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***  

  
وموسى يدعو  لدراسة االحتمال القائم علـى        .. أردوغان يحذر من االعتداء على القدس     : القمة العربية  .1

  الفشل التام للسالم للسالم
، انطلقت 22أعمال القمة العربية الـ من مدينة سرت أن أعمال 28/3/2010الشرق األوسط، نشرت 

دعم صمود «في القمة التي تمت تسميتها بقمة  زعيما عربيا، 14أمس في مدينة سرت الليبية بمشاركة 
، وشهدت جلستها االفتتاحية هجوما عنيفا من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان »القدس

 .على السياسة اإلسرائيلية االستيطانية
د ، أك21وكانت القمة قد بدأت بكلمة مقتضبة ألمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس القمة الـ

فيها وجود أزمة في العمل العربي المشترك، مطالبا العرب بالتحرك من أجل إنقاذ القدس، مشددا على 
 .»أن ال نكتفي بقرارات الشجب واإلدانة«أنه يجب 

هل تكفي القدس واألقصى قرارات الشجب واإلدانة؟ وهل نقتنع نحن وتقتنع شعوبنا «: وأضاف أمير قطر
اإلدانة والشجب؟ هل علينا فعال أن ننتظر الرباعية بشأن القدس بأن كل ما في وسعنا فعله هو 

 .»واألقصى؟
الوزراء التركي رجب طيب  من ليبيا، أن رئيس  )وكاالت( نقال عن 28/3/2010الغد، األردن، وذكرت 

يرد على محاوالت المساس بمقدسات األمة اإلسالمية "إلى تحالف عربي تركي إسالمي دعا أردوغان 
  ".بال مزهرا للمسلمينويبني مستق

التي ) دعم صمود القدس( 22وقال أردوغان، في كلمة له في الجلسة االفتتاحية للقمة العربية في دورتها 
نحن نريد في هذه المرحلة رؤية نهاية الطريق وليس "انطلقت في وقت سابق أمس بمدينة سرت الليبية، 

ي القبلة األولى وال يمكن قبول إعتداءات خريطة الطريق فالقدس هي قرة عين العالم اإلسالمي وه
  ".إسرائيل على المقدسات إطالقا

اليختلف مصير إسطنبول عن مصير القاهرة وسرت ومن دون شك القدس، وعقيدتنا " واضاف أردوغان
ال تجعلنا أصدقاء فقط، بل أخوة وأشقاء فقد دونا معا التاريخ الغني لهذه المنطقة ويجب أن ال يشك أحد 

  ".دون معا المستقبل المشرقاننا سن
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شهدت دماء ودموع وإحتالالت لكن "وشدد اردوغان على أن العرب واإلتراك يتواجدون معا في جغرافيا 
التحالف هو رد على كل داء وبإذن أهللا نبني المستقبل فوق السالم والرفاه ..هذا الوضع لن يدفعنا لليأس

  ".واألمن واإلستقرار
 عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية لتأسيس رابطة الجوار العربي وقال وايد أردوغان بشدة إقتراح

  ".نحن مستعدون لذلك في تركيا فليس واقعيا تناول أي حدث بشكل منفصل في المنطقة"
ال يتالئم مع القانون الدولي وال "وأكد أن نشاط المستوطنات في القدس الشرقية ليس مقبوال أو له مبرر و

تنتزع األحاسيس اإلسالمية والتاريخ "، مشيرا إلى أن إسرائيل في نشاطها اإلستيطاني "ضمير اإلنسانية
  ".وال تخالف الشرعية الدولية فقط فالقدس أصبحت عبر القرون مدنية إنسانية ورمزا للتعايش

إحتراق القدس يعني إحتراق فلسطين وبالتالي الشرق األوسط برمته وال يمكن "وحذر أردوغان من ان 
  ".ة المشكلة في ظل اإلعتداءات اإلسرائيليةتسوي

اليوم ليس يوم العزاء وسكب الدموع، اليوم تحالف وتحرك معا لتأسيس  وختم أردوغان كلمته بالقول
السالم بشكل عادل، وفي تركيا نرى أن تسوية القضية الفلسطينية مفتاح األمن والسالم في المنطقة، فنحن 

  ".السالم ونحن أنصار دين إسمه السالمشعوب أسسنا معا حضارات وثقافات 
  .ان تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها" جنون"ـكد رئيس الوزراء التركي انه من الأو

هذا جنون وهذا ال "، مضيفا "القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل"وقال ان وزراء إسرائيليين أعلنوا ان 
  . التي القاها باللغة التركية، بحسب ترجمة عربية فورية لكلمته"يلزمنا اطالقا

ان انتهاكات "، معتبرا " وحدة سكنية في القدس ليس امرا مقبوال وليس له اي مبرر1600بناء "وتابع ان 
وهي ال تنتهك القانون (..) إسرائيل في القدس ال تتالءم مع القانون الدولي وال مع القانون االنساني 

  ".الدولي فقط ولكن التاريخ ايضا
 انه أمس  قالالعام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن األمين 28/3/2010الدستور، وأضافت 

 .يجب أن تعد الدول العربية نفسها الحتمال فشل عملية السالم الفلسطينية االسرائيلية ودراسة خطط بديلة
 .ولم يحدد موسى هذه البدائل

اعتقد "وأضاف .  هناك حاجة الى اسلوب جديدوقال موسى أمام القمة العربية المنعقدة في سرت بليبيا ان
يجب أن نبحث "واضاف ". االحتمال القائم على الفشل التام للسالم.. أن ندرس.. أنه يجب أن نتحسب 

 ".الوضع أصبح في منعطف غير مسبوق.. عن خطط بديلة 
اعي وسطاء وقال ان عملية السالم دخلت مرحلة جديدة ربما المرحلة االخيرة وان العرب قبلوا بمس

 .وذكر ان العرب قبلوا بعملية سالم ذات نهاية مفتوحة. السالم
لكنه قال ان ذلك تمخض عنه ضياع الوقت ولم يحقق لهم شيئا وسمح السرائيل بمواصلة سياستها منذ 

 . عاما20
وقال االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون على هامش القمة انه حث الزعماء العرب على تأييد 

 .محادثات غير المباشرة رغم االنتكاسات على االرضال
وبدون ذلك فاننا نخاطر باالنزالق الى . ال يوجد بديل للمفاوضات بشأن حل الدولتين"وقال للصحفيين 

لكن مندوبين ". اليأس واحتمال اندالع مزيد من العنف من النوع الذي شهدناه في االونة االخيرة
وال يوحد توافق فيما يبدو بين الدول . سرائيلية أدت الى تجميد المحادثاتفلسطينيين قالوا ان االعمال اال

 .العربية في القمة بشأن هل تؤيد المحادثات أم تدعو الى تجميدها
والبديل لعملية السالم المتعثرة التي تؤيدها عدة دول في المنطقة هو مبادرة السالم العربية التي اقترحتها 

 .2002مة بيروت عام السعودية في البداية في ق
وبموجب المبادرة تقوم الدول العربية بتطبيع العالقات مع اسرائيل مقابل االنسحاب االسرائيلي الكامل 

 .من االراضي المحتلة والتوصل الى تسوية عادلة لقضية الالجئين الفلسطينيين
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التأكيد أعاد  صالح الرئيس اليمني علي عبد اهللا نقال عن وكاالت، أن 28/3/2010المستقبل، وأوردت 
الجامعة العربية ادت الواجب وال "وقال ان . على طرح مشروع اقامة اتحاد عربي بديال للجامعة العربية

الصهاينة هم اعداء "وتابع ". بد االن ان نطور العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات التي تواجه امتنا
وهم مستمرون في االستيطان (..) فانهم لن يقبلوا بها االمة العربية ومهما قدمنا من تنازالت ومشاريع 

وتحدي قرارات الشرعية الدولية، اذن لماذا ال نقيم اتحادا عربيا لمواجهة الصلف (..) واالحتالل 
  "بدون انشاء اتحاد عربي لن ننجح ابدا في مواجهة الكيان الصهيوني"وشدد صالح انه ". الصهيوني

ألمم المتحدة الدكتور عبد السالم التركي إنه مطلوب العمل حاليا إلعادة وقال رئيس الجمعية العمومية ل
القضية الفلسطينية مرة أخرى على األمم المتحدة بعيدا عن وسطاء ينحازون لطرف على حساب طرف 

  .آخر
رئيس ، أن تيسير النعيمات نقال عن مراسلها من مدينة سرت 28/3/2010الغد، األردن، وجاء في 

 الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انتقد المجتمع الدولي لعدم فرض الوزراء وزير
وقال الوزير القطري في  .عقوبات دولية على إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل تتصرف وكأن لها حصانة

تخذتها إننا معنيون بالسالم فهو خيار استراتيجي ولكن ما من خطوة ا"كلمته أمام اجتماع لجنة المتابعة 
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل ". الدول العربية إال وردت عليها إسرائيل بخطوة إلى الوراء

  ".تعامل إسرائيل كأن لها حصانة فال عقوبات دولية تتخذ بحقها"مسؤولياته منتقدا 
باشرة وأضاف أن لجنة المبادرة العربية وافقت في الثالث من الشهر الحالي على بدء مفاوضات غير م
  .بين إسرائيل والفلسطينيين رغم اقتناعها بأنها غير ذات جدوى بسبب استمرار التعنت اإلسرائيلي

ألن العرب أرادوا إعطاء ورقة للوسيط األميركي وإذا كان من أمل لدى الوسطاء سيساندونهم، " وتابع 
عن قمة الدوحة العام إننا نستذكر ما صدر "وقال ". ولكن لن تكون هذه المساندة على حساب قضيتهم

  ".مبادرة السالم لن تبقى على الطاولة إلى األبد"مشيرا إلى أنها أكدت أن " الماضي
علينا "وتابع . واعتبر أن التحرك العربي يجب أن يبدأ بإنجاز المصالحة الفلسطينية التي تأخرت كثيرا

 ".حتماالت المرتبطة بعملية السالمإعادة قراءة المستجدات وأن نهيئ أنفسنا باستمرار للتعامل مع كل اال
  

  ال معنى لدولة فلسطين من دون القدس عاصمة لها:  في افتتاح القمة العربيةعباس .2
الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد في كلمته امام الجلسة : سرت من 28/3/2010الدستور، ذكرت 

مع "  المفاوضات غير المباشرةال يمكن استئناف"االفتتاحية للقمة العربية امس في سرت بليبيا انه 
 ".وسياسة فرض االمر الواقع التي تنتهجها اسرائيل"استمرار االستيطان 

وفي " لالجراءات االسرائيلية" ال يمكن استئناف المفاوضات غير المباشرة ما لم يتم الوقف الكامل"وقال 
االمر الواقع التي تنتهجها مقدمتها الوقف الكامل لكل النشاطات االستيطانية في القدس وسياسة فرض 

 ".اسرائيل
" مفاوضات حول الحدود ستكون عبثية اذا كانت اسرائيل تحدد على ارض الواقع الحدود"واعتبر ان اي 

 .المستقبلية للدولة الفلسطينية
تتصاعد الممارسات االحتاللية منذ مدة واصبح هدم واحتالل البيوت ومصادرة االراضي "واضاف 

واصبح المسجد االقصى هدفا لحملة من .. ذ برنامج التطهير العرقي في القدسممارسة يومية تنف
حملة ستهدف عزل المدينة المقدسية عن الضفة الغربية واستباق "معتبرا انها " المتطرفين االسرائيليين

 ".مفاوضات الوضع النهائي
ان العبث "وحذر من ان ". المقلنا دائما ونجدد القول ان القدس هي درة التاج وبوابة ومفتاح الس"وتابع 

اكدنا ونؤكد تمسكنا "وتابع ". اشعال حروب في المنطقة"سيؤدي الى " بالمدينة المقدسة من قبل االحتالل
بكل ذرة تراب وكل حجر من القدس ونحن مصممون على دعم صمود ابناء شعبنا في القدس ولن يكون 
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راضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشريف ال يضمن انهاء االحتالل في اال) سالم(هناك اي اتفاق 
 ".النه ال معنى لدولة فلسطين اذا لم تكن القدس عاصمة لها

وخاطب القادة " في ظروف استئنائية غير مسبوقة تشكل منعطفا في تاريخنا كله"واكد ان العرب يعيشون 
، مؤكدا ان انقاذها "انقاذها"الى القدس امانة وضعها اهللا فى اعناقكم وداعيا اياهم "العرب قائال لهم ان 

 ".فرض عين علينا جميعا"
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى عدم االعتراف بأي إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل في القدس، مطالبا 
بإيفاد مراقبين دوليين لمراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية على األرض ومنع حدوثها ، وتوفير الحماية الدولية 

وأكد أهمية أن تتقدم المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة . الفلسطيني للشعب 
للجمعية العامة لألمم المتحدة إلدانة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس ، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي 

 .اإلنساني بصفتها قوة احتالل يتوجب عليها عدم المساس بالوضع في القدس
يس الفلسطيني بحشد الدعم العربي واإلسالمي والتنسيق مع منظمة المؤتمر اإلسالمي، خاصة وطالب الرئ

لجنة القدس للعمل على وقف إجراءات إسرائيل في القدس ولتعبئة الرأي العام العالمي لوقف االعتداءات 
تلة وبأن جميع على المقدسات المسيحية واإلسالمية وحمايتها ، والتأكيد على أن القدس الشرقية أرض مح

 .اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي فيها باطلة باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية
من خالل صندوقي األقصى والقدس ، ووضع " وبشكل عاجل"كما طالب عباس بتقديم دعم مالي إضافي 

 .خطة تحرك عربي لدعم صمود القدس
 وما يتعرض له من خطر ومستقبل األمن والسالم في المنطقة ، وقال عباس إن إنقاذ حل الدولتين

يتطلبان التحرك الفوري إللزام حكومة إسرائيل بإعالن موقف واضح غير قابل للتأويل بقبول حل 
 وإلزامها كذلك بوقف أنشطتها االستيطانية وفق ما نصت عليه خطة 1967الدولتين على حدود سنة 

 .خارطة الطريق
الشباب "عقيد الليبي معمر القذافي على الكلمة التي القاها الرئيس الفلسطيني مؤكدا له ان الى ذلك علق ال

هناك "واضاف القذافي ". الفلسطيني مازال يقاتل والقول الفصل بيد الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني
رد فعل الشعب ال احد يمكنه التنبؤ ب"واكد انه ". شباب في يافا وعكا وحيفا وعظام اجدادهم هناك

   ".الفلسطيني فالقول الفصل في يده وفي يد الشباب الفلسطيني
إننا في  من سرت، ان الرئيس عباس قال وفا نقالً عن وكالة 28/3/2010الحياة الجديدة،  وأضات

الوقت الذي نخوض فيه التحديات، على جبهتي القدس والعملية السياسية، فإننا كنا وال زلنا نعمل بمثابرة 
ل جهد صادق ألداء استحقاق المصالحة الوطنية إلنهاء االنقسام الذي فرضه علينا انقالب حماس في وبك

، ومن أجل استعادة وحدة الوطن أرضاً وشعباً ومؤسسات ونظاماً سياسياً، 2007قطاع غزة في حزيران 
 الذي قامت به وإلنهاء الحصار الجائر الذي يتعرض له شعبنا في غزة، فقد تجاوبنا مع الجهد المخلص

مصر الشقيقة وبدعم عربي مقدر، وتوج بورقة المصالحة المصرية، والتي جاءت حصيلة حوارات عدة 
وألشهر طويلة، ووقّعت عليها حركة فتح، وقدمنا كل المواقف المزيلة للعوائق والمسهلة لتقدم المصالحة 

ورقة، ونحن من جانبنا نؤمن بحل األزمة الوطنية، وقلنا ونقول اليوم، إن على حماس التوقيع على هذه ال
وهذا الموقف نابع من . القائمة وأي إشكال آخر عبر االحتكام إلى الشعب والعودة إلى صناديق االقتراع

حرصنا على حماية قانوننا األساسي ومن إيماننا العميق برفض االحتكام للسالح، وبرفض الممارسات 
 صمودنا بالوقوف موحدين في مواجهة سياسات االحتالل االنقالبية في العمل الوطني، مما يعزز

وممارساته العدوانية، ألن االحتالل هو المستفيد الوحيد من االنقسام، وألن تلك المصالحة تعزز التدخل 
 . االيجابي للقوى الدولية
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  ة القمة العربية عباس وطلب منه عدم مغادراحتوى حالة الغضب عندالقذافي ":  العربيالقدس" .3
 إحتوى الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ظهر السبت حالة الغضب واإلستياء التي : بسام البدارين-سرت

بدت ظاهرة خالل جلسة إفتتاح القمة العربية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلب منه البقاء في 
درة لليبيا فور إلقاء سرت وإكمال حضور اإلجتماعات بعد ان طلب األول من مرافقيه تجهيز رحلة المغا

  .كلمته في اإلفتتاح
وأبلغت مصادر في الوفد الفلسطيني القدس العربي بان الزعيم الليبي طلب من الرئيس عباس البقاء وعدم 
المغادرة فيما عقد الزعيمان لقاء مغلقا ضمهما فقط بهدف إحتواء المشاعر السلبية التي ظهرت على وجه 

  .قمةالرئيس عباس خالل مشاركته بال
وقالت المصادر ان الخالف حول ظروف إقامة وإستقبال عباس تم إحتواءه بمبادرة من الزعيم الليبي 
الذي أوضح فيما يبدو بان إمتناعه عن إستقبال عباس في المطار كبقية الرؤساء لم يكن مقصودا او 

  .ينطوي على موقف سياسي
خر السبت تراجع عباس عن فكرة مغادرة وعلى ضوء اللقاء الفردي الذي جمع الرئيسين في وقت متأ

  .القمة تعبيرا عن اإلحتجاج على عدم إستقباله وتم إحتواء المسألة 
وكان عباس وتعبيرا عن حالة الغضب واإلحتجاج قد رفض مرافقة مسئول المراسل إللقاء كلمته على 

أنباء قالت بان عباس وترددت قبل ذلك .المنصة الرسمية إلجتماع القمة وقال انه يفضل البقاء جالسا
  .إستعد للمغادرة غاضبا

  27/3/2010القدس العربي، 
  

  وباماأل زعماء عرب ثالثةأن ترسل الموقف مع العربية  ال تكفي ونريد من القمة األموال :شعث .4
قال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول العالقات العربية والدولية :  كفاح زبون-رام اهللا

إن عدم استقبال الرئيس، خطأ دبلوماسي وسياسي " "الشرق األوسط"ر الخارجية السابق، لـفيها، ووزي
.. إنه لو لم يرد أن يلتقيه في قمة أخرى فله ذلك، لكن في قمة هو رئيسها فهذا خطأ"وأضاف ". وشخصي

" سطالشرق األو"وقال مصدر مسؤول لـ". إنه الراعي وهناك تقاليد عربية ودبلوماسية، ونحن نخطئه
 ".هذا ال يؤذي إال سمعة القذافي نفسه"

وأكدت المصادر أن ال تغيير في الموقف من ملف المصالحة، وأن السلطة لن تسمح بنقله ال لليبيا وال 
 ".العنوان هو مصر، ومن يرد توقيع المصالحة فليذهب إلى مصر"ألي دولة أخرى، وتابعت 

لقمة ستعتبر ناجحة من وجهة نظر السلطة في حال إن ا" الشرق األوسط"من ناحية ثانية قال شعث لـ
تحولت إلى قمة القدس، وهو ما يعني دعما عربيا حقيقيا في مواجهة الضغوط واالستيطان اإلسرائيلي في 

 .المدينة
حتى المال بحاجة إلى "وأوضح " المال وحده ال يكفي"وقال شعث إن الدعم الحقيقي ليس بالمال، وأضاف 

". ستخدامه في المدينة، نحن نريد ضغطا حقيقيا وموقفا موحدا ينقل لإلدارة األميركيةموافقة إسرائيلية ال
 من القادة العرب إلى الرئيس األميركي باراك أوباما 3وأكد شعث أن السلطة ستطلب من القمة إرسال 

 مجندة لمواجهة لينقلوا له قرارات القمة، ويبلغوه بأن كل اإلمكانيات العربية، أموالنا وعالقاتنا ونفطنا،
هذا هو مطلبنا ولكن ال أقول إنه قد "وأضاف ". اإلجراءات اإلسرائيلية ودعم للفلسطينيين وموقفهم

 ".يتحقق
  28/3/2010الشرق األوسط، 
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   دعم المسار السياسي وحماية القدس واتمام المصالحة العربيةمطلوب من القمة: عريقات .5
وضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب  شدد رئيس دائرة شؤون المفا:  وفا–سرت 

عريقات، امس، على أنه مطلوب من القمة العربية القيام بثالثة أمور أساسية تخص فلسطين، في ظل 
 .التحديات القائمة واستمرار العدوان اإلسرائيلي

لوب من حول المط) قمة دعم صمود القدس(وردا على سؤال للصحفيين على هامش انعقاد قمة سرت 
نريد ثالثة أمور من هذه القمة، فالثبات على موقفنا، وسعينا : "عريقات.القمة تقديمه لفلسطين، أجاب د

للسالم ال يعني أننا نريد السالم بأي ثمن، والسالم يعني االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي العربية 
 اراض محتلة بجنوب لبنان، ويجب أن فلسطين، والجوالن السوري المحتل، ومما تبقى من"المحتلة، من

 ".تفهم إسرائيل رسالة واضحة وهي عدم وجود أي تطبيع ما لم ينته االحتالل اإلسرائيلي
األمر الثاني المطلوب من القمة، هو تعزيز صمود شعبنا، وبالقدس تحديدا، وإسرائيل أنفقت ما ال : وقال

ية على تهويد القدس، والسؤال الصريح المقدم  مليار دوالر على مدار العشرين سنة الماض14يقل عن 
 .للعالمين العربي واإلسالمي ما الذي أنفقتموه

عريقات على أن القدس بحاجة لتعزيز صمود أهلها، ودعم مؤسسات الخدمية والتعليمية، .وشدد د
 .والصحية، وتعمير البيوت، موضحا أن هذا العمل يجب أال يبقى شعارا ال يطبق على األرض

هو الطلب من حركة حماس أن تذهب للقاهرة بوابة الحوار، وأن توقع ورقة "األمر الثالث، : وأضاف
 ".المصالحة التي هي ورقة فلسطينية جاءت نتيجة حوارات طويلة وشاقة تحملت خاللها مصر الكثير

ال القدس والضفة وقطاع غزة ما زالت تحت االحتالل اإلسرائيلي، ويجب أن : وتابع الدكتور عريقات
 .يكون شيئا نختلف عليه، وفلسطين لن تكون قربانا لتقدم لهذا المعبد أو ذاك
  28/3/2010الحياة الجديدة،  

  
   إسناداً سياسياً وإعالمياً واقتصادياً لقضية القدس العربيةطلبنا من القمة: الهباش .6

د الهباش ان السلطة قال وزير األوقاف والشؤون االسالمية في السلطة الفلسطينية الدكتور محمو: لندن
الفلسطينية طلبت من القمة العربية المعقودة في ليبيا إسناداً سياسياً وإعالمياً واقتصادياً لقضية القدس، 

ووجه نداء الى العرب والمسلمين لشد الرحال الى . لدعمها" وقفيات عربية جديدة"اضافة الى إقامة 
وكشف . للفلسطينيين، وأخرى بأن القدس خط أحمرالمسجد االقصى المبارك كواجب ديني وكرسالة دعم 

 مسيحي في بيت لحم تحضره شخصيات عربية ودولية من اجل –ان السلطة تحضر لعقد مؤتمر اسالمي 
  .نصرة القدس

قبل مغادرته لندن، ان الزيارة تأتي بدعوة من جمعية " الحياة"وأوضح الهباش في مقابلة أجرتها معه 
للبحث في صيغة للتعاون، موضحاً ان ) المحسوبة على حركة حماس(طانية الخيرية البري" انتربال"

يهمنا إبقاء االبواب مفتوحة امام العمل الخيري في "السلطة الفلسطينية ترحب بأي جهة تقدم مساعدات، و 
فلسطين شرط التزام القانون وعدم تسييس العمل الخيري، وعدم التمييز بين المستفيدين بحسب انتمائهم 

ونفى ان تكون للزيارة عالقة بالمصالحة الوطنية، لكنه اضاف انه التقى وزير الدولة ". يني او السياسيالد
  .للشؤون الخارجية ايفان لويس، وأسقف كانتربري روان وليامز ومجموعة من البرلمانيين البريطانيين

  28/3/2010الحياة، 
 

  شعبنا لم يضل الطريق وما زال يقاوم المحتل: فياض .7
سالم فياض على أن األرض كانت وما زالت لب القضية .أكد رئيس الوزراء د: مازن بغدادي- ليةقلقي

الفلسطينية، وأساس وجود الشعب الفلسطيني، ومستقبله، وأن بقاءه وتطوره منوط بالحفاظ عليها، 
مل والتواصل معها والثبات عليها، وأشار إلى أن ما تقوم به السلطة الوطنية والمتمثل في خطة ع
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الحكومة وتنفيذها، هو أساس متين من أسس تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما 
، في قطاع غزة، والضفة 1967فيها اقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل األراضي التي احتلت عام 

 .الغربية، وفي القلب منها مدينة القدس
يري الحاشد بمناسبة يوم األرض في قرية عزبة الطبيب وخالل كلمة ألقاها في المهرجان الجماه

شعبنا يعلم الطريق، وشعبنا لم يضل الطريق، وما زال يقاوم هذا "بمحافظة قلقيلية، قال رئيس الوزراء 
المحتل، وعلينا أن نصمد وأن نبقى على أرضنا، ونحن على ثقة بالوصول إلى تحقيق أهدافنا، وهذه الثقة 

 ".يتنا، وتصميم شعبنا على مواصلة النضال النجاز أهدافه الوطنية المشروعةنستمدها من عدالة قض
وجدد فياض دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام اسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، 
 وقرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام لالستيطان في مجمل األراضي الفلسطينية

، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ووقف االجتياحات، ورفع الحصار، وخاصة 1967المحتلة منذ عام 
 .عن شعبنا في قطاع غزة

  28/3/2010الحياة الجديدة،  
  

  مخططات التهويد والتهجير في القدس تستلزم قرارات عربية حاسمة :  للقمة العربيةحماس .8
ة الدول العربية المشاركة في مؤتمر القمة العربية المنعقد في طالبت حركة حماس قاد:  حامد جاد-غزة 

مدينة سرت الليبية باتخاذ قرارات حاسمة حول الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها مواجهة 
مخططات التهويد والتهجير في مدينة القدس المحتلة ودعم وحماية المقدسيين في المدينة لمواجهة هذه 

  .المخاطر
ودعت حماس القمة العربية إلى اتخاذ قرار حاسم برفع الحصار وفتح معبر رفح أمام حركة األشخاص 
والبضائع، واتخاذ قرار عاجل للبدء بتنفيذ برنامج إعمار غزة، معربة عن استعدادها لكل تعاون تطلبه 

  .القمة وفق اآلليات المناسبة
لسبب األكبر وراءه هو التدخل الخارجي الذي ما وأكدت حرصها على إنهاء االنقسام، مشيرة إلى أن ا

  .يزال يعمل على تعطيل جهود المصالحة بوضع شروط سياسية عليها
تجاوبت مع الرعاية " حماس "وشددت على  إن إنجاز المصالحة الفلسطينية خيار حتمي ال بد منه، وأنها 

صر منا التوقيع عليها، تختلف عما المصرية للحوار إال أنها فوجئت بأن الورقة النهائية التي طلبت م
  ".توافقنا عليه في عدة نقاط نرى أنها مهمة وضرورية

ورحبت بالمساعي العربية من أجل المصالحة، داعية القمة إلى دعم مصر من أجل حل هذه اإلشكالية 
  .بصور تناسب الجميع وتتيح إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام

لقمة جملة من المالحظات التي دعت مصر إلى األخذ بها  لتعديل ورقة وأرفقت في رسالتها المقدمة إلى ا
المصالحة كي يتم التوقيع عليها ومن أبرزها مالحظات تتعلق بهيكلية منظمة التحرير وتشكيل لجنة 
االنتخابات بالتوافق الوطني ورسم السياسات األمنية وإعادة وهيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية وتحديد 

  .بسبب تأخر توقيع المصالحة) 28/6/2010(يد لالنتخابات بدالً عن موعد جد
وأكدت حماس في رسالتها ضرورة ان تعيد على األمة العربية النظر في خياراتها والبحث عن 
إستراتيجية وتكتيكات جديدة تفرض على االحتالل تغيير سلوكه وسياسته، وتدفع العالم الحترامها 

  .واهتماماتهووضعها في صدارة أولوياته 
اإلسرائيلي للقيادي في حماس محمود المبحوح، " الموساد"ودعت إلى اتخاذ موقف بإدانة جريمة اغتيال 

  ومحاسبة االحتالل ومالحقته قانونياً وسياسياً في كافة المحافل الدولية على هذا االعتداء اإلسرائيلي الذي 
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1742:         العدد       28/3/2010األحد  :التاريخ

لعمل على اتخاذ  البرامج واآلليات الالزمة وقع ضد مواطن فلسطيني عربي وعلى سيادة أرض عربية وا
  ".غولدستون" على جرائمها التي رصدها تقرير" إسرائيل"لمعاقبة 

  28/3/2010الغد، األردن، 
  

  ترجمة الشعارات إلى أفعالوزال يدعو العرب إلى وقف التطبيع مع االحتالل  نمحمد .9
العربية المنعقدة في مدينـة سـرت       دعا محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القمة          : دمشق

  .إلى اتخاذ مواقف علمية نصرةً للمسجد األقصى والقدس والمقدسات) 3-27(الليبية السبت 
، خالل مشاركته فـي مـسيرة       "المركز الفلسطيني لإلعالم  "في تصريح خاص أدلى به إلى       -وقال نزال   

هرات إنما تعبر عن نبض الـشارع       هذه المسيرات والتظا  : "-جماهيرية بدمشق نصرةً للقدس والمقدسات    
  ".العربي واإلسالمي، وهي مسيرات وتظاهرات ضرورية ومهمة للتعبير عن الرأي العام

المطلوب من األنظمة العربية التي يجتمع قادتهـا فـي    : "وعن مطالب حركته من القمة العربية قال نزال       
ال فإننا سنجد أنفسنا أمام نقطة نصل إليها،        مدينة سرت الليبية مواقف عملية؛ فال بد من خطوات عملية وإ          

  ".وهو أن نرى المسجد األقصى قد هدم
ال .. ال بد من قطع العالقات الدبلوماسية مع العدو الصهيوني        : "وحول هذه المواقف العملية أوضح بالقول     

  ".ى واقع عمليالمطلوب ترجمة الشعارات إل.. بد من وقف عملية التطبيع السياسية والثقافية واالقتصادية
  27/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تنظم مهرجانا في غزة وتدعو القمة العربية إلى سحب مبادرة السالمالجهاد .10

صرخة "شارك آالف الفلسطينيين في مهرجان نظمته حركة الجهاد اإلسالمي في غزة بعنوان : غزة
دينة سرت بليبيا إلى سحب المبادرة العربية ، ودعوا القادة العرب في قمة م"القدس من غزة إلى القمة

رسالة مهرجان صرخة القدس للقادة ": وقال محمد الهندي، القيادي في الجهاد اإلسالمي .وحماية القدس
اسحبوا المبادرة العربية وأوقفوا المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وأعطوا جهدا لألقصى : العرب

  . "المهدد بالهدم
: لهاتف، أكد ذلك رمضان شلح األمين العام للجهاد اإلسالمي، الذي يقيم في دمشقوفي كلمته عبر ا

: وأضاف ."بات واضحا أن مشروع التسوية هو مشروع لتصفية قضية فلسطين.. برقية عاجلة لقمتكم"
نقول إلخواننا المشاركين في السلطة من كل الفصائل يجب إنهاء مشروع سلطة أوسلو وإطالق العنان "

يجب أن يتحول ": ، مضيفا"اضة والمقاومة في الضفة لمواجهة غول االستيطان والعدوان الصهيونيلالنتف
قطاع غزة إلى قاعدة محررة بحق للمقاومة تشكل عمقا وإسنادا حقيقيا ألهلنا في القدس والضفة وكل 

بني صهيون من أنزلوا أعالم ": ، وتابع"يجب أن نتوحد جميعا تحت راية المقاومة": وشدد شلح ."فلسطين
شعب فلسطين يصرخ فيكم ويقول ال نريد منكم شيئا، ": وقال ."عواصمكم واطردوا سفراء إسرائيل

 ."فإن عدتم عربا ستعود فلسطين وستمحى من الخريطة إسرائيل!.. ويقول لكم أيضا كونوا عربا
 الحصار من ناحيته، شدد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس في كلمته، على ضرورة رفع

  . وإعادة فتح معابر قطاع غزة
  28/3/2010الشرق األوسط، 

 
 وقف االستيطانللتوجه إلى مجلس األمن واألمم المتحدة العربية ل  تدعو القمةالديمقراطية .11

قرب معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر جنوب قطاع غزة ) السبت(تظاهر مئات الفلسطينيين 
 .معابرللمطالبة برفع الحصار وفتح ال
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وشارك في المظاهرة التي نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ممثلون عن منظمات ومؤسسات 
وطالب رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في كلمة القمة العربية  .المجتمع المدني

م من العدوان اإلسرائيلي واتخاذ موقف عربي حاز.. دعم صمود شعبنا الفلسطيني"المنعقدة في ليبيا بـ
 ."المستمر ضد شعبنا

يدعون القمة العربية إلى التوجه إلى مجلس األمن واألمم "وقال رباح إن المشاركين في المظاهرة 
وفرض عقوبات .. المتحدة إلصدار قرار بوقف كل أشكال االستيطان في القدس واألراضي الفلسطينية

وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إعادة فتح . "مع الدوليعلى إسرائيل إذا لم تمتثل إلرادة المجت
 .المعابر وإنهاء الحصار المفروض على غزة

  28/3/2010الشرق األوسط، 
  

   إنقاذ القدس وتأكيد وحدة المصير العربي  العربيةالمطلوب من القمة: فتح .12
عربية المنعقدة بمدينة سرت طالب المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، امس، القمة ال): وفا( –رام اهللا 

في ليبيا بتبني الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في كلمة فلسطين أمام القمة، والتي تعتبرها 
الحركة خطة متكاملة ضمن الممكن العربي من أجل تعزيز صمود المواطن على أرضه و تحديدا في 

حتالل من قتل وحصار واستيطان وأضاف عساف، في بيان صحافي، أن إجراءات اال . مدينة القدس
ومصادرة لألراضي وبناء الجدار االستيطاني وقرارات الحكومة اإلسرائيلية بتهويد مدينة القدس تتطلب 

 .مواجهة عملية و مسؤولة بقرار من الزعماء العرب
ا بوقف ودعا القادة العرب إلى توظيف اإلمكانيات العربية الضخمة للتأثير والضغط على إسرائيل إللزامه

 . الجرائم ضد االنسانية التي ترتكبها بحق الفلسطينين واالنصياع للقانون الدولي
ورأى عساف أن المطلوب من القمة االنتقال إلى الفعل والتأثير والتصدي للمخطط اإلسرائيلي الهادف 

لعربية بتأكيد لتهويد مدينة القدس والمقدسات المسيحية واإلسالمية واألرض الفلسطينية، مطالبا القمة ا
 .وحدة المصير العربي وإقرار ما يلزم إلبراز إرادة األمة في التحدي

  28/3/2010الحياة الجديدة، 
   

  "إسرائيل"حمد يدعو لمفاوضات مباشرة مع عزام األ .13
انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي عزام األحمد، 

إن السلطة : "، فكرة المفاوضات غير المباشرة مع حكومة االحتالل، وقال2010-3-27السبت 
  ).إسرائيل(الفلسطينية لن تصل إلى نتائج إال بمفاوضات مباشرة مع 

إن المطلوب من اإلدارة األمريكية اآلن هو اتخاذ قراراً واضحاً : "وأضاف في تصريحات صحفية
، ممنوهاً إلى أن اإلدارة األمريكية هي )"إسرائيل(غط على وصريحاً يؤدي إلى نتائج فعلية من خالل الض

  .وحدها القادرة على لجم الحكومة اإلسرائيلية ووقف االستيطان بكافة أشكاله
وأعرب األحمد عن أمله في أن تتطور اإلجراءات التي اتخذتها لجنة المتابعة العربية لتتحول إلى برنامج 

لعربية لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الجانب العربي و عمل في القمة العربية يوحد الجهود ا
  .الفلسطيني بما يشكل سياجاً حامياً للموقف الفلسطيني

  27/3/2010فلسطين اون الين،
  

  " اخطاء تكتيكية" من غزة بعد اسوأ اشتباك منذ الحرب وتؤكد ارتكاب تنسحب "إسرائيل" .14
يلي أمس من المنطقة التي توغلت فيها شمال انسحبت قوات االحتالل االسرائ:  فتحي صباح-غزة 

شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مخلّفة وراءها دماراً نتيجة عمليات 
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تجريف اراض وهدم منزل في شكل جزئي، وذلك عقب عملية نوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية قتل 
فرت العملية التي تبناها كل من سرايا القدس، وكتائب وأس .فيها ضابط رفيع وجندي وشهيد فلسطيني

وقالت مصادر اسرائيلية أمس إن تدهوراً كبيراً طرأ على صحة . القسام، عن اصابة خمسة جنود آخرين
استدراج األغبياء في خان يونس "عليها اسم " سرايا القدس"أحد الجنود المصابين في العملية التي أطلقت 

  ".اإلباء
التدهور طرأ بعدما ُأدخل الجندي الى قسم العناية الفائقة في "ان " يديعوت احرونوت "وكتبت صحيفة

مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، وأجريت له عمليات جراحية بعد إصابته إصابة حرجة بشظايا في 
  ".الصدر والبطن

اب القول ان ذلك هو أحد أعتقد أن من الصو: "وقالت الناطقة باسم الجيش االسرائيلي أفيتال لئيبوفيتش
في " مأسوياً ومؤلماً"وأضافت أن الحادث كان ". أشرس االيام منذ وقوع عملية الرصاص المصبوب

مع مسلحين فلسطينيين يزرعون المتفجرات قرب السور وإطالق نار متكرر " حرباً يومية"منطقة تشهد 
عمل من على جانبي السور كي يكون يجب أن ت"وقالت ان القوات االسرائيلية . من مدى نحو مئتي متر

  ".لها النظام الدفاعي االقصى
وأضافت . إن اسرائيل شرعت في التحقيق في العملية الستخالص العبر منها" يديعوت احرونوت"وقالت 

أنه وفقاً للتحقيق الذي أجراه الجيش اإلسرائيلي في شأن مقتل الجنديين اتضح أنه عندما توغلت القوة من 
داخل أراضي بلدة عبسان، حصل اشتباك بين الجنود ومقاتلين فلسطينيين، " 12ي وحدة لواء غوالن"

وأشارت الى أن المقاتل الفلسطيني أطلق النار، وأن . أحدهما كان على مسافة أمتار عدة من الجنود
رصاصة أصابت قنبلة يدوية كان يحملها الضابط في جعبته، ما أدى الى انفجارها على جسده وتقطيعه 

  .لى أشالء، فيما قتل الجندي بعد إصابته برصاصة خالل االشتباك المسلح مع المقاتلين الفلسطينيينا
. أدت إلى الخسائر التي تكبدتها القوة اإلسرائيلية" تكتيكية"وأوضحت أن التحقيق األولي أظهر أن أخطاء 

تس، إال أن التحقيقات أظهرت أليراز بير) القتيل(ولفتت الى أنه على رغم دعم الجيش قرار قائد الوحدة 
وقالت إن القوة بعد رصد . أن القوة اإلسرائيلية ارتكبت أخطاء تكتيكية عدة عقب دخولها أراضي القطاع

مقاومين يزرعون عبوات ناسفة قرب الحدود، تعاملت مع ذلك كما تتعامل في شكل اعتيادي مع مثل هذه 
ين الفلسطينيين من دون أي إصابات في صفوف الحاالت، اذ تم توجيه ضربات مباشرة الى المقاوم

وأوضحت أن التحقيقات أكدت سالمة القرار الذي اتخذته القوة بالتوغل في غزة، خصوصاً ان . الجيش
وبحسب التحقيقات، فإن . اثنين من المقاتلين كانا يتمركزان على بعد عشرات األمتار فقط من الحدود

وة وعلى أرض الميدان في المنطقة، قرر على غير العادة قيادة بيرتس، وهو الضابط األعلى رتبة في الق
  .جنوده في عملية التوغل في أراضي القطاع

  28/3/2010الحياة، 
 

 "إسرائيل" قانونا عنصريا ضد العرب في أربعون:  الكنيسترئيسنائب  .15
 للتغيير، أن هناك أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية. د) البرلمان اإلسرائيلي(أكد نائب رئيس الكنيست 

المواطنون العرب في  (48 قانونا ساري المفعول في إسرائيل، تميز ضد فلسطينيي 40ما ال يقل عن 
 .وتعتبر قوانين عنصرية، وفقا للمعايير القانونية الدولية) الدولة العبرية

إن إسرائيل وقال ". يوم األرض"، بمناسبة ذكرى "كرايسكي"وكان الطيبي يتكلم في فيينا لدى مؤسسة 
من السكان، وهم السكان اليهود، ولذلك فإنها تعتبر % 80لنحو " الديمقراطية: "تدير ثالثة أنظمة حكم

من السكان وهم الفلسطينيون العرب في % 20ونظام تمييز عنصري موجه ضد . ديمقراطية عرقية
 أي 1967 يعيشون في حدود ضد الفلسطينيين الذين" األبرتهايد"والنظام الثالث هو االحتالل و. إسرائيل

 .القدس الشرقية والضفة الغربية
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: وعرض الدكتور الطيبي معطيات وإحصاءات محوسبة حول أوجه التمييز في نواحي الحياة كافة، فقال
من السكان في إسرائيل، ولكن حصتنا من الوظائف في القطاع الحكومي العام % 20نحن نشكل نحو "

، كما أن عددا كبيرا من الوزارات ال %1.3رباء الحكومية فقط وتنخفض في شركة الكه% 6.7فقط 
كذلك أكد على ندرة المحاضرين العرب في سلك التدريس في ". تشغل العرب في دوائرها إال ما ندر

الجامعات اإلسرائيلية وعلى شروط قبول تمييزية في بعض الكليات هدفها استبعاد المتقدمين العرب بحجة 
 .السن وعدم النضوج

 13 للتحقيق في أسباب مقتل 2001وذكر الطيبي أن الحكومة اإلسرائيلية شكلت لجنة تحقيق خاصة سنة 
 مصلين في األقصى المبارك، في حينه، عرفت باسم 7شابا في مظاهرات االحتجاج على جريمة قتل 

جات واضحة ، على اسم قاضي محكمة العدل العليا الذي ترأسها ثيودور أور، وخرجت باستنتا"لجنة أور"
ولم تنفذ الحكومة . تقول إنه يجب وقف سياسة التمييز واستبدالها بسياسة مساواة كاملة للمواطنين العرب

لذلك شكل الكنيست اإلسرائيلي لجنة تحقيق خاصة برئاسة الطيبي حول عدم استيعاب . هذه التوصيات
ت الحكومة االدعاء بأنها تعمل محاوال"وقال الطيبي إن . العرب في القطاع العام والشركات الحكومية

المتطورة، " األو سي دي"، مستذكرا طلب إسرائيل القبول لمنظمة "على جسر الهوة، ليست صحيحة
 ).المتدينين المتزمتين(ورفض قبولها حتى اليوم بسبب نسبة الفقر العالية لدى العرب واليهود الحريديم 

عبر طرد ) التهديد والتهويد"(صفا إياه بمشروع وتوقف الطيبي حول مشروع االستيطان في القدس وا
الفلسطينيين من منازلهم وإحالل المستوطنين اليهود مكانهم بحجة وجود مستندات وطابو لليهود قبل 

إذا كانت القضية قضية عقارات وأوراق طابو ومستندات، فإن الوقت : عشرات السنوات، وعليه أقول
م وعقاراتهم وبيوتهم في القدس الغربية، التي تقدر باآلالف، حان ليبدأ الفلسطينيون في حصر أمالكه

وعرضها على المحاكم اإلسرائيلية نفسها إلخراج من فيها اليوم من اليهود بحجة الملكية، ولنرى كيف 
ستتصرف آنذاك المحاكم اإلسرائيلية التي تدعي العدل وكيف سيكون رد الحكومة اإلسرائيلية على 

 !!".ذلك
  28/3/2010، الشرق األوسط

  
   يبحث مع اللجنة الوزارية الرد الرسمي على المطالب األميركية لتسوية األزمةنتنياهو .16

يواصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مباحثاته في اللجنة : نظير مجلي: تل أبيب
أجل صياغة رد رسمي على الوزارية السباعية التي تقود الحكومة في القضايا السياسية المصيرية، من 

المطالب األميركية لتسوية األزمة بين البلدين، والشروط األميركية الستئناف المفاوضات مع 
 .الفلسطينيين

وفي الوقت نفسه، دلت نتائج استطالع للرأي أجري في إسرائيل لصالح جهة أميركية على أن هنالك هوة 
وبينما يتحفظ .  وبين مواقف الجمهور الذي انتخبهم)البرلمان اإلسرائيلي(بين مواقف أعضاء الكنيست 

 .القادة من التسوية الدائمة وفقا للشروط الدولية المعروفة، فإن الغالبية الساحقة من الجمهور تؤيدها
وحسب مصادر في تل أبيب، فإن اللجنة الوزارية السباعية، التي بدأت مباحثاتها أول من أمس، قد تحتاج 

ما رابعة، حتى تنجز أعمالها، علما بأن اإلدارة األميركية أبلغت نتنياهو أنها تنتظر إلى جلسة ثالثة، ورب
 .رده في أقرب وقت

  28/3/2010الشرق األوسط، 
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  المواطنون اإلسرائيليون يؤيدون التسوية الدائمة مع الفلسطينيين أكثر من قادتهم: استطالع .17
للملياردير دانييل إبراهام في واشنطن، " ق األوسطمعهد السالم في الشر" أجرى : نظير مجلي- تل أبيب

 مواطنا إسرائيليا، 730مينا تسيمح، باشتراك عينة من . بواسطة المعهد اإلسرائيلي، الذي تقوده د
 . من أعضاء الكنيست لم تنشر أسماؤهم100ومقابالت شخصية مع ما يقرب من 

دولتان، إسرائيل دولة الشعب اليهودي : ليةوقد سئلوا عن عملية السالم وفقا للمبادئ األساسية التا
وفلسطين دولة الشعب الفلسطيني، وحق العودة إلى فلسطين فقط، والدولة الفلسطينية منزوعة السالح، 

 وتبادل األراضي مع األخذ في الحسبان حاجات إسرائيل األمنية، وتبقى الكتل 67والحدود على أساس 
ل، واألحياء اليهودية في القدس إلسرائيل واألحياء العربية لفلسطين، االستيطانية الكبيرة في سيادة إسرائي

والبلدة القديمة بين األسوار بغير سيادة، تديرها الواليات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيون على نحو 
وحائط المبكى تحت رقابة (مشترك، وتكون األماكن المقدسة تحت رقابة دينية كما هي الحال اليوم 

 ).مسؤوليتهاإسرائيل و
من % 67من أعضاء الكنيست قياسا بـ% 46يؤيد هذا االتفاق : وجاءت النتائج على النحو التالي

احت مينا من الجمهور، بعد ذلك ر% 29من أعضاء الكنيست، قياسا بـ% 53المواطنين، ويعارض 
تسيمح تطور االتفاق، زادت في كل مرة عناصر أخرى تحسنه في نظر اإلسرائيليين، فعندما زادت 

وعندما زادت %. 67إلى % 63، زاد تأييد الجمهور من "ضمانا أميركيا ألمن إسرائيل كدولة يهودية"
نفيذ االتفاق سيكون ت"وعندما زادت أن %. 73ارتفع التأييد إلى " جدارا أمنيا قويا على خط الحدود"

حلفا دفاعيا مع الواليات "وعندما زادت %. 82ارتفع التأييد إلى " مشروطا بنقض قوة حماس العسكرية
 في 2مع هذه التحسينات كلها، زاد تأييد أعضاء الكنيست بنسبة . وهكذا% 83ارتفع التأييد إلى " المتحدة

 %.48إلى % 46المائة فقط، من 
من أعضاء % 27ك هوة أيضا بين أحزاب اليمين وجمهور اليمين، فقد أيد واألدهى من ذلك أن هنال

% 45قياسا بـ% 73من ناخبي الليكود، وعارض % 50الكنيست من الليكود تسوية كهذه قياسا بـ
العامل الرئيسي الذي ضايق أعضاء الكنيست في هذا االتفاق كان القدس ). من الناخبين(عارضوه 

  .عامل أقل هيمنة عند الجمهور، في حين كان هذا ال%)44(
  28/3/2010الشرق األوسط، 

  
  يبيع عقاراته لتسديد الديون "العمل "حزب .18

بعد هزيمته النكراء وانحسار تأثيره وقوته في االنتخابات العامة األخيرة ، : باقة الغربية ، القدس المحتلة
االقتصادية أن " كلكلست"حيفة اإلسرائيلي حالة من عدم االستقرار ، حيث ذكرت ص" العمل"يعيش حزب 

وأشارت .  عقارا من أمالك الحزب ، لتسديد الديون المستحقة عليه35الحزب قام بنشر مناقصة عن بيع 
المسؤولة عن أمالك الحزب ، قامت مؤخرا بنشر مناقصات " بيت ارلوزورف"الصحيفة إلى أن شركة 

، وان بيع العقارات يأتي إلى جانب )  دوالر مليون19نحو ( مليون شيكل 72لبيع عقارات يقدر ثمنها بـ
 . مستخدما من مستخدمي الحزب ، بهدف خفض المصروفات المالية30أقاله الحزب 

  28/3/2010الدستور، 
 

 اإلسرائيلية قبالة شواطئ الصومال" تسيم"فشل محاولة الختطاف سفينة تابعة لشركة  .19
، امس، قبالة >تسيم>تطاف سفينة تابعة لشركة قالت مصادر إسرائيلية انه جرت محاولة الخ: رام اهللا

 ساعة الختطاف سفينة 27وأضافت أن هذه هي المحاولة الثانية خالل  .شواطئ الصومال، إال أنها فشلت
 .، التي يقوم بتفعيلها طاقم بحارة أجنبي، وبحراسة قوات أمنية إسرائيلية>أفريكا ستار>
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باتجاه جيبوتي، وعندما وصلت إلى سواحل الصومال، وجاء أن السفينة أبحرت من ممباسا في كينيا 
وجرى تبادل إطالق نار بين .  في محاولة الختطافها"قراصنة"تعرضت لهجوم من قبل سفينتين لـ

وكانت قد فشلت محاولة أخرى، األربعاء الماضي،  .الطرفين أصيبت خالله إحدى السفن المهاجمة
اختطاف سفينة أجنبية كانت قد أبحرت من ميناء أشدود وعلى وفي اليوم ذاته تم . الختطاف السفينة ذاتها
 . متنها حمولة إسرائيلية

  28/3/2010الحياة الجديدة،  
 

  غزة في بجراحه فلسطيني متأثرا استشهاد .20
 اكدت مصادر امنية فلسطينية في قطاع غزة امس ان المواطن هيثم عبد الحكيم : أحمد رمضان-رام اهللا 

استشهد امس متأثرا بجروحه التي أصيب بها في القصف اإلسرائيلي على شرق )  عاما23ً(ابو عرفات 
  .خان يونس مساء اول من أمس

  28/3/2010المستقبل، 
  

  ممثلو الكنائس في األراضي المقدسة يرفضون القيود اإلسرائيلية .21
أعرب ممثلون عن الكنائس المسيحية في األراضي المقدسة أمس عن استيائهم ورفضهم : القدس
جراءات اإلسرائيلية التي تضع القيود على أبناء الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه وتمنعهم من لإل

 .ممارسة حريتهم الدينية
 في مدينة القدس عما يواجهه المؤمنون "االمبسادور"وتحدث ممثلو الكنائس في مؤتمر صحافي في فندق 

ن اإلسرائيليين يتذرعون باألمن ليمنعوا إ"وقال مطران األرمن اريس شيرفاريان . في أسبوع اآلالم
إننا "وتابع المطران شيرفاريان . ")الفصح(وصول أبناء الكنائس إلى كنيسة القيامة خالل فترة األعياد 

في كل عام يتم "، موضحا "نرفض المضايقات التي تنتج عن الحواجز التي تنصبها الشرطة اإلسرائيلية
ة القيامة للصالة ألداء شعائرهم الدينية والدخول إلى الكنيسة من حرمان عدد كبير من الوصول إلى كنيس

 . اإلسرائيلية"قبل الشرطة
حاولت البطريركية بحسب "من جهته، قال الناطق باسم بطريركية الروم األرثوذكس األب عيسى مصلح 

ال يتم تقييد البروتوكوالت المعمول بها منذ سنوات أن تتوصل إلى حلول مع الشرطة اإلسرائيلية، بحيث 
 ."لألسف لم نتمكن من تحقيق ما كنا نصبو إليه"، لكن "حرية تحرك المسيحيين ووصولهم

ممارسات االحتالل على األرض، من حرمان "أما القس زاهي ناصر من الكنيسة األسقفية فأشار إلى 
 ."ن األخ وأخيهجدار برلين الذي يفصل بي"، وشبه الجدار الفاصل بـ"للحريات والحقوق المكفولة دوليا

سنسير حافالت إلى مدينة القدس خصوصا "إلى ذلك، قال رئيس التجمع الوطني المسيحي ديمتري دلياني 
يوم سبت النور حتى نمنع االحتالل من الطغيان على االحتفاالت الدينية في هذا العيد واليوم المبارك، 

الحكومة اإلسرائيلية "واتهم دلياني . "ي والوطنيولن يثنينا قمع االحتالل عن القيام بواجبنا الديني والثقاف
 ."بالعنصرية ضد كل ما هو غير يهودي

  28/3/2010الشرق األوسط، 
 

  الضفةفي مواجهات مع االحتالل ب اإلصابات عشرات .22
أصيب عشرات الفلسطينيين باالختناق بالغاز المسيل للدموع أمس، بينما :  يوسف الشايب–رام اهللا 

دني خالل مواجهات بين قوات االحتالل وأهالي قرية عراق بورين جنوب مدينة أصيب فتى برصاص مع
  .نابلس بالضفة الغربية
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وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المواجهات جرت في أعقاب 
وأشار  .يةقيام المواطنين باالحتجاج على مصادرة أراضيهم واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد القر

إلى أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني ما أدى إلى إصابة عدد 
  .كبير من المحتجين باالختناق فيما أصيب فتى إبراهيم قادوس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

أثناء اقتحامها القرية بعد وكانت قوات االحتالل قتلت األسبوع الفائت اثنين من فتية من عراق بورين 
  .مظاهرة احتجاجية مشابهة جرت هناك

من جهة أخرى، أقدم مستوطنون يهود، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، على قص وتخريب 
السياج الحديدي القريب من مستوطنة ماعون، والذي قام أهالي قرية التوانة بوضعه للحفاظ على 

  .ارضهم
  28/3/2010الغد، األردن، 

  
 أسيرا 115 إلى ترتفع األسرىقائمة عمداء : فروانة .23

قال الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، ان قائمة األسرى الذين مضى على : غزة
 قد ارتفعت اليوم إلى "عمداء األسر"اعتقالهم عشرين عاماً وما فوق وبشكل متواصل في سجون االحتالل 

 ."إبراهيم عبدالرازق احمد مشعل"سير المقدسي بعد انضمام األ)  أسيراً 115( 
واضاف في بيان صحفي امس  ان عدد األسرى المقدسيين ضمن قائمة عمداء األسرى  ارتفع أيضاً إلى 

أقدمهم وعميدهم  فؤاد الرازم  معتقل منذ تسعة وعشرين عاماً، ومنهم أيضاً على مسلماني، )  أسيرا21ً(
 .جهاد عبيدي، فواز بختان وغيرهمعالء البازيان، ياسين أبوخضير، 

أسيراً اعتقلوا  ) 314(ألسرى القدامى والتي تضم " هم جزء من قائمة "عمداء األسرى"وبين فروانة أن 
، وأن من بينهم 1994منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من  أيار 

قالهم في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، وهؤالء أسيراً مضى على اعت ) 14( أيضاً يوجد 
 .يطلق عليهم مصطلح  جنراالت الصبر 

  28/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  ؤثر على نظرتنا للقضية الفلسطينيةتولن  تجاوزناها  السالح الفلسطينيمعتجربتنا المرة  :جعجع .24
في المهرجان الذي اقامته  في كلمته سمير جعجع  "القوات اللبنانية" رئيس الهيئة التنفيذية لـ أكد: بيروت

 ال "لبنان اوالً"ان شعار  ،)1994 آذار 23في ( امس احياء للذكرى السادسة عشرة لحل الحزب "القوات"
ان العالم "، رأى "بأي حال من األحوال تقوقعاً أو انعزاالً، خصوصاً عن عالمنا العربي األوسع"يعني 

نصف قرن، مأساة كبيرة، اسمها القضية الفلسطينية، وإذا كان لنا كلبنانيين، العربي، يعيش منذ اكثر من 
تجربة مرة ومؤلمة، مع السالح الفلسطيني في السبعينات، فهذا امر تجاوزناه، ولن يؤثر لحظة على 

ان نظرتنا نحن، كقوات لبنانية، للقضية الفلسطينية، ال تنبع ال من . نظرتنا للقضية الفلسطينية
لوجيا، وال من الدين وال من العرق، بل من شعور عميق وواع بالحق، وبوقائع التاريخ اإليديو

ليس مقبوال في القرن الحادي والعشرين، ان يعيش شعب . والجغرافيا، كما بالحقائق اإلنسانية الكبرى
ل الشرق وال نعتقدن لحظة، بأنه يمكن حل اي من مشاك. بأكمله مشتتاً، بعيداً من أرضه، ومن دون دولة
إن بقاء القضية الفلسطينية من دون حل، يفتح الباب على . األوسط، قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة حرة

مصراعيه للتطرف في كل االتجاهات، كما يفتح المجال واسعاً، امام األنظمة الالديموقراطية في المنطقة، 
  ."ت المعركةللحد اكثر فأكثر من الحريات، تحت حجة ان ال صوت يعلو فوق صو

  28/3/2010الحياة، 
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25. مليون دوالر500 خطة التحرك العربي إلنقاذ القدس وتدعمها بـالقمة العربية تقر   

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية :  صالح جمعة- )ليبيا(سرت 
تحرك عربي إلنقاذ القدس الثانية والعشرين التي بدأت أمس في سرت مشروع قرار حول وضع خطة 

في ضوء المخاطر الجسيمة التي تواجه القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسة اإلسرائيلية العدوانية 
 .وبشكل خاص تلك الهادفة إلى تهويد القدس وطمس هويتها العربية

 ، وأكدوا على أن جميع اإلجراءات»دعم صمود القدس«وقرر القادة عقد قمة سرت تحت نداء 
والممارسات اإلسرائيلية من أجل تغيير معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي والبشرى 
والتاريخي بما في ذلك مصادرة األراضي والممتلكات وتهجير السكان هي إجراءات باطلة وفقا لقواعد 

 .القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وال يمكن االعتراف بها
ن القدس الشرقية أرض محتلة وأن جميع اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل وأكدوا على أ

اإلسرائيلي فيها باطلة بطالنا مطلقا ومنعدمة قانونا وحكما وال يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع 
رة إلى المدينة القانوني كمدينة محتلة وال على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين واإلشا

وطالب القادة . الموقف الدولي والجماعي إزاء عدم قانونية وجود المستوطنات في األراضي المحتلة
العرب الدول والمنظمات الدولية كافة باالستمرار في عدم االعتراف أو التعامل مع أي من المشروعات 

 باعتبارها غير شرعية واإلجراءات التي تستهدف األرض والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين
 .وتتجاهل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

وأوصى القرار بتكليف المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لوقف 
اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، التي تخالف قواعد القانون الدولي، وقيام إسرائيل بإعاقة تنفيذ قرارات 

ن ذات الصلة وتقييم إمكانية استصدار قرار عن الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل مجلس األم
الدولية النظر في وقف اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس، وتفويض األمين العام للجامعة العربية بإجراء 

 .المشاورات حول الموضوع وفى حال تعذر رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة
لتحقيق التكامل الالزم من » لجنة القدس«لتنسيق مع منظمة المؤتمر اإلسالمي خاصة ودعا القرار إلى ا

 .أجل بلوغ النتائج المتوخاة من هذه الخطة
 500 لصندوق األقصى والقدس إلى 2002واقترح القرار زيادة الدعم اإلضافي المقرر في قمة بيروت 

ضه وتمكينه من إفشال المخططات مليون دوالر لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أر
اإلسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس المحتلة، وإنشاء مفوضية عامة في األمانة العامة للجامعة 

 .العربية تعنى بشؤون القدس ودعمها وصمود أهلها المقدسيين
الدول العربية ودعا إلى دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة 

والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خالل األشهر الثالثة القادمة للدفاع عن القدس 
كما دعا الدول والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية . وحمايتها على األصعدة كافة

صة بقطاع التعليم والصحة والشباب ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخا
 .والقطاع االقتصادي واإلسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها

ودعا الفعاليات الشعبية والمؤسسات واألفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب 
ة لهذا الغرض على أن يحدد من األمانة العامة االستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربي

 .مجلس الجامعة آليات استخدام هذه التبرعات
وكلف القرار وزراء اإلعالم العرب بالتركيز على ما تتعرض له القدس من أخطار التهويد ودعوة 
وسائل اإلعالم العربية لالهتمام بأوضاع القدس وعرض اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة ودعم سبل 

 .هاالتمسك بعروبت
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 1949ودعا الحكومة السويسرية الستئناف انعقاد اجتماع األطراف السامية المتعاقدة التفاقية جنيف لعام 
لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق االتفاقية على األراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب 

اإليجابية التي أوجدها تقرير الفلسطيني تحت االحتالل بما في ذلك القدس المحتلة مستفيدين من النتائج 
 .غولدستون وتكليف المجموعة العربية في جنيف باتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن

وكلف دولة فلسطين والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة 
 لمواجهة مخططات سلطات االحتالل الدول العربية لبحث أي خطوات أو إجراءات إضافية مطلوبة

اإلسرائيلي في القدس، والطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول اإلجراءات 
 .التي تم اتخاذها في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن

  28/3/2010الشرق األوسط، 
  

  يةالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطين: لجنة المبادرة العربية .26
اكدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية تمسكها القاطع بالقدس الشرقية :  ماهر ابو طير-سرت 

 . الفلسطينية المحتلةاألراضيعاصمة لدولة فلسطين وان القدس جزء ال يتجزأ من 
ة من وقالت اللجنة في بيان اصدرته امس انها عقدت الليلة قبل الماضية اجتماعا استمعت فيه الى كلم

االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون عبر فيها عن موقف االمم المتحدة تجاه تطورات النزاع العربي 
 .االسرائيلي والجهود المبذولة من جانب االمم المتحدة بهذا الشأن

واضافت اللجنة في بيانها ان كي مون اشار الى موقف الرباعية الدولية الذي تضمن ادانة واضحة 
 .ات االسرائيلية في القدس الشرقيةلالجراء

واضاف البيان ان اللجنة استمعت ايضا الى تقرير من رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
 .التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات

واشارت الى انها خلصت الى انها عندما وافقت في اجتماعها في الثاني من اذار الماضي على اعطاء 
ثات غير المباشرة كمحاولة اخيرة الحراز تقدم في مسار تحقيق السالم وتسهيال لدور فرصة للمباح

الواليات المتحدة جاء ذلك بناء على تأكيداتها للرئيس الفلسطيني، ثم جاء الرد االسرائيلي المغرق في 
 السلبية بممارسات تتعارض بشكل كامل مع التزاماتها وذلك باالعالن عن اجراءات لبناء وحدات

 .استيطانية جديدة في القدس الشرقية وباقي االراضي الفلسطينية المحتلة
واوضحت انها اذ ترفض هذه الممارسات واالجراءات االسرائيلية فانها تؤكد انه في حالة عدم وقف 
االجراءات االسرائيلية وضمان عدم تنفيذها او تكرار مثل هذه االجراءات االستفزازية يصبح الحديث 

 .ضات المباشرة او غير المباشرة غير ذي موضوع مع تأكيد الربط بين هذين االمرينعن المفاو
وقررت اللجنة عقد اجتماع لها فور ورود نتائج جهود الواليات المتحدة لبحث الخطوات المطلوب 
 اتخاذها اذا ما استمرت اسرائيل في تنفيذ مخططاتها االستيطانية واجراءاتها في تهويد القدس او تعنتها

ومماطلتها ازاء جهود السالم، على ان ترفع الخطوات المقترحة للعرض على مجلس الجامعة على 
 .المستوى الوزاري

  28/3/2010الدستور، 
  

  لم نسحب التفويض للسلطة الفلسطينية بإجراء مفاوضات غير مباشرة: أبو الغيط .27
ة مبادرة السالم لم تسحب أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أن لجن:  صالح جمعة- سرت

التفويض الذي أعطته للفلسطينيين بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع اإلسرائيليين، مؤكدا أن هناك 
. اتصاالت عربية أميركية وجهدا أميركيا يبذل لفرض موقف أميركي يخدم المفاوضات غير المباشرة

لسالم في سرت مساء أول من أمس وقال أبو الغيط في تصريحات صحافية عقب اجتماع لجنة مبادرة ا
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إنه تم اتخاذ قرار برفض واضح إلجراءات الحكومة اإلسرائيلية بالنسبة ) عشية انعقاد القمة العربية(
للقدس الشرقية والبناء فيها ورفض هذا الموقف وتأكيد أن القدس الشرقية هي العاصمة المستقبلية للدولة 

 اللجنة قد قررت سحب التفويض الذي أعطته للفلسطينيين وردا على سؤال عما إذا كانت. الفلسطينية
، وقيل إن »أحدا لم يقل هذا«بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع اإلسرائيليين، قال وزير الخارجية إن 

اللجنة فوضت منظمة التحرير الفلسطينية بالمضي في المفاوضات غير المباشرة، ولكن العرب «
، مشيرا إلى أن هناك اتصاالت عربية أميركية »لتصرف اإلسرائيليينتظرون الرد األميركي على هذا ا

من هنا، ننتظر رد «: وقال. وجهدا أميركيا يبذل لفرض موقف أميركي يخدم المفاوضات غير المباشرة
الفعل األميركي على تصرفات إسرائيل، ولكن وفى المقابل يتخذ العرب موقفا واضحا في ما يتعلق بأن 

  . »العاصمة المستقبلية لدولة فلسطينالقدس الشرقية هي 
  28/3/2010الشرق األوسط، 

  
   للعالم في القدس تحد"إسرائيل"ما تقوم به ": المؤتمر اإلسالمي" .28

قال أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان في كلمة : وكاالتوال تيسير النعيمات -سرت
يل بالقدس يعتبر تحديا للقانون الدولي ومخالفا لقرار التقسيم القاها في افتتاح القمة إن ما تقوم به إسرائ
  .الصادر عن الجمعية العمومية لألمم المتحدة

وأضاف إن واجب كل مسلم نصرة القدس والمقدسات اإلسالمية في فلسطين مبينا أن وضع القدس 
ة لتهويدها مشددا على أن يستدعي وقفة حازمة استثنائية لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية عليها في محاول

  .القدس خط أحمر
  28/3/2010الغد، األردن، 

  
  عاصمة لدولتين في القدسإلىالمفاوضات ينبغي أن تفضي :  في القمة العربيةكي مون .29

 القمة العربية في مدينة سرت الليبية أمامقال االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في كلمته : سرت
وناشد ". ينبغي ان تفضي الى عاصمة لدولتين في القدس" اسرائيل والفلسطينيين امس ان المفاوضات بين

بين " مساندة الجهود من اجل بدء محادثات غير مباشرة ومفاوضات مباشرة"بان القادة العرب 
االستيطان غير الشرعي يجب ان يتوقف، ومكانة القدس لدى الجميع "واكد ان  .الفلسطينيين واسرائيل

وتابع موجها حديثه الى  ".م، والمفاوضات ينبغي ان تفضي الى عاصمة لدولتين في القدسيجب ان تحتر
ايا كان القلق الذي يساورنا ، ال بديل عن المفاوضات من اجل حل : رسالتي اليكم هي"القادة العرب 

ان "واضاف ". اناشدكم مساندة الجهود من اجل بدء محادثات غير مباشرة ومفاوضات مباشرة. الدولتين
واضاف اننا  ". شهرا24هدفنا المشترك ينبغي ان يكون تسوية كل قضايا الوضع النهائي في غضون 

شركاء في تحمل المسؤولية لدعم الجهود الرامية الى اعادة الطرفين االسرائيلي والفلسطيني الى طاولة 
 .المفاوضات ومناقشة تسوية سلمية

لتقديم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس واضاف انني ادعم قرار جامعة الدول العربية 
للبدء بمفاوضات غير مباشرة او مفاوضات عن قرب وهذا يشكل فرصة لنا للتحرك قدما بعد سنة من 

 . االحباط والياس
وقال انني اشعر باالحباط كما يشعر الجميع من التصرفات االسرائيلية االخيرة احادية الجانب وانني 

ن اسرائيل لبناء مستوطنات في القدس الشرقية والتصرفات االخرى المتعلقة باالماكن مستاء من اعال
 .المقدسة في الخليل وبيت لحم وسلوان والشيخ جراح والمسجد االقصى

واشار الى موقف الرباعية الدولية خالل اجتماعها اخيرا والذي يؤكد شراكتهم بالمسؤولية لدعم جميع 
وقال انني عندما التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس اكدت التزامنا  .مالجهود الرامية الى السال
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 وان هدفنا 1967باستمرار المفاوضات النهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية على حدود عام 
 ". شهرا24المشترك ينبغي ان تكون هناك تسوية كل قضايا الوضع النهائي في غضون 

 التعاون ودفعت بقوة النهاء الحصار على قطاع غزة وهذه اإلسرائيليةلحكومة وقال انه طلب من ا
 قطاع غزة ، مؤكدا انه سيفعل كل ما بوسعه النهاء القيود إلىالمطالب كانت اهدافا رئيسية لزيارتي 

واكد اهمية مبادرة السالم العربية التي تضع حلوال للنزاع بين الفلسطينيين  .المفروضة هناك
وقال ان االمم المتحدة تساعد في  . يليين واهمية شمولية الحل في المنطقة ليشمل سوريا ولبنانواالسرائ

 إجراءدعم اجراء االنتخابات في البلدان العربية كما حصل في العراق اخيرا وسوف تتعاون في 
 . االنتخابات في السودان الشهر المقبل

  28/3/2010الدستور، 
  

  لفلسطينيين إلى وقف كل أعمال العنف تدعو اإلسرائيليين وااشتون .30
 كاثرين اشتون اول من األوروبيأعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد :  فتحي صباح-غزة 

ألعمال العنف التي وقعت على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة، داعية الطرفين " قلقها الكبير"امس عن 
ادعو االسرائيليين والفلسطينيين الى ضبط النفس، : "وأضافت". الوقف الكامل لكل اعمال العنف"الى 

ان مثل هذه االعمال يسيء الى الجهود الجارية حالياً بهدف . وأدعو الى وقف كامل لكل اعمال العنف
  ".استئنافاً عاجالً للمفاوضات يبقى امراً جوهرياً"ورأت ان ". تسهيل استئناف عملية السالم

  28/3/2010الحياة، 
  

   تدين مقتل الجنديين اإلسرائيليين في غزة فرنسا .31
 اإلسرائيليين في غزة  الهجوم الذي اسفر عن مقتل الجنديين"حزم"دانت فرنسا بـ:  فتحي صباح-غزة 

ارواحاً كثيرة اسرائيلية "، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان أول من أمس
وأضاف ".  مع مقتل اربعة شبان فلسطينيين في الضفة الغربيةوفلسطينية ازهقت هذا االسبوع، خصوصاً

 ".ان فرنسا تعرب عن عميق قلقها، وتدعو الطرفين الى اكبر قدر من ضبط النفس"
  28/3/2010الحياة، 

  
   "إسرائيل" يحث أوباما على كتم الخالف مع "الكونجرس" .32

 على خطاب – حتى اآلن –ي وقع نصف أعضاء مجلس النواب األمريك:  أحمد عبدالهادي- واشنطن
مرسل إلى الرئيس باراك أوباما يطالبونه فيه باإلبقاء على أي خالفات بين اإلدارة والحكومة اإلسرائيلية 

 ".حتى ال يستفيد منها خصوم إسرائيل"محصورة داخل القنوات الدبلوماسية وبعيدا عن اإلعالم 
اضي بعد أن صاغها زعيم األغلبية وكانت نسخة الخطاب قد مررت على األعضاء األسبوع الم

وبحلول عطلة نهاية . الديموقراطية في المجلس ستنلي هوير وزعيم األقلية الجمهورية إيريك كانتور
 . من أعضاء مجلس النواب300األسبوع كان قد وقع الرسالة نحو 

وبي اإلسرائيلي وكانت الرسالة قد اقترحت للمرة األولى بواسطة منظمة إيباك التي تمثل رأس حربة الل
في واشنطن، وحملها نشطاء المنظمة إلى األعضاء مع رسالة تحثهم على توقيعها دون إبطاء وإرسالها 

  .  إلى البيت األبيض
  28/3/2010الوطن، السعودية، 
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 مضايقات إسرائيلية لوفد بولندي زار غزة   .33
لتي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، نددت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، ا:  وائل بنات- غزة

بشدة قيام السلطات اإلسرائيلية بالتعرض لوفد برلماني بولندي، وتعمد التضييق على تحركاته، خالل 
  . مغادرته من المطار اإلسرائيلي

الحملة "وكانت السلطات اإلسرائيلية قد تعمدت مضايقة أربعة برلمانيين بولنديين، شاركوا في وفد 
برلماني األخير إلى قطاع غزة، بينهم رئيسة اللجنة البرلمانية البولندية المناصرة للشعب ال" األوروبية

الفلسطيني يوالنتا شيبينسكا، وذلك خالل مغادرتهم األراضي الفلسطينية عبر المطار اإلسرائيلي بعد 
لة تفتيش زيارة قاموا بها إلى الضفة الغربية ولقائهم بأعضاء المجلس التشريعي، حيث تعرضوا لحم

 .  استفزازية، األمر الذي أدى إلى تأخر طائرتهم
  28/3/2010الوطن، السعودية، 

  
  في انتظار معجزة؟: العرب في قمة سرت .34

  وحيد عبدالمجيد
وتمثل هذه العالقة أحد . العالقة وثيقة بين العجز عن التجديد واالستغراق في الماضي قريبه وبعيده

ومأزق .  فكرية وسياسية وغيرها–زق العربي في تجلياته كافة ثقافية المداخل األكثر مالءمة لفهم المأ
فقد بلغ مبلغه الراهن . النظام العربي الرسمي اليوم ليس استثناء، هو الذي تعيد قمة سرت العربية إنتاجه

 أصبح أداؤه أفضل نسبياً) االتحاد األفريقي(نتيجة العجز عن التجديد، وحتى النظام اإلقليمي األفريقي 
  .مقارنة به، ودور كل منهما في أزمة دارفور، مثالً، شاهد

وبسبب عجز النظام العربي عن تجديد نفسه، وافتقاده بالتالي رؤية واضحة للمستقبل، ال يجد الباحثون 
عن مخرج من مأزقه إال العودة إلى الماضي والرهان على تحسين العالقات بين مصر وسورية حتى 

الثالثي الذي جمع الرياض والقاهرة ودمشق في العقد الماضي » المحور«ى يمكن استعادة ما كان يسم
  .1973وبداية العقد الحالي، وقبل ذلك في مرحلة اإلعداد لحرب 

ويعني ذلك ربط الخروج من المأزق العربي الراهن بالعودة إلى مرحلة سابقة يصعب إعادة إنتاجها، 
.  بعد كسر الجمود الذي اقترن بالعجز عن التجديدوليس باالنطالق إلى مرحلة جديدة أرقى أو أفضل

ولكن الذهنية السائدة في .  أركانه1967فكان النظام العربي في حاجة إلى تجديد منذ أن هزت هزيمة 
الثقافة حالت دون التجديد الذي كان ملحاً ألنها اعتبرته استسالماً ال يليق بمن ال يعني الصمود لديهم إال 

واكتسب النظام العربي، مذّاك، مناعة ضد التجديد بالرغم من أن .  الواقعالمحافظة على األمر
االستراتيجية التي تعرض لها كانت تفرض تغييراً جوهرياً في مقوماته، وخصوصاً الغزو » الزالزل«

 وما اقترن به من 2003 البريطاني للعراق – وتداعياته، والغزو األميركي 1990العراقي للكويت 
  . المنطقةمشروع لتغيير

فكانت مناعة النظام ضد التجديد أقوى من األفكار والمشاريع التي طُرحت لتطوير بعض هياكله وفي 
مقدماتها جامعة الدول العربية أو لتحسين أدائه منذ أن صدم الغزو العراقي للكويت بعض األسس التي 

من المشروع األميركي لتغيير فقد بدا ألشهر بعد غزو العراق، أن خوف دول عربية رئيسية . قام عليها
. المنطقة يمكن أن يضعف المناعة ضد التجديد ويقوي مركز الداعين إلى تغيير فيه، وتحقيق إصالح ما

مايو /أيار(فقد قدمت سبع دول مشاريع إلصالح الجامعة ومراجعة ميثاقها في ما بين الغزو وقمة تونس 
. لباب صوب مرحلة جديدة في مسار النظام العربيالتي أقرت وثيقتين كان ممكناً أن تفتحا ا) 2004

ولكن الوثيقتين، اللتين وضعتا مبادئ عامة إلصالح هذا النظام ولتحسين األوضاع في الدول األعضاء، 
سرعان ما حفظتا في أدراج األمانة العامة للجامعة بعد أن تجاوزت هذه الدول صدمة الغزو وتبين لها 

  . يشبه نمراً من ورقأن المشروع األميركي للتغيير
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فقد فاقم . غير أن هذا المشروع، الذي افتقد الواقعية فلقي فشالً سريعاً، لم يترك المنطقة على حالها
وأصبحت . االضطراب الكبير الذي خلقه غزو العراق، وفتح الباب أمام تغيير في موازين القوى اإلقليمية

كما صارت أكثر جرأة .  أمامها معبراً لهذا النفوذإيران أقوى من ذي قبل بعد أن تحول الحاجز العراقي
وكان طبيعياً أن . واستعداداً للتمدد في فراغ إقليمي كان استمرار جمود النظام العربي أحد أهم عوامله

وكان تدهور العالقة بين السعودية . يشتد مأزق هذا النظام ويزداد االضطراب في عالقات أعضائه
فالعالقة اإليجابية بين هذه الدول الثالث . احية، أهم تجليات االضطرابومصر من ناحية، وسورية من ن

غزو للكويت وتداعياته التي تراكمت وصوالً إلى » زلزال«هي ما حفظ توازن النظام العربي نسبياً إزاء 
الثالثي، هي » المحور«ولذلك تبدو هذه العالقة، التي يسميها كثير من العرب . الغزو األميركي للعراق

لحالة األفضل على اإلطالق في تاريخ نظام إقليمي جبل على االنقسام ربما ألنها لم تكن موجهة ضد ا
عربي آخر، أو هكذا تبدو بالنسبة إلى المولعين بها، فضالً عن أنها تعتبر جزءاً مهماً مما » محور«

  .1973تختزنه الذاكرة العربية عن حرب 
ثية، وتقييم دورها في هذه المرحلة أو تلك في مسار النظام وبغض النظر عن تكييف تلك العالقة الثال

العربي، فالمهم هو أنها أصبحت تاريخاً انقضى، وبالتالي ال يمكن استعادته ألن الظروف التي أنتجتها أو 
وحتى إذا نجحت الجهود المخلصة التي تهدف إلى تقريب الفجوة بين مصر . جعلتها ممكنة تغيرت

حة بينهما، وخصوصاً تلك التي تقوم بها القيادة السعودية، فليس ممكناً إعادة وسورية أو تحقيق مصال
فال . إنتاج الحالة التي أدت فيها العالقات بين الرياض والقاهرة ودمشق دوراً مميزاً في النظام العربي
 قضايا توجد عالقة ميكانيكية بين تصحيح العالقات الثنائية بين هذه الدول الثالث وتوجهاتها في شأن

كما أن العالقات الثنائية بين مصر وسورية قد ال تعود إلى ما كانت عليه قبل أن يتصاعد . النظام العربي
 2005الخالف بين الرياض والقاهرة من ناحية ودمشق من ناحية ثانية عقب اغتيال رفيق الحريري عام 

  .2006ويبلغ مبلغ األزمة إبان وبعيد الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام 
وعلى . لقد جرت في نهر العالقات بين هذه الدول، كما بين سورية وإيران، مياه كثيرة يصعب نزحها

 السورية استعادت الكثير من دفئها السابق، بما في ذلك على المستوى –رغأن العالقات السعودية 
لى المستوى القيادي، فليس سهالً أن يحدث مثل ذلك في العالقات المصرية والسورية وخصوصاً ع

الشخصية تؤثر تأثيراً كبيراً في سياسات الدول، وخصوصاً تلك التي يتمتع » الكيمياء«القيادي ألن 
  .حكامها بسلطات واسعة

لذلك . ليست محض شخصية، ألنها تتعلق بالذهنية وطريقة التفكير والتوجه السياسي» الكيمياء«وهذه 
ب المؤثر سلباً اآلن بقوة في العالقات المصرية ليس متوقعاً أن يحدث تغير جوهري في هذا الجان

  .السورية حتى في حال انتقال السلطة في القاهرة إذا تحدثنا عن مستقبل غير منظور اآلن
كما أن أولويات عالقات سورية اإلقليمية تغيرت، ليس فقط بسبب صالتها التي تعمقت مع إيران ولكن 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن المنطقة في مجملها صارت . تركياأيضاً نتيجة اهتمامها الفائق بالتقارب مع 
الثالثي في » المحور«مختلفة عما كانت عليه في تسعينات القرن العشرين، يصبح الرهان على استعادة 

وإذا كان هذا الرهان على حالة سابقة يعود إلى غياب األمل بحالة مستقبلية ال محل للتطلع . غير محله
مازال بعيد المنال، يبدو العرب في وضع يستحق الشفقة حيث ال مستقبل يرنون إليه إليها من دون تجديد 

فكأنهم ينتظرون معجزة ال يعرفون . وال قدرة في الوقت نفسه على إعادة إنتاج شيء إيجابي من الماضي
 .كنهها وال من أين يمكن أن تأتيهم

 
  28/3/2010الحياة، 
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  !طربوش تركي في قمة العرب .35
 ير ماهر ابو ط

وفي كل القمم اسرار ، يروى بعضها ، ويبقى البعض االخر ، طي التاريخ ، . في القمة العربية اسرار
 .والسجالت والذاكرة

االمين العام لجامعة الدول العربية اراد . وفي المداوالت المغلقة تفجرت عدة قضايا. هنا في سرت
. ير المريحة بشأن دور االردن تجاه القدسوالموقع له ظالله غ" مفوض القدس"استحداث موقع جديد هو 

وزراء خارجية عرب ساندوا االردن في رفضه لهذه الصيغة ، الن فيها التفافا وسحبا للبساط من تحت 
وزير الخارجية المصري تراوحت مواقفه بين التأييد والرفض ، غير انه في . الدور االردني في القدس

الحديث في مرحلة كان عن تكيلف شخصية . الخارجية االردنيالنهاية اتخذ موقفا مؤيدا لموقف وزير 
المغاربة قالوا انهم سيدعون لجنة . ثم تم طرح صيغة لتولي شخصية مقدسية للموقع. مغربية بالموقع

وال " مفوض القدس"في النهاية لم تنجح قصة . القدس لالجتماع قريبا ، من اجل بحث عدد من الملفات
الصيغة ظاهرها القدس ، وسرها يريد قضم الدور االقليمي . ل برأسها مجددااحد يعرف اذا ماكانت ستط

 .لالردن
في المعلومات . من االسرار االخرى ما يتعلق بطرح مشروع لتكتل اقليمي جديد هو رابطة دول الجوار

مواز التجمع االقليمي هنا . ان ايران تم ابالغها مسبقا عن المشروع ، من اجل انضمامها وانضمام تركيا
الفكرة انهارت . لجامعة الدول العربية ، وقد يؤسس النهيار جامعة الدول العربية لصالح تكتل اقليمي

والن الصيغة فوق . امام رفض دول عربية للفكرة ، الن التعبير عن دول الجوار يعني دول عديدة
في المحصلة . سالميةالجامعة العربية ودون صيغة منظمة المؤتمر االسالمي التي تحوي دول عربية وا

واتحاد الدول العربية الذي كان يضم االردن . االتحاد الخليجي. االتحاد المغاربي. العرب شبعوا تجمعات
وهي تجمعات لم تقدم ما يمكن اعتباره فوق العادة في العمل العربي . ومصر والعراق واليمن

 .ت في نهاية المطافولها اخطارها وقد فشل. صيغة رابطة دول الجوار فضفاضة.المشترك
الليبيون لم يصدقوا قصة . يقول ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن يرغب بالمشاركة. سر ثالث

القذافي لم . مشاركة عباس تقررت في اللحظات االخيرة. مرض عباس في تونس وعالجه في عمان
قمة سرت اصبح .  معلومةيخرج الستقبال عباس ، وكان وجه عباس يشي بكثير من الضيق السباب غير

اكثر القرارات والمداوالت تتحدث عن القدس ، . اسمها قمة القدس ، بقرار من وزراء الخارجية العرب
وهي كلها صياغات لغوية ال تضر وال تنفع ، فالقدس نالت كما هائال من الشعر العربي والصياغات 

ملف احتياجات القدس المالية بدأ بمائة . صوالبيانات ، وال احد يهتم في المجتمع الدولي بكل هذه القص
وخمسين مليون وقفز الى نصف مليار دوالر ، وهناك اقتراحات بتأسيس صندوق للقدس بخمسة 

اغلب الظن ان القدس لن تحصل على دوالر واحد في نهاية المطاف ، ليس الن العرب ال . مليارات
 .كل مرة ، وال يصل القدس زيت لسراج واحدسمح اهللا يكذبون ، ولكن الن قصة الدعم المالي تتكرر 

وهي قمم تتكبد الدول نفقات هائلة تصل الى . االنجاز الوحيد في العالم العربي هو عقد القمم بشكل منتظم
من . للبناء واالقامة والمواصالت واالتصاالت. االخوة في ليبيا تكبدوا نفقات هائلة. عشرات الماليين
ة هي ان الشركات المنفذة هي تركية ، واالف العمالة للضيافة وبقية القضايا تم المفارق. اجل القمة العربية

قضايا العرب . وعلى هذا يجتمع العرب ، وتستفيد فقط الدول الكبرى في االقليم. جلبها ايضا من تركيا
خطيرة وال يتم حلها ، والمستفيد الوحيد من المصاريف والنفقات هي تركيا والطربوش التركي يهتز 

 .فرحا لدوره في كل مكان
 .امان ربي امان

  28/3/2010الدستور، 
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  آفاق األزمة بين أوباما ونتنياهو .36

 بالل الحسن
 ما هي حقيقة األزمة بين إسرائيل والواليات المتحدة األميركية؟

 ما هي حقيقة األزمة بين باراك أوباما وبنيامين نتنياهو؟
ولكن من . تخف بهذه األزمة أو نقلل من قيمتها ودروسهاال نريد، وال يجب، وليس من المصلحة، أن نس

أزمة بين التكتيك . إنها أزمة تكتيكية: وهنا نقول. واجبنا، ومن مصلحتنا أن نفهم هذه األزمة على حقيقتها
السياسي األميركي الذي يعبر عنه أوباما حول قضايا المنطقة، وأبرزها قضية المفاوضات والتسوية 

الرئيس األميركي لديه تصورات ولديه مطالب، منها وقف . لتعامل مع إيران النوويةالسياسية، وقضية ا
ومنها أن تقدم إسرائيل مبادرات حسن نية تجاه . االستيطان بعامة، ووقف االستيطان في القدس بخاصة

ومنها إقرار إسرائيل . الفلسطينيين لتشجيع محمود عباس على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة
أما نتنياهو، فإنه يرفض هذه .  ستكون مرجعية المفاوضات1967مطلب محمود عباس بأن أراضي ب

المطالب األميركية كلها، بل هو ذهب إلى حد اإلعالن عن معارضته لكل هذه المطالب في خطاب علني 
عه إلى وقد أغضب هذا التعارض في المواقف أوباما، ودف). إيباك(داخل مؤتمر اللوبي اليهودي السنوي 

من البيت األبيض من دون تصويره » سرا«توجيه إهانات دبلوماسية لنتنياهو، مثل دخوله وخروجه 
ومنها أنه رفع صوته في وجهه مبلغا إياه بأن سياساته تسيء إلى مصالح أميركا وعالقاتها مع . مباشرة
ينما كان نتنياهو يجتمع مع ومنها أنه غادر االجتماع متوجها إلى منزله داخل البيت األبيض، ب. حلفائها

 .مستشاريه داخل البيت األبيض أيضا
لماذا يعلن نتنياهو اعتراضه على التكتيك األميركي، رغم أنه خالف بين السياستين وبين الرجلين، وال 
يرقى أبدا إلى خالف بين الدولتين، حيث يواصل البيت األبيض ورجاالته، إعالن تأييدهم المطلق 

ومستقبلها وقوتها؟ ليس ألنه يريد معارضة أوباما، ومعارضته فقط، بل ألنه يدعوه في إلسرائيل وأمنها 
ويمكن تلخيص . الوقت نفسه إلى قبول خطة تكتيكية أخرى، ترى إسرائيل أنها الخطة األصح واألنسب

تقنعها إسرائيل تحاور الواليات المتحدة، وتريد أن . هذه الخطة التكتيكية األخرى بكلمة واحدة هي إيران
بجعل إيران هي الهدف السياسي المشترك بين الدولتين، ثم يتم بعد ذلك الذهاب إلى الموضوع 

ومفهوم نتنياهو بالذهاب نحو الهدف اإليراني يتلخص أيضا بكلمة واحدة هي الحرب، التي . الفلسطيني
 وأوباما هنا يرفض .تتيح إلسرائيل أن تؤكد هيمنتها العسكرية في المنطقة بعد أن خسرت تلك المكانة

يرفض أن تكون نقطة البدء بينهما هي إيران، ويرفض أن يقتصر . اقتراح التكتيك اإلسرائيلي هذا بأكمله
 .أسلوب معالجة الموضوع اإليراني على الحرب، وبخاصة حرب تشنها إسرائيل بدعم أميركي

 نيويورك وواشنطن، أن أوباما لم والذي حدث على أرض الواقع في األيام القليلة التي قضاها نتنياهو بين
. ينجح في إقناع نتنياهو، ونتنياهو لم ينجح في إقناع أوباما، وهكذا تصادم الموقفان وانفجر الخالف

الشيء الوحيد والجديد الذي يميز هذا الخالف، هو عناد نتنياهو، وميله لإلعالن عن موقفه بطريقة تصل 
ا التباهي داخل إسرائيل لكي يظهر كبطل، بطل يتحدى رئيس وميله إلى استثمار هذ. إلى درجة التباهي

 .الدولة األكبر في العالم
، يتوقف أمام الرأي »مكان تحت الشمس«في هذا األمر، فهو في كتابه » نظرية«ولنتنياهو سابقة 

ض اإلسرائيلي السائد والقائل بأن القائد اإلسرائيلي ال يستطيع معارضة البيت األبيض األميركي، فيرف
والحقيقة . هذه النظرية، ويعلن العكس، قدرة القائد اإلسرائيلي على رفض تنفيذ ما يريده البيت األبيض

. الواليات المتحدة السياسي، إال ودفع منصبه ثمنا لذلك» تكتيك«أنه ما من قائد إسرائيلي عارض 
 دائما إلى جانب البيت األبيض ، كان ينحاز)إيباك(والحقيقة أيضا أنه حتى اللوبي اليهودي القوي والمتنفذ 
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األميركي ضد قادة إسرائيل، في كل خالف نشب بينهما، فاللوبي اليهودي تعبير عن مصلحة أميركية 
 .وليس موجها للسياسة األميركية، كما يروج لذلك كثيرون

عندما أصبح نتنياهو «، أنه )25/3/2010: آري شافيت(» هآرتس«وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة 
وانتقد بشدة فشل أسالفه . إيران، إيران، إيران: سا للوزراء، أوضح في محادثات مغلقة أن مهمته هيرئي

ويوضح الكاتب نقطة ضعف موقف نتنياهو بقوله إن . »في صد هذا التهديد، وآمن بأنه مكلف بمهمة
 وال يمكن  إسرائيلي وثيق،-ال يمكن أن ينجح من دون تعاون أميركي «معالجة موضوع إيران عسكريا 

 .دوليا» أن ينجح عندما تكون إسرائيل منبوذة
هذا األمر رغم بداهته ووضوحه، لم يلفت نظر نتنياهو بسبب خيالئه، مع أن األمثلة على فشل مثل هذا 
األمر، تكررت في الحياة السياسية أكثر من مرة، ودفع الذين كرروه الثمن دائما، وكان القائد السياسي 

، )يسقط بطريقة ديمقراطية يخطط لها األميركيون(ي امتحان االستمرار في السلطة اإلسرائيلي يسقط ف
 ).وبطريقة ديمقراطية أيضا يخطط لها األميركيون(ويأتي بعده قائد إسرائيلي جديد 

هكذا سقط إسحاق رابين في السبعينات عندما عارض سياسة جيرالد فورد وجيمي كارتر وهنري 
تدبير مكيدة شهيرة له، حين تم الكشف عن حساب سري لزوجته أثناء عمله كيسنجر في ذلك الوقت، وتم 

سفيرا في واشنطن، حساب فيه خمسة آالف دوالر فقط ال غير، خالفا للقانون اإلسرائيلي، فاضطر 
 .لالستقالة

وسقط إسحاق شامير أيضا، حين عارض سياسة جورج بوش األب ووزير خارجيته جيمس بيكر، أيام 
، كان شامير يرفض الذهاب إلى المؤتمر، وهدده بيكر، 1991مر السالم في مدريد عام اإلعداد لمؤت

، ولكنه )وقد تحقق ذلك فعال(وذهب إلى المؤتمر مرغما ومعلنا أنه سيفاوض الفلسطينيين عشرين عاما 
 .دفع الثمن غاليا بسقوطه، وبخالفة رابين له من جديد

، )قبل أن يحكموا( إلى نصائح المحافظين األميركيين الجدد ، عندما استمع1999وسقط نتنياهو نفسه عام 
، واصطدم بسبب ذلك مع الرئيس )1999 إلى 1996من (وبادر إلى تفشيل مفاوضات التسوية السياسية 

بيل كلينتون، ودفع منصبه كرئيس للوزراء ثمنا لذلك، وخلفه إيهود باراك الذي ذهب إلى مفاوضات 
 .2000كامب ديفيد 
نياهو يكرر التجربة نفسها، ومن دون أن يتعلم، ربما ألنه يراهن على قوى أميركية داخلية وها هو نت

 .معارضة، تحاول العودة بأميركا إلى مرحلة سياسة المحافظين الجدد
 ماذا سيفعل أوباما بعد ذلك؟: ولكن يبقى السؤال األكبر

ب إلى واشنطن تخوفات، من إقدام إذاعة الجيش اإلسرائيلي قالت إن لدى الوفد اإلسرائيلي الذي ذه
اإلدارة األميركية على خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، تتعلق بمجاالت التكنولوجيا والمساعدات والرقابة 
على المعلومات، ونقلت عن مصادر شاركت في المحادثات، أن جيمس جونز مستشار األمن القومي لمح 

 .هذا سؤال. إلى ذلك
وباما تقرير غولدستون يمر في مجلس األمن من دون أن تستعمل الفيتو، هل ستدع إدارة أ: وسؤال آخر

 فيدفع ذلك إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية لتحاسب على جريمتها في غزة؟
وهي أيضا أمثلة . هذه أمثلة عما تستطيع أميركا أن تفعل، إن أرادت، لكي تضبط سياسة إسرائيل المنفلتة

  .ه من أميركا لتثبت حسن نيتها فيما تدعيه من سعي لحل فلسطيني عادلعما يستطيع العرب أن يطلبو
  28/3/2010الشرق األوسط، 
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  ذر الرماد
  حسام كنفاني

تختتم القمة العربية اليوم على وقع استحقاق القدس المحتلة، التي يبدو أن األيام المقبلة ستكون معركتهـا                 
” إسرائيلي“موقف  .  عن مخططات التهويد واالستيطان      ألي تراجع ” اإلسرائيلي“بامتياز في ظل الرفض     

  .قد يكون األكثر تعنّتاً منذ بدء المفاوضات في مدريد وأوسلو 
القمة العربية مطالبة بتحرك فاعل في ما يخص المدينة المقدسة المحتلة، غير أن ما يتسرب عـن هـذا                   

مشروع . اقع المزري الذي تعيشه المدينة    الموقف ال يعدو كونه استعراض لن يكون له كبير األثر في الو           
خطوة أولـى   .  مليون دوالر لدعم القدس وصمود الفلسطينيين فيها         500القرار العربي ينص على تقديم      

مهمة لكن هي ال تلبي الطموحات المعلّقة على القادة العرب، فالمبلغ بحد ذاته زهيد جداً بالمقارنة مع ما                  
المدينة، والذي يبلغ، بحسب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي،         تنفقه المؤسسات الصهيونية على     

  . مليار دوالر 17أكثر من 
وما يزيد األمر سوءاً أن أي استراتيجية لم تعلن للكشف عـن            . المقارنة بين المبلغين مضحكة ومخجلة      

مبلغ، من دون مطالبـة  بهذا ال” صندوق األقصى“فما أعلن هو دعم . آلية صرف هذا المبلغ الزهيد نسبياً   
صمود الفلـسطيني فـي القـدس       الصندوق بتقديم تصور لطريقة الصرف وكيفية تسخير ما قدم لدعم ال          

  .المحتلة
فالتجارب السابقة لمشاريع الدعم العربيـة      . وما هو أكثر إلحاحاً هو إرفاق الدعم الكالمي بتطبيق فعلي           

فاألموال التي كان يعلن عنها في القمم العربية لدعم         . أثبتت أنها تبقى في غالب األحيان حبراً على ورق          
السلطة الفلسطينية كانت تبقى أرقاماً، فالكثير من الدول لم تكن تلتزم بما تعلن عنه، ليبقى الدعم في إطار                  

  .تسجيل موقف فقط ال غير 
 المشكلة في   حتى لو افترضنا أن الصندوق حصل على نصف مليار دوالر المرتقبة للقدس المحتلة، تبقى             

الدعم ال بد أن يكون لترسيخ الوجود الفلسطيني في المدينة          . كيفية تحقيق هذا الدعم، وإن خلصت النوايا        
مثل هذه الغاية تتحقّق بتكثيف البناء وتعزيز وضع السكان العرب المهددين يومياً            . وتأكيد هويتها العربية    

 تحقيقه فعلياً بسبب احتكار ما يسمى بلدية القـدس          مثل هذا األمر غير ممكن    . بمشاريع الهدم والترحيل    
  .المحتلة لرخص البناء، وغياب أي وجود رسمي فلسطيني في المدينة بعد إغالق بيت الشرق 

كل ما في األمر أنه ذر لبعض       . على القدس المحتلة ال يبدو أنه يسمن أو يغني من جوع            ” الكرم العربي “
مخاطر التي تحيق بالمدينة المقدسة واالستهداف الممـنهج الـذي          رماد لن يحجب ال   . الرماد في العيون    

  .تتعرض له 
  28/3/2010الخليج، اإلمارات، 
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  28/3/2010البيان، 

    


