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  47  :كاريكاتير
***  

  
  األقصى المسجد ثمائة متر من ثالبعد على " الخرابكنيس " تفتتح "إسرائيل" .1

 دشنت مساء   اإلسرائيلية السلطات   ، أن وكاالت عن   القدس المحتلة  من،  16/3/2010قطر، الوطن،ذكرت  
ويقع المعبد على    .امس كنيس الخراب التاريخي في الحي اليهودي بالقدس الشرقية بعدما اعادت ترميمه           

  .م القدسي والمسجد األقصىبعد ثالثمائة متر الى الغرب من حائط البراق والحر
ودمر في  " بيت ياكوف " واسمه في االصل     1864وتقول منظمة المشروع االسرائيلي ان الكنيس بني عام         

  . من قبل القوات االردنية1948عام 
مثل الحكومة االسرائيلية الى حفل االفتتاح وزير االسكان االسرائيلي ارييل اتياس من حركـة              حضر م و

  .فةشاس الدينية المتطر
شرطة االحتالل ، أن وكاالت، وعن  رام اهللا منأحمد رمضان عن، 16/3/2010 المستقبل، وأضافت

أعلنت أنها لن تسمح للجماعات اليهودية المتطرفة بتنظيم مسيرات احتفالية في شوارع القدس القديمة 
رع بحالة من ومحيط بوابات المسجد األقصى خشية االحتكاك مع المقدسيين الذين انتشروا في الشوا

الحذر والترقب لما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة من محاوالت استهداف للمسجد األقصى، استنادا إلى 
ما كانت أعلنت عنه الجماعات المتطرفة، وقالت إنها ستحاول وضع حجر األساس لما يسمى بالهيكل 

  .  مكان المسجد األقصىالثالث في المسجد األقصى إيذانا ببدء العمل الرسمي والفعلي ببنائه
رئيس الكنيست القطب في حزب ، أن الناصرة  منأسعد تلحمي عن، 16/3/2010الحياة، ونشرت 

في الحفلة وا شارك الحاكم رؤوبين ريبلين ولفيف من نواب اليمين من األحزاب المختلفة" ليكود"
 المتحدة في ما يجرى في تدخل الواليات"واعتبر ريبلين في تصريحات إذاعية ما وصفه . االستفزازية

  .خطاً أحمر" القدس عاصمة إسرائيل الموحدة واألبدية
  

  "اعتذار"مقرونة بـ  دعوة ليبية لحضور القمة العربيةعباس تلقى: مسؤول فلسطيني .2
كشف مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس محمود عباس أن األخير تلقى دعـوة             :  أشرف الهور  -غزة  

من الرئيس الليبي معمر القذافي، أعرب فيه عـن أسـفه   ' اعتذار'مقرونة بـليبية لحضور القمة العربية،    
  .لعدم عقده اجتماعا مع أبو مازن خالل زيارته األخيرة لليبيا في العشرين من الشهر الماضي

المحلية عن المسؤول الفلسطيني فقد تم االعتذار خالل تسلم الرئيس أبو         ' قدس نت 'وبحسب ما نقلت وكالة     
رسمية من القذافي سلمها بالنيابة عنه أمين اللجنة الشعبية لالتـصال الخـارجي والتعـاون               مازن دعوة   

الدولي والمبعوث الخاص للرئيس الليبي موسى محمد كوسا، لحضور القمة العربية فـي مدينـة سـرت           
  .الليبية نهاية الشهر الجاري

 القذافي بعدم دعوة حركة حمـاس       وأكد المسؤول أن الوزير الليبي نقل للرئيس عباس تأكيدا من الرئيس          
لـن  'للمشاركة في القمة، الفتاً في ذات الوقت أن أبو مازن أبلغ الوزير الليبي أن حضور حماس للقمـة                   

  .'يكون لصالح التوافق الوطني، قبل أن توقع الحركة على الورقة المصرية
ان، وأكد عقب تلقيـه الـدعوة       يشار إلى أن أبو مازن تسلم الدعوة في مقر إقامته بالعاصمة األردنية عم            

  .'حرصه على حضور القمة، وكل القمم العربية حيث أنها تدعم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني'
سنحضر هذه القمة، ألننا حريصون كل الحرص علـى         'ونقل عن عباس قوله عقب لقائه بالوزير كوسا         

وأكد أنه سيتكلم في القمة عن عملية        .'طيبةنجاح القمة العربية وأن تؤتي ثمارها وأن تؤتي بكل النتائج ال          
  .السالم وكيف جرت وعن معيقاتها، وعن الموقف العربي

  16/3/2010القدس العربي، 
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  لخطورة األوضاع في القدس" التشريعي"دويك يطالب عباس بجلسة لـ  .3

ية محمود دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، رئيس السلطة الفلسطين: الضفة الغربية
عباس، إلى دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد في أقرب وقت ممكن تحت أي مسمى من الجلسات، نظرا 

  .لخطورة األوضاع في القدس المحتلة
إن األمر : "وقال دويك في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية أمس االثنين

  ".والمهم هو الجوهر وليس الشكلياتخطير جدا، وال يجوز تعطيل الشرعية، 
وعد دويك ما يجري في القدس انتهاكا واضحا لحق اإلنسان الفلسطيني في عيشه وبيته والوصول إلى 

  .مقدساته، وانتهاكا بينا التفاقيات جنيف الرابعة ومواثيق حقوق اإلنسان ومحكمة العدل الدولية
 منذ احتاللها وحتى اللحظة كل شيء في المدينة لقد طالت اعتداءات االحتالل في القدس: "وأضاف

 24جغرافيا وديمغرافيا وحتى اآلثار وقبور األموات والبناء العمراني والبيوت التي هدمت منذ احتاللها 
  ". ألف وحدة استيطانية60ألف بيت في القدس الشرقية، وبنى االحتالل مكانها نحو 

ني إستراتيجية عربية ملزمة تمنع تهويد القدس وضمان بقاء وطالب دويك مؤتمر القمة العربية المقبل بتب
  .أهلها فيها، متمنيا تحقيق الغاية بإنجاز المصالحة وتفعيل المؤسسات الشرعية قبل عقد القمة

إن شعب : "وحمل قادة األمة عربا ومسلمين المسؤولية التاريخية في الذود عن أقدس مقدسات األمة، وقال
  ". لتدافعوا عن حق هذا الشعب في الحرية والكرامة والعيش الكريمفلسطين يستصرخ ضمائركم

  16/3/2010السبيل،االردن، 
  

  بحر يطالب الجامعة العربية بإلغاء قرار المفاوضات غير المباشرة .4
إننا لسنا بحاجة : "قال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: غزة

، مطالباً الجامعة العربية التي اتخذت قرار بتمديد "، بل نحتاج إلى عمل فعلياالستنكار والبيانات
، واصفاً إياه بالقرار الباهت الذي ال "المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني ألربعة أشهر بإلغائه

ر تقديم أفعال ألجل تحرير القدس وتحري"ووجه بحر مناشدة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بـ.قيمة له
، مشيراً إلى أنه يتوجب عليها أن تأخذ "فلسطين، على اعتبار أنها وجدت من أجل القدس على حد قوله

  .دورها الحقيقي نحوه
  16/3/2010السبيل، األردن، 

  
   ستفجر انتفاضة جديدة"إسرائيل"استفزازات : قريع .5

مدينة 'تحرير الفلسطينية، إن    قال أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ال       : محمد جمال  -القدس المحتلة 
القدس وكل ما فيها يتعرض لخطر حقيقي من قبل االحتالل اإلسـرائيلي وإن اسـتمرت االسـتفزازات                 

  .'اإلسرائيلية ستندلع انتفاضة شعبية
وأضاف قريع، في مؤتمر صحفي عقد في مكتبه ببلدة أبو ديس شـرق محافظـة القـدس المحتلـة، أن                    

 الشعب الفلسطيني حاليا بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية خصوصا في القدس          الضغط الذي يتعرض له أبناء    '
المحتلة يدفع باتجاه العنف مجددا في المنطقة، واندالع انتفاضة شعبية جديدة قد تكون تعبير عن رفـض                 

  .'شعبي لما يجري
لهم والرحيل  وكشف قريع عن بيانات تهديد وجهت إلى أهالي البلدة القديمة في القدس تطالبهم بترك مناز              

ـ       توجه عام إلسـرائيل    '، مشيرا إلى أن ذلك يعبر عن        'اإلسرائيلية'عن هذه األرض التي وصفتها البيان ب
وأكد أن المفاوضـات    ' , نحو التطرف واستهداف كل ما هو فلسطين وعربي ومسلم في المدينة المقدسة           

في أساسها الوضع القائم في مدينة       اإلسرائيلية ال يمكن أن تستهدف دون تحديد مرجعيتها و         -الفلسطينية  
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القدس، ألنه ال يمكن أن يكون هناك سالم حقيقي في المنطقة دون القدس، ما يجري حاليا يشير إلـى أن                    
  .إسرائيل تبتلع كل حجر في القدس المحتلة

ملية إسرائيل ومن خالل المشاريع االستيطانية التي تعلن عنها بين الفينة واألخرى تقوم بع            'وقال قريع إن    
تشطيبات نهائية إلغالق مدينة القدس بالكامل عن محيطها العربي، ما يعني أنه لن تكون هنـاك فـرص                  

أي مساس بالمسجد األقـصى المبـارك       'واستطرد قريع أن    .'حقيقة للسالم في المستقبل في ظل ما يجري       
جد األقصى، وإن اعتقدت    وبكنيسة القيامة يعني تفجير المنطقة بأكملها ألنه لن يكون هناك سالم دون المس            

  .'إسرائيل أن بإمكانها هدم المسجد األقصى وإقامة كنيس مكانه فهي مخطئة
  16/3/2010الشرق، قطر، 

  
  لن تجرى اي محادثات مع استمرار االستيطان: نبيل أبو ردينة .6

 محادثات مع قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية يوم االثنين إنه لن تجري اي: رام اهللا
  .الجانب االسرائيلي في ظل استمرار سياسة االستيطان

هذه السياسة لن تساهم في . لن تجري اية مفاوضات مع استمرار االستيطان"وقال ابو ردينة لرويترز 
  ."خلق المناخ المناسب الستئناف عملية السالم

 االدارة االمريكية واللجنة على"واضاف في تعقيبه على اعالن اسرائيل استمرار البناء في القدس 
الرباعية التي ستجتمع قريبا ان تتخذ خطوات تمنع اسرائيل من االستمرار في هذه السياسة الن هذه 

  ."السياسة ستؤدي الى مشاكل كبيرة في المنطقة
وتصاعد التوتر بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي عقب اعالن اسرائيل في االسبوع الماضي عن خطة 

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية .  منزل جديد للمستوطنين قرب القدس1600ئيلية لبناء اسرا
  .عاصمة لدولتهم المستقبلية

  15/3/2010وكالة رويترز، 
  

  الفلسطيني عباس بأنه المسؤول عن الجرائم التي حصلت وتحصل بحق الشعبيتهم شبانة  .7
لسابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة، رئيس هاجم مسؤول وحدة مكافحة الفساد ا: الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتوعده بالكشف عن المزيد من الفضائح، وشن شبانة هجومه بعد 
  .اقتحام أجهز المخابرات الفلسطينية لبيته في أريحا والعبث في محتوياته واالستيالء عليه

ستيالء على بيته لن يثنيه عن قول الحق، وكشف عن أحد قادة إن قتله أو اال: "وقال شبانة في تصريح له
، كما أشار إلى أن مستشار الرئيس هو من "األجهزة األمنية في القدس يقول لإلسرائيليين إنه في خدمتهم

يسرب العقارات في القدس لالحتالل، وقال إن مثل هذه التصرفات هي ما يشجع االحتالل على مواصلة 
  .سياسته في القدس

واتهم شبانة عباس بأنه المسؤول بشكل مباشر عن الجرائم التي حصلت وتحصل بحق الشعب 
ما تقوم به السلطة في القدس من خالل التنسيق األمني وتسريب العقارات أال : "وتساءل.. الفلسطيني

ال واتهم الفصائل الوطنية بأنها جزء من منظومة الفساد في السلطة و". يستحق لجنة تحقيق محايدة؟
وهدد شبانة بكشف المزيد مما قاله رفيق الحسيني . عالقة لها بما يدور ضد مصلحة الشعب الفلسطيني

في شريطه المسجل عن الرئيس أبو مازن وعائلته، وقال إن اتهامه بأن ما يقوم به هو من أجل الضغط 
ت من دون على عباس للعودة للمفاوضات ال أساس له من الصحة، مضيفا أن عباس عاد للمفاوضا
  وطالب شبانة . ضمانات لحماية األقصى والقدس وكأنه إقرار بشرعية ما يقوم به االحتالل في القدس
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: رئيس السلطة الفلسطينية بعدم التالعب بمشاعر المسلمين حين يتحدث عن القدس والمفاوضات، وقال
 ".ا لم تفعله السلطة إلى اآلنلو أن أبو مازن يريد الضغط على إسرائيل ألوقف التنسيق األمني، وهو م"

  16/3/2010السبيل،األردن، 
 

  دين االستيطان وتدشين كنيس قرب المسجد األقصىحكومة فياض ت .8
.  استنكر مجلس الوزراء بشدة خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا امـس برئاسـة د         :رام اهللا 

ني اإلسرائيلي المخالفة للقانون الدولي فـي       سالم فياض رئيس الوزراء استمرار سياسة التوسع االستيطا       
 وحدة جديدة في مستوطنة رمات شلومو المقامة علـى          1600الضفة والقدس الشرقية، وآخرها قرار بناء       

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الصادرة عن اإلدارة االميركية، واالتحاد األوروبـي،           . أراضي شعفاط 
 هذا القرار الجائر، داعيا في ذات الوقت هذه األطراف إلى اتخـاذ             واللجنة الرباعية وغيرها، التي أدانت    

خطوات عملية تلزم إسرائيل بوقف كل أنشطتها االستيطانية حتى يصبح هناك إمكانية للتقدم في عمليـة                
  .السالم

كما أدان المجلس مخططات المستوطنين المتصلة بتدشين كنيس قرب المسجد األقـصى، واالعتـداءات              
 .لتي يشنها المستوطنون وقوات االحتالل بحق أبناء شعبنا في مناطق الضفة وغزةالمتواصلة ا

 16/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  مشعل يعلن حملة مفتوحة لمساندة األقصى ويحذر من شرارة تفجير المنطقة .9
ة وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس اجتماع قادة المقاومة الفلسطيني           : دمشق

 اإلسـالمية باجتماع غضب وانتصار وبداية حملة مفتوحة لحماية المقدسات         "بمنزله مساء االثنين بدمشق     
  .على حد وصفه" والمسيحية 

نحـذر  "وقال مشعل في مؤتمر صحافي عقد في منزله بدمشق، في حضور قادة الفصائل، مساء االثنـين               
ونه الثالثاء ويعتبرونه مقدمة لبنـاء الهيكـل        ستفتتح إسرائيل مما تفعله وخاصة بناء كنيس الخراب الذي       

  ".العالمي لبناء الهيكل المزعوم ونحذر من خطورة هذه العملية بمناسبة اليوم
هدم للمسجد األقصى وبناء الهيكل وتزوير مشهد البلدة        "وأكد مشعل وقادة الفصائل أن ما يجري اآلن هو          
  ".تراث اليهوديالقديمة لكي يضيفون معلما جديدا لقائمة ما يسمى ال

اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هـذا      "ودعا مشعل الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في القدس إلى            
، وحدد عدة خطوات في هذا االتجاه أبرزها برنامج متواصل وخطوات جادة لحماية             "العدوان اإلسرائيلي 

مفتوحة ومتواصلة اعتبارا مـن     المقدسات، و السيما األقصى ودعوة الشعب الفلسطيني الى إطالق حملة           
  ".مارس من أجل الحفاظ على المقدسات في فلسطين/ آذار16

الكيـان  "كما حذر مشعل المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تدعم إسرائيل بشكل خاص مـن مـساندة                 
 ،علـى "الصهيوني وما يرتكبونه من جرائم من اللعب بالنار التي يخشى أن تطلق شرارة تفجير المنطقة                

  .حد قوله 
ألنها شكلت غطـاء    "وطالب مشعل العرب والسلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال المفاوضات مع إسرائيل            

لـيس شـروط الرباعيـة      الوحدة هي الطريق للتمسك بالحقوق الفلـسطينية و       "وقال   ". إسرائيل الستيطان
ان هذا التوجه لدى قادة الفصائل      ، عما إذا ك   )أ.ب.د(وفي رده على سؤال، لوكالة األنباء األلمانية       ".الدولية

القضية الفلسطينية قضية شعب والدعوة     "يشكل نوعا من اختزال القضية الفلسطينية ، أجاب مشعل بالقول           
إلى استعادة القدس وحماية المقدسات ، وليس هناك أي اختزال في برنامجنا هذا ألن القدس فـي صـلب    

  ".القضية المركزية وال تختزل القضية الفلسطينية
  16/3/2010القدس العربي، 
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  ألقصىلحماس تدعو إلى يوم غضبٍ ونفيرٍ عام نصرةً  .10

 وعن برهوم جرايسي وحامد جاد ويوسف الشايب نقال عن مراسليها 16/3/2010الغد، األردن، نشرت 
يوم غضب ونفير فلسطيني عام، لنصرة " الثالثاء" اعتبار اليوم إلىحركة حماس دعت  أن )وكاالت(

وطالبت حماس بتحرك  .ألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينيةالمسجد ا
 لحماية ونصرة القدس واألقصى، داعية منظمة المؤتمر اإلسالمي وإسالميجماهيري ورسمي فلسطيني 

ودعت  .وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ زمام المبادرة في الوقوف بحزم وحسم ضد إجراءات التهويد
، والعودة إلى وحدة الصف "المفاوضات العبثية"حركة في بيان أمس، الرئيس محمود عباس إلى وقف ال

الفلسطيني لمواجهة االحتالل الذي يستغل المفاوضات، كمظلة لتمرير مشاريعه االستيطانية والتهويدية، 
ومين المدافعين عن كما طالبت عباس بوقف التنسيق األمني مع االحتالل والكف عن مالحقة وإدانة المقا

  .القدس والمسجد األقصى
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشـق،         أن   15/3/2010فلسطين أون الين،    موقع  وذكر  

بالقرب من المسجد األقـصى فـي       " كنيس الخراب "وصف إقدام االحتالل اإلسرائيلي على بناء ما يسمى         
، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لمدينة        "الن حرب إع"خطوة أولى لمشروع تهويد المدينة المقدسة بأنه        

وحمل السلطة المسؤولية عن عدم تمكن أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة من الدفاع               . القدس واألقصى 
بسبب مواصلة أجهزتهـا األمنيـة عمليـات اسـتهداف المقاومـة،            "عن مقدساتهم وأرضهم وحقوقهم،     

 كان آخر نتائجه اعتقال االحتالل المجاهد ماهر عـودة فـي رام             واستمرارها في التنسيق األمني، والذي    
  ". اهللا
  

  حماس تنفي استخدام األطفال دروعاً بشرية في حرب غزة .11
، أمس، حركة "إسرائيل"ردا على اتهام قال القيادي في حماس صالح البردويل في بيان : )يو بي آي(

طاع غزة السنة الماضية، وذلك في رد على حماس باستخدام األطفال كدروع بشرية أثناء محرقته في ق
كل التحقيقات التي أجرتها اللجان الدولية المحايدة وعلى رأسها المحقق الدولي  "إن". تقرير غولدستون"

 إلى استخدام حماس لألطفال كدروع بشرية وال المدنيين إطالقاغولدستون نفت ذلك ولم تتطرق 
وطالب القيادي  ".لمقولة وأن االدعاء الصهيوني كاذب تماماًوالمساجد بل بالعكس أكدت على كذب هذه ا

في حماس العالم الذي تأكد من خالل لجنة دولية محايدة من تكذيب هذه المقولة وضحدها الصهيونية 
  ". واالدعاءات الكاذبة وأن يعاقب قادة االحتالل وان يردعهم على ارتكاب المجازر بحق المدنيين

  16/3/2010الخليج، 
  

  هاد تدعو الجامعة العربية إلنهاء المبادرة العربيةالج .12
 قال رمضان شلح األمين العام لحركة الجهاد اإلسـالمي        :  وليد عوض  -كامل صقر  - رام اهللا    –دمشق  

 المقاومة في غزة موجودة وتعيـد بنـاء         خالل اجتماع لفصائل المقاومة في دمشق، نصرة للمقدسات، إن        
العمل المسلح هو عنوان اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية هذا، وتوجـه  نفسها وتستعد لمواجهة قادمة وأن      

: وقـال  . وأن تعلن وفاتها إلى غير رجعة      "يسمى بالمبادرة العربية للسالم   "شلح للجامعة العربية إلنهاء ما      
  ".إذا كان العرب عاجزين عن تبني خيار المقاومة فليس عليهم أقل من إعالن تأييد قوى المقاومة"

 ما تتعرض له المقدسـات      أن زياد النخالة على     اإلسالمي العام لحركة الجهاد     األميننائب  ته أكد   من جه 
   رسائل العدو عبر ممارساته فـي القـدس         إن"في القدس يستوجب اشتعاال للغضب ومجابهة بالدم مؤكدا         
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ـ     وأساطيروالخليل واضحة اشد الوضوح، وهو يستدعي خرافات         ة تثبيـت    توراتية وتاريخية في محاول
  ."األرضموطئ قدم له على هذه 

  16/3/2010القدس العربي، 
  

  جبريل يطالب بحل سلطة عباس  .13
 خـالل اجتمـاع لفـصائل        القيادة العامة، أحمد جبريل    -لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     أمين عام ا  قال  

ـ          إذا "المقاومة في دمشق، نصرة للمقدسات     اك موقـف    لم يكن هناك موقف فلسطيني موحد فلن يكون هن
نحن نطالب بحل سلطة عباس في رام اهللا وبعدها نعلن انتفاضة جديدة تشمل كل األراضي               . عربي موحد 
 عاما علـى    18فبعد مرور   .. نحن نسأل ماذا قدمت هذه السلطة منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم          . الفلسطينية  

  ".أوسلو نجد انه ال شيء تحقق جديد للشعب الفلسطيني
  16/3/2010القدس العربي، 

  
  أي محاولة يهودية لدخول باحة األقصى ستشعل كل المنطقة: عبد القادر .14

حذر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح من أن أي محاولة  :)وكاالت( –القدس المحتلة 
، "ستشعل كل المنطقة ولن تقتصر على األقصى أو مدينة القدس"لدخول باحة األقصى من جانب اليهود

مسؤولية ما سيجري في حال السماح للمتطرفين اليهود بدخول األقصى، مؤكداً أن " إسرائيل"وحمل 
واعتبر أن إجراءات االحتالل ". الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام دخول المتطرفين إلى األقصى"

وأكد أن . قديمةواإلغالق غير المسبوق وإعالن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، محاولة لتفريغ البلدة ال
، ولفت إلى أنه وللمرة األولى يجري التنسيق بين "1966مدينة القدس تشهد اكثر أيامها خطورة منذ عام "

  ".بهذا الشكل المكثف والمركز"حركتي فتح وحماس 
  16/3/2010الخليج، 

  
  "شبه مجمدة"تشكيلة فتح الجديدة في لبنان ": السفير"مصادر فلسطينية لـ .15

تعتبر لحركة فتح في لبنان  التشكيلة الجديدة أن "السفير"أكدت مصادر فلسطينية لـ: حمحمد صال - صيدا
شبه مجمدة وان محمود عباس سوف يرسل مبعوثا من الخارج خالل أيام يتمتع بصفات الحيادية وبعيدا 
يد عن أي تجاذب داخلي بين االفرقاء ومقبوال من القيادة اللبنانية، حامال في جعبته ما يوحي بتجم

 الجميع بات حاليا أن إلىحرصا على وحدة فتح وعلى المخيمات بشكل عام، كما تشير ... التشكيلة 
 . يبحث عن مخارج من هذا المأزق 
 ان أمين سر فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو "السفير"وأكدت مصادر منير المقدح لـ

وان أبو العردات أجرى اتصاال بالمقدح .. الحل المنشودالعردات، يساهم بإيجاد الرؤية للوصول الى 
 . وطلب رؤيته للحل والخروج من هذا المأزق وأخذ مشورته لترتيب الوضع الفتحاوي

 أبو العردات ضمنه الحل ويقوم على تشكيل لجنة قيادية إلىوتشير مصادر المقدح إلى انه أرسل ردا 
ية كل من آمنة جبريل ومنير المقدح وصبح أبو عرب قوامها خمسة أشخاص برئاسة أبو العردات وعضو

ومهمتها دراسة الواقع والشروع في إعادة ترتيب بنيوي جدي لجسم الحركة السياسي .. ومحمود االسدي
والتنظيمي واألمني وصوال الى االتحادات النقابية والشعبية في الساحة اللبنانية أي إعادة تشكيل للساحة 

 .  في لبنان"فتح"ع الرؤية اللبنانية إضافة الى إجراء دراسة شاملة لوضع ساحة بشكل كامل بما يتوافق م
 ورفع تصورها ورؤيتها الى "فتح"وأعلنت المصادر ان من مهمة اللجنة إعادة تشكيل هيكلية جديدة لـ

 . عباس والى اللجنة المركزية في رام اهللا
 16/3/2010السفير،     
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  أس عمله رئيسا لجهاز الكفاح المسلح الفلسطيني ما زال على ربأنهالمقدح يؤكد  .16

ـ      أكدت :وليد عوض  -رام اهللا    االثنين بـأن العميـد     " القدس العربي " مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ل
 المليشيات المسلحة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنـان          أوساطمنير مقدح الذي يتمتع بنفوذ في       
الرئيس اح المسلح الفلسطيني في لبنان الى خليفته احمد صالح الذي قرر            يرفض نقل مسؤوليات جهاز الكف    

  .عباس تعيينه االسبوع الماضي رئيسا للجهازالفلسطيني محمود 
واتهمت المصادر المقدح الذي يمثل ثقال امنيا في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين بقيادة تمرد فـي                 

  .عباسمخيمات الالجئين في لبنان على قرارات 
ـ       االثنين في اتصال هاتفي معه بانه ما زال علـى رأس           ' القدس العربي 'من جهته اكد العميد منير مقدح ل

عمله رئيسا لجهاز الكفاح المسلح الفلسطيني، رافضا اتهامه من قبل القيادة الفلسطينية بانه يقود تمردا في                
  .مخيمات الالجئين الفلسطينيين بلبنان ضد عباس

ي رام اهللا بانه يقود تمردا ضد قرارات الرئيس عباس بشأن الساحة الفلسطينية في لبنـان                وحول اتهامه ف  
ـ   ، مشيرا الى انه والجانب اللبناني بانتظار وصول موفد         'ايقولوا اللي ايقولوه  ' 'القدس العربي 'قال المقدح ل

على الـساحة    ساعة لتوضيح ما جرى من تعيينات امنية فلسطينية          48-24من عباس للبنان في غضون      
  .اللبنانية

وشدد المقدح بان رفضه للتشكيلة االمنية التي وافق عباس مؤخرا على اقرارها ال تتعلق بأمر اسـتبعاده                 
منها وتنحيته عن رئاسة جهاز الكفاح المسلح الذي يقوم بدور الشرطة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين               

را الى عدم وجود حالة رضى على تلـك التـشكيلة           ، مشي 'الموضوع ليس مركزا او منصبا    'بلبنان، وقال   
  .سواء في داخل المخيمات الفلسطينية او على الصعيد الرسمي اللبناني

واوضح المقدح بان مصادقة عباس على التشكيلة االمنية التي رفعها له عضو اللجنة المركزية لحركـة                
 لبنان قبل تنحيته عـن الملـف        إلى اأرسله أمنيةفتح اللواء توفيق الطيراوي بناء على توصية من لجنة          

الفلسطيني بلبنان، وتكليف اللواء جبريل الرجوب به لم تحظ بتوافق فلسطيني ـ فلـسطيني وال بتوافـق    
فلسطيني ـ لبناني، مشددا على اهمية التوافق الفلسطيني ـ الفلسطيني والتوافق الفلـسطيني ـ اللبنـاني      

  .الساحة الفلسطينية في لبنانعلى اي تشكيالت امنية فلسطينية تجري على 
ـ    انه أبلغ بقرار عبـاس ارسـال        إلى وصول الرجوب الى بيروت، مشيرا       "القدس العربي "ونفى المقدح ل

  . ساعة دون ان يتم تحديد هوية الموفد48ممثل شخصي عنه الى لبنان في غضون 
دة الفلسطينية فـي الـساحة      واشار المقدح الى ان الجهات الرسمية اللبنانية غير راضية عن قرارات القيا           

اللبنانية بحجة انه تم االتفاق مع الرجوب الذي زار لبنان قبل اسابيع على قضايا محددة وجـرى اتخـاذ                   
 عن تلك القضايا، متعهدا بالكشف عن كل التفاصـيل          اإلفصاحقرارات عكس ما تم االتفاق عليه، رافضا        

  .في وقت الحق وتحديدا بعد وصول موفد عباس للبنان
  16/3/2010قدس العربي، ال

  
  مشروع حماس في لبنان العودة إلى فلسطين: علي بركة .17

 بطرس حرب، وفداً من حركة حماس تقدمه المسؤول السياسي للحركة في  اللبنانياستقبل وزير العمل
ان البحث تناول الوضع الفلسطيني في لبنان وخصوصاً الحقوق : "بعد اللقاءالذي قال لبنان علي بركة 

. ية واالنسانية للفلسطينيين المقيمين في لبنان وقضية إعمار نهر البارد والوضع االمني في المخيماتالمدن
وكان التوافق جلياً مع الوزير على ضرورة مواصلة الفلسطيني التمسك بحق العودة وأن تتم المحافظة 

 - قات الفلسطينية على االمن واالستقرار في المخيمات الفلسطينية ألن ذلك يساعد في تحسين العال
   ".اللبنانية وفي حصول الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية واالنسانية
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اكدنا حرص حركة حماس على السلم األهلي في لبنان وأن مشروعها في لبنان هو العودة الى : "وأضاف
تاً ناتجاً من فلسطين وأننا ضد مشاريع التوطين والتهجير ونعتبر الوجود الفلسطيني في لبنان موق

وقد طالبنا وزير العمل بمزيد من اإلجراءات التي تخفف من معاناة . االحتالل الصهيوني لفلسطين
  . الفلسطينيين خصوصاً في مجال حق العمل

كما قام وفد من حماس برئاسة مسؤول العالقات اللبنانية في الحركة رأفت مرة، بزيارة رئيس لجنة 
مجدالني، واستعرض معه الواقع االقتصادي واالجتماعي والصحي الصحة والعمل النيابية عاطف 
وشرح الوفد أحوال الرعاية الصحية، وأوضاع المستشفيات، وشؤون . لالجئين الفلسطينيين في لبنان
وطالب الوفد لجنة الصحة والعمل النيابية بالمبادرة إلقرار تشريعات جديدة . العمال الفلسطينيين ومعاناتهم

  .لفلسطيني بممارسة كافة أشكال المهن والحصول على الرعاية الصحيةتسمح لالجئ ا
  16/3/2010المستقبل، 

  
  إقليمية بأجنداتفتح تدعو القوى الفلسطينية للضغط على حماس لثنيها عن مواقفها المرتبطة  .18

 الوقوف جنب الرئيس محمـود      إلى الفصائل الفلسطينية    أمسدعت حركة فتح يوم     :  اشرف الهور  -غزة  
 على الضغط على حركة حماس لتوقيـع        أيضا، وحثتها   إسرائيلعباس في خوض المعركة السياسية مع       

وشدد اسامة القواسمي المتحدث باسم فتح في تصريح صحافي على ضرورة            .ورقة المصالحة المصرية  
الوقوف مع الرئيس ابو مازن وخوض المعركـة الـسياسية بثبـات         'ى الفلسطينية بـ    ان تقوم جميع القو   

  .'وحكمة
ـ        الضغط على حركة حمـاس لثنيهـا عـن مواقفهـا           'ودعا القواسمي في ذات الوقت القوى الفلسطينية ل

 علـى   المرتبطة باجندات اقليمية، وتبني منهج اعالء المصالح العليا للشعب الفلسطيني، واقناعها بالتوقيع           
المسؤولية الكاملـة عـن اسـتمرار       'وحمل حركة حماس     ."ورقة المصالحة المصرية قبل فوات األوان     

لمصلحة من يستمر هذا الوضع الفلسطيني، ومن سيكون المستفيد         '، متسائال   '2007تداعيات انقالبها عام    
  ."هويد القدس؟ والمسيحية، وتمعن في تاإلسالميةفيما الحكومة االسرائيلية تعلن ضم المقدسات 

  16/3/2010القدس العربي، 
  

   بدل عبد ربه"التنفيذية" سر أمانة يمارس مهام األحمد": القدس العربي" .19
استطاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارضاء قيادة حركة فتح، التـي طالبتـه قبـل               : اشرف الهور 

قيادية العليا في كل من منظمة      باعادة المناصب ال  ) برلمان الحركة (شهرين خالل اجتماع المجلس الثوري      
التحرير والحكومة التي يرأسها الدكتور سالم فياض لقبضة الحركة مجـددا، بعـد ان اصـبحت عقـب          

  .االنقسام السياسي بين الضفة وغزة تحت امرة المستقلين
 فان عملية ارضاء قيادة التنظيم الذي يقف الرئيس عباس على رأسه،          ' القدس العربي 'ووفق ما عملت به     

تمت من خالل اعطاء مساحة اوسع للتحرك الدبلوماسي على المستوى العربي والدولي للدكتور صـائب               
عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير، ليمارس عمليا مهام وزيـر الخارجيـة، وتـرك                

 على رأسها   عملية متابعة الشؤون االدارية في الملف الدبلوماسي لوزارة الخارجية في رام اهللا التي يقف             
الدكتور رياض المالكي المستقل الذي عينه فياض على رأس الوزارة منذ نـشوب األزمـة واالنقـسام                 

  .السياسي بين حركتي فتح وحماس
وتفيد المعلومات ان عملية االتصال وتعيين سفراء السلطة الفلسطينية في الخارج، اضافة الـى عمليـات                

  .ئيس عباس، الذي يتدخل هو شخصيا في كثير من االمورالتنقل تتم بالتنسيق الكامل مع مكتب الر
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، فقد اعطي مساحة    'وزير خارجية الرئاسة  'وبالرجوع الى عمل الدكتور عريقات الذي يوصف اآلن بانه          
واسعة من التحرك الدبلوماسي، من خالل توكله بعملية االتصال واستقبال سفراء وقناصل الدول الغربية              

  .، اضافة الى مالزمته للرئيس عباس في كل جوالته الخارجيةبمقر اقامته بمدينة اريحا
ـ     من مسؤول فتحاوي بارز فقـد اكـد ان ابـو مـازن           ' القدس العربي 'وحسب المعلومات التي توفرت ل

استطاع تخفيف حجم المطالبات الفتحاوية، بحيث وصل الى حل وسط، ارضى فيه التنظيم، دون المساس               
ء مهام عبد ربه في االشراف على مؤسسة التلفزيون الفلسطيني، وتهميشه           بتركيبة المنظمة، من خالل ابقا    

على المستوى السياسي، واستبداله بشخصية فتحاوية، تتمتع بعالقة طيبة مع كل اطر فتح ،فكـان ابـرز                 
الحاضرين على الساحة الدبلوماسية عزام االحمد الرجل القوي في مركزية فتح، الذي يشرف على ملف               

كة حماس، ومسؤول العالقات الوطنية في التنظيم، الذي اخذ مكان عبد ربه في مرافقة ابو               الحوار مع حر  
  .مازن في الجوالت العربية والدولية

فان ابو مازن لم يستجب لمطالب الحركة باعادة اشرافها على االعـالم            ' القدس العربي 'وحسب ما علمت    
دم استجابته لطلبها بشغل وزارة الماليـة، التـي         الرسمي، الذي ابقاه تحت امرة ياسر عبد ربه، اضافة لع         

 .يرأسها الدكتور فياض بنفسه
  16/3/2010القدس العربي، 

 
  جرح نازف في خاصرة الشعب الفلسطيني" السلطة"على أيدي جريمة اعتقال سعدات : مهنا .20

 مهنا أن   رباح. أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئولها في قطاع غزة د             :غزة
اعتقال السلطة الفلسطينية للقائد سعدات جرح نازف في خاصرة الشعب الفلسطيني، معتبراً اختطافه على              

 جريمة إسرائيلية غادرة بتـواطئ أمريكـي        2006من العام   / أيدي االحتالل من سجن أريحا في مارس        
  .بريطاني وبتمهيد من السلطة الفلسطينية

يمت االثنين بجمعية بادر بمدينة غزة عن استهجانه من قيـام الـسلطة             مهنا خالل ندوة سياسية أق    وعبر  
الفلسطينية باعتقال القائد سعدات وسجنه في المقاطعة، ومن ثم ترحيله لسجن أريحا، في الوقت الذي لـم                 

مؤكداً أن هذا العمل غير مقبول وطنياً، الفتاً في ذات الوقت أن الجبهة              تستطع به قوات االحتالل اعتقاله،    
التي جسدت منهج الرأس بالرأس والردع، ال يمكن ال في السابق وال الحاضر وال المستقبل أن توجه هذا                  
المنهج إال لالحتالل فقط، أما المشاكل الداخلية فإن الجبهة اعتمدت منهج النضال الديمقراطي الجماهيري              

رفيق سعدات رغـم مـرارة   والضغط السياسي، وهو الذي احتكمت له الجبهة في قضية اعتقال السلطة لل       
  .هذه القضية
مهنا أن منظمة التحرير الفلسطينية لم يكن لها موقفاً صارماً في الدفاع عن سعدات واخوانـه                .واعترف د 

مهنا على ضرورة وقف المفاوضات العبثية والضارة والعـودة لحـوار           .وشدد د . المختطفين من أريحا  
  .وطني داخلي جاد

  15/3/2010وكالة سما، 
 

  تتهم إدارة سجون االحتالل بحملة نقل واسعة ألسرى الحركة " بيةالشع" .21
ذكرت الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية نفذت : رام اهللا

إجراءات مشددة بحق العشرات من أسرى الجبهة الشعبية في مختلف سجون االحتالل وشملت نقل 
  .ئبة في السجون وفرضت غرامات باهظة على آخرينالعشرات منهم في حركة دا

  15/3/2010قدس برس، 
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   تدين استمرار مالحقة األجهزة األمنية ألبنائها في الضفةحماس .22
حماس بشدة استمرار األجهزة األمنية التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية في حركة انتقدت : غزة

ودا إلجهاض مساعي إنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة مالحقة واعتقال أبنائها واعتبرت ذلك فعال مقص
أن سلطة " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ) 15/3(وأكدت حركة حماس في بيان لها االثنين  .الوطنية

ال تفرق أبدأ بين المجرمين الجنائيين والمقاومين وأنها بذلك، قد حسمت أمرها وموقفها من المقاومة " فتح"
يجب محاربة المقاومة وقمعها وأزالتها مثلما فعل العدو الصهيوني تماما وربما بأنها غير مشروعة وأنه 

   .أكثر من ذلك بكثير
إن هذه التصرفات واألساليب لن تخضعنا ولن تجعلنا نتراجع عن " فتح"نقول لقادة : "وأضاف البيان

لزيتون ال تلين ثوابت شعبنا ولن نحيد عن درب المقاومة وسنظل واقفين على هذه األرض مثل شجرة ا
  ".لنا قناة

  15/3/2010قدس برس، 
  

  دحالن في األردن للتأليب على حماس": المركز الفلسطيني لإلعالم " .23
محمد دحالن بعدد   " فتح" في حركة    القياديلقاء سيجمع   قال مراسل المركز الفلسطيني لإلعالم أن       : عمان

  ".حماس"ة لمهاجمة حركة من اإلعالميين األردنيين لتنسيق الجهود في الساحة األردني
ـ              المركـز الفلـسطيني    "وفي تفاصيل ما جرى خالل الفترة الماضية من لقاءات كشف مصدر مطلع لـ

ترتيب عدة لقاءات، شارك في أحدها دحالن شخصيا، وذلك في مزرعة يملكها كاتب أردني في               " لإلعالم
  ".حماس"صحيفة يومية شبه حكومية، ومعروف بمواقفه المهاجمة لحركة 

 أشار إلى أن دحالن ركـز فـي حديثـه إلـى الكتـاب               -الذي فضل عدم الكشف عن هويته     -المصدر  
، التي تمتلك حسب زعمـه أكثـر مـن مائـة            "حماس"واإلعالميين على ضرورة مواصلة الهجوم على       

   .وخمسين وسيلة إعالم
ئـيس  ولفت المصدر إلى أن دحالن حرص وبشكل ملفت على معرفة أدق تفاصيل حفل زواج نجـل ر                

ولفـت   .المكتب السياسي لحركة حماس األستاذ خالد مشعل، وذلك من خالل كتاب حضروا حفل الزفاف             
المصدر أن لقاء آخر عقد قبل لقاء دحالن نظمه الناطق باسم فتح احمد عساف مع عدد آخر من الكتـاب                    

 إلى أن هنـاك     –اء   وقد شارك في هذا اللق     –والصحفيين وأصحاب المواقع اإللكترونية اإلخبارية، مشيرا       
توجها لدعم عدد من المواقع االلكترونية، وإنشاء مواقع أخرى، باإلضافة إلى تأسيس فضائية جديدة بعـد          

  .اإلخفاق الذي تعرضت له تجربة فضائية الفلسطينية
  15/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 اغتيال المبحوح يفتح ملف وفاة فيصل الحسيني ": لوس أنجلس تايمز" .24

 األميركية أمس، أن شرطة دبي شرعت في دراسة ظروف وفاة "لوس أنجلس تايمز"ذكرت صحيفة 
، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات في 2001القيادي الفلسطيني البارز فيصل الحسيني في الكويت عام 

 . قضية اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح
 القتل الذي اتبعه الموساد في دبي يفتح ملفات قديمةأسلوب"وأشارت الصحيفة إلى أن « مضيفة أن ،

طريقة اغتيال المبحوح في دبي على يد الموساد تسبب بمراجعة أحداث كثيرة، من بينها وفاة مسؤول 
 . ملف القدس في السلطة الفلسطينية فيصل الحسيني، الذي قيل حينها أنه مات بسكتة قلبية

 16/3/2010السفير،     
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   االستيطان في القدس الشرقية يعلن أمام الكنيست عن مواصلةنتنياهو .25
 اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو       :  وكاالت – الحياة الجديدة    - واشنطن   -القدس المحتلة   

صراحة ان حكومته مستمرة في سياسة االستيطان في القدس الشرقية المحتلة وبالضفة في خطـوة مـن                 
عمق التوتر مع واشنطن، ورفض نتنياهو امس وضع أي قيود على بناء منازل استيطانية فـي                شأنها ان ت  

القدس وحولها في تحد لواشنطن في اطار أزمة اسرائيل المتفاقمة مع ادارة الرئيس االميركـي بـاراك                 
أن على مدى االعوام االربعين الماضية لـم يحـدث قـط            "وقال نتنياهو في كلمة امام الكنيست       . اوباما

، متحدثا عن مناطق في الضفة الغربيـة        "وضعت أية حكومة اسرائيلية قيودا على البناء في أحياء القدس         
  . وضمتها للقدس1967احتلتها اسرائيل في حرب 

وقال نتنياهو ان هناك اجماعا شبه تام بين االحزاب السياسية االسرائيلية على أن يبقى ما وصفه باالحياء                 
وأدلـى  . في أي اتفاق للسالم قد يتم التوصل اليـه        " جزءا من دولة اسرائيل   "لها  اليهودية في القدس وحو   

نتنياهو بهذه التصريحات بعد ان قالت وسائل اعالم اسرائيلية ان كلينتون طالبت بالغاء قرار البناء فـي                 
مـة  وكان يلمح لواشنطن بأنه يعتقد انه يتمتع بتأييد سياسي في الداخل يمكنـه مـن مقاو               . رامات شلومو 

  .الضغوط بشأن القدس
البناء سيتواصل في القدس كما كان      "اليميني ان   " الليكود"وقال نتنياهو أمام وفد برلماني من اعضاء حزبه         

ـ   الـضفة  (تجميد االستيطان لعشرة اشهر في يهودا والسامرة        "واضاف ان   ".  الماضية 42في السنوات ال
  ".سينتهي في الموعد المحدد) الغربية

االسرائيلي السابق في واشنطن زاالم شافال العضو في الليكود الحاكم متحدثا لوكالة فرانس             وقال السفير   
من مصلحة البلدين تسوية هذا الخالف بأسرع ما يمكن، وانني على ثقة باننا سنتوصل الى ذلك                "برس ان   

للهجة السـرائيل   تؤدي االنتقادات االميركية شديدة ا    "وحذر من مخاطر ان     ". مثلما فعلنا دوما في الماضي    
  ".التي يفترض ان تسمح بتحريك عملية السالم، الى نتيجة عكسية بدفع الفلسطينيين الى المزيد من التشدد

في االتجاهين، اذ ان اسرائيل تشك في تصميم الرئيس         "ورأى الخبير السياسي ايتان جيلبوا ان ازمة الثقة         
  ".اوباما على وقف البرنامج النووي االيراني

تراجـع شـعبية    "ذا االستاذ في جامعة بار ايالن قرب تل ابيب ان في وسع نتنياهو االفادة من                واوضح ه 
اوباما في الواليات المتحدة على ضوء اخفاقاته على الصعيد الداخلي وال سيما لدى الناخبين اليهود الذين                

  ".صوتوا له بكثافة
ن اليهود االميركيين غير مستعد لتبنـي       وفي المقابل، يرى محللون آخرون في اسرائيل ان قسما كبيرا م          

واعربت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية واسـعة االنتـشار         . دعم ايباك غير المشروط السرائيل    
فقدان دعم شريحة كاملة من اليهود االميركيين هي اليسار المعتدل الـذي يعتبـر              "امس عن تخوفها من     

  ".استفزازية) االستيطانية(سياسة نتنياهو 
 16/3/2010ياة الجديدة، الح

  
   تقرر خصخصة أراض مصادرة في القدس والجوالن"إسرائيل" .26

وزارة العـدل اإلسـرائيلية     ، أن   يو بي اي   عن وكالة    تل أبيب   من ،16/3/2010الشرق، قطر،   ذكرت  
قررت نقل حقوق الملكية على أراض مؤجرة لمواطنين أو مؤسسات أو هيئات في أعقاب اإلصـالحات                

يسري على األراضي التي صادرتها السلطات اإلسرائيلية       " دائرة أراضي إسرائيل  "ما يسمى   التي أجرتها   
من الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة وكذلك على األراضي المصادرة في هضبة الجوالن الـسورية               

  . المحتلة
لحقـوق  " دالـة ع"أمس االثنين أن وزارة العدل أبلغت مركز        " هآرتس"وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة     

  . األقلية الفلسطينية في إسرائيل بقرارها بهذا الموضوع
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اسـتخدام  "خالل توجهها إلى الوزارة اإلسرائيلية إلـى أن  " عدالة"ولفتت المحامية سهاد بشارة من مركز     
وشـددت علـى أن     " القوة المحتلة لألراضي مسموح بموجب قوانين الحرب فقط ألغراض عسكرية آنية          

  ". ائيلي ليس مخوال بموجب قوانين الحرب أن يكون مشرعا للمنطقة الخاضعة لالحتاللالمشرع اإلسر"
وزارة القـضاء  ، أن رام اهللامـن  عبد الرؤوف أرناؤوط    ، عن   16/3/2010الوطن السعودية،   وأضافت  

اإلسرائيلية ادعت أن إلسرائيل كامل الحق في بيع األراضي التي تقوم عليها المستوطنات فـي القـدس                 
وفقًا للقانون اإلسـرائيلي    " قانونية"وأضافت أن هذه الخطوة     . قية وهضبة الجوالن السورية المحتلتين    الشر

جاء . الذي ضم القدس الشرقية إلى سيادة إسرائيل وأخضع الجوالن السوري للقانون واألحكام اإلسرائيلية            
ى الرسالة التي بعثهـا مركـز   ذلك في رد قسم االتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية في وزارة القضاء عل     

، وطالبه بالتدخل لمنع بيع     2010إلى المستشار القضائي السابق للحكومة، ميني مزوز، في يناير          " عدالة"
ممتلكات في القدس الشرقية وهضبة الجوالن السورية إلى جهات خاصة، أفرادا أو مؤسسات، باعتبـار               

  .عةذلك منافيا للقانون الدولي والتفاقية جنيف الراب
  

  "الرصاص المصبوب"تتهم حماس باستخدام األطفال كدروع بشرية أثناء حملة " إسرائيل" .27
أن مركز المخابرات والمعلومات اإلرهابية، وهي " جيروزالم بوست"ذكرت صحيفة : )آي. بي. يو(

مجموعة أبحاث يقودها العقيد روفين أرليتش، وهو موظف مخابراتي عسكري سابق يعمل عن قرب مع 
  ."تقرير غولدستون"وذلك في رد على .  صفحة500من ) حول المحرقة(ش، قد أعد تقريراً الجي

تعاونا مع معدي التقرير ) جهاز األمن الداخلي(وأشارت الصحيفة إلى أن جيش االحتالل والشين بيت 
ت وسمحا باإلطالع على مئات الصور والشرائط المسجلة واالستجوابات مع المعتقلين ، ورسوم للغارا

واتهم التقرير حماس . ، كجزء من الرد على تقرير غولدستون"حماس"بدون طيار التي استهدفت حركة 
باستخدام األطفال كدروع بشرية وإنشاء مراكز قيادة ومنصات إلطالق صواريخ القسام على مقربة من 

  . مسجد وعلى مقربة من المستشفيات100نحو 
  16/3/2010الخليج، 

  
   على عدم زيارته لقبر هرتسل الرئيس البرازيلي احتجاجاًليبرمان يقاطع زيارة .28

قرر وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان مقاطعة زيارة الرئيس البرازيلي لوال دا            : القدس المحتلة 
سيلفا السرائيل احتجاجا على قرار االخير عدم زيارة قبر مؤسس الحركة الـصهيونية بنيـامين زئيـف                 

  . محتلةهرتسل في القدس ال
وذكرت االذاعة االسرائيلية ان ليبرمان الذي يحتج على العالقات التي يقيمها رئيس البرازيل مع نظيـره                

تغيب عن الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست اليوم على شرف الـرئيس  , االيراني محمود أحمدي نجاد   
  .البرازيلي وعن اجتماعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

ول في الوكالة اليهودية والهستدروت الصهيوني حجاي ميروم، أن رفض الرئيس البرازيلي            واعتبر مسؤ 
مواطني دولة إسـرائيل    "زيارة قبر هرتسل ووضع إكليل من الزهور عليه يعتبر بمثابة إهانة لما أسماهم              

ي خـرج   وحسب أقوال حجاي فقرار الرئيس البرازيل     . في كل أنحاء العالم   " والمجتمع اليهودي الصهيوني  
  .عن قواعد األدب المعترف بها بين الدول

  16/3/2010وكالة سما، 
 

 وباما يحاول االطاحة برأس نتانياهو بسبب االستيطانأ: سرائيليإوزير  .29
 زعم وزير كبير في حكومة  رئيس الوزراء اإلسرائيلي  بنيامين نتانياهو              :كامل إبراهيم  - القدس المحتلة 

 . اوباما يحاول االطاحة برأس نتانياهو بالضغط لوقف االستيطانأمس ان الرئيس االميركي باراك



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1730:         العدد       16/3/2010ثالثاء ال :التاريخ

في صدر صفحتها االولى صباح الى هذا الوزير قوله ان  حقيقة عدم إبداء              ) معاريف(ونسبت  صحيفة     
الجانب االميركي بوادر التسامح والتساهل تجاه نتانياهو تدل على ان االدارة في واشنطن ال تعتـزم ان                 

 .  الظروف السياسية الضاغطة على نتنياهو  كما قالتأخذ  بالحسبان
  .واضاف ان  الموقف الذي تتخذه واشنطن من شأنه ان يؤدي الى االطاحة بنتانياهو في  نهاية المطاف 
ان قياديين في حزب الليكود يعتقدون بان الضغط االميركي  في المجـال الـسياسي               ) معاريف(وتقول   

زع الشراكة مع احزاب  اليمين ويثير عصيانا في صفوف حركة الليكود            اصبح تهجميا ومن شأنه ان يزع     
 .يقوده الجناح المحافظ في  الحزب

  16/3/2010الرأي، األردن، 
  

  اليهودي في أمريكا" اللوبي"داخلية تشير إلى تراجع النفوذ التاريخي لـ" إسرائيلية"تقديرات  .30
رائيل هذه المرة لن تمر باعتذار سريع من قبـل          في ظل التقارير الواردة من واشنطن بأن األزمة مع إس         

تفيد التقـارير بـأن نتنيـاهو،       ! أوباما لم يعد يثق بنتنياهو    : رئيس الحكومة، ألن المسألة باتت باختصار     
والجالية اليهودية في أمريكا    " اإليباك"ليبرمان ويشاي اضطروا إلى تجنيد عالقاتهم وتحشيد معارفهم من          

ـ         " إسرائيلية"يرات  فتقد". للقيام بالالزم " " اللـوبي "داخلية تشير من واشنطن إلى تراجع النفوذ التاريخي لـ
اليهودي في واشنطن، بدليل أن جماعة اليمين المتطرف التي دفعت بالرئيس جـورج بـوش الحـتالل                 

  .العراق آخذة في التالشي
 15/3/2010، )مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيةترجمة (موقع قضايا مركزية 

  
  مضطرون للصالة من أجل سالمة مبارك  : اإلعالم اإلسرائيلي .31

تناولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، الشائعات التي دارت حول صحة الرئيس حسني مبارك            : محمد عطية 
بعد أكثر من أسبوع على دخوله مستشفى هايدلبرج الجامعي بألمانيا إلجراء عملية جراحية الستئـصال               

قائلة إن هناك غموضا يحيط بوضعه الصحي رغم تأكيدات الفريق الطبي المعـالج             الحوصلة المرارية،   
  .على أن حالته تتقدم بصورة طبيعية

أن الشائعات حول الوضع الصحي لمبارك أحدثت عاصفة داخـل المنظومـة            " هآرتس"وذكرت صحيفة   
نباء قادمة مـن مـصر،      وأشارت إلى أن إسرائيل تبدو شديدة الحساسية جدا تجاه أية أ           .السياسية بمصر 

، وقالت إنه على الرغم مـن       "السالم البارد مع مصر ميراث استراتيجي من الدرجة األولى        "واعتبرت أن   
عدم إخفاء مصر غضبها على إسرائيل بسبب التوسع االستيطاني وقتـل مـواطنين فلـسطينيين إال إن                 

لقاهرة ترى تل أبيب شريكا فعليا في       الجانبين المصري واإلسرائيلي يتعاونان في عدد من القضايا، وأن ا         
  .المعسكر اإلقليمي المعتدل الراغب في منع المد اإليراني الراديكالي بالمنطقة، على حد قولها

قلق شديد بمصر على صـحة      : "اإلخباري اإلسرائيلي، تحت عنوان   " عنيان مركازي "من جهته قال موقع     
ال ) جمـال (العملية الجراحية التي أجراها، وإن نجله       ، إن مبارك لم يتماثل للشفاء حتى اآلن من          "الرئيس

اإلسـالم  "يزال على ما يبدو قويا بما فيه الكفاية في الوقت الذي يقوم فيه البرادعي بمطاردتـه ويتـأمر                   
نحن أيضا مضطرون للـصالة     : للوصول للحكم وقلب التوازن على حدودنا الجنوبية، مضيفا       " المتطرف

  .من أجل سالمة مبارك
 14/3/2010ون، المصري

  
   للمشاركة في مؤتمر للحلف األطلسيسراً... اشكينازي وصل تركيا .32

وصل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي الى تركيا للمشاركة في مـؤتمر حلـف                
  .الناتو ، ولقاء عدد من المسؤولين األتراك
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زيارة إلى حين الوصول إلى أنقرة ولم       وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن أشكنازي حافظ على سرية ال         
  .يعلن عنها مسبقا خوفا من إلغائها بسبب حساسية الوضع بين تركيا وإسرائيل

وأوضحت اإلذاعة أن هذه الزيارة تتمتع بأهمية خاصة ، إال أن الحفاظ على سريتها يعكس طبيعة مـدى                  
 أشكنازي في مـؤتمر النـاتو سـتكون         التعقيد في العالقات التركية اإلسرائيلية ، مشيرة إلى أن مشاركة         

مبررا مقنعا للحكومة التركية أمام الشعب التركي الذي ينظر إلى أشكنازي كمسئول عن الجـرائم فـي                 
  .حرب غزة

ويلتقي أشكنازي على هامش الزيارة بنظيره التركي أيلكر باشبو ووزير الدفاع التركي وجـدي غنـول                
قضايا تتعلق بسالح البحرية واألمور االستخباراتية والتعاون       لبحث التعاون العسكري المشترك ، والسيما       
وسيطلع أشكنازي المـسؤولين األتـراك علـى الخريطـة          . في مجال اإلنقاذ البحري وحاالت الطوارئ     

االستراتيجية في منطقة الشرق األوسط ، وفي لب األمور الموضوع اإليراني وتعاظم قـوة حـزب اهللا                 
 . الجيش اإلسرائيلي من عملية الرصاص المصبوبوحماس والعبر التي استخلصها 

  15/3/2010الدستور، األردن، 
 

 أطباء يشاركون الشاباك في تعذيب األسرى الفلسطينيين": هآرتس" .33
كشفت وسائل إعالم إسرائيلية عن قيام جهاز القضاء اإلسرائيلي بتقديم الغطاء : ردينة فارس ـ غزة

ليب التعذيب المحرمة دوليا بحق األسرى الفلسطينيين تحت ذرائع القانوني لمحققي الشاباك الستخدام أسا
وكذلك مشاركة األطباء العاملين في السجون اإلسرائيلية في " قنبلة موقوتة"اعتبار األسير الفلسطيني 

تعذيب المعتقلين، مخالفين بذلك القانون الدولي اإلنساني الذي يحظر ممارسة التعذيب بحق األسرى 
 .ة حربواعتباره جريم

العبرية عن مخالفات جديدة للمواثيق الدولية قام بها أطباء إسرائيليون بعد أن " هآرتس"وتحدثت صحيفة 
ألسير فلسطيني، رغم إصابته الخطيرة جراء ) الشاباك(تستروا على تعذيب المخابرات اإلسرائيلية 

 .طات في االشتباه بتعذيب معتقلينالتعذيب الوحشي، مخالفين بذلك ميثاقا دوليا يلزم األطباء بتبليغ السل
 2008، اعتقل في أبريل) عاما21ً( إن جهاد رياض عبد الكريم مغربي، من طولكرم : "وقالت الصحيفة

وحسب الصحيفة فقد نقل المغربي إلى المستشفى وهو بحالة ". بتهمة مسؤوليته عن مقتل إسرائيليين
 محققي المخابرات اإلسرائيلية بعدم معالجته، وتم صعبة جراء التعذيب، لكن األطباء تلقوا تعليمات من

 .إعادته للمعتقل بعد ساعتين فقط
  16/3/2010عكاظ، 

  
  سياسة الهدم اإلسرائيلية في القدس كافية الندالع االنتفاضة الثالثة: زحالقة في الكنيست .34

نقاشا حـادا   شهدت جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، أمس سجاال صاخبا و         : ـ زهير أندراوس   الناصرة
جمال زحالقة الدعاءات اليمين المتطرف، مؤكداً أن       . حين تصدى رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د       

أية محاولة لالستمرار في سياسة هدم البيوت في القدس ستشعل المنطقة بأسرها وستكون شرارة كافيـة                
   .الندالع االنتفاضة الثالثة

دم البيوت في القدس الشرقية خاصة في حي سلوان، ومناقشة مـا            وعقدت اللجنة جلستها لبحث قضية ه     
  .سمي بالتأخير الحاصل في تنفيذ أوامر الهدم، بحسب طلب نواب من اليمين الصهيوني المتطرف

  16/3/2010القدس العربي، 
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  التصعيد الصهيوني غير المسبوق في مدينة القدسعضو عربي بالكنسيت يستنكر  .35
تنكر النائب العربي في الكنيست، إبراهيم صرصور، رئيس القائمة الموحدة والعربيـة            اس: القدس المحتلة 

للتغيير، في تصريحٍ صحفي  التصعيد الصهيوني غير المسبوق في مدينـة القـدس المحتلـة والمـسجد      
  . األقصى المبارك، محذرا من أن هذا التصعيد سيفجر المنطقة والعالم

إسرائيلية سافرة لفرض سياسة األمر الواقع؛ ضمانًا ألكثرية يهودية تجعـل  محاولة "واعتبر أن ما يجري   
  ". من إمكانية أن تكون القدس الشرقية يوما عاصمةً لدولة فلسطينية مستقلة أمرا مستحيالً

  16/3/2010وكالة سما، 
  

  البريطاني"HSBS"بنك الـب الموساد يحقّق في عالقات حزب اهللا .36
ي في الكمبيوتر الذي يحمل الجنسية الفرنسية، هراف فالسياني، أنه تعرض للخطـف           كشف الخبير اليهود  

المتين "وأوضح الخبير في حديث مع الصحيفة السويسرية األسبوعية،         ". الموساد"على أيدي عمالء جهاز     
 ، أن إسرائيليين اختطفوه في جنيف، وحقّقوا معه بشأن عالقات مشبوهة تربط حزب اهللا بمصرف              "ديمنش

"HSBS "التي نقلت الخبر، أن الخبير كان يعمل في الماضي          "معاريف"وأوضحت صحيفة   . البريطاني ،
وأشـار   .لدى فرع المصرف في سويسرا، واتُّهم بسرقة تفاصيل آالف الحسابات الخاصة بعمالء البنـك             

يطاني من أجـل    فالسياني إلى أنهم قالوا له إنهم يشتبهون في أن حزب اهللا يحاول استعمال المصرف البر              
العمالء توجهوا إلي لكوني يهودي، وقالوا لي إني مخلص لدولة إسـرائيل،            "أهداف جنائية، الفتاً إلى أن      

  ".وإن حزب اهللا منظمة إرهابية بإمكانها المخاطرة بأمن البنك دون أي مشكلة لديها
  16/3/2010األخبار، 

  
 من رفض استقباله بالبيت األبيضنتنياهو قد يلغي زيارته لواشنطن خوفاً : مصدر حكومي .37

كشفت مصادر مقربة من الحكومة  : لندن-ماجد الخطيب لقاهرة ): ألمانيا(نظير مجلي كولون : تل أبيب
اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة مشاورات مع مساعديه، تم فيها البحث في 

 إلى الواليات المتحدة خوفا من رفض الرئيس األميركي إمكانية إلغاء زيارته المقررة األسبوع المقبل
 . باراك أوباما أو نائبه جو بايدن، استقباله في البيت األبيض

وفي سياق ذلك، أطلق نتنياهو تصريحات تؤكد نيته استمرار بناء المستوطنات في القدس كما فعلت 
   .1967 عاما، أي منذ احتاللها عام 42إسرائيل خالل 

  16/3/2010ط، الشرق األوس
  

   على إيران الرئيس البرازيليليفني تحرض  .38
تسيبي ليفني خالل لقائها مع الرئيس " اإلسرائيلية"والمعارضة " كاديما"قالت رئيس حزب : )آي.بي.يو(

ليست بسبب القضية " إسرائيل"، إن كراهية إيران ل "إسرائيل"البرازيلي لويز لوال دا سيلفا الذي يزور 
عن ليفني " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم .   الفلسطيني-"اإلسرائيلي"مرار الصراع الفلسطينية واست
وأضافت أن ". ليست نابعة من الصراع مع الفلسطينيين" إسرائيل"الكراهية اإليرانية ل "قولها، أمس، 

  ".طهران تستغل الوضع من أجل حشد الدعم في الصراع المتطرف الذي تقوده"
  16/3/2010الخليج، 

  
  تحترم األماكن المقدسة للديانات جمعيها" إسرائيل: "يريزب .39

تحترم " إسرائيل"شمعون بيريز خالل استقباله دا سيلفا إن " اإلسرائيلي"زعم الرئيس : )آي.بي.يو(
تحترم جميع " "إسرائيل"وقال بيريز، كعادته في هكذا لقاءات، إن . األماكن المقدسة للديانات جميعها
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يأتي هذا الزعم فيما يمنع االحتالل الفلسطينيين من دخول ". اكن العبادة والصالةاألماكن المقدسة وأم
  .القدس والصالة في المسجد األقصى

  16/3/2010الخليج، 
  

  "  ونبني البيت المقدس الثالثاء"إسرائيل"نصعد إلى الهيكل بدولة : "جماعة نادي جبل الهيكل .40
اليهودية، على موقعها اإللكتروني، صورة لحجـرين       " نادي جبل الهيكل  " نشرت جماعة    : القدس المحتلة 

، إلى حيث ينوون بنـاء       )3 / 16( إنهما حجري أساس للهيكل المزعوم سيتم نقلهما غدا الثالثاء          : قالت
نصعد إلى الهيكل بدولة إسـرائيل،  : "الهيكل على أنقاض المسجد األقصى المبارك، مكتوب عليهما عبارة    

وترغب الجماعات اليهودية بوضعهما كما هو متوقع يوم غـد الثالثـاء؛            ". الثاءونبني البيت المقدس الث   
  .لإلعالن عن بدء بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى

  16/3/2010وكالة سما، 
  

  تعلن حالة التأهب "إسرائيل"و... مواجهات في القدس نصرة للمقدسات .41
 الشرطة  أنوليد عوض، رام اهللاوالقدس لها في نقالً عن مراس 16/3/2010القدس العربي، نشرت 

 القدس واالستمرار لليوم الرابع على  شرقي على حالة التأهب فياإلبقاء االثنين اإلسرائيلية أعلنت
وقال  .األقصى باحة المسجد إلى التوالي في حظر دخول الرجال الفلسطينيين دون الخمسين عاماً

لى خطر حصول اضطرابات نبقي على حال إ نظراً"ي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميك
وفي ذلك االتجاه  .")األقصىباحة المسجد ( جبل الهيكل إلىالتأهب وعلى القيود المفروضة على الدخول 

منعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي االثنين وصول حافالت تنقل المصلين من قرى ومدن وبلدات 
 األقصى المسجد إلى مدينة القدس المحتلة والتوجه إلى 1948ة عام  المحتلاألراضيوتجمعات داخل 

  . الصلوات فيهألداءالمبارك 
ورافق االستعداد لتدشين كنيس الخراب بالقدس الشرقية مساء االثنين هدوء غير اعتيادي في المسجد 

  .اإلسرائيلية الشرطة إجراءات والقدس القديمة بسبب تشديد األقصى
رائيلية المتاريس والحواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت قوات خاصة ووضعت الشرطة اإلس

 لم يكن إذا بالدخول ألحدولم تسمح الشرطة  .األزرقبلباس اسود متحزمين بقنابل الصوت والغاز باللون 
 وبدت . ضريبية عن محالتهم داخل البلدةأو ثبوتية أوراقمن سكان البلدة القديمة وطالبت التجار بحمل 

 الحي أنحاءالقدس القديمة والسوق الرئيسي فيها مهجورين، في الوقت الذي دبت الحركة في كافة 
  .أخرى الصاخبة، فبدا وكأن الحي في مدينة األصواتاليهودي المجدد وانتشرت 

 مواجهات عنيفة ، أن)وفا( ونقالً عن وكالةالقدس المحتلة من  16/3/2010الحياة الجديدة، وأضافت 
 عن  المدينة المقدسة، انتفض خاللها المواطنون نصرة لمقدساتهم ودفاعاًأحياءي مختلف تصاعدت ف

وطغى المشهد العسكري والبوليسي على البلدة القديمة ومحيطها، عبر انتشار اآلالف من  .مدينتهم
عناصر شرطة وقوات االحتالل في كافة شوارع وطرقات وأحياء ومداخل القدس القديمة ومحيط المسجد 

 عن التحليق المستمر والمتواصل لطائرة مروحية بوليسية ومنطاد راداري األقصى المبارك، فضالً
وأعلنت شرطة االحتالل، أنها لن تسمح للجماعات اليهودية المتطرفة  .استخباراتي فوق القدس القديمة

 االحتكاك مع بتنظيم مسيرات احتفالية في شوارع القدس القديمة ومحيط بوابات المسجد األقصى خشية
المقدسيين الذين انتشروا في الشوارع بحالة من الحذر والترقب لما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة من 

 أنها" ما كانت أعلنت عنه الجماعات المتطرفة وقالت إلىمحاوالت استهداف للمسجد األقصى، استنادا 
 ببدء العمل إيذانامسجد األقصى ستحاول اليوم وضع حجر األساس لما يسمى بالهيكل الثالث في ال

  ".الرسمي والفعلي ببنائه مكان المسجد األقصى المبارك
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 واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وجنود االحتالل في بلدة العيسوية، وشارع السلطان 
 ومخيم سليمان بالقرب من باحة باب العامود وشارع صالح الدين، وأحياء راس العامود، والطور،

  .شعفاط والصوانة، والعديد من حارات وأحياء البلدة القديمة
، بين المواطنين وقوات االحتالل في الشارع العام قرب المدخل أمسواندلعت مواجهات عنيفة، مساء 

أغلقت قوات االحتالل معبر قلنديا العسكري أمام  كما .الرئيس لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة
  .اطنين والمركبات وفي االتجاهين ودفعت المزيد من عناصر قواتها الى المنطقةحركة المو
اندلعت في ساعة مبكرة من  مواجهات عنيفةأن  ،القدس المحتلة من 16/3/2010 قدس برس،وأوردت 

، في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، فقد وقعت مواجهات بين الشبان )16/3(صباح اليوم الثالثاء 
لسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مخيم شعفاط وعند مشارف قرية العيسوية، حيث قام الشبان الف

بإلقاء الحجارة باتجاه قوات االحتالل التي ترد باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص 
في إطارات السيارات، وأضرم الشبان الفلسطينيون النار  .الحي، مما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات

كما يتجمهر المئات من األشخاص في حيي وادي الجوز والطور في القدس المحتلة محاولين دخول 
  . المسجد األقصى، إال أن قوات االحتالل تحاول تفريقهم ومنعهم

وكان شرطيان إسرائيليان قد أصيبا بجروح الليلة الماضية بعد تعرضهما للرشق بالحجارة في حي سلوان 
  .ي القدسف
  

  مئات الفلسطينيين يؤدون صالة الفجر قبالة األقصى واالحتالل يعتدي عليهم .42
 لم تمنع أجواء الطقس الباردة في مدينة القدس المحتلة المئات من أهل الداخل الفلسطيني :القدس المحتلة

لعة باب األسباط، وأهل القدس من أداء صالة فجر اليوم الثالثاء، قبالة المسجد األقصى، وبالتحديد عند ط
وقال شهود  .وذلك بعد أن منعت قوات االحتالل من هم دون الخمسين من الصالة في المسجد األقصى

عيان إنه ما أن أنهى المصلون من أداء صالة الفجر، وإذ بقوات كبيرة من االحتالل تحاصر المصلين 
  .المصلينوتقوم باالعتداء عليهم بالهراوات والقنابل الصوتية، وسط تكبيرات 

تتوجه منذ ساعات " مسيرة البيارق"إن العديد من حافالت " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وذكرت 
الصباح  إلى القدس والمسجد األقصى، ألداء صالة الظهر في المسجد األقصى المبارك، لكن الشرطة 

واجز العسكرية على اإلسرائيلية تحاول إعاقة وصولها إلى القدس والمسجد األقصى، بعد أن نصبت الح
  . القدس-وشارع يافا  " 6شارع رقم "الطرق المؤدية إلى القدس، خاصة في الشارع السريع 

  16/3/2010 قدس برس،
  

  المساس بالمسجد األقصى مساس بكل مسلم: علماء فلسطين في الخارج .43
سالمي إلى  دعت هيئة علماء فلسطين في الخارج جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإل:بيروت

وحثة جميع أبناء األمة  ".يوما عالمياً لنصرة المسجد األقصى وجميع المقدسات"إعالن اليوم الثالثاء 
للخروج إلى الشارع والمبادرة إلى دعم أهلنا في فلسطين وبيت "العربية واإلسالمية وهيئات العلماء 

كل مسلم من المسلمين، وأن المساس ليعلم العدو أن المساس بالمسجد األقصى مساس ب: "، وقالت"المقدس
، على حد "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. به سيكون الشرارة التي تشتعل من تحت أقدام المحتل

بأنها " كنيس الخراب"نسخة منه، بناء " قدس برس"واعتبر الهيئة، في بيان صادر عنها، وصل  .تعبيرها
جد األقصى، وتهويد القدس، وإن المؤامرة الصهيونية هذه تتم خطوة متقدمة في السعي للعدوان على المس"

". في ظل الصمت العربي الرسمي، وبعد إعطاء الضوء األخضر النطالق المفاوضات غير المباشرة
وطالبت بإعالن وقف كافة أشكال المفاوضات مع العدو الصهيوني، كما دعت جميع أبناء الشعب 
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لمواجهة أية اعتداءات يمكن أن تطال "د األقصى والمرابطة بداخله، الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسج
  ".المسجد األقصى

  16/3/2010 قدس برس،
  

  ً"شعبنا حين ينتفض ال يستشير أحداً" ويؤكد أن...  إلى شد الرحال لألقصىودع يعكرمة صبري .44
مسجد األقصى، أن  أكد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب ال:القدس المحتلة

 سلطات االحتالل هي من يتحمل مسؤولية ما يجري في مدينة القدس، من صدامات وموجهات، مشدداً
على أن ممارسات االحتالل التهودية والمخاطر المحدقة بالمسجد األقصى المبارك، واإلجراءات غير 

وأضاف  .لفلسطينيين، كما قالالمسبوقة من منع الناس للصالة في المسجد؛ هو ما استفزَّ المواطنين ا
شعبنا حين ينتفض ال يستشير أحداً وال يطلب الموافقة من أحد، : "صبري يقول في تصريح صحفي

وأوضح أن  ".وبالتالي حينما ينتفض، ينتفض من أجل أن يمنع اليهود من السيطرة على المسجد األقصى
 في البلدة القديمة، منتقدا الموقف العربي سلطات االحتالل تريد للمستوطنين اليهود أن يصولوا ويجولوا

العرب ينامون في سبات "واإلسالمي الصامت من أحداث القدس والمخاطر التي تحدق بها، مؤكدا أن 
ودعا صبري القمة العربية إلى أن تتخذ موقفًا قويا تجاه ما يحدث في القدس، مطالبا المواطنين  ".عميق

 المسجد األقصى المبارك، والقيام بهبَّة جماهيرية غاضبة تتضمَّن مسيرات الفلسطينيين بشد الرحال إلى
ومؤتمرات لفضح تلك اإلجراءات، إال أنه أكد أن الموضوع كبير وبحاجة للدول العربية واإلسالمية التي 

  .من المفترض أن تغضب لألقصى بدالً من الغضب ألمور أخرى تافهة، على حد تعبيره
  16/3/2010 قدس برس،

  
  هاتعلّق عمل" المحاكم الشرعية"و... يدعو للتصدي لمحاولة اقتحام األقصى" لقضاء الشرعيا" .45

 آخر، بينما قرر ، وستشهد اليوم إضراباً جزئياًشهدت مدينة القدس أمس إضراباً:  كفاح زبون- رام اهللا
 على م، احتجاجاًالمجلس األعلى للقضاء الشرعي تعليق العمل في جميع المحاكم الشرعية أمس واليو

 ."كنيس الخراب"عزم سلطات االحتالل والجماعات اليهودية المتطرفة افتتاح 
ودعا المجلس األعلى للقضاء الشرعي أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مواقعه وباألخص أبناء القدس 

رك إلفشال ، إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى المبا1948وأبناء األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .محاوالت اقتحامه من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة

كما دعا الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، ورئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى النفير العام للدفاع عن المسجد األقصى المبارك لمواجهة 

 . اإلسرائيلي بدعوة يهود العالم القتحامهالقرار
 16/3/2010الشرق األوسط، 

  
  القدس تمر بأصعب مراحلها التاريخية: الحسينيعدنان  .46

 عدنان الحسيني المرحلة التي يمر فيها محافظ القدسوصف : )هاتفياً( القدس المحتلة -فهيم الحامد 
لى وقفة عربية إسالمية تردع االحتالل األقصى والقدس بأخطر المراحل على مر التاريخ، داعيا إ

 جامعة الدول العربية "عكاظ"وطالب الحسيني في تصريح لــ .اإلسرائيلي عن ممارساته العدوانية
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي باجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى القمة، إلنقاذ 

ما لم يكن هناك تحرك "اضي المقدسة، بقوله وحذر من خطورة ما يجري في األر .المسجد األقصى
ودعا الحسيني  ."عربي وإسالمي فاعل، فإننا سنبكي على األقصى الذي يعيش رهينة لالحتالل
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 ومن هم تحت االحتالل، إلى مساندة األقصى عبر مسيرات مؤيدة، متهما في 48الفلسطينيين من عرب 
 .التخاذل حيال األقصىالوقت ذاته اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي ب

  16/3/2010عكاظ، 
  

  الحركة اإلسالمية في الداخل تدعو األمة للدفاع عن األقصى أمام تهديدات اليهود المتطرفين .47
 المحامي زاهي 1948دعا الناطق باسم الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام : عهود محسن

الوقوف مع أنفسهم "واإلسالمية قادة وشعوباً لـاألمتين العربية " لسبيل"نجيدات في تصريحات خاصة لـ
وأمتهم ومن ثم مع الفلسطينيين لنصرة المسجد األقصى المبارك، والدفاع عنه من الهجمة الصهيونية 

االعتداء على المسجد األقصى والمقدسات هو "وأضاف نجيدات  ".البربرية باتخاذ موقف جاد وحقيقي
ماتهم، مطالباً القادة العرب بتوحيد خطابهم السياسي، وتوجيهه اعتداء على كل فرد منهم، وتدنيس لحر

بشكل رسمي وحازم للكيان الصهيوني وحلفائه؛ لوقف االعتداء على المسجد األقصى، إلقامة الهيكل 
الكيان الغاصب ومؤسسته العسكرية يعرفون الفرق بين المواقف واللهجات، وإذا ما : "وتابع ".المزعوم

صعيد من القادة العرب والمسلمين سيحاولون تغيير المعطيات الحالية، حتى وجدوا لهجة رفض وت
  ".يتجنبوا اإلشكاليات التي ستولدها ردود األفعال على التأييد والدعم العالمي لهم

  16/3/2010السبيل، األردن، 
  

  رة بنبوءات دينية يهودية خطي الخرابارتباط بناء كنيسالخطر المحدق باألقصى يكمن في : خاطر .48
دحض األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن :  نادية سعد الدين–عمان 

االدعاءات التي تروج لها الجماعات المتطرفة حول محاوالت بناء الكنيس ثالث مرات، "خاطر أمس 
 ومجافاة للحقيقة ، باعتبارها زيفا1948ًوالزعم بهدمه في إحداها على يد الجيش األردني في العام 

   ".والتاريخ
ارتباط بناء الكنيس بنبوءات دينية يهودية خطيرة "الخطر المحدق باألقصى يكمن في فإن  خاطر بحسبو

تجد لها رواجاً بين قطاعات متطرفة داخل وخارج الكيان المحتل ومدعومة من الحركة الصهيونية 
افتتاح الكنيس أخذ طابعاً مركباً من "إن " لغدا"وقال لـ .،"المسيحية المساندة للعدوان اإلسرائيلي

االحتفاالت عبر عدة أيام لتصويره كنيساً غير عادي، وهو كذلك فعالً، باعتباره ليس كنيساً للعبادة وإنما 
قاعدة أساسية للعدوان على المسجد وتخريب المدينة المقدسة، ومركزا الستقطاب المتطرفين الصهاينة 

   ". الكراهية بين صفوفهم تجاه المسلمين والعربوإشاعةشر التطرف من الداخل والخارج، ولن
اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة لألقصى قد يتم في أية لحظة، بعدما استكملت المخططات "وقال إن 

 شارعاً وممراً في 215مخطط االحتالل لتهويد "، مشيراً إلى "والتمويل الالزم، بانتظار تنفيذ الجريمة
األخذ بالرواية الصهيونية المزعومة، "وحذر من  ".القديمة، خالل عامين ونصف العام من اآلنالبلدة 

حيث لم يعرف عن الجيش األردني أنه استهدف دار عبادة أو هدم كنيساً كما تزعم الجماعات المتطرفة 
  ". بسبب تمركز قوات الهاجاناة داخل الكنيس1948بحدوث ذلك في العام 

األرض "وأكد خاطر على أن  ". يوجد في تاريخ المدينة المقدسة ما يثبت وجود ذلك الكنيسال"وتابع قائالً 
التي يقام عليها الكنيس هي وقف إسالمي، وأن الكنيس يقام على حساب أرض عربية إسالمية، باعتباره 

، 2000ي العام كنيساً مستحدثاً ومختلقاً ال جذور تاريخية له في البلدة القديمة، حيث لم نسمع عنه إال ف
  ".2004 ومن ثم البناء في العام 2001وذلك حينما اقترحوا الفكرة في العام 

  جزءاً من وقف إسالمي، "أن مكان بناء الكنيس يشكل" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"من جانبها أكدت 
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، وتم 1967وجزء آخر منه مكان لمنازل عائالت مقدسية هدمت بيوتها بعد احتالل الحي في العام 
  ".تحويل حي الشرف إلى حي يهودي بعد تغيير جميع معالمه

  16/3/2010الغد، األردن، 
  

   مع قوات االحتالل جريحاً من طلبة جامعة بيرزيت خالل مواجهات15 .49
مس في محيط حاجز عطارة شمال مدينة رام اهللا مواجهات بين أدارت يوم :  أحمد رمضان-رام اهللا 

وكانت مسيرة حاشدة . حتالل الذين أطلقوا النار باتجاههم وأصابوا عددا منهمشبان فلسطينيين وجنود اال
 على االنتهاكات اإلسرائيلية في نظمها مجلس الطلبة في جامعة بلدة بيرزيت باتجاه الحاجز احتجاجاً

 قوات االحتالل وأطلقت. مدينة القدس المحتلة، اعترضها الجنود فاندلعت مواجهات عنيفة بين الجانبين
  .الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الطلبة

صبوا بجروح مختلفة وتلقوا العالج في المستشفيات، بينهم فتاة، فيما أ  طالبا15ًن أونقلت مصادر طبية 
وقالت .  النار بالرصاص الحيإطالق يؤكد أن بدون أصيبوا فلسطينيين 4زعم الجيش اإلسرائيلي أن 

  .صيب بجروح طفيفة حين قام فلسطينيون برشق الجنود بالحجارةأ  إسرائيلياً جندياًأنناطقة عسكرية 
وسائل لتفريق "لقاء الحجارة على الجنود الذين ردوا مستخدمين إ قاموا ب سبعين فلسطينياًأنوذكرت 

كما أغلق الجنود الحاجز، ومنعوا المركبات من المرور عبر الحاجز مما تسبب في  ".مثيري الشغب
  . المركبات عليهتعطيل الحركة وازدحام

  16/3/2010المستقبل، 
  

   بالضفة مواطنا30ًاعتقال  .50
 من مواقع مختلفة من  اعتقلت قوات االحتالل ثالثين مواطناً):وفا(وكالة  ، الحياة الجديدة-رام اهللا 

 من هذه االعتقاالت، األكبروكان لبلدة صوريف شمال غرب الخليل النصيب  الغربية، محافظات الضفة
  . مواطنا دون سن العشرين15 قوات االحتالل حيث اعتقلت

  16/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  مستوطنون يغلقون شارع جنين طولكرمو ...جدارالراضي لصالح األصادر المزيد من ياالحتالل  .51
 سلمت سلطات االحتالل أهالي قرية واد رحال جنوب بيت لحم، ):وفا(وكالة  ، الحياة الجديدة-رام اهللا 

وقال شادي فواغرة منسق  .درة المزيد من أراضيهم لصالح تعديل مسار جدار الفصلقرارات بمصا
ان سلطات االحتالل وزعت قبل يومين خرائط وقرارات : "اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في واد رحال

 دونما جديدة من أراضي القرية، لبناء الجدار بعد أن تراجعت في الخرائط 70عسكرية لمصادرة حوالي 
لجديدة عن تعديل سابق أمرت به المحكمة االسرائيلية لصالح أهالي القرية، وتم بموجبه تعديل المسار ا

  .بما يسمح بمصادرة أكبر قدر من أراضي المواطنين
 طولكرم المحاذي لقرية امريحة غرب بلدة يعبد -وأغلق مستوطنون بحماية جنود االحتالل، شارع جنين

واطن يوسف أبو بكر أحد مالكي األراضي في المنطقة، أن جنود وأوضح الم .جنوب محافظة جنين
االحتالل وضعوا سياجا حول مساحة كبيرة من أراضي القرية، ووضعوا أعالما إسرائيلية وإشارات 

  .مرور داخلها، معربا عن تخوفه أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمصادرتها
  16/3/2010الحياة الجديدة، 
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   أشهر لمنع تظاهرات مناهضة الجدارستةونعلين أيام الجمعة ل تغلق بلعين "إسرائيل" .52
 قالت لجنة مقاومة الجدار واالستيطان إن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت الليلة الماضية :الضفة الغربية

قائد الجيش اإلسرائيلي في "وفجر أمس قريتي نعلين وبلعين وقامت بإلصاق قرارات بأوامر ممن يسمى 
وتقضي هذه القرارات بإغالق محيط مناطق العمل بالجدار ومواقع االحتجاجات  ".الضفة الغربية

وأعلن جيش  . أشهر6 وحتى الثامنة مساء ولمدة األسبوعية أيام الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً
 ."الجدار"االحتالل المنطقة عسكرية مغلقة، يحظر االقتراب منها وتنظيم الفعاليات االحتجاجية ضد بناء 

وسلم  .بالقرار باالعتقاالت وبردع أية مسيرة تنظم بالقوة" المخلين"وتوعد جيش االحتالل من وصفهم بـ
جنود االحتالل رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين إياد برناط، تبليغا لمقابلة 

  .المخابرات اإلسرائيلية خالل اقتحامه القرية
وعدت اللجنة القرار سافراً، داعيةً المتضامنين الدوليين وأهالي القرية للرد من خالل المشاركة في 

وقال الناطق باسم لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في نعلين  ".الجدار"الفعاليات األسبوعية السلمية ضد 
توبا يمنعهم أيضا من فالحة قوات االحتالل سلمت األهالي بيانا مك"إن ": صفا"صالح الخواجا لوكالة 
  ".أراضيهم أو زراعتها

  16/3/2010السبيل، األردن، 
  

  األسرى الفلسطينيون يمتنعون عن الزيارات لشهر كامل احتجاجاً على انتهاك حقوقهم .53
 قرر األسرى في جميع سجون االحتالل اإلسرائيلي االمتناع عن الزيارات لمدة : ضياء الكحلوت-غزة 

تخلله خطوات نضالية تتمثل بإرجاع وجبات الطعام في كل يوم زيارة من مطلع شهر شهرٍ كامل، وأن ي
وأوضحت  .أبريل إلى نهايته، وسيعملون على تقديم الرسائل لكّل الجهات ذات العالقة والمسؤولية/ نيسان

صلحة الحركة الفلسطينية األسيرة، أن هذه الخطوة تهدف إلى فضح سياسة االحتالل والهيئات األمنية وم
  .السجون، وتسليط الضوء على الجرائم واالنتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان واألسرى

أن اتخاذ هذه الخطوة االحتجاجية تهدف إلى لفت االنتباه إلى الوضع المأساوي  وبينت الحركة،
والمتدهور داخل هذه السجون، والتعبير عن رفضهم القاطع لتجاوز حقوقهم األساسية والحياة الكريمة 

وحذرت الحركة من أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق  .لتي كفلتها كل األعراف اإلنسانية والمواثيق الدوليةا
األسرى الفلسطينيين تجاوزت كل الخطوط الحمراء بأشكالها وأنواعها وعلى جميع الصعد، حيث يمنع 

تنوعة التي يتعرض إليها الكثير من األسرى من حقهم في زيارة أهلهم تحت حججٍ واهية عدا اإلهانات الم
  .أهالي األسرى على الحواجز العسكرية

  16/3/2010العرب، قطر، 
  

  تدعو الرئيس البرازيلي لزيارة غزة" الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار" .54
عن قطاع غزة، بشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، " الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"دعت : غزة

البرازيلي الويس ايناسيو لوال دا سيلفا إلى زيارة قطاع غزة المحاصر، خالل زيارته التاريخية الرئيس 
كما رحبت الحملة بزيارة كاثرين اشتون المفوض  .إلى فلسطين والمنطقة خالل األيام القليلة المقبلة

ات جون هولمز وثمنت الحملة تصريح .األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي إلى قطاع غزة
 للشؤون اإلنسانية في نهاية زيارته إلى قطاع غزة واألراضي  وكيل األمين العام لألمم المتحدة

الفلسطينية، والتي طالب فيها سلطات االحتالل برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المواد الالزمة 
  .إلعادة بناء ما دمر خالل الحرب اإلسرائيلية العام الماضي

  15/3/2010 قدس برس،
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1730:         العدد       16/3/2010ثالثاء ال :التاريخ

  خبراء متفجرات يبطلون مخلفات حرب غزة .55
أبطل خبراء متفجرات مفعول العديد من قذائف الفوسفور األبيض اإلسرائيلية في إطار .): ب.ف.أ(

وقال رئيس مكتب فريق األمم المتحدة إلزالة . جهودهم إلزالة الذخائر التي خلفتها حرب العام الماضي
 قنبلة وقذيفة غير منفجرة أطلقت خالل الهجوم 340ريقه جمع األلغام في غزة كيري رورو، إن ف

  .   قذيفة فوسفور أبيض وسبع قنابل زنة طن84وتشمل هذه الذخائر . اإلسرائيلي على غزة
 فلسطينيين من سكان القطاع استشهدوا بسبب انفجار هذه المخلفات منذ انتهاء الحرب في 10وقال إن 

 التفجير التي تمت أمس كانت هي الثانية التي يتم تنفيذها بسبب وأوضح رورو أن عملية. 2009يناير 
  .تأجيالت الحكومة اإلسرائيلية وقادة حركة حماس في غزة

  16/3/2010البيان، اإلمارات، 
  

   مليون دوالر لتوفير فرص عمل في مخيمات الالجئين48 ترصد األونروا .56
لغربية باربرا شنستون، إن الوكالة رصدت لهذا  في الضفة ا"األونروا" قالت مديرة عمليات وكالة :نابلس
 ألف عائلة في مخيمات 80 مليون دوالر، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لما يزيد عن 48العام 

، محافظ نابلس جبرين البكري، أن التوجه العام لدى الوكالة  اإلثنينوكشفت خالل لقائها، يوم .الالجئين
% 70إلى المستهدفين، بينما العينية فيصل منها % 97يصل منها هو اعتماد المساعدات المباشرة ألنه  

  .فقط والباقي يذهب أجور نقل وتخزين وغيرها
  15/3/2010 وفا، -وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "المقاومة والتغيرات االجتماعية: المرأة الفلسطينية"جهان حلو توقع  .57

المقاومة : المرأة الفلسطينية"باحثة جهان حلو كتابها الجديد وقعت الكاتبة وال:  فاطمة اليازجين-عمان 
وقالت المؤلفة أن الكتاب يأتي على شكل . ، كان ذلك أول أمس في مكتبة البستان" والتغيرات االجتماعية

مقابالت مع الفلسطينيات، وهدفه توثيق تجربة المرأة الفلسطينية في حماية الهوية واألسرة، وهو عبارة 
 لدور المرأة الفلسطينية وتحليل في مشاركتها بالحياة السياسية وجهودها في تغيير دورها في عن دراسة

الكتاب يندرج في باب التاريخ الشفوي، ويضم بضع عشرات من المقابالت مع نسوة فلسطينيات  و.الحياة
جربة  صفحة حيث يستعرض في ثناياه ت514ويقع الكتاب في . في فلسطين واألردن وسوريا ولبنان

عصام عبد الهادي، ليلى خالد، مسيرة صالح، مي الصايغ،  :مجموعة من المناضالت الفلسطينيات مثل
  .انتصار الوزير، بيان نويهض الحوت، خديجة حباشنة، وأخريات

  16/3/2010الدستور، األردن، 
  

  كتاب يكشف رؤية اإلسرائيليين لدولتهم ..".في مواجهة المدافع" .58
 بناء مئات المنازل في منطقة ضمتها إلى القدس وتعلن ضم مواقع "إسرائيل"م في حين تعتز: القاهرة

مقدسة لقائمة التراث اليهودي تسجل الكاتبة المصرية أهداف سويف رؤية اإلسرائيليين ليهودية الدولة 
  .مع الفلسطينيين) السالم اآلن(وتلقي بظالل من الشكوك على تعاطف حركات احتجاجية مثل 

يبنون الحواجز التي يمكن " اإلسرائيليين نبهاء "إنن سائق سيارة أجرة قابلته في القدس وتقول نقال ع
 بالقدس ، بالمستوطنات،القضايا الحقيقية هي فيما يتعلق بالحدود" لكن اآلخرون فينشغل بها إزالتها

رحلة .. افعفي مواجهة المد"وتسأل في كتابها  .وهي قضايا تدور بشأنها مفاوضات ال تنتهي" والالجئين
اإلسرائيلية وهم يرون ) اآلنالسالم (مثل حركة " أصحاب الضمائر. األخيار" عن دور "فلسطينية

  ".حكومتهم تضطهد شعبا بأكمله"
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مستمد وقائم على ما ورد في العهد " تدعي أن حقها في فلسطين" مادامت "إسرائيل" إنوتقول الكتابة 
 الضفة الغربية والقدس وفي ل أبيب وحيفا بل يشمل أيضاًحقها المزعوم ال يقتصر على ت"القديم فان 

وتقول سويف  ." النيلإلىكلها تلك التي تمتد من الفرات ) أرض إسرائيل(الواقع يشمل ما يطلقون عليه 
أما أهل فلسطين فال . األمم كأمة وسط 67تعيش داخل حدود ... يمكنها أن.  الخيار في يد إسرائيلإن"

 الدولتين إعالم إنتقول سويف ) أمريكا وإسرائيل والعدوى المتبادلة(صل عنوانه وفي ف ".خيار أمامهم
 األمريكيينوترجح أن  .آخريصورهما كمقاتل اضطر للقتال وهو ال يرغب فيه وليس أمامه خيار 

 أما "إسرائيل"وهذا ينطلق من العهد القديم في حالة " رؤية أنفسهم كشعب مختار"واإلسرائيليين تجمعهما 
يؤمنون بأن اهللا يحبهم  "األمريكيين ممن شملهم استطالع من ةبالمائ 92 إن حالة أمريكا فتقول المؤلفة في

  ." أمريكيا وكونه خيراًاإلنسانبشكل شخصي وفردي وأنهم يؤمنون بالتناسخ بين كون 
بعته  بالقاهرة ط"دار الشروق" صفحة متوسطة القطع وطرحت 198 في "في مواجهة المدافع"ويقع كتاب 

الثانية بالتزامن مع فوز مؤلفته أهداف سويف بجائزة محمود درويش السبت الماضي مناصفة مع الكاتب 
  .الجنوب افريقي برايتن برايتنباخ

  16/3/2010وكالة رويترز، 
  

   هاويا11ً محترفاً و45 بمشاركة ح معرض الفنون الفلسطينيةافتتا: دبي .59
 األول الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم افتتح مساء أمس : مصطفى عبد الرحيم–دبي 

في " آرت سوا"، معرض الفنون اإلبداعية الفلسطينية المقام  في معرض  اإلماراتيالعالي والبحث العلمي
 فناناً، 56المعرض في شارك  وي. إبريل/ نيسان15 مارس الجاري وحتى / آذار15دبي، في الفترة بين 

  .هاوياً 11 محترفاً و45بينهم 
  16/3/2010الخليج، 

  
  بجوار األقصى» كنيس الخراب«األردن يدين بشدة افتتاح ما يسمى  .60

أدان االردن بشدة قيام سلطات االحتالل االسرائيلي بافتتاح ما يـسمى           :  فيروز مبيضين  - بترا   -عمان  
تجاه نحو وضع   بجوار المسجد االقصى المبارك والدعوات االسرائيلية القتحامه واال       ) كنيس الخراب   (ب

وقال وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال النـاطق الرسـمي باسـم             .حجر االساس للهيكل المزعوم     
الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القدس بالنسبة لالردن خط احمر وانه يرفض كل االجراءات التي تقوم                

  .ة بها اسرائيل وتستهدف تغيير هوية مدينة القدس خصوصا االماكن المقدس
ان االردن يرفض كذلك كل االجراءات احاديـة        ) بترا( واضاف الدكتور الشريف لوكالة االنباء االردنية       

الجانب التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر ان كل ما سيطرت عليه اسـرائيل عـام                  
  . ارضا محتلة واي تغيير على واقعها يعتبر مخالفا لهذه القرارات 1967

  16/3/2010ور، األردن، الدست
  

  دفاعاً عن األقصى والقدس" يوم غضب إسالمي" إلى  في االردن تدعوالحركة اإلسالمية .61
اليوم " يوم غضب إسالمي  "في عمان، دعت الحركة اإلسالمية إلى        ":وكاالت"،  "الخليج "-القدس المحتلة   

ي األردن فـي مـؤتمر صـحافي        وقال همام سعيد المراقب العام لإلخوان ف      . دفاعاً عن األقصى والقدس   
أدعو شعوب العالم اإلسالمي من إندونيسيا إلى طنجة وجميع األحزاب اإلسالمية والوطنية فـي العـالم                "

يجـب أن   "وأضاف  ". يوم غضب إسالمي عام وعارم في جميع البالد       ) الثالثاء(اإلسالمي أن تعتبر اليوم     
ة لم تعد قضية فلسطينية بل قضية عالمية جنودها         تؤكد شعوب العالم اإلسالمي للعدو الصهيوني أن القضي       

تهب دفاعاً عن مسجدها األقصى وعـن مـسرى         "ودعا الجماهير إلى أن     ". مئات الماليين من المسلمين   
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األمـة كلهـا    "، مؤكداً أن    "المساس بحجرة من أحجار المسجد األقصى خط أحمر       "، مشيراً إلى أن     "نبيها
  ".مدعوة للدفاع عنه

  16/3/2010الخليج، 
  

  التقدم على المسار الفلسطيني يساعدنا: الحريري .62
أمن لبنان مرتبط في شكل كبير بالوضع «شدد الحريري على أن :  وإسكندر الديك- محمد شقير-برلين 
وعندما يسألنا أصدقاؤنا في المجتمع الدولي عن الطريقة التي يمكنهم فيها مساعدة لبنان، جوابنا . اإلقليمي

كنا وسنبقى . تحقيق تقدم حقيقي على المسار الفلسطيني، ونحن نؤمن بشدة بهذا األمر: األول واألهم هو
ولكن هذه المرة لن يكون لبنان وحده على .  اإلسرائيلي–من أول ضحايا الفشل في حل الصراع العربي 

ى وجدد تشديده عل. »صدقية المجتمع الدولي هي اليوم على المحكمف. المحك بل الجميع سيكونون كذلك
الحاجة إلى إنعاش عملية السالم، وألمانيا، بدورها في االتحاد األوروبي والتزامها السالم، شريكة «

  . »حقيقية في هذه المهمة
 16/3/201الحياة، 

  
  "إسرائيل"يدعو المجتمع الدولي واالتحاد االوروبي للضغط على   : الغيط أبو .63

د أبوالغيط المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل طالب وزير الخارجية أحم  :  ـ محمود النوبيالقاهرة
 وإال فإن البديل أن يلجأ هذا المجتمع وليس العرب والفلسطينيون  , لالستجابة الي متطلبات عملية السالم

  .  لبحث األمر ألنه لم يعد هناك شيء متاح فقط الي األمم المتحدة ممثلة في مجلس األمن والجمعية العامة
ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية األوروبية كاثرين أشتون ـ من وطلب أبوالغيط 

االتحاد األوروبي عدم رفع مستوي العالقات مع إسرائيل وتنفيذ األفكار األوروبية بوقف صادرات 
  .  بهدف توصيل رسالة الي الدولة العبرية مفادها ألنه يجب أن يكون هناك ثمن , المستوطنات

  16/3/2010االهرام، مصر ، 
  

 اتصاالت مكثفة لبحث التصعيد ضد القدس يجري أكمل الدين أوغلي  .64
أفاد المتحدث الرسمي باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي السفير عطا : )هاتفيا( القدس المحتلة - فهيم الحامد 
أن األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي، أجرى » عكاظ«المنان لــ 

تصاالت مكثفة مع وزراء خارجية دول المنظمة، لبحث التصعيد ضد القدس، داعيا إلى موقف موحد ا
 .وحازم لمعالجة االنتهاكات اإلسرائيلية

  16/3/2010عكاظ، 
  

  بيت جاهز إلى غزة2500مصر توافق على إدخال  .65
 لى قطاع  غزة  منزل جاهز إ   2500 وافقت الحكومة المصرية بشكل مبدئي على إدخال         :خالد ر سم -غزة

وقال . كتبرع من إتحاد األطباء العرب ألصحاب المنازل المدمرة خالل الحرب  األخيرة على قطاع غزة
حصلنا على الموافقة  المبدئية من الحكومة المصرية علـى          « مدير مكتب االتحاد في غزة منير البرش        

ة سيستلم المنازل الجاهزة، ومن  ثم       ، وبين أن مكتب اتحاد األطباء العرب في غز        »إدخال البيوت المتنقلة  
يوزعها على األسر المتضررة من العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع  غزة حسب األولوية بالتنسيق               

 .مع الجهات المعنية
 16/3/2010الرأي، األردن،  
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  ضد السالم" إسرائيل: "األسد لوفد برلماني تشيكي .66
 الوفد التشيكي تطرقت إلى األوضاع في المنطقة وعملية ذكر بيان رئاسي سوري أن محادثات األسد مع

أعلنت مراراً على لسان وزير خارجيتها أنها ضد السالم " اإلسرائيلية"السالم، وأكد األول أن الحكومة 
  ".تعقد أي مسعى لتحقيقه"و

  16/3/2010الخليج، 
  

  في القدس المحتلةبناء المستوطنات السعودية تدين قرار  .67
جلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن أدان م: الرياض

 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، 1600عبد العزيز، قرار السلطات اإلسرائيلية الموافقة على بناء 
دولي،  دعوته للمجتمع ال مجلسجددو وحدة استيطانية في الضفة الغربية، 112إضافة إلى قرارها بناء 

إلى الوقوف بحزم في وجه جميع الممارسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تقويض فرص السالم والتحرك 
السريع إليقاف جميع أعمالها وممارساتها االستفزازية وحصارها للشعب الفلسطيني وتحديها إرادة 

 .المجتمع الدولي في إحالل السالم في المنطقة
 16/3/2010الشرق األوسط، 

 
   هدم مسجد سلمان الفارسي"إسرائيل" قرار  العربية تستكرالجامعة .68

ستنكرت االمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار سلطات االحتالل االسرائيلي وقف اعمال ا: القاهرة
البناء تمهيدا لهدم مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس وهو في مراحل انشائه 

ان اصدرته امس ان القرار االسرائيلي تطور خطير وجديد وعنصر سلبي آخر وقالت في بي. االخيرة
الجهاض فرص التفاوض وتقليص آفاق التسوية واوضحت الجامعة انها ابلغت بعثتها في باريس للتنسيق 
مع مجلس السفراء العرب لعرض القرار االسرائيلي واالجراءات االسرائيلية في المسجد االقصى 

مي ومسجد بالل بن رباح على منظمة اليونسكو لما تمثله هذه االجراءات من خرق والمسجد االبراهي
وخلصت الى أن االجراءات االسرائيلية . صارخ للقانون الدولي وسياسات تتسم بعدم التسامح الديني

تؤكد سياسات عدم التسامح الديني التي تتبعها سلطات االحتالل باالضافة الى ما تمثله تلك االجراءات "
  ".من خرق صارخ للقانون الدولي

  16/3/2010الدستور، األردن، 
  

  الشرطة المصرية تعتقل صحافياً إسرائيلياً حاول التسلل عبر الحدود مع مهاجرين أفارقة .69
اعتقلت أجهزة األمن المصرية صحافياً إسرائيلياً في سيناء حاول التسلل عبر  : غزة-)مصر(رفح 

 المهاجرين األفارقة، قالت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي الحدود إلى إسرائيل مع مجموعة من
وبحسب مصدر أمني، قال فيلدمان خالل .إنه كان يعد لها تحقيقاً استقصائياً عن طرق تسلل المهاجرين

، لكنه في إجازة موقتة لعمل تحقيق »هآرتس«التحقيقات التي أجريت معه، إنه يعمل صحافياً في جريدة 
المهاجرين األفارقة غير الشرعيين وكيفية وصولهم من بالدهم « للقناة العاشرة اإلسرائيلية عن تلفزيوني

زعم لقاءه «، كما »عبر رحلة طويلة والمخاطر التي يتعرضون لها حتى نجاحهم في التسلل إلى إسرائيل
  .»عدداً من المهربين

  16/3/2010الحياة، 
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  عدون لضمانات أمنية وسياسية ومالية مست: أشتون تنتقد االستيطان وحصار غزة .70
الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كـاثرين           أكدت :)ا ف ب، رويترز، ا ب، ا ش ا         (

اشتون، في مستهل جولتها االقليمية، في مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس، أن القرارات اإلسرائيلية               
عرضت للخطر وقوضت بدء مفاوضات     «في القدس الشرقية المحتلة     جديدة  » سكنية« وحدة   1600ببناء  

استعداد االتحاد األوروبي لتقديم ضمانات سياسية ومالية       «فلسطينية إسرائيلية، مشيرة إلى     » غير مباشرة 
 . »وأمنية لتسهيل عملية السالم

 العـام للجامعـة     وقالت اشتون، أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بحضور األمين           
المستوطنات غير شرعية وتـشكل  : موقف االتحاد األوروبي من المستوطنات واضح «عمرو موسى، إن    

عائقا أمــام السالم، وتهديدا يجعل حل الدولتين مستحيال، وهو حل يقول رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي         
  . »انه يؤيده) بنيامين نتنياهو(

ية بضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل في بيت لحم           ووصفت اشتون، قرار الحكومة اإلسرائيل    
. »غير إيجابي ويؤدي إلى نتـائج عكـسية تمامـا         «في الضفة الغربية، إلى الئحة التراث اليهودي، بأنه         

الحصار المفروض على غزة غير مقبول إذ أدى إلى معاناة إنسانية هائلة، كما انـه يـضر                 «وتابعت إن   
  . نحو التسوية» قدما إلى األمامبشدة بإمكانية المضي 

إننا على دراية بأن مفهوم السالم يتجاوز توقيع االتفاقيات بشأن الحدود والترتيبات األمنية وهو              «وتابعت  
، معتبرة أن على المجتمع     »يشمل مفهوم الوفاق والمصالحة والتعاون عبر الحدود وتحقيق األمن المشترك         

  . »ات لألطراف من اجل أن تتقدم نحو السالمتقديم ضمان«الدولي والدول العربية 
، أعلنـت انـه     »االتحاد األوروبي لديه التزام صارم لتحقيق األمن إلسـرائيل        «وبعد أن أشارت إلى أن      

مستعد لدعم األطراف في المفاوضات، وتقديم حزمة من المساعدات لكن هذا االلتزام لن يكون مفتوحا               «
ال من قبل كافة األطراف صوب إقامة دولة فلسطينية طبقا لحـدود            ألن االتحاد يتوقع أن يرى تقدما عاج      

  ". لتقديم ضمانات أخرى سياسية ومالية وأمنية لتسهيل عملية السالم«، كما انه مستعد »1967
16/3/2010السفير،   

  
  يجب ان تعيش الى جانب الدولة الفلسطينية" إسرائيل: "رئيس البرازيل .71

بالسالم في الـشرق    " يحلم"س البرازيل لويس ايناسيو لوال دا سيلفا انه         قال رئي : ب.ف. ا -القدس المحتلة   
االوسط وذلك اثناء زيارة قام بها امس للقدس هي االولـى لـرئيس برازيلـي السـرائيل واالراضـي                   

  .فيما قرر وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان مقاطعة زيارة الرئيس البرازيلي. الفلسطينية
بيريس، انا احلم باليوم الـذي يحـصل فيـه          ) شمعون"(ناء مقابلة مع الرئيس االسرائيلي      واوضح لوال اث  

  ".الشرق االوسط على السالم لتتمكن كافة شعوب المنطقة االفادة من االزدهار
ووصل لوال االحد في زيارة تاريخية للقدس ثم استقبل امس من قبل الرئيس االسرائيلي قبل ان يجتمـع                  

والقى بعد الظهر خطابا أمام الكنيـست       . يامين نتنياهو وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني     برئيس الوزراء بن  
دولة اسرائيل يجب ان تعيش الى جانب       "واكد ان   ".  تجاوز العداوات "االسرائيلي حث فيه الطرفين على      

  ".الدولة الفلسطينية، يجب ان يكون هناك تعايش
. التطرف وهذا يمكن ان يؤدي الـى اراقـة دمـاء   تدهور ظروف عيش الفلسطينيين يشجع "واضاف ان  

  .الثالثاء في الضفة الغربية" ساذهب لمالقاة الفلسطينيين وسأستمع اليهم
16/3/2010الحياة الجديدة،   
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   اإلسرائيلية بانتظار تنازل-توقع استمرار األزمة األميركية  .72
بموقفها فـي شـأن القـدس       تمسك واشنطن   » الحياة«أكد مسؤول أميركي لـ     :  جويس كرم  -واشنطن  

أي خطوات انفرادية أو تحريضية مقـصودة أو        «وبالتالي تفادي   » ضمن قضايا الحل النهائي   «واعتبارها  
، مشدداً على أن الجهود األميركيـة تـصب         »غير مقصودة، تحجم الثقة والجهود الستئناف المفاوضات      

  .»باتجاه خلق الظروف الضرورية الستئناف التفاوض«
، إلى أن حدوث األزمة بين      »الحياة«ستيف كليمونز لـ    » نيو أميركا فاوندايشن  «ر في معهد    ويشير الخبي 

بتحديه في مسألة   » إحراج نتانياهو للرئيس األميركي   «، خصوصاً بعد    »كان مسألة وقت  «أوباما ونتانياهو   
  . وليةعلى الساحة الد» إظهاره بموقع ضعيف«االستيطان منذ بداية جهود المبعوث جورج ميتشل و 

ويرى كليمونز أن اإلدارة األميركية تبحث عن حصد تنازل من نتانياهو في عملية السالم، يساعدها فـي                 
استعادة موقعها إقليمياً وإعطاء بعض الزخم لعملية السالم، ما عبرت عنـه دعـوة وزيـرة الخارجيـة                  

  .»خطوات محددة«األميركية هيالري كلينتون الجانب اإلسرائيلي إلى 
16/3/2010 الحياة،  

  
  بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية نكسة الكبيرة" إسرائيل"قرار : ميركل .73

وصفت المستشارة األلمانية أنغيال مركل بعد اجتماعها أمـس مـع           :  محمد شقير، إسكندر الديك    -برلين  
ـ               ي القـدس   رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء وحدات سكنية جديـدة ف

التي تصيب الجهود المبذولة إلعادة إحياء عمليـة الـسالم فـي الـشرق              » النكسة الكبيرة «الشرقية بـ   
وهذا التعقيب األول لمركل على القرار الذي اتخذته إسرائيل أخيراً وأثار أزمة مـع الواليـات                . األوسط

ل في المستقبل بنـاءة ولـيس       في أن تكون اإلشارات التي ستأتي من إسرائي       «المتحدة، معربة عن أملها     
سلبية بما يودي إلى سد باب المحادثات، ومعلوم أن ألمانيا بذلت جهوداً حثيثة للبـدء بمحادثـات غيـر                   
مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين فاستقبلت نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين لهـذه              

  . » الجمود الحالي نكسة لجهودها المبذولة أيضاًالغاية في األسابيع القليلة الماضية، كما ترى في
ع أن لالتحاد األوروبي وأللمانيا مصلحة في حصول تقدم في عملية السالم إلنهاء النـزا             «وأكدت مركل   
  .»في المنطقة

16/3/2010الحياة،   
  

  الحتواء التوتر في العالقات األوروبية اإلسرائيليةتسعى" إسرائيل"مجموعة أصدقاء  .74
 داخل المؤسسات األوروبية في بروكسل في       "إسرائيل"ـبدأت األوساط المؤيدة ل   : عهود مكرم  - بروكسل

 "إسـرائيل "التحرك الحتواء تصاعد عناصر التوتر في العالقات األوروبية اإلسرائيلية على ضوء رفض             
. لـسلمية المتكرر التخلي عن األنشطة االستيطانية في األراضي المحتلة ونسفها لجهود إنعاش العمليـة ا             

 داخل البرلمـان    "إسرائيل"بمجموعة أصدقاء   وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن ما يعرف          
 داخل المؤسسات االتحادية األوروبية لحساب الحكومة       األوروبي، وهي قوة الضغط الرئيسة التي تتحرك      

كسل بعد زيارتـه المقـررة      اإلسرائيلية تخطط لدعوة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى برو         
 .األسبوع المقبل إلى واشنطن

وألمحت الممثلة العامة للسياسة الخارجية األوروبية كاثرين آشتون المتواجدة حاليا في المنطقـة للمـرة               
 للضغط على حكومة    "إسرائيل"األولى السبت الماضي بإمكانية استعمال العالقات التجارية األوروبية مع          

 رئيس البرلمان األوروبي جيزي بوزيك نهار األحد عـن دعمـه لـربط أي تفعيـل                 كما أعلن . نتنياهو
 .للعالقات األوروبية اإلسرائيلية مع ما يتم تحقيقه على األرض بالنسبة لعملية السالم

16/3/2010عكاظ،   
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  بدأ ينفد" إسرائيل"صبر أوباما مع : االندبندنت .75

 وحدة سكنية فـي     1600ائيلية بسبب إعالن خطة لبناء      شغل التوتر الذي يسود العالقات األمريكية اإلسر      
  .القدس الشرقية حيزا من صفحات الصحف البريطانية الصادرة صباح الثالثاء

أعده مراسل الصحيفة فـي     " صبر أوباما مع إسرائيل بدأ ينفد     "ففي صحيفة االندبندنت نجد تقريرا بعنوان       
  .كلويدالقدس دونالد ماكنتاير ومراسلها في الدوحة هيو ما

ويتطرق التقرير الى سلوك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يشوبه التحدي، بالرغم مـن               
أن العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل وصلت أسوأ حالة لها منذ أكثر من ثالثة عقود حسب تقدير                 

  .اشنطنأحد كبار الدبلوماسيين اإلسرائيليين، وهو السفير االسرائيلي في و
وتقول الصحيفة إن أحد أسباب الموقف األمريكي الصارم هو ضغوط تمارسـها المؤسـسة العـسكرية                
  .األمريكية لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي من أجل تخفيف حدة عداء العالم اإلسالمي للواليات المتحدة

ئيس األمريكي جو بايـدن     وتنسب الصحيفة لصحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية القول إن إن نائب الر          
  ".ما تفعله يقوض أمن قواتنا في العراق وأفغانستان: قال لنتنياهو

هي حليف اسـتراتيجي للواليـات   " إسرائيل"وذكرت صحيفة التايمز في مقال أعده ريتشارد بيستون، إن      
 بـأذى  المتحدة، وتحظى بدعمها على هذا األساس، ولكن في المرات القالئل التي تسبب سلوك إسـرائيل             

  .لمصالح اإلسرائيل كان خيار الواليات المتحدة حماية مصالحها
16/3/2010بي بي سي،   

  
   وحدة في القدس مبالغ فيه1600" إسرائيل"الرد األمريكي على بناء ": اإلسرائيلي"اللوبي  .76

 في الواليـات المتحـدة قـد صـعد        " اإلسرائيلي"وكان اللوبي   : فلسطين المحتلة، واشنطن حنان البدري    
، "إسرائيل"تجاه الحليف   " رد الفعل المبالغ فيه   "الضغوط واالنتقادات لإلدارة األمريكية بسبب ما وصفه ب         

لوصف رد فعل الخارجية األمريكية على التـصرف        ) ديمقراطية من نيفادا  (وذهبت النائبة شيللي بيركلي     
  ،"رد مبالغ فيه وغير مسؤول"بأنه " اإلسرائيلي"

16/3/2010الخليج،   
  

  هناك تزايد للكراهية ضد اليهود في النرويج ": فتنبوستنأ" .77
تتعـرض  "النرويجية المحافظة في عددها الصادر امـس        " أفتنبوستن"قالت صحيفة   ): د ب أ   (– أوسلو  

حيـث يتعـين    ... األقلية اليهودية الصغيرة في النرويج لضغط مثلما هو الحال في دول أوروبية أخرى              
ضعوا في حسبانهم إمكانية التعرض لجرائم عنف بدافع الكراهية في حيـاتهم  على اليهود النرويجيين أن ي    

وانتقدت الصحيفة التعامل مع التحرشات وممارسات الكراهية ضد        ". اليومية ، وهو أمر مخيف ومستنكر     
  .اليهود على أنها مجرد تصرفات فردية

مكن التعامـل مـع األمـر       ال ي "وطالبت الصحيفة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، وأضافت          
  ".ببساطة كما لو أن هذه الظاهرة االجتماعية المشينة ستختفي من تلقاء نفسها

16/3/2010الدستور، األردن،   
 

  "إسرائيل"أستراليا تشتري أعتدة حربية من  .78
 مليون دوالر أمريكي من شـركة       300أعلنت أستراليا أمس عن توقيع صفقة تتجاوز قيمتها         ): أ. ب. د(
  .لتطوير جيل جديد من نظام القيادة واالتصاالت لمصلحة قوات الدفاع األسترالية" يليةإسرائ"
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المحـدودة  " ألبيت سيستمز "وقال وزير موظفي ومواد وعلوم الدفاع األسترالي غريغ كومبيت إن شركة            
  . مليون دوالر أمريكي319في حيفا فازت بعقد بقيمة 

 تخصص فروعاً في الجيش وقيـادة العمليـات الخاصـة           وستطور الشركة قدرة قيادة وتحكم واتصاالت     
وقال كومبيت إن إدخال هذه القدرة الجديدة يمكّن قوات الدفاع األسترالية           . ومجموعة دعم القوات المسلحة   

من الحصول على إدراك أكبر للمكان ويجعل الرسائل في المعركة أوتوماتيكية ويسهم في اتمام العمليات               
  . بنجاح

16/3/2010الخليج،   
  

 بنك سويدي يسحب استثماراته في شركتين اسرائيليتين بسبب نشاطهما بالضفة .79
امس سحب استثماراته من شركتين إسرائيليتين تنشط       " دنسكا بنك " أعلن أكبر المصارف السويدية    :رام اهللا 

ـ        "البيط"و"  اسرائيل -افريقيا  "في الضفة،    دولي بـسبب   ، معتبراً اإلستثمار في الشركتين مخالفاً للقانون ال
  .نشاطهما في األراضي الفلسطينية المحتلة

16/3/2010الحياة الجديدة،   
 

  مليون الجئ عربي 17: 2009تقرير التنمية البشرية  .80
 رعى األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حفلة اإلطالق اإلقليمي لتقرير التنمية :القاهرة

وذكر التقرير أن . "قابلية التنقل البشري والتنمية... اجزالتغلب على الحو" تحت عنوان 2009البشرية 
الهجرة يمكنها تعزيز التنمية البشرية، وأكد أن أشكال التنقل ال تمثل جميعها انعكاساً الختيار طوعي أو 

 مليوناً من األشخاص في المنطقة العربية أجبروا 17توسعاً في مساحات الحريات، فثمة ما يزيد على 
نهم ومنازلهم بسبب النزاعات العنيفة، وتضم سورية واألردن معاً نحو ثلث الجئي العالم على ترك أوطا

  ). لكل منهماةالمائ في 17 و14(
  16/3/2010الحياة، 

  
   بليون دوالر700 أبوظبي نحو  فيقيمة الصندوق السيادي .81

قوي لحكومة  الذراع االستثماري ال"آديا" كشف جهاز أبوظبي لالستثمار : شفيق األسدي-أبوظبي 
 "آديا"وأكد . أبوظبي، للمرة األولى في تاريخه، وفي شكل رسمي، عن عملياته في الثالثين عاماً الماضية

، أن نسبة األصول التي أوكل 1976في تقرير أصدره أمس، األول من نوعه منذ تأسيس الجهاز عام 
 من إجمالي ةالمائ في 80 مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارتها تصل إلى "جهاز أبوظبي"

  .ةالمائ في 60األصول، بينما تمثل نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية استراتيجية، نحو 
 بليون دوالر بعد 700نحو " آديا"إن قيمة الصندوق السيادي الذي يديره مصادر مالية في أبوظبي وتقول 

  . لمية إلى خسائر كبيرة أن تعرض العام الماضي بسبب األزمة المالية العا
 أن استثماراته تتوزع في أربع مناطق على مستوى العالم وتتركز في شكل خاص في "آديا"وكشف 

، ثم أسواق آسيا المتطورة ةالمائ في 35 و25 تليها أوروبا بين ةالمائ في 50 إلى 35أميركا الشمالية بين 
  .ةالمائ في 25 إلى 15ن  تعقبها األسواق الناشئة بيةالمائ في 20 إلى10بنسبة 

  16/3/2010الحياة، 
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  اإلسرائيلية واحتجاع اإليباك-مفاعيل الخالفات األميركية .82
تل أبيـب قـد دخلـت       -بأن عالقات دبلوماسية خط واشنطن    , تقول التقارير والتسريبات الجارية   : الجمل

, األميركيـة -إلسرائيليةمرحلة تنذر باحتماالت تصاعد توتر غير مسبوق في تاريخ العالقات والروابط ا           
والتي درج الخبراء على وصفها بأنها تمثل واحدة من أكثر العالقات الثنائية تميزا بالطبيعة االسـتثنائية                

فما هي طبيعة هذه الخالفات؟ وما هو شكل        : ذات الخصوصية المرتفعة الشدة في النظام الدولي المعاصر       
  ؟ وما هي تداعيات ذلك على منطقة الشرق األوسط؟ تل أبيب-السيناريو القادم في عالقات خط واشنطن

  الطبيعة والخصوصية في مرحلة ما بعد زيارة السيناتور بايدن؟: تل أبيب-عالقات خط واشنطن
أشارت المعلومات إلى حدوث المزيد من التطورات والوقائع السالبة التأثير على واقع ومستقبل العالقات              

  :قراء ذلك من خالل اآلتيويمكن است, اإلسرائيلية-األميركية
إضـافة إلـى    , وصفت التقارير والتحليالت السياسية األميركية قيام المزيد منهـا        : ردود الفعل األميركية  

بأنـه سـلوك    , السعي من أجل الضغط على أميركا بشأن سياسة واشنطن إزاء البرنامج النووي اإليراني            
تجدر اإلشارة إلى أن مفـردات      , وبالتالي بأميركا , إسرائيلي سعى إللحاق اإلهانة بنائب الرئيس األميركي      

الذي انتقد إسرائيل قد تضمنت كلمات غير مألوفة فـي تـاريخ            , الدبلوماسي الرسمي -الخطاب السياسي 
ومعناها تـدين    " Condemn"منها على سبيل المثال ال الحصر كلمة        , اإلسرائيلية-الدبلوماسية األميركية 

أن التـصريحات   , ومـا هـو الفـت للنظـر       -مهانة-إذالل:  ومعناها "Humilation"وكلمة  , أو تشجب 
, وتخضع مفرداتها للفحص الدقيق   , هي تصريحات يقوم بإعدادها لفيف من الخبراء      , الدبلوماسية األميركية 
وكلمـة   " Condemn"فقد كـان المثيـر الهتمـام الخبـراء بـأن ورود كلمـة               , وفي هذا الخصوص  

"Humilation "   طالما أن معطيات خبرة تاريخ التـصريحات   , وي على داللة خاصة   هذا أمر يحمل وينط
  . عاما الماضية لم تشهد استخداما لهاتين المفردتين63الدبلوماسية األميركية إزاء إسرائيل على مدى الـ

تباينت توصيفات التقارير والتحليالت السياسية اإلسرائيلية إزاء ما قامـت بـه            : ردود الفعل اإلسرائيلية  
فقد ,  اإلسرائيلية من تصرفات خالل زيارة السيناتور جو يايدن نائب الرئيس األميركي إلسرائيل            الحكومة

ولكـن هـذه التوصـيفات      , اتفقت كل التوصيفات اإلسرائيلية بأن األداء السلوكي اإلسرائيلي كان خاطئا         
الحظ المواقـف   ن, في هذا الخصوص  , واقتراح المعالجات , وتصور التداعيات , تباينت في تفسير الدوافع   

  :اإلسرائيلية اآلتية
وكان يمكن أن تقـوم     , بأن الحكومة اإلسرائيلية قد أخطأت في اختيار التوقيت       , فسرت بعض التحليالت  • 

  .أو إصداره قبل الزيارة, بتأجيل القرار
بأن الحكومة اإلسرائيلية تعاني من ظاهرة صراع األجنحة داخـل االئـتالف            , فسرت بعض التحليالت  • 

ولما كان جناح حزب العمل بزعامة أيهود باراك يسعى إلى تقـديم التنـازالت لمطالـب اإلدارة         , مالحاك
فإن جناح المتشددين المكـون     , وكان جناح الليكود بزعامة نتنياهو يسعى للمساومة والمناورة       , األميركية

, حـزب شـاس  من حزب إسرائيل بيتنا وحزب شاس سعى من خالل وزير الداخلية اإلسرائيلي التـابع ل    
وذلك لقطع الطريق وحرمان السيناتور بايدن من الحصول على         , بإصدار قرار بناء وتوسيع المستوطنات    

  .أي تنازالت إسرائيلية
فقد تواتر ظهور التحليالت اإلسرائيلية المتباينة إزاء ضرورة السعي         , على خلفية هذه التفسيرات المتباينة    

وبرغم ذلك وإن كانت هذه التحليالت قد اتفقت في مدى          , استفحالهااإلسرائيلي الحتواء هذه الخالفات قبل      
حيـث  , فقد اختلفت إزاء تحديد أسلوب المعالجـة واالحتـواء        , خطورة هذه الخالفات في حالة تصاعدها     

طالبت بعض التحليالت السياسية بضرورة السعي من أجل تبرير السلوك اإلسرائيلي الخاطئ بأنه كـان               
وإنما هو سلوك يعبر عن مدى وجود       ,  يعبر عن رغبة إسرائيلية في إهانة واشنطن       وبأنه ال , غير مقصود 

طالبت بعـض التحلـيالت الـسياسية       , وعلى الجانب اآلخر  , الخالفات داخل االئتالف اإلسرائيلي الحاكم    
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بضرورة السعي من أجل معالجة السلوك اإلسرائيلي الخاطئ عـن طريـق تعـديل الموقـف                , األخرى
  .ا ينسجم مع الموقف األميركياإلسرائيلي بم

  :اإلسرائيلية-مفاعيل الخالفات األميركية
قد بدأت منذ لحظـة تـصاعد       , اإلسرائيلية-تشير المعطيات والوقائع إلى أن مفاعيل الخالفات األميركية       

م فقد سعى اإلسرائيليون إلى مطالبة إدارة بوش بعد       , التواترات داخل اإلدارة األميركية الجمهورية السابقة     
واعتمـاد تقـارير   , اعتماد تقارير وتخمينات أجهزة المخابرات األميركية إزاء منطقة الـشرق األوسـط    

طالما أن إسرائيل هي الحليف الرئيـسي االسـتراتيجي         , وتخمينات المخابرات اإلسرائيلية بدال من منها     
والمعنية بالفعل أكثـر    وأيضا ألن األجهزة اإلسرائيلية هي الموجودة       , ألميركا في منطقة الشرق األوسط    

وعندها برزت الخالفات داخل اإلدارة األميركية بين جناح يقـوده          , من غيرها بالشؤون الشرق أوسطية    
-ووزيرة الخارجية كوندليزا رايس   , داعم لوجهة النظر اإلسرائيلية   ) نائب الرئيس األميركي  (ديك تشيني   

  .يةوزير الدفاع روبرت غاتز المعارض لوجهة النظر اإلسرائيل
وملفـات الـصراع    , وتحديدا حول ملف إيران النـووي     , اإلسرائيلية-تزايدت فجوة الخالفات األميركية   

وفي هذا الخصوص يمكن اإلشارة إلى المحطات األخيرة في مسيرة قاطرة الخالفات            , اإلسرائيلي-العربي
  :اإلسرائيلية-األميركية

 شباط الماضي قدم وزير     26وتحديدا في يوم    , مفي األسبوع األخير من الشهر المنصر     : المحطة األولى • 
التابع للـوبي   , الدفاع اإلسرائيلي الجنرال أيهود باراك محاضرة في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى           

وبكل وضوح وجود فجوات متعددة بين المواقف األميركية والمواقف اإلسـرائيلية           , أكد فيها , اإلسرائيلي
وأوضح الجنـرال بـاراك فـي       , وإزاء أزمة الملف النووي اإليراني    , طإزاء عملية سالم الشرق األوس    

  :اإلسرائيلية إزاء ملف إيران النووي تتمثل في اآلتي-بأن فجوات المواقف األميركية, محاضرته قائال
لم تعتمد إدارة أوباما حتى اآلن استراتيجية واضحة محددة لجهة مواجهـة البرنـامج              :  الفجوة األولى  -

  .رانيالنووي اإلي
توجد خالفات بين اإلدراك اإلسرائيلي واإلدراك األميركي حول مدى خطورة البرنامج           :  الفجوة الثانية  -

  .النووي اإليراني
توجد خالفات بين الرأي النهائي اإلسرائيلي والرأي النهـائي األميركـي تجـاه ملـف              :  الفجوة الثالثة  -

  .البرنامج النووي اإليراني
وأيضا خالفات بين النخـب الداخليـة       , د خالفات بين النخب الداخلية اإلسرائيلية     توج:  الفجوة الرابعة  -

فـإن  , ففي حين ترى األغلبية اإلسرائيلية بان المواجهة مع إيران تمثل الخيـار الـضروري             , األميركية
  .األغلبية من األميركيين ترى عدم ضرورة هذا الخيار

 القدرات الالزمة لمواجهة واحتواء البرنامج النـووي        توجد خالفات حول مدى كفاية    :  الفجوة الخامسة  -
بحيث يرى اإلسرائيليون بان القدرات المتوافرة حاليا لدى إسرائيل غير كافية لقيام تـل أبيـب                , اإليراني

طالما أن واشنطن   , فإن األميركيين ال يرون ضرورة لدعم تل أبيب بالمزيد من القدرات          , بعملية االحتواء 
  .حماية أمن إسرائيل والدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت للخطرسوف تظل ملتزمة ب

مـع الخطـوات    , توجد خالفات حول القيام بعملية تنـسيق الخطـوات األميركيـة          :  الفجوة السادسة  -
وذلك ألن اإلسرائيليين أصبحوا عمليا ونظريا غير قادرين على القيام بتنسيق المواقف في تل              , اإلسرائيلية

  .مواقف في واشنطنأبيب بما ينسجم مع ال
وذلك ألن  , تمثل النقطة المحورية في محاضرة أيهود باراك في أن إسرائيل لن تستطيع مسايرة واشنطن             

: وهـو , تل أبيب أصبحت تنظر إلى الموقف األميركي باعتباره يهدف إلى إلزام تل أبيب بخيار وحيـد               
لعمل وفي هذا الوقت سوف تترتب      طالما أن مثل هذا ا    , تجنب قيام إسرائيل بأي عمل عسكري ضد إيران       

  .عليه تداعيات خطيرة على وجود ومستقبل استمرار المصالح األميركية في منطقة الشرق األوسط
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وعلـى وجـه    , بدأت خالل زيارة السيناتور األميركي جو بايدن األخيرة إلسـرائيل         : المحطة الثانية • 
بـشكل  , اء المستوطنات اإلسرائيلية الجديـدة    الخصوص عندما أعلنت وزارة الداخلية اإلسرائيلية قرار بن       

فقد كان بايدن يسعى إلى حث نتنياهو على ضرورة التعامل بإيجابية           , نتنياهو-متزامن مع لقاء جو بايدن    
وبالمقابل كان نتنيـاهو يـسعى لمقايـضة الطلـب          , الفلسطينية-إزاء ملف مفاوضات السالم اإلسرائيلية    

ضمن تقديم التنازالت اإلسرائيلية مقابل حـصول تـل أبيـب علـى             بما يتيح له عقد صفقة تت     , األميركي
ومن ثم فقد جاء قرار تل أبيب ببناء المزيد من المـستوطنات            , التنازالت األميركية إزاء الملف اإليراني    

  .وفي الوقت الحرج, بشكل صدمة قاسية للجهود األميركية
-بأن لجنة الشؤون العامة األميركية    , ائيليةبواسطة بعض المصادر اإلسر   , تقول التسريبات الصادرة اليوم   

, قد أصدرت بيانـا شـديد اللهجـة       , والتي تمثل كبرى منظمات اللوبي اإلسرائيلي     ) اإليباك(, اإلسرائيلية
والذي وصفته بأنه موقف ال ينـسجم مـع         , وجهت فيه المزيد من االنتقادات لموقف الحكومة األميركية       

, فقد وصف بيـان منظمـة اإليبـاك       , وإضافة لذلك , اإلسرائيلية-طبيعة وخصوصية العالقات األميركية   
فإن التطورات الجارية   , وبالتالي, بانها تصريحات غير مسئولة   , تصريحات المسئولين األميركيين األخيرة   

  .األميركية-سوف تؤدي إن استمرت إلى تهديد العالقات اإلسرائيلية, الحالية في أوساط اإلدارة األميركية
برئيس الـوزراء   , فقد اتصلت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون      , راماتيكي جديد وفي تطور د  

بعد يوم واحد من عودة نائب الرئيس       , مساء الجمعة الماضي وتحديدا   , تلفونيا, اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  
  :األميركية العاجلة اآلتيةوطالبت بنيامين نتنياهو بالتنفيذ للمطالب , األميركي السيناتور بايدن إلى إسرائيل

إجراء التحقيق في األسباب التي أدت إلى عملية إعالن الحكومة اإلسرائيلية عـن بنـاء المزيـد مـن                  • 
وإخطار واشنطن برد رسمي حول     , المستوطنات خالل وجود نائب الرئيس األميركي بايدن في إسرائيل        

  .ولماذا, هل هي مقصودة أم أنها لم تكن مقصودة: األسباب
  . وحدة سكنية األخير المتعلق بتوسيع المستوطنات1600إلغاء قرار بناء • 
بما يدفع الفلسطينيين إلى القبـول بإعـادة اسـتئناف          , تقديم المزيد من التلميحات اإليجابية للفلسطينيين     • 

سـحب القـوات    -إطالق سراح مئات السجناء الفلسطينيين    : واقترحت أن تتضمن التلميحات   , المفاوضات
تخفيف الحـصار اإلسـرائيلي     -رائيلية من بعض مناطق الضفة الغربية وتسليمها للسلطة الفلسطينية        اإلس

  .إزالة بعض الحواجز التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية-المفروض على قطاع غزة
نهـا  فإ, برغم أنها تتم بشكل غير مباشر     , إصدار بيان رسمي بأن المحادثات اإلسرائيلية مع الفلسطينيين       • 

ملـف  -ملـف القـدس   -ملف الالجئـين  -ملف الحدود : سوف تدور حول القضايا الجوهرية المتمثلة في      
  .ملف المستوطنات-ملف المياه-الترتيبات األمنية

, قد أخبر بعض الدبلوماسـيين    , ميشيل عورين , بان السفير اإلسرائيلي في أميركا    , هذا وتقول المعلومات  
, وإضـافة لـذلك   ,  عاما 35ة قد تدهورت بشكل لم يسبق له مثيل منذ          األميركي-بان العالقات اإلسرائيلية  

يقومـان  , بأن اثنين من المستشارين الرفيعي المستوى في مكتب نتنيـاهو         , أكدت المعلومات والتسريبات  
وذلك لجهة التفاهم مع بعض كبار المسئولين في اإلدارة         , حاليا بتحركات مكوكية بين تل أبيب وواشنطن      

فقد سعى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي      , وفي تل أبيب  ,  أجل احتواء حالة الخالفات الجارية     من, األميركية
. بنيامين نتنياهو إلى أن يحمل محمل الجد مطالب وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون األربعـة              

وفي هذا الخصوص شكل مجموعة استشارية تتضمن سبعة وزراء إسرائيليين من أجل التفـاهم حـول                
وهو الملف الذي   , والتي تتضمن ملف التفاوض حول القدس     , يفية التعامل مع المطالب األميركية األربعة     ك

ويهددان باالنسحاب من الحكومة اإلسرائيلية في حالة قبولهـا         , يرفضه حزب ساش وحزب إسرائيل بيتنا     
أم أن حمـار    , اإلسـرائيلية هل سيقبل باإلهانة األميركية مقابل اإلهانة       , فإلى أين سوف يتجه نتنياهو    , به

  .نتنياهو سوف يقف أمام العقبة
  15/3/2010، موقع الجمل اإلخباري
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  ! عمت دهراً يا ذا التاج..للقائد البطل عبد اهللا البرغوثي في يوم محاكمته .83

  وائل أبو هالل
ـ   !! كاألسد الهصور خرج مرعبا سجانيه، يحيطون به خوفا من أن ينقض عليهم أو يفترسهم              د بل هو أس

فالقيـد والـسجان ال     ... يسير بقيده دون قيد، ال يأبه للزبانية حوله، وكأنهم غير موجودين            " الكاف"دون  
يعنيان له شيئا، ألن الروح تسبح في فضاء الحرية، وعبثاً حاول المجرمون أن يحيطوا بها فما استطاعوا                 

لحاقد، ولم تثنهـا عـن العـيش بعـزة     لم تطوقها ألف وسبعمائة سنة من الحكم الخيالي ا     ... لذلك سبيالً   
هـي الـروح    !! وكبرياء كما لو أنها تسيح في البراري أو تقفز فوق قمم الجبال أو تمخر عباب البحـار                

  "!القاعدون"المؤمنة المجاهدة تحمل صاحبها آلفاق ال يراها 
لنـاس علـى    أحرص ا "وسجانوك من حولك فئران ترتجف رعباً أن تزأر عليهم، فهم           ! نعم؛ أسد ياسيدي  

مـن شـجاعتك    " ُأشرِبوا"فقد سكنتَ فيهم رعبا و    ! ، ويكأني بهم من هلعهم اليرون قيودا كبلوك بها        "حياة
  !لسبعة وستين علجاً منهم، فكيف اليهابونك حتى لو كانوا هم قد كبلوك؟" قاتالً"جبناً؛ فال يرون فيك إال 

  !!أنّهم ليسوا جبناءوأشد منهم جبنا من صدق يوماً !! إي واهللا جبناء!! جبناء
بقيودك عـزة وأنَفـةً     " ترفل"ماأبهى طلتك   !! وكأنها تاج الملوك  " قلنسوتك"سيدي ما أبهى طلّتك معتمراً      

وإن أدمت قدميك ويديك الطاهرتين، ولكأنّي بك تتعمد إظهارهـا كمـا يظهـر              ! ما هي بالقيود  . وكبرياء
تبختر بها  : نعم سيدي ! مقام التيه والتبختر  " المقام"ث  ته فخرا حي  ! المقاتل نياشينه وأوسمته، ال بأس سيدي     

فقد دفعت ثمنها غالياً عزال وقمعا وقهرا، ودع غيرك يتباهى بظّل وسام وطيف نيشان، لم يبذل في سبيله                  
  !!نقيراً

  !! ملك أنت يا سيدي، وعلى رأسك تاج وبيدك صولجان
من ال        ! سيدي ق أنّك خارجوما أدراك ما العزل اإلنفرادي ؟     _ عزل اإلنفرادي   من ذا الذي يسمعك فيصد !

والسجان معزول في زنزانـة     " القاضي" على أن من يزمجر في       –  غير الهيئة الخارجية      –ال شيء يدّل    
  !لسنوات خلت
  !! وكأنّك سجانه وتعرف تفاصيل مكانه، وتطمئنهم عليه" شاليطهم"تتحدث عن 

  !!ة أعددتّ لها بروية وهدوءوكأنّك تلقي عليهم محاضر" بقيمك"تفخر 
بعزة وشموخ ال يتكـرر فـي التـاريخ إال كتكـرار            " محكمتهم"وفوق هذا ترفض االعتراف بما يسمى       

  األحداث الفلكية، كيف ال؟
 وصبرك فلكي..  

 وصمودك فلكي..  
 وحكمك فلكي ..  
 وإيمانك فلكي .. وقبل هذا وذاك بطولتك وفعلك فلكي...  

وكأني بك لست من األرض وال من أهلها وال أجرامها، أنت بعض من أجرام السماء               "! فلكي"سيدي كلك   
بكل مكوناته وصفاته، لست من األرض وال من طينها، وكأنك نفحة من نور مرت على األرض فحملت                 

حسبي وحسبك رحمته أن يمن علينا بالفرج عنك وعن         . ال أزكيك على اهللا؛ فأنت صنعته     ! شيئا من ترابها  
  ...ك، علنا نزغرد يومها بلقائكم فرحاً بدل أن نكتب اليوم لفعالكم مدحاً إخوان

أعرف أن مدحي لك وثنائي عليك لن يخفف عنك ألماً، ولن يوسع زنزانتك عليك              ! الثائر" أيها البرغوثي "
ـ            - السبعة والستين    -قدماً، ولن ينقص المؤبدات      ي  يوماً، بيد أنه فخر لي أنا، إذ سيسجل في تاريخي أنّ

كتبت عنك، وعرفت بك وبجهادك أمة عطشى للبطولة والرجولة، لعل الحديث عنك وعن أمثالـك مـن                 
  . يومض في أفق األمة القاتم ومضة أمل بنصر قريب- عظماء الكون والتاريخ -العظماء 
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 كي تفهمه  بهدوئك وثقتك باهللا وأنت تتحدث مع عدوك بلغته- وأنت األسير   -أيا عبداهللا، أسرتَ الماليين     
لنـا  " اآلخرون"العبرية جبناً وتخاذالً كما أراد      " ترطن"ال تنازالً عن رسالتك في حمل لغتك، لم         ! رسالتك

... وأن نسمي أنفسنا ومدننا وقرانا أسماء عبرية        " بالعبرية"وأن نرسم حدودنا    " بالعبرية"أن نكتب تاريخنا    
  !!لعزة كل العزة بعروبته وعربيته، يستجمع ا"بلكنته"خاب فألهم فمن يسمعك تقهر عدوك 

 !أراك اآلن عدت لعزلك، وتركتنا نتغنى ببطولتك وعزتك، فهل نتركك تتلظّى بسياط مؤبداتك؟! سيدي
16/3/2010  

  
  "لن تكون هناك قدس شرقية بعد عشرة أشهر" .84

  هاني المصري 
غلقتين؛ األولـى مـع     كشف مسؤول إسرائيلي رفيع لم يعرف اسمه أن بنيامين نتنياهو قال في جلستين م             

، بأن القرار الذي اتخذه من اجـل        25/12/2009وزراء حكومته، والثانية مع كبار قادة المستوطنين في         
الوقف الجزئي والمؤقت لالستيطان في مستوطنات الضفة لمدة عشرة أشهر سيؤدي في نهاية األمر الـى         

  .دية الموحدة للشعب اليهوديضم القدس الشرقية إلسرائيل لتصبح قلباً وقالباً العاصمة األب
هدفي أن تصبح أحياء القدس الشرقية أحياء مختلطة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما            : وأضاف نتنياهو 

هو الوضع في حيفا ويافا، حيث سيصعب على السلطة الفلسطينية الحالية أو من سيأتي بعدها المطالبـة                 
  .المستقبليةبشرقي القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية 

ووفقاً للمسؤول سابق الذكر فإن نتنياهو ابلغ قادة المستوطنين بأنه يمكنهم من العيش أينمـا أرادوا فـي                  
شرقي القدس؛ في الشيخ جراح أو في حي سلوان أو في القدس القديمة وشعفاط ووادي الجوز وجبل أبو                  

  .ى شيء اسمه القدس الشرقيةغنيم، حيث سيتم تفتيت شرقي القدس، وانه وبعد عشرة اشهر لن يبق
إن هذه العبارات توضح تماماً أهداف الحكومة اإلسرائيلية في القدس، ورغم أنها تعكس نوعاً من األوهام                
ألن القدس كانت وستبقى عربية، إال أن ما يجري في القدس خصوصا في العـام األخيـر منـذ تـولي                     

كل األضواء الحمراء، ويضرب كل أنواع اإلنذار،       الحكومة اإلسرائيلية الحالية سدة الحكم يجب أن يشعل         
  .لعل الفلسطينيين والعرب يتحركون قبل فوات األوان، قبل ضياع القدس

قرابة المسجد األقصى في خطـوة      " كنيس الخراب "من المتوقع أن يكون المستوطنون قد شرعوا في بناء          
  .وم على أنقاضهإضافية نوعية نحو هدم األقصى وإقامة هيكل سليمان الثالث المزع

 اإلسرائيلي لألبد أمـر     -إن إسرائيل باتت تدرك أكثر وأكثر أن بقاء الوضع الراهن للصراع الفلسطيني             
ففي ظل استحالة تحقيق شـعار إسـرائيل الكبـرى،         . غير ممكن، فضال عن انه لم يعد مناسبا إلسرائيل        

صبح هناك، إذا لم يتم التوصل الـى    وضم الضفة الغربية وقطاع غزة، والترحيل الجماعي للفلسطينيين، أ        
تسوية تحقق أساساً المصالح واألهداف اإلسرائيلية، ما يهدد بقيام دولة واحدة سيكون الفلسطينيون أغلبية              
فيها ما سيقضى عاجال أو آجال على إسرائيل بوصفها دولة يهودية، وستتحول الى دولـة ديمقراطيـة أو       

  .ثنائية القومية
يات المتحدة األميركية تحديداً، بات يدرك أهمية حل الصراع من خالل إقامة الدولـة              كما أن العالم والوال   

الفلسطينية التي أصبحت كما أعلن باراك أوباما مصلحة أميركية عليا، وإذا لم تتحقـق فـان اسـتمرار                  
  .الصراع يهدد المصالح األميركية والنفوذ األميركي في المنطقة

ية في سباق مع الزمن لفرض اكبر قدر ممكن من الوقائع االحتاللية في             لذا نالحظ أن الحكومة اإلسرائيل    
جميع الضفة الغربية بصورة عامة، وفي القدس بصورة خاصة، حتى تحتفظ بها كعاصمة أبدية موحـدة                

  .إلسرائيل
ورغم أن ما يجري في القدس محل اهتمام سياسي وإعالمي عالمي، إال أن ما ينشر يشكل بدون مبالغـة                   

  . بحر من حقيقة ما يجرينقطة في
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فالقدس تشهد يومياً إجراءات احتاللية ال تنحصر فقط باالعتداءات علـى المقدسـات وهـدم المنـازل                 
والحفريات تحت المسجد األقصى والبلدة القديمة، وإنما تشهد أيضا اعتقاالت ومداهمات يومية ألسـباب              

ن أعداد متزايدة من الفلسطينيين، وارتفاعا      سياسية وأمنية وضريبية، كما تشهد سحب الهوية والمواطنة م        
كبيرا في أعمال التنكيل واالعتداء على المواطنين األبرياء من قبل أفراد أمن ومستوطنين يهـود، فيمـا                 
تُسجل انتهاكات للحريات الدينية والمدنية وإغالق مستمر للمؤسسات المقدسية، وإغراق أهالي القدس في             

تالحقهم في كل مجال من مجاالت حياتهم وعملهـم، ونـشر الجريمـة             سلسلة من السياسات العنصرية     
والدعارة والمخدرات بشكل مخطط ومدروس، األمر الذي أدى الى وجود آالف المدمنين على المخدرات              

  . وأضعافهم من المتعاطين حتى يدفع هذا الجحيم المقدسيين الى الهجرة
سبة الفلسطينيين القاطنين في القدس ال تتجـاوز        فالمخططات اإلسرائيلية واضحة وهي تهدف الى جعل ن       

12.%  
ال يعني ما سبق أن اإلرادة اإلسرائيلية قدر ال فكاك منه، وان أهل القدس سلموا بالهزيمـة، ال، طبعـاً،                    
فهناك صمود عظيم ومقاومة مستمرة دفاعاً عن القدس ومقدساتها، ولكن علينا االعتراف أن هذا الصمود               

حة للتحول الى انتفاضة اقل من حجم الخطر، وهي بحاجة الى دعم شعبي وسياسي              وتلك المقاومة المرش  
  .ومادي فلسطيني أوالً وعربي ثانياً وإسالمي ومسيحي ثالثاً ودولي رابعاً

  .إن ما تقوم به السلطة والمنظمة من الدعم ومتابعة للقضايا المتعلقة بالقدس اقل من الحد األدنى
 عدم طرح قضية القدس بشكل دائم على مجلس األمن وبقيـة المؤسـسات   فإذا نظرنا الى ما يجري نرى    

الدولية منذ فترة طويلة، وهذا يعني أن هناك تقصيراً ناجماً عن التقليل من أهمية اللجوء الـى القـانون                   
الدولي والقرارات والمؤسسات الدولية، وعن مبالغة الـى حـد الوقـوع بـالوهم بقـدرة الدبلوماسـية                  

دها أو االعتماد على دور الواليات المتحدة األميركية فقط، فهناك من يعتقد أنها تملـك               والمفاوضات لوح 
وعندما يواجه أصحاب هذا االعتقاد بـأن اإلدارة        . من أوراق الحل وأنها لوحدها قادرة على ذلك       % 99

نهم علـى   األميركية منحازة إلسرائيل وال تملك اإلرادة وال الرغبة للضغط على إسرائيل، يصر الكثير م             
  .اعتماد نفس الطريق

  .لن يحك جلد الفلسطينيين سوى أظفارهم أوالً، وعلى أنفسهم يجب أن يراهنوا أوال وقبل أي شيء آخر
وهنا المحك كما يقال فإذا كانـت       . وإذا نظرنا الى موازنة السلطة نجد أن القدس ال تحتل فيها نسبة تذكر            

اصمة الفلسطينيين فلماذا ال تفـرد لهـا الموازنـة          القدس عنوان الصراع، وتشكل عقل وروح وقلب وع       
فكل ما تحصل عليه القدس من دعـم مـالي          . الكافية لسد احتياجاتها، وتوفير مقومات الصمود والمقاومة      

 مليون دوالر سـنوياً فـي       50وعربي وإسالمي ال يتجاوز كحد أقصى       ) رسمي وغير رسمي  (فلسطيني  
  . مليون دوالر سنويا500ًم صمود القدس يتطلب حين إن تلبية احتياجات الحد األدنى لدع

وإذا نظرنا الى التحركات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميـع أمـاكن تواجـد الـشعب                   
فالشعب الفلسطيني في حالة إرباك لدرجة يتحول فيهـا الـى           . الفلسطيني، نرى أنها دون المطلوب كثيراً     
شكل يومي، وهذا أمر نابع من اليأس واإلحباط النـاجمين عـن            التضامن مع القدس وال يعيش معركتها ب      

حالة االنقسام المدمرة، التي ال تشمل فصل الضفة عن غزة فحسب، وإنما تفتيت وانهيار كل مـا يوحـد                   
الفلسطينيين جميعاً من األهداف واألحالم والهوية الوطنية الواحدة والثقافة المـشتركة والكيـان الواحـد               

  .الموحدوالنظام السياسي 
أما العرب والمسلمون فعندهم حجة تستخدم ذريعة للتنصل من مسؤولياتهم، وهي أن الفلـسطينيين أهـل                

  .القدس وهم أدرى بشعابها، وان العرب يرضون للفلسطينيين ما ارتضوه ألنفسهم
ـ                 سالم أي إن الرهان العربي ليس على اإلرادة العربية والقوة العربية وإنما على المفاوضات وعمليـة ال

  .رغم أنها سقطت سقوطاً مدوياً منذ زمن بعيد، ولم يبق منها سوى عملية بدون سالم
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ال يستطيع اإلنسان أن ينكر المبادرات العظيمة التي تساعد على الصمود والتي يقوم بها أهـل القـدس،                  
  خصوصاً الشيخ رائد صالح الذي يستحق كل تحية وتقدير، وتلك التـي يقـوم بهـا                1984وفلسطينيو  

الفلسطينيون داخل وخارج فلسطين، وهنا نخص مبادرات مؤسسة التعاون لحشد الدعم العربي واإلسالمي             
والعالمي، ولكن هذا الدعم على أهميته ال يتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد القدس، وال يساوي الدعم                 

  .الذي يقدمه مليادير صهيوني واحد
رفوا على هذا األساس، ولكنهم ال يفعلون ذلك ويتـرددون          يكفي أن يقرر العرب أن القدس أولوية ويتص       

هل هذا  . حتى في عمل طابع بريدي يوزع في البلدان العربية كافة، ويخصص ريعه لدعم صمود القدس              
كثير؟ انه أمر ممكن بحاجة الى إرادة عربية وقرار عربي، والسؤال هو لماذا ال يتخذ الملوك والرؤساء                 

  .العرب هذا القرار؟
  .ا ترضى الشعوب العربية باستمرار هذا الوضع المخجل؟ولماذ

  16/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 
  

  في أسبوع الفضائح المدوية .85
  فهمي هويدي

لو سألتني عن عنوان لألسبوع الفائت لقلت على الفور إنه أسبوع الفضائح المدوية، الذي سقطت فيه 
  .رب، فظهروا أمام المأل في وضع مخلأوراق التوت عن عورات الع

-1-  
أعلن عن ضم مسجدين " اإلسرائيليين"وسط أجواء الحديث عن العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين و

لمجموعة " هاآرتس"كبيرين في الخليل وبيت لحم إلى اآلثار اليهودية، وفوجئنا بصورة نشرتها صحيفة 
 دخلن بأحذيتهن إلى الحرم اإلبراهيمي  أحد المسجدين  وجلسن وقد" اإلسرائيليات"كبيرة من المجندات 

لم تكن تلك هي الصدمة الوحيدة التي كانت تعبيرا . في باحة المسجد يستمعن إلى تعليمات تلقى عليهن
عن إشهار التحدي واالزدراء بالعرب والمسلمين، ألن الصدمة األكبر تمثلت في الصمت العربي إزاء ما 

  .عه باعتباره أمراً عادياً ال يستحق استنفاراً أو غضباًحدث، والتعامل م
قبل ذلك بأيام اقتحمت جماعات من اليهود المسجد األقصى، واستولى آخرون منهم على بيوت 
الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس، وتم اعتقال عشرات من الفتية الفلسطينيين من بيوتهم في حي 

بالحجارة، وفي الوقت ذاته، كان " اإلسرائيليين"تهموا برشق الجنود سلوان تحت جنح الظالم، بعدما ا
يبنون كنيساً جديداً بجوار المسجد األقصى إيذاناً بانطالق مشروعهم إلعادة بناء هيكل " اإلسرائيليون"

سليمان، تحقيقاً لنبوءة أحد الحاخامات الذين يقولون إنه في القرن الثامن عشر، حدد يوم السادس عشر 
  .للبدء في عملية البناء) اليوم (2010شهر مارس في عام من 

، الذي تواصلت في ظله جهود اقتالع الفلسطينيين "اإلسرائيلية"في هذا الجو المسكون بالتحدي والعربدة 
وتدمير حياتهم، عرضت على األمة العربية تمثيلية المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية 

وألن المفاوضات كانت مجمدة من الناحية الرسمية وأعلن أنها لن تستأنف إال . برمانوحكومة نتنياهو  لي
بعد وقف االستيطان، فقد أراد لها المخرج األمريكي أن تتم بغطاء عربي إلنقاذ ماء وجه السلطة 

بادرة الفلسطينية ولإليحاء بنجاح الوساطة األمريكية، تحقق المراد على النحو المعروف، ووافقت لجنة الم
على المفاوضات غير المباشرة، وحين بدأ المبعوثون األمريكيون !) غير المختصة بالموضوع(العربية 

جاء جورج ميتشيل مبعوث الرئيس أوباما إلى المنطقة . في التحضير للقاء المرتقب توالت المفاجآت
ائب الرئيس جوبايدن، وبعده جاء ن.  وحدة استيطانية جديدة112عن البدء في بناء " إسرائيل"فأعلنت 
 وحدة استيطانية أخرى  ماذا كان رد الفعل الفلسطيني 1600عن الشروع في بناء " إسرائيل"فأعلنت 

  والعربي على ذلك؟
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فمن ناحية توالت التصريحات في رام اهللا والقاهرة وعمان التي ذكرت في . الرد كان مفجعاً وصادماً
د مهمة ميتشيل، وفي المرة الثانية قيل إن القرار صفعة لنائب المرة األولى أن الهدف من القرار هو إفسا

الرئيس األمريكي، كأن العرب كانوا حريصين على مهمة ميتشيل وعلى كرامة بايدن بأكثر من حرصهم 
لم يتحدث أحد عن أن الصفعة الحقيقية هي من نصيب الجانب العربي الذي . على حقوقهم وكرامتهم

وقبل بأن يدور في الحلقة المفرغة، التي لم يجن منها شيئاً . لى المفاوضاتوافق صاغراً على العودة إ
  .1993منذ توقيع اتفاقية أوسلو في عام 
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، وثانيهما "االستياء"لم يتجاوز أمرين، أولهما اإلعراب عن " اإلسرائيلية"الموقف العربي إزاء الممارسات 

االستياء ظل تصريحا صحافياً ولم .  غير المباشرةالتلويح بفكرة االمتناع عن العودة إلى المفاوضات
. يترجم إلى غضب ملموس، أما مقاطعة المفاوضات المفترضة فإن أحدا لم يأخذها على محمل الجد

بحسبانها تهديدا " إسرائيل"واعتبرها اآلخرون مجرد فرقعة في الهواء، إذ استقبلت في الواليات المتحدة و
ل العرب المضي فيها إلى النهاية، فالمسؤولون في واشنطن قالوا إنهم لم ال يملك الفلسطينيون وال يحتم

أما بنيامين نتنياهو فقد تحدث بلغة الواثق والمطمئن، وقال إن . يتلقوا معلومات رسمية بهذا الخصوص
  .المفاوضات ستبدأ في موعدها في األسبوع القادم

، هكذا "اإلسرائيليين"من غيره من السياسيين أثبت نتنياهو أن نهجه أكثر جدوى في التعامل مع العرب 
وكان صاحبنا هذا من الناقدين لرئيس ". 5/3/2010" "معاريف"كتب شالوم يروشالمي في صحيفة 

، لكنه غير موقفه، شأن آخرين ممن الحظوا التخاذل العربي أمام قرارات نتنياهو "اإلسرائيلي"الوزراء 
من . جل له قراءته للواقع العربي المدرك لما فيه من عجز ووهنوممارساته، األمر الذي أقنعهم بأن الر

  .ثم فإنهم إما توقفوا عن انتقاده أو شرعوا في كيل المديح له
، فإن التعليقات التى تناولت "اإلسرائيلي"وفي الوقت الذي تزايدت فيه جبهة التأييد لنتنياهو في اإلعالم 

من فكرة " هاآرتس"فقد سخرت . لسخرية والتهوين لم تتوقفردود األفعال العربية والفلسطينية ضمناً با
مقاالً كتبه آفي سيخاروف مراسلها للشؤون الفلسطينية تساءل ) 6/3(فنشرت . المفاوضات غير المباشرة

حتى يحتاج نتنياهو ". اإلسرائيليين"هل توقفت حقا االتصاالت بين ممثلي السلطة والمسؤولين : فيه قائالً
أن التنسيق األمني بين الطرفين مستمر بشكل غير "ات غير مباشرة؟، وأضاف، وعباس إلى مفاوض

مسبوق، حيث يتبادل مسؤولو األجهزة األمنية في كل جانب األدوار والمعلومات في تعقب حركات 
وأشاد الكاتب بقادة األجهزة األمنية الفلسطينية الذين أصبحوا يتنافسون في . المقاومة وإجهاض عملياتها

  ".إسرائيل"مل مع نشطاء المقاومة لتحسين صورتهم لدى التعا
، الذين استخفوا بما ورد في البيان الذي أيد "اإلسرائيليين"لم يسلم الجانب العربي من سخرية المعلقين 

، وحدد سقفا "حسن نواياها"إلثبات " إسرائيل"العودة إلى المفاوضات غير المباشرة إلعطاء الفرصة ل
أحد الذين " هاآرتس"وكان تسفي بارئيل محرر الشؤون العربية في . شهر لتلك العمليةزمنيا مدته أربعة أ

ملتزمة بمواصلة " إسرائيل" مقاال ذكر فيه أن حكومة اليمين في 6/3سخروا من البيان، وكتب في 
ومن . االستيطان في القدس والضفة الغربية أكثر من التزامها بأي شيء آخر اآلن أو بعد أربعة أشهر

من ذكَّر الجانب العربي بأنه بعد أربعة أشهر من المفاوضات غير المباشرة " اإلسرائيليين"لمعلقين ا
علما بأن نتنياهو وكبار وزرائه وعدوا بأن . ستكون مهلة تجميد االستيطان المؤقت موشكة على االنتهاء

على رأسها بناء مدينة . الحكومة تستعد لطفرة في المشاريع االستيطانية بمختلف أنحاء الضفة الغربية
أن ثمة مشروعا قيد الدراسة " هاآرتس"  نشرت 11/3الحقا  في ( ألف مستوطن 14استيطانية تستوعب 

  ). ألف وحدة سكنية في أحياء القدس الشرقية50اآلن لبناء 
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ر ال تقف عند حد عملية اإلذالل التي يتعرض لها الفلسطينيون والعرب الذين باركوا المفاوضات غي
المباشرة وحددوا لها سقفاً زمنياً، وهي المفاوضات التي كانت اقتراحاً أمريكيا تم إخراجه إلى حيز التنفيذ 
وتمريره عربياً بالتعاون بين السلطة الفلسطينية ومصر واألردن، فقد أبلغت اإلدارة األمريكية السلطة 

 التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة الفلسطينية بأنها ترى أن حكومة نتنياهو غير ملزمة بالتفاهمات
، االمر الذي يعني أن المفاوضات المرتقبة سوف تبدأ من الصفر، )7/3هاآرتس  (السابق إيهود باراك 

وهو ما تحلل . استجابة لموقف نتنياهو الذي أعلن فيه أنه مستعد للمفاوضات من دون أي شروط مسبقة
يس ذلك فحسب، وإنما اعتبرت اإلدارة األمريكية أن عمليات بناء به من أي التزامات أو اتفاقات سابقة، ل

  .الوحدات االستيطانية التي تتم في نطاق القدس خارجة عن نطاق التجميد الظاهري الذي أعلنه نتنياهو
ليس هذا . الخالصة أن الفلسطينيين سيذهبون إلى المفاوضات غير المباشرة وهم في أضعف أحوالهم

، "إسرائيل"ثقون أيضا من عدة أمور، أولها أن اإلدارة األمريكية منحازة بالكامل لفحسب، وإنما هم وا
الصهيوني في واشنطن، ولكن " اللوبي"وليس لديها أي استعداد لممارسة أي ضغط عليها، ليس فقط لقوة 

ك في أيضا ألن الجميع يعلمون أن اإلدارة األمريكية تتحسب لالنتخابات التشريعية التي سوف تجرى هنا
  .وكسب تأييد قادتها" إسرائيل"نوفمبر القادم، األمر الذي يجعلها بحاجة إلى إرضاء 

األمر الثاني أنهم يعرفون جيدا أن الموقف العربي الرسمي مرتبط باإلرادة األمريكية وال يستطيع أن 
القوى األمر الثالث أنهم يدركون أن المفاوضات لن تحقق لهم شيئا في ظل موازين . ينفصل عنها

 مرورا بأوسلو 2007 وحتى مؤتمر أنا بوليس عام 1991وخبرتهم منذ مفاوضات واشنطن عام . الحالية
  .مستعدة ألن تأخذ فقط وال تريد أن تعطي" إسرائيل"ولقاء كامب ديفيد، أقنعتهم بأن 

ال فيها إن هذا االنطباع عبر عنه الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني بالل الحسن في مقالة أخيرة له ق
ال تريد البحث في القضية الفلسطينية األصل، وال تريد البحث في حق العودة لالجئين وال تريد " إسرائيل"

 وال تريد إزالة المستوطنات، وال 1967كامل من أراض احتلت عام ،" إسرائيلي"البحث في انسحاب 
 وبات معروفا وشائعا في 1967تريد الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في حدود أراضي ،

تريد نصف الضفة الغربية، وتريد مياه الضفة الغربية، وتريد سماء الضفة الغربية، " إسرائيل"المقابل أن 
وتريد المياه اإلقليمية لقطاع غزة، وتريد التمركز العسكري على امتداد نهر األردن، كل هذا تريده 

تريده، ومع ذلك فهي تأتي إلى المنطقة بكل هيبتها لتقول " إسرائيل"وكل هذا تعرف أمريكا أن " إسرائيل"
لنا إنها ستدير مفاوضات غير مباشرة وتتعهد لنا أنها ستنتهي في حدود عامين، وتريد منا أن نصدق هذه 

  .الكذبة الكبرى
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  :المأزق الذي تعاني منه القضية يرجع إلى عوامل عدة في المقدمة منها عامالن جوهريان هما
، بتوقيعها معاهدة السالم المنفرد في عام "إسرائيل"ييد مصر وخروجها من معادلة الصراع مع  تح1
، األمر الذي أدى إلى انكشاف "إسرائيل" وبهذا الخروج فقد العرب أهم عناصر قوتهم في مواجهة 1979،

ذه الفقرة اقتبسها ه. فال حرب تحرز، وال تسوية تسترجع البقايا. العرب وتفتت قدراتهم وانغالق خياالتهم
من بحث حول المأزق للدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة بيرزيت والوزير في 

وكانت النتيجة  والكالم له  أن العرب منذ ذلك الحين لم يستعيدوا زمام المبادرة مطلقا . الحكومة الحالية
الهزيمة السياسية بهم في كل مراحل المفاوضات التي األمر الذي أدى إلى إلحاق ". إسرائيل"في مواجهة 

  . وحتى هذه اللحظة1991استمرت منذ عام 
 انعدام الخيارات لدى الطرف الفلسطيني والعربي، ذلك أن معادلة ميزان القوى بين األطراف المتقابلة 2

ك األطراف، من ثم في أي عملية تفاوض تتأثر إيجابا وسلبا بمدى توافر هذه الخيارات من عدمها عند تل
فقوة الطرف المفاوض تزداد بمدى ما يتوافر له من خيارات أخرى، بمقدوره أن يلجأ إليها إذا ما لم 

أما إذا أعلن أحد األطراف أن التفاوض هو خياره الوحيد، فإنه . يحقق التفاوض الهدف المنشود منه
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ضة الدكتور الجرباوي في بحثه، وأكد وهي الفكرة التي سجلها باستفا. يخسر قضيته منذ اللحظة األولى
فيها على أنه من األفضل للطرف الذي ال يملك خيارات أخرى غير التفاوض أال يتفاوض من األساس، 
ألنه في هذه الحالة سيجد نفسه محكوما بموازين القوة ومضطرا إلى العودة للمفاوضات مرة أخرى وإلى 

  .فيةتقديم التنازالت لخصمه األقوى في أي قضية خال
وقد تكون مجرد رفض التفاوض . أما ما هي الخيارات األخرى فقد تكون المقاومة أو االنتفاضة

والتنازل، لكن الحاصل عندنا أننا منذ أعلنا عن أن السالم هو خيارنا االستراتيجي وأن التفاوض هو 
من كلما تلقينا صفعة على سبيلنا الوحيد، حشرنا أنفسنا في الزاوية وكتب علينا أن نحترف إدارة الخد األي

األمر الذي أغرى . الخد األيسر، ولم نعد نملك إال أن نفعل العكس بمجرد أن نتلقى الصفعة التالية
  .بالذهاب إلى أبعد من الصفعات في تعاملهم معنا، وهذا هو الحاصل اآلن لألسف البالغ" اإلسرائيليين"

  16/3/2010الخليج، 
  

  ستيطان والمفاوضاتتطورات دراماتيكية ما بين اال .86
  نواف الزرو

في زحمة التناقضات والخالفات العربية تمضى إسرائيل قدماً في تنفيذ          : "يعترف السيد عمرو موسى قائال    
مخططها في القضاء على فرص السالم المتوازن باإلمعان في تهويد القدس واستيطان األرض وفـرض               

م إلى أن غزوا المسجد بمجموعات من الـسوق         المزيد من القيود على المسجد األقصى ووصل األمر به        
والدهماء بتواطؤ من سلطات االحتالل ، باإلضافة إلى إدعائهم ملكية إرث ديني له هدف سياسـي هـو                  

أن تنفيذ المخطـط  "، ويؤكد " م2010 ـ  03 ـ  2تأكيد بقاء االحتالل في قلب الوطن العربى ـ الثالثاء  
لتفاض تهدف من ورائه إسرائيل أن تجعله غطاء الستمرارها         الصهيونى قائم على قدم وساق وأن مسار ا       

في سياسة استبطانية توسعية تلتهم األرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية وهو من شـأنه                 
أن يؤدي إلى االنهيار الكامل للموقف الدولى القائم على رؤية حل الـدولتين ، األمـر الـذي سـيؤدى                    

  ". م2010 ـ 3 ـ 2دولة الواحدة على أرض فلسطين التاريخية ـ الثالثاء بالضرورة إلى خيار ال
واالهم ان السيد موسى يطالب العرب بوقفة حاسمة نحو سياسة االستيطان والتهويـد اإلسـرائيلية فـي                 

ولقد " ال يلدغ المؤمن من حجر مرتين     "يجب إن نتبع القول الصادق      "األراضى العربية المحتلة ، ويضيف      
  ".شرات المرات وآن األوان لعودة اليقظة والوعى العربيلدغتنا ع

ان لجنة متابعة مبادرة السالم العربية توافق علـى    "ورغم هذا الكالم الواضح الصريح للسيد موسى ، اال          
كمحاولة اخيرة رغم عدم االقتناع     " فلسطينية لمدة اربعة اشهر      -اجراء مفاوضات غير مباشرة اسرائيلة      

ان لجنة "، وقال موسى "2010 ـ  03 ـ  03و رغبتها في تحقيق السالم ـ وكاالت ـ   اسرائيل ا" بجدية
، موضحا  " تدراست الموقف بكل امعان   " من اعضاء الجامعة     16المتابعة العربية التي اجتمعت بحضور      

ان اسرائيل غير مهتمة بالسالم بدليل ما تقوم به في االراضي المحتلـة مـن               "انه كان هناك اجماع على      
  ".يرات بل من اجراءات المقصود منها استفزاز الجانب العربي واالميركيتغي
لقد اتت الضغوطات المختلفة الرامية الى اجبار الفلسطينيين على العودة الى عمليـة المفاوضـات               .. اذن

 1600اكلها ، وان االطراف المعنية على عتبة االستئناف رغم الضجة العربية والدولية على قرار بنـاء                 
 استيطانية في القدس ، وربما على عتبة مؤتمر جديد للسالم ، وحسب الخطة االمريكيـة االخيـرة                  وحدة

  .للسالم ووفق تصريحات ميتشل فان المفاوضات ستنتهي خالل عامين ، وان الدولة الفلسطينية قادمة
 الجديـدة امـام     ، فبعد ان انكفأت االدارة االمريكيـة      ...فيا لها من تطورات دراماتيكية في عملية السالم       

اسرائيل وفشلت في اجبارها على االلتزام بتجميد االستيطان فقط ، وبعد ان تحطمـت وعـود واحـالم                  
الرئيس اوباما على صخرة عناد وصالبة نتنياهو ، اخذت تحلق بعيدا ، ونجحت في الضغط على الطرف                 
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 من عـامين ليـتم      -ا   تصورو -االضعف وفي تسويق الخطة الجديدة للتسوية ووضعت لها سقفا زمنيا           
  .،..، فيا للمعجزة...التوصل الى تسوية

، ونعتقد ايـضا    " اسرائيل"نعتقد ان كل العملية تضليل وخداع ومماطلة وان الرابح الكبير من ورائها هي            
من جهة اخرى انه ربما تكون هناك اجندات حربية اخـرى وراء هـذا الثقـل والتـصميم االمريكـي                    

، فتلـك الدولـة الـصهيونية ال        ) وال يعني ذلك نوايا طيبة    (لية المفاوضات   االسرائيلي على استئناف عم   
تعرف سوى الحروب وهي قائمة منذ نشأتها على اسنة الحراب والحروب والتوسع واالستيطان والتهويد              
، فكيف لها وما لها اذن بالمفاوضات والتوصل الى تسوية حقيقية تلزمها مثال باالنسحاب مـن القـدس                  

  .لمحتلة ، اال اذا كانت تسوية وفق شروطها ومقاساتهاواالراضي ا
ان هناك اجماعا في    "ونعود ثانية لنؤكد ان االصل في هذا الصدد في الوعي السياسي االسرائيلي المتبلور            

، " كما كان اكد الكاتب والمحلل االسرائيلي الوف بن فـي هـآرتس           " اسرائيل على تخليد االحتالل للضفة    
ور في اسرائيل اجماع على أن االنسحاب من الضفة الغربية لم يعد ممكنا ، وقد يمكن                لقد أخذ يتبل  "مضيفا  

إبعاد الفلسطينيين عن األعين بجدار الفصل ، لكن ال يمكن التحرر من السيطرة علـيهم ، وان الجميـع                   
ه يشتركون في هذا االستنتاج ، في جميع المعسكرات وفي جميع األطراف السياسية ، وان المشترك لهـذ                

المواقف من اليسار واليمين هو أنها تُخلد الوضع القائم ، مع عشرات المستوطنات ، ومئـات الحـواجز                  
  ".وآالف الجنود وراء الجدار

وفقا لمفهومي فإنه لـن     :"الوزير اإلسرائيلي بيني بيغن وله ثقل استراتيجي في الليكود والحكومة يؤكد لنا             
، " قة الواقعة غربي نهر األردن ولن تقـوم دولـة فلـسطينية           تكون هناك سيادة غير إسرائيلية في المنط      

في هذه القضية أنا ال أختلف مع توجه رئيس الحكومة نتنياهو ، لكني سأسـتمر فـي                 "وأضاف بيغن أنه    
منذ عـشر سـنوات   "، وتابع بيغن أنه    " النضال من اجل آرائي داخل الحكومة وال نية لدي بالتنازل عنها          

 وتقسيم البالد ، لكن هذه الفكرة غير واقعية ، ألن دولة عربية فلـسطينية قابلـة                 يتداولون فكرة الدولتين  
 ـ  3 ـ  9 االذاعـة العبريـة   -للحياة وتنشد السالم مع إسرائيل هي أمر ونقيضه ، وهي تناقض مطلق 

2010."  
" يعيـدون االريكـة  " تحت عـوان  2010 ـ  3 ـ  7المحلل االسرائيلي تسفي بارئيل يكتب في هآرتس 

أخيرا توفر السلم الذي أنزل محمود عباس عن الشجرة ، لجنة المتابعة العربيـة هـي التـي                  : "حاموض
اعطته االذن الجراء محادثات غير مباشرة مع اسرائيل ولن تزيد مدتها عن اربعة اشهر وانتقالها الـى                 

 ، كمـا هـو      المفاوضـات . المحادثات المباشرة لن يتم اال اذا جمد البناء في المستوطنات بشكل مطلـق            
معروف ، ال يمكنها ان تموت موتا سريريا ، وعليه فانها نالت حقنة اضافية ، وحدهم في غرفة واحدة ،                    

 19بعـد   . خطأ: "، مضيفا " ال بد انها بيعت لتجار الخردة مع تنزيالت بحيث ال تكون حاجة بعد ذلك لها              
عراق ، دول قامت في اعقـاب       حرب في ال  :  سنة من اوسلو ، حرب في افغانستان       17سنة من مدريد ،     

 العراقيـة  -انحالل االتحاد السوفياتي ، ايران التي بدأت في حينه فقط في لعق جراح الحرب االيرانيـة             
باتت في الطريق الى قنبلة نووية ، انتفاضة ، خمس ونصف واليات لرؤساء امريكيين ، سـبعة وزراء                  

لى نقطة الصفر ، الى محادثات غيـر مباشـرة           ومرة اخرى يعودون ا    -اسرائيليين ورئيسين فلسطينيين    
ومحادثات رواق ، الى االريكة وصيغة مدريد ، هذا الديكور المعروف لم يعط شيئا فـي الماضـي وال                   

  ".اساس لالفتراض في أن ينجح هذه المرة
  ان الفرص الحقيقية للتسوية الدائمة لن تقوم لها قائمة ، ولسوف تـستحيل إمكانيـة               -ولذلك نوثق ايضا    

المتعاقبـة فـإن مثـل هـذه        " اسرائيل"التوصل إلى مثل هذه التسوية ، فعلى أرضية مشروع حكومات           
  .المفاوضات المتجددة أيضاً ستكون عقيمة ، وستراوح مكانها
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 عقيمة ومضيعة للوقت - مدة المفاوضات غير المباشرة      -ونعتقد اننا مقبلون ليس فقط على اربعة شهور         
ن عقيمين من المفاوضات العبثية ربما يجران عامين آخرين واكثر ، في ظل             واالرض ، وانما على عامي    

  .مثل هذا العجز الفلسطيني العربي 
االدارة االمريكية توزع الوعود والكالم المعسول على الفلسطينيين والعرب ، وتقدم كل وسـائل الـدعم                

، ونجدد القـول مـع الـسيد        ...ةكي تواصل تفوقها والءاتها ومشاريها االستعمارية المفتوح      " اسرائيل"ل
، ولقد لدغتنا اسرائيل عشرات المرات وآن األوان لعودة اليقظة          " ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين     :"موسى

  ".والوعي العربي
، ان  ..فهل تحمل القمة العربية القريبة في ليبيا يا ترى هذا الشعار الملح في مواجهة الغطرسة الصهيونية               

  .،...غدا لناظره قريب
  16/3/2010الدستور، األردن، 
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  مصطفى الفقي
يؤكد المشهد العربي المعاصر بل واإلسالمي أيضاً أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير، فإسرائيل 

ية وقرارات تعربد على الساحة اإلقليمية والدولية كما تريد وال رادع لها، فهي تستهين بالشرعية الدول
مجلس األمن والجمعية العامة بل وال تعطي الرأي العام العالمي اهتماماً أيضاً، وصدق عبدالوهاب عندما 

، »وحق الجهاد وحق الفدا.. أخي جاوز الظالمون المدى «تغنى بقصيدة رائعة عن فلسطين قال فيها 
بها القضية الفلسطينية هو أمر طبيعي لذلك فإن االنقسام حول القضية اإلسالمية والعربية األولى وأعني 

ومتوقع ألن هناك مدارس فكرية مختلفة تتعدد أساليبها برغم التقائها على الهدف النهائي، وذلك هو شأن 
مناصري هذه القضية العادلة الذين يرون فيها تجسيداً حياً للظلم الذي لحق بشعب عربي مسلم، ونستطيع 

جانب الفلسطيني وإن تركيا معتدلة في هذا الخصوص، كما نستطيع أن أن نقول إن إيران متشددة دعماً لل
وهذا كله قول مقبول وال يجب أن نقحم فيه . معتدلة» فتح«متشددة ولكن حركة » حماس«نقول إن حركة 

، فالكل يؤمن بالقضية وعدالتها ويرفض »االستسالم«أو » العمالة«أو » الخيانة«عبارات متطرفة مثل 
 وجرائمها ويحسب ذات األمر على الدول العربية المجاورة، فمنها من يمكن وصفها تصرفات إسرائيل

بالمتشددة قومياً ومنها من يمكن وصفها بالمعتدلة سياسياً وتتخذ الواقعية منهجاً في النضال السلمي من 
  .أجل الغايات النهائية لحركة الكفاح المسلح ذاتها

موضوع هو أنني دعيت منذ أيام للقاء مجموعة من الطالب ولعل الذي دفعني إلى الكتابة في هذا ال
األميركيين جاؤوا في زيارة استطالعية الى القاهرة بقيادة معلميهم وبعض الشخصيات األميركية المعنية 
بالشرق األوسط والصراع العربي اإلسرائيلي، و شارك معي في هذا اللقاء نائب عربي من الكنيست 

اً نائب يهودي، إلى جانب سفير سابق أللمانيا في الواليات المتحدة، ولقد اإلسرائيلي وكان معه ايض
أدهشني إلى حد الذهول ما اتسمت به أسئلة الطالب األميركيين من وعي شديد وعمق واضح عند تناول 
قضايا المنطقة العربية وتطورات القضية الفلسطينية، وأذكر من بين اسئلة تلك المجموعة األميركية 

:  ما طرحه أحد الطالب، وهو أمر له معنى ومغزى من شاب ال يتعدى العشرين عاماً، عندما قالالواعدة
هل الحكومة اإلسرائيلية الحالية والقيادة الفلسطينية القائمة هما أنسب الخيارات المتاحة لخدمة قضية 

ألوسط كادت السالم في الشرق األوسط و توالت موجات التطرف كلما هبت رياح عاتية على الشرق ا
  تعصف به وتجهض آماله؟ 

واآلن دعونا نستعرض ذلك اللقاء الذي أثار لدي الكثير من الهواجس بل والمخاوف أيضاً وأشير بوجه 
  :خاص إلى بعض النقاط المهمة التي نركز عليها ونقدم هنا تفسيراً لما أجملناه
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كون التسوية السلمية للصراع العربي هل يمكن أن ت«طرح الطالب األميركيون سؤاالًَ مؤداه هو : أوالً
» اإلسرائيلي وحل القضية الفلسطينية أمراً يصدر من الداخل أم يفرض من الخارج على دول المنطقة؟

وهنا اتفق رأينا جميعاً ـ منصة وقاعة ـ على أن الحل ال بد أن يكون ذاتياً ينبع من أطراف الصراع 
و فرضه عليهم، ألنه ال بد أن يشعر كل طرف بتلبية الحد أنفسهم وال يمكن تصديره من الخارج إليهم أ

» ألمانيا الهتلرية«األدنى من مطالبه وإال عدنا الى صيغة تسوية ما بعد الحرب العالمية األولى وشعور 
  . بالظلم والمهانة على النحو الذي دفعها إلى شن الحرب العالمية الثانية

 في القاهرة ونائب السفيرة األميركية في العاصمة المصرية حضر اللقاء سفير روسيا االتحادية: ثانياً
المسؤول عن الشؤون السياسية، وقد كان رأيهما أن تشدد طرف يؤدي إلى تطرف الطرف اآلخر، ولذلك 

في كل منهما، وهو أمر يستوجب » طائفة الصقور«فإن طرفي معادلة الصراع حالياً ينتميان إلى 
لعربي واإلسرائيلي ومخاطبة الرأي العام فيهما بلغة عقالنية وواقعية، إذ مراجعة الداخل على الجانبين ا

إن أية تسوية سياسية مقبلة لن تلبي مئة في المئة احتياجات كل طرف، فالتسوية دائماً هي حل وسط لن 
مناه يرضي المتشددين على الجانبين، بينما قد يقبلها المعتدلون الذين يدركون أنه ال يمكن تحقيق كل ما تت

  . األمم وتتطلع إليه الشعوب
، »األمن مقابل السالم«أثارت فتاة من وفد الطالب األميركيين ما تردده الدولة العبرية عن مفهوم : ثالثاً

 4، فالعودة إلى حدود »األرض مقابل السالم«هذه أسطورة إسرائيلية، بينما المنطق يقول : فقلت لها
 للمطلب العربي ـ سواء من المعتدلين فيهم أو المتشددين منهم  هي الحد األدنى1967) يونيو(حزيران 

ـ ألن ذلك فقط هو الذي يعني تحقيق السالم الشامل والعادل الذي يمكن أن يسود وأن يدوم وأن يستمر، 
وقد ناقشت شخصياً عند إثارة هذه النقطة المخاوف اإلسرائيلية المبالغ فيها والتي تتحدث عن أمن 

الذي كان متحدثًا معنا ركز على » الكنيست« الكبرى في التاريخ العبراني، ألن عضو إسرائيل والعقدة
هذه النقطة وتحدث عن أمن إسرائيل كما لو كان ذلك هو الهدف الوحيد المهدد من دون اآلخرين أما أمن 

هاب في فنبهت الجميع إلى أن إسرائيل أول راعية لإلر! العرب والفلسطينيين فال ذكر له وال حديث عنه
  . تاريخ المنطقة وصاحبة أكبر سجل من الجرائم التي هددت أمن العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً

لقد ظهر من أجواء ذلك اللقاء الذي تمثل فيه إسرائيليون وعرب وأوروبيون وأميريكيون أن : رابعاً
ن جواً من القلق ال زال الوضع في الشرق األوسط يمر بحالة من الترقب أكثر مما فيه من األحداث، وأ

، وعلى الجانب »حماس«وحركة » حزب اهللا»يخيم على المنطقة مع وجود أطراف مؤثرة منها إيران و
اآلخر فإن التشدد اإلسرائيلي يصنع حائط صد منيع أمام كل محاوالت التسوية، ولقد اتفق الحاضرون 

 السياسية نحو ظروف مواتية إلمكانية على ضرورة تغيير المناخ العام في الشرق األوسط وتحول البيئة
تحقيق السالم ولو على مراحل، فالكل يدرك أن سورية العب أساسي في المنطقة كما أنها هي همزة 

  . الوصل بين إيران وكل من الفلسطينيين واللبنانيين
 نشط تحدثت شخصياً في تلك الندوة عن الدور المصري والذي بدأ يزاحمه بدرجة ما دور تركي: خامساً

يقوده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو على اعتبار أن كل 
مساحة تتركها مصر في الصراع العربي اإلسرائيلي تلتقطها الدولة التركية التي تسعى إلى تقديم أوراق 

ركيا وسط الصراع اعتماد شرق أوسطية في محاولتها اللحاق باالتحاد األوروبي، فضالً عن أن دخول ت
العربي اإلسرائيلي هو أمر يعزز مكانتها أمام الواليات المتحدة األميركية وحلف األطلسي والغرب 

) يونيو(عموماً، و ذكرت في معرض حديثي أن االنقسام الفلسطيني الذي تكرس في منتصف حزيران 
لسطينية على نحو أدى إلى  هو المسؤول عن التداعيات السلبية التي طرأت على القضية الف2007عام 

وظهور مشكلة معبر رفح » هولوكوست غزة«االنتقادات الشديدة التي تعرضت لها مصر خصوصاً بعد 
ومسألة األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، فالوحدة الوطنية الفلسطينية هي المدخل الطبيعي 
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 لتسويته، أقول ذلك ونحن على مشارف للوصول إلى تسوية عادلة لنزاع طويل ال تبدو في األفق مالمح
  !قمة عربية جديدة قد تكون تكراراً لسابقاتها

هذه قراءتنا لتأرجح القضية الفلسطينية بين االعتدال والتشدد مع انعدام قدرة العرب على توزيع األدوار 
همية أو توظيف المواقف، فضالً عن التغير الواضح في المناخ الدولي وطغيان قضايا جديدة على أ

الصراع المزمن في الشرق األوسط، لذلك نطالب جامعة الدول العربية بالتأكيد على أن عامل الزمن ليس 
في صالح العرب كما يتوهمون، كما أن األحداث الجارية تشير إلى تزايد سياسات إسرائيل التوسعية 

إلسالمية في األراضي والعدوانية، كذلك فإن امتهانها للمقدسات ومحاولة طمسها للهوية العربية ا
الفلسطينية المحتلة خصوصاً ما يتصل منها بعملية تهويد القدس التي تمضي على قدم وساق هو أمر 

تلك كانت رؤيتنا من خالل حوار عميق . مفزع يحتاج إلى مواجهة غير تقليدية أمام ذلك الخطر الداهم
هة نظر عربية بل أدمنت دائماً السقوط وممتد مع عقليات أميركية شابة لم تتعود على االستماع إلى وج

في مستنقع الدعاية اإلسرائيلية، فالقضية العربية قضية عادلة ولكن المحامين عنها ليسوا على مستوى 
  . العصر أو حجم التحديات أو طبيعة الصراع

  16/3/2010الحياة، 
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