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   تتبنيان مقتل ضابط وجندي إسرائيليين باشتباك في غزة"سرايا القدس"و "القسام"كتائب  .1
إسرائيليين  ا وجندياضابط نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد، أن 27/3/2010الغد، األردن، نشرت 

 واستشهد مقاومان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بينهم مزارع، ، وأصيب جنديان آخران بجراحقتال
خالل اشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة 

  .المتوغلة لمسافة مئات األمتار داخل أراضي البلدةوقوات االحتالل 
وأكد شهود عيان من سكان المنطقة مشاهدتهم لطائرات مروحية هبطت قرب المنطقة الحدودية لنقل عدد 

 عدة غارات استهدفت 16من جنود االحتالل المصابين، ومن ثم شنت طائرات حربية من نوع إف 
  .سط تحليق طائرات األباتشي في سماء المنطقةقصف مناطق مفتوحة شرق خان يونس وذلك و

 ، أن  كالً من)وكاالت( نقال عن مراسلها عالء المشهراوي و27/3/2010االتحاد، اإلمارات، وذكرت 
وقالت . في بيانين منفصلين مسؤوليتهما عن االشتباكأعلنا الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد 

اشتبك مجاهدو القسام مع قوة صهيونية راجلة  "حماس في بيانة حرككتائب القسام الجناح العسكري ل
. " النار تجاه الجنودبإطالق متر شرق خان يونس بالسالح المتوسط وقام قناصة القسام 500توغلت نحو 

 عدد آخر بجراح وهبطت طائراته وإصابةاعترف العدو الصهيوني بمقتل جنديين صهيونيين " وأضافت
 ردع الغطرسة الصهيونية والتصدي إطاريأتي في " الهجوم أن القسام وأكدت. "إلخالء القتلى والجرحى

 شعبنا وارض القطاع المحررة وردا على جرائم االحتالل أبناءلقوات االحتالل التي تتغول على 
  . "المتواصلة

 الجهاد، في بيان إن إحدى مجموعاتها تمكنتحركة من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري ل
من اكتشاف قوة صهيونية خاصة في بلدة عبسان الجديدة وقامت باستدراج القوة "عصر الجمعة 

الصهيونية الخاصة ومن ثم دارت اشتباكات عنيفة مع القوة الصهيونية وتم تفجير عدد من العبوات 
 الناسفة خالل االشتباك وتدخل خاللها الطيران المروحي والحربي للتغطية على القوة المتسللة

 عدد من مجاهدي سرايا القدس خالل االشتباكات، وتم فقد مجاهد آخر أصيب" البيان وأضاف. "وانسحابها
وأكدت السرايا أن الهجوم . " مواقعهمإلىلم يتم معرفة مصيره، وتم عودة بقية مجاهدي المجموعة بسالم 

، أما القسام فأكدت "مة والجهادرداً على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وتأكيداً على خيار المقاو"يأتي 
نعاهد اهللا ثم أبناء شعبنا على أن نواصل درب الجهاد والمقاومة وأن ندافع عن أبناء شعبنا "في بيانها 
  . " ألي عدوان يستهدفهم وأن نرد على جرائم االحتالل في الوقت المناسبونتصدى

 عقب انفجار إسرائيلية أطلقتها دبابات ، بشظايا قذائف) عاما14ً(وأصيب أربعة فلسطينيين، أحدهم فتى 
وأضافت المصادر أن . وقع قرب موقع كيسوفيم العسكري اإلسرائيلي، بحسب مصادر طبية وشهود
 .الجرحى نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس وأن حالة اثنين منهم خطرة

يـوآف  "الحـتالل  قائد المنطقة الجنوبية فـي جـيش ا   أن  من القدس27/3/2010وكالة سما،  وأوردت  
الجنود اإلسرائيليين حاولوا قتل مقاومين فلسطينيين كانوا يخططـون لـزرع عبـوة           " إن  :  قال " غاالنت

  " .ناسفة بالقرب من الجدار األمني على حدود قطاع غزة، حيث اخترقوا الجدار لعدة أمتار
 على الجنود من مسافة قريبـة       أحد المقاومين الفلسطينيين أطلق النار    " ونقلت القناة العاشرة عن غاالنت      

بالرصاص، فيما قتل جندي وأصيب اثنان جراء انفجـار قنبلـة        " اليزر بيرتس "للغاية، حيث قتل الضابط     
  ".يدوية كانت بحوزتهم 

كانت خسارتنا فادحة للغاية في هذا اليـوم، نأسـف          " وأضاف قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل        
، الفتا إلى أن الجنود لم يتعمدوا الـدخول فـي           "دافعون عن الشعب اإلسرائيلي   لمقتل جنودنا الذين كانوا ي    

وأشار إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي ال بد وأن يـرد علـى            .مواجهات مع الفلسطينيين في هذا اليوم     
  .هذه العملية بما يراه مناسبا
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 فائزين بجائزة القدستكرم ال"  األهلية لالحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربيةالحملة" .2
الحملة األهلية لالحتفال "أقامت ، أن عمر سعيد نقالً عن مراسلها في 27/3/2010السفير، نشرت 

 مساء أول من أمس الخميس حفالً لتوزيع جائزة القدس في المجالين "بالقدس عاصمة للثقافة العربية
ثم . ة آيات قرآنية وبعض األناشيد اإلسالميةوبدأ الحفل بتالو. األدبي واألكاديمي، والذي تختتم به أعمالها

 . "إذا عز اللقاء.. القدس تجمعنا"عرضت اللجنة المنظمة أوبريت غنائياً من إنتاج الحملة بعنوان 
وافتتح االحتفال اسحق فرحان رئيس الحملة فتحّدث عن إطالقها عقب إعالن القدس عاصمة للثقافة 

ت الحملة بها، وأهمها المهرجانات الشعبية، النشاطات اإلعالمية ثم تناول المجاالت التي اهتّم. العربية
 . والدراسات المتعلقة بالجانبين الثقافي والعلمي

أما محمد أكرم العدلوني، رئيس اللجنة التحضيرية للحملة األهلية، فتناول الهدف األساسي من الحملة، 
مة للثقافة العربية العام الماضي، والذي كان نابعاً من الظروف التي أحاطت بإعالن القدس عاص

واألجواء التي خلقها االحتالل الصهيوني لفلسطين، ومحاوالت تزييف تاريخها، وطمس المعالم المسيحية "
واإلسالمية فيها، كل هذا كان يتطلّب خلق اهتمام ثقافي وعلمي استثنائي للحفاظ على مكانة وتاريخ 

 كتاباً تناولوا القدس سواء من زوايا أدبية أم 26ان إصدار وقال إن أهم ما أنجزته الحملة ك. "القدس
  ."علمية، باإلضافة إلطالق جائزة القدس الثقافية

وبرغم تخوفات المنظمين، استطاع الباحث حسن خاطر السفر من القدس للمشاركة باالحتفال حيث نقل 
ره مجرد بداية لمخطط األوضاع التي وصلت لها مدينة القدس، بعد بناء كنيس الخراب الذي اعتب"

 صفحة للقمة 300وأشار خاطر إلى أن مجموعة باحثين مقدسيين قدموا ملفاً تعّدى . "صهيوني غير معلن
وقد قّدموه باللغة العبرية، ويشرح خطة إسرائيلية مفـّصلة عن تهويد كل شوارع . العربية المقرر عقدها
 . "وأزقة البلدة القديمة

في المجال العلمي، حازت دكتورة . الحملة في المجالين األدبي واألكاديميوحصد سبعة متسابقين جوائز 
التراجم المقدسية في كتاب الضوء الالمع "اآلثار األردنية سوسن الفاخري الجائزة األولى عن دراستها 

سقاية القدس "كما فاز نشأت طهبوب، من فلسطين، بالجائزة الثانية عن كتابه . "ألهل القرن التاسع
من جانب آخر، تقاسم الكاتبان الفلسطينيان زهير غنايم ومحمد . "ئرها المائية في العصور اإلسالميةوعما

الوقف على القدس من بداية العصر األيوبي الى نهاية العصر "سعيد األشقر الجائزة الثالثة عن بحثهما 
 . "العثماني

القضية "لجائزة األولى، عن دراسته النقدية أما في الجانب األدبي، فنال الكاتب الجزائري حفناوي البعلي ا
أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب ديوان . "الفلسطينية والقدس العربية في المسرح العربي المعاصر

أما الشاعر الفلسطيني محمود رضا حامد فقد نال .  للشاعر الفلسطيني صالح الهواري"فلسطين يا حبيبتي"
 . "يزفون األرضز"الجائزة الثالثة عن ديوانه 

الفكرة األساسية إلسرائيل قائمة على التاريخ، وهذا ما دفعني لالهتمام " إن "السفير"وقالت الفاخري لـ
بالنسبة لها، كان من الضروري مواجهة هذه الفكرة بالعلم كما . "بالقضية الفلسطينية في أبحاثي العلمية

. قيادات عسكرية وسياسية كانوا قد درسوا التاريخموشى ديان وغولدا مائير، قبل أن يصبحوا ". بالسياسة
ووصفت الفاخري . "هذا يرجع لمعرفتهم بمدى أهميته الصطناع شرعية لوجودهم على أرضنا

الصعوبات التي واجهتها، حيث احتاجت للبحث عن مخطوط تاريخي يعود للقرن التاسع بين عشر 
كما أنها اتبعت منهج . "النسخة اليهودية منهاهذا بسبب تلفيق "مكتبات موجودة في عشر دول مختلفة، و

التحليل الكّمي في دراستها، والذي على الرغم من دقته وموضوعيته إال أنه قلما يستخدم في مثل هذا 
 . النوع من الدراسات
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 ألف منها 20 ألف دوالر للجوائز، على أن يخصص 30هذا وكانت لجنة الجائزة قد رصدت مبلغ 
 أعمال في المجال العلمي، لم تنطبق شروط الترشيح إال 107وتلقت .  كل مجالللجائزتين األولى في

 . فقط93 عمالً للجائزة، قُبل منها 219وفي الجانب األدبي تقدم . 13على 
 عقب إعالن القدس عاصمة للثقافة العربية 2008 يوليو/ يذكر أن الحملة الشعبية التي تشكلت في تموز

حملة مشتركة بين مؤسسة القدس الدولية، مؤسسة فلسطين . ؤسسات عدة، تضم جمعيات وم2009للعام 
واعتمدت . للثقافة، مركز الزيتونة للدراسات، قناة القدس الفضائية، وعدد آخر من المؤسسات الثقافية

الحملة على تمويل أنشطتها على تبرعات رجال األعمال العرب، غير الوسائل التمويلية الخاصة 
 .  ة بالحملةبالمؤسسات المشترك

مركز الزيتونة للدراسات "محسن صالح مدير . د، أن بيروت من 27/3/2010الخليج، وأضافت 
ألقى كلمة هيئة الجائزة فأثنى على المشاركة الكبيرة من الباحثين واألدباء الذين تفاعلوا مع " واالستشارات

  .القدس والقضية الفلسطينية
 محسن صالح لفت النظر إلى أن النصوص األكاديمية .د أن 27/3/2010 قدس برس،وجاء في وكالة 

واألدبية الكثيرة والمتميزة التي شاركت في المسابقة كشفت عن عدد كبير من الباحثين والكتاب ممن 
وأشار إلى أن اللجنة القت صعوبة كبيرة في تحديد األبحاث واألعمال  .يستحقّون كّل دعم وتشجيع
وأعلن أن مركز الزيتونة ومؤسسة فلسطين للثقافة قد  .عمال النوعّية المقّدمةالفائزة نظراً لكثرة وتعّدد األ

  .تبنيا طباعة عدد من األبحاث المقّدمة والفائزة لتجد مكانها بين يدّي المهتمين
  

  مجلس الجامعة العربية اتخذ قرارات مهمة تتعلق بالقدس: المالكي .3
كتور رياض المالكي، مساء أمس أن مجلس الجامعة أعلن وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية، الد: سرت

العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في االجتماع التحضيري للقمة اتخذ قرارات مهمة تتعلق 
 .بفلسطين وتم رفعها إلى القادة إلقرارها في القمة وفي مقدمتها إنشاء مفوضية عامة للقدس

تم االتفاق على أن تتبع هذه المفوضية األمانة العامة «وقال المالكي، في تصريحات للصحافيين إنه 
للجامعة العربية والتوجه إلى المحكمة الدولية، إما مباشرة أو من خالل جلسة خاصة للجمعية العمومية 

 .»لألمم المتحدة، كما تم االتفاق على توفير دعم بقيمة نصف مليار دوالر للمدينة المقدسة ودعم أهلها
التفاق خالل اجتماع، أمس، أيضا على عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية يبحث تم ا«وأضاف أنه 

مجمل انتهاكات إسرائيل في القدس، باإلضافة إلى التوجه لمنظمة اليونسكو للمطالبة بوجود بعثة دائمة 
 .»بالقدس لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية وتوثيقها

لم يتم «: الم كرد على انتهاكات إسرائيل الخطيرة، قال المالكيوحول إمكانية تجميد المبادرة العربية للس
التطرق لمبادرة السالم العربية هذا اليوم ال من قريب وال من بعيد، وإن كانت هناك أي تحفظات من قبل 

 .»البعض ستطرح على مستوى القمة، ولكن أنا أشك في ذلك
ؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية لحشد وردا على سؤال حول مكانة موضوع األسرى وإمكانية عقد م

باألساس تم الحديث اليوم عن مؤتمر دولي خاص بالقدس وموضوع األسرى لم «: التأييد لهذا الملف، قال
يتم الحديث عنه مطوال في اجتماع اليوم، ولكن هذا الموضوع أشير إليه في القرارات المتعلقة بدعم 

 .»راضي الفلسطيني المحتلةالشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في األ
  27/3/2010الشرق األوسط، 

  
   يطالب القمة العربية بنصرة المقدسات في القدسبحر .4

طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني القمة المنعقدة في الجماهيرية الليبية، باتخاذ : رام اهللا
 مشددة على أن استمرار دوران اإلجراءات والخطوات الكفيلة بنصرة المقدسات في مدينة القدس المحتلة،
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القمة العربية في فلك العمل التقليدي الذي ميزها طيلة المراحل الماضية ولوك الشعارات والوعود 
  .النظرية، يشكل خيانة للشعب الفلسطيني واألمة العربية

مام تحّد إن القادة العرب أ: "وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة في بيان وصلنا نسخة عنه
، مشدداً على "مصيري للدفاع عن فلسطين وقدسها ومقدساتها التي تعرض للتهويد واالستباحة والعدوان

اتخاذ اإلجراءات والخطوات والبرامج الكفيلة بنصرة "ضرورة أن يتصدر دعم القدس أجندة القمة العربية 
  ".تالمقدسات، وأن تحتل منها موقع القلب في كافة النقاشات واالجتماعا

وأوضح أن الدعم المالي الذي رصده وزراء الخارجية العرب لدعم القدس على هامش التحضيرات 
يجب أن يتناسب ومستوى الهجمة المسعورة التي تضرب جنبات "السابقة النعقاد القمة غير كاف، و

مقدسات المدينة المقدسة، وأن يتم طرحه في إطار خطة شاملة ومتكاملة لدعم وإسناد القدس وسائر ال
  ".المسيحية واإلسالمية فيها

وشدد على أن القمة العربية مطالبة بإنفاذ قرار الجامعة العربية حول رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة 
ووضع تصور عملي حول سبل إعادة إعمار القطاع إثر الحرب الصهيونية "الذي دخل عامه الخامس، 

  ".سطينية الداخلية التي تعطلها التدخالت الخارجيةالمدمرة، والدفع باتجاه تحقيق المصالحة الفل
إن تقصير أو تجاهل أو استنكاف القادة العرب عن العمل لرفع الحصار وإعادة اإلعمار : "وأضاف

وتحقيق المصالحة من شأنه أن يفاقم معاناة شعبنا الفلسطيني التي بلغت حد الكارثة، ويضاعف حجم 
، ويمنح الصهاينة الفرصة والذريعة والغطاء لتصعيد وتيرة العدوان ومستوى األزمة الفلسطينية الداخلية

  ".وجرائم الحرب المقترفة بحق أبناء شعبنا الصامد
  27/3/2010السبيل، األردن، 

  
   حقيقية بين واشنطن وتل ابيب والمطلوب استثمارهاأزمةهناك : نمر حماد .5

ـ     اكد نمر حماد المستشار السياسي للر      :وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  'ئيس الفلسطيني محمود عباس لـ
الجمعة بان المبعوث االمريكي ديفيد هيل ابلغ االخير بان رئيس الوزراء االسـرائيلي بنيـامين               ' العربي

نتنياهو الذي التقي االربعاء بالرئيس االمريكي باراك اوباما رفض المطالب االمريكية والفلسطينية بوقف             
  .االستيطان وخاصة في القدس

  .'هيل ابلغنا بان نتنياهو رفض المطالب االمريكية والفلسطينية' 'القدس العربي'حماد لـوقال 
االمريكيون ابلغونا بان اسرائيل ترفض مطالبهم ومطالبا، وهنـاك ازمـة حقيقيـة بـين               'واضاف حماد   

  .'استثمارها عربيا وفلسطينيا'، مشددا على ضرورة 'واشنطن وتل ابيب
ثمار األزمة االمريكية االسرائيلية عربيا من خـالل تكثيـف االتـصاالت            واشار حماد الى ضرورة است    

العربية مع االدارة االمريكية لمنعها من التراجع عن موقفها القاضي بضرورة وقـف االسـتيطان امـام     
  .ضغط اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة االمريكية

يلية من قبل الفلسطينيين من خالل عدم اعطاء        ونوه حماد الى ضرورة استثمار االزمة االمريكية االسرائ       
تل ابيب اية ذريعة للخروج من ازمتها مع واشنطن، في اشارة الى خطورة اقدام اي فلسطيني على تنفيذ                  

  .اية عملية ضد اسرائيل تحت اسم المقاومة في الوقت الحالي
لعربية المنعقـدة فـي مدينـة       ونفى حماد اعتزام الرئيس الفلسطيني مطالبة الزعماء العرب خالل القمة ا          

سرت الليبية بالتوجه الى مجلس االمن لبحث القضية الفلسطينية في ظل رفض اسرائيل وقف االستيطان               
  .ودخولها في ازمة مع ادارة اوباما التي تضغط لوقف االستيطان من اجل استئناف المفاوضات
  27/3/2010القدس العربي، 
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  السلطة للبدء في المفاوضات غير المباشرة فوراأمريكا تضغط على : مصادر فلسطينية .6
كشفت مصادر سياسية فلسطينية واسعة االطالع للجزيرة نـت عـن ضـغط تمارسـه اإلدارة                : خاص

األميركية على السلطة الفلسطينية للبدء فورا في المفاوضات غيـر المباشـرة حتـى مـن دون وقـف                   
  .االستيطان في القدس والضفة الغربية

إن ديفد هيل مساعد المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط أبلـغ الـرئيس الفلـسطيني               وقالت المصادر   
محمود عباس أمس الخميس في العاصمة األردنية عمان أن عليه أن يبدأ مفاوضات غير مباشرة حـاال                 

  .ودون تردد
وأوضحت المصادر أن هيل نقل لعباس تخوف واشنطن من قيام إسرائيل بمغامرة غير محـسوبة ضـد                 

المنطقة ذاهبـة إلـى     "ران وإشعال نار الحرب في المنطقة، وهو ما يعني فقد السيطرة األميركية وأن              إي
  ".المجهول

وبينت المصادر أن اإلدارة األميركية تريد من السلطة الفلسطينية البدء في مفاوضات التـسوية كـي ال                 
  .د مسبق ومنسقتفسح المجال أمام إسرائيل لتشن حروبا جديدة دون تنسيق معها أو إعدا

وترى اإلدارة األميركية، حسب المصادر نفسها، أن المفاوضات غير المباشرة يجب أن تتركـز علـى                
  .نقطتي الحدود واألمن، مع تأكيدها على أن إسرائيل غير ملزمة بوقف االستيطان في القدس
أميركيـة إلـى    وعلى الجانب الفلسطيني، تخشى السلطة الفلسطينية من أن تتحول المفاوضات بضغوط            
  .خطوات بناء ثقة فقط، كإطالق معتقلين والتخفيف من التدخالت األمنية في الضفة الغربية

 وتشير المصادر إلى أن السلطة تريد التحرك دوليا وطرح القضية السياسية على قمـة سـرت الليبيـة                  
ـ             د وإضـافة خيـار     واللجوء بقرار عربي للمحافل الدولية، والطلب من العرب عدم االرتهان لخيار واح

وتوضح المصادر أن السلطة ستطلب من القمـة العربيـة الـذهاب             .التحرك الدولي لخيار المفاوضات   
  .لمجلس األمن والمطالبة بتطبيق البند السابع، وتهيئة األجواء العربية للبدائل في حال فشل عملية التسوية

 26/3/2010نت، .الجزيرة
  

  ب للقدس خطوة جيدة غير كافية الدعم المادي من القادة العر: الرشق .7
بدمشق  في تظاهرة تهشاركأثناء مطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق : )ب ف ا(

توظيف طاقاتهم االقتصادية وعالقاتهم مع المجتمع الدولي للضغط "ـالقادة العرب بتضامنا مع القدس 
جماهير األمة العربية كفرت  "أنواعتبر  ".ى للجم إرهابه وتهديداته تجاه األقصيالصهيونعلى الكيان 

 باردة لتنفيس وإدانات بيانات باردة إلىبكل بيانات اإلدانة واالستنكار وال تحتاج من القادة العرب 
 مواقف عملية ومسؤولة بمستوى التحدي التاريخي إلى تحتاج وإنمااالحتقان الشعبي ودغدغة العواطف، 
  ".لمتغطرسةالذي تفرضه الحكومة الصهيونية ا

 مليون دوالر لدعم شعبنا في القدس هو خطوة جيدة ولكنها بالتأكيد 500القرار بتخصيص "وأضاف ان 
  ".    من األموال، إنها تحتاج الى إرادة عربية حقيقية إلنقاذهاأكثر ما هو إلىليست كافية ألن القدس تحتاج 

  27/3/2010الخليج، 
  

  المبادرة العربيةتطالب بسحب المقاومة في سوريا فصائل  .8
ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية "طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا : )أ ب د(

 ".كافة المشاركين بالقمة العربية التي تعقد اليوم السبت، بمدينة سرت الليبية بسحب مبادرة السالم العربية
يأتي في ظل ظروف " انعقاد القمة العربية وذكرت الفصائل، في بيان أصدرته في دمشق أمس، أن

سياسية بالغة الخطورة نتيجة ما تتعرض له المنطقة العربية من محاوالت صهيونية وغربية تستهدف 
   ".وجود األمة ومستقبلها وثرواتها ومقدراتها
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ب وقفة وقال بيان الفصائل إن ما تشهده األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من تطورات خطيرة يتطل
قومية وتكاتفاً ووحدة الموقف العربي الفعال يرقى إلى مستوى التحديات المصيرية التي تواجهها أمتنا 
للوقوف أمام هذه الممارسات الصهيونية اإلرهابية الخطيرة التي ال تطال الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما 

  .تنذر بمخاطر حقيقية على كل األوضاع العربية
  27/3/2010الخليج، 

  
  في عين الحلوة تضامنا مع القدس" ةالديمقراطي"اعتصام لـ .9

والمنظمات الديمقراطية الفلسطينية في مخيم عين " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"نظمت : صيدا
ورفع المعتصمون الفتات تناشد الدول . الحلوة اعتصاما في المناسبة لمناسبة انعقاد القمة العربية في ليبيا

 دعم صمود إلى في تهويد القدس وفي عمليات االستيطان وتدعوها اإلسرائيليع التمادي العربية رد
   .اإلسرائيليةالشعب الفلسطيني بوجه االعتداءات 

 تؤدي أنوألقى كلمة الجبهة الديمقراطية مسؤولها في منطقة صيدا خالد يونس الذي ناشد القادة العرب 
 على القدس وردع تهويدها وتشكيل لجنة القدس بمسؤولية القادة  الحفاظإلى العربية الجديدة اإلستراتيجية

  .  واالستثمار لتبقى عربيةواإلسكان المادية من اجل االعمار واإلمكاناتالعرب ورصد طاقات 
  27/3/2010المستقبل، 

  
   مع استمرار سياسة االستيطان بالقدس برئاسة نتنياهو دون قرارات"السباعي"انتهاء جلسة  .10

 أكدت اسرائيل أمس تمـسكها      : وكاالت – عيسى الشرباتي    - الحياة الجديدة    - واشنطن   -تلة  القدس المح 
بسياسة البناء االستيطاني في القدس الشرقية المحتلة ما يبقي الخالف مع حليفتها واشنطن قائما حول سبل                

ذا لم يرفع رئـيس     وقالت مصادر صحفية اسرائيلية إنه إ     . احياء محادثات السالم المتعثرة مع الفلسطينيين     
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس األميركي باراك اوباما أجوبة توفر أساسا لبدء المحادثات              
مع الفلسطينيين، فإن األخير سيطرح مشروع سالم أميركيا يفصل ما تعتزم الواليات المتحدة تحقيقه فـي               

  . تبدو مستعدة لتليين موقفها في خالفها مع اسرائيلوقال خبراء ان الواليات المتحدة ال. مسيرة السالم
وناقش اعضاء المنتدى الوزاري السباعي االسرائيلي برئاسة نتنياهو على مدى خمس ساعات أمس نتائج              

وقالت االذاعـة االسـرائيلية انـه مـن     . وانتهت الجلسة من دون اتخاذ أي قرار   . محادثاته في واشنطن  
الجتماع األسبوع الجاري وان تعطي اسرائيل ردها بعد عيد الفصح لـدى            المرجح ان يعود المنتدى الى ا     

  .الشعب اليهودي
واعرب وزير الجيش ايهود باراك عن اعتقاده بوجوب ايجاد صيغة تمكن األميركيين من اعادة اطـالق                

 وقالت مصادر في ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي ان موقف نتنيـاهو          . عملية التفاوض مع الفلسطينيين   
  . عاما42من مسألة البناء في القدس لم يتغير منذ 

سياسة البناء االسرائيلية في القدس ظلت كما       "وقال نير هيفيز وهو متحدث باسم نتنياهو في بيان مكتوب           
  .وأضاف أن وزراء في حكومة اسرائيل لن يغيروا هذه السياسة بالذات".  سنة ولن تتغير42هي لمدة 

في المحادثات األربعاء الماضي لكن ال تزال       " قائمة تفاهمات "وباما توصال الى    وقال هيفيز ان نتنياهو وأ    
استنادا الى مبدأ أن سياسة البناء في القدس ال تتغير مـن            "وأفاد بالتوصل لتفاهم    . هناك بعض االختالفات  

 أوضـح   ولكنه". ناحية وأن اسرائيل مستعدة التخاذ خطوات لتحريك العملية الدبلوماسية من ناحية أخرى           
  .في وقت الحق أنه كان يقصد أن سياسة اسرائيل لم تتغير وليس أن واشنطن وافقت عليها

كان متعلقا بالموقف االسـرائيلي     "وقال في تصريح لوكالة رويترز ان ما قاله لراديو الجيش االسرائيلي            
  ".وحسب وال يتصل على االطالق بالموقف األميركي
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  ات بشأن مواصلة البناء في القدس يقصد بها تهدئة وزراء اليمـين            وقالت مصادر اسرائيلية ان التصريح    
الذين يشحذون سكاكينهم لالنقاض على نتنياهو مشيرة الى ان الوزير داني دنون من حزب الليكود انضم                

  ".على نتنياهو اال يخاف من تهديدات اوباما"انه ) السبعة(الى المستوطنين وقال قبل دخول جلسة 
  27/3/2010 الحياة الجديدة،

  
    نتنياهو وباراك يهددان بالرد الفوري على عملية مقتل الجنديين على حدود غزة .11

هدد كل من رئيس الوزاء االسرائيلي ووزير حربه ايهود باراك بالرد العـسكري علـى               : القدس المحتلة 
  .عملية مقتل الجنديين االسرائيليين على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

، مـشيراً إلـى أن      "إن طريقة الرد اإلسرائيلي على عملية مقتل جنوده معروفـة للجميـع           "وقال نتانياهو   
  .االحتالل لن يتوانى أبداً بالرد على أي اعتداء سواء على الجنود أو الشعب اإلسرائيلي

الجنـود  نـشارك عـائالت     " ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلي عن نتنياهو في معرض رده على العملية            
مأساتهم، كان مصابنا أليما لهذا اليوم، ولكننا سنرد بحزم على كل من يحاول االعتـداء علـى الـشعب                   

  ".اإلسرائيلي 
ال توجد  للجيش اإلسرائيلي أي مصلحة بإشـعال         " من جانبه قال وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك         

 يريـد   - في إشارة إلـى حمـاس      –خر  األوضاع على الحدود الجنوبية، ولكن في حال كان الطرف اآل         
  ".إشعالها فنحن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا 

في حال استمرت حركة حماس باستفزازنا، فلـن نقـف          " ونقلت القناة الثانية اإلسرائيلي عن باراك قوله        
مكتوفي األيدي حيال إطالق الصواريخ على الشعب اإلسرائيلي، وسنرد على هذه االعتداءات ولن نسكت              

  ".ا أبدا عليه
  27/3/2010وكالة سما، 

  
   وال وقف لالستيطان في القدس67ال انسحاب لحدود : ليبرمان .12

للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي مساء   وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال:الناصرة
وة كهذه ستزيد في  لن يحقق السالم، بل إن خط67إن انسحاب إسرائيل إلى حدود ): "25/3(الخميس 

 67، مشيراً إلى أن الوهم السائد في الغرب هو أن االنسحاب إلى حدود "حقيقة األمر من حدة الصراع
  .سيحقق السالم، على حد وصفه

: اليميني المتطرف" يسرائيل بيتنا"وفيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة؛ أوضح ليبرمان، وهو رئيس حزب 
ن البناء شرقي القدس على اعتبار المدينة عاصمة إلسرائيل وليست ال يمكن إلسرائيل التنازل ع"

إسرائيل ال تريد خوض أي مواجهة مع اإلدارة "وأكد ليبرمان في حديثه على أن  .، حسب قوله"مستوطنة
  .، وفق تعبيره"األمريكية، لكنها لن تتنازل عن حقها األساسي في تطوير العاصمة

  26/3/2010قدس برس، 
  

  ا عدم ارتياح من المطالب األميركية تجاه عملية السالملدين: باراك .13
قال وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، للقناة الثانية في التلفزيون :  برهوم جرايسي-الناصرة

الوزاري، الذي يعتبر مطبخ القرار " طاقم السباعية"اإلسرائيلي مساء أمس الجمعة،  بعد انتهاء اجتماع 
اهو، إن لدى طاقم السباعية عدم ارتياح من مطالب أميركية معنية، دون أن يوضح لحكومة بنيامين نتني

وأضاف باراك متحدثا بشكل  .تفاصيل هذه المطالب بشكل عام، والمطالب التي تثير عدم االرتياح
ضبابي، هناك مطالب تتعلق باألجهزة األمنية، مثل تسهيالت للفلسطينيين، ومطالب تتعلق بشكل 
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في القدس المحتلة، وغيرها من المطالب، ) االستيطاني(وضات ومطالب تتعلق بالبناء ومضمون المفا
  .ولدينا قلق من تحوالت في اإلدارة األميركية، قد تساهم في زيادة التطرف في الموقف الفلسطيني

 عاما يشارك في اجتماعات حكومية، قاصدا منذ أن كان جنراال في جيش 25وقال باراك، إنه منذ 
ل، وأضاف، أن اجتماع طاقم السباعية هو األصعب من بين جميع األبحاث الحكومية التي شارك االحتال

فيها، والمتعلقة بالعالقات مع الواليات المتحدة، وقال إن األمر معقد نتيجة طبيعة العالقات مع الواليات 
الوقت فإن إسرائيل وفي نفس "المتحدة، واعتماد إسرائيل على الدعم السياسي واالقتصادي األميركي، 

  ".دولة سيادية، من الطبيعي أن يكون لها استقاللية في القرار
ودافع باراك بقوة عن البناء االستيطاني في القدس المحتلة، وقال إن جميع حكومات إسرائيل واصلت 
له البناء في القدس وال يمكن الطلب من هذه الحكومة أن ال تبني في القدس، ودافع باراك أيضا عن زمي

  .وزير الداخلية، الذي يقر المشاريع االستيطانية تباعا في القدس المحتلة
  27/3/2010الغد، األردن، 

  
      الكنيست يقلص حصانة نوابه  .14

صادقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي على قـانون تقلـيص الحـصانة            : المثلث -محمد محسن وتد  
ة وجود شبهات بإقدام أحد أعضائه علـى التجـسس أو           البرلمانية الفورية لنواب الكنيست، وذلك في حال      

  .الخيانة
وبموجب القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عتنيال شنلر من حزب كاديما، ستمنح صالحيات فورية               

، بإجراء تفتيش فوري لمستندات وممتلكات عضو الكنيست الـذي          )الشاباك(للشرطة وجهاز األمن العام     
ويتم ذلك بعد مصادقة قاض في المحكمة العليـا اإلسـرائيلية أو             .و الخيانة تحوم حوله شبهات التجسس أ    

ووفق القانون، ستكون لرئيس الشاباك أو ضابط كبير في          .المستشار القضائي للحكومة على أمر التفتيش     
  .الشرطة صالحية فورية باستصدار أمر تفتيش لممتلكات ومستندات عضو الكنيست المتهم

سياق هذا القانون هو المالحقـة الـسياسية        "ست حنين زعبي من التجمع الوطني إن        وقالت النائب بالكني  
لمؤسس حزب التجمع الدكتور عزمي بشارة، إذ وجهت له المخابرات اإلسرائيلية هذه التهم مستغلة الجو               
اإلسرائيلي المعبأ ضد العرب عامة وضد التجمع خاصة وضد عزمي بشارة تحديدا، بعد العدوان علـى                

  ".لبنان
هذا القانون يجعل تفتيش ممتلكات عضو الكنيست أمرا شبه فـوري، إذ            "وأضافت حنين للجزيرة نت أن      

يكفي أن يطلب رئيس المخابرات أو حتى ضابط في الشرطة من قاضي المحكمة العليا السماح له بتنفيـذ                  
سرائيلية أعلى وأطول   في قضايا األمن يد المخابرات اإل     "وتابعت قائلة    ".التفتيش حتى يعطيه األخير ذلك    

كما أن هذا القانون يسمح للمحكمة بـأن تـصدر حكمهـا دون             . كثيرا من يد القضاء غير العادل أصال      
  ".حضور المتهم أو حتى محاميه ودون سماع أقوالهما

سلسلة تعديالت قانونية على خلفية ما يـسمى        "وقال المحامي حسين أبو حسين إن التعديل يندرج ضمن          
بشارة التي شرعت باسم الدفاع عن األمن اإلسرائيلي، وهذا التعديل يمس بحقوق النـواب              قوانين عزمي   

  ".وتحديدا العرب ويحد من عملهم ونشاطهم
  26/3/2010نت، .الجزيرة

  
   رئيس مجلس حزب كاديما يوصي الفلسطينيين بعرقلة المفاوضات":هآرتس" .15

يتخـذ  " حـاييم رامـون   "حزب كاديمـا    أشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى ، إلى أن رئيس مجلس           
وتبين من معلومـات    . نشاطات مختلفة بهدف التخريب على المسيرة السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين         

ان " أيهـود بـاراك   "استخبارية ، ووضعت على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحـرب             
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سطينية كي يعرقل بدء المفاوضات بـين القـدس   يعمل في أوساط مسؤولين كبار في السلطة الفل      " رامون"
علـى انتظـار صـعود     ولفتت محافل سياسية، إلى أن رامون يقنع محافل فلسطينية واوروبية        . ورام اهللا 

  . كاديما الى الحكم، بدعوى ان األمر سيسمح ببدء المفاوضات بشروط أفضل له
  27/3/2010الدستور، األردن، 

  
  على إيران" تكتيكية" بأسلحة نووية يتوقع هجوماً إسرائيلياً" لية والدواإلستراتيجيةالدراسات " .16

" تكتيكية"قال مركز أبحاث مقره واشنطن، ويحظى بمكانة مهمة، إن رؤوساً حربية ذرية : )رويترز(
لتدمير منشآت تخصيب اليورانيوم " اإلسرائيليون"منخفضة اإلشعاع ستكون إحدى الوسائل التي يلجأ إليها 

  .لموجودة في مواقع نائية ومحصنة بشدةاإليرانية ا
البعض يعتقد أن "أضاف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، في تقرير جديد، إن 

األسلحة النووية هي األسلحة الوحيدة التي يمكنها تدمير أهداف على أعماق كبيرة تحت األرض أو في 
شن هجوم ذري نظيف " خرافة"إن سيناريو كهذا يستند إلى ولكن خبراء مستقلين آخرين قالوا ". أنفاق

  .وسيكون تبريره محفوفاً بمخاطر سياسية كبيرة
  27/3/2010الخليج، 

  
  تراجع شعبية نتنياهو في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي": هآرتس"استطالع لـ .17

 بتأييد واسع في صفوف في الوقت الذي يحظى به رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،: تل أبيب
التي تعرض لها » اإلهانات«اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل بسبب األزمة مع اإلدارة األميركية، و

في واشنطن، دلت نتائج استطالع للرأي نشر، أمس، على أن شعبيته هبطت في أوساط الرأي العام 
هر الماضي إنه يدير الحكومة بشكل جيد من اإلسرائيليين قالوا في الش% 42فبعد أن كان . اإلسرائيلي

، وارتفع عدد الذين يعتبرون أداءه %)41% (1قالوا إنه يديرها بشكل سيئ، هبط مؤيدوه بنسبة % 44و
 %.51سيئا إلى 

استهدف سماع رأي الجمهور بمناسبة مرور سنة » هآرتس«ومع أن االستطالع الذي أجرته صحيفة 
، فإن معدي االستطالع أكدوا أن األزمة مع الواليات المتحدة )لشهرنهاية ا(على انتخاب حكومة نتنياهو 

 . أسهمت إلى حد ما في انخفاض شعبيته
وقد دلت نتائج االستطالع نفسه على أن الشخصية السياسية األكثر شعبية في إسرائيل هو الرئيس 

ائيلي، جابي عن رضاهم من أدائه، يليه رئيس أركان الجيش اإلسر% 78شمعون بيرس، الذي أعرب 
، ثم رئيس الكنيست روبي رفلين %)74(، وعميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر %)74(أشكنازي 

 %).55(، ورئيس المخابرات العامة، يوفال ديسكين %)57(
، وهي نسبة منخفضة %52وأما رئيس الموساد، مئير دجان، فقد حصل على عالمة الرضا من 

ة، وال شك في أن هذا االنخفاض يشير إلى أن نسبة عالية من بالمقارنة ببقية قادة األجهزة األمني
 .اإلسرائيليين غير راضين عن النتائج السلبية لجريمة اغتيال القائد الحماسي محمود المبحوح في دبي

إنهم % 45وأما وزير الدفاع، إيهود باراك، فقد جاء ميزان الرضا وعدم الرضا منه سلبيا، حيث قال 
واألمر . إنهم غير راضين% 46 فيما قال -% 50ي الشهر الماضي كانت النسبة  ف-راضون عن أدائه 

الوحيد الذي يعزي باراك هو أن شعبية زميله، وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، منخفضة أكثر منه، 
 .إنه فاشل% 55فقط إنهم راضون عن أدائه، وقال % 36حيث قال 

، فهو مطمئن إلى حقيقة أن اإلسرائيليين، وعلى الرغم من بيد أن هذه النتائج ال تقلق كثيرا نتنياهو
فرئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي لفني، التي تنافسه على . صدودهم عنه، فإنهم ال يجدون له بديال
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، ونسبة غير %46رئاسة الحكومة، ال تحظى برضا غالبية الجمهور، إذ إن نسبة الراضين عنها تبلغ 
 %.43الراضين 

  27/3/2010ط، الشرق األوس
  

  غالبية اإلسرائيليين يعتبرون أوباما منحازا للفلسطينيين: استطالع .18
اإلسـرائيلية أن غالبيـة     ) جيروزاليم بوست (أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة       : قنا -القدس المحتلة 

طالع أن  وبينت نتائج االسـت   . اإلسرائيليين يعتقدون أن الرئيس األمريكي باراك أوباما منحاز للفلسطينيين        
 في المائة أنـه منحـاز   9 في المائة من اإلسرائيليين يعتبرون أوباما منحازا للفلسطينيين بينما يعتبره   48

 في المائـة عـن أي رأي فـي          13 في المائة إن إدارته محايدة  ولم يعرب          30وقال نحو   . لإلسرائيليين
لذين يعتبرون أنفسهم يمينيين، تعتبـر      وبين اإلسرائيليين ا  .  في المائة  4. 5االستطالع بهامش خطأ بنسبة     

  .أوباما منحازا للفلسطينيين)  في المائة72(أغلبية كبيرة 
  27/3/2010الشرق، قطر، 

  
   تسوق منتجاتها ألوروبا على أنها ال تنتج في المستوطناتشركة إسرائيلية .19

حاد األوروبية تقوم بتسويق منتجاتها لدول االت" سلطات شمير"كشف ناشطو سالم هولنديين أن شركة 
على أنها منتجات إسرائيلية يتم إنتاجها داخل الخط األخضر، بالرغم من أن مصانعها تقع في المنطقة 

" إسرائيل"بين " قواعد المصدر"في الضفة الغربية، األمر الذي يشكل خرقا التفاق " بركان"الصناعية 
 .واالتحاد األوروبي

، في "كريات آتا"ات في هاغ كتب عليها أنه يتم إنتاجها في وبحسب ناشطي السالم فقد قاموا بشراء منتج
حين أن موقع الشركة على اإلنترنت يشير إلى أنه يمكن االتصال بالشركة عن طريق عنوانها في 

 ".بركان"المنطقة الصناعية في 
 26/3/2010، 48عرب

  
   ألفا18ًعدد الالجئين األفارقة : إحصاءات إسرائيلية .20

تشير اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية ومعطيات منتدى : ي وميساء أبو غنامرام اهللا ـ حسن مواس
 ألف الجئ، معظمهم من 18حقوق الالجئين في إسرائيل الى أن عدد الالجئين األفارقة وصل الى نحو 

إقليم دارفور غرب السودان واريتريا وساحل العاج، حيث يعيشون بظروف غير إنسانية، وسط مخاوف 
، خطة للتخلص 2009) ديسمبر( يد السلطات اإلسرائيلية التي وضعت في كانون األول تشريدهم على

 من طالبي اللجوء 2200منهم، بادعاء الحفاظ على نقاوة ويهودية دولة إسرائيل، إلى جانب وجود نحو 
محتجزين في السجون اإلسرائيلية، ويتركز األفارقة في إسرائيل في مدن تل أبيب وايالت وعراد في 

، حيث بدأوا يتدفقون إلى إسرائيل 2005وتعود قضية الالجئين األفارقة في إسرائيل إلى العام  .لجنوبا
 في المئة 50بمساعدة بدو سيناء المصرية، ودخل مئات منهم، فيما تشير معطيات األمم المتحدة الى أن 

  .السودان ودارفورمن األفارقة الذين يتسللون الى اسرائيل يأتون من إريتريا والثلث من جنوب 
  27/3/2010المستقبل، 

  
  اليهودية تدعو عالنية لهدم األقصى وبناء الهيكل مكانه" أمناء الهيكل"جماعة  .21

اليهودية المتطرفة دعوة صريحة " أمناء الهيكل"وجهت جماعة :  عبدالرؤوف أرناؤوط- القدس المحتلة
/ نيسان معلنة أنها ستقوم في األول من ،اضهوعلنية لهدم المسجد األقصى المبارك وإقامة الهيكل على أنق
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. أبريل المقبل بتنظيم مسيرة في القدس الشرقية المحتلة باتجاه األقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي
جماعة أمناء جبل الهيكل ستسير نحو جبل  "، في بيان وزعته عبر البريد اإللكتروني،وقالت الجماعة

في هذا المكان يجب  ).ابنوا الهيكل اآلن(وة الرب وشعب إسرائيل الهيكل في األول من أبريل حاملة دع
 من رئيس الواليات المتحدة، باراك علينا التظاهر ضد الضغوط التي تأتي من كل العالم، وخصوصاً

  ".حسين أوباما، لتقسيم القدس وجعل القدس عاصمة فلسطينية وتقسيم أرض إسرائيل
مناء الهيكل وحركة أرض إسرائيل من جبل الهيكل إلى الجميع في عيد الفصح ستدعو أ"وقالت الجماعة 

في إسرائيل والعالم بأسره إلى الوقوف ومساعدة حركة أمناء الهيكل بكل طريقة ممكنة من أجل التغيير 
  ." ببناء جبل الهيكل على قمة جبل مورياالفوري للوضع المخزي في جبل الهيكل وبالقيام فوراً

  27/3/2010الوطن، السعودية، 
  

  أهالي القدس يوجهون رسالة للقمة العربية .22
أرسل أهالي القدس عبر القيادة الفلسطينية رسالة هامة إلى القمة العربية المنعقدة في مدينة سـرت                : لندن

بليبيا، وقد جرى إقرار هذه الرسالة والتوقيع عليها من جميع القوى والفعاليات الوطنية المنـضوية فـي                 
نية إضافة لعدد من الشخصيات المستقلة من بينها محافظ القدس عدنان الحـسيني             إطار لجنة القوى الوط   

كما وقع عليها ممثلـون عـن خـيم          ...حمد الرويضي أوالشيخ عكرمة صبري والمطران عطاهللا حنا و      
وعلى هذا  .. والشيخ جراح وعن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة       ) حي البستان (االعتصام في سلوان    

  . يمكن اعتبارها تمثل مجموع القوى والفعاليات والشخصيات في القدساألساس فانه
وطالب الموقعون على الرسالة رؤساء وملوك وامراء الدول العربية بوضع القدس فـي مقدمـة جـدول            
أعمال القمة، وناشدوهم باعتبار مواقف دول العالم من تهويد القدس بمثابة البوصـلة والقاعـدة لتوجيـه                 

  .عربية مع العالم وإعادة النظر في هذه العالقات بناء على هذه القاعدةعالقات الدول ال
 250واهابوا بهم بمطالبة مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة بتنفيذ قراراتها حول القدس بدءا من القرار                

وكافة القرارات، وبوقف كل أشكال االستيطان وهدم المنازل وطرد العائالت واالعتداء على المقدسـات              
  .وذلك تحت طائلة العقوبات وفق البند السابع من ميثاق األمم المتحدة

وطالبوا بإعالن توأمة بين عواصم الدول العربية والقدس عاصمة الدولـة الفلـسطينية، وترجمـة هـذا                 
  .اإلعالن إلى فعل يدعم صمود المقدسيين وبقائهم في مدينتهم

دعم صمود المدينة واتخاذ خطوات عملية فوريـة         دعوا لتشكيل هيئة عربية على أعلى مستوى ل        واخيراً
 .من اجل ذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد

  27/3/2010القدس العربي، 
  

  ومحاصرة المئات... إصابة العشراتو... قاذفات غاز جديدة لقمع مناهضي الجدار .23
قوات االحتالل أدخلت ، أن  منتصر حمدان،رام اهللا عن مراسلها في نقالً 27/3/2010الخليج، نشرت 

سالحاً جديداً لقمع التحركات الشعبية الفلسطينية المتصاعدة ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري، 
 قنبلة غاز 64يجري نصبها فوق دورياتها وتقوم بإطالق " قاذفات اوتوماتيكية"حيث عمدت إلى استخدام 

واستخدمت قوات االحتالل هذا السالح في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح  . دفعة واحدةمسيلة للدموع
شمال غرب رام اهللا، إضافة الى قرية المعصرة في بيت لحم وبورين وعراق بورين في منطقة نابلس، 

  .كون هذه المناطق تشهد مواجهات شبه أسبوعية
  .لقنابل تؤثر بصورة مباشرة في الجهاز التنفسيوحسب مصادر طبية فإن الغازات التي تنبعث من هذه ا

ن قاذفات منصوبة على جيبات االحتالل كانت أ، "الخليج"ـوأكد مواطنون في قرية النبي صالح، أمس، ل
واندلعت مواجهات عنيفة في قرية بعلين أصيب خاللها عشرات . تطلق قنابل الغاز بشكل عشوائي
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جانب باالختناق، في حين أكدت مصادر في اللجنة الشعبية المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين األ
  .في المسيرة" إسرائيلياً"لمواجهة الجدار أن قوات االحتالل اعتقلت ناشطاً 

  . فلسطينيين6إلى ذلك، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في نابلس وجنين والخليل طالت 
" شيلو" الفلسطينية المارة على طريق مستعمرة وفي مدينة رام اهللا اعترض قطعان المستوطنين السيارات

  .وألقوا الحجارة عليها ما أدى إلى تكسير سيارة الفلسطينيين معتز دوابشة وجعفر دوابشة
قوات االحتالل اقتحمت قرية النبي صالح واعتلت أسطح  أن 27/3/2010االتحاد، االمارات، وأضافت 
 منزل يعيش 100زل في القرية التي يصل عددها قرابة غلب المناأ وقالت مصادر فلسطينية إن ،المنازل

 فلسطيني باتوا محاصرين من قبل قوات االحتالل وجنودها الذين يطلقون النار واألعيرة 500فيها نحو 
  .المطاطية على كل من يتحرك داخل القرية

  
   ساعة متواصلة100االحتالل يحرم األسرى من النوم  .24

 المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى أن سلطات االحتالل تمـارس           أكد : محمد جمال  - القدس المحتلة 
وأوضح المركـز فـي   . أساليب كثيرة من التعذيب الشديد بحق األسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها 

بيان له أمس أن إدارة السجون تعتمد أسلوب الحرمان من النوم ضد األسرى كنوع من العقـاب بحـق                   
  . اعترافات منهم حتى لو كانت غير دقيقة وليس لها أساس من الصحةاألسرى، بهدف انتزاع أي 

 على لسان أحد األسرى الذين تم اإلفراج عنهم مـن سـجون             وكان المركز الفلسطيني قد أصدر تقريراً     
أن من أهم األساليب التعذيبية التي يمارسها االحتالل ضد األسرى هو منع األسير مـن النـوم   "االحتالل  

".  ساعة متواصلة، أي بمعدل أكثر من أربعة أيام متتالية        100بعض األحيان إلى أكثر من      لفترة تصل في    
وأوضح المركز أن السجانين اليهود يعتمدون على إراقة الماء شـديد البـرودة علـى جـسد األسـير                   

 على كرسي صغير الحجم وغير مـريح، ولفـت إلـى أن    المستهدف، حيث يكون في تلك اللحظة جالساً  
ما أراد أن يغمض جفنه يقوم السجان بإراقة الماء البارد عليه، فيصحو من جديد، مبينا في ذات                 األسير كل 

  . يتولون هذه المهمة القذرة سجانا15ًالوقت أن أكثر من 
  27/3/2010الشرق، قطر، 

  
  االحتالل يكره األسرى على التعامل مع أعياد اليهود": األسرى للدراسات" .25

ير مركز األسرى للدراسات، أن سلطة السجون اإلسرائيلية تجبر األسـرى            أكد رأفت حمدونة، مد    :غزة
خالل أيام عيد الفصح اليهودى، وذلك من خالل عدم إحضار خبز           ) المتسوت(على تناول خبز القراقيش     

وأفادت مصادر لمركز األسرى للدراسات أن المحكمة اإلسرائيلية العليـا           .عادى لألسرى طوال أسبوع   
س، استئناف تقّدم به أحد األسرى في السجون اإلسـرائيلية يقـضي بـرفض تقـديم                رفضت أمس الخمي  

، بدالً من الخبز لألسرى المسلمين خالل عيد الفصح اليهودي، وكان قرار القاضـي             )المتسوت(القراقيش  
أن إسرائيل ملزمة بتزويد األسرى بالطعام وليس بطعام معين، وال يوجد أي قانون يجبر إدارة السجون                "
  .، بحسب ما جاء في القرار"ى تقديم نوع معين من األطعمة وطلب األسرى المسلمين مرفوضعل

  26/3/2010قدس برس، 
  

  "يوم األرض" يستعدون إلحياء 48فلسطينيو الـ  .26
 أمس، عن إحياء الذكرى الرابعة والثالثين ،48 ـأعلنت لجنة المتابعة العربية في مناطق ال: )ب.ف.ا(

ف الثالثاء المقبل بمهرجان جماهيري في النقب احتجاجاً على ما يعانيه العرب ليوم األرض التي تصاد
ودعت لجنة المتابعة، في . هناك من مصادرة أراض وهدم بيوت، وبمسيرة مركزية في مدينة سخنين
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أكبر مشاركة على أساس "بيان، جميع األحزاب والحركات السياسية والهيئات والمؤسسات العربية إلى 
  ".بالنقب) جنوب مدينة راهط(مهرجان شعبي الثالثاء في العراقيب وحدوي في 
تحل الذكرى السنوية ليوم األرض الخالد في وقت تترافق مع التصعيد الرسمي اإلسرائيلي "وقال البيان 

في وقت تستمر "في سياسة هدم البيوت ومشاريع االستيالء على ما تبقى من األرض العربية، 
والتهويدية في القدس والخليل، والمساس المنهجي بالوجود العربي الفلسطيني المخططات االستيطانية 
  ".بإنسانه وشواهده ومقدساته

  27/3/2010الخليج، 
  

   لألزمة المالية العالميةعبد الستار قاسم يطرح حالً. د: نابلس .27
د الستار قاسـم   عب. سري نسيبة رئيس جامعة القدس في جامعة القدس، قدم د   . في ندوة أدارها د    :رام اهللا 

  . حال لألزمة المالية العالمية
.  جديـداً  سياسـياً  -  اقتصادياً  فكرياً  قاسم مقطوعة فكرية مطولة حول المسألة، وقدم طرحاً        .لقد كتب د  

ويكمن الحل لألزمات المتكررة    . ورأى أن العلة تكمن في الرأسمالية وتركيزها على األرباح واالستغالل         
 البعد السياسي من نير المتنفذين اقتصاديا، وذلك بتحرير االنتخابات من تمويل            التي تنبثق عنها في تحرير    

وأضاف بأن تجارة المال يجب      .الرأسماليين، وإحداث تعديالت جوهرية على الدعاية االنتخابية وتنظيمها       
أن تكون ممنوعة، ومن الضروري أن تختفي المؤسسات المالية القائمة حاليا لصالح مؤسـسات ماليـة                

وتحدث عن القروض وصنفها إلى عـدة       . سهل عملية التبادل التجاري ونقل المال دون أن تتاجر بالمال         ت
أصناف منها قروض للفقراء وإسكاناتهم، وأخرى لالستثمار، لكن دون أن يكون هنـاك سـعر فائـدة،                 

ـ             . ى المـال  واالكتفاء بالمصاريف اإلدارية، وقروض استثمارية تعتمد الفلسفة التجارية وليس الـربح عل
وأيضا دعا إلى إلغاء تدريس التسويق كمادة علمية، والتوقف عن إغراء الناس ومحاولـة جـرهم إلـى                  

. وتطرق أيضا إلى قضايا اإلدارة واألخالق العامة والتجارة الدولية        . األسواق من خالل الدعاية واإلعالن    
منع الثراء الفاحش الـذي قـد       وقد شدد الدكتور قاسم على ضرورة إحداث توازن بين الملكية الخاصة و           

الثراء لـيس   . يؤثر على النواحي االجتماعية والثقافية والسياسية، وبين النمو االقتصادي وحسن التوزيع          
  . ممنوعا، لكن السياسات االقتصادية يجب أن تهدف إلى التخلص من الفقر

 تعتبـر أول مقطوعـة      هذا وتقدم المقطوعة الفكرية رؤية فلسفية جديدة في االقتصاد الـسياسي، وهـي            
 .2008يصدرها عربي حول الوضع االقتصادي العالمي منذ بدأت األزمة المالية العالمية الحالية عام 
  27/3/2010وكالة سما، 

  
   في ظل الحصار"االبتكارات"ترسم أجمل .. غزة .28

 بدعم من نظّمه االتحاد العام للصناعات الفلسطينية" ابتكار في ظل الحصار" في معرضٍ حمل اسم :غزة
والبنك الدولي، وبالتعاون مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية عرضت " تطوير أسواق جديدة"مشروع 

وعلى مدار ثالثة أيام ستلتقط الكاميرات  .المدينة المحاصرة أحدث صناعات التدوير والمنتجات اليدوية
ا الثقافي لتحكي عن قصة صوراً إلبداعات غزة، وستتنقل في أرجاء المعرض المقام بمركز رشاد الشو

وفي أروقة المعرض احتفت عشرات الشركات بمصنوعاتها التي تم إنتاجها من  .أمٍل حاكتها بخيوط األلم
قلب الحصار، ما بين أشكاٍل حديدية مزخرفة جميلة إلى تصاميم وتحف من الزجاج والفخار يصطف إلى 

جانبها الخشب الذي تحول إلى فنٍ راق.  
ا على هامش افتتاح المعرض، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات إن مشاركة عدد كبير لمة ألقاهكوفي 

من الصناعات المحلّية في عرض منتجات تم تصنيعها، باستخدام ما خلفته الحرب اإلسرائيلية على غزة 
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قبل عام مثل زجاج المنازل وقضبان حديد البناء وجذوع الشجر يعد دليالً على قدرة القطاع الصناعي 
  .على النهوض بالرغم من الدمار والحرب

  27/3/2010السبيل، األردن، 
    

  ندية في غزةأدارة سبعة إ على تقاسم حركتا فتح وحماس تتفقان رياضياً .29
 بين حركتي فـتح وحمـاس علـى         ؤخراًمعلن في مدينة غزة عن اتفاق جرى         أ :شرف الهور  أ -غزة  

، ما يمهد الستئناف البطوالت     "قة الوفاق الرياضي  وثي"ندية رياضية، ضمن مشروع     أدارة عدة   إتقاسمهما  
 .وجرى االتفاق ليل الخميس بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومـة غـزة د              .الرياضية المتوقفة 

  .باسم نعيم، وابراهيم ابو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم وهو من حركة فتح
رسالة الحكومة  "تفاق، واعتبر بانه يمثل     واشاد اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة في تصريح صحافي باال         

 عن أمله ان يكـون خطـوة علـى    وقدم هنية تهانيه على هذا االتفاق، معرباً   ."للشراكة والعمل المشترك  
  ."استعادة الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني"طريق 

تحاد اللعبة في المناطق    ونقل ابراهيم ابو سليم نائب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مباركة رئيس ا            
  .الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب لالتفاق، واكد ان الرجل يدعم اي عملية وفاق وطني

  27/3/2010القدس العربي، 
  

  دار الفتوى مع نصرة الفلسطينيين: قباني .30
أن دار الفتوى وكل مؤسساتها في خدمة اخوانهم "أكد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني 

ينيين ونصرتهم، والى جانبهم في تحرير أرضهم من المحتل اإلسرائيلي الذي يمعن في انتهاك الفلسط
  ".المقدسات اإلسالمية وخاصة المسجد األقصى

كالم قباني جاء خالل ترؤسه في دار الفتوى امس، اجتماعا للعلماء أئمة المساجد، في حضور المدير 
وتم التداول في تعزيز رسالة المسجد ومهامها الدينية العام لألوقاف اإلسالمية الشيخ محمد جويدي، 

ان االعتداءات اإلسرائيلية في القدس تؤكد التصميم "واشار بيان صادر عن االجتماع الى . واالجتماعية
، مناشداً المسؤولين في العالمين العربي واإلسالمي "الصهيوني على الهيمنة على فلسطين بقوة اإلرهاب

ى التحدي الذي تمثله إسرائيل في عدوانيتها وفي أطماعها بالقدس التي تتعرض االرتفاع إلى مستو"
للتهويد ويتعرض أهلها للطرد واالضطهاد والتنكيل واالستيالء على أمالكهم وانتهاك حرمة المسجد 

  ".األقصى
ذراً ، مح"الصمود في وجه المحتل األجنبي حتى تحرير بيت المقدس وكل فلسطين"ودعا الفلسطينيين إلى 

أن عدم محاسبة المجرم الصهيوني في فلسطين المحتلة من المجتمع الدولي يشجعه على االستهتار "من 
  ".بالقيم والمواثيق اإلنسانية وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم

  27/3/2010المستقبل، 
  

  بمقاطعة فعلية للمنتجات اإلسرائيلية مكافحة التطبيع تبدأ: الحص .31
في اكثر  " شركتي ستاربكس وموتوروال  "حملتها االولى لمقاطعة    " ية الشعبية للمقاطعة  الهيئة العالم "اطلقت  

، وذلك في مؤتمر صحافي عقدتـه فـي نقابـة           "بسبب دعمهما السرائيل  " دولة عربية واسالمية     15من  
بعد كلمة للنقيب بعلبكي، تحدث الرئيس الحـص         .الصحافة امس، برعاية الرئيس سليم الحص وفاعليات      

". إن المقاطعة واجب على كل فرد في المجتمع، يشعر اذ يؤديه بأنه يساهم في جبه العدو بنصيب                ": فقال
سبيل العرب الى مكافحة التطبيع يبدأ بمقاطعة المنتجات االسرائيلية على نحو فّعال، فالمقاطعة             "ورأى ان   

 عمليـات المقاطعـة     إن تفعيـل  : "وأضاف". هي البداية لكنها ليست كل ما هو مطلوب لمكافحة التطبيع         
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ومـن األهميـة    . يفترض مراجعة مسارات التجربة في الماضي بهدف سّد الثغر فيها لتغدو أكثر فعالية            
  ".بمكان ان يكون القرار العربي في المقاطعة مركزياً موحداً تالفياً الستفراد البعض

  27/3/2010 لبنان ،النهار
 

  "إسرائيل"مع على مجموعة جديدة بجرم التعامل االدعاء : بنانل .32
 مجموعات من المتعاملين مع 4ادعى المدعي العام العسكري اللبناني القاضي صقر صقر على : بيروت

  .إسرائيل تمهيدا لبدء إجراءات المحاكمة العلنية
والثانية، الموقوف محمد ). فار(، حسن عبد اهللا )موقوف(حمد علي بركات وضمت المجموعة األولى م

، في جرم التعامل مع مخابرات )فار(والثالثة الموقوف ماهر أبو جريش وريمون مراد . حسين بريس
العدو اإلسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن مواقع ومنازل خاصة بحزب اهللا في مقابل 

 عقوبات وهي مواد تنص على 278 - 275هدف معاونته على فوز قواته سندا إلى المواد مبالغ مالية ب
أما المجموعة الرابعة فقد ضمت الموقوف بديع متيانس وزخور خوري . عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة

في جرم التعامل مع مخابرات العدو اإلسرائيلي، وأحالهم جميعا إلى قاضي التحقيق العسكري ) فار(
 .ألول رياض أبو غيداا

  27/3/2010الشرق األوسط، 
  

  تالتوجه إلى مجلس األمن إذا فشلت المفاوضا: لجنة مبادرة السالم ترفض الحلول الموقتة .33
رفض القاطع ألية اقتراحات لحلول جزئية هاعلى الأعادت لجنة متابعة مبادرة السالم العربية تأكيد: سرت

، »ذات الحدود الموقتة أو على أي جزء من األراضي الفلسطينيةأو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة 
 االسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل -االلتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية «كما أكد 

بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل لالستيطان االسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، ورفض كل الذرائع والتبريرات اإلسرائيلية تحت أي مسمى لالستمرار في نشاطها 
االستيطاني غير المشروع، وكذلك تأكيد ضرورة االلتزام بسقف زمني محدد لهذه المفاوضات وأن 

بي من وأكد الموقف العر. »تستأنف من حيث توقفت وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السالم
في حال فشل المفاوضات غير المباشرة واستمرار الممارسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، «أنه 

 - ستقوم الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن إلعادة عرض النزاع العربي 
 باعتبار أن فشل عدم استخدام الفيتو«، وطلب من الواليات المتحدة »اإلسرائيلي من مختلف أبعاده

أهمية الدور الذي تقوم به لجنة «وأكد . »المفاوضات وتدهور األوضاع في األراضي المحتلة يبرر ذلك
مبادرة السالم العربية وأهمية استمرار جهودها وفقاً لإلطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السالم 

رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع «طالب بـ و. »العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويالً
  .»اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم والالإنساني«وطلب من الواليات المتحدة . »غزة فوراً

  27/3/2010الحياة، 
  

  " العربية للسالمالمبادرة"ليبيا تريد تعديل  .34
لسالم، انطالقا من موقفها تجاه سجلت ليبيا رئيسة القمة، تحفظها على المشروع بشأن المبادرة العربية ل

الشروط الضرورية إلقامة السالم، ما لم ينص صراحة في المبادرة على حق الشعب الفلسطيني في 
، وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على "اإلسرائيلية"العودة والتعويض ونزع أسلحة الدمار الشامل 

  .أرض فلسطين
  27/3/2010الخليج، 
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  »دعم صمود القدس«أعمالها اليوم تحت عنوان قمة سرت تبدأ  .35

دعم صمود «تبدأ اليوم أعمال القمة العربية في مدينة سرت الليبية تحت عنوان :  إبراهيم حميدي-سرت
جميع اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية من أجل تغيير معالم مدينة «، وأنهم سيؤكدون أن »القدس

هي إجراءات باطلة وفقاً لقواعد القانون الدولي ... شرى والتاريخيالقدس المحتلة ووضعها الجغرافي والب
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وال يمكن االعتراف بها، وال يترتب عليها إحداث أي تغيير على 
الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة، وال على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، 

  .»الدولي الجماعي إزاء عدم قانونية المستوطنات في األراضي المحتلةواإلشارة إلى الموقف 
  27/3/2010الحياة، 

  
  الفلسطينية المصالحة تحقيق أهمية على يشدد القطرية الرئاسة تقرير .36

 المصالحة أهمية تقريرها على في العربية للقمة واليتها المنتهية القطرية الرئاسة نّوهت: سرت
 الفلسطيني، االنقسام حال إلنهاء الجماعي التحرك أهمية على والتنسيق المتابعة هيئة وشددت الفلسطينية،

 بالتعامل الفصائل مطالبة مع الجهود، هذه ودعم المصالحة إلنجاز جهودها استكمال إلى مصر ودعوة
 مكتسبات على للحفاظ والوحيدة الحقيقية الضمانة يمثل الذي الصف لوحدة المبذولة الجهود مع الجدي

  «للخطر المعرضة وحقوقه لشعبا
  27/3/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"رئيس الوزراء القطري ينتقد المجتمع الدولي لعدم فرض عقوبات على  .37

 بن جاسم في كلمته االفتتاحية الجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم  رئيس الوزراء القطري حمدقال
 استراتيجي ولكن ما من خطوة اتخذتها الدول إننا معنيون بالسالم فهو خيار"العربية في حضور بان 
، ودعا المجتمع الدولي الى ان يتحمل مسؤولياته، "بخطوة إلى الوراء" إسرائيل"العربية إال وردت عليها 

وأشار ابن جاسم الى ان لجنة  .كأن لها حصانة فال عقوبات دولية تتخذ بحقها" إسرائيل"منتقداً تعامل 
" إسرائيل"آذار الجاري على بدء مفاوضات غير مباشرة بين / الثالث من مارسالمبادرة العربية وافقت في

أردنا "، وتابع "اإلسرائيلي"رغم اقتناعها بأنها غير ذات جدوى بسبب استمرار التعنت "والفلسطينيين 
اعطاء ورقة للوسيط األمريكي واذا كان من أمل لدى الوسطاء فسنساندهم ولكن لن تكون هذه المساندة 

، مشيراً إلى أنها أكدت "إننا نستذكر ما صدر عن قمة الدوحة العام الماضي"، وقال " حساب قضيتناعلى
واعتبر رئيس الوزراء القطري ان التحرك العربي  ".مبادرة السالم لن تبقى على الطاولة إلى األبد"أن 

اعادة قراءة ) العرب(، وتابع علينا "يبدأ بانجاز المصالحة الفلسطينية التي تأخرت كثيراً"يجب أن 
  .المستجدات وأن نهيئ أنفسنا باستمرار للتعامل مع كل االحتماالت المرتبطة بعملية السالم

  27/3/2010الخليج، 
  

  لجنة مبادرة السالم تؤكد أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين: أبو الغيط .38
لتي اجتمعت في سرت،  قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن لجنة مبادرة السالم ا:سرت

مساء اليوم، عشية القمة العربية اتخذت قرارا باتخاذ موقف عربي واضح فيما يتعلق بإجراءات الحكومة 
اإلسرائيلية بالنسبة للقدس الشرقية والبناء فيها ورفض هذا الموقف، وتأكيد أن القدس الشرقية هي 

ما إذا كانت اللجنة قد قررت سحب التفويض وردا على سؤال ع .العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية
إن أحدا لم يقل 'الذي أعطته للفلسطينيين بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الفلسطينيين، قال أبو الغيط 

هذا، وقيل أن اللجنة فوضت منظمة التحرير الفلسطينية بالمضي في المفاوضات غير المباشرة ولكن 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1741:         العدد       27/3/2010السبت  :التاريخ

، مشيرا إلى أن هناك اتصاالت عربية 'ا التصرف اإلسرائيليالعرب ينتظرون الرد األميركي على هذ
  .أميركية وجهدا أميركيا يبذل لفرض موقف أميركي يخدم المفاوضات غير المباشرة 

  27/3/2010وكالة وفا، فلسطين، 
  

  خطة إنقاذ القدس الجديدة ال تكرر مواقف اإلدانة واالستنكار: وزير الخارجية المغربي .39
وصف وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن خطة التحرك إلنقاذ :  سوسن أبوحسين-سرت

خطة جديدة وال تكرر «القدس التي أقرها االجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في ليبيا، بأنها 
واعتبر . »مواقف اإلدانة واالستنكار، وإنما هي خطة عمل ميدانية واضحة المعالم، وهذا هو الجديد

، مشيرا إلى أن كل ما »خطير جدا«أن الوضع في مدينة القدس » الشرق األوسط«ري في حوار مع الفه
ينخرط في استراتيجية التهويد التي بدأت منذ االحتالل في عام «تقوم به الحكومة اإلسرائيلية حاليا 

لتحرك على وبحسب وزير الخارجية المغربي، فإن أبرز مالمح خطة إنقاذ القدس الجديدة هو ا .»1967
المستوى الدبلوماسي واللجوء إلى األمم المتحدة والجمعية العامة واليونسكو والذهاب إلى محكمة العدل 
الدولية، ثم العمل الميداني، خصوصا بالنسبة للسكن والصحة والتعليم، وكذلك تأكيد ضرورة الوجود 

 .العربي اإلسالمي في القدس الشرقية
  27/3/2010الشرق األوسط، 

  
   حول القدس مشتركة لجنة تشكيلران تدعو إلىإي .40

دعا وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي إلى تشكيل لجنة مشتركة لوزراء  : ستار ناصر-طهران 
. خارجية دول منظمة الدول اإلسالمية وجامعة الدول العربية، لمواجهة التطورات األخيرة في القدس

. بين الدول اإلسالمية والعربية لمناقشة الوضع في القدسوطالب بعقد اجتماع طارئ وإجراء مشاورات 
وتحديهم العالم اإلسالمي بإعالن عدم وقف االستيطان " إسرائيل"وأشار إلى التصريحات التي أطلقها قادة 

واعتبر متكي إطالق هذه ". يكشف الطبيعة الحقيقية لهؤالء المجرمين"في القدس، معتبراً ذلك 
للمسلمين في العالم جرس إنذار لكل العالم ورأى أن تحشيد الطاقات التصريحات ضد أول قبلة 

  .واإلمكانات لدى العرب والمسلمين بات ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات
  27/3/2010الخليج، 

  
  الدول العربية تمنعنا من االهتمام في موضوع القدس: اإلسالميمنظمة المؤتمر  .41

شتكى من تداخالت وحساسيات سياسية  ينظمة المؤتمر االسالميقيادي بارز في م: بسام البدارين -سرت
للوزراء العرب تمنع المنظمة من االهتمام اكثر في موضوع القدس، وقال المسؤول الذي فضل تجنب 

ان الدول العربية عموما ال تريد دخول المنظمة االسالمية بدائرة التصعيد ' القدس العربي'ذكر اسمه لـ
: يز على الضغط على ادارة الرئيس االمريكي بشأن االستيطان في القدس، وقالالسياسي وتفضل الترك

حتى نحن في المؤتمر االسالمي ال يريدون منا تجاوز موقفهم السياسي المعتاد وعليه ال نستطيع 
المجازفة باغضاب الدول العربية الكبيرة مثل السعودية بسبب دورها التمويلي لمنظمات المؤتمر 

اشار المسؤول نفسه لدوائر عربية رسمية متعددة تغضب عندما تتبنى المنظمة االسالمية و .االسالمي 
التقليدية فيما يخص القدس، قائال بان االمين العام للمنظمة يواجه ' علبة المواقف العربية'جهدا خارج 

التي يترأسها صعوبات في هذا االطار مع دول متعددة من بينها السعودية واللجنة العربية لشؤون القدس 
 بالمئة ممن تبقوا من اهالي 60المغرب، مؤكدا الحيثيات التي تتحدث عن حالة فقر مدقع تواجه اكثر من 

مدينة القدس الشرقية وخطط عملية للتهويد مع وجود نحو عشرة آالف طالب مقدسي بال مدرسة ومئات 
ن حاجات ملحة في المؤسسات الخريجين الذين ال يجدون فرصة الكمال الدراسة الجامعية متحدثا ع
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واشتكى المسؤول نفسه من رفض الدول العربية الكبيرة ألي دعوات للتصعيد  .الطبية المقدسية حصريا
السياسي او المصالحي في موجة االعتداءات على القدس حتى بعدما رفعت حكومة اسرائيل قبة كنيس 

ل العربية ال تريد اال توجيه دعم مالي محدود الدو: الخراب لتعلو قبة المسجد االقصى وترتفع عنها، وقال
  .وفي اطار تنموي 

  27/3/2010القدس العربي، 
  

   شخصا بشبهة تهريب بضائع الى غزة22مصر تعتقل  .42
وقال  . شخصا بشبهة تهريب بضائع الى قطاع غزة22اعتقلت الشرطة المصرية  :ا ف ب-العريش

 شخصا في مدينتي رفح 22 االربعاء والخميس اجهزة االمن في شمال سيناء اعتقلت"مصدر امني ان 
  ".والشيخ زويد مشتبها بتورطهم في عمليات تهريب البضائع الى غزة عبر االنفاق

  27/3/2010الدستور، األردن، 
  

  أوباما سيطرح خطة سالم أحادية الجانب في حال رفض نتنياهو مطالبه ": يديعوت" .43
ن اوباما سيطرح خطة سـالم امريكيـة   أ"  أحرونوت يديعوت"ذكرت صحيفة   : نباء وكاالت األ  -عواصم  

. أحادية الجانب اذا لم يقدم نتنياهو ردودا مرضية لالدارة االمريكية تشكل اساسا الطـالق المفاوضـات               
ونسبت الصحيفة الى مصدر مسؤول في االدارة االمريكية قوله ان اوباما قد بلور خطته السلمية غير انه                 

واضـاف  . رة لكيال يعطي االنطباع بأنه يفرض خطة علـى الطـرفين          قرر عدم طرحها في مرحلة مبك     
) الى ما بعد عطلة عيد الفصح اليهـودي       (المصدر ان البيت األبيض ينوي انتظار رد نتنياهو بضعة ايام           

وفي حالة عدم توفير نتنياهو ردودا      . ثم ايفاد مبعوثه جورج ميتشل مرة أخرى الى المنطقة لتلقي الردود          
. البيت االبيض بتسريع الوتيرة حيث سيطرح على المائدة مبادئ خطة السالم االمريكيـة            مرضية فسيقوم   

يلي ذلك بلورة ائتالف مع اوروبا لممارسة الضغط على اسرائيل وعلى جامعة الـدول العربيـة بحيـث          
  . سيدخل الطرفان المفاوضات

افقة نتنياهو علـى بحـث المـسائل    ان الرد المركزي الذي يتوقع اوباما تلقّيه يتعلق بمو        " يديعوت"وتقول  
وتضيف الصحيفة انه   . الجوهرية و التي تتعلق بالقدس والحدود والالجئين في المفاوضات غير المباشرة          
انه ليس معنيـا حقـا      " بحسب تقدير البيت االبيض فان رفض نتنياهو مناقشة هذه القضايا حاال يلّمح الى            

 أمال في اال تقود المحادثات غير المباشرة الى المحادثات          بالتوصل الى حل وانما يتلكأ سعيا لكسب الوقت       
   ". المباشرة

 مع تبادل لالرض يمكن اسرائيل مـن        67اقامة دولة فلسطينية في حدود عام       " من بين بنود خطة اوباما    و
ضم الكتل االستيطانية الكبيرة ، وتقسيم القدس عاصمة لدولتين على ان تخضع المواقع المقدسـة فيهـا                 

  وبعد اقامـة   .  دولية باالتفاق ، كما تنص الخطة على دفع حماس العتراف باسرائيل ونبذ المقاومة             الدارة
الدولة الفلسطينية ستشرع االدارة االمريكية في حوار مع كافة الدول العربية لكي تعترف باسرائيل وتقيم               

  .عالقات دبلوماسية معها
27/3/2010الدستور، األردن،   

  
  سراح شاليط مقابل فتح المعابر ورفع الحصار عن عزة  طالق إلواشنطن تعرض  .44

 حزمة من الحوافز    عرضعرضت واشنطن رؤية متكاملة لتسوية قضية شاليط من خالل           :عمر القليوبي 
على حماس تتمثل في إيجاد حل دائم لمشكلة المعابر، واالتفاق على فتحها بشكل منـتظم، وفـق توافـق     

قطاع غزة، فضال عن التزام أمريكي برفع الحـصار عـن قطـاع      إسرائيلي مع الحركة المسيطرة على      
ويتضمن العرض وعودا بالعمل على إصالح البنية التحتية في قطاع غزة وعلى رأسـها شـبكات                 .غزة
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الطرق والكهرباء والصرف الصحي في القطاع، مع التلميح بانفتاح أوروبي أمريكـي علـى الحركـة،                
  .إنهاء العزلة المفروضة عليها منذ سنوات طويلةوالسعي لدمجها في المجتمع الدولي، و

26/3/2010المصريون،   
  

   اإلسرائيلي أصبح مصلحة استراتيجية أميركية-حل الصراع العربي : باريس .45
ان الرئيس باراك اوبامـا عـازم       " الحياة" قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ       : رندة تقي الدين   –باريس  

وال ساركوزي الدور االول في اطالق عملية السالم بين االسرائيليين          على عدم اعطاء نظيره الفرنسي نيك     
والفلسطينيين، لكنه سيستمع اليه خالل لقائهما الثلثاء في واشنطن، كما سيحتاج الى تـضافر الـضغوط                

  .االوروبية على السلطات االسرائيلية
 -اع الفلـسطيني  وقالت المصادر ان هناك تغيراً مهماً في الموقـف االميركـي علـى صـعيد الـصر            

، وثانياً على التركيز علـى حقـوق الـشعب          "إسرائيل"االسرائيلي، فحتى اآلن كان مبنياً اوالً على أمن         
الفلسطيني في الجانب االستراتيجي وحقوق االنسان، لكن حل الصراع بالنسبة الى الواليات المتحدة بات              

  .مصلحة استراتيجية لمواجهة المشاكل االميركية في المنطقة
27/3/2010الحياة،   

  
  "إسرائيل"الخالفات االستيطانية لن تؤثر في المساعدات لـ : نائبة أمريكية .46

شددت النائبة الديمقراطية األمريكية نيتا لوي، التي ترأس لجنة في مجلس النواب تـشرف              ): آي.بي.يو(
يطان لن يـضر بـأي      بشأن االست " إسرائيل"على أموال المساعدات األجنبية، على أن الخالف القائم مع          

  ".تل أبيب"طريقة كانت بالمساعدة األمريكية ل
فـي  " إسرائيل"هنالك دعم قوي من الحزبين األمريكيين ل      "اإلسرائيلية  " جيروزاليم بوست "وقالت لصحيفة   

  ".الكونجرس لن يتداعى
27/3/2010الخليج،   

  
  قدسنساند الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ال: بولندا .47

اطلعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية ،وفدا برلمانيا بولنديا من مجموعة : رام اهللا
الصداقة الفلسطينية البولندية ، على أوضاع مدينة القدس المحتلة في ظل سياسة التهويد التـي يمارسـها                 

 نساند الحق الفلسطيني في الحرية واالستقالل       أننا"وقالت رئيسة الوفد البولندي بوالنتا شبينسكا       . االحتالل
 ،  1967وإنهاء االحتالل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران              

  ".على أساس الشرعية الدولية، وحق شعبها بالعيش بسالم وامن كباقي شعوب العالم
27/3/2010الحياة الجديدة،   

  
  مفاجآت قمة سرت .48

   الباري عطوانعبد
تدني مستوى االهتمام العربي والعالمي بالقمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم في مدينة سرت الليبية يعـد                 

وال نبالغ اذا قلنـا     . مؤشرا واضحا على مكانة العرب وزعمائهم، على الخريطتين االقليمية والدولية معاً          
 زعيمـاً عربيـاً     22اكثر بكثير من اهتمامه بمشاركة      ' القاعدة'ان العالم يهتم بشريط يصدره زعيم تنظيم        

ووزراء خارجيتهم في قمة عربية، يصدرون فيها القرارات نفسها، في بيانات مكـررة فاقـدة القيمـة،                 
  .ومعروف مقدماً انها ستحفظ في ملفات النسيان بعد االنتهاء من تالوتها في المؤتمر الصحافي الختامي
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يأتي من كون التنظيم ما زال يلعب دوراً مـؤثراً فـي الـسياسة              ' القاعدة'م  االهتمام بأشرطة زعيم تنظي   
الدولية، حتى لو كان هذا الدور سلبياً في نظر الكثيرين، بينما تبدو الحكومات العربية جثة هامدة دون اي                  

تعليمـات  حراك وغائبة عن دائرة الفعل والتأثير، اللهم إال اذا جاء تحركها مرتبطاً بمشاريع امريكية، وب              
  .من البيت االبيض

كمثل في هذا المضمار، وهذا من حقه، فإننا نعيـد          ' القاعدة'واذا كان البعض ينفر من االشارة الى تنظيم         
التذكير باالهتمام العالمي بانعقاد المجالس الوطنية الفلسطينية بحضور فصائل منظمة التحرير قبل اتفاقات             

اكثر من الف صحافي على االقل، يشدون الرحال من مختلـف           ، حيث كان يتهافت على تغطيتها       'اوسلو'
  .انحاء العالم

  .والسبب هو التمسك بخيار المقاومة
قمم ناجحة، واخرى   : يمكن تقسيم القمم العربية التي انعقدت على مدى االربعين عاماً الماضية الى نوعين            

ي شكلت عالمة فارقة في التاريخ العربي،       ومن المفارقة ان جميع القمم الناجحة الت      . ، فاقدة االهمية  'باهتة'
هي تلك التي اتخذت موقفاً صلباً على صعيد الحروب، من حيث اللجوء اليها او تأييدها او االستعداد لها،                  

  .اما القمم الفاشلة عديمة االهمية والتأثير فتلك التي تبنت مبادرات سالم أو طالبت بتجديد االلتزام بها
  : هنا مرتبط بالفاعلية والتأثير، تنقسم بدورها الى قسمينالقمم الناجحة، والنجاح

 اللتين انبثقـت عنهمـا قـرارات        1964قمم عربية وطنية، مثل قمتي االسكندرية والقاهرة عام         : االول' 
تاريخية مثل تأسيس منظمة التحرير والقيادة الموحدة والتصدي لمشاريع تحويل مياه نهر االردن، او قمة               

 وصلّبت الموقف العربي، وقررت دعـم دول المواجهـة،          1967عقدت بعد هزيمة عام     الخرطوم التي ان  
وقبلها حرب االستنزاف التي استمرت الكثر من الف يوم، وتكبـدت           . 1973ومهدت لحرب اكتوبر عام     

  .خاللها اسرائيل خسائر مادية وبشرية كبيرة
ة، مثل تلك التي تداعى اليها القادة العرب        قمم انعقدت بهدف تبني المشاريع االمريكية في المنطق       : الثاني' 

بعد اجتياح القوات العراقية الكويت، واستضافتها القاهرة، وقررت مباركة استدعاء نصف مليون جنـدي              
امريكي الى الجزيرة العربية، في سابقة هي االولى من نوعها، الخراج القوات العراقية، وتدمير العراق،               

  .اً، وقتل مليون من ابنائه، معظمهم من االطفال عام13ومن ثم حصاره الكثر من 
***  

هناك عدة مالحظات حول سلوك ومواقف الزعماء العرب فيما يتعلق بالقمم بشكل عام، والعربية منهـا                
  :بشكل خاص، يمكن ايجازها في النقاط التالية

ا جاءت من خـالل     معظم الزعماء العرب يلتزمون بالكامل بأي قرارات تصدرها القمم العربية اذ          : اوال'
امالءات امريكية، وخاصة تجاه العراق وفلسطين، االولى بشأن الحرب، والثانية بشأن السالم، وكانـت              
هذه االمالءات تأتي من خالل رسائل رسمية ترسلها االدارات االمريكية المتعاقبة الى الزعماء العـرب               

ح إحداها ألجهزة االعـالم قبـل ان يلتحـق          قبيل انعقاد القمم، وقد ابرز الرئيس اليمني علي عبداهللا صال         
  .ويصبح العباً أساسياً فيه' االعتدال العربي'بمحور 

يلتزم الزعماء العرب بأي قرارات تصدر عن قمم عالمية، اقتصادية او سياسية، يشاركون فيهـا،               : ثانيا' 
ـ              ة االرهـاب فـي     خاصة اذا جاءت بدعوة امريكية، مثل قمة الدول العشرين االقتصادية، او قمم مكافح

افغانستان واليمن، مثلما حدث اخيراً في اليمن، ولكن من النادر ان يلتزم هؤالء بأي قرارات تصدر عن                 
  .قمم او اجتماعات عربية

قمة الكويت االقتصادية، وقمة الدوحة السياسية تعهدتا بتحقيق المصالحة العربيـة، وخصـصتا حـوالى               
 وعدم ابقاء مبادرة السالم العربية على الطاولـة الـى االبـد،         الملياري دوالر العادة اعمار قطاع غزة،     

  .وبحث البدائل عنها في حال لم يتم التجاوب معها اسرائيلياً
***  
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قطاع غزة ما زال محاصرا، ولم يدخل دوالر واحد الى اهله من المبالغ المخصصة لإلعمـار، وهنـاك                  
نقاضها، اما مبادرة السالم العربية فما زالت       اكثر من ستين الف منزل مدمر يعيش سكانها فوق او تحت ا           

على الطاولة نفسها، وستبقى كذلك على الحال نفسه في القمم العربية القادمة، مع فارق اساسي، وهو ان                 
  .كمية الغبار المتراكمة عليها ستزداد كثافة، وحجم االحتقار االسرائيلي لها والصحابها سيتضخم

 كذلك، وربما تتفاقم الخالفات بعد القمة الحالية، فاألجندات مختلفة، بل           المصالحة العربية متعذرة، وستظل   
متصادمة، فهناك من يضع ايران على رأس قائمة اعدائه، ويريد التحالف مع الغرب لهزيمتهـا، تمامـاً                 
مثلما فعل مع الرئيس الراحل صدام حسين، وهناك من يرى ان اسرائيل التي تحتـل االرض وتنتهـك                  

 المقدسات، هي العدو االكبر لألمتين العربية واالسالمية، والهوة واسعة بين المعـسكرين،     العرض وتهّود 
  .وستزداد اتساعاً في االيام او االشهر المقبلة

' المخـدرة 'السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية خبير في نحت التسميات والمـصطلحات               
 في هذا االطار لتغطية عورات القمـة والمـشاركين فيهـا،            'انجازين'لألمة العربية، فقد نجح في تحقيق       

  .عليها، والثاني في انشاء مفوضية باسم المدينة المقدسة في الجامعة العربية' القدس'االول باطالق اسم 
اطالق اسم القدس على القمة لن يمنع عمليات التهويد المستمرة لها، وخلق مفوضية لها في الجامعة يعني                 

يروقراطية والمصاريف وعدم الفاعلية، تماما مثل مفوضيات االعالم والبرلمـان العربـي            المزيد من الب  
  .ومراقبة البث الفضائي، كلها حجج وذرائع لتوظيف بعض ابناء المسؤولين الحاليين والسابقين

***  
والمـشاركين  المواطن العربي فقد االهتمام كلياً بالقمم العربية، النه بات يشعر بحالة من الغثيان تجاهها،               

فيها، ومن بات يتابعها فمن قبيل البحث عن مفاجآت او مفارقات مثيرة بين اروقتها، مثل وصالت مـن                  
بين الزعيمين الـسعودي    ) 2003عام  (الشتم العلني بين بعض الزعماء، مثلما حصل في قمة شرم الشيخ            

عـزة ابـراهيم نائـب       (2003والليبي، او بين رئيسي وفدي العراق والكويت في القمة االسالمية عام            
او تبادل القصف بمنافض السجائر بين اعـضاء        ) الرئيس العراقي والشيخ محمد الصباح وزير الخارجية      
  .1990الوفدين العراقي والكويتي اثناء قمة القاهرة صيف عام 

كنـا  آت من العيارين الثقيل او الخفيـف، وان         ال نعرف ما اذا كانت القمة الحالية في سرت ستشهد مفاج          
نعتقد ان خيبة االمل اكثر ترجيحاً في هذا االطار، الن الزعيم الليبي معمر القذافي، صاحب اكبر قدر من                 
المفاجآت في القمم السابقة، هو رئيس القمة الحالية ومضيفها، ولكن كل شيء وارد، وال بد ان في جعبته                  

قامة، خاصة بعد غياب العديد مـن       تعّوض االعالميين مشقة السفر الى سرت، وصعوبات اال       ' مفاجأة ما '
  .الزعماء العرب، والعاهل السعودي على وجه الخصوص

  27/3/2010القدس العربي، 
  

  المعركة الحقيقية بين أوباما ونتنياهو تبدأ في الخريف .49
  عمر غرزالدين

 فـي   ال يمكن ان تكون قمة عادية، في مرحلة غير عادية على اإلطالق، فالقمة العربية التي تبدأ اليـوم                 
سرت، تبدو كما المنطقة بأسرها، محاصرة بالتحديات االستثنائية التي تفرض نفسها وتملي ضـرورات              
التعاطي معها، على نحو استثنائي وبحسابات دقيقة ال تحتمل الخطأ أو التقصير وال التـردد والمواقـف                 

  .الضبابية
لشكل، إال أنه من حيث المضمون، يكتـسب        وإذا كان انعقاد القمة بحد ذاته حدثاً دورياً تقليدياً، من حيث ا           

هذه المرة هوية المرحلة، وطبيعتها المصيرية بالنسبة للعديد من القضايا الجوهريـة والوجوديـة، بـدءاً                
وانطالقا من مصير القدس والمقدسات فيها، ووصوالً إلى األمن القومي واالقليمي، ومـستقبل الخريطـة     

 أو المتحركة، على وقع المصالح المتداخلة والمتـصادمة لهـذه           السياسية للشرق األوسط وقواه المحركة    
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القوى، التي يرتفع منسوب الشراهة والشراسة في تظهيرها يوما بعد يوم، كما في فلسطين كـذلك فـي                  
  .وصوال إلى آخر حلقات الصراع المفتوح في كل ارجاء المنطقة.. العراق

ة الزعماء العرب اليوم وغداً، خطر االسـتيطان        وفي مقدمة المعطيات والحقائق التي ستحضر على طاول       
والتهويد، الذي تتالحق تداعياته على كل المشهد السياسي الراهن والمستقبلي، انطالقا من كونه برنامجـا               
ونهجا ومشروعا ال محيد عنه، في العقل السياسي الديني الذي يقود حكومة إسرائيل ودولتها، عبرت عنه                

 األخيرة، بحيث لم تـنجح كـل القـراءات          - األمريكية -ج القمة اإلسرائيلية  على نحو فاقع وفاضح، نتائ    
التفصيلية والجانبية لوقائع وظروف ومقدمات هذه القمة، من اخفاء هذه الحقيقـة التـي وجـد الجانـب                  
األمريكي نفسه مضطراً للتعاطي معها كأساس يتوقف عليه مصير الملف التفاوضي والحلول الـسياسية              

 اإلسرائيلي، فكانت النتيجة الجوهرية الوحيدة لههذ القمـة، مطالبـة الـرئيس             -ع العربي المرجوة للنزا 
األمريكي باراك أوباما لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوضيح القرار حول االستيطان فـي              

ـ   " ايباك"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ومعنى قوله أمام مؤتمر اللوبي اليهودي              نطن أن  فـي واش
وزيادة مطلب جديد إلى الئحة المطالب األمريكية السابقة، يقـضي بتمديـد فتـرة    " تل أبيب"القدس مثل  "

تجميد االستيطان المعلنة، وأن تسري على القدس الشرقية، والبدء بتنفيذ التجميد علـى األرض فعـال ال                 
  .قوالً

تي نشبت بين الجانبين بـسبب المـشاريع        لقد عاد نتنياهو من واشنطن من دون اتفاق أو تسوية لألزمة ال           
االستيطانية اليهودية، وبغض النظر عن حجم هذه األزمة وحدودها وآفاقها، فان الحقيقة المؤكدة هـي ان                
الخالف قائم ومستمر وينتظر أجوبة محددة لتجاوزه، ال يبدو ان نتنياهو مستعد لتقديمها بما يحقق الرضا                

 ان أقصى ما تبين ان مستعد لإلقدام عليه، هو صيغة االستمرار في             والقبول عند إدارة اوباما، خصوصا    
  !بناء وتوسيع المستوطنات، من دون اإلعالن عن ذلك، تجنباً إلحراج واشنطن

وإذا كان من السابق ألوانه التكهن بالمدى الذي يبدو الرئيس األمريكي مستعداً لبلوغه في هذه المواجهـة                 
 أن ما يمكن الجزم به هو أن أوباما الذي التقى نتنياهو ليس أوباما نفسه               السياسية مع حكومة نتنياهو، إال    

قبل أسبوع، فهو رئيس يزهو بانتصار داخلي وشعبية مرتفعة بعد اقرار قانون اصالح الرعاية الصحية،               
وهو جاهز الستثمار ذلك خارجياً، لتعزيز نفوذ ومصداقية الواليات المتحدة في الشرق األوسـط خـالل                

لة المتبقية من واليته الرئاسية، وهو، في مواجهة االصرار اإلسـرائيلي علـى افـراغ العمليـة                 المرح
التفاوضية مع الفلسطينيين من أي محتوى، بادر إلى إجراء سلسلة اتصاالت مـع عـدد مـن الزعمـاء                   

  .الغربيين، وسط معلومات عن سعي جدي لتشكيل جبهة دولية للضغط على حكومة نتنياهو
ل هذا السعي األمريكي، ال ينطلق من فراغ، فاالتحاد األوروبي لم يتردد في ادانة المشاريع               والشك ان مث  

االستيطانية اإلسرائيلية في غير مناسبة على امتداد مرحلة األزمة بين واشنطن وتـل أبيـب، كمـا ان                  
ـ         وسكو مـؤخراً،   في م " خريطة الطريق "اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الراعية لخطة السالم المعروفة ب

تمخض عن بيان مميز بلهجته القاطعة ضد النهج االستيطاني، وفوق ذلك، فإن األزمـة الناشـطة بـين                  
اإلسرائيلي جـوازات سـفر     " الموساد"إسرائيل وعدد من الدول األوروبية واستراليا، على خلفية تزوير          

محمود المبحوح فـي دبـي      " سحما"عائدة لهذه الدول، واستخدامها في عملية اغتيال القيادي في حركة           
الشهر الماضي، تنذر بفصول جديدة، بعد قرار بريطانيا طرد دبلوماسي إسرائيلي متورط فـي عمليـات            

ما يعني ان إسرائيل تعاني ألول مرة في تاريخها، من أزمة متعددة األطراف مع اقرب وأقوى                .. التزوير
ليمي، األمر الذي ال يمكن القفز فوقه أو التقليـل          حلفائها التاريخيين، وليس فقط مع محيطها العربي واالق       

من أهميته، في أي مقاربة عربية للمعادلة السياسية الراهنة، ولدى صياغة أي موقف أو قـرار يتعلـق                  
 الفلـسطينية،   -بمبادرة السالم أو بمهلة الشهور األربعة الممنوحة كفرصة أخيرة للمفاوضات اإلسرائيلية          

مر مطروحة كخيار عربي، أو إذا كانت الثانية قائمة حتـى اآلن، فـي ظـل                وما إذا كانت األولى ستست    
  .التحديات اإلسرائيلية الفاضحة
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وانطالقا من ملف فلسطين واستحقاقاته الراهنة وموجبات التعاطي مع مخاطره سيحـضر أمـام القـادة                
ت المتحـدة  العرب وبقوة اليوم وغداً، ملف متصل تصر إسرائيل على فرضه كأولويـة، علـى الواليـا          

والعالم، أال وهو الملف النووي اإليراني، ففي الوقت الذي تتكشف المشاورات الجارية بين الدول الـست                
الخيار الدبلوماسي يبقى الحل الوحيد لحـل هـذه المـسألة، وتـستمر             "الكبرى، عن قناعة متزايدة، بأن      

 عن ضغوط تمارسها روسـيا      المناقشات بعيداً عن خيار فرض عقوبات اضافية على إيران، وسط كالم          
فـي هـذا    .. والصين القناع القيادة اإليرانية بقبول عرض األمم المتحدة الخاص بتبادل الوقود النـووي            

الوقت، عادت المعلومات المنسوبة إلى مصادر دبلوماسية أوروبية، تتحدث عن اسـتعدادات إسـرائيلية              
 إسرائيلي حول قرار تل أبيب بهذا الشأن،        -جدية، لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، وعن نقاش أمريكي        

شهد إصرارا أمريكيا على ضرورة استباق هذه العملية العـسكرية، بتقـديم تنـازالت فـي موضـوع                  
االستيطان، بما يحتوي االحتقان في الشارع اإلسالمي والعربي ضد إسرائيل ويخفف من ردة فعل هـذا                

  .الشارع على العملية
االسـتكلندية  " صنداي هيرالـد  "ومات ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة        وقد زاد من خطورة هذه المعل     

مؤخراً، من معلومات حول شحن عشر حاويات من كاليفورنيا إلى جزيرة دييغوغارسـيا فـي المحـيط                 
الهندي، تحتوي على المئات من القنابل الخارقة للتحصينات، والتي قد تستخدم في أي هجوم ضد المواقع                

 ومعلوم عن هذه الجزيرة انه كان لها دور بـارز واليـزال، فـي حربـي العـراق                   النووية اإليرانية، 
  .وأفغانستان

وكانت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون قد بادرت إلى الربط بين الموضـوعين الفلـسطيني               
زادت كل التحديات االقليمية التي تواجهنا تغدو أشد إذا ترعرع الرفـضيون و           "واإليراني، حيث رأت أن     

قوتهم، وعلى النقيض من ذلك، فإن حل الدولتين يسمح إلسرائيل بمساعدة العالم على نيل االعتراف الذي                
  ".تستحقه

لكن األمريكيين الذين ال يرغبون بحرب مع ايران، فيما تنطلق المظاهرات في المدن األمريكيـة ضـد                 
ترة األشهر القليلة المقبلة الجراء الكثير      حربي العراق وأفغانستان وكلفتيهما، يراهنون على ما يبدو على ف         

من االختبارات المتبادلة مع الجانب اإليراني، والسيما على الساحة العراقية وعبرها، بعد انتخابات كانت              
الواليات المتحدة تتوخى من خاللها انجاز المرحلة االنتقالية، التي تمهد لسحب قوتها العسكرية الـضاربة       

لمقبل، فإذا بنتائج هذه االنتخابات تعيد خلط األوراق على نحو ينـذر بتعقيـدات              من العراق في الصيف ا    
األمني والسياسي، تحضر فيها بقوة صراعات القوى الداخلية باشكال من العنف           : خطيرة على المستويين  

تختصر عمق األزمات الدفينة المزمنة، وتنضح بمالمح مستقبلية غير مطمئنة، خصوصا وان الكثير من              
وقـد  .  التعقيدات يتصل ويتداخل مع حسابات ومصالح اقليمية ال يبدو أصحابها بصدد التساهل حيالها         هذه

اختصرت الخالفات الحادة بين رئيسي الحكومة الحالي نوري المالكي والسابق اياد عالوي وما يمثالنـه               
 في هذه المرحلـة     في الخريطة السياسية العراقية، صورة وحجم التناقضات التي تتحكم بمصير العراق،          

االنتقالية البالغة الدقة والخطورة، حيث بات مؤكداً أن اعالن النتائج النهائية لالنتخابات التـشريعية هـو                
بمثابة إعالن عن فصل جديد من المواجهات التي ستحاصر مشروع قيام حكم مستقر ومتـوازن وتفـتح                 

حظة سياسية يختلط فيها كل ما هو خطير، من         البالد مجدداً على كل المؤثرات السلبية، وما أكثرها، في ل         
معطيات الداخل ومصالح واطماع الخارج، إلى أجل يبقى تحديده رهن توافقـات ال يملكهـا العراقيـون                 
وحدهم بكل تأكيد، ولذلك سيكون العراق محكوماً باالنتظار الطويل والصعب، إلى حين تشكيل حكومـة               

ت المعقدة التي تجري بين قوى سياسية متـصارعة عرقيـا   جديدة تبدو والدتها عسيرة في ظل المفاوضا   
وقوميا ومذهبياً، ولكل منها حق التعطيل والقدرة عليه، ولذلك أيضا ستكون هذه المرحلة اختباراً مهما لما                

 اإليرانيـة   -يمكن ان ينشأ من تفاهمات أو تعقيدات تشكل دالالت واضحة على مسار العالقات األمريكية             
  .ومستقبلها
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كان تقييم الوضع في العراق في ضوء االنتخابات ونتائجها ومؤشراتها المستقبلية، سيحتل األولويـة              وإذا  
الثانية على جدول اعمال القمة العربية، فإن التهديدات اإلسرائيلية المستمرة بالحرب على لبنان، ستحضر              

ان اإلسرائيلي، تأتي في    بقوة أيضا، خصوصا وان هذه التهديدات التي كان آخرها على لسان رئيس األرك            
وقت ينضم فيه أمين عام األمم المتحدة بان كي مون إلى السياق اإلسرائيلي، في التحذير واعالن التخوف                 

، ما يثير الريبة في توقيت وأهداف هـذا         1701وخرق القرار الدولي رقم     " حزب اهللا "من استمرار تسلح    
ن ما يمكن اعتباره تغطية وتبريرا مـسبقا ألي عمـل           الكالم الذي يرى فيه العديد من المحللين السياسيي       

عسكري تخطط له إسرائيل وال تنفك تستعد لتنفيذه، من خالل تحركات مقلقة على امتداد الحدود مع لبنان                 
ومن خالل الطلعات الجوية للطيران الحربي بشكل شبه يومي في اجوائه، وذلك في مـوازاة الغـارات                 

  ".حماس"ين المبرمج ضد حركة المتالحقة على قطاع غزة والتسخ
***  

سيكون أمام القادة العرب، قبل أي شيء آخر، بحث وإقرار خطة متكاملة للتحرك من أجل انقاذ القـدس،                  
 اإلسـرائيلي، ولـيس     -في لحظة سياسية تبدو فيها اإلدارة األمريكية بصدد إدارة أزمة الصراع العربي           

 االستيطان اليهودي يضع عملية السالم والرهانات عليهـا         حلها، انطالقا من بداية االدراك األمريكي بان      
في مهب الريح، بما يعرض مصالح الواليات المتحدة وجنودها للخطر، وهذه النقطة الجوهرية، تـشكل               
تطورا ينبغي أال يغيب عن القراءة السياسية للقمة العربية خصوصا ان لحظة الحقيقة بالنسبة لالزمة بين                

ين بعد بضعة شهور، وتحديدا في نهاية سبتمبر المقبل، عندما تنتهي الفترة المحددة             أوباما ونتنياهو، ستح  
لتجميد االستيطان، والتي سيكون مصيرها وعنوان ما بعدها رهن اجابة رئيس الوزراء اإلسرائيلي على              

و كنزهة  الئحة المطالب األمريكية المعدلة، حيث يعني عدم التجاوب ان الصدام الحالي بين الجانبين سيبد             
مقارنة بما سيضطر الرئيس األمريكي الى اتخاذه من خطوات، خصوصا وانه سيكون قد تجاوز استحقاق               

  .انتخابات الكونجرس النصفية، وقام بما يلزم لسحب القوة األمريكية االساسية من العراق
ي في واليـة     كمعلم مركز  2010وال تتردد الصحافة األمريكية في التذكير، لدى الكالم عن خريف عام            

نتنياهو، بان عدداً ال بأس به من الحكومات اإلسرائيلية بلغت نهاية طريقها في شهري اكتوبر ونـوفمبر                 
األمر الذي يفسر سبب نشوب كل المعارك االنتخابية األخيرة في شهري فبراير ومارس، فالخريف يجلب               

رائيلية في واشـنطن، كمـا تقـول        النحس لرؤساء الحكومات في إسرائيل، والتقدير السائد في محافل إس         
هو ان األزمة بين اإلدارة األمريكية وحكومة نتنياهو قد خرجت عن نطـاق           " يديعوت احرونوت "صحيفة  

يطالبون برفع الحصار   "  لغزة 54القوة  " نائبا في الكونجرس يطلق عليهم اسم        54السيطرة، كما ان هناك     
مات والوثائق التي تدين إسرائيل، من منظمات       عن غزة، وان لجنة غولدستون حصلت على معظم المعلو        

  .الموجودة في الواليات المتحدة" صندوق إسرائيل الجديد"إسرائيلية تمول من قبل مؤسسة 
في لندن ايان دايفز، ان األمور مع إيران لم تقترب حتى اآلن من نقطـة الـال                 " ناتوووتش"يقول مركز   

إذا : "الفشل، نظرا لخليط من األسباب المعقدة، ويضيف      عودة، رغم ان المفاوضات معها تبدو على شفير         
سألت لماذا رفضت إيران اليد الممدودة الوباما، فعليك ان تنظر إلى ارث سنوات عهد بوش، بما في ذلك                  
كيف ان حرب العراق عززت موقع إيران في المنطقة، وإذا سألت لماذا من الصعب استمالة الصين إلى                 

، فتذكر التغيير في موازين القوى، وتنامي تعطش االقتصاد الـصيني للـنفط             جانب خيار زيادة العقوبات   
اإليراني، وإذا سألت لماذا تؤدي إدارة اوباما بهذا الشكل، فعليك ان تنظر إلى الضغوط التي تمارس من                 
  .الكونجرس، والخوف أن إسرائيل قد تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ضد المنشآت النووية اإليرانية

معطيات تفرض نفسها وتطبع المشهد السياسي الراهن بخطوطها الكبرى، وتفترض مقاربة عربيـة             انها  
متكاملة ال يبدو ان المناخات السائدة تساعد على بلورتها بسهولة خالل قمة سرت، فالـضغوط الدوليـة،                 

لمناسـب  واألمريكية منها على وجه الخصوص، تدفع باتجاه التهدئة وصياغة موقف عربي يوفر المناخ ا             
 الفلسطينية غير المباشرة، رغم انه في المدى المنظور، ال يوجد أفق للتـسوية،              -للمفاوضات اإلسرائيلية 
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وال لتفاوض مثمر مع سوريا وإيران بالنسبة للغرب إال في حدود بناء هدنات مؤقتة وتالفي حروب غير                 
 ويرمم قواه وتحالفاته، حتى تحـين       محسوبة، وتبريد جبهات ملتهبة، فالجميع يعيد تجميع أوراقه وملفاته،        

  .لحظة المواجهة
هل يفعل كما اآلخرون، فتنجح القمة في تجميع        : وبالتالي، فإن السؤال الكبير يبقى بالنسبة للجانب العربي       

أوراق القوة، وتعزيز المصالحات والمواقع، بما يضمن خوض المواجهات الناجحة، وصـيانة الحقـوق              
، والبقاء؟ التحديات هائلة، والرهانات متواضعة، لكن باب المفاجآت يبقـى           والمقدسات والمصالح واألمن  

  !مفتوحا، على أمل ان تكون ايجابية
  27/3/2010الشرق، قطر، 

 
  نخسر أمريكا .50

  بن كاسبيت
عندما توجد حملة انتخابات في الواليات المتحدة، يعرض طالب التاج على نحو عـام علـى النـاخبين                  

اذا أجاب االمريكـي مـن      ". يوم أفضل أم أسوأ مما كانت الحال قبل أربع سنين؟         هل ال : "السؤال التقليدي 
هذا السؤال  . والعكس صحيح . ، فان أكثر االحتماالت أن يحسم مصير الرئيس الوالي        "أسوء"االوساط بأنه   

ما زالت ال توجد انتخابات لكن في يـوم االربعـاء القريـب             . وعندنا ايضا . ذو موضوع في كل مكان    
هل اليـوم   . كيف يمر الزمن سريعا عندما نعرق     . بنيامين نتنياهو بمرور سنة كاملة على حكمه      سيحتفل  

  أفضل أم اسوأ مما كان حالنا قبل سنة؟
، لكن نتنيـاهو ورث هـذا عـن         )وان كان قد تجدد تقطير صواريخ القسام      (بقي الوضع االمني مستقرا     

كـذلك لـيس    . هذه هي الحقيقـة   . ي الجنوب أولمرت الذي أسس من جديد ردعا اسرائيليا في الشمال وف         
).  باراون –ومرة اخرى الفضل الولمرت     (الوضع االقتصادي سيئا البتة وكذلك ورثه نتنياهو عن اسالفه          

في المجال االقتصادي وعى بيبي أن يمضي الى ميزانية لسنتين، وأن يستمر على ضبط الميزانيـة وأن                 
  .لم ال ننسى أنه كان أيضا وزير خزانة ممتازا لحينهه. يعزز االستقرار النقدي على نحو غير سيء

وما تزال توجد جماعة واحدة من السكان في اسرائيل تستطيع ان تجيب هذا االسبوع بنعم عـن سـؤال                   
جنـة  . جيدجـدا . فهذه الجماعة وضعها جيد. أوضعها اليوم أفضل مما كان قبل سنة أال وهي الحريديون         

على الدولة وعلى ميزانيتها وعلـى أراضـيها ومؤسـساتها، انهـم            فقد سيطروا من جديد     . عدن حقيقية 
انهم يصوتون  . لكن لحظة، انهم في الحقيقية ال يصوتون لبيبي البتتة        . سيظلون  يصوتون لبيبي   . يشغبون

  .لكنهم يحبون بيبي. اليلي يشاي وليتسمان
صحيح اليوم أن هذه    . ين بائس وماذا عن الباقين كلهم؟ اليمين الذي أدى نتنياهو الى منصبه السامي؟ اليم           

األول أن يعلن على رؤوس االشهاد بأنـه ال اتفاقـات مـع             . هي الخيارات التي تعرض لبنيامين نتنياهو     
أمريكا وبأنه ال يمكن أن يوافق على تجميد البناء في القدس وعلى دولة فلسطينية فـي مـساحة تـشابه                    

عقيدة اليمين وهذا ايمانه وقد انتخب عن هذا        هذه هي   . ولتكن كلفة ذلك ما كانت    . 1967مساحة أراضي   
  .البرنامج

الخيار الثاني هو اتخاذ قرار تاريخي واالنحراف يـسارا، وادخـال           . ولتطمئنوا فال احتمال أن يفعل ذلك     
فليـست عنـده    . فيبدو انه لن يفعل هذا ايضا     . ولتسكن نفوسكم . كاديما الحكومة والمضي الى اتفاق سالم     

فما الذي سيفعله؟ سيمضي في الطريق الثالث الذي يميزه فهو سـيظل يتعـوج              . لوبةالقوة الداخلية المط  
ويغمز في جميع االتجاهات ويحرز صيغة ما سحرية تمكنه من االستمرار على التحايل علـى الجميـع                 

  .شمعون بيرس الى بيني بيغن وتزجية وقت في منصبه
والى انه يوجد تجميد، ال يوجد الـى جنبـه          . يلوفي هذه االثناء تجميد ثعباني في المناطق لم يكن له مث          

انه يصرح تصريحات تبجحية عن وحدة القدس األبدية وحقنا في البناء ومـا             . ال أجر لمن يجمد   . أرباح
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يوجد فقط حـديث    . ال يوجد بناء على نحو قطعي     . وهذه حقيقة . أشبه لكنه ال توجد أي جرافة في الميدان       
عند شـارون   . ظة ويجعل اسرائيل دولة معزولة لكنه ال يوجد بناء        عن البناء يحدث أضرارا سياسية باه     

.  أتى بنيامين نتنياهو ووقف كل شـيء      . لكنهما يساريان فال يعتد بذلك    . وأولمرت كان يوجد بناء مجنون    
يجب االن سفح العرق عن كل بيت وتحلق طائرات الجيش االسرائيلي بال طيار فـوق تـالل الـسامرة                   

وبعد كل ذلك يسافرون الى واشنطن ويتلقون ضربا على الرأس بقوة لـم  . عاصيةويهودا الصطياد مبان  
  .يخسرون أمريكا. يسبق لها مثيل
  جماعة كهذه

لقد خرج نتنياهو مـع     . لقد كانت في االساس سنة التكمشات     . اليكم تلخيصا مديريا قصيرا للسنة االخيرة     
بعد ذلـك أراد أن يقتطـع مـن         .  من الغد  أحكام اقتصادية ثعبانية، ورأى العناوين في الصحف  وتكمش        

بعد ذلك أتى بضريبة القيمة المـضافة       . ميزانية األمن، فأتى اشكنازي وباراك وأخافاه وتكمش في مكانه        
ونجح مع اصالح االراضـي أيـضا بـأن         . على الفواكه والخضروات، فثار أصحاب البسطات وتكمش      

كذلك هرب من   ). وما زال هذا غير محسوم    (انية  يتكمش مرة واحدة قبل أن يجيز االصالح في المرة الث         
وأصبح السفر الى روسيا عمال مخزيا، خرج معه ضابط         . طرد أبناء العمال االجانب في اللحظة االخيرة      

وقد جلبت علينا ضريبة القحط تكمشا آخر في السلـسلة          . برتبة لواء في الجيش االسرائيلي بوصمة كاذب      
وسارع نتنياهو بطبيعة األمر الـى االعـالن        (كادت تشعل المناطق    وأتى على أثرها قضية التراث التي       

، بعد ذلك أتانا جو بايدن، واالمور معلومة، وقبل الكارثة عند اوباما في واشـنطن وقعـت                 )والى التهدئة 
وكذلك تكمش عنها كما تذكرون بيبي سريعا وأنشأ لجنة أخرى ثم سافر الـى              . علينا القبور في عسقالن   

  .واشنطن
على رأس الفريق، نتـان     . ن ننظر نظرة خاطفة الى الجامعة التي أحاط رئيس حكومتنا نفسه بها           يكفي أ 

، وهو شخص بال مواهب لكنـه خبيـر         "اسرائيل اليوم "ايشل الذي كان في الماضي نائب المديرالعام لـ         
ـ                 دمها الـى   بالعالقات، أساس عمله والفأس التي حفر بها لنفسه مكانته الخدمات التي قدمها ومـا زال يق

وال . فما العجب من أن يبدو البيت كـذلك       . رب البيت . انه اآلخذ المعطي عند بيبي    . السيدة سارة نتنياهو  
وربما يجب اعداد لقاء كهـذا      . يوجد هناك من يقول ان هذا ربما ليس الوقت الجيد للشخوص للقاء أوباما            

ل شيء مغلقا موقعا عليـه مفحوصـا   وأن يكون ك  . سلفا كما هي العادة منذ عشرات السنين بين الطرفين        
خطـو الـى    . لقد قاموا ببساطة وسافروا الى هناك في ابتهاج       . أي. عنه مصوغا بال مفاجآت وبال كمائن     

  .الشرك في مسيرة مهرجين اصبحت في غضون نصف ساعة مسيرة أناس في حداد
 قصد طول الوقـت،     انهم يجرون بال  . كل ما رأيناه هذه السنة في ديوان رئيس الحكومة جري بال قصد           

وبرغم كل شيء ال يفون بالجدول الزمني وال ينشأون بيئة عمل مطمئنـة مؤيـدة، وال توجـد قاعـدة                    
  .استشارية وقاعدة عالج لالزمات، لو كانت شركة اقتصادية حظيت بادارة كهذه لنحلت بعد فصلين

يـولي ادلـشتاين وأعلـن      أتى الوزير المـسؤول     . لكن لماذا نبعد حتى واشنطن؟ لنأخذ مثال سلطة البث        
ال توجد  (أمنون ديك، وهو رجل أعمال خبير، منظم في حياته ذو سجل وأرباح             . بمرشحه لوالية الرئيس  

ذكر ادلشتاين االسم على رؤوس االشهاب، كما يجب، وتم الفحـص           ). بيننا معرفة شخصية او عالقة ما     
وأتى نتنياهو وعاق   . مات الممكنة عن الترشيح ولم يوجد أي معارضة حتى عند جميع المؤسسات والمنظ          

وأقنط ادلشتاين كثيرا، حتى ان هذا هرب مذعورا عن الملف كلـه            . ثم عاق . ثم رجع عنه وتكمش   . ذلك
  .وتخلى من سلطة البث بشرط أن يتركوه مستريحا

 قائد الشرطة المتقاعـد يعقـوب   . الن نتنياهو أتى بمرشح من تلقاء نفسه      . واالن بدأت الحكاية في الحقيقة    
لكن ظلوا يحفظون ذلك سرا ويخططون همسا وحولوا        . تسرب هذا على نحو ما    . أتى به سرا  . بروفسكي

االسم الى لجنة شفنيتس التي يفترض أن توافق على المرشحين، وتبين هذا االسبوع ان بروفسكي فـشل                 
مقابلـة ذلـك    في  . ولم يوافق على التخلي من أعماله االخرى      . لم يثبت للشرط االعلى   . في لجنة شفنيتس  
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ألم يوجد في ديوان رئيس الحكومة كله شخص واحـد          . عين أمنون ديك مديرا لمجلس ادارة بنك العمال       
  يفحص عن هذا سلفا؟ أن يرفع سماعة الهاتف، وان يحاول استيضاح امكان هذا االجراء والمنطق فيه؟

 أهل ذو قدرة علـى      انه شخص . صحيح، ال مواهب لبروفسكي في موضوع التلفاز وليس االعالم حرفته         
تبين أن ذلك   . لكن يمكن الى االن استيضاح أهو مستعد للتخلي من أعماله الخاصة          . االدارة مبرهن عليها  

  .وهكذا يبدو ايضا. هكذا تجري األمور هناك ال مع سلطة البث فقط بل مع سائر العالم. غير ممكن
  ال يوجد خط ساخن

رة االشد اثارة لالهتمام في خطبة هيالري كلينتـون لنـواب           لم تحظ الفق  . من هنا الى الكارثة في امريكا     
عندما كانت زوجـة    (بكوني السيدة االولى    : "اليكم ما قالته  . مؤتمر االيباك هذا االسبوع، بعناوين صحفية     

. كان لي شرف التجوال في العالم وتمثيل وطني، من أمريكا الالتينية الى جنوب شـرقي آسـيا                ) الرئيس
التسعينيات أن يذكر الناس الذين التقيتهم خارج الشرق االوسط النـزاع االسـرائيلي             كان من النادر في     

اآلن، عندما بدأت التجوال على أنني وزيرة الخارجية ووصلت الى األماكن األبعد من الشرق              . الفلسطيني
  ".االوسط، اصبح النزاع هو الموضوع االول او الثاني او الثالث الذي يثيرونه معه

 هاملتون، التي قالـت لحينـه ان   –هذا بكالم الجنرال ديفيد باتريوس، الذي يتصل بوثيقة بيكر         اذا ربطنا   
 العربي  –الواليات المتحدة ال تستطيع تحقيق مصالحها في الشرق االوسط بغير تسوية النزاع االسرائيلي              

ائيل احـراز  لم تعد مصلحة اسر. على تغيير استراتيجي حاسم تاريخي  . فسنحصل على وضع جديد تماما    
. فحياة الجنود االمـريكيين معلقـة بـذلك       . بل اصبحت مصلحة امريكا ايضا منذ االن      . تسوية منذ االن  

وبعبارة اخرى أأنتم معنا أيها االسرائيليون االعـزاء أم         . والمصالح االمريكية االشد حساسية متعلقة بذلك     
  .علينا

. براك اوباما لبنيامين نتنياهو ان االمر انتهـى       فقد بين   . تم هذا االسبوع في البيت االبيض عمل تاريخي       
بدأ هذا قبل اسبوع من ذلك عندما لم تحجـم          .  سنة 40انتهت فترة الكذب والغمز التي استطالت اكثر من         

. واشنطن عن أن تحدث مع القدس أزمة بايدن برغم أنها حدثت عشية التصويت الحاسم في الكـونغرس                
وزال . بيت االبيض عشية تصويتات حرجة لم يكن موجودا هناك        ان الخوف، الذي أشل على نحو عام ال       

تم اجتياز خط   . وجه اوباما ضربة لنتنياهو على رأسه وانتصر في الكونغرس ايضا         . الخوف من االيباك  
  .الحسم

 سببا ممتـازا لالنفجـار      219وقد أتى بيبي بعد أن فاز مع دعم ضخم وكميات عظيمة من االدرينالين و               
تستطيع االيباك االكتفاء بخطبة    . ن رئيس حكومة آخر أكثر حذرا ألجل هذا اللقاء الكارثي         لو كا . بنتنياهو

ال يـصدق   . لكن بيبي سارع الى الغرفة البيضوية وتلقى هناك كـل مـا أعـد لـه               . من طريق الفيديو  
بـد  االمريكيون أي كلمة منه، يريدون كل شيء خطيا واألهم انهم يريدون ان يفهموا مرة واحدة والى اال                

  .هنا واالن. وما هو موقفه من القضايا الجوهرية. ما هو حله الثابت. أين هو أمعهم أم عليهم
عندما يتحدث الى رئيس الدولة شمعون بيرس، او الى خافير سوالنا، او الى حامل عدته ايهود بـاراك،                  

الى اوسلو ويـأتي    يحلم الرفاق بأن يسافر مع سارة بعد سنة ونصف          ". سأفاجىء"اعتاد نتنياهو أن يقول     
  . لكن نتنياهو يعلم أنه اذا أتى بجائزة نوبل الى البيت فلن يكون له بيت يعود اليه. بجائزة نوبل للسالم

يحثه السفير  . وجر نتنياهو سجينا من ناصيته الى العنق الضيقة النبوب القذر         . لم يترك له أوباما االحتيال    
ويقنعه المستشار رون درمر بأن يحارب وبـأال        . أخرىمايكل اورن على أن يعطي االمريكيين تنازالت        

يتنازال، ويقسم له أن ينتصر الجمهوريون في تشرين  الثاني في االنتخابات المتوسطة وأن يصبح أوباما                
يحذر ايهود باراك في هستيريا االمريكيين من أنهم قد يسقطون الحكومة ويحدثون اضطرابا             . من التاريخ 

يحـاول  . الحقيقة من أنهم قد يسقطون الحكومة وأنه لن يكون وزير الدفاع بعد           وهو يحذرهم في    . سياسيا
دينس روس، في مهمة الوسيط، البالغ المسؤول والخبير المسكن للنفوس، ان ينشىء خط تحـادث بـين                 

. ويستعمل توم دونيلون، نائب مستشار األمن القومي ضغطا باهظا على الطـرف االسـرائيلي             . الطرفين



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1741:         العدد       27/3/2010السبت  :التاريخ

خـط  "و من جهته من أن أناسه ال يملكون قرب التناول من البيت االبيض وأنـه ال يوجـد                 ويشكو نتنياه 
 العالقـات بـين     2010وهكذا تبدو فـي آواخـر آذار        . بين الطرفين وال شعور حقيقيا بالمحادثة     " ساخن

  . اسرائيل والواليات المتحدة
  الشعب يؤيد

 ابراهام في واشنطن، في االسـابيع االخيـرة         أجرى معهد السالم في  الشرق  االوسط للملياردير دانييل         
النتائج تأسـر   . نشرت نتائجه أول من أمس في موقع انترنت المعهد        . استطالعا للرأي العام في اسرائيل    

 شخصا، وكان الجـزء المثيـر لالهتمـام فيـه           730نفذت مينا تسيمح االستطالع في عينة من        . االنتباه
تبين أن الدكتورة تسيمح أجـرت      . ين مواقف أعضاء الكنيست   الموازنة بين مواقف الجمهور العريض وب     

 من أعضاء الكنيست مع اخفاء االسم، ورسمت على نحو دقيق خريطـة             100مقابالت مع ما يقرب من      
  .تأييد ممثلي الجمهور في اسرائيل التفاق سالم في المستقبل موازنة ذلك بتأييد الشعب نفسه

دولتان، اسرائيل دولة   : لجمهور بحسب استطالع الرأي كالتالي    مبادىء اتفاق السالم التي عرضت على ا      
والدولـة الفلـسطينية    . وحق العودة الى فلسطين فقط    . الشعب اليهودي وفلسطين دولة الشعب الفلسطيني     

 وتبادل االراضي مع األخذ في الحـسبان حاجـات اسـرائيل            67والحدود على أساس    . منزوعة السالح 
واألحياء اليهودية فـي القـدس السـرائيل        . تيطانية الكبيرة في سيادة اسرائيل    األمنية، وتبقى الكتل  االس    
والبلدة القديمة بين االسوار بغير سيادة تديرها الواليات المتحـدة واسـرائيل            . واالحياء العربية لفلسطين  

لحائط وا(وتكون االماكن المقدسة تحت رقابة دينية كما هي الحال اليوم           . والفلسطينيون على نحو مشترك   
  ).الغربي تحت رقابة اسرائيل ومسؤوليتها

 في المائة مـن     67 في المائة من اعضاء الكنيست قياسا بـ         46يؤيد هذا االتفاق    : اليكم جزءا من النتائج   
بعد ذلك  .  في المائة من الجمهور    29 في المائة من اعضاء الكنيست، قياسا بـ         53ويعارض  . المواطنين

. زادت في كل مرة عناصر أخرى تحسنه في نظـر االسـرائيليين           . اقمضت مينا تسيمح وطورت االتف    
 67 في المائة الى 63، زاد تأييد الجمهور من      "ضمانا امريكيا المن اسرائيل كدولة يهودية     "وعندما زادت   

وعندما زادت  .  في المائة  73وعندما زادت جدارا أمنيا قويا على خط الحدود ارتفع التأييد الى            . في المائة 
وعنـدما  .  في المائـة   82فيذ االتفاق سيكون مشروطا بنقض قوة حماس العسكرية ارتفع التأييد الى            ان تن 

مع هذه التحسينات كلهـا،     .  في المائة وهكذا   83زادت حلفا دفاعيا مع الواليات المتحدة ارتفع التأييد الى          
  . المائة في48 في المائة الى 46 في المائة فقط من 2زاد تأييد أعضاء الكنيست بنسبة 

فقد أيـد   : ان عدم التالؤم االكبر بين اعضاء الكنيست والمصوتين لهم ظهر في الليكود           : واليكم شيئا آخر  
.  في المائة من ناخبي الليكـود      50 في المائة من اعضاء الكنيست من الليكود تسوية كهذه قياسا بـ             27

 العامل الـرئيس الـذي ضـايق        . في المائة عارضوا من الناخبين     45 في المائة قياسا بـ      73وعارض  
، في حين كان هذا العامل عند الجمهور أقل         ) في المائة  44(أعضاء الكنيست في هذا االتفاق كان القدس        

  . هيمنة
 فـي   32 في المائـة وعـارض       68بالمناسبة سجل بين أعضاء الكنيست من كاديما تأييد لالتفاق بنسبة           

وكانـت  . ، وعارض ثلثـان   )من هم؟ (ما شاس فأيد الثلث     أ. وهنالك تأييد تام من العمل وميرتس     . المائة
واسـرائيل  ). ؟(اما يهودت هتوراة فنصف نصف      . معارضة ساحقة من البيت اليهودي واالتحاد الوطني      

وما ال يقل عن ذلـك      ). سيمسك بكم ايفيت بعد ذلك    ( في المائة تأييد     17 في المائة معارضة و      83: بيتنا
فال شك أن   ). بنسبة ثلثين (لذي أسسه عزمي بشارة يعارض تسوية كهذه        اقالقا ان حزب التجمع العربي ا     

  .والكارثة هي أنهم هم فقط يتقدمون الى هدفهم في هذه االثناء. هؤالء يريدون دولة جميع مواطنيها
كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟ فحص استطالع الرأي عما يعتقد الجمهور ويعتقد ممثلوه فـي الـصفقة                 

يريد الجمهور وهو مستعد للمضي الـى الـسالم         : الحل المقترح سهل  . م تالؤم جوهريا  نفسها، ووجد عد  
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فال يوجد من يتحدث اليه وال يوجد ما يتحدث فيه، وال توجـد صـفقة               . لكنه ال يؤمن بأن األمر ذا صلة      
مـا  لكن الدراما الحقيقية التي تجري االن ازاء نواظرنا هي ان بـراك اوبا            . على المائدة والسالم خازوق   

ان الخطة االمريكية التي نشرت قبـل أشـهر         . وسيخلق شريكا . سيضع رزمة على المائدة   . يعيد السالم 
  .أخذت تتجسد

اوباما معني برسم خريطة دقيقة لمواقف بيبي كي يستطيع أن يضع اقتراح التقريب بـين اآلراء علـى                   
 والصين وروسيا وافريقيا واليابـان      أمريكا واوروبا . لن يكون هذا اقتراحه بل اقتراح العالم كله       . المائدة

سيوقعون جميعا على هذا وسيقف بنيامين نتنياهو وحده ازاءهم يرتجف فـي الـريح              . والجامعة العربية 
على "يسمي االمريكيون مرة اخرى أجل سنتين، ويصرون مرة اخرى          . ويضطر الى ان يقرر ماذا يفعل     

  . ديون تماما، ويضربون أمثلة على أنهم ج"البدء من قضية المناطق
أعنـده  . وكيف يريد ان يتـذكر    . ومن يريد الى جنبه   . سيضطر الى ان يقرر ماذا يريد     . الكرة عند بيبي  

مـتملص  . فنتنياهو مثل معكرونة رطبة   . القوة الداخلية للمضي في اجراءات عظيمة؟ يشك في ذلك كثيرا         
من جهة ثانيـة يوجـد      . مكانال يمكن القبض عليه، وال يمكن دفعه الى أي          . ضعيف لكن قوته في ذلك    

. والسؤال هو فقط من سـيخيفه أكثـر       . اولئك الذين يعتقدون ان ضعف نتنياهو قد يكون وسيلة الى قوته          
أوباما الذي يمسك بيديه مفاتيح الذرة االيرانية التي هي مشهد كل شيء في نظر بيبي، أم ايلـي يـشاي                    

  .في يدي نتنياهو. اء في يديهكل شيء في هذه االثن. وافيغدور ليبرمان وأبوه وزوجته
  صيغة الصحيفة الداخلية

، الـذي   "الملحق السياسي "، محرر   "اسرائيل اليوم "أتذكرون غونين غينات من االسبوع الماضي؟ ذاك من         
قال في يوم الجمعة قبل اسبوعين في المذياع انه ال يوجد في واشنطن أي غضب على نتنياهو، وان كل                   

يقة أن نقرأ ما الذي كتبه بايدن في سفر الضيوف في القدس؟ منـذ قـال                ذلك سخف وأنه يمكن في الحق     
ساء حظ غينات النه بعـد ربـع        . غينات ذلك طبعت صحيفته ذلك ووزعته على مئات آالف االشخاص         

وهكذا تلوى نتنيـاهو    . ساعة مما قال، انفتحت الجحيم كلها وهاتفت هيالري كلينتون مهاتفتها المذلة تلك           
  .ل رسالة وحددت له لقاءات في واشنطنهذا االسبوع وأرس

اليكم أسس اطار تحليلي كتبه هذا االسبوع، قبل أن يخرج نتنياهو الـى الخـازوق               . لكن غينات لم يتعظ   
ان عدم اهتمام االدارة االمريكية باسرائيل يحطم في االيام االخيرة ارقاما قياسية            : "المعلن المذل الجديد له   

 رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس اوباما ونائبه بايدن وكلينتون وآخرين مـن            االعالن الذي يقول ان   . جديدة
كاد جميـع   ... المسؤولين الكبار في واشنطن، كان بصقة في وجوه من عينوا أنفسهم الدارة الشؤون هنا             

يتنافسون في األيام االخيرة في وصف عزلة نتنياهو المتوقعة فـي           ) للداخل والخارج (المحللين السياسيين   
  ..."نطنواش

كـرر  "وهنا أفرط غينات في االقتباس من كالم اولئك المحللين الذين ال يعلمون ما الذي يتحدثون فيـه،                  
الذي من  " هذا التحليل "وهنا، قبل   . ، أضاف وكتب  "أحدهم أنهم في واشنطن ال يصدقون أي كلمة من بيبي         

أو في  . قد أصبحتم تعلمون الباقي   و. نتان ايشل أماله، اصفر وأتى به واشنطن      " رئيس الفريق "المحقق أن   
فقط فمن المحقق انكـم     " اسرائيل اليوم "الحقيقة ليس من المحقق انكم تعلمون النكم اذا كنتم تعتمدون على            

كان يعوزهم  . لماذا تعلمون؟ ان ما تعلمونه حقا هو أن سارة نتنياهو زارت مكتبة الكونغرس            . ال تعلمون 
  .أال يدخلوا هذا

في نطاق المباحثات التي اجريت هنا في نشاط الصندوق، كتب          : ن الصندوق الجديد  اليكم ملحوظة في شأ   
  وخالفا لما كتـب، فحـص   . أن جزءا من المعلومات حول الى علم المدعي العام العسكري الرئيس أيضا 
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المدعي العسكري الرئيس عن المادة ووجد أن ال عالقة لها بجنود الجيش االسـرائيلي فحولهـا بغيـر                  
  . النيابة العامة للدولةإلىتوصية 

  "معاريف"
  26/3/2010وكالة سما، 
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