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   متر200يبعد عن األقصى أقل من  ضخم الكشف عن مخطط لبناء كنيس .1

 كشف المحامي قيس يوسف ناصر مستندات مخطط تحركه سلطة اآلثار اإلسرائيلية وشركة :القدس
نيس كبير يبعد عن المسجد األقصى اقل من  لبناء كيةسرائيلاإلحكومة لتطوير الحي اليهودي التابعة ل

 بناء كنيس يهودي مهدم بني في الحقبة العثمانية على ارض داخل إعادة إلىويهدف المخطط  .مائتي متر
 . كبيرة آنذاكإضرابات أثار شوش من األرض األمر الذي أبو قبر الشيخ إخالءالبلدة القديمة بعد 

 1948هدم خالل حرب " تفئيرت يسرائيل" باللغة العبرية أو" فخر إسرائيل"والكنيس المذكور المسمى 
 ويالصق الحي الروماني الذي يزعم اإلسرائيليون ،قل من مائة متر عن ما يسمى كنيس الخرابأويبعد 

 ويشمل  مترا27ًويبلغ ارتفاع المبنى نحو .  متر300وتبلغ مساحة الكنيس نحو . اكتشافه في المنطقة
رضي للسكن مع طابقين لصالة أطابق سفلي، طابق بركة الصالة، طابق : أقسام طوابق وستة أربعة

 .الرجال والنساء وسطح المبنى وقبة الكنيس
ويشرح المحامي ناصر المحاضر في قانون التنظيم والبناء والمتخصص في شؤون القدس خطورة 

 :يحمل المخطط عدة مخاطر: المخطط بقوله
 واقع على أمر ليكونا كالهما فرض مؤخراً" الخراب" بناء كنيس لىإ ينضم بناء الكنيس من جديد :أوالً

األرض لتغيير طابع البلدة القديمة الفلسطيني وتغليب طابع يهودي عليه، وهذه هي نية سلطة اآلثار من 
 بناء الكنيس مع أنالمخطط وقد عبرت عن ذلك بصورة واضحة في ملخص المخطط حين صرحت 

 ". أرضهإلىإسرائيل عودة شعب "كنيس الخراب يمثل 
 أنذلك ألن سلطة اآلثار تدعي .  الحفريات اإلسرائيلية في البلدة القديمةإطار يندرج المخطط في :ثانياً

ن حفر هذه المنطقة التي لم تحفر أ على منطقة استوطن فيها اليهود منذ آالف السنين والكنيس بني سابقاً
 .ئل تاريخية هامة لوجود اليهود في فلسطين دالإلى سيوصل اإلسرائيليين اإلطالق على سابقاً
 أعلى سيكون أعلى حسب مستندات المخطط من قبة الصخرة بل  عن كنيس مرتفع جداًث نتحد:ثالثاً

 تغيير طابع البلدة القديمة لتهويدها أوالًالمباني في البلدة القديمة والهدف من ذلك من الناحية السياسية هو 
 . الصخرة وباقي المقدسات في البلدة القديمةوتهميش األقصى المبارك وقبة

ن الكنيس سيستغل بسبب ارتفاعه الكبير كمطل إسرائيلي إ عدا عن تهميش المقدسات الفلسطينية، ف:رابعاً
 وسياسية أمنيةعلى الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة سيستغله اإلسرائيليون على األغلب ألغراض 

  .إليهدسي الشريف وخصوصية الحجيج على نحو يمس قدسية الحرم الق
  3/4/2010القدس، فلسطين، 

  
  نجري اتصاالت مع الفصائل للحفاظ على التوافق لحماية الشعب الفلسطيني: هنية .2

ندد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إسماعيل هنية بالتصعيد العسكري : ضياء الكحلوت -غزة 
وقال هنية في  .جتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا التصعيد والعدواناإلسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً الم

إن الحكومة تجري اتصاالت مع الفصائل الفلسطينية للحفاظ : نسخة منه" العرب"تصريح صحافي تسلمت 
  .على التوافق الداخلي حمايةً للشعب الفلسطيني وتعزيزاً لوحدته

  3/4/2010العرب، قطر، 
  

  يفي قضية رفيق الحسينانتهاء التحقيقات : النتشة .3
الممثـل  و, أكد رفيق النتشة رئيس هيئة الكسب غير المشروع في الـسلطة الفلـسطينية             :القدس المحتلة 

مازن للتحقيـق فـي قـضية رفيـق          أن اللجنة التي كلفها الرئيس أبو     ،  الشخصي للرئيس محمود عباس   
نته بانتظار عودة الرئيس عباس إلـى        إلى أن لج   ،وأشار النتشة . تحقيقاتها بالكامل الحسيني أنهت عملها و   
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رافضاً الكشف عن أي تفاصـيل فـي محتـوى          , رام اهللا خالل األيام المقبلة لعرض النتائج الكاملة عليه        
   .التحقيق تاركاً القرار النهائي بيد الرئيس عباس حين عرض الملفات عليه

  3/4/2010الشرق، قطر، 
  

  م في تصفية عدد من المقاومين ساهعميل لالحتاللشرطة غزة تلقي القبض على  .4
أعلنت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أمس، عن اعتقالها أحد العمالء المتعاونين مع 

وقالت في بيان صحفي بثته وسائل إعالم فلسطينية، . االحتالل اإلسرائيلي بالمحافظة الوسطى في القطاع
اه به في قضايا أخالقية وأمنية وبالتحقيق معه اعترف بقيامه إنها قامت باستدعاء أحد المواطنين لالشتب

  .بعدة حاالت اغتصاب وقضايا أخرى بجانب تعاونه مع االحتالل اإلسرائيلي
وأضافت أنه عند مواجهة هذا العميل ببعض الدالئل اعترف أنه على اتصال باالستخبارات اإلسرائيلية 

  . علمها بسقوطه أخالقياًالتي قامت بتجنيده عن طريق الجوال وذلك بعد
وأوضحت المباحث أن العميل اعترف بتزويد االستخبارات اإلسرائيلية بتفاصيل عن هيكلية ونشاطات 
فصائل المقاومة الفلسطينية بالمحافظة الوسطى، باإلضافة إلى اشتراكه في العديد من العمليات التي أدت 

 .إلى تصفية عدد من رموز المقاومة بالمحافظة
  3/4/2010، اإلماراتد، االتحا

  
  نللفلسطينييحماس تدعو فتح للتبرؤ من فياض وتتهمه ببيع الوهم  .5

 أن رئيس حكومة رام اهللا سالم  عزت الرشقأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس: حمزة حيمور
  .فياض يبيع الوهم للشعب الفلسطيني من خالل تصريحاته؛ داعيا حركة فتح للتبرؤ منه

في مقابلة مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية نشرت أمس الجمعة أن الدولة الفلسطينية  أكد فياض وكان
  ". الوقائع على األرض" من خالل 2011المرتقبة ستبصر النور بحلول 

إن تصريحات فياض محاولة لتخدير الشعب الفلسطيني، وإن أطروحاته بالسالم " السبيل"وقال الرشق لـ
ياهو الذي يهدف إلى إنهاء المقاومة عن طريق السلطة وإغداق المال االقتصادي تتناغم مع مشروع نتن

وأضاف أن تصريحات فياض تؤكد أنه . على الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الشعب ال يباع وال يشترى
   .أقرب لليهود منه للشعب الفلسطيني، معتبرا أنه يحاول تعميد نفسه من أجل القبول عند الصهاينة

، متهما إياه بأنه )عيد الفصح(ة رئيس حكومة رام اهللا للشعب اإلسرائيلي بأعيادهم واستنكر الرشق تهنئ
واختتم كالمه بأن الشعب الفلسطيني سيلفظ فياض ولن  ".ال ينتمي للشعب الفلسطيني، ويبيع الوهم له"

  .، داعيا حركة فتح للتبرؤ من سالم فياض"االنحطاط الوطني"يقبل ما وصفه بـ
  3/4/2010السبيل، األردن، 

  
  بالمساس بثوابت القضية الفلسطينيةوتتهمه   تطالب بمحاسبة فياض"الشعبية" .6

الشعبية لتحرير  الجبهة  نقال عن مراسلها محمد جمال وعن وكاالت أن          3/4/2010الشرق، قطر،   ذكرت  
 التي أعلن فيها نيـة الفلـسطينيين إعـالن    حكومة رام اهللا سالم فياض  رئيسبتصريحاتفلسطين نددت 

دولة الفلسطينية في شهر أغسطس المقبل، وأمل أن يشارك اإلسرائيليين احتفاالت االستقالل، وهو مـا               ال
   ".النكبة الفلسطينية"يعتبره الفلسطينيون تنكراً لمعاناتهم خالل ما اصطلحوا على تسميته بـ
ـ    "وقالت الجبهة في بيان لها تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه،             ى افتتـاح دوار    من ال يجرؤ عل

الشهيدة دالل المغربي وتكريم األسرى بمنحهم أوسمتهم النضالية ومن يقوم بمطاردة واعتقال المقاومة ال              
   ".يعول عليه في إعالن الدولة الفلسطينية
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تجاهلت الحقائق التاريخية ومست الثوابت الوطنية وفـي مقـدمتها عـودة            "وقالت إن تصريحات فياض     
، وإطالق سراح كافـة األسـيرات       194 إلى ديارهم المغتصبة طبقاً للقرار األممي        الالجئين الفلسطينيين 

  ". واألسرى دون قيد أو شرط أو تمييز باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية
" رئيس حكومة تصريف األعمال لسلطة الحكم اإلداري الذاتي       "وحذرت الجبهة من أن فياض الذي أسمته        

مج وتصريحات سياسية تتصل بقضايا العمل الوطني الكبرى وال تقوم على التوافق            درج على إطالق برا   "
   ".الوطني وليست من صالحياته

تساهم في كل األحوال في إشاعة األوهام الوردية لواقع يتـصف بالجريمـة             "ورأت أن هذه التصريحات     
  ".ني والمرارة واأللم والفظائع المتصاعدة بحق األرض والوطن واإلنسان الفلسطي

  نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض أن الجبهـة الـشعبية               3/4/2010القدس العربي،   وجاء في   
وان كل تلك البنية التحتية التي تعد لالجئين في         ' ال تستحق الرد او التعليق    'تصريحات فياض   اعتبرت أن   

 جميل المجدالوي عـضو     على حد قول  ' سيركلها اي طفل فلسطيني بقدمه     '1967االراضي المحتلة عام    
ـ   .المكتب السياسي للجبهة   مثل هذا الكالم ال يستحق الحبر الـذي دون         '،  'القدس العربي 'وقال مجدالوي ل

به، واصغر طفل فلسطيني يستطيع ان يركل بقدمه اي بنية تحتية تخصص لمصادرة حق العودة لالجئين                
  .'الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها

ي على محاسبة فياض او اي مسؤول فلسطيني تصدر عنه تصريحات تشير الى امكانيـة               وشدد المجدالو 
التنازل الفلسطيني عن حق العودة، مشددا بان اي كالم في ذلك االتجاه هو خروج عن الثوابت الوطنيـة                  

  .الفلسطينية
ـ     ويلتـزم   ال نعتقد ان أي مسؤول فلسطيني يحتـرم نفـسه         '،  'القدس العربي 'واضاف المجدالوي قائال ل

بالثوابت الفلسطينية يمكن ان يطرح مثل هذا الكالم، وآمل ان ال يكون ما نسب لفياض صحيحا، واذا كان               
صحيحا يجب ان تكون هناك وقفة مسؤولة واتخاذ موقف من كل شخص يخرج عن الثوابت الفلـسطينية                 

  .'ومحاسبته
  

  عن حق العودةالتوكيل عن الشعب الفلسطيني ليتحدث فياض ال يمتلك ": الجهاد" .7
ـ : وليد عوض  -رام اهللا    ، رئـيس  'القـدس العربـي  'قال خالد البطش احد قادة حركة الجهاد االسالمي ل

، مـشددا   "ال يمتلك التوكيل عن الشعب الفلسطيني ليتحدث عن حق العودة         "حكومة رام اهللا سالم فياض        
  .على ان حق العودة غير قابل للنقاش والتفاوض

نحـن نعـد البنيـة التحتيـة        'االسرائيلية في مقابلة نشرتها الجمعـة       ' هآرتس 'وكان فياض قال لصحيفة   
  االمر الذي رفضته الفصائل الفلسطينية حيث ' الستيعابهم، فلديهم الحق بالعيش في داخل الدولة الفلسطينية

تلك  والتعويض عن    1948نحن نطالب بالعودة لقرانا ومدننا التي هجرنا منها عام          'واضاف البطش قائال    
  .'السنوات التي شردنا فيها من وطننا

ـ    نحن ندين بشدة تصريحات فياض ونطالبه بالتوقف عن مثل تلـك           '،  'القدس العربي 'وتابع البطش قائال ل
واعتبـر   .'فياض ليس موكال ال هو وال غيره بالتحدث باسم الالجئين الفلسطينيين          '، مضيفا   'التصريحات

 لحل قضية الالجئين مـن خـالل        إلسرائيلت تقدمها السلطة    تصريحات فياض بانها تأتي ضمن مقترحا     
بال شك هناك اطراف فلسطينية فـي       '، مضيفا   1948شطب حق العودة لالراضي الفلسطينية المحتلة عام        

السلطة تقدم صيغا لحل قضية الالجئين، وهذا كالم مرفوض وهو التفاف على حق الـشعب الفلـسطيني                 
  .'1948عام بالعودة الى ارضه التي هجر منها 

وشدد البطش على ان اي حل ال يضمن عودة الالجئين الى داخل اسرائيل التي اقيمت على انقاض قراهم                  
واعتبر بان فياض غير مخول بالحـديث        .'حل ال يمثل الشعب الفلسطيني وحل باطل ومرفوض       'ومدنهم  

يعد البنيـة التحتيـة فـي       عن حق الالجئين او تقديم مقترحات لحل تلك القضية، معتبرا تصريحاته بانه             
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فياض ال يمثـل    ' ، وقال   'تضعه في دائرة الشبهة   ' الستيعاب الالجئين بانها     1967االراضي المحتلة عام    
  .بتلك التصريحات' اال نفسه ويضع نفسه في دائرة الشبهة

 3/4/2010القدس العربي، 
  

  دفاع عن النفس إطالق الصواريخو ..تعكس نوايا إجراميةالتهديدات اإلسرائيلية : حماس .8
من أهمية قلل  حركة حماسموسى السماك أحد قادة  أن غزة من 3/4/2010قدس برس، ذكرت 

التصريحات التي يطلقها قادة االحتالل اإلسرائيلي، والتي طالبوا خاللها بتصفية قادة الحركة، معتبرا أنها 
  ". مثيرة للسخرية"

هديدات التي يطلقها قادة العدو الصهيوني لن إن الت: "في المحافظة الوسطى في تصريح صحفي وقال
تخيف قيادة حركة حماس، بل تعزز االنتماء للمقاومة، وتكرس لدى الحركة وكافة أبناءها وأنصارها 

  ".مفهوم التحدي والتصدي ألي عدوان صهيوني
و تعكس النوايا اإلجرامية التي تتصف به قوات العد"وأشار السماك إلى أن مثل هذه التصريحات 

الصهيوني، وأن هذه النوايا اإلجرامية كانت واضحة من خالل شن االحتالل الحرب الهمجية على قطاع 
  ".  فلسطيني ما بين شهيد وجريح7000غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 

المؤسسة الرسمية الصهيونية تشرف على استمرار جيش االحتالل في ممارسة إرهاب الدولة "وبين أن 
يستهدف الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه من أجل ارتكاب مزيد من جرائم الحرب وجرائم المنظم، الذي 
  .، كما قال"ضد اإلنسانية

حركة حماس، اعتبرت أمس، أن إطالق  أن )يو بي آي( نقال عن وكالة 3/4/2010الخليج، وأوردت 
ها وزير الخارجية رافضة بذلك الدعوة التي وجهها ل" دفاع عن النفس"الصواريخ من قطاع غزة، هو 

  .الروسي سيرغي الفروف
إطالق الصواريخ هو نتيجة "في تصريح له نشره، أمس، موقع تابع للحركة " حماس"وقال الناطق باسم 

للعدوان والهمجية الصهيونية، وإن هذه الصواريخ جاءت في إطار الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وعن 
األصل أن "وشدد على أن ". األخيرة على قطاع غزةأرضه ومقدساته كما حصل في الحرب الصهيونية 

  ".يتم الضغط على العدو الصهيوني لوقف جرائمه واعتداءاته المستمرة على أبناء شعبنا الفلسطيني
  

  مهما كانت التضحيات "إسرائيل"بـلن نعترف : حمدانأسامة  .9
ن أسامة حمدان، أن الحركة في لبنا» حماس«أكد مسؤول العالقات الدولية وممثل حركة : لبنان/ طرابلس

عرض عليها المال والسلطة والنفوذ مقابل أن تعترف بإسرائيل، مؤكداً أنها لن تعترف بإسرائيل مهما 
 . بلغت العروضات والتقديمات، ومهـما كانت التضحيات

تكلم حمدان عن أهمية  وكالم حمدان جاء خالل مشاركته في ندوة في حرم جامعة الجنان في طرابلس،
أن نستوعب أن طبيعة البشر متباينة ويمكن أن «وحدة الداخلية، مستخلصاً الحلول للحفاظ عليها، ومنها ال

يكون هذا التباين رحمة، وأن نحدد أهدافاً كبيرة لتتوحد حولها األمة، فنترك التفاصيل واألمور الصغيرة، 
 .  »ان بالوعد اإللهي بالنصرإضافة إلى اإليمان بأن أمتنا قــادرة على النهوض من كبوتها، واإليم

  3/4/2010السفير،            
 

  الضفةب أن تتجرأ على المقدسات وغزة لوال تقييد المقاومة "إسرائيل"لـما كان : المصري .10
إلى لجم " قدس برس" مشير المصري في تصريحات خاصة لـ حماسدعا القيادي في حركة: غزة

ال شك أن العقلية الصهيونية تؤكد كل مرة على : " وقالإسرائيل ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني،
بشاعتها واستهدافها لكل ما هو فلسطيني، وبالتأكيد فإن جرائم العدو لم تتوقف ولكنها تزداد يوما عن 
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يوم، وهو يقصف اليوم مواقع مدنية بما في ذلك مصنع ألبان وأجبان، ويركز على االقتصاد ليحارب 
نحن نؤكد أن هذه الجرائم تزيد فاتورة الرد لدى  قى له من لقمة عيش، لذلكالشعب الفلسطيني فيما تب

المقاومة، والعدو وحده يتحمل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد، ونحن نؤكد أن هذه 
الجرائم ستبقى في قاموس المقاومة وستأتي اللحظة المناسبة لتقول المقاومة كلمتها، لكن يجب أن يلجم 

  ".عدو الصهيوني وأن ال يحل أزماته على حساب شعبنا والمقاومةال
الداعي إلى التحرك الشعبي المدني هو جزء من التواطؤ مع " فتح"وأشار المصري إلى أن موقف حركة 

نحن نعرف أنه ما كان للعدو أن يتجرأ على المقدسات وال : "اإلسرائيليين على المقاومة المسلحة، وقال
تسعى إلى " فتح"ال أن المقاومة في الضفة الغربية أصبحت مقيدة، بل إن سلطة على قطاع غزة لو

استئصالها ضمن تعاونها األمني مع االحتالل، وهذا هو الذي يطلق يد العدو لتعيث في األرض فسادا، 
 لم تعد تؤمن بالمقاومة المسلحة، وحديثها عن المقاومة الشعبية المدنية هو جزء من تبرير" فتح"فحركة 

  ".هجوم العدو على المقاومة، وهذا في رأينا ليس إال جزءا من التواطؤ على المقاومة
مخطئ وواهم من يتصور أنه باالمكان استئصال المقاومة أو القضاء عليها، وقد آن األوان : "وأضاف
  ".أن تعود إلى المربع األول الذي انطلقت ألجله وهو مربع الكفاح المسلح" فتح"لحركة 

  3/4/2010 قدس برس،
  

 ويجّمد التشكيالت األخيرة في لبنان األحمد يلتقي قيادات فتح  .11
ان عضو اللجنة المركزية » السفير«كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ: محمد صالح -لبنان / صيدا

المكلف ادارة شؤون ملف لبنان، عزام االحمد، ينوي زيارة مخيم عين الحلوة خالل االيام » فتح«لحركة 
 .  المقبلة العادة ترتيب البيت الفتحاويالقليلة

وأشارت المصادر الى ان االحمد سيطلع في عين الحلوة على حجم معاناة المخيم وسيلتقي كل قيادات 
 . وشعبة المخيم» الكفاح المسلح«والقيادة العسكرية لـ» فتح«وكوادر 

ب الهيكيلية الجديدة للحركة في وكان االحمد المكلف من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعادة ترتي
العميد منير المقدح على مدى يومين متتاليين في مقر اقامته في » الكفاح المسلح«لبنان، التقى قائد 

 . بيروت، ما اضطر المقدح لالقامة في بيروت خالل تلك اللقاءات وعدم العودة الى مخيم عين الحلوة
ادة ساحة لبنان وقيادة التنظيم والقيادة العسكرية وشملت وعلم ان االحمد عقد ايضا لقاءات مع اعضاء قي

في لبنان فتحي ابو العردات ورفعت شناعة » منظمة التحرير الفلسطينية«و» فتح«اللقاءات مسؤول 
وخالد عارف وآمــنة جبريل وصبحي ابو عرب وماهر شــبايطة وفتحي زيــدان ومحمود 

 . االسدي وآخرين
 ان اللقاءات ركزت على كيفية النهوض بالحركة والمحافظة على الجسم وأشارت مصادر فتحاوية الى

الفتحاوي موحدا وقويا وفق االسس الوطنية والمبادئ التي قامت عليها الحركة اضافة الى اسئلة عن 
 . العالقات مع الدولة اللبنانية وكيفية المحافظة عليها

ء ومسجال مالحظاته بدقة وعناية ومستفسرا والحظت المصادر ان االحمد كان مستمعا جيدا لكل اآلرا
واالسباب التي ادت الى كل ردود الفعل على » فتح«عن كل شاردة وواردة حول ما آلت اليه اوضاع 

التشكيلة القيادية االخيرة، وأنه وعد كل من التقاهم بانه سيرفع التقرير الذي سيعده الحقا الى عباس والى 
 . اللجنة المركزية للحركة

تم تجميدها » فتح«عدد ممن التقاهم االحمد تأكيدهم ان التشكيالت التي كانت موضع الخالف داخل ونقل 
 . وأبلغ االحمد الجميع انه هنا في لبنان من اجل المساهمة في رفع تصور جديد وترتيبات جديدة
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عالقة وعلى ال» فتح«وأكد المقدح ان االحمد كان شديد الحرص على االمن في المخيمات وعلى وضع 
وأعلن انه عرض امام االحمد تقريرا كامال تضمن تصوره من . اللبنانية ـ الفلسطينية وضرورة تمتينها

 . خالل تجربته لكيفية اعادة ترتيب البيت الفتحاوي من خالل اشراك القادة االساسيين
  3/4/2010السفير، 

 
  االحتاللاعتصامات فلسطينية دعماً لألسرى في سجون : لبنان .12

 الفصائل الفلسطينية في مخيمي البداوي والبارد، أمس، تضامناً مع األسرى المـضربين عـن               اعتصمت
. الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي واستنكاراً الستمرار الهجمات الصهيونية على المسجد األقـصى            

ـ       عـن  تأليف لجـان وطنيـة للـدفاع    «وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية أركان بدر ب
  . »إطالق سراحهم يقع على رأس أولوياتنا الوطنية«، معلناً أن »األسرى واعتبار قضيتهم قضية مركزية

توحيـد الجهـود لمواجهـة      «من جهته، دعا عضو قيادة منطقة الشمال في حركة فتح خالد عبود إلـى               
ـ     . »االستيطان والجدار والتهويد   مسؤولياتهم للضغط  تحمل  «وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ب

على حكومة االحتالل لإلفراج الفوري عن األسرى والمعتقلين من سـجونها، وعلـى رأسـهم مـروان                 
  . »البرغوثي وفؤاد الشوبكي وإبراهيم أبو حجله وأحمد سعدات ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني

ور اعتصاماً آخـر أمـام      وبالتزامن مع هذا االعتصام، نفذت اللجان الشعبية وأهالي مخيمات منطقة ص          
مركز األونروا في مخيم برج الشمالي دعماً إلعادة إعمار مخيم البارد ودعماً لألسـرى فـي الـسجون                  

اإلسراع في إعادة إعمـار     «وقد دعا أمين سر اللجان الشعبية في الجنوب إحسان الجمل إلى            . اإلسرائيلية
  .» للمقاومة الشعبية في فلسطينمخيم البارد والعمل على حماية المقدسات، موجهاً التحية

  3/4/2010األخبار، 
  

  العثور على جثمان قيادي من سرايا القدس شارك في عملية خان يونس األخيرة :غزة .13
جهـاد  "ذكرت مصادر طبية مساء الجمعة ان الطواقم الطبية نقلت جثمان الشهيد            :  حكمت يوسف  - غزة

د ان عثر عليه في مكان عملية خانيونس جنوب قطاع          البالغ من العمر ثمانية عشر عاما بع      " عطا الدغمة 
  .غزة 

ونقلت سيارات االسعاف جثمان الشاب الدغمة الى مشفى ناصر بعد ان عثرت عليه في مكان قريب من                 
ان الدغمة  " سما"وقالت مصادر خاصة لوكالة      .توغل الجيش االسرائيلي الجمعة الماضية في خان يونس       

باالضافة الي الشهيد سليمان عرفات الذي عثر على جثمانه يـوم االحـد          هو أحد منفذي عملية خانيونس      
  .الماضي في مكان العملية

وقالت السرايا ان الشهيد الدغمة هو احد اعضائها وانه استشهد خالل االشتباك الذي وقع بخان يونس قبل                 
بة عدد اخـر مـن      نحو ثمانية ايام، وقتل فيه ضابط من الجيش االسرائيلي وجندي اخر اضافة الى اصا             

  .الجنود
  2/4/2010وكالة سما، 

  
   غزة باجتياح واسع لقطاعان يهدد والجنرال فوجلشالوم .14

حذر النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي سلفان شالوم من أن ما سماه استمرار الهجمات بالقـذائف                
ى هجوم واسع وتكثيف    الصاروخية على األهداف اإلسرائيلية انطالقاً من قطاع غزة سيضطر حكومته إل          

  . ياتها ضد حركة حماسعمل
كما دعا الجنـرال تـسيبكا       .وأعرب شالوم في تصريح إذاعي أمس عن أمله في عدم تفعيل هذا الخيار            

فوجل والذي عمل سابقا رئيسا لهيئة أركان قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اإلسـرائيلي إلـى                 
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 غزة عبر اغتيال قيادات مركزية لحركة حماس الفلسطينية فـي           تصعيد عمليات جيش االحتالل في قطاع     
وقال فوجل في تصريح إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس إن ما يقوم به الجيش من هجمات علـى                  .القطاع

إذا لم يـتم اسـتهداف تلـك القيـادات          " ضدنا"أهداف هنا وهناك لن يكون مفيدا ولن يتم وقف العمليات           
  . وتصفيتها جسديا

  3/4/2010 قطر، الشرق،
 

 مكتب نتنياهو يرفض تسلم ورود من أميركيين غاضبين من أوباما  .15
 دزينة 800رفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبول : )يو بي آي(

من الورود الصفراء، أرسلها أميركيون مسيحيون غاضبون من التقارير عن معاملة الرئيس األميركي 
 . اوباما لنتنياهو في البيت األبيض األسبوع الماضيباراك 

اإلسرائيلية امس، ان الكاتبة األميركية جانيت بورتر والمذيعة في " جيروزاليم بوست"وذكرت صحيفة 
من " غير الئق"من التصرف الذي وصفته بأنه " انزعجت كثيراً"راديو مقره والية فلوريدا األميركية، 

 . ، ما دفعها إلى الطلب من مستمعيها تقديم أزهار صفراء لنتنياهو رمزاً للصداقةجانب اوباما تجاه نتنياهو
واستجاب العديد من األشخاص للدعوة وزاروا موقع بورتر على اإلنترنت، وطلبوا األزهار التي كلفّت 

" نبكاألميركيون يقفون إلى جا.. تشجع" دوالرا مع بطاقات كتبت عليها عبارات مثل 19,48الباقة منها 
 . من الكتاب المقدس" الرب يبني أورشـليم"إلى جانب عبارة 

وقال أحد مستشاري نتنياهو ان مكتب رئاسة الوزراء لن يتدخل في هذه القضية ألن نتنياهو يجب أن 
 .     يكون حذراً لتفادي أي شيء من شأنه أن يقلل من احترام اوباما في هذه الفترة الحساسة

  3/4/2010السفير، 
  

  أوباما لم يترك لي هامشا للتحرك: ياهو لوسطاء أمريكييننتن .16
أشارت تقارير أمريكية إلى أن جهود الوساطة التي يقوم بها عـدد مـن              :  أحمد عبد الهادي    - واشنطن

الشخصيات اليهودية البـارزة في الواليـات المتحدة بين إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما وحكومة             
في مواقف الطرفين دون أن تثمر      " تحرك طفيف "يلي بنيامين نتنياهو أسفرت عن      رئيس الوزراء اإلسرائ  

  .حتى اآلن عن اختراق في الجمود الراهن الذي يحيط بالمفاوضات المنتظرة بين الفلسطينيين وإسرائيل
هو األمريكية تقريرا قالت فيه إن قائمة الشروط التي قدمها أوباما لنتنيـا           " فورن بوليسي "فقد نشرت مجلة    

، وأنها قابلـة لالقتراحـات التـي يمكـن للجانـب            "ليست نهائية "خالل اجتماعهما األخير في واشنطن      
  .اإلسرائيلي تقديمها شرط االلتزام بالهدف األساسي منها وهو إتاحة مناخ موات لبدء المفاوضات

راهـام فوكـسمان   وترجع خلفية ذلك التقرير إلى رسالة شفوية بعث بها نتنياهو إلى أحد الوسطاء وهو إب            
إن البيت األبيض لم يترك لـه أي هـامش          "الذي يقود عددا من المنظمات اليهودية األمريكية، قال فيها          

للتحرك بالشروط التي قدمها والتي من شأنها تفكيك التآلف الحكومي في إسـرائيل، ومـن ثـم انهيـار                   
  ".الحكومة اإلسرائيلية الحالية

  3/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  تدرس مقترحات لتخفيف القيود على الفلسطينيين في الضفة" ئيلإسرا" .17
اإلسرائيلية عـن مـسؤولين فـي وزارة        " جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة  :وكاالت-غزة ؛القدس المحتلة  

الدفاع أن مكتب منسق أنشطة الحكومة في األراضي الفلسطينية المحتلة ووزارة الدفاع جمعـوا مـؤخراً         
وجاءت الخطوة وسط أزمة خطيـرة       .القيود عن الفلسطينيين في الضفة الغربية     اقتراحات جديدة لتخفيف    

في العالقات األميركية اإلسرائيلية هي األسوأ منذ سنوات مع دعوات اإلدارة األميركية إلسرائيل بإظهار              
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وأوضح المسؤولون أنه بعد االجتماعـات التـي عقـدها رئـيس      .المزيد من االلتزام تجاه عملية السالم  
وزراء بنيامين نتنياهو األسبوع الماضي مع المسؤولين األميركيين بينهم الرئيس باراك أوبامـا، تقـوم               ال

  .الحكومة اإلسرائيلية بدراسة عدد من إجراءات بناء الثقة
  3/4/2010الشرق، قطر، 

  
 اليمين يشعل نار الكراهية ضد أوباما عشية وصول ميتشل": إسرائيل" .18

 قوى اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل أجواء كراهية شخصية ضد تنشر:  نظير مجلي- تل أبيب
. الرئيس األميركي باراك أوباما، بسبب ضغوطه على الحكومة اإلسرائيلية حتى تسير على طريق السالم

 ".حسين أوباما"ويشيرون إليه بـ" عدو عربي"ويتعاملون معه كما لو أنه 
ي األميركي جورج ميتشل إلى المنطقة في األسبوع القادم، ومع نشر األنباء عن قدوم المبعوث الرئاس

وفي هذه األثناء شوهدت . يستعد اليمن لملء شوارع القدس بشعارات تتهمه بتهديد إسرائيل بالخطر
شعارات على حافالت ركاب في القدس الغربية تحمل صورا للحرم القدسي الشريف وقد بني عليه 

 .صى المباركالهيكل اليهودي مكان المسجد األق
أوباما "وقال الرباي وافا، أحد أبرز الرؤساء الروحيين للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، إن 

وأعداءنا العرب يعرفون جيدا أن وجود المسجد األقصى في مكانه هو أمر مؤقت لكونه مبنيا على ركام 
مصادر صحافية إلى أن الشعارات وأشارت ". الهيكل، ونحن مصرون على إعادة بناء الهيكل في مكانه

 .في القدس" ايجد" حافلة ركاب تابعة لشركة الباصات الرسمية 200والصور المذكورة ألصقت على 
ال حسين أوباما وال غيره يستطيع زحزحتنا عن مواقفنا : "وقال أيوب قرا نائب وزير التطوير اإلقليمي
النائب ميخائيل بن آري، من حزب االتحاد القومي وأضاف ". ومصالحنا في البناء االستيطاني في البالد

أوباما وقاذفو الحجارة العرب سيختفون من التاريخ ومن حياتنا ولن يبقى سوانا في : "اليميني المعارض
 ناشطا من اليمين أمس بجولة في أحياء القدس العربية لالستفزاز، وهم يهتفون ضد 70وقام  ".هذه البالد

 .أوباما
 3/4/2010الشرق األوسط، 

  
  دينياًمستوطنون يعلنون الحرم اإلبراهيمي موقعاً .19

في تحد جديد للمجتمع الدولي وإلظهار قوة المستوطنين والمتشددين اليهود في : ردينة فارس -غزة 
الشارع اليهودي، تجمع أكثر من عشرين ألف مستوطن يهودي داخل الحرم اإلبراهيمي الشريف في 

 .لفصح اليهودي ،إلعالن الحرم كموقع ديني يهودي مدينة الخليل بمناسبة عيد ا
نحن نحب مدينة تل "من حزب الليكود أثناء التجمع داخل الحرم " تسيبي حوتوفلي"وقالت عضو الكنيست 

 سنة على تأسيسها، من المفترض أن نحتفل بمدينة القدس التي 101أبيب وهي التي تحتفل اليوم بمرور 
 " . سنة4000يل التي تسبقها  سنة، ومدينة الخل3000تسبقها 

  3/4/2010عكاظ، 
  

  بعد وصولهم إلى تل أبيب تطرد ناشطات سويديات من أصل فلسطيني "إسرائيل" .20
طردت السلطات اإلسرائيلية ثالث ناشطات سالم سويديات مـن أصـل فلـسطيني بمجـرد               : ستكهولم

 بعد إرغام احدهم وهو ال      وصولهن إلى مطار تل أبيب، فيما سمحت بدخول أربعة نشطاء سويديين يهود           
  .يحمل الجنسية االسرائيلية على التعهد بعدم الدخول إلى الضفة الغربية

ووصل النشطاء السويديون إلى إسرائيل الخميس وتم ابعاد الناشطات الفلسطينيات الثالث اللواتي يحملن             
  . ساعاتالجنسية السويدية بعد التحقيق معهن في المطار اإلسرائيلي واحتجازهن لثماني
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وفي المقابل، سمحت سلطات األمن في المطار اإلسرائيلي لليهود األربعة، وهم شـابة وثالثـة شـبان                 
  .بالدخول إلى إسرائيل

تصريحات الناشط اليهودي تيغران فايلر لوسائل اعالم اسرائيلية حيث قـال إن            ' يو بي آي  'ونقلت وكالة   
 خطيا بعدم الدخول إلى الضفة الغربية وعدم االتـصال          المحققين اإلسرائيليين في المطار طالبوه بالتعهد     

  .تعاد إليه لدى مغادرته إسرائيل)  دوالر1300حوالي ( شيكل 5000بالفلسطينيين وإيداع كفالة بمبلغ 
وحولت مبلغ الكفالة جدة فايلر، بنينا فايلر، التي تسكن في إسـرائيل وهـي مناضـلة شـيوعية قديمـة                    

إلى جانب توقيعه على التعهد بعدم الدخول إلى الضفة وشدد علـى  ' حتجاجا'وكتب فايلر كلمة  .ومعروفة
  .أن هذه وثيقة غير قانونية

وأنه من هذه الغرفة تـم طـرد        ' وزارة الداخلية 'واضاف أنه وقع على الوثيقة في غرفة كتب على بابها           
ات الـثالث لمـدة ثمـاني    وقال فايلر انه تم احتجازه مع زميالته الفلسطيني .زميالته الثالث الفلسطينيات

  .ساعات وتم التحقيق معهم مرات عدة كما تم تفتيش حقائبهم بدقة بالغة
  3/4/2010القدس العربي، 

  
  ضباط إسرائيليون كبار في الصين لحضها على تأييد معاقبة إيران .21

صين يزور ضباط كبار في هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي ال         : وكاالت-تل أبيب، بكين، واشنطن   
بهدف حضها على تأييد فرض عقوبات اقتصادية دولية ضد إيران لحملها على وقف تطوير برنامجهـا                

وكشفت صحيفة هآرتس أمس الجمعة أن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اللواء            . النووي
  . ووي اإليرانيعاموس يدلين زار الصين مؤخرا وسلم المسؤولين فيها معلومات حول تقدم البرنامج الن

كذلك سيتوجه رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي اللواء أمير إيشل، المسؤول عـن التخطـيط                
اإلستراتيجي والعالقات الخارجية في هيئة األركان، إلى الصين هذا األسبوع وسـيلتقي مـع مـسؤولين                

وفي موازاة  ".   سالح نووي سعي إيران لحيازة    "أمنيين صينيين ليستعرض أمامهم موقف إسرائيل حيال        
  .ذلك زار المتحدث باسم الجيش الصيني، والذي يحمل رتبة عميد، إسرائيل األسبوع الماضي

  3/4/2010الشرق، قطر، 
  

  الجيش اإلسرائيلي يدّرب وحدات نخبة سرية إلحباط تهريب السالح من إيران  .22
منذ زمن بأن قـدرة النـار ال        " ياإلسرائيل"ذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن هناك وعياً في الجيش          

وكشفت المصادر أنه في التدريب     . تحسم الحرب وحدها، ولذلك يستلزم وجود خطة لوجستية لكل عملية         
الذي جرى في األيام األخيرة والذي تضمن تدريب للمظليـين وقـوارب مطاطيـة ودراجـات مائيـة                  

 ولـيس فقـط الـذراع       - األطول وجرارات، جرى الكشف عن كيفية قيام الجيش بتطوير وتقوية ذراعه         
، مثل الكوماندو البحرية ووحدات النخبـة،       "اإلسرائيلي"وأوضحت أن قوات خاصة تابعة للجيش       . الجوي

، "إسـرائيل "تعمل في األيام األخيرة في الصحاري من أجل إحباط تهريب السالح من إيران البعيدة عن                
الخاصة من العمل بعيداً، والقيام بتفعيل وسـائل        مشيرة أن كل ذلك جزء من القدرة التي تُمكّن الوحدات           

  .قتالية خاصة، وذلك عندما يكون من الصعب اإلتيان بطريقة أخرى إلى ميدان العمل
  القناة العبرية الثانية

 1/4/2010، 1927التقرير المعلوماتي 
  

  كنيسمالصقة لحائط البراق إلى المحاوالت لتحويل المدرسة التنكزية يكشف عن خطيب األقصى  .23
 كشف رئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى عن :عمان

محاوالت لتحويل المدرسة التنكزية إلى كنيس، على الرغم من أن هذه المدرسة منسوبة لألمير تنكز "
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صقة لحائط البراق، أن هذه المدرسة تقع على الجدار الغربي للمسجد األقصى، ومال"، موضحاً "الناصري
  ".وهو ما يهدد بهدم المسجد األقصى

  3/4/2010الدستور، األردن، 
  

   معرض لالنهيار بالفعلاألقصى: الشرعي قاضي القدس .24
 تخطط "إسرائيل"أكد قاضي القدس الشرعي الشيخ محمد جمال أبو سنينة أن  : محمد شعير-كتب 

 كما كان ، واإلسرائيلييننالفلسطينيي بين  ككل وليس مجرد تقسيمهاألقصىلالستيالء علي المسجد 
 إن االحتالل اإلسرائيلي ، في تصريحات خاصة لألهرام من القدس،وقال أبو سنينة . من قبلمقترحاً

 األقصىوأضاف أن المسجد  . اإلسرائيليينىلإ من المسلمين األقصىيسعي لنقل السيادة علي المسجد 
  .1967ف منذ عامتعرض النتهاكات إسرائيلية عديدة لم تتوق

  ذلك الأن  مؤكداً، الموجودة تحتهاألنفاق لالنهيار بالفعل بسبب  أن المسجد أصبح معرضاًإلىوأشار 
 بل إن اإلسرائيليين أنفسهم يعلنون أنهم يتمنون الوصول لليوم الذي اإلعالمية،يدخل في باب المبالغات 

  . ليبنوا هيكلهم المزعوماألقصىيهدم فيه المسجد 
  3/4/2010، مصر، ماألهرا

  
   فقطليهودلحرية العبادة و ... تعرقل وصولنا إلى الكنائس"إسرائيل": الحجاج المسيحيون يحتجون .25

احتج األب فراس عريضة، راعي طائفة الالتين المسيحية، في جفنة شمال رام اهللا، على : تل أبيب
ة عيد الفصح المسيحي، وتصعب إجراءات األمن اإلسرائيلية التي تضيق على الحجاج المسيحيين بمناسب

إسرائيل تمس بحرية العبادة للمسيحيين عشية عيد "وقال إن . سعليهم الوصول إلى كنيسة القيامة في القد
 منحت آالف المسيحيين "إسرائيل"وأضاف أن  ."الفصح، كما تفعل مع أشقائنا المسلمين في أعيادهم

لكنها تعيق تنقلهم وتوقفهم لساعات طوال على الفلسطينيين في الضفة تصاريح للوصول إلى القدس و
الحواجز وتعيد الكثيرين منهم إلى حيث أتوا وتضيق على الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم الذين 

   .يتوجهون إلى القدس من بيت لحم ورام اهللا وسائر أنحاء الضفة
طينيين كي يزوروا كنائس القدس  آالف تصريح للمسيحيين الفلس10 ادعت أنها منحت "إسرائيل"وكانت 

  . خالل االحتفاالت بالفصح وأنها اتخذت إجراءات أمن مشددة لحماية هذه االحتفاالت
لقد تصادف قدوم الفصح للمسيحيين مع عيد الفصح اليهودي، ولكننا لم نالحظ ": ورد األب عريضة بقوله

فهذه اإلجراءات موجهة . ألمنيةليهود يشكون من عرقلة وصولهم إلى القدس بسبب اإلجراءات ااأن 
. "ضدنا كفلسطينيين وموجهة ضد الحجاج والسياح الذين يصلون إلى القدس عن طريق السلطة الفلسطينية

في مثل هذه القيود اإلسرائيلية، ال يمكن الحديث عن حرية عبادة في القدس ال للمسلمين وال ": وقال
 ."حرية العبادة هي فقط لليهود. للمسيحيين

 شكوى مشابهة، أمس، المحامي مازن قبطي، الذي يمثل الكنائس المسيحية في القدس، أمام ووجه
 .وقال إنه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا في السنة القادمة. المؤسسات اإلسرائيلية

 3/4/2010الشرق األوسط، 
  

  ء العربيةجميعات استيطانية تستغل عيد الفصح لترويج مشاريعها الرامية إلى تهويد األحيا .26
جاء في تقرير نشرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس أمس أن الجمعيات :  محمد يونس-رام اهللا 

االستيطانية اإلسرائيلية العاملة في األحياء العربية في المدينة بدأت في األيام األخيرة حملة واسعة 
  .تمويلها وجمع تبرعات لاألحياءلترويج مشاريعها الرامية إلى تهويد تلك 
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 قرب حائط "عيد الفصح"وأضاف التقرير أن هذه الجمعيات عرضت على اليهود المشاركين في احتفاالت 
، طالبة منهم تبرعات "البعث اليهودي في قلب القدس"البراق نماذج عن مشاريعها التي حملت عنوان 

 إلىالف اليهود الذين قدموا وأوضح التقرير أن الجمعيات االستيطانية طلبت من آ. مالية سخية لمواصلتها
 االستيالء على مبان أو ترميم أخرى في األحياء أو بالعيد تقديم تبرعات لبناء لالحتفال "حائط المبكى"

شرقي القدس، مثل البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح ورأس العمود وجبل الزيتون  العربية في
  .وغيرها

 مواقع لهم عند بوابتي الخليل والمغاربة في البلدة القديمة وزاد أن العاملين في تلك الجميعات اتخذوا
 جانب صناديق طالبين من المصلين إلىخالل فترة العيد، وعرضوا ملصقات وإعالنات عن أنشطتهم 

 صور إلىوحملت الملصقات صوراً لبؤر وتجمعات استيطانية في القدس، إضافة  .اليهود تقديم التبرعات
 وغيرها "عطرات كوهانيم" و"العاد" اليهودية مثل االستيطانيةوأكد أن الجمعيات  .متخيلة للهيكل المزعوم

 موقعاً أو بؤرة في أحياء وبلدات 40تعمل في سبعين موقعاً أو بؤرة داخل أسوار البلدة القديمة، وفي 
  .سلوان ورأس العمود والشيخ جراح وجبل الزيتون
 في "بيت يوناثان" في هذه المرحلة على توسيع بؤرة وقال مركز القدس إن الجمعيات االستيطانية تعمل

 "حارة اليمن" ما تسميه إعادة إحياء ما تطلق عليه اسم إلى االستيطانية الجمعياتوتتطلع . قلب بلدة سلوان
وذكر مركز القدس أن الجمعيات وزعت  .1948في سلوان التي تقول إن اليهود كانوا يسكنونها قبل عام 

 إعادة بناء تلك الحارة، واعتبرت إلى اليهود توضح لهم مشروعها الرامي ملصقات على المصلين
  . الذي تقول إنه مقام تحت بناء المسجد األقصى"الهيكل"الجمعيات الحملة مقدمة إلقامة 

 البلدة القديمة وسلوان، بعضهم من المستوطنات إلىوشملت الحملة تسيير حافالت لنقل إسرائيليين 
  .لغربية والجوالن السوري المحتلاليهودية في الضفة ا

 إلى السياح األجانب في القدس، ويقودونهم "يتصيدون"وتابع التقرير أن أدالء سياحيين من تلك الجمعيات 
  .مواقع تسيطر عليها للترويج لسيطرة اليهود على المدينة

  3/4/2010الحياة، 
  

  1967منذ   كنيساً في محيط األقصى60 أقامت "إسرائيل": كمال خطيب .27
الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني قال : سليم تايه - القدس المحتلة
شهدها مدينة القدس في ت األحداث والمواجهات التي إن": قدس برس"، في حوار مع 1948المحتل سنة 

ة، فلم تكن طفرة وال جزء من مشروع وسياسة إسرائيلية متواصل" إنما هي األيام واألسابيع األخيرة
استثنائية، بل هي جزء من مشروع صهيوني يريد أن يصل إلى هدفه؛ المتمثل ببناء الهيكل المزعوم 

، لم يخْف اإلسرائيليون )كنيس الخراب(وهذا الكنيس الذي تم افتتاحه . على أنقاض المسجد األقصى
ين يدي مرحلة حرجة وحاسمة ومصيرية، بما مطلقاً أنه مقدمات لبناء الهيكل، وبالتالي نحن بدون شك، ب

  ."يخص موضوع القدس عموماً والمسجد األقصى على وجه الخصوص
 كنيساً 59، أي يأتي بعد 60هذا يمثل مشروع تهويد لمدينة القدس، وهذا الكنيس هو رقم : "وأشار إلى أن

 كنيساً حول المسجد 60فأن يكون .  وحتى اآلن1967سبق وأن بنيت في القدس الشرقية، منذ العام 
األقصى، في مساحة ضيقة وصغيرة، يؤكد أن وجهة إسرائيل، إنما هي طمس المعالم اإلسالمية والعربية 

ومن جانب آخر؛ فإن النمط المعماري لهذا الكنيس، المتمثل . والفلسطينية لهذه المدينة، هذا من جانب
ريخ العمراني اليهودي، يشير إلى أن القائمين باستخدام أسلوب القباب، وهو أسلوب غير معروف في التا

 على هذا المشروع أرادوا كسر احتكار قبة الصخرة، واستفرادها بهذا المنظر الجمالي الفريد في مدينة 
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فهم يريدون أن ال يجعل المرء يخطَفُ بصره بجمال قبة الصخرة، . القدس الشريف، وهذا له دالالته
  ."، الذي تم افتتاحه"الخراب"أخرى، هي قبة كنيس وإنما أن يأتي هذا عبر قبة 

  2/4/2010 قدس برس،
 

   متضامنين أجانبثالثةل اعتقوا ...عشرات اإلصابات في قمع االحتالل لمسيرات الجدار: الضفة .28
مناطق عدة في الضفة الغربية ، أن وكاالتونقالً عن الفلسطين المحتلة،  من 3/4/2010الخليج، نشرت 

ففي بلدة بعلين، .  جيش االحتالل خالل مسيرات ضد جدار الفصل العنصريشهدت مواجهات مع
أصيب، عشرات المتظاهرين بحاالت اختناق من جراء قمع قوات االحتالل المسيرة األسبوعية المناهضة 

  . للجدار
ة وكانت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في البلدة، قد نظمت بعد صالة الجمعة، أمس، مسير

 لقرار االحتالل بجعل البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحذر دخولها، وتخليدا لذكرى يوم األرض شعبية تحدياً
   .وتضامنا مع القدس والمقدسات

وفي قرية المعصرة جنوب بيت لحم، أصيب متظاهر بكسر في يده وعشرات حاالت االختناق بالغاز 
ار وإحياء ليوم األرض، كما تم اعتقال ثالثة متضامنين السام، إثر قمع االحتالل للمسيرة المنددة بالجد

  .دوليين خالل المسيرة، من بينهم متضامن إيطالي تعرض للضرب عند اعتقاله
وشهدت بلدة دير استيا في محافظة سلفيت وسط رام اهللا، أمس، تظاهرة شعبية مناهضة لالستيطان، وقال 

  .م مع االستيطانالقائم بأعمال محافظ سلفيت نواف صوف إنه ال سال
مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية خالل كلمته أن الشعب الفلسطيني . وأكد النائب د

  .مستمر في مقاومته الشعبية ولن يتراجع عنها وان إرادته ستنتصر على االحتالل
 من اًدد ع، أن يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  3/4/2010الغد، األردن، وأضافت 

، باالختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته )الجمعة(المشاركين في تظاهرة نعلين، أصيب ظهر أمس 
 متظاهر من أهالي نعلين في مسيرتهم األسبوعية، حيث 100فقد خرج ما يقارب  .عليهم قوات االحتالل

ة من جدار الفصل على أكد خطيب الجمعة مراد عميرة في الصالة التي أقيمت في األراضي القريب
 وهو في نضال وكفاح 1984وجوب الصمود في مخططات االحتالل فشعب فلسطين منذ احتالل العام 

مستمر وحيا صمود شعب في فلسطين والقرى الصامدة ضد ما يقوم به االحتالل من سرقة لألراضي 
  .وهدم للمنازل واعتقال للشبان

  
  نتها بالشيخ جراحمتطرفون يهود يعتدون على مسنة مقدسية واب .29

، الليلة، إلى اعتداء على  عاما49ً عاماً، وابنتها نادية، 88 تعرضت الحاجة رفقة الكرد، :القدس المحتلة
أيدي مجموعة من اليهود المتطرفين بمنزل العائلة بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، والذي 

وذكر شهود عيان أن  .شفى المقاصد لتلقي العالجتم االستيالء على جزء منه، وتم نقل األخيرة إلى مست
المتطرفين اليهود، الذين يقيمون في منازل الفلسطينيين الذين تم طردهم منها مؤخرا، استغلوا انتهاء 
التظاهرة األسبوعية بمشاركة محلية ودولية، وانقضوا على بيت الحاجة الكرد كما اعتدوا على بعض 

  .الصحفيين في المنطقة
وة من شرطة االحتالل إلى المنطقة، ولكنها، وكالعادة، طلبت من عائلة الكرد تقديم شكوى ووصلت ق

  .ضد المعتدين على أفراد العائلة
واستفز هذا االعتداء مشاعر المواطنين من سكان الحي واألحياء المجاورة لكن شرطة االحتالل هددت 

  .السكان بمالحقتهم واعتقالهم
  3/4/2010وكالة سما، 
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  تقتحم مركزين في القدس وتعتدي على الموظفين وتعتقل خمسةة االحتالل شرط .30

أفاد مركز وادي حلوة للمعلومات في القدس بأن قوات خاصة من شرطة االحتالل ومن  :القدس المحتلة
اقتحمت، أمس، المركز ومركز مدى اإلبداعي في سلوان أثناء تواجد األطفال " حرس الحدود"يسمون 

ى موظفي المركز وزواره بالضرب والشتم حين حاولوا االستفسار من الشرطة عن داخله واعتدت عل
إن شرطة االحتالل اعتدت على أربعة موظفين وقامت باعتقال الطفل يزن " وفا"وقالت  .تلك الهجمة

وأصيب أكثر من ستة فلسطينيين . بطريقة وحشية، ومن دون أن توضح سبب االعتقال)  عاما15ً(صيام 
ة آخرون في اعتداءات لجنود االحتالل وقطعان المستوطنين خالل اقتحامهم للمركزين في واعتقل خمس

  .حي وادي حلوة ببلدة سلوان المحاذي للمسجد األقصى
  3/4/2010الخليج، 

  
   المكتبة العامةبإغالق الفلسطينيون في سجن هداريم يعاقبون ثقافياً األسرى .31

إن إدارة السجن تواصل انتهاكاتها بحق : م اإلسرائيلي قال األسرى الفلسطينيون في سجن هداري:غزة
األسرى، وتبرر ذلك بدوافع البحث عن الهواتف واالنتقام منهم تحت الشك أنهم محركو خطوة اإلضراب 

  .عن الزيارات وعن الطعام لهذا الشهر
اصة وأكد األسير توفيق أبونعيم من سجن هداريم لمركز األسرى للدراسات أن العشرات من فرق خ

تابعة إلدارة مصلحة السجون، قامت بتفتيش محتويات المخزن الخاص باألسرى والمكتبة العامة، األمر 
، مما أدى إلى توتر، مشيراً إلى أن إدارة السجن قامت في أعقابه  قاطعاًالذي رفضه األسرى رفضاً

  .بمعاقبة األسرى من تناول الكتاب من المكتبة العامة وإغالقها
مركز رأفت حمدونة أن هذه االنتهاكات المتواصلة، والتي تقوم بها إدارة السجون تحت حجة وأكد مدير ال

  . لألسرىاألمن ليست في حقيقتها إال عقاباً
  3/4/2010العرب، قطر، 

  
  سالم للهوتأييد... ستراتيجية فتح على استراتيجية حماسفلسطيني الالشارع الاستطالع يظهر تفضيل  .32

 1967 أظهر احدث استطالع للرأي العام في األراضي الفلسطينية المحتلة عام : نائل موسى– رام اهللا
الذي  االستطالع يوأجر ."إسرائيل"في تأييد الفلسطينيين لتوقيع معاهدة سالم مع % 10تراجعاً بنسبة 

 الماضي، على مارس/  آذار31-27بين  )نير ايست كونسلتنج(أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات 
وبهامش .  مواطن موزعين في محافظات القطاع والضفة بما فيها محافظة القدس900عشوائية من عينة 

  %.95، مقابل معدل ثقة %3.4 -+خطأ في االستطالع قدر ب 
 اليوم "إسرائيل"من المستطلعة آراؤهم يؤيدون توقيع معاهدة سالم مع % 61ن أستطالع االوبين 

وتعتقد الغالبية أن  .فبراير الماضي/ لسالم في شهر شباطأيدوا ا% 71، مقارنة مع %39وبمعارضة 
% 67وقال . الموقف األميركي ثابت تجاه الفلسطينيين رغم الحديث عن حل الدولتين ووقف االستيطان

  .رجحوا وقوع تغير% 21و.. يعتقدون بوجود تغيير% 12 الموقف األميركي لم يتغير، مقابل إن
% 3مقارنة مع تراجع في شعبية حركة حماس وبنسبة % 45سبة وحافظت حركة فتح على شعبيتها وبن

بإسماعيل % 10 عن ثقتهم بالرئيس محمود عباس مقابل ثقة بنسبة% 46وعبر %. 9 إلىلتصل شعبيتها 
 سينتخبون مرشح فتح للرئاسة وقائمتها للبرلمان في حال أنهممن المستطلعة آراؤهم % 45وقال  .هنية

في حين . لقوائم أخرى% 12لقائمة حماس و% 7األسبوع المقبل، مقابل جرت االنتخابات التشريعية 
  .بقيت نسبة االمتناع عن التصويت تتراوح حول ثلث المستطلعة آراؤهم
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 وتظهر النتائج تفضيل غالبية ساحقة في الشارع الوطني الستراتيجية فتح على استراتيجية حماس،
حماس بتغيير % 66وطالب  .لحماس% 10 مقابل %55لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا، وبواقع 

  . التمسك بموقفهاإلىدعوها % 34 مقابل "إسرائيل" إزالة إلىموقفها الداعي 
 نتائج االستطالع التي نشرت أمس تمتع حكومة السلطة الوطنية بتأييد شعبي طاغ مقابل وأظهرت

% 12 سالم فياض، مقابل . دمن المستطلعين الشرعية للحكومة برئاسة% 57الحكومة في غزة، ومنح 
  .بشرعيتهما% 31فيما شكك .  هنيةإسماعيلأعطوا شرعية لحكومة 

 المقبل، واعتقد يوليو/  االنتخابات المحلية المقررة في تموزإجراء سالسة إزاءوأظهرت باقي النتائج قلقاً 
 . دون أي مشكلةيعتقدون أنها ستتم% 29أنه سترافق انتخابات المجالس صعوبات ومشاكل، مقابل % 71

في المقابل، يعتقد غالبية ضئيلة . أنه ستواجه االنتخابات المحلية صعوبات في قطاع غزة% 80واعتقد 
ويتبين من االستطالع أن  .أن االنتخابات المحلية ستعقد في الضفة دون أي مشكلة% 54 إلىتصل 

فعلوا وليس لديهم نية للتسجيل، لم ي% 54من المستطلعين قاموا بالتسجيل لالنتخابات، مقارنة مع % 39
  .لم يسجلوا ولكن لديهم النية التسجيل % 7و

يعرفون % 21، مقابل "مسلمون أوالً"من المستطلعين يعرفون عن أنفسهم بأنهم % 51وأفادت النتائج أن 
 %5و" فلسطينيون أوالً"يعرفون عن أنفسهم بأنهم % 21ونفس النسبة "  أوالًإنسان"عن أنفسهم بأنهم 

  ".عرب أوالً"يعرفون عن أنفسهم بأنهم 
أنهم ال يشعرون بأمان على أنفسهم % 61ظهر االستطالع تراجع شعور الفلسطينيين باألمان وأفاد او

وترتفع نسبة عدم الشعور . يشعرون بأمان% 39وعائالتهم وممتلكاتهم في ظل الظروف الحالية، مقابل 
  .في الضفة% 57مقارنة مع % 68 إلىباألمان في قطاع غزة 

وتأتي المعاناة االقتصادية كأهم قضية تشعر . من القلق في ظل الظروف الراهنة% 86وتعاني غالبية، 
مع العلم أن  (اإلسرائيلييشعرون بالقلق نتيجة لالحتالل % 22، مقابل %30الفلسطينيين بالقلق وبنسبة 

نتيجة % 12ركتي فتح وحماس ونتيجة للصراع بين ح% 20و) هذا الخيار لم يطرح على المستطلعين
وأبرزت النتائج أن معدل الفقر في األراضي  .بسبب المشاكل العائلية% 4لغياب األمن واألمان و

وبالرغم من ).  شيقل500دخلهم الشهري أقل من (يعيشون تحت خط الفقر % 29 إلىالفلسطينية انخفض 
  .ئيةيعملون بوظائف جز% 20يعانون من البطالة و% 18ذلك، ما زال 

  3/4/2010الحياة الجديدة، 
  

 التحضير النتخاب هيئة أهلية جديدة إلعمار مخيم نهر البارد .33
تخطت الشركة المتعهدة عملية إعادة إعمار الجزء القديم : إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 

مع العمال الذين كانوا من مخيم نهر البارد أولى اإلشكاليات اإلدارية التي واجهتها منذ انطالق الورش 
نفذوا إضراباً تحذيرياً عن العمل ليوم واحد جرى على ضوئه اجتماع أفضى إلى اتفاق مشترك على 

  .البدء بمعالجة مطالبهم تباعاً، التي فندوها بسبع نقاط أبرزها الجانب المالي
تابعة قضاياهم مع وخلق التوصل إلى اتفاق حالة من االرتياح في صفوف العمال الذين شكلوا لجنة لم

 . الشركة، ما انعكس إيجاباً على مسار أعمال األعمار الجارية
 بياناً أوضحت فيه أن وحدة التصاميم التابعة لها استأنفت عملها من خالل تسليم األونرواوأصدرت 

 .نيةالتصاميم النهائية لمنازل المقيمين في الرزمة الثالثة وتصميم األدراج المعدل لسكان الرزمة الثا
  3/4/2010السفير، 
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  تحذيرات فلسطينية من توترات محتملة في مخيم عين الحلوة .34
حذرت مصادر سياسية فلسطينية من توترات أمنية في مخيم عين الحلوة في : اهللا  حسن عبد- بيروت

ع  وجرى فيها تبديل مواقحال لم تتم المعالجة السريعة لذيول التغييرات التي شهدتها حركة فتح مؤخراً
وأضافت المصادر أن . ومسؤوليات لم تحظ برضى فاعلين في مخيمات لبنان خصوصا في عين الحلوة

عوامل أخرى قد تؤدي إلى تطورات أمنية غير محمودة العواقب قد يقوم بها أطراف، خاصة بقايا تنظيم 
  .فتح اإلسالم لالستفادة من األجواء المضطربة وانفالت األمن الداخلي في عين الحلوة

وقال قيادي فلسطيني إنه ال يمكن الربط بين ما يجري في فتح وبين أي تطور أمني، إال أن عوامل 
انهيار الوضع األمني متوافرة وكثيرة وهي ترتبط بغياب سيطرة المرجعيات السياسية واألمنية القادرة 

حمر ولن يسمح على الرغم من ذلك فإن اللعب بأمن المخيمات خط أ"وأضاف . على اإلمساك بالمخيمات
  .بتجاوزه وأن أي حركة تفجير سيقضى عليها في مهدها

  3/4/2010الوطن، السعودية، 
  

  في القطاع" األمن الغذائي"االحتالل يتعّمد استهداف ": زراعة غزة" .35
استهداف االقتصاد " اتهمت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية بغزة االحتالل اإلسرائيلي بتعمد :غزة

الفلسطيني بكل قطاعاته الصناعية والزراعية وكافة المشاريع التنموية واالستثمارية مع كل الوطني 
المؤسسات : "ودعا مدير العالقات العامة واإلعالم بالوزارة فايز الشيخ، في تصريحٍ له ".عدوان له

 المتكررة التي الدولية والحقوقية إلى توثيق الجريمة الصهيونية الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائمه
  ".تحارب الفلسطينيين في لقمة عيشهم وغذائهم

 لمنتجات األلبان ومشتقاتها في حي الصبرة جنوب وندد الشيخ بالقصف اإلسرائيلي الذي استهدف مصنعاً
تم قصفه للمرة الثانية بعد أن تم إعادة ترميمه من جراء "مدينة غزة فجر الجمعة، وقال إن المصنع 

، الفتًا إلى أن الخسائر األولية للمصنع تُقدر بأكثر من مائة ألف "مره في حرب الفرقانالقصف الذي د
 500وقال إن الخسائر السابقة لذات المصنع من جراء تدميره في الحرب على غزة بلغت نحو  .دوالر

ن يوميا في ظل  كيلو من األجبا500ألف دوالر، منوها إلى أن مصنع دلول كان يتمتع بقدرة إنتاج تفوق 
  .الحصار، إضافةً إلى كميات األلبان والكريمات والمشتقات األخرى

  3/4/2010 قدس برس،
  

   في فلسطين تستكمل رفع رؤوس أموالها قبل نهاية العام الحالياألردنيةالبنوك  .36
 تإجراءا العاملة في فلسطين استكمال األردنية أنهى عدد من فروع البنوك : سليمان أبو خشبه–عمان 

 لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت قبل نهاية العام استجابةرفع رؤوس أموالها 
 في فلسطين أعمالها لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس األدنىالماضي والمتضمنة ضرورة رفع الحد 

وضاعها تمهيدا  مليون دوالر فيما الزالت بنوك أردنية أخرى تقيم أ35 من  مليون دوالر بدال50ًإلى 
 من البنوك مستوفية هذه  عدداًأن هناك في حين أموالها الترتيبات الالزمة الستكمال رفع رؤوس إلجراء

  .الشروط أصال قبل صدور القرار الفلسطيني
 العاملة األردنية البنوك أموال رؤوس إجمالي أن األردني وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي 

 2009 مليون دينار بنهاية عام 414لك االحتياطيات المقتطعة ارتفعت من حوالي في فلسطين بما في ذ
  مسجلة ارتفاعا2010ً من العام الحالي فبراير/  مليون دينار بنهاية شهر شباط454لتصل إلى نحو 

 مقارنة مع أمريكي مليون دوالر 57 مليون دينار ما يعادل نحو 40وبزيادة بلغ مقدارها % 7,9بنسبة 
  .اها بنهاية العام الماضيمستو

  4/3/2010الرأي، األردن، 
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  "إسرائيل"األيدي العاملة الفلسطينية في انخفاض ": بنك إسرائيل المركزي" .37

، إنه خالل العام األسبوع، صدر هذا "بنك إسرائيل المركزي"ـقال تقرير ل:  برهوم جرايسي- الناصرة
 ألف عامل فلسطيني 74ة الغربية المحتلة ، ومستوطنات الضف1948، عمل في مناطق 2009الماضي 

، إال أن 2008 عن عددهم في العام  طفيفاًمن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذا ما شكل تراجعاً
، هؤالء العمال الذين بغالبيتهم يعلمون بتصاريح عمل، يعملون بظروف قاسية وبمستوى رواتب متدن جداً

  . سوق العمل اإلسرائيليوأقل بكثير من الحد األدنى لألجر في
  3/4/2010الغد، األردن، 

  
  غزة تصدر المياه ألوروبا رغم شحها عبر وكيل إسرائيلي على شكل زهور وثمار فراولة .38

يؤكد المختصون في المجال الزراعي أن الورود التي يتبادلها عشاق أوروبا في :  أشرف الهور-غزة 
التي يزداد الطلب عليها في المدن األوروبية، وهي تزرع أعياد رأس السنة، وفالنتاين، وثمار الفراولة 

  .في قطاع غزة الساحلي تستهلك كميات ضخمة من المياه العذبة يصعب تعويضها في ظل العجز المائي
عدد من الصحافيين اطلعوا خالل جولة نظمتها وزارة الزراعة في غزة على جملة من األرقام والتقارير 

، الذي "إسرائيل"دى خطورتها حين تم ربطها بواقع الصراع السياسي مع في المجال الزراعي تبين م
  .تعتبر المياه من أهم ملفاته العالقة

 التي استغنت عن زراعة هذه األصناف بسبب استهالكها "إسرائيل"واألخطر في الموضوع هو أن 
، فزهرة القرنفل التي تباع المائي، تعد هي الوسيط الرئيس الذي يجني العائد المالي األكبر في صفقة البيع

لعشاق أوروبا في مواسم األعياد بدوالرات كثيرة، ال يجني من ثمنها مزارع غزة سوى سبع سنتات، 
  .وعلى هذا المقياس يتم التعامل مع الفراولة

 مليون متر مكعب، وأن هطول 70وتفيد األرقام أن قطاع غزة يعاني من عجز مائي سنوي يصل إلى 
  . ألف لتر مكعب40 ألف لتر مكعب، من أصل 18الجاري سجل األمطار للموسم 

  3/4/2010القدس العربي، 
 

  "األوقاف اإلسالمية في القدس الشريف، دراسة تاريخية موثقة ":كتاب .39
األوقاف اإلسالمية في القدس الشريف، دراسة تاريخية " صدر في اسطنبول كتاب :محمود السيد الدغيم

غوشة، وتقديم خالد أرن، وتدقيق صالح سعداوي والصادق بخيت الفقيه محمد هاشم :  من إعداد"موثقة
  ).أرسيكا(ومحمود سعيد، وتولى النشر مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية في إسطنبول 

ومما يلفت االنتباه أن المؤلف ذكر الكثير من الوقفيات في الجداول اإلحصائية، ولكنه لم ينشر صورها 
  . نصوصهاوال

  3/4/2010الحياة، 
  

  إلجراء مسح للجمعيات  مؤسسة في مخيم نهر البارد23إغالق  قرار: وزير الداخلية اللبناني .40
وإنسانية تعمل في مخيم نهر   مؤسسة اجتماعية23إغالق (أن القرار» السفير«أكد وزير الداخلية زياد بارود لـ

فقط بتحويل طلب الجيش اللبناني إلى « ليس قرار وزارة الداخلية، بل أنه، كوزير للداخلية، قام )البارد
أن القرار ليس قراراً بإقفال المؤسسات والجمعيات «، مشيراً إلى »قوى أألمن الداخلي للمباشرة بتنفيذه

ضي بإجراء مسح عادي العاملة في مخيم نهر البارد والمنطقة المحاذية له ، بل هو إجراء روتيني يق
  . »ال من بعيد أو من قريب للجنة الشعبية للمخيم«وأكد أن أحداً لم يشر » للمؤسسات العاملة والموجودة
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أن ليس هناك «وأوضح بارود انه اجتمع مع عدد من ممثلي القوى الفلسطينية وأوضح لهم أألمر، مؤكداً 
بل كل ما في أألمر انه يحق للدولة اللبنانية أي قرار يقضي بإقفال أو حظر الجمعيات غير المرخصة، 
  . »أن تجري مسحاً للجمعيات والمؤسسات العاملة على أراضيها

ورأى بارود أن القرار ال ينطوي على أي إجراء سلبي أو حتى نية سلبية تجاه الجمعيات والمؤسسات 
تقوم بها لتلبية حاجات المخيم بل نحن نحترم الجهود الكبيرة التي «العاملة في خدمة المجتمع الفلسطيني 

  . »ومحيطه
وقَّع شخصياً على العلم والخبر لكل الجمعيات العاملة في مجال حقوق اإلنسان «وذكَّر بارود أنه 

، كما أكد على التزامه »الفلسطيني سواء كانت فلسطينية أو لبنانية وكانت أوضاعها عالقة في هذا المجال
  . قوف إلى جانبهمالدائم بحقوق الفلسـطينيين وبالو

أن هناك مبالغة في رد الفعل قياساً على ما هو مطلوب، فأنا متأكد من أن «ورأى وزير الداخلية 
الفلسطينيين ال يعارضون حق الدولة اللبنانية بإجراء مسح للجمعيات العاملة وأن ذلك ال ينتقص من 

في تذليل كل العقبات «فلسطينيين ، مبدياً استعداده للتعاون مع ال»دورها والمهام التي تضطلع بها
 . »والثغرات القانونية التي تعترض إتمام أألمر

  3/4/2010السفير، 
      

  حاملي الجنسية اللبنانية من تغطية وزارة الصحةاستفادة .. ناألول من نيسا": األونروا" .41
الجنسية اللبنانية حددت وكالة األونروا األول من نيسان الجاري موعداً لبدء استفادة المرضى حاملي 

المسجلين في األونروا من تغطية وزارة الصحة، ومساهمة األونروا لدى دخولهم إلى المستشفيات، التي 
وينطبق هذا .  مستشفى في مختلف المناطق اللبنانية، ومن تقديم خدمات المستوى الثاني17يبلغ عددها 

نية، واللبنانيين المتزوجين فلسطينيات وأوالدهم اإلجراء على الالجئين الفلسطينيين حاملي الجنسية اللبنا
وسيدخل المرضى إلى المستشفيات تحت تغطية وزارة الصحة على أن تغطي . حاملي الجنسية اللبنانية

  .فرق الوزارة» األونروا«
  3/4/2010األخبار، 

  
  لوقف التصعيد الحالي على قطاع غزة" إسرائيل" مع مصر تجري اتصاالت .42

رسمي باسم وزارة الخارجية عن االنزعاج والقلق ازاء التصعيد اإلسرائيلي االخير في عرب المتحدث الأ
وقال ان مصر تتابع هذا الوضع عن  . قطاع غزة والتهديدات االسرائيلية بزيادة العمليات العسكرية ضدها

 أن  واشار المتحد ث إلي قرب وانها اجرت اتصاالت مع الجانب االسرائيلي لوقف التصعيد الحالي
 وان االجراءات .سياسة المواجهة والتصعيد العسكري التتسق معا للجهود المبذولة لتحقيق السالم 

االسرائيلية العسكرية ضد قطاع غزة لن تحقق سوي استمرار حلقة المواجهة المسلحة وهو ما ترفضه 
 الصعب الذي مصر وتحذر من تبعاته مشيرا في هذا االطار الي ضرورة تنبه المجتمع الدولي للوضع

  . يواجهه سكان القطاع من جراء االجراءات االسرائيلية
  3/4/2010االهرام، مصر، 

  
  البيت األبيض يوضح أن شروطه لنتنياهو قابلة للتعديل ": فورين بوليسي" .43

أشارت تقارير أمريكية إلى أن جهود الوساطة التي يقوم بهـا عـدد مـن               :  أحمد عبد الهادي   -واشنطن  
ودية البـارزة في الواليـات المتحدة بين إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما وحكومة            الشخصيات اليه 

في مواقف الطرفين دون أن تثمر      " تحرك طفيف "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أسفرت عن        
  ".سرائيلإ"حتى اآلن عن اختراق في الجمود الراهن الذي يحيط بالمفاوضات المنتظرة بين الفلسطينيين و
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األمريكية تقريرا قالت فيه إن قائمة الشروط التي قدمها أوباما لنتنيـاهو            " فورن بوليسي "فقد نشرت مجلة    
، وأنها قابلـة لالقتراحـات التـي يمكـن للجانـب            "ليست نهائية "خالل اجتماعهما األخير في واشنطن      

  .ناخ موات لبدء المفاوضاتاإلسرائيلي تقديمها شرط االلتزام بالهدف األساسي منها وهو إتاحة م
الذي استند على تصريحات لمسؤول أمريكي لم تسمه المجلة، فإن إدارة           " فورين بوليسي "وإذا صح تقرير    

  .لحالة الجمود الراهنة دون المساس بالمحتوى" خالقة"الرئيس أوباما يمكن أن تقبل بحلول 
لك الجمود ال يعني التقدم على درب       غير أن عضو فريق السالم األسبق روبرت مالي أوضح أن تجاوز ذ           

  تحديد أجندة للسالم
3/4/2010الوطن، السعودية،   

  
  حماس تلتقي مسؤولين أميركيين سابقين: "وول ستريت جورنال" .44

 ان عدداً من المسؤولين االميركيين السابقين الكبار، وبعضهم         "وول ستريت جورنال  "أفادت صحيفة   : لندن
ئيس باراك اوباما، التقى قادة كباراً في حركـة حمـاس خـالل االشـهر               له عالقات وثيقة مع ادارة الر     

الماضية، ما رفع اآلمال داخل الحركة بأن مواقفها تصل الى آذان البيت االبيض، بحـسب ديبلوماسـي                 
  .اميركي شارك في اللقاءات

 اللقاءات  ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت االبيض ومشاركين في هذه المحادثات تشديدهم على ان             
غير مصرح بها من جانب واشنطن، وقولهم انه ال تغيير في السياسة االميركية ازاء حماس والخطـوات          
المطلوبة منها قبل بدء حوار رسمي، في اشارة الى شروط اللجنة الرباعية التي تطالـب الحركـة بنبـذ                   

  .وباالتفاقات الموقعة معها" إسرائيل"العنف واالعتراف بـ
اإلدارة االميركية الحالية وجود اتصاالت رسمية مـع الحركـة، اكـدت الـصحيفة ان               وعلى رغم نفي    

 التي تعتبر   "حماس"االجتماعات المذكورة تعطي الطرفين انطباعاً بأن ادارة اوباما خففت من موقفها تجاه             
  . "إرهابية"حتى اآلن وفقاً للقانون االميركي منظمة 

كبير في ادارة اوباما قوله رداً على سؤال ان كانت االدارة           في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤول        
انه لمن اإلهمال والتقـصير ان نـرفض االسـتماع،          ": تتلقى معلومات عما يجري في هذه االجتماعات      

  . "خصوصاً اذا كان اآلخرون من اصحاب التجربة ويعرفون ماذا يفعلون وماذا يقولون
 وجود اجتماعات مع قـادة      "يديعوت احرونوت "مالي لصحيفة   في السياق نفسه، اكد الديبلوماسي روبرت       
ونقلت الصحيفة عنه ان مسؤولين اميركيين، بعضهم ممـن         . في حماس ومشاركته فيها الى جانب آخرين      

خدم في االدارات السابقة بما فيها ادارة جورج بوش والبعض اآلخر يخدم في االدارة االميركية الحالية،                
 بعلم االدارة االميركية الحالية، ملمحاً الـى ان         "حماس"ليلة الماضية قادة كبار في      التقوا خالل االشهر الق   

ادارة اوباما تتلقى تفاصيل عما يجري في هذه اللقاءات، االمر الذي لم تنفه االدارة االميركية التي أكدت                 
ين اوروبيين فـي    وأوضح انه التقى وبيكرينغ ومسؤول    . وفقاً للصحيفة تلقيها فحوى االجتماعات المذكورة     

وأضـافت  .  على رأسهم محمود الزهار واسامة حمـدان       "حماس"زيوريخ الصيف الماضي مع قادة من       
  .الصحيفة ان اجتماعات اخرى عقدت في مدن اوروبية وفي الشرق االوسط

نعمل في مركز ابحاث، ونلتقي كل االطراف في ارجاء المعمورة، بما في ذلك حمـاس               ": وأضاف مالي 
معنا شروط اللجنة الرباعية والوضع في قطاع غزة، ونحن بدورنا اوضحنا لهم اننا ال نتحدث               التي بحثت   

باسم االدارة االميركية وال ننقل الرسائل، ولقد كانت لنا اجتماعات مماثلة حتى في فتـرة ادارة جـورج                  
  ."يهبوش، لكن االجتماع الذي حدث في السويد كان مهماً لمشاركة اطراف اميركية وأوروبية ف

ورداً على سؤال هل ادارة اوباما على علم بوجود االجتماعات، وهل يتم اطالعها على تفاصيل ما يجري             
عقدت اجتماعات مع قادة حماس في دمشق وغزة واوروبـا، ونحـن نطلـع االدارة               ": بداخلها قال مالي  

زوده انطباعاتنا، وقمت   االميركية على تحركاتنا واجتماعاتنا، واذا كان هناك من يريد معرفة ما جرى سن            
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بذلك ايضاً مع ادارة الرئيس بوش، لكن ال يدور الحديث عن مفاوضات غير مباشرة او نقل رسائل بـين        
  ."االدارة االميركية وحماس، ونحن نوضح هذا االمر في كل اجتماع

3/4/2010الحياة،   
  

  ة حمدانالخارجية األمريكية تعطي الضوء األخضر لدبلوماسية أمريكية للقاء أسام .45
في الـشهر الماضـي     " الضوء األخضر "أعطت وزارة الخارجية األمريكية     :  وكاالت األنباء  -عواصم  

لدبلوماسية أمريكية راشيل شنيللر لحضوربرنامج حواري رعته قناة الجزيرة مع القيـادي فـي حمـاس               
وأضافت .  الشاي واوضحت شنيللر أنها التقت مع حمدان عقب الجلسة بشكل ثنائي وتناوال          . أسامة حمدان 

في الحقيقة ، كان مهتماً جداً بكيفية تحقيق نقلة نوعية في المفاوضات وحول كيفية التواصـل                "أن حمدان   
  ".بشكل بناء ومثمر مع الواليات المتحدة

عقدت لقاءات كثيرة مـن هـذا       "ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية في غزة أحمد يوسف قوله            
  ".م بأن هناك أشخاصاً يأتون للقائنا وهم مرتبطون أكثر بالبيت األبيضالقبيل ، لكننا اآلن نعل

3/4/2010الدستور، األردن،   
  

  بالعودة إلي الهدوء في غزة" إسرائيل"فرنسا تطالب  .46
أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنـسية       ) وكاالت( من باريس نقالً عن      3/4/2010 الخليج،   ذكرت

جميع االطراف الى التحلـي  "ن عن قلق بالده للتوتر في قطاع غزة ودعت      برنار فاليرو أعرب للصحافيي   
نواصل حـشد الجهـود السـتئناف       "، وقال   "بالمسؤولية واتخاذ اإلجراءات الشجاعة الالزمة العادة الثقة      

  .دينامية سالم
 من باريس نقالً عن مراسلها خالد سعد زغلول أن فرنسا تطالـب             3/4/2010 االهرام، مصر،    وأضافت

ضرورة التعاون الدولي مع مصر ودول الجوار االقليمي العادة اطالق عملية السالم التـي كـادت ان                 ب
   . تموت نهائيا

  
  قلقون من الضربات التي جرت في غزة وندعو إلى ضبط النفس: بريطانيا .47

التـي  نحن قلقون من الضربات     "قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية      :  كامل ابراهيم  –القدس المحتلة   
نحث االسرائيلييين والفلسطينيين   "وتابعت المتحدثة   . "جرت في غزة أمس ندعو الطرفين الى ضبط النفس        

على تركيز جهودهم على المفاوضات وعلى الدخول بصورة عاجلة في مفاوضات غير مباشرة برعايـة               
  ."الواليات المتحدة

3/4/2010الرأي، األردن،   
  

  قف التصعيد في قطاع غزة بو" إسرائيل"واشنطن تطالب حماس و .48
والفلسطينيين الى اعطـاء االولويـة للحـوار،        " اإلسرائيليين"دعت الواليات المتحدة، أمس،     ): وكاالت (

. على قطاع غـزة   " اإلسرائيلية"للنزاع، وذلك اثر الغارات الجوية      " حل عسكري "مشددة على عدم وجود     
لإلسرائيليين الحق في الـدفاع عـن       " للصحافيين   وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية فيليب كراولي      

  ".وفي الوقت نفسه وكما قلنا اكثر من مرة ال نعتقد أن هناك حالً عسكرياً. النفس
3/4/2010الخليج،   
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  "ميكي ماوس"وليست دولة " واقع"دولة فلسطين إلى " احتمال"أريد تحويل : فياض .49
على أن الدولة " الشرق األوسط"ياض في حوار مع شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم ف: علي الصالح

وال يزال فياض يرى أن قيام الدولة ممكن في . الفلسطينية قائمة وأن االحتالل اإلسرائيلي إلى زوال
، كما جاء في مشروع الدولة الذي أعلنه في 2011غضون عامين وتحديدا في الجزء الثاني من عام 

 .الماضي) آب(أغسطس 
 :حواروفيما يلي نص ال

" هآرتس" إلعالن الدولة الفلسطينية، كما نقلت على لسانك صحيفة 2011) آب(حددت شهر أغسطس * 
 فهل هذا موعد ثابت أو أنه قابل للتغيير؟.. اإلسرائيلية

 أنا شخصيا لم أتحدث عن موعد محدد وما جاء بخصوص شهر أغسطس هو استنتاج أكثر منه أي -
 2009وعد إعالن مشروع الدولة في غضون عامين، في أغسطس شيء آخر، فقد ربط الصحافي بين م

لكن ما أقوله هو أن نواصل العمل من أجل خلق واقع جديد على األرض وإيجابي . 2011وأغسطس 
بما ينسجم وبشكل كبير مع إقامة الدولة مما يشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الدولي إلنهاء العملية 

وأقول أيضا إن هذا المشروع مثل الحمل ال بد وأن ينزل المولود في .. السياسية وإنهاء إنجاز االحتالل
، ونتطلع إلى أن تحتفل البشرية كلها 2011وتقديراتنا أن موعد الوالدة بحدود أواسط .. نهاية الحمل

 .بالمولود الجديد بما في ذلك جيراننا اإلسرائيليون
أين .. األجواء الداخلية منها والخارجية مهيأة لذلكفي اعتقادي أنكم لن تعلنوا الدولة إال عندما تكون * 

 وصلتم في هذا الصدد؟
الرئيس الراحل ياسر عرفات أعلن ( أنا ال أتحدث عن إعالن الدولة، فقد سبق وأعلنا قيام دولة فلسطين -

، ويجري االحتفال بهذا اليوم؛ يوم 1988ذلك في المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائر عام 
يعني .. أنا شخصيا أتحدث عن تحويل المفهوم إلى احتمال واالحتمال إلى واقع. كل سنة) االستقالل

وهذا يعني أنه في .. تحويل مفهوم حل الدولتين إلى احتمال، واحتمال حل الدولتين إلى واقع على األرض
ل المؤسسي  سيكون لدينا أنظمة حكومة وإدارة ومؤسسات وبنى تحتية ونضج في العم2011أواسط 

واإلداري، تستطيع أن تقنع القاصي والداني أن لدى الفلسطينيين حقيقة جديدة حقيقة دولة مكرسة على 
. األرض، وما يحتاجونه وما تحتاجه المنطقة أيضا إذا لم يكن االحتالل قد انتهى، هو أن ينتهي االحتالل

ملية السياسية والمجتمع الدولي إلنجاز وإذا ما وصلنا إلى هذا الوضع، فإنه سيشكل ضغطا هائال على الع
 .إنهاء االحتالل

هل في اعتقادكم أنكم تسيرون وفق الجدول الزمني، أو البرنامج الذي وضعتموه لتحقيق مشروع * 
 الدولة في موعده في وضع البنى التحتية وإعداد األجهزة األمنية وبناء المؤسسات الوطنية إلى آخره؟

الدولة ذات ..  التي دعتنا إلى تحديد موعد السنتين لتحقيق مشروع الدولة سأتحدث أوال عن األسباب-
لكن قبل ذلك أحب أن أوضح أنني لم أقل يوما إن المهمة ستكون سهلة " ميكي ماوس"السيادة وليس دولة 

وهناك من قلل من شأنها وتحدث عن عدم إمكانية إقامة .. لكنني أعارض القول إنه لن يكون باستطاعتنا
وهنا أود أن أشير إلى أن هناك تقبال كبيرا لدى الناس في الضفة الغربية لهذه ..  تحت االحتاللدولة

إذا منذ اللحظة األولى ونحن ندرك أن المهمة لن . الفكرة بالتوازي مع رفض االحتالل والجدار وغيرها
 فإن االحتالل بل بالعكس.. تكون صعبة فنحن تحت االحتالل وهذا االحتالل لن يسهل علينا المهمة

فإسرائيل لم .. وتوقعنا كان صحيحا.. سيكون أكبر عامل معوق، لذلك لم نراهن على مساعدة إسرائيل لنا
وبعودة إلى السؤال فإن اختيار العامين وليس خمسة أعوام على . تقدم أي مساعدة بل عرقلة مسيرتنا

كان ضروريا أن نحدد إطارا .. سبيل المثال، كان يشكل تحديا ويعطي المشروع المصداقية والجدية
والنظرية السياسية التي أعمل وفقها، هي أنه إذا تمكنا من معالجة جميع أوجه القصور وعوامل . زمنيا

الفشل أو اإلفشال الذاتي، نكون قد انتزعنا من أيدي إسرائيل الحجج والذرائع التي ساقتها على المجتمع 
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لذا فإن اختيار إطار السنتين ..  عدم استحقاقنا أو عد أهليتناالدولي لسنوات طويلة بشأن عدم كفاءتنا أو
لذا كان هناك تزاوج عن وعي منذ اليوم األول . وليس أطول من ذلك حتى ال نعطي االنطباع بالمماطلة

في اختيار المهلة الزمنية، بين ما هو مطلوب من الناحية التقنية لإلعداد إلنجاز الدولة من جهة وبين ما 
إن .. عه من عملية سياسية يقودها المجتمع الدولي بكفاءة وفعالية، إلنجاز مهمة إنهاء االحتالليمكن توق

لكن في الوقت نفسه .. اختيار إطار العامين، فيه تحد كبير ويشكل ضغطا علينا من أجل اإلنجاز بسرعة
الذي ال بد أن ) السياسيةالعملية (كما أن أعيننا يجب أن تتجه نحو المسار الثاني .. لدينا الوقت المفتوح

.. والرد هو أنه تحد.. نرجع ونسأل هل هذا واقعي؟. يتحرك بسرعة أكبر من أجل إنجاز إنهاء االحتالل
ونتمنى أن يكون هذا .. تحد حتى نستعجل ونشد الحيل وأال نكون كاألرنب في سباقه من السلحفاة

. بار الوضع في قطاع غزة وحالة االنقسامالمشروع هو العنوان الموحد للفلسطينيين آخذين بعين االعت
. وما شجعني على فكرة السنتين هي اإلنجازات التي تحققت في العامين اللذين سبقا إعالن مشروع الدولة

فقد انتقلنا بالبلد من شفا الهاوية والتحلل شبه التام واستفحال الفوضى، أعطتني الشعور بالثقة في إمكانية 
 به منذ ذلك اليوم حتى اآلن هو تعزيز اإلنجازات والمكتسبات من خالل وما قمنا. تحقيق المشروع

بدأت النتائج تظهر .. االستمرار في التنفيذ والتحسين والتطوير في عدد من المجاالت فعلى سبيل المثال
ومن األشياء التي تشجع .. فعمليات التقاضي بدأت تسير بشكل جيد.. على عمل الجهاز القضائي

أن الناس تطرح .. ني الحظت من خالل الرسائل التي تصلني وهي كثيرة وأقرؤها كلهاأن.. اإلنسان
وهذا بحد ذاته يعكس أن لدى اإلنسان إحساسا بإمكانية الحصول .. تظلمات تعود إلى ما قبل عشر سنوات

وهذا يؤكد تشكل وعي عام لدى الناس بأن السلطة تتصرف كسلطة مسؤولة تحافظ على . على حقوقه
فعلى .. نجحت األجهزة األمنية في فرض النظام واألمن.. على صعيد النظام العام.. المواطنحقوق 

سبيل المثال نجحت في مدينة جنين وبعد عام من المطاردة في اعتقال عصابة إجرامية كانت ترهب 
وهذا يبين أن هناك قوة شرطة لم تترك الموضوع بل تابعته بصبر حتى ألقت القبض على .. الناس

وهذا يدل .  ساعة24وهناك قضايا أخرى نجحت فيها الشرطة في اعتقال عصابة في غضون . عصابةال
وهناك أداء الحكم المحلي . على أن عملية األداء بدأت تأخذ مناحي شبيهة بالدولة العريقة والمتقدمة

الصدد وأشير في هذا .. وعمليات تحصيل حقوق الدولة التي تشكل مؤشرا على جدية مؤسسات السلطة
إلى عدم قدرة السلطة على تحصيل فواتير الكهرباء والماء والهواتف التي أطلقت عليها ثقافة عدم الدفع، 

وعلى صعيد . لكن السلطة بدأت في حل هذه المشكلة وإن يكن تدريجيا. وهي مسألة من الصعب تغييرها
شيئان اثنان، ,  هذه المشاريعلقد شد اهتمامي خالل تنقالتي ومشاركاتي في عمليات افتتاح.. المشاريع

األول أن المسؤولين صاروا يتحدثون إلى حد كبير عن تحسين اإلدارة المالية والتنظيمية، بدال من 
ثانيا أن الناس بدأت تدرك أن التحسن ال يتعلق بدائرة واحدة أو . التركيز كما في السابق على مطالبهم

لمؤشرات اإليجابية التي بدأت تتراكم على مدار األشهر إن ا. وزارة واحدة بل جميع الوزارات والدوائر
الثمانية الماضية، عززت قناعتي بصواب المسار وبمعقولية الفترة إلنجاز المشروع وإن كانت ال تزال 

بيان اجتماع اللجنة الرباعية (وما حصل في موسكو .. طبعا لهذا المشروع بعد دولي, تشكل تحديا
ليست هذه المرة األولى التي يحظى بها المشروع بالدعم الدولي، .. مة جدايشكل نقطة تحول مه) الدولية

لكن أن تتناول اللجنة الرباعية الخطة بهذا الشكل الواضح والصريح دعما وتأييدا وبحماسة فائقة، فيه 
.. فهذه الخطة هي أول وثيقة رسمية فلسطينية تصدر عنا ببعد سياسي واضح.. تكريس لمدى تأثيرنا نحن

وأنا باعتقادي أن ذلك يشكل . وهذا ليس بقليل..  أصبحت هذه الخطة تحظى بإجماع دولي واضحلقد
 .نقطة تحول مهمة

هل يمكن القول إن هناك ثالثة عوامل لتحقيق المشروع األول داخلي ويتعلق ببناء المؤسسات والبنى * 
 االحتالل؟وثانيها القبول الدولي للفكرة وثالثها إنهاء . التحتية وما شابه ذلك
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بمعنى أن يقبل المجتمع الدولي مفهوم حل الدولتين الذي ..  القبول الدولي يجب أن يكون معلنا من اآلن-
أما في مسألة االعتراف بالدول فهذا .. نحن نريد الدعم الدولي إلنهاء االحتالل. تحدثنا عنه وهو موجود
 .يأتي في المرحلة األخيرة

من أجل الضغط على .. هو الضمانات لالعتراف بالدولة عند إعالنها. .أقصد بالقبول الدولي للفكرة* 
 .إسرائيل إلنهاء االحتالل

عندي عالم بدأ باالقتناع بإمكانية نجاحنا .. لكن عندي قبول دولي للفكرة..  ليس لدي أي ضمانات دولية-
هائلة من أجل عندي تعاطف دولي سيتحول في المحصلة النهائية إلى قوة ضغط .. في تحقيق الدولة

القصة بهذا . إنجاز هذا الهدف كي يعيش الشعب الفلسطيني في حرية وكرامة في إطار دولة مستقلة
 .التسلسل لكن فيما يتعلق بالضمانات فليس لدي ضمانات

.. أنا أرى القبول الدولي ممثال ببيان الرباعية، لفكرتنا، عامل ضغط علينا كي ننجح ونضاعف الجهد
.. لية إضافية، ألن نضع األسس لدولة عصرية تعطي المجتمع الدولي مادة للدفاع عنهاويضع علينا مسؤو

تقول على أساس قيم تشترك فيها البشرية جمعاء، تعكس نفسها في جميع قطاعات اإلدارة، ينتج عنها 
ينزل ال بد أن يأتي اليوم الذي .. وأنا عندما وصفتها كالحمل.. دولة عصرية تشكل إضافة نوعية للمنطقة

ال أن نذهب إلى األمم ... وخطتنا أن تحتفل البشرية جمعاء بوالدة هذا الطفل... فيه الوليد ويرى النور
 .بال ومعنا العالم كله.. المتحدة لوحدنا

أي عندما ينتهي الجانب الفلسطيني مهامه وإعداداته لدولة عصرية حضارية .. يعني بنهاية المطاف* 
أم األمم .. أميركا.. أوروبا..  الجانب الفلسطيني بغرض إعالن الدولةأين ستكون وجهة.. ديمقراطية
 المتحدة؟

 .. ليس عندي خريطة طريق تقول في التاريخ الفالني سأتوجه إلى أوروبا ومن بعده إلى أميركا-
 سؤالي هو إلى أين سيكون التوجه طلبا لالعتراف بالدولة العتيدة، عند االنتهاء من مجمل االستعدادات،* 

وبالمناسبة هذا الجزء من التحرك التعبوي هو من مهام .. أنا ال أعتبرها عملية إجرائية بل تراكمية
يجب أال ننتظر قدوم شهر . ، ونحن جزء منها.منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن التحرك السياسي

ي من أجل إطالع دول بل نستغل اللقاءات الدولية المعنية بالشأن الفلسطين, أغسطس حتى نبأ التحرك
يعني نطلع العالم على كل . العالم على اإلنجازات التي تحققت وكذلك اإلنجازات التي تخطط لتنفيذها

المراحل التقديم، حتى يكون على علم بكامل بكل شيء في اللحظة التي نقول لهم فيها أننا انتهيا من 
 .االستعدادات

ف فقط على بناء المؤسسات والبنى التحتية، بل سيكون هناك ما تقوله هو أن العمل الفلسطيني لن يتوق* 
عمل مواز له تقوم به منظمة التحرير المسؤولة عن العملية السياسية، على الصعيد الدولي للترويج 

 .لالنجازات الفلسطينية واالستعدادات للدولة
 .كنحن في موسكو قطعنا شوطا كبيرا على أن نبني على ذل..  نعم هذه هي الفكرة-

خاضعة أمنيا " ب" أميركية لبحث فكرة تحول بعض من مناطق -هناك تسريبات عن لقاءات فلسطينية * 
خاضعة بالكامل للسلطة " أ"خاضعة أمنيا وإداريا إلسرائيل إلى مناطق " ج"إلسرائيل وإداريا للسلطة و

 .الفلسطينية
أنا شخصيا أقول ..  بالضيق حاليا أنت قلت تسريبات وعلى األغلب من الجانب اإلسرائيلي الذي يشعر-

فال بد من إنجاز هذه العملية بسرعة . 2011) أيار(إنه إذا كان هذا الموضوع ال بد وأن ينجز في مايو 
وأنا ال أنظر . في غضون عام" أ" ستصبح مناطق 1967جدا ألن في النهاية كل المناطق المحتلة عام 
 .ية من الجدية على التحركات، لكني ال أعول عليها كثيراإلى مثل هذا األفكار إال بعين أنها تعطي نوع
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البريطانية قبل بضعة " الغارديان"ال أدري أن كنت اطلعت على مقال كتبه أحمد الخالدي في صحيفة * 
والخالف الوحيد أن النمط .. أشهر وتحدث فيه عن تبني فياض للنمط الصهيوني إلقامة دولة إسرائيل

  العسكري اليهودي في فلسطين بينما فياض يعمل على إجهاضه ومحاربته؟الصهيوني كان يعزز الوضع
لألسف أن بعضنا دائما ينظر بعين الشك إلى .. ولكني ال أحب شخصصة األمور..  أنا قرأت المقال-

وأوصلتنا االنهزامية في التفكير، إلى أننا غير قادرين على عمل شيء إيجابي وبالتالي . كل ما نقوم بها
لو ..  السطور على ما هو ليس بين السطور، ونحاول إقناع أنفسنا بأن ثمة خلال في الموضوعنبحث بين

ثم يا أخي ما يقوله الخالدي غير صحيح فالشعب . تصرف اليهود بهذه الطريقة لما كان لديهم دولة
لن يؤدي إن القول أن العمل الشعبي السلمي والبناء المؤسساتي، . الفلسطيني خاض تجربة العمل المسلح
نظريتي قائمة على أساس التعبير اليومي سلميا .. أنا ال أتفق معه.. بنا إلى شيء من غير عمل مسلح

وبشكل غير عنيف، عن مناهضة االحتالل واالستيطان ومقاطعة منتجات المستوطنات وتنشيط الحركة 
رك على المستوى الدولي الشعبية المناهضة للجدار، بالتوازي البناء بشكل يومي لخلق واقع جديد والتح

فها المقاومة هو أن يقتل الصبية .. لنزع الشرعية عن شيء له عالقة بالمشروع االستيطاني اإلسرائيلي
ال أخجل من .. أنا أرفض هذا المفهوم.. الفلسطينيون على الحواجز العسكرية، لكي نصدر بهم البيانات

المقاومة من غير دم ..  من أجل إصدار بيانالقول إنني ضد إرسال األطفال إلى الحواجز كي يذبحوا
 ..ليست مقاومة

 .يعني أنت بصراحة ضد المقاومة المسلحة ومع المقاومة الشعبية* 
ثم من يتحدث عن الدعوة لالنتفاضة ال يفهم معنى ..  أنا أشارك في المقاومة الشعبية وفعالياتها-

هذا أوال ثانيا أن من . او دعوة من أي طرفاالنتفاضة تأتي تلقائية ومن غير أي تحريك .. االنتفاضة
.. إنهم يتحدثون من على بعد وال عالقة لهم بالواقع... يدعو إلى االنتفاضة يجهل ما يجري على األرض

إذا لم تأت هذه . الشعب الفلسطيني اليوم كله منتفض في مقاومة االستيطان والجدار واالحتالل سلمية
 .يها قتلى من الصبيةالمقاومة على مقياس البعض وليس ف

 هل أنت ضد استخدام الحجارة؟* 
الحجارة يمكن أن ..  أنا مع أن تكون المقاومة سلمية وليست عنيفة وأال تؤدي إلى التهلكة وإراقة الدماء-

 ..تأتي في إطار هذا التعريف وقد ال تأتي
 جزءا من حملة منظمة وهناك من يقول أيضا أن كل النشاطات الشعبية التي يقوم بها فياض ليست إال* 

 ).أبو مازن(لكسب الشعبية ألن يكون خليفة للرئيس محمود عباس 
أنا الهدف الوحيد في حياتي هو إنجاح مشروع الدولة وال ..  ال حول وال قوة إال باهللا وال إله إال اهللا-

اء والحديث عن أهداف أخرى ور. وهذا المشروع يستحوذ على كل وقتي وتفكيري.. شيء غير ذلك
 .نشاطاتي ينطوي على دوافع أخرى

 ..دعوتم لمقاطعة منتجات المستوطنات* 
وأصدرنا قانونا يحدد العقوبات المترتبة على التعامل ..  نعم هذا شكل آخر من أشكال المقاومة الشعبية-

في المقاطعة مقاومة من خالل رفض المنتجات اإلسرائيلية من جهة ومن جهة .. مع منتجات المستوطنات
 .انية تعزز اإلنتاج المحلي الفلسطينيث

 وأخيرا ماذا تقول؟* 
ونحن نريدها أن تتحقق .. الدول ستقوم إذا أردنا لها ذلك.. الدولة الفلسطينية قائمة واالحتالل إلى زوال

  .وبسرعة
  3/4/2010الشرق األوسط، 
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  اإلسرائيلية الراهنة-أبعاد األزمة األميركية .50
  منير شفيق

يـضم القـوات المـسلحة واألجهـزة        (في الشؤون األمريكية الداخلية يستثنون الجيش       كثير من الخبراء    
من لعب أي دور في صوغ السياسات األميركية، فهو في نظرهم ال يتدخل فـي الـسياسة وال                  ) األمنية

ـ         . عالقة له بمراكز القرار أو اللوبيات المؤثرة فيها        ن هؤالء ليسوا على خطأ حينما يتعلق األمر بكثير م
السياسات األميركية التفصيلية عموماً، وال سيما في الحاالت العادية حيث ال يكون فيها الجيش منخرطـاً                

). قواعد عسكرية أو ما شابه ذلك     (في حروب، أو في الحاالت التي ليس له عالقات عسكرية مباشرة بها             
ـ             ذلك فـي كـل األوضـاع       وهذا ينطبق، عموماً، على الديمقراطيات الغربية كافة، ولكن األمر لـيس ك

  .واألوقات
الجيوش في الديمقراطيات الغربية، بما فيها الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، لها دور رئـيس فـي                
تحديد اإلستراتيجية العسكرية المتبعة وفي تحديد أولوياتها، بل إن هذه اإلستراتيجية غالبـا مـا تفـرض                 

مطلقة على ما عداها من أولويات في المجاالت األخرى سواء          نفسها على صانع القرار السياسي كأولوية       
فدور الجيوش في الغرب يظل أهم بكثير مما يلقى عليه الـضوء فـي              . في السياسة أو االقتصاد وغيرها    

اتجاهات السياسة التي يفترض فيها أن تخدم اإلستراتيجية أو تترجمها، فلوال الجيـوش التـي تخـوض                 
من ثم تحدد مناطق النفوذ وموقع كل دولة كبرى في ميزان القوى العالمي،             الحروب أو تهدد بخوضها، و    

ومن ثم أدوارها السياسية واالقتصادية والثقافية، لما كانت هنالك هيمنة غربية على العـالم منـذ مئـات                  
  .السنين حتى اليوم

ال يظهر علـى    صحيح أن دور الجيش في ضبط النظام الديمقراطي نفسه وفي حماية الرأسمالية نفسها،              
حقيقته ضمن اللعبة الديمقراطية، ولكن ذلك ال يعني إسقاطه من الحساب أو عدم أخذه بعـين االعتبـار،                  
عندما يبدأ بالتململ أو االعتراض على سياسات معينة، بل يجب أن يحسب له ألف حساب عنـدما يبـدأ                   

مه أمـر إدارة أوضـاع البلـد    بإرسال اإلشارات التي يجب أن يفهمها الرئيس ومن حوله، بل كل من يه          
  .المعني

عندما جاء الرئيس األميركي باراك أوباما كان وضع الجيش األميركي مأزوماً في العـراق وأفغانـستان      
وباكستان، وكانت سمعة أميركا قد تدهورت إلى حد كبير، وأخذ  يضعف دورها على المستوى الـدولي                 

 القطب الواحد عالمياً، ووجدت نفسها غير قادرة علـى          وقد فقدت القدرة على بناء نظام     . بصورة متزايدة 
  .قيادة نظام عالمي متعدد القطبية

، ونشوء نوع من الفراغ فيه بسبب انحـسار         "إعادة بناء الشرق األوسط الكبير    "هذا إلى جانب الفشل في      
. ية التـسوية  النفوذ األميركي وتزعزع مكانة الدول العربية التي راهنت على السياسات األميركية، وعمل           
               يفـي   2006وكان األمر كذلك بالنسبة إلى الحليف األول في المنطقة؛ إذ خسر الجيش اإلسرائيلي حرب 

 في قطاع غزة، فيما كبر الدور اإليراني والسوري والمقاومة اللبنانية والفلـسطينية      2009-2008لبنان و 
كياً، ويحفر في أخاديـد تـدهور الوضـع         وهذا كله شكل، ومازال يشكل قلقاً أمير      . والعراقية واألفغانية 

ثم انفجرت الفقاعة المالية التي تداعت إلى أزمة اقتصادية شاملة فيما بعد، مما أخذ يزيد               . األميركي العام 
من تدهور قوة الدوالر، وتعاظم األدوار االقتصادية اإلنتاجية للصين والهند والبرازيل، وعدد من الـدول               

  .ة والثالثةاألخرى من الدرجتين الثاني
هذه األزمة األميركية التي لم يسبق لها مثيل منذ نيل الواليات المتحدة األميركيـة اسـتقاللها وتحقيـق                  
وحدتها، وال سيما أزمة الوضع العسكري األميركي في العراق وأفغانستان وباكـستان، فرضـت دوراً               

ـ   ة مباشرة أو غير مباشرة فـي       ، سواء كان ذلك بصور    "آي.بي.أف"والـ" إي.آي.سي"متزايدا للجيش وال
، وهي الممتدة من فلـسطين إلـى        "الشرق األوسط الكبير  "السياسات األميركية في المنطقة التي يسمونها       

  .باكستان
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وذلك من خالل جملة    . لوحظ هذا الدور منذ اليوم األول لوصول باراك أوباما إلى سدة الرئاسة األميركية            
ميركي وفي مقدمهم رئيس هيئة األركان مايكل مولن لمعظـم دول           من زيارات لجنراالت من الجيش األ     

-النزاع الفلسطيني (وقد صدرت عدة تصريحات تعتبر بأن تحقيق التسوية للصراع في فلسطين            . المنطقة
وكتب . يشكل مصلحة أميركية، خصوصاً للجيش األمريكي في العراق وأفغانستان وباكستان         ) اإلسرائيلي

اللوبي األميركي الموالي إلسرائيل وحكومة نتنياهو بأن إفـشال جـورج ميتـشل         توماس فريدمان يحذر    
وذلك ألهمية إنجاز تسوية ما من شـأنها أن  تـسهل مهمـة              . أي.آي.يتعارض مع رغبة الجيش والسي    

الجيش األميركي في جبهات العراق وأفغانستان وباكستان، ولكن كما يبدو لم تصل الرسالة، ولم تجد آذانا                
  .القريبة منه" واللوبيات اليهودية"ن جهة نتنياهو صاغية م

األميركي، " اللوبي الصهيوني "ال شك في أن توماس فريدمان ومعه عدد غير قليل من مؤيدي إسرائيل و             
يشعرون بقلق شديد عندما يذهب نتنياهو واللوبي المؤيد إلسرائيل إلى حد تحدي إرادة الجيش األميركـي                

وقد زاد األمر تعقيدا بعدما ُأفشلت مهمـة        . ركية عليا، وهذا القلق مشروع تماماً     في ما يعتبره مصلحة أمي    
ميتشل األولى، وُأجبِر أوباما على التراجع والخضوع لمشروع نتنياهو الخاص بوقف جزئي لالسـتيطان              

امـا  في الضفة الغربية واستثناء القدس تماماً، في مقابل إطالق المفاوضات؛ األمر الذي أطاح بهيبـة أوب               
  .وأضعف سياساته الخاصة بتحسين صورة أميركا الخارجية، ال سيما في نظر العالم اإلسالمي

ربما اعتبر اللوبي األميركي الموالي إلسرائيل وحكومة نتنياهو أن إفشال مهمة ميتشل ستمر مر الكرام،               
 وحدة  1600رار بناء   وهو ما شجع حكومة نتنياهو على اإلعالن عن ق        . ولن تكون لها آثار سلبية عليهما     

وقد جاء إلى القدس    . سكنية استيطانية جديدة في القدس في أثناء زيارة نائب الرئيس األميركي جو بايدن            
  .ليدعم مهمة جورج ميتشل في مرحلتها الثانية في إطالق مفاوضات غير مباشرة لمدة أربعة أشهر

مما اضطره لالعتذار عن التوقيت     . نتنياهوجاء رد فعل جو بايدن شديداً أقوى مما كان يمكن أن يتوقعه             
وقد تدخلت وزيرة الخارجية هـيالري كلينتـون لتـصعد فـي            . وليس القرار، ولكن ذلك لم ينه األزمة      

مما يكشف أن ردود بايدن وكلينتون والناطق الرسمي عبرت عـن احتقـان وغـضب               . االحتجاج والنقد 
نتنياهو وامتناعه عن المساعدة في إنجاز طلب أميركـي         حقيقيين، بعد أن فاض الكيل بسبب عدم تعاون         

  .يمس مصلحة أميركية عليا ال يمكن التهاون بشأنها
تقريـر بتريـوس    " تحـت عنـوان      2010آذار  / مارس 17على أن التقرير الذي أبرزه مارك بيري في         

كما أن  . رة أوباما ، يظهر ما يكمن وراء موقف بايدن وكلينتون وإدا        "وإحراج بايدن ال يغطيان كل القصة     
صدوره في هذا التاريخ بعد ثالثة أشهر من تقرير بتريوس وكشْف ما تضمنه يحمـل داللـة مـشحونة                   

وخالصتها أن اللعب اآلن ليس مع أوباما ويخـرج         . األميركي" اللوبي اليهودي "برسالة لكل من نتنياهو و    
 بمواجهة مع الجيش وهـي تمـس الـدم          يتعلق األمر اآلن  . عن حدود اللعبة السياسية األميركية الداخلية     

  .األميركي والمصلحة العليا األميركية
المـسؤولين عـن    ) آسيا الوسـطى  (ما كشفته مقالة مارك بيري من تقرير فريق ضباط القيادة المركزية            

 16النظر في المصالح األمنية األميركية في الشرق األوسط التي يقودها الجنرال ديفيد بتريوس، قُدم في                
وقـد عبـر    .  إلى هيئة األركان برئاسة األدميرال مايكل مولن في البنتاغون         2010كانون األول   /سمبردي

فقد . التقرير عن شدة قلقه بسبب عدم التقدم في الصراع العربي اإلسرائيلي، وجاء التقرير صادماً لمولن              
لمتحدة ال تستطيع الوقوف بوجه     أكد كاتبو التقرير على ازدياد القناعة لدى الزعماء العرب بأن الواليات ا           

التي يشرف عليها بتريوس فقدوا، في الغالـب، الثقـة          " المنطقة الوسطى "إسرائيل، وأن القادة العرب في      
الفلسطيني راحت تشكل خطـراً     -وأن التجاوزات اإلسرائيلية في الصراع اإلسرائيلي     . بالوعود األميركية 

  .على الموقف األميركي في المنطقة
ر المقدم لمولن ال سابق له من قبل قائد المنطقة الوسطى من حيث التعبير عن رأيه في مـسألة                   إن التقري 
 بأنه حيثما ذهب    2009كانون أول   / فقد أكد الفريق الذي قابل معظم الزعماء العرب في ديسمبر         . سياسية
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خذة في التآكل فـي     ليست أميركا ضعيفة فحسب، وإنما أيضاً سمعتها العسكرية آ        : "كانت الرسالة واضحة  
  ".المنطقة

هذا وقد سربت أنباء، نُفيت الحقاً، ولكنها تدخل ضمن إطار التقرير ومن ذلك  أن بتريوس طالب بـضم                   
وذلك ليقتنـع   . الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مجال المنطقة الوسطى وليس للقيادة األميركية في أوروبا            

لقد نـزل   . ية منخرطة في أشد الصراعات المعقدة في المنطقة       القادة العرب بأن القيادة العسكرية األميرك     
التقرير على إدارة أوباما نزول الصاعقة، وكان ردها مضاعفة جهودها، مرة أخرى، والـضغط علـى                
إسرائيل حول موضوع المستوطنات وإرسال ميتشل إلى عدد من الدول العربية ثم إرسال رئـيس هيئـة             

  .ركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكينازياألركان مولن لمقابلة رئيس أ
ما تفعله يهدد أمن قواتنا التي تقاتل فـي العـراق           "وبعد اإلهانة التي تلقاها بايدن بعث إلى نتنياهو يقول          

عـاد بتريـوس    ". وأفغانستان وباكستان، كما أنها تُعرضنا للخطر وتعرض السالم في المنطقة للخطـر           
 25-23وكان ذلك في    .  المذكور، ثم كرره وزير الدفاع روبرت غيتس       وصرح علناً بما ورد في التقرير     

وقيل إنه رجع بعد لقاء مطول مـع أوبامـا ولقـاءات            .  لواشنطن 2010آذار أثناء زيارة نتنياهو     /مارس
مجهدة بين وفديهما إلى إسرائيل، وهو يحمل، أي نتنياهو مجموعة من الطلبات التي لم يستطع أن يبـت                  

  .ن يرد عليها بعد عودتهفيها، وطلب أ
  خالصة

صحيح أن هذه ليست أول أزمة تحدث بين حكومة إسرائيلية وإدارة أميركية، بل ربما مـا حـدث مـن                    
   ولكن هذه األزمة تحدث في ظل تراجع وضع كل من الواليات المتحدة األميركية             . أزمات سابقا كان أشد

 القوات األميركية المقاتلة، وشبه المهزومـة،       وإسرائيل في ميزان القوى الدولي، وفي ظروف تمس أمن        
مما يعني أن التناقض هذه المرة يحمل خصوصية تختلف عن كل مـا             . في العراق وأفغانستان وباكستان   

فالجيش األميركي هو الذي يصرخ وهو الذي يطلب، وليس من اليسير على الرئيس، كمـا كـان                 . سبقها
  .طالبه بتجاوز اإلشكاليحدث في المرات السابقة، أن يتجاوزه وي

  :من هنا سيكون لهذه األزمة ُبعدان أساسّيان
لما يطلبه الجيش األميركـي وهـو ينـزف الـدماء،           " اللوبي الصهيوني "إذا لم يستجب نتنياهو و    : األول

البـيض البروتـستانت األنكلوسكـسون      " (الواسـبس "فالتناقض سيتعمق بين الجيش وفئات واسعة مـن         
إنه امتحـان شـديد     . في الواليات المتحدة وليس ضد إسرائيل فقط      " نفوذ الصهيوني ال"ضد  ) األميركيون

في الواليات المتحدة، حتى لو كانت بوسائل الضغوط المختلفة قادرة على لـي             " الصهيونية"لحنكة القيادة   
م ذلك ألنها إن فعلت كما فعلت أول مرة مع مشروع ميتشل عـا            . ذراع اإلدارة وتجاهل ما يريده الجيش     

  .، فسوف تبدأ بتخريب بيتها في الواليات المتحدة نفسها2009
أما إذا تراجعت فهذا يعني أن آفاق الوصول إلى تسوية تصبح أقوى من أية فترة سابقة ال سيما مع وجود                    

ولكن إذا تم ذلـك     . فياض في السلطة الفلسطينية في رام اهللا ووجود القيادة المصرية الحالية          -قيادة عباس 
، ال محالة، مرفوضاً من الشعب الفلسطيني ومن العرب والمسلمين عامة، فمعنى ذلك الـدخول               وسيكون

إن سقف التسوية الذي يعمل ميتشل تحته، على نحو مـا عبـر             . في صراع في المنطقة أشد من ذي قبل       
 وال سـيما    عنه بيان الرباعية من موسكو يقتطع في طريقه جزءاً كبيراً من الحقوق الفلسطينية في القدس              

هذا إلى جانب ما تُرِك للمفاوضات من       . شرقيها في المدينة القديمة بما في ذلك من المسجد األقصى نفسه          
  .تبادل أراضٍ في الضفة الغربية قد يصل إلى ابتالع معظم ما ضمه الجدار والمستوطنات وحتى األغوار

، وما عكسته من انطباعات على الـرأي        ثمة أثر عميق تحقق منذ اآلن على هامش األزمة الحالية         : الثاني
فنتائج هذه األزمة على الرأي العام األميركي والغربي عموماً ستكون شـديدة            . العام األميركي والغربي  

مما سيضيف عامالً جديداً إلى ما تركته حرب العدوان على غزة من            . السلبية على الموقف من إسرائيل    
إن خسارة إسرائيل لتعاطف الرأي العام األميركـي والغربـي          . هآثار سلبية في نظر ذلك الرأي العام إلي       
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علماً أن تعاطف الرأي العام األميركـي       . عموماً معه سيكون لها أبعاد إستراتيجية على مجرى الصراع        
 كان له أثر كبير في ما حققه من إنجازات ظالمة وغيـر             1948واألوروبي مع المشروع الصهيوني منذ      

ا يكون السحر قد أخذ ينقلب على الساحر في مجال من المجاالت المهمة جداً              وبهذ. شرعية على األرض  
  .في الصراع على أرض فلسطين

  1/4/2010نت، .الجزيرة
  

  التوترات الحدودية في غزة الخطوة الصهيونية القادمة تجاه الحرب .51
  جيفري وايت

وبين نشطاء فلسطينيين   " سرائيلياإل"التابع للجيش   " لواء غوالني "يعد اإلشتباك الذي وقع بين عناصر من        
الرصـاص  " آذار المنصرم األكثر خطورة منذ نهاية عمليـة          26بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في        

وقد أدى هذا الحادث إلى تفاقم التوترات اآلخذة بالفعل في اإلرتفـاع    . 2009في كانون الثاني    " المصبوب
) التي تنتاب المنطقة  (، كما أضاف إلى المخاوف      "يلإسرائ"نتيجة تزايد الهجمات الصاروخية على جنوب       

مصلحة واضـحة   " إلسرائيل"أو  " حماس"وليس لدى   . من أن حرب أخرى في قطاع غزة تلوح في األفق         
في تجديد األعمال القتالية على نطاق واسع، ولكن ديناميات صراع الحدود تشير في اتجاه قيـام أعمـال                 

، لكنها حدثت على    2008الضرورة الدخول في حرب في كانون األول      كما أن الجانبان لم يرغبا ب     . تصعيد
  . أي حال

  ارتفاع حدة التوتر 
فهي جزء من   . إن اإلشتباكات الجارية حالياً على طول الحدود أو بالقرب منها تزيد أيضا من حدة التوتر              

. لعازلة الموازية له  للسيطرة على السور والمنطقة ا    " الجيش اإلسرائيلي "صراع بين الفصائل الفلسطينية و    
وتسعى قوات فلسطينية بسط سيطرتها حتى السور نفسه، ومن المحتمل أن يكون ذلـك بمثابـة خطـوة                  

إلى السيطرة على   " جيش الدفاع اإلسرائيلي  "تمهيدية لشن هجمات إرهابية داخل إسرائيل، في حين يسعى          
ا الصراع إلى استمرار وقوع عدد مـن        وقد أدى هذ  . المنطقة العازلة داخل قطاع غزة إلحباط هذه النوايا       

  . الضحايا، معظمهم على الجانب الفلسطيني
لذلك يتوقع قيـام    . للرد على مثل هذه الحوادث هي اتباع نهج هجومي        " اإلسرائيلية"إن العقيدة العسكرية    

العازلـة  القادة العسكريين بالرد بقوة، باشتباكهم بصورة مباشرة مع النشطاء الفلسطينيين داخل المنطقـة              
 آذار قُتـل    26فقبل يومين فقط من اإلشتباك الذي وقع فـي          . وحتى بمخاطرتهم في تحمل خسائر بشرية     

رداً علـى نـشاط     " لواء غـوالني  "خالل حادث هجومي قام به      " نيران صديقة "جندي إسرائيلي من قبل     
بمعارضـة  " سحمـا "الجناح العسكري لحركـة     " كتائب القسام "وبالمثل، صدرت األوامر لـ     . فلسطيني

وقد أنشأت المجموعة شبكة مراقبة تُنبـه القـادة         . التوغل اإلسرائيلى في المنطقة العازلة وبصورة نشطة      
وقد لعبت هـذه الـشبكة دوراً فـي         . القيام برد سريع  " حماس"عن وقوع توغالت كهذه، مما يسمح لـ        

ـ        26اإلشتباك الذي وقع في      التي أطلقت النـار    " كتائب القسام  " آذار ، حيث قامت بتنبيه القوات القتالية ل
  ". كتائب القسام"داخل قطاع غزة، وفقاً لتقرير صدر من قبل " لواء غوالني"على عناصر من 

إن مثل هذه النزاعات واضـحة      . ويبدو أن الخالفات السياسية الفلسطينية تؤدي أيضا إلى حدوث توترات         
المتشددين والبراغماتيين حول دور األعمـال      النقاش الداخلي داخل حركة حماس بين       : على عدة جبهات  

العنيفة ضد إسرائيل في البيئة الحالية؛ جهود حماس الرامية إلى احتواء العناصر الجهاديـة فـي غـزة،             
ويواجـه قـادة    . ضـد إسـرائيل   " المقاومة"مع السلطة الفلسطينية حول أي منهما تقود        " حماس"وتنافس  

مقاومة بينما تقوم في الوقت نفسه بقمـع الهجمـات ضـد            صعوبة في عرض الحركة كطليعة ال     " حماس"
وقد سجل خصوم حماس المحليين نقاطـاً مـن خـالل           . إسرائيل بسبب قلقها من قيام األخيرة بغزو آخر       

إبرازهم هذا التناقض، وهذا يساعد على تفسير سبب قيام الحركة بتكريس الكثير مـن الجهـد لتعزيـز                  
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م يؤد تقدم مصر المستمر في بناء حاجز التهريب على طول الحدود            ول.  آذار 26في  ] الذي حققته [النصر  
فالجدار يهدد نظام األنفاق الذي تعتمد عليه الحركـة،         . مع قطاع غزة إال إلى زيادة الضغط على حماس        

والذي ال تستورد من خالله أسلحة فحسب، بل أيضا السلع اإلستهالكية الحيوية للحفـاظ علـى الـدعم                  
  . ع بهالسياسي الذي تتمت

وتحدث جميع هذه التطورات في سياق اإلستعدادات العسكرية المستمرة من قبل الجانبين والتـي يعتقـد                
ال يسعى الخوض   " الجيش اإلسرائيلي "وعلى الرغم من أن     . الكثيرون بأنها ستعكس قيام صراع كبير آخر      

وفـي  ". الرصاص المصبوب  "في حرب كهذه، فإنه يقوم فعالً بالتحضير للجولة القادمة منذ نهاية عملية           
مناورة عسكرية رئيسية   " الجيش اإلسرائيلي "وقت سابق من هذا الشهر، أكملت القيادة العامة الجنوبية لـ           

 آذار، قامت إسـرائيل     26وفي أعقاب الحادث الذي وقع في       . ركزت على تجدد الصراع في قطاع غزة      
حشدها الخاص الـذي    " حماس"اصلت حركة   ومن جانبها، و  . بنشر بطاريات مدفعية إضافية قرب الحدود     

بما في ذلـك صـواريخ جديـدة بعيـدة          (، باستيرادها األسلحة    "الرصاص المصبوب "تقوم به منذ عملية     
إن كال الجـانبين حـساسان ألي       . ، وتحصين مواقعها، وتوسيع شبكة أنفاقها العسكرية تحت غزة        )المدى

  .  نشاطات الجانب اآلخرتطور يحدث في الساحة ويراقب كل واحد منهما عن كثب
  ديناميات الصراع في غزة 

فقد أدت زيادة حدة التوتر بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين فـي           . إن الوضع الحالي معقد وآخذ في التغير      
الضفة الغربية إلى زيادة عمليات إطالق الصواريخ من غزة، في الوقـت الـذي تقـوم فيـه الفـصائل                    

وقـد يـؤدي التنـافس الـسياسي        . عمها لتلك العاملة في الضفة الغربية     الفلسطينية في القطاع بإظهار د    
، ولو على مضض، إلى اتباع سياسة أكثر ميالً إلى          "حماس"الفلسطيني داخل وخارج قطاع غزة إلى دفع        
 وإذا ال يحدث ذلك عن طريق قيام حماس بشن ضربات           --المغامرة بشأن القيام بهجمات على إسرائيل       

قـد  " حماس"وقد تكون   . حدث من خالل منح المنظمات األخرى المزيد من الحرية        بصورة مباشرة، فسي  
وعلى أية حال، عندما يتم     . خففت بالفعل، أم لم تخفف من قمعها لجماعات كهذه بسبب الضغوط المختلفة           

بالرد عن طريق ضربه أهداف تابعـة       " الجيش اإلسرائيلي "إطالق صواريخ على إسرائيل، غالباً ما يقوم        
جـيش الـدفاع    "، وعندما يقترب نشطاء فلسطينيون من السياج الحدودي، تقوم قوات من            "حماس"ة  لحرك

  . بالرد بقوة" اإلسرائيلي
عن طريق القيام   " الرصاص المصبوب "وتسعى إسرائيل إلى تعزيز مستوى الردع الذي حققته في عملية           

 حيث يتآكل ذلك الردع في ظـل        –بغارات جوية وإصدار تحذيرات، ولكن هناك شعور بأن هذا ال يكفي            
ويشعر المدنيون اإلسرائيليون في الجنوب أيضا بشكل متزايـد بعـدم اإلرتيـاح إزاء              . الظروف الراهنة 

تصاعد الهجمات الصاروخية وحوادث الحدود، مما يزيد من الضغط القائم على الحكومة والجيش للـرد               
ذرين من الوضع، على الرغم من أن الوزير من         وعلى األغلب كان كبار المسؤولين اإلسرائيليين ح      . بقوة

 آذار بأن إسرائيل قد تضطر إلى إعادة احتالل قطـاع  28يوفال شتاينتز، كان قد ذكر في      " الليكود"حزب  
باإلضافة إلى ذلك، اتخذ بعض ضباط القيادة الجنوبية موقفاً عامـاً أكثـر             ". حماس"غزة لكي تدمر نظام     

غابي اشكنازي، الذي كـان حتـى       " الجيش اإلسرائيلي "ئيس هيئة أركان    تشدداً من الموقف الذي يتخذه ر     
  . اآلن حذراً جداً

  ما هي الخطوة القادمة؟ 
، تتمتع إسرائيل بهدوء نسبي في جنوب البالد وتفتقر إلى مبررات كافية            "الرصاص المصبوب "منذ عملية   

 الصعب الدائر مع واشنطن، والذي      كما تجد نفسها في خضم الجدل السياسي      . للقيام بعملية كبيرة في غزة    
قد تعلمت من التصعيد غيـر المنـضبط التـي          " حماس"ويبدو أن   . يمكن أن يتفاقم باندالع حرب أخرى     

ووفقـاً  . ، وتحتاج أيضا إلى فترة هادئة ألسبابها الخاصـة        "الرصاص المصبوب "حرضت له قبل عملية     
 آذار، أدلـى محمـود      20وفـي   . على إسـرائيل  سياسيا كبيرا لمنع الهجمات     " رأسماال"لذلك، فقد أنفقت    
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الزهار، أحد كبار المسؤولين في حركة حماس في غـزة، ببيـان علنـي أدان فيـه أساسـاً الهجمـات                     
 26وحتى حين تتبجح الحركة باإلشتباك الذي وقع فـي          . الصاروخية ضد إسرائيل بقوله أنها تفيد العدو      

.  تتصرف بطريقة دفاعية، وأنها لم تُغير قواعد اللعبـة         آذار، إال أنها تسعى جاهدة لكي تشير بأنها كانت        
وقد انعكس قلق المجموعة أيضا في التقارير التي أفادت بأن القيادة في غزة كانت قد هرعت إلى مالجئ                  

  . تحت األرض خالل ذلك الحادث
زيد من  وعلى الرغم من هذه التحفظات على كال الجانبين، تتجه ديناميات الوضع في غزة نحو حدوث الم               

إن إدارة هذه الديناميات، ومنع وقوع صراع كبيـر ستـشكل           . العنف وقيام عمليات عسكرية أكبر حجماً     
  . وحماس" إسرائيل"تحدياً لكل من 

  معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى*
  1/4/2010، 1927التقرير المعلوماتي، ملحق 

  
  بداية تغيير استراتيجي في السياسة الخارجية األميركية .52

  ري غولددو
في المقاالت التحليلية في إسرائيل، والتي تعنى بالعالقات المتوترة بين الواليات المتحدة واسرائيل، تنقص              

بعضها يطرح إمكانية أن يكون الرئيس اوباما عديم التجربة، ولهذا فانه يميل الى ارتكاب              . نقطة مركزية 
هل اوباما غير واع    : رح نفسه اجماال هو   والسؤال الذي يط  . االخطاء في تصديه الوضاع الشرق االوسط     

لحقيقة أنه سيؤدي بذلك الى تشدد الموقف الفلسطيني فيجعل بدء المحادثات أصعب؟ تفسيرات مـن هـذا                 
القبيل ال تأخذ بالحسبان حقيقة أن اوباما صراحة ليس ساذجا ويفهم جيدا ما يفعله، وان لم يكن سهالً دوما                   

  .فهم هدف أعماله
 الواليات المتحدة الى مسارها يجـب       -طريقة التي يمكن فيها اعادة عالقات اسرائيل        كل توصية حول ال   

ومن اجل عمل ذلك يجب الخروج      . أن تدرس بالشكل السليم ما الذي تغير بالضبط في الجانب االميركي          
من السياق المحدود لعالقات اسرائيل والفلسطينيين، والنظر بشكل اوسع الى الشكل الـذي تتغيـر فيـه                 

  .لسياسة االميركية في العالم تحت قيادة الرئيس براك اوباماا
روبرت كاجان، أحد المحللين الرائدين في اميركا في شؤون العالقات الدولية، أشار إلى أن حلفاء آخرين                
للواليات المتحدة يخشون من أن يكون اوباما يحدث تغييراً في عالقات الواليات المتحدة مع دول عديـدة                 

  .يا، فرنسا، اليابان، والهندمثل بريطان
الـذي يوجـد تحـت      ( قال اوباما ان على الهند ان تحل مسألة اقليم كشمير            2008وهكذا مثال، في العام     

بعد سنة من ذلك رحب الرئيس االميركي بالدور الذي تقوم به الصين في             . مع الباكستان ) السيادة الهندية 
  .الساحة الخلفية للهند

 اقترحت وزيرة الخارجيـة     2010في بداية اذار    . البريطانية هي االكثر دراماتيكية   والى ذلك، فان الحالة     
هيالري كلينتون في خطاب لها في بوينس ايروس ان تشرع بريطانيا في محادثات مع االرجنتين بالنسبة                

افل وكان هذا تغييرا دراماتيكيا في السياسة االميركية أثار غضب مح         . لمستقبل سيادتها على جزر فوكلند    
  .عديدة في لندن

مع " العالقات الخاصة "في أعقاب االنعطافة في السياسة االميركية، بحث البرلمان البريطاني في مستقبل            
الواليات المتحدة، بل ان لجنة برلمانية بريطانية دعت الحكومة الى اعادة النظر في مدى التعاون القريب                

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي رفـع        وقبل ذلك حبذ الرئيس اوباما تجاهل       . مع واشنطن 
، ولكن  2009ما ال يقل عن خمس طلبات للقاء معه عند افتتاح الجمعية العمومية لالمم المتحدة في ايلول                 

  .واشنطن رفضته المرة تلو االخرى
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زءاً من  ال حاجة السرائيل الن تبحث عن مواساة في مشاكل االخرين، ولكن عليها أن تفهم بانها تشكل ج                
تركيـزه  . ال يرى الرئيس اوباما نفسه كمن سيغير الوضع الراهن في مواضيع هامشية           . نمط عمل اوسع  

على موضوع التأمين الصحي في الواليات المتحدة، بدالً من التركيز على موضوع مضمون اكثر مثـل                
على نحو  . ميركيخلق فرص العمل، شكّل جزءا من رؤياه الطموحة الحداث تغيير شامل في المجتمع اال             

مشابه، في اطار السياسة الخارجية التي يديرها، فان اوباما غير معني في السير في اعقـاب مبـادرات                  
  .اسالفه، بل يسعى الن يصمم خطة خاصة به لمستقبل العالم

ومثلما كتب روبرت كاجان فان اوباما يتحرر من خطة استراتيجية كبرى منذ ستين سنة تبنتها الواليـات         
  .حدة في الماضي على أمل أن يغيرها بشيء جديد تماماالمت

 اوضح اوباما بانـه ينـوي ان يغيـر، بـشكل            2009 حزيران   4منذ الخطاب الذي ألقاه في القاهرة في        
جذري، منظومة العالقات بين الغرب والعالم االسالمي، ويمكن االستنتاج من ذلك انه يرى نفسه يحمـل                

  .رسالة تاريخية في هذا الشأن
 ايلول بالتوترات التاريخية بين الدول االسالمية والغرب والتي استغلتها كما شـرح             11د ربط عمليات    فق

عبر تغيير منظومة العالقات هذه يؤمن أوباما بأنه يقلص أيضا الدافعية لتنفيذ العمليـة              ". القاعدة"منظمة  
نه من خالل اقامة دولة فلـسطينية       باختصار، لن يكون من قبيل المبالغة القول إن اوباما يؤمن با          . القادمة

. في أقرب وقت ممكن، فان ادارته ستحدث أيضاً تغييراً في عالقات الغرب مع العالم العربي واالسالمي               
إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فان اقامة دولة فلسطينية كفيلة بان تكون أهم بالنسبة لالدارة االميركية من                  

لقـد عـارض الـرئيس      . ين والفلسطينيين البحث في المسألة بينهم     خلق الظروف التي تسمح لالسرائيلي    
فهل هذه ستكون سياسة الرئيس اوباما      . 1999كلينتون اعالنا احادي الجانب عن دولة فلسطينية في العام          

؟ ما هي الخطة الكبرى الدارة اوباما في الشرق االوسط، غير الدولة الفلسطينية؟ لـيس               2011في العام   
ى اذا كانت نية االدارة اعادة تنظيم منظومة العالقات مع حلفاء اميركـا، فـال ينبغـي       ولكن حت . واضحا

للدول العربية أن تحتفل بشكل تلقائي بالمناسبة الجديدة التي تتحرك السياسة االميركية فيها بالنسبة للشرق               
  .االوسط

سالمي؟ هل سيكون هؤالء هم     من سيكون الشريك االساس للواليات المتحدة في محاولتها مد اليد للعالم اال           
  الحلفاء القدامى، مثل مصر او السعودية ام ربما سيكون هذا شريكا اقليميا جديدا؟

سبق أن اعلنت دول الخليج عن قلق عميق من إمكانية أن تفتح على حسابها منظومة عالقات جديدة مـع                   
وهـي  . ح الحوار الذي تقدم به اوباما     ايران اذا ما استجابت القيادة االيرانية، في مرحلة معينة، الى اقترا          

تعرف بانه على رأس سلم االولويات لدى واشنطن ثمة تطلع الى انسحاب ناجح وهادئ من العراق ومن                 
  .أفغانستان

 اسـرائيلية  -وكما اسلفنا، ما شهده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، لم يكن مشكلة اميركية  
  .ر استراتيجي في السياسة الخارجية للواليات المتحدةتكتيكية صرفة، بل بداية تغيي

 الواليات المتحدة تشكل جزءاً من تغيير عالمي اوسع يحفـز الـرئيس             -التوترات في عالقات اسرائيل     
فليس كافياً العودة إلى القصص عن بيغن وكارتر، شامير وبوش، وتكييـف دروس الـصدامات               . اوباما

  .بينهم مع الوضع الحالي
أن يتضح الى أين يتجه اوباما، سيكون ممكنا رسم مسار جديد السـرائيل، يحمـي مـصالحها                 فقط بعد   

  .ويخلق أساسا جديدا لحلف بينها وبين الواليات المتحدة
  "إسرائيل اليوم"

 3/4/2010األيام، فلسطين، 
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  حياد اليسار الفلسطيني منحاز .53
  نقوال ناصر

ي الوقت الحاضر تكمن في محاولته خلق موازنـة زائفـة           الفلسطيني ف " اليسار"إن المشكلة التي يواجهها     
يحـاول أن   " يـسارا "، مما يهمش    "حماس"و  " فتح"تماثل بين قطبي االنقسام الوطني الراهن بين حركتي         

تغطية "و" محاولة لالختباء "يكون محايدا بين القطبين ويوجه اللوم لكليهما بصورة متساوية، غير أن هذه             
الستقطاب الرئيسي في فلسطين اليوم ليس بين الديني وبين العلماني، لكنـه بـين              اليساريين، ألن ا  " لعجز

في هذه الحالة هو خيار ترفضه غالبية الشعب الفلسطيني         " حياد"التنسيق مع االحتالل وبين مقاومته، وأي       
  .رفضا مفهوما وواضحا

ارة ـ ـ الـذي يفخـر     عزمي بش. ما تقدم كان خالصة رسالة بعث بها المناضل والمفكر الفلسطيني د
بانتمائه القومي العربي دون أن يشكك أحد إال قلة من اليساريين الفلسطينيين في كونه يـساريا أيـضا أو        

في دفاعه عن حق شعبه المشروع في المقاومة ـ ـ إلـى مـؤتمر حـول      " اإلسالميين"يشكك أحد من 
امعة لندن في العاصمة البريطانية يومي      نظمته كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بج     " اليسار في فلسطين  "

نحو يسار جديد للكفاح "فبراير الماضي اختتم بنقاش طاولة مستديرة عنوانه /  من شهر شباط 28 ـ  27
  ".الفلسطيني

لكن المؤتمر لم يخرج بأية حلول طويلة األمد أو حتى بعناوين متوسطة األمد يوصي اليـساريون بهـا                  
يني، ناهيك عن أن أيا من المشاركين لم يشر حتى إشـارة إلـى الـصراع                لقيادة النضال الوطني الفلسط   

االجتماعي في المجتمع الفلسطيني ال داخل دولة االحتالل اإلسرائيلي وال في المجتمع الفلسطيني الـذي               
يمزقه االحتالل والمستفيدون الفلسطينيون من ترتيبات الحكم الذاتي والتفاوض مع االحتالل، مما يعكـس              

  .الراهن لليسار الفلسطيني الذي أصبح عمليا دون مشروع وطني أو اجتماعيالحال 
فبعد أن كان هذا اليسار يتصدر المعارضة الوطنية ألية تسويات سياسية تهدد بتصفية القضية الفلسطينية               

، يجد المراقب ورثته اليوم قد تحولوا       "الرصاصة األولى "إعالميا على شرف إطالق     " فتح"وينازع حركة   
ى منظرين لذات التسويات التي كانوا يحذرون منها، في انحياز سافر لها يعجز عن إخفائـه االدعـاء                  إل

  .    اليساري الحالي بالحياد بينها وبين المقاومة سلمية كانت أم دفاعية
وهذا الحال يثير أسئلة جادة حول الهوية السياسية لليسار الفلسطيني التي تـراوح مكانهـا الهثـة وراء                  

ـ ـ وفقا لتصنيف اليسار ـ ـ هو الـذي صـنعه      " اليمين الفلسطيني"من المفترض أن" ع وطنيمشرو"
ويقوده برعاية الحليف االستراتيجي األميركي لدولة االحتالل وتوابعه األوروبيـة وبموافقـة مـشروطة              
تكتكتيكية على مضض من دولة االحتالل نفسها، بحيث تحول اليسار إلـى منظـر غيـر مقنـع لهـذا                    

" تنهـي النـزاع   "شروع، ليظل هذا اليسار يدور في حلقة مفرغة حول شعار إقامة دولـة فلـسطينية                الم
من مساحة الضفة الفلسطينية لنهر األردن المحتلـة        %) 12(مع دولة االحتالل انطالقا من      " التفاوض"ب

مـساحة  بموجب اتفاقيات أوسلو وهي ال    ) أ(المصنفة مناطق   %) 17(، أو انطالقا من مساحة      1967عام  
واشنطن حاليا انسحاب قوات االحتالل إلى حدودها التي كانت عليها قبـل إعـادة احـتالل                " تقترح"التي  

إلطالق مباحثات تقارب غير مباشرة     " تعزيز الثقة " كواحد من إجراءات     2002مناطق الحكم الذاتي عام     
فـي  " اليمين"لمؤتلف حاليا مع    ا" اليسار الفلسطيني "تقود إلى إحياء المفاوضات المباشرة وهو ما يعارضه         

  .إطار منظمة التحرير الفلسطينية، دون أن يترجم معارضته هذه إلى موقف سياسي
اليـسار  "إن منع السلطات البريطانية للدكتور عزمي بشارة وليلى خالد وجمال جمعة من حضور مؤتمر               

، وهي  "منظمة إرهابية "ن ك ، والتصنيف األميركي واألوروبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطي       "في فلسطين 
العمود الفقري لليسار الفلسطيني، هي مؤشرات عقوبة لليسار الفلسطيني على ماضيه المقاوم أكثر ممـا               

  .هي عقوبة له على حاضره المتساوق مع المشاريع السياسية لليمين العالمي والوطني
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عالميا، وأن هذا اليمين لم يغفر      لكن من الواضح أيضا أن هذا اليسار ما زال مرفوضا من اليمين وطنيا و             
لليسار الفلسطيني دوره المركزي في قيادة النضال الوطني الفلسطيني، وأنه ما زال يخشى صحوة لليسار               
تعيده إلى مرجعياته الفكرية التي أهلته لدوره القيادي ذاك، ويخشى كذلك أن يقـود الرصـيد التـاريخي                  

ج من حالة الشلل والتشرذم التي يعاني منها حاليا، بـالرغم           الكبير لليسار في النضال الوطني إلى الخرو      
من مجادلة البعض بأن اليسار الفلسطيني مات بعد أن استهلكه تساوقه مع اليمين في مـشاريعه تـساوقا                  

  .طال أكثر من الالزم بحيث قضى، او يكاد، على دوره كقوة وطنية مستقلة ذات هوية سياسية واضحة
يتعاطى مع الصراع االجتماعي في مرحلـة التحـرر         " يساري"راقب أي برنامج    وإذا كان ال يتوقع أي م     

الوطني في وقت تعلن فيه حركة حماس أنها تعمل حاليا كحركة تحرر وطني وان برنامجها االجتمـاعي                 
مؤجل إلى ما بعد التحرير، لألسباب نفسها، فإن المراقب يستهجن أال يكون لليسار برنامج ديمـوقراطي                

نقله من دور ديكور تعددي النفراد ما يصفه باليمين في قيادة العمل الوطني لفترة طالت أكثر                غير لفظي ي  
إيـاه  " المجتمع الـدولي  "مما ينبغي، وبخاصة بعد أن فقد هذا االنفراد قاعدته الشعبية وأصبح يستقوي ب            

الديموقراطي لـشعبه،   ليحافظ على انفراده في القيادة، إلى دور يكون اليسار فيه درعا للدفاع عن الخيار               
  .فربما يكون في دور كهذا مدخال إلى عودة له إلى بعض دوره التاريخي

في االنقسام الوطني الراهن بين الخيار الديموقراطي وبين مصادرته، مهما كانـت الـذرائع              " الحياد"إن  
وجيا العلمانيـة   والحجج، مثل الواقعية السياسية والخشية من حصار هو قائم فعال والتناقض بين األيديول            

، هو حياد تفوح منه رائحة انتهازية سياسية تتناقض تمامـا مـع تـاريخ اليـسار      .وبين تلك الدينية، إلخ   
الفلسطيني الذي تميز بالتزام صارم بالمبادئ والثوابت، أو هو حياد يشي بحالة عجز تـسوغ القـول إن                  

نة مع الحياد األكثر إيجابية لقوى تعلن أنها       اليسار قد استهلك دوره، وهو حياد تطغى السلبية عليه، بالمقار         
لكنها تعلن انحيازها للخيار الديموقراطي الفلسطيني وتظهر استجابة أفـضل كثيـرا للمطالبـة              " مستقلة"

الشعبية العارمة بالوحدة الوطنية لتطالب مثال بقيادة وجبهة وطنية موحدة تنسجم مـع مرحلـة التحـرر                 
  .مين تفاقم االنقسام بدل إنهائهالوطني، ال بجبهة لليسار أو للي

ترفع حاليا كـشعار فـي مواجهـة        " جبهة لليسار "وفي هذا السياق يثير االستهجان البحث المحموم عن         
المقاومة فقط بحجة أن قيادتها غير علمانية، بينما كانت جبهة كهذه استحقاقا وطنيا في مواجهة االنقـالب        

بقيادة " اليمين"ر، وفي مواجهة انفراد ما يصفه اليساريون ب       في منظمة التحري  " التحرير"على استراتيجية   
قد فشلت حتـى    " قوى اليسار "لكن ما يثير االستهجان أكثر أن       . هذه المنظمة وكذلك في مواجهة تهميشها     

  .في إنجاز مشروع جبهة اليسار المنشودة هذه
 يستخدمها حاليا فـي مواجهـة       ولألمانة التاريخية فإن محاوالت إنجاز جبهة كهذه، بالرغم من أن اليمين          

عـام  " حركة اإلصـالح الـديموقراطي    "المقاومة، هي محاوالت سبقت االنقسام الفلسطيني الراهن، مثل         
بعـد عـامين،    " الحركة الشعبية الديموقراطية الفلسطينية   "، و )تاريخ توقيع اتفاق أوسلو بواشنطن     (1993

، وما بين   2003عام  " جمع الديموقراطي الفلسطيني  الت"، و 1998عام  " الحركة الديموقراطية الفلسطينية  "و
  .هذه المحاوالت الفاشلة

المـستقلين، مثـل    "لكن في كل األحوال، فإن هذه المحاوالت السابقة، والمستجد منها، ومثلها مبـادرات              
لقت التي انط " الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الثوابت     "المبادرة الوطنية ومنتدى فلسطين في الداخل و      

التـي تتكـاثر   " حق العودة"ولجان  " المؤتمر الشعبي العام  "فبراير الماضي، أو    / من بيروت أواخر شباط     
  .بتسارع في المنافي والشتات، إنما تعبر عن استشعار بالحاجة إلى التغيير

غير أن الالفت للنظر أن كل هذا التشظي وهذه المحاوالت الباحثة عن تغيير الوضع الراهن ال تجـري                  
، وهو إطار منظمـة التحريـر الفلـسطينية،         "معسكر التفاوض "في إطار معسكر المقاومة بل في إطار        

واليسار أو من يصنفون أنفسهم كذلك هم في قلب هذا المعسكر الذي يرفع اليوم شعار المقاومة الـسلمية                  
ن وضـع بعـض     دون أن يسمح له التنسيق األمني مع االحتالل بممارسته، إن صدقت النوايا، بالرغم م             
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اليسار الفلسطيني هو يـسار مـاذا اآلن،        : أرجلهم في المعسكر اآلخر، ليظل السؤال األساسي مطروحا       
  ولماذا؟

أليست النتيجة المدمرة للحياد اليساري طوال العشرين عاما المنصرمة من التفاوض العقيم كافية إلجابـة               
ى السؤال الذي طرحه محمود عباس فـي  يسارية ـ ـ تنهي الحياد المنحاز لليسار الفلسطيني ـ ـ عل    

إعـالن  " بعد توقيعه 1993أكتوبر عام / تقريره إلى المجلس المركزي للمنظمة بتونس في تشرين األول        
  "!هذه االتفاقية إما أن توصلنا إلى دولة أو تقودنا إلى جهنم"في واشنطن عندما قال إن " المبادئ ـ أوسلو
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