس أركان القوات المشت 
العالقات بين  «، بيد أنه أوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع غيتس أن            »ولكننا نريد أن نرى تقدما فيها     

  . »قوية بشكل استثنائي) األميركي واإلسرائيلي(الجيشين 
26/3/2010الشرق األوسط،   
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   تضع أرواح جنودنا في خطرال" إسرائيل"محاباتنا لـ : أمريكا .45

نفى قائد القيادة الوسطى في الجيش األمريكي الجنرال ديفيد بترايوس أن يكون قـال فـي                ): آي.بي.يو(
تـضع أرواح الجنـود     " إسـرائيل "شهادة له مؤخراً في مجلس الشيوخ إن محاباة الواليـات المتحـدة ل            

  .األمريكيين في خطر
إن المدونات والمواقع اإللكترونية أخرجت العديد مما جاء        " كتاتورذي أمريكان سبي  "وقال بترايوس لمجلة    

  . في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ من سياقها
26/3/2010الخليج،   

  
  "الصراع العربي اإلسرائيلي يضر بمصلحة بالدهم"غالبية األمريكيين يرون أن  .46

 في المئة من االمريكيين يعتقدون ان الصراع        81يكي ان   اظهر استطالع للرأي اجراه معهد زغبي االمر      
  .االسرائيلي الفلسطيني يضر بمصالح الواليات المتحدة

 في المئة يرون ان واشنطن غير قادرة على وقف          51واضاف المعهد الذي نشر تقريره يوم الخميس ان         
  .االستيطان اإلسرائيلي

لواليات المتحدة تفقد هيبتها عالميا بسبب عدم قـدرتها         وركز المعهد على ان رأي الغالبية يشير الى ان ا         
  .في ما يتعلق بموضوع االستيطان" إسرائيل"التأثير على 

وحسب االستطالع الصادر عن المعهد الذي يعتبر من اهم المراكز في مجال استطالعات الرأي واالكثر               
هم من الديموقراطيين يريدون ان     صدقية في الواليات المتحدة ان خمسين في المئة من االمريكيين ومعظم          

  .يسلك الرئيس باراك اوباما خطا معتدال في حل الصراع
ـ         بحسب االستطالع من واحد وسبعين     " إسرائيل"وفي السياق ذاته انخفضت نسبة التأييد بين االمريكيين ل

ي بنيـامين  في المئة العام الماضي الى خمسة وستين في المئة هذا العام، اما رئيس الـوزراء االسـرائيل     
  .نتنياهو فقد خسر بدوره عدة نقاط على صعيد دعم االمريكيين لسياساته

25/3/2010بي بي سي،   
  

  اإلدارة األمريكية تعمدت إهانة نتنياهو بشكل واضح": معاريف" .47
، بن كاسبيت، ان االدارة 'معاريف'رأى كبير المعلقين السياسيين في صحيفة : زهير اندراوس- الناصرة 
ة تجهزت جيدا للقاء اوباما ونتنياهو وتعمدت اهانة نتنياهو بشكل واضح، حيث تم استقباله مثـل                االمريكي

استقبال آخر رئيس دولة في العالم الثالث، على حد تعبيـره، وزاد كاسـبيت قـائال ان عهـد التأجيـل                     
ن االمـريكيين   المشكلة، قـال كاسـبيت ا     . والتسويف من قبل نتنياهو قد انتهى وعليه ان يقرر ماذا يريد          

  .يطالبون رئيس الوزراء ان يحدد مطالبه ولكنّهم ال يعرفون انّه هو شخصيا ال يعرف ماذا يريد
26/3/2010القدس العربي،   

  
  األمم المتحدة تسعى إلنشاء صندوق تعويضات للفلسطينيين المتضررين من عدوان غزة .48

ة، أمس، قراراً بمتابعـة توصـيات تقريـر      اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحد      ): آي.بي.يو(
" غولدسـتون "اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في العدوان األخير على غزة المعـروف بتقريـر               

والبحث في إمكانية إنشاء صندوق تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان على قطاع غزة شتاء              
2009.  

 هم الواليات المتحدة وإيطاليا وأوكرانيـا والمجـر         6 ومعارضة    عضواً 29وتبنى المجلس القرار بتأييد     
" اإلسـرائيلي " وكرر دعوة الجمعية العامة لألمـم المتحـدة للجـانبين            11وهولندا وسلوفاكيا، وغياب ،   
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إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وتحترم المعايير الدولية في االنتهاكـات الخطيـرة             "والفلسطيني  
الدولي وقانون حقوق اإلنسان التي رصدتها لجنة غولدستون من أجل ضمان المحاسـبة             للقانون اإلنساني   
  ".وتحقيق العدالة

وينص القرار أيضاً على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين في القوانين اإلنسانية الدولية وحقوق اإلنسان               
قة الصهيونية في غزة ورفع تقرير      في المحر " اإلسرائيلي"لتقييم أية تحقيقات أجراها الجانبان الفلسطيني و      

  .في هذا الشأن إلى الجمعية العامة
26/3/2010الخليج،   

  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس20االتحاد األوروبي يدين قرار بناء  .49

دانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبـي كـاثرين اشـتون موافقـة              : ا ف ب  -بروكسل
إلـى  " إسـرائيل " وحدة استيطانية جديدة في القدس الـشرقية داعيـة           20على بناء   السلطات اإلسرائيلية   

االتحاد األوروبي يدين القرار األخير     "وقالت اشتون في بيان إن      ". غير الشرعي "عن هذا القرار    " العودة"
وأضاف ". الذي اتخذته السلطات اإلسرائيلية بالموافقة على أعمال بناء حول فندق شيبرد بالقدس الشرقية            

بنـاء  "مضيفا أن   " األسرة الدولية تبذل كل جهودها من أجل تسهيل استئناف مفاوضات السالم          "البيان أن   
  ".مستوطنات في القدس الشرقية غير شرعي ويهدد هذه الجهود

26/3/2010الشرق، قطر،   
  

  شكوك حول مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط: أمام البرلمان األوروبي" بلير" .50
اكد توني بلير مبعوث السالم االوروبي للشرق االوسط أمام البرلمان األوروبـي            :  فكرية أحمد  -ي  الها

ببروكسل، ان تفاؤله حول مستقبل الشرق األوسط اصبح محاطا ببعض الشكوك ولكن النمو االقتـصادي               
 االقتـصادي   بقيادة القطاع الخاص يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في عملية السالم، خاصة ان تم التعـاون               

 .بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
 وشدد بلير ان إعالن قيام دولة فلسطين من جانب قد يكون له قيمته للجانب الفلسطينيي، ولكنهـا قيمـة                   

وأكد بلير ان العمل وحده وإثبات حسن النوايـا هـو           .  منقوصة، ينقصها الدعم المهم من الجانب اآلخر      
ثقة بين الجانبين االسرائيلي والفلسطينيي، وعلي حمـاس ان تقـرر وحـدها             الذي يمكن ان يحقق بناء ال     

المشاركة في عملية السالم من عدمه، مؤكدا ان الغالبية العظمي من الشعب الفلسطينيي في غزة يؤيدون                
  .حل الدولتين

تـوازي    وشدد بلير علي ان االتحاد االوروبي لديه الرغبة الكاملة في لعب دور سياسي، ولكن علـي ال               
يجب التركيز علي االسهام في قدرة الدولة الفلسطينية في المستقبل، من خالل تعزيـز سـيادة القـانون                  

 . وتعزيز قوات األمن الفلسطينية
25/3/2010الوفد، مصر،   

  
  "على حاله"في بريطانيا " الموساد"نشاط ": االندبندنت" .51

ن بريطانيين اعترفوا بصورة سرية بأنه رغم       البريطانية أن مسؤولي  " االندبندنت"أكدت صحيفة   ): أ.ب.د(
تأثير طرد مسؤول الموساد سلباً في العالقات، إال أنه لن يكون له أثر كبيـر فـي نـشاط المخـابرات                     

وأفادت تقارير بريطانيـة، أمـس، بـأن الحكومـة          ". على حاله "في بريطانيا، وأنه سيبقى     " اإلسرائيلية"
الـذي  ) الموسـاد " (اإلسرائيلية"باستبدال مسؤول المخابرات    " يليةاإلسرائ"البريطانية لن تسمح لنظيرتها     

طردته لندن على خلفية استخدام الفريق الذي شارك في اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحـوح                
تعهداً بعدم استخدام أوراق ثبوتية بريطانية مجـددا فـي          " إسرائيل"جوازات سفر بريطانية، إال إذا قدمت       
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، فإن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يريد مـن          "االندبندنت"ووفقا لما ذكرته    . لياتمثل هذه العم  
أفيغدور ليبرمان تعهدا بهذا، ويصر المـسؤولون الدبلوماسـيون علـى أن            " اإلسرائيلي"وزير الخارجية   

  . المسألة غير قابلة للتفاوض
26/3/2010الخليج،   

  
  اة الفلسطينيةعبرت عن المعان: والدا راشيل كوري .52

 أوضح والد المتضامنة األمريكية الشهيدة راشيل كوري انه أمضى معظم الشهر الحـالي              :القدس المحتلة 
  ".اإلسرائيلية"لمتابعة قضية ابنته في المحكمة " إسرائيل"في مناطق السلطة و

 عـرض   48 ، وأكد في أمسية نظمتها المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان في مدينة الناصرة المحتلة عـام             
خاللها فيلماً عن راشيل، أنه ليس طامعاً بشيء سوى إظهار الحقيقة والكشف عـن الجنـاة واسـتخدام                  

  .المحاكمة فرصة لتعريف العالم بما يدور في فلسطين من ظلم واضطهاد
26/3/2010الخليج،   

  
  إلى غزة" آشتون"دروس من زيارة  .53

  *كاثرين آشتون
يصدمك أكثر ما يكون عملية الدخول إلى قطاع غزة؛ فعند نقطة لعل ما : ترجمة عبد الرحمن الحسيني

تذهب إلى ما يبدو وأنه محطة مطار حديث، وتترك هذه المحطة لتدخل في سلسلة " أيريز"التفتيش 
هذا . عاصفة من البوابات واألسوار لتخرج مثل مسافر عبر الزمن، والذي نُقل وراء عبر طريق قذرة

واآلن، ترى الناس والحمير .  الصناعي لغزة قبل القصف قبل نحو سنةهو المكان الذي كان المركز
  .والعربات وهم يحملون الحجارة من بين أكوام الردم

بينما تنتقل من إسرائيل إلى غزة، تبدو وأنك تغادر بلداً يعيش في القرن الحادي والعشرين لتدخل إلى 
ر في القطاع مستحيلة ألن إسرائيل تمنع وتعد عملية إعادة اإلعما. أرض يباب هشمت وقطعت أوصالها

وال يملك الناس سوى النزر اليسير مما هو أكثر من المتوفر بين أيديهم من الخراب . دخول السلع إليه
وفي الغضون، يوفر نظام غير قانوني من األنفاق سلعاً حيوية بالنسبة . الذي يحيط بهم من كل حدب

  .وجني أرباح لعصابات إجرامية-للمواطنين 
كنت قد ذهبت إلى غزة ألرى ما إذا كانت أموال المساعدات األوروبية تؤتي ثمارها على أرض الواقع، 

وقد شاهدت، . وفي أتون الظروف القاتمة التي يعيشها الغزيون، تبرعم بذور األمل. وهو ما تحققت منه
لك موضوعات حول حقوق من بين ما شاهدت، مدرسة للبنات تتلقى فيها الفتيات تعليماً جدياً بما في ذ

  .ولعل هذا النوع من التعليم هو الذي يجدي في محاربة عمالة األطفال. اإلنسان
لألوالد الصم والبكم، وهو مشروع لتحسين حيوات الناس البكم والصم " أطفالنا"إلى ذلك، زرت جمعية 

 مهمشون،  أصم وأبكم، كما ورجال ونساء300وثمة ورشة هناك توفر ألكثر من . في قطاع غزة
وتسلط هذه الجيوب من الحياة . الفرصة لكسب عيشهم من خالل إنتاج أجمل المصنوعات اليدوية

واألكثر أهمية، ما . الطبيعية واألمل األضواء على الكيفية التي يمكن معها للكرامة اإلنسانية أن تدوم
  .تنطوي عليه من إيحاء ملهم لما يمكن تحقيقه

ليس فقط لوضع حد للعنف، - وجهة نظري القوية بأن علينا التحرك اآلن لقد أكد لي ما وجدته في غزة
وسيفتح الفرص أمام النمو والتكامل . وإنما ألن السالم سيجلب االزدهار إلى غزة وإلى المنطقة برمتها
  .وتلك هي الجائزة الحقيقية. اإلقليمي، وهو ما يعد أفضل ترياق للشفاء من الجماعات الراديكالية
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وهما يوفران أرضا خصبة . لتطرف يترعرع وينمو في الحطام، كما وفي مخيمات الالجئينضلك أن ا
ليس فقط ألمراء الحرب المحليين، وإنما أيضاً لكل أولئك في المنطقة ممن لديهم أجنداتهم الخاصة، 

  .والذين يستفيدون من حالة عدم االستقرار، ال بل يساعدون على تفاقمها من خالل شحنات األسلحة
وعندما . على أنه يجب على الفلسطينيين أن يكونوا قادرين على التحكم بحيواتهم وبناء مستقبل أفضل لهم

لكن على الجمهور اإلسرائيلي أن يعلم بأن . يتعلق األمر بغزة، فإن إلسرائيل مخاوف أمنية مشروعة
 هي األولوية األولى ألي ويجب أن تكون هذه. السالم الدائم فقط هو الذي يمكن أن يجلب األمن المستدام

ولعل اللحظة المواتية لصنع . ذلك أن صنع السالم يقوي الضعيف ويوفر األمن للقوي. حكومة إسرائيلية
  .السالم هي اللحظة التي تتمتع فيها بالقوة

من مصر إلى سورية، ومن لبنان إلى األردن، استمعت إلى نفس الرسالة من ... في عموم المنطقة
إنهم يريدون القتصاداتهم أن تنمو ولشعوبهم أن : مسؤولين، كما ومن أناس عاديينرؤساء حكومات و

  .ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا نحتاج إلى السالم في الشرق األوسط. تزدهر وألوالدهم أن يتعلموا
إجراء مباحثات غير مباشرة اآلن تفضي وعلى نحو سريع إلى : إننا ندرك أن ما تمس الحاجة إليه

وإذا كنا ال نستطيع فرض السالم، فإننا . وعلى المجتمع الدولي أن يدعمها بشكل كامل. عليةمفاوضات ف
نستطيع تقديم الدعم والحوافز لألطراف المعنية بغية تمكينها من التوصل إلى التنازالت والتسويات 

  .الصعبة
ذا أردنا تحقيق النجاح، وإ. إن االتحاد األوروبي يدعم جهود الواليات المتحدة إلعادة تدشين المفاوضات
الواليات المتحدة واالتحاد (فإن علينا أن نعيد تفعيل اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق األوسط 

وكانت اللجنة التي اجتمعت في . ، باعتبارها صوت المجموعة الدولية)األوروبي واألمم المتحدة وروسيا
على دفع عملية السالم إلى األمام، باإلضافة إلى موسكو يوم الجمعة الماضي قد أعلنت عن تصميمها 

  .االنخراط في خطوات جوهرية، مثل مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها لبناء الدولة
وكان االتحاد األوروبي قد أوضح موقفه في إعالن مبادئ في كانون األول . إننا ندرك العناصر الالزمة

 أساس الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب حل الصراع على: الماضي) ديسمبر(
بسالم وأمن، وإقامة دولة فلسطين القابلة للحياة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة على 

ويجب التوصل إلى طريقة ما لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية لكل من . 1967أساس خطوط العام 
  .، في األثناء، إلى حل عادل لقضية الالجئينونحتاج. إسرائيل وفلسطين

. وإلى ذلك، نحتاج إلى التحرك من إدارة النزاع إلى مرحلة حل النزاع الذي يشمل المنطقة برمتها
وإنني أتطلع قدما إلى اليوم الذي أقابل فيه الجندي . فالتوصل إلى السالم أمر ملح ومن الممكن تحقيقه

ط، كما وإلى اليوم الذي يتم فيه اإلفراج عن أولئك الفلسطينيين المعتقلين اإلسرائيلي المختطف جلعاد شالي
ومن أجل الطفل األصم الصغير الذي وقف بجانبي وشد على يدي، ومن . من دون تقديمهم إلى المحاكمة

أجل الفتيات اللواتي يردن أن يتمكن من فعل شيء بتوظيف ذلك التعليم الجيد، فإن علينا أن ننتقل من 
  .عملية السلمية إلى السالم الحقيقيال

الممثلة األعلى في االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، ونائبة رئيس المفوضية * 
  .األوروبية

  22/3/2010إنترناشيونال هيرالد تريبيون 
  26/3/2010الغد، األردن، 
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  أوباما لم يعد قابالً لالستضعاف واالستغالل .54
  راغدة درغام

 أن يتمعنوا في – والغائبين عنها أيضاً –ضروري للقادة العرب المجتمعين في القمة العربية في سرت 
واجبهم أن يتداركوا كل ما .  اإلسرائيلي كما تبدو على الساحة الدولية اليوم–خريطة النزاع الفلسطيني 

مام يرعب إسرائيل أكثر من من شأنه أن يقوض زخم االهتمام الدولي بفلسطين وبالقدس، ألن هذا االهت
مسؤوليتهم أن يبنوا على شبه اإلجماع العالمي في .  اإلسرائيلية الثنائية–تدهور العالقة األميركية 

معارضة اإلجراءات اإلسرائيلية التصعيدية واالستيطانية بدعمهم هذا اإلجماع بكل ما هو مطلوب منهم، 
لتي ترعاها الواليات المتحدة بين الفلسطينيين ال سيما في إطار تشجيع المحادثات التقاربية ا

عليهم أن يفعلوا ذلك حتى إذا استمرت إسرائيل في ضرب الشريحة الدولية بعرض . واإلسرائيليين
هكذا يترك العرب إلسرائيل فرصة االصطدام . الحائط ومضت بمشاريعها االستيطانية المرفوضة دولياً

 منافع عدة للطرف الفلسطيني تفوق بكثير أنماط الترفع عن مع األسرة الدولية، ولمثل هذا التصادم
االستراتيجيات الذكية الصبورة واستبدالها بقرارات اعتباطية تتمناها وتتوقعها إسرائيل ال سيما من قمة 

إسرائيل تراهن أيضاً على سقوط الفصائل الفلسطينية في فخ استفزازاتها كي تتملص من الورطة . سرت
انما حتى اآلن تبدو هذه الفصائل واعية للفخ، تفكر هي أيضاً بجدوى ترك الساحة . فيهاالصعبة الواقعة 

وهذه اللجنة تضم األمم المتحدة . »اللجنة الرباعية«للمواجهة اإلسرائيلية مع الواليات المتحدة، ومع 
 انها تدعمها واالتحاد األوروبي وروسيا الى جانب الواليات المتحدة، ولقد تعمدت الصين التصريح علناً

. وتنوي لعب أدوار مباشرة وبناءة على رغم ما جاء في بيانها الصادر عن اجتماعها المهم في موسكو
الحكومة اإلسرائيلية تسير في مسار االصطدام ليس فقط مع الحكومات وإنما أيضاً مع الرأي العام 

نى ما تسير إليه التطورات خالل العالمي وكذلك ربما مع الرأي العام اإلسرائيلي الذي بدأ يتمعن بمع
حتى اللوبي اإلسرائيلي داخل الواليات المتحدة تبدو عليه مالمح الخجل من سلسلة . األسبوعين الماضيين

اإلهانات اإلسرائيلية لإلدارة األميركية والحرج من معادلة جديدة طرحتها إدارة باراك أوباما والمؤسسة 
  .»المصلحة القومية األميركية العليا«ديث في خانة العسكرية األميركية عندما أطّرت الح

الرئيس األميركي الذي كان باألمس القريب يبدو لآلخرين داخل الواليات المتحدة وخارجها ضعيفاً لم يعد 
فهو قد أنجز هذا األسبوع إنجازاً تاريخياً ووقّع قانون إصالح . اليوم قابالً لالستضعاف ولالستغالل

ما نجح بمساعدة قيادات الحزب الديموقراطي في تمريره قانوناً في مجلس النواب الرعاية الصحية بعد
وهذا مدخل مهم الى . على رغم الجهود الضخمة التي بذلها الجمهوريون وشركات التأمين إلجهاضه

مرحلة جديدة في معركة االنتخابات النصفية في أعقاب مفاجآت خسارة ديموقراطيين مقاعد مهمة في 
  .ت األخيرةاالنتخابا

ما أبرزته المعركة في شأن إصالح الرعاية الصحية والتي أطلقت العنان لتحجيم باراك أوباما وافتراضه 
انه الصبور . ضعيفاً جاهالً للسياسة هو أن نتيجة هذه المعركة أبرزت ناحية أخرى من شخصية أوباما

انتصاره في هذه المعركة الداخلية . لكنه العازم على النجاح مهما ظهر أمامه من عراقيل تبدو مستحيلة
  .يحصنه بأضعاف ألن النصر جاء في أعقاب افتراض الركون الى الهزيمة واالنسحاب والتراجع

على الصعيد الدولي، إن اقتراب الواليات المتحدة وروسيا من االتفاق على معاهدة جديدة تسمح بتخفيض 
هر المقبل هو بدوره إنجاز مهم يزيد من بروز باراك الترسانة النووية األميركية والروسية في براغ الش

  .أوباما قائداً عازماً وقادراً على اإلنجاز
هذان التطوران ليسا في مصلحة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي راهن على ضعف 

يركي الموالي ومنذ أن قرر نتانياهو، سوية مع اللوبي األم. وإضعاف باراك أوباما ليتملص من ضغوطه
إلسرائيل والء أعمى، منع أوباما من مد اليد لإلسالم المعتدل وإحباط إصراره على حل للنزاع 

» ضبط« اإلسرائيلي، احتفى رئيس حكومة إسرائيل وداعموه باستخدام باراك أوباما تعبير –الفلسطيني 
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restrainاحتفوا ببدعة تحميل الطرف .  تجميده النشاط االستيطاني بدالً من التعابير الداعية الى إيقافه أو
التفاوض فيما الواقع هو أن اإلجراءات اإلسرائيلية االستيطانية غير » رفض«الفلسطيني مسؤولية 

القانونية هي التي أدت بالفلسطينيين الى المطالبة بوقف االستيطان الذي يقوض حل الدولتين كشرط 
  .مسبق الستئناف التفاوض

وزراء الخارجية العرب في القاهرة قبل أسبوعين تقريباً قرار يدعم موافقة عندما صدر عن اجتماع 
 التي دعا إليها المبعوث األميركي جورج ميتشل، كان poximityالفلسطينيين على المحادثات التقاربية 

عندما وهذا تماماً ما يجدر بالقيادات العربية أن تتذكره . ذلك بمثابة قلب الطاولة على الرهان اإلسرائيلي
يجدر بها أن تتذكر أيضاً أن ما من شأنه إنقاذ إسرائيل من . تجتمع في سرت أو تتغيب عن القمة العربية

  .الورطة اآلن هو حبال تمدها إليها قمة سرت أو فصائل فلسطينية متهورة
تقليدياً، . غطرسة الحكومة اإلسرائيلية أدت بها الى ارتكاب أخطاء اإلهانة واالستهانة بإدارة باراك أوباما

هذه المرة، وجد نتانياهو أن . يتقن بنيامين نتانياهو التحايل على الصدق ويتظاهر لدرجة المراوغة
اإلجهار بالحقيقة يساعده داخلياً، ولم يحسب حساب وطأة توجيه إهانة لنائب الرئيس األميركي جو بايدن 

ات واالستفزازات التي اعتمدتها سلسلة اإلهان. في صفعة استيطانية أخرى رافقت زيارته إلسرائيل
الحكومة اإلسرائيلية منذ ذلك الحين، بما فيها إهانة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في أعقاب 

فقد أدت سياسات . ، أسفرت عن مواقف أميركية ودولية صلبة ومهمة»اللجنة الرباعية«اجتماع 
زازات واإلهانات الى قرار أميركي نوعي والى االستيطان غير القانوني وسلسلة التحديات واالستف

  .مواقف دولية متماسكة
 اإلسرائيلية، لم يسبق أن خاطبت إدارة أميركية منظمة يهودية تعمل –على صعيد العالقة األميركية 

هذا األسبوع » ايباك«كلوبي لمصلحة إسرائيل كما خاطبت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون منظمة 
الجنرال . »ال يخدم مصالح الواليات المتحدة«تمرار النزاع واستمرار الواقع الحالي متحدثة عن أن اس

معبراً » المصلحة القومية األميركية«ديفيد بترايوس قائد القوات المركزية اعتبر أن الوضع الراهن يهدد 
حدة والقوات بوضوح عن معادلة جديدة في الطرح األميركي للعالقة مع إسرائيل، سيما أن الواليات المت

األميركية تواجه العداء بسبب االحتضان األميركي األعمى إلسرائيل حتى وهي تنتهك القانون الدولي 
  .والشرعية الدولية

بتزوير جوازات سفر » الموساد«قيام : أوروبياً أيضاً، يبدو أن االمتعاض من إسرائيل حدث على جبهتين
في دبي من جهة، ومن جهة أخرى، ساهمت » حماس «وانتحال هويات أوروبية في عملية اغتيال قائد

في موسكو والذي هو بيان جديد من » اللجنة الرباعية«أوروبا جذرياً في صياغة البيان الذي صدر عن 
الفلسطينية واإلسرائيلية على قدم المساواة، وأعطى القدس الشرقية » الطموحات الوطنية«نوعه وضع 

ائيل استيعابها، ووضع عملياً المرجعية المطلوبة فلسطينياً وعربياً مكانة قانونية في وجه محاوالت إسر
بتمعن ودقة ألنه أطلق دوراً جديداً » الرباعية«ومرة أخرى، يجب قراءة بيان . للمحادثات التقاربية

وعن » مراقبة«ولكل من أطرافها، وأعطى العملية التفاوضية مهلة زمنية، وتحدث عن » للرباعية«
  .عند الضرورة» الرباعية« تتخذها »خطوات إضافية«

وهو يبرز تكراراً مسألتي » الرباعية«األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون يتصرف بشبه تكليف من 
يتحرك لدى إسرائيل . »الرباعية«بين أطراف » وحدة الهدف«يتحدث عن . المراقبة والخطوات الالحقة

أن ال بديل : األهداف األربعة التي اتفقت عليها الرباعية وهيوفلسطين والقمة العربية دافعاً الى األمام 
عن خيار حل الدولتين ومفاوضات عادلة وشاملة تتناول جميع المسائل المعنية بالوضع النهائي 
لألراضي، عدم السماح لالستفزاز أن يعطل المفاوضات وبناء الثقة بين األطراف، ضرورة وقف 

ل االستيطان واالستمرار بالحصار اإلسرائيلي على غزة وإطالق اإلجراءات السلبية على األرض مث
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بدور محفز في عملية » الرباعية«القذائف من غزة على إسرائيل، وقيام األسرة الدولية وبالذات 
  .المفاوضات الثنائية

ة ما يجدر باألمين العام القيام به هو تحفيز أعضاء مجلس األمن على القيام بزيارة الى الضفة الغربي
كتلك التي قام بها هو ورافقه فيها رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض شارحاً على األرض معنى 

فمجلس األمن يقوم بين الحين واآلخر بزيارة جماعية الى منطقة يتناولها وذلك . اإلجراءات اإلسرائيلية
  .لالطالع على أرض الواقع على ما يحدث ليحسن أداءه عند استصدار القرارات

لوقت مناسب جداً اآلن لمجلس األمن لزيارة الضفة الغربية وغزة، كما فعل األمين العام في زيارة هزته ا
لربما من المفيد أن يوجه سالم فياض دعوة الى أعضاء مجلس األمن للقيام بزيارة . عاطفياً وأخالقياً

دولة الفلسطينية على رغم مماثلة ليشرح أيضاً كيف أن الطرف الفلسطيني ينفذ مشروع بناء مؤسسات ال
أنف االحتالل، وكيف أن ديناميكية حقيقة الدولة الفلسطينية بدأت تقتحم ذهن الرأي اإلسرائيلي وتجعله 

  .يتهيأ للتعايش معها
مهم لألمين العام ولمجلس األمن ولمحكمة العدل الدولية إعادة زيارة الملفات القانونية كتلك المعنية 

هناك حاجة اليوم التخاذ االستعدادات الالزمة إلصدار قرار عن مجلس . يطانبالجدار الفاصل وباالست
هناك حاجة لقرار يرسم ويعرف األطر األساسية لما يجب أن . األمن يعيد تأكيد ال قانونية االستيطان

الوقت مناسب لقرار جديد يمأل قرار الدولتين بفحوى فعلية ابتداء من تعريف . تنتهي إليه المفاوضات
 مع مقايضة أراض معينة من أجل ترابط 1967دود الدولة الفلسطينية على أساس إنهاء احتالل عام ح

  .قطاع غزة مع الضفة الغربية
أما األطراف العربية فإن بين أهم ما يجب أن تقوم به هو الكف عن التعامل بسخرية مع مسألة بأهمية 

 وقت الكف عن ردود فعل سطحية واستنتاجات حان.  اإلسرائيلية الجديدة–وضعية العالقة األميركية 
حان وقت الكف عن حملة اتهام باراك .  اإلسرائيلية–خاطئة وقراءة ساذجة لما يحدث للعالقة األميركية 

كفى . بذريعة انه لم يقدم للعرب الحل الذي وعد به بسرعة وعلى طبق من فضة» الفشل«أوباما بـ 
  .ر التجدديفلقد حان وقت التفكي. التهكم والسخرية

فالمسألة مسألة . وأهم ما يفعله العرب اليوم هو البناء على الزخم اإليجابي الذي ولّده التعنت اإلسرائيلي
فهي مرعوبة من أن استحواذ فلسطين على . وقت قبل اصطدام كبير إلسرائيل مع األسرة الدولية

  .االهتمام الدولي سيؤدي، أخيراً، الى نتيجة ملموسة
  26/3/2010الحياة، 

  
  كمين في البيت االبيض .55

  بن كاسبيت
إذ ان  . ليس لقاءا واحدا، لقاءا ونصف    . اراد، وتلقى . أكثر من أي شيء آخر، نتنياهو أراد لقاءا مع اوباما         

رئيس الوزراء ضحك كل الطريق نحو اللقاء، دون االشتباه بانـه يـسير نحـو شـرك                 ". االزمة خلفنا "
. ى ان يجري عمال استخباريا ويستوضح ما كان سيحصل هنـاك          لو كان حوله احد ما قادر عل      . مفاجىء

لو كان في محيطه احد ما قادر على أن يرفع مكالمة حميمة الى البيت االبيض في محاولة الكتشاف مـا                    
لو كان في محطيه أحد ما كيف يعد مثل هذه الزيارة وان يمنع مسبقا اهانة مثل تلك                 . يخططون له هناك  
ويفكر، في واقع االمر، مـن  " لحظة واحدة: "ن في محيطه أحد ما ينهض فيقوللو كا . التي حصلت هناك  

  . أجل ماذا نحتاج نحن الى هذا اللقاء االن
. لقد تقرر اللقاء قبل أن يعرفوا اذا كان اوباما سينتصر ام سيهزم في معركة حياته على التأمين الـصحي             

ذ كل متدرب مبتـدىء فـي وزارة الخارجيـة          إ. وكان يفترض بهذا اللقاء أن يعقد غداة التصويت تماما        
واذا خسر، لن   . يعرف بانه اذا انتصر اوباما، فسيكون مفعما بالنشاط والثقة بالذات وسينفجر على نتنياهو            
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إذن لماذا نحتاج الى هـذا اللقـاء االن؟ مـن أجـل             . يكون لديه ما يخسره أكثر، وسينفجر على نتنياهو       
  .كحجم االهمال، هكذا حجم السقوط.  نحو هذا اللقاءالخطاب في ايباك؟ ومع ذلك بيبي ركض

ال توجد مناورة اهانة لم يجربها االمريكيون       .  سبب وجيه لضرب بنيامين نتنياهو     219 كان لبراك اوباما    
. بيبي حصل في البيت االبيض على معاملة محفوظة لرئيس غينيا المنبوذة          . على رئيس الوزراء وحاشيته   

مثل هذه الزيارة   .  البيت االبيض صور ولم ينشر الصورة حتى ساعة متأخرة         .دخل وخرج تقريبا بالسر   
كمين أوباما اعد بعناية ونفذ     . ال يتذكرها حتى شيوخ الدبلوماسيين الذين نجوا من االزمات بين الحكومتين          

ـ             . بدقة فتاكة  د هيالري كلينتون أعدت االرضية، بايدن، في وليمة عشاء مع نتنياهو شدد التلميحات، وبع
  .ذلك جاء الرئيس وحطم االواني

ولكن العـرق   . مصدر اسرائيلي في واشنطن روى أمس بانه ليس واضحا بعد كيف ستنتهي هذه االزمة             
نتنياهو وبـاراك يغلقـان علـى       . الذي يتراكم في السفارة يسمح على االقل بحل أزمة المياه في اسرائيل           

، المستشارون يأتون ويذهبون، كلهم يعرقـون       نفسيهما حتى منتصف الليل في منطقة محمية من التنصت        
  لماذا لم يوفروا االدوات، او على االقل يحضروا فروضهم البيتية؟. ومشدودو االعصاب

الواضح هو أن   .  في هذه المرحلة ال يزال ال توجد ما يكفي من التفاصيل لفهم حجم الدراما في واشنطن               
ليس فقط القدس، يـا بيبـي، بـل كـل           . جاهاتاالمريكيين مصممون على مواصلة القرص في كل االت       

  . المناطق
 سـنة   40 نتملص منه نحن منذ اكثر من        T ليس فقط نتنياهو وصل الى لحظة الحقيقة لديه، الى مفترق           

مـن االن   . امريكا تهجرنا وتصبح، في واقع االمـر، اوروبـا        . بل ان اسرائيل بأسرها تقف هناك االن      
له، من اقصاه الى اقصاه، يتحدث عن دولـة فلـسطينية فـي أرض              العالم ك . فصاعدا نحن تماما وحدنا   

بكلمات صريحة، خطيا، ليس بالتلميح، ليس      . اوباما يريد أن يعرف اذا كان نتنياهو هناك       . 67مشابهة لـ   
  . سؤال بسيط يتطلب جوابا بسيطا". نعم، لكن"وال بـ " ربما"بـ 

الـركض علـى كـل      . دور ليبرمان وباقي العـالم    يتعين على بيبي قريبا أن يختار بين ايلي يشاي وافيغ         
هذا بالضبط مثلما وصفه جورج ميتـشل قبـل         . معه، يتعين علينا أن نختار نحن ايضا      . االعراس انتهى 

واالن . نحن نريد أن نعرف من هو بيبي، أي يقف، ماذا يريـد حقـا             . ثقافة الكذب انتهت  : أشهر طويلة 
   .اذهب لتشرح لهم بانه هو نفسه ال يعرف بعد

  "معاريف"
  25/3/2010وكالة سما، 

  
  "الحمل الكاذب... "مفاوضات .56

  أسعد عبد الرحمن. د
، فهي تقابل "التسوية"الحكومة اإلسرائيلية الحالية بزعامة نتنياهو، ال يمكن اعتمادها شريكا في عملية 

ر هذه الدعوات طبعا ليس آخ. والتهويد) االستيطان(دعوات الجميع للسالم والتسوية بمزيد من االستعمار 
بما فيها " االستيطانية"حول سالم الشرق األوسط، الداعي إلى تجميد كل النشاطات " اللجنة الرباعية"بيان 

، وتفكيك كل المواقع المتقدمة التي بنيت "النمو السكاني الطبيعي"لما يسمى " تلك المخصصة لالستجابة"
 إبعاد في القدس الشرقية، وإلى استئناف ، واالمتناع عن القيام بعمليات هدم أو2001منذ مارس 

  .المفاوضات بغية التوصل في غضون عامين إلى قيام الدولة
. من جهتها، ترى القيادة الفلسطينية أن المفاوضات هي الحل األوحد لتحقيق السالم وقيام دولة فلسطينية

وفود الفلسطينية المفاوضة التي بدأت منذ أوسلو والتي قضتها ال" سنوات الضياع"فرغم ما يمكن تسميته 
، فإن اإلسرائيليين لطالما خرجوا على الجميع بما يثبت دائما استحالة "تسوية"تحاول عبثا الوصول إلى 

  .نجاعة المفاوضات
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صحيح أن الجانب الفلسطيني يعتقد أنه ال يستطيع إال التفاوض مهما كانت الظروف واألسباب، كون كل 
لكن الصحيح أيضاً . بل في استمرار التفاوض" تسوية"س بالوصول إلى الدعم الدولي للسلطة مشروط لي

، والبديل هو رفض العودة إلى "حمل كاذب"أن استمرار المفاوضات ضمن الظروف الحالية هو 
المفاوضات حتى التوصل أوال إلى صيغة يجري فيها وقف العدوان، واالستيطان االستعماري، ورفع 

فالعودة للمفاوضات تعطي انطباعا . ر، وتهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنةالحصار، وفتح الحدود والمعاب
  .هذا أوال. مضلال للعالم بأن السالم قادم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين طالما أن المفاوضات مستمرة

أما ثانيا، فعلى القيادة الفلسطينية التمسك بقرار اإلجماع الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في 
تمسكه الكامل "والذي نص على تأكيد المجلس المركزي ) 2010 يناير 16 و15يومي (دورته السابقة، 

والثابت بوقف االستيطان اإلسرائيلي في القدس ومحيطها وفي األراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أي 
الشرعية حديث عن استئناف جديد للمفاوضات مع إسرائيل، كذلك على تحديد مرجعيتها وفق قرارات 

 حدودا للدولة الفلسطينية وبالقدس 1967الدولية للمفاوضات، وتحديد سقف زمني لها، وبحدود عام 
فاستئناف المفاوضات في ظل ". 1967الشرقية كجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 للرؤية اإلسرائيلية استمرار المقارفات اإلسرائيلية، حتى وإن كانت مفاوضات غير مباشرة، هو تكريس
لنهج المفاوضات ومرجعياتها، مع استمرار فرض سياسة األمر الواقع على األرض، مع التحذير من 
خطر تحويلها إلى مفاوضات على قضايا جزئية كما جرت عليه العادة في السابق، ثم ممارسة نفس 

  .بعة العربية وإن بحجج مختلفةالضغوط لمواصلتها بعد انقضاء األشهر األربعة التي أقرتها لجنة المتا
ما المشكلة في أن تتمسك القيادة الفلسطينية، صاحبة المرجعية في تقرير استئناف المفاوضات من عدمها، 

؟ نحن لسنا مع من يطالب مفاوضينا االعتراف بأن المفاوضات كانت جريمة "المركزي الفلسطيني"بقرار 
 ندعوهم للتمسك بما سبق وأعلنوه صراحة بأنها باتت ال يمكن أن يغفرها لهم الشعب الفلسطيني، بل

مفاوضات عبثية من المطلوب أوال، قبل أي شيء، وقفها إلى حين توقف المقارفات االحتاللية 
لذا، ال بد من وقفة جدية مع النفس، ومراجعة الموقف الفلسطيني برمته، تبدأ بالحوار . اإلسرائيلية

الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتنظيماته وعلى رأسها منظمة التحرير والتدقيق في الحسابات والعودة إلى 
التي وافقت على وثيقة ) من خارجها(الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكل القوى 

الوفاق الوطني، بل والتنسيق مع رموز وقيادات العمل القومي الفكري واإلسالمي والتقدمي لمواجهة 
فالمفاوضات، وحدها، لن تجعل إسرائيل تنظر جديا لالعتراف بالحقوق .  ومتطلباتهاتحديات المرحلة

" االستيطان"الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن يجعلها تعيد القدس أو أقلها توقف مؤقت لـ
كما أنه ليس هناك حاليا معطيات تشجع . والتوقف عن تحويل األرض إلى جيتوهات متقطعة األوصال

فالمقارفات اإلسرائيلية زاد حجمها واتخذت أبعادا غير مسبوقة خاصة في . تئناف المفاوضاتعلى اس
مدينة القدس التي تعتبرها إسرائيل، بأكملها، عاصمتها التي ال تتجزأ، وأن الخطط الخاصة ببناء وحدات 

 كان سكنية جديدة في شرق القدس شأن داخلي خاص بإسرائيل ليس ألحد أن يتدخل فيه، حتى وإن
القرارات التي أعلنتها الحكومة "بل إن عباس أكد أن ! الواليات المتحدة نفسها، أكبر حليف إلسرائيل

اإلسرائيلية عن إقامة آالف الوحدات االستيطانية الجديدة تشكل نسفاً للثقة وضربة قاصمة للجهد الذي بذل 
  ".خالل الشهور الماضية إلطالق المفاوضات غير المباشرة

 أيضا، ما المشكلة في تكريس القيادة الفلسطينية للتحرك الجماهيري، أو الهبة في الضفة بعد هذا،
الغربية، والمسارعة ببناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية تتسع يوماً بعد آخر، وإعادة النظر في التزامات 

 الدولي لتوسيع السلطة الفلسطينية، خاصة األمنية، تجاه إسرائيل، وتعميق التعاون مع قوى التضامن
االستفزازية في غياب " االستيطانية"فحقاً، لم يعد مقبوال السماح باستمرار السياسة اإلسرائيلية . الحملة

ضغط أميركي فعلي يلزم إسرائيل بوقف هذه األعمال والممارسات، مع التأكيد على ضرورة أن يأخذ 
  . وترفع سقف الموقف الدوليالموقف العربي أبعاداً جادة وحقيقية تزيد من عزلة إسرائيل



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1740:         العدد       26/3/2010الجمعة  :التاريخ

بعد هذا وذاك، ربما يكون األنسب أن يتغير أسلوب األداء التفاوضي الفلسطيني المغيب للمؤسسات 
الفلسطيني صنعاً حين تجاوز عالم الحديث واالعتراض " حزب الشعب"وللقوى الفلسطينية، ولقد أحسن 

وسجل موقفه في مذكرة ) ر مباشرةمباشرة كانت أم غي(الشفوي على مساعي استئناف المفاوضات 
رسمية مكتوبة رفضت أي دعوة للمفاوضات في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي وبخاصة في القدس، 

بل . مثلما تكرس ذلك الموقف من قبل القوى الممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني في دورته األخيرة
، سواء على "فتح" هو الموقف الذي تبنته حركة – فيما تؤكده الوثائق والبيانات-إن هذا الموقف كان 

لجنة المتابعة "وحتى حين وفرت . لسان قائدها أبو مازن أم على لسان لجنتها المركزية ومجلسها الثوري
وجدنا ) ولو ضمن شروط مضمونة وزمنية(الغطاء الستئناف المفاوضات غير المباشرة " العربية

" اسمنتي"بقرار ) بل واألميركية والدولية على حد سواء(العربية " ياحسن النوا"الحكومة اإلسرائيلية تقابل 
  !جديد تلته قرارات مشابهة تكرس في مجموعها الرفض اإلسرائيلي المتصلب ضد وقف االستيطان

  26/3/2010االتحاد، االمارات، 
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