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  مواجهات في القدس تنذر باندالع انتفاضة ثالثةال...  جريحاً في هبة الدفاع عن األقصى150 .1
، أن مصطفي حبوش، القدس المحتلةنقالً عن مراسله في  16/3/2010فلسطين أون الين، نشر موقع 

يلة المصابين في المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلية الثالثاء حص
  . مقدسياً، واعتقال العشرات من المواطنين والصحفيين150، ارتفعت إلى أكثر من 16/3/2010

 مصادرذكرت و .وكانت موجهات عنيفة سادت معظم مدن الضفة الغربية، خاصة مدينة القدس المحتلة
االحتالل منع دخول ووصول الطواقم الطبية إلى المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة كالبلدة  أن طبية

وتركزت المواجهات في مخيم شعفاط، وواد الجوز، والعيسوية، وسلوان،  .القديمة وقام بمصادرة معداتها
مة منها حارتا حطة وصور باهر، وأبو ديس، واندلعت اشتباكات أخرى في عدة أحياء من البلدة القدي

  . والسعدية وشارع الواد، وباب الحديد، وكلها قريبة من المسجد األقصى
ونجحت جماهير القدس في صد عملية اقتحام المستوطنين لألقصى ومنع مجموعات الجمعيات 

هاجمت قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل اإلسرائيلي، المواطنين  و.االستيطانية من دخول باحاته
واستعانت الشرطة  . أدائهم صالة الظهر في الشوارع والطرقات القريبة من بوابات البلدة القديمةخالل

بطائرات مروحية حلقت في سماء القدس، وبقوات المستعربين الذين انخرطوا بالمقدسيين واعتقلوا عدداً 
إلسالمية في الداخل واعتدت قوات االحتالل على الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة ا .كبيراً منهم

  .بالدوس عليه بحوافر خيولها التي هاجمت فيها المصلين خالل الصالة
االستيطانية وأنزلوا " بيت اوروت"واستطاع مئات المتظاهرين في حي الصوانة بالقدس اقتحام بؤرة 

وامتدت  .هاتاألعالم اإلسرائيلية وحطموا كاميرات المراقبة المثبتة في البؤرة، مما أدى إلى وقوع مواج
إلى مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المئات من طلبة المواجهات 

  .أصيب ثالثة شبان، في مواجهات على حاجز قلنديا العسكريكما  ،المدارس وجنود االحتالل
شق خاللها الطلبة وكان محيط مدرسة تقوع الثانوية للبنين شرق بيت لحم مسرحاً لمواجهات عنيفة، ر

 قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة سلمية شارك فيها المئات من  كماجنود االحتالل بالحجارة،
وأصيب ثمانية مواطنين، في مواجهات اندلعت بين أهالي  .طلبة المدارس في قرية حوارة جنوب نابلس
ت بعد خروج طلبة مدارس القرية  وكانت مواجهات اندلع،قرية بلعين غرب رام اهللا، وقوات االحتالل

ولم تختلف الصورة كثيراً في الخليل التي أصيب فيها عدد من المواطنين  .بمسيرة نصرة لألقصى
  .باالختناق إثر مواجهتهم لجنود االحتالل في بلدة بيت أمر شمال المدينة المحتلة
وتحديداً المسجد األقصى، وفي السياق، شددت الشرطة اإلسرائيلية من حصارها على البلدة القديمة 

ومنعت بعض النساء من دخوله، وحظرت بصورة مطلقة إدخال المواد الغذائية مع بعض النساء كبيرات 
  .السن، ومنعت مواطنة من مخيم شعفاط من الدخول بدعوى اصطحابها طفلها في الخامسة معها

 بجراح خالل المواجهات  عنصراً من شرطة االحتالل12ووفق الناطق العسكري اإلسرائيلي، أصيب 
  . التي دارت في الضفة الغربية والقدس

الشرطة  وعن الوكاالت، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 17/3/2010الحياة، وأضافت 
  . فلسطينياً قالت إنهم شاركوا في عمليات رشق الحجارة في القدس60اإلسرائيلية أعلنت اعتقال 

 محمد ،غزةورام اهللا والقدس المحتلة  نقالً عن مراسليها في 17/3/2010ت، البيان، اإلماراوأوردت 
  زار"لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"وفد من ، أن ماهر إبراهيم والوكاالتوإبراهيم 

أصابع الشرطة " كما شددوا على أن ، وحذروا من اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثةأمسالحرم القدسي 
 . "اإلسرائيلية خفيفة على الزناد

 أنوسائل إعالم إسرائيلية نقلت عن المفتش العام للشرطة اإلسرائيلي دودي كوهين زعمه غير أن 
الشرطة ستكون متأهبة وستحشد قوات كبيرة في جبل " شار إلى أن وأ،"ليست انتفاضة ثالثة"المواجهات 

 ."عادة الهدوء إلى المكان حتى يوم األحدالهيكل أي الحرم القدسي حتى يوم الجمعة ونعتزم إ
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بدوره، قال قائد شرطة االحتالل في منطقة القدس أهرون فرانكو إنه سيتم السماح لجماعات اليمين 
 إلى أنه سيتم اليهودي المتطرف بتسيير مسيرة في حي سلوان الفلسطيني المحاذي للبلدة القديمة، مشيراً

 .لمسيرة التي ستنظم يوم األحد المقبلالتداول مرة أخرى في الموضوع قبل ا
  

  هنية يدعو إلى أوسع حملة اصطفاف عربي من أجل القدس .2
السلطة الفلسطينية , اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إسماعيل هنية:  ضياء الكحلوت-غزة 

ة والمسجد في الضفة الغربية بمحاصرة حالة الغضب الشعبي على ما يجري في مدينة القدس المحتل
 عن الشعب الفلسطيني والمقاومة "يدها الثقيلة"األقصى من انتهاكات وتعديات إسرائيلية، وطالبها برفع 

  .الباسلة
وأكد هنية في مستهل جلسة حكومته أمس على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات 

  .أجل القدساالحتالل في هذه المرحلة، داعيا إلى اصطفاف عربي وفلسطيني من 
إن ما يجري اآلن يكشف حقيقة الصراع مع المحتل الصهيوني، ويرسم مستقبل القدس ": وقال هنية
, ال تتخوفوا من حرب يسمونها دينية أو غير دينية، القدس إسالمية مرتبطة بعقيدتنا"، مضيفاً "المحتلة

  . "سانيونحن نتحرك من هذا المنطلق العقدي والشرعي قبل المنطلق الوطني واإلن
وشدد على أن حكومته ستستمر في متابعة التطورات وستقوم الوزارات بمسؤولياتها الكاملة فيما يتعلق 
بالقدس واستمرار الحاضنة الشعبية والجماهيرية، مثمنا هبة جماهير الشعب الفلسطيني والمرابطين في 

  .القدس
لن نتخلى عنكم، لن نخفض صوتنا، ولن نحن معكم، سندعمكم، ": ووجه حديثه للمرابطين في القدس قائال
ال مستقبل لالحتالل على أرض فلسطين، القدس لنا "، وأضاف "نتراجع عن مواقفنا ولن نغادر مواقعنا

  ."واألرض لنا واهللا بقوته معنا
  17/3/2010العرب،قطر،

  
  األنظمة العربية دخلت في مرحلة السبات الشتوي الجليدي: دويك .3

ئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن األنظمة العربية دخلت اآلن في مرحلة           أكد الدكتور عزيز دويك ر    
السبات الشتوي الجليدي، مطالباً الشعوب العربية واإلسالمية بعدم السكوت لتلـك األنظمـة، وأن تقـف                

  .ظهيراً قوياً وسداً منيعا في وجه تهويد القدس وبناء مملكة التوراة على أرض بيت المقدس وأكنافها
الفلسطينيين شعب مبدع يعرف كيف يـدافع       "أن    ) 3-16(اف دويك، في تصريحات متلفزة، الثالثاء     وأض

  " .عن وجوده وكيانه، ويعرف كيف يدافع عن قدسه وعن أقصاه وسائر مقدساته
وأوضح أن الفصائل الفلسطينية تكاتفت مع أبناء الشعب الفلسطيني في هبتهم الجماهيرية، التي تقف فـي                

  .لم الصهيوني الذي دخل مرحلة جديدة وخطيرة وجه هذا الظ
وحمل دويك، السلطة المسئولية الكاملة عن عدم تمكين الشعب من أن يعبروا عن غضبهم الشديد والعارم                

إن هذا النظام مسئول مسئولية كاملة اآلن أكثر من أي وقت مضى، وعليه             "تجاه انتهاك المقدسات، وقال     
لصدع وإعادة الوحـدة، واسـتئناف حياتنـا الفلـسطينية التـشريعية            أن يستجيب لكل الدعوات لرأب ا     

   ".والدستورية وحياتنا الطبيعية
وشدد على أن سلطة رام اهللا تضرب بعرض الحائط بكل الدعوات من أجل عقد المجلس التشريعي، ومن                 

 .أجل استئناف الحياة الشرعية والدستورية الفلسطينية
  16/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  مستوى لمنع امتداد انتفاضة القدس الى الضفةال  يلاع أمنيتنسيق : مصادر اسرائيلية .4
اشادت اجهزة االمن االسرائيلية بما وصفته الجهود الكبيرة التي تبـذلها قـوات  األمـن                : القدس المحتلة 

تلة الى بـاقي مـدن   الفلسطينية في الضفة الغربية لمنع انتشار االحداث التي تجري في مدينة القدس المح            
زاعمة ان تنسيقا على  أعلى مستوى يتم بين الجانبين لمنع تحول احداث القـدس الـى                 ..الضفة الغربية 

  .انتفاضة عنيفة في الضفة الغربية
عن مصادر عسكرية القول ان ضباط وجنود       " كارميال مينشي "ونقلت المراسلة العسكرية لإلذاعة العبرية      

ية نزلوا الى مواقع االحداث واالماكن التي يتوقع ان تتصاعد فيها المواجهـات             االجهزة  االمنية الفلسطين   
ويتعاملون مع الشبان الفلسطينيين قبل ان تصل اليهم قوات الجيش االسرائيليين موضحة ان ذلـك ابعـد                 

  . شبح  المواجهة الدامية  مع الجيش االسرائيلي والذي من الممكن على تصعيد وتوتير االوضاع
االذاعة ان ال مصلحة لدى الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في تصعيد  االوضاع الن المستفيد              واضافت  

منوهة الى ان قرار رفع الطـوق       "..بالمجموعات الفلسطينية المتطرفة  "من ذلك التصعيد هو من وصفتها       
  .  الطبيعيةاالمني عن الضفة جاء لتمكين الفلسطينيين من العمل داخل اسرائيل والعودة  الى الحياة

وزعمت المراسلة العسكرية ان اجهزة  االمن الفلسطينية احبطت محاوالت لحركة حمـاس والفـصائل               
االخرى الثارة ما وصفته بالفوضى في الشارع الفلسطيني والذي يهدف في النهاية حسب زعمهـا الـى                 

  . اضعاف سلطة الرئيس ابو مازن
  17/3/2010وكالة سما، 

  
  سطينية بتوجيه ضربة عسكرية قوية لالحتالل اإلسرائيليبحر يدعو الفصائل الفل .5

طالب أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي احـد            : واشرف الهور  ، وليد عوض  -رام اهللا   
قادة حماس في قطاع غزة الفصائل الفلسطينية بتوجيه ضربة عسكرية قوية لالحـتالل اإلسـرائيلي رداً                

  .ألخيرة بحق مدينة القدس المحتلةعلى االعتداءات اإلسرائيلية ا
ودعا بحر في كلمة له خالل مسيرة حاشدة تجمعت في المجلس التشريعي بغزة الثالثـاء للتعبيـر عـن                   
الغضب تجاه انتهاك األقصى، جامعة الدول العربية إلى إلغاء قرارها بتأييد استئناف المفاوضـات غيـر                

  .المباشرة مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي
كنـيس  'القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا أواخر الشهر الجاري إلى طـرح قـضية افتتـاح                 وطالب  
  .اليهودي قرب المسجد األقصى المبارك على جدول أعمالها واتخاذ القرارات المالئمة' الخراب
فـي  إن رئيس حكومة االحتالل يعلن تحديه مجدداً للعالمين العربي واإلسالمي بإعالن االستمرار             'وقال  

، مطالبا قادة الـدول العربيـة       'التوسع االستيطاني في القدس والضفة الغربية وافتتاح كنيسٍ في األقصى         
  .وعلماء المسلمين بنصرة المقدسات اإلسالمية والمسجد األقصى ومدينة القدس في خطبة الجمعة المقبلة

  17/3/2010القدس العربي، 
  

  لكنيس اليهودي اعتداء على األمة اإلسالميةاالعتداءات على المقدسات وإقامة ا: أبو شعر .6
االعتداءات على , طالب أبو شعر,  وزير األوقاف في الحكومة بغزةوصف:  ضياء الكحلوت-غزة 

المقدسات وإقامة الكنيس اليهودي اعتداء على األمة اإلسالمية جمعاء، موضحاً أن الشعب الفلسطيني 
  . لية تجاه مدينة القدسخرج ليقول كلمته تجاه االعتداءات اإلسرائي

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يصنع عبر مر العصور تاريخ األمة وحاضرها من خالل 
الدماء التي بذلت رخيصة للدفاع عن كرامتها وعزتها، مطالباً مجلس األمن الدولي بضرورة االنعقاد 

  .لبحث ما يجري بالقدس من أجل محاكمة االحتالل قانونياً
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 أبو شعر جميع األجنحة العسكرية في فلسطين إلى العمل على توجيه الضربات العسكرية التي من ودعا
شأنها أن تردع االحتالل وترده عن تنفيذ مخططاته ضد القدس، مبيناً ضرورة أن ينهض علماء األمة 

  . وقادة الفكر فيها من أجل الدفاع عن القدس والمقدسات
  17/3/2010قطر، العرب،

  
  بسبب األوضاع الخطيرة الناجمة عن التصعيد اإلسرائيلي  زيارته لموسكويلغيعريقات  .7

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه ألغى زيارته التي كانت           : وكاالت،  برهوم جرايسي 
مقررة امس الى موسكو وكان سيجتمع خاللها بمسؤولي اللجنة الرباعية الدولية المقرر أن تلتئم بعد غـد                 

تم تأجيل الزيارة الى موسكو بسبب األوضاع الخطيرة الناجمة عن          "وقال عريقات   . في العاصمة الروسية  
  ".التصعيد اإلسرائيلي

وأوضح أنه التقى الليلة الماضية في اريحا ممثلي اللجنة الرباعية الدولية لدى السلطة وسلمهم الرسائل 
  .لالموجهة الى أطراف الرباعية، دون مزيد من التفاصي

وكان عريقات أعلن أنه سيتوجه الى موسكو موفدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء ممثلي 
أطراف اللجنة الرباعية الدولية ووزيري خارجية الواليات المتحدة هيالري كلينتون وروسيا سيرغي 

العام لالمم المتحدة الفروف والممثلة العليا لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية كاترين اشتون واالمين 
  .بان كي مون وممثل الرباعية في الشرق االوسط توني بلير

رسائل خطية من عباس مرفقة بخرائط ووثائق عن مجمل التخريب اإلسرائيلي "وأوضح أنه سيسلمهم 
لعملية السالم وبخاصة النشاطات االستيطانية التي لم تتوقف عنها اسرائيل منذ بدأ المبعوث ميتشل مهمته 

  ".لعام الماضي وأيضا منذ موافقة السلطة الفلسطينية على المفاوضات غير المباشرةا
وأوضح . وكشف عريقات أن الرسائل الخمس تتعلق بالمطالب الفلسطينية بشأن المفاوضات غير المباشرة

الرسائل توضح ما صدر عن الحكومة اإلسرائيلية من قرارات تتعلق بالحرم اإلبراهيمي "عريقات أن 
شريف في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم وعمليات االقتحام التي يتعرض لها المسجد ال

إن خريطة خاصة "وقال ". االقصى وسياسة فرض الحقائق على االرض بما يحدث االن في مدينة القدس
ي المدينة بمدينة القدس ستسلم ألطراف اللجنة الرباعية الدولية توضح ما تقوم به اسرائيل وما نفذته ف
  ". المقدسة حتى تعمل هذه اللجنة على إلزام االخيرة بوقف هذه السياسات التدميرية لعملية السالم
  17/3/2010الغد، األردن، 

  
  العالقات الدولية بمنظمة التحرير تحذر من النتائج المترتبة على سياسة االحتالل في القدس .8

لعالقات الدولية في منظمة التحريـر فـي بيـان          حذرت دائرة ا   : وليد عوض واشرف الهور    -رام اهللا   
صحافي من النتائج المترتبة على سياسة االحتالل في القدس المحتلة، والخطر الحقيقي الذي تُشكله علـى               
األمن واالستقرار في المنطقة والعالم والتي كان آخرها افتتاح كنيس الخراب بجوار المـسجد األقـصى                

 1600يكل الثالث المزعوم على أنقاض المسجد المبارك والقـرار ببنـاء            والتهديدات المتواصلة ببناء اله   
  .وحدة استيطانية في القدس المحتلة 

وأشارت في بيانها إلى أن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة، تسعى جاهدة إلفشال الجهـود الدوليـة         
لعراقيل أمام عملية المفاوضـات     والعربية الرامية إليجاد حل عادل ودائم للصراع في المنطقة، وتضع ا          

المقترحة للهروب من استحقاقاتها، بل تعمل إلى جر المنطقة والعالم بأسره إلى حرب دينية، تهدد األمـن              
  .واالستقرار الدوليين

  17/3/2010القدس العربي، 
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  ريم الرياشي على ميدانين رئيسيينواسم الشهيدة دالل المغربي الحكومة في غزة تطلق  .9
ت الحكومة الفلسطينية في غزة اطالق اسم الشهيدة دالل المغربي والشهيدة ريم الرياشي على قرر: غزة

  .ميدانين رئيسيين في مدينة غزة 
كما أدانت الحكومة خالل اجتماعها األسبوعي برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بشدة الممارسات 

 المتسارعة وخاصة افتتاح ما يسمى بكنيس الصهيونية تجاه المقدسات اإلسالمية وعملية تهويد القدس
الخراب واستمرار مصادرة االراضي بهدف االستيطان وقمع أبناء شعبنا واالعتداء عليهم وتدنيس 

  .المقدسات واهانة المواطنين والمواطنات والحط من كرامتهم
بير عن انفسهم وقالت الحكومة في بيانها األسبوعي أن منع أبناء شعبنا في مناطق سلطة فتح من التع

والتظاهر ضد تهويد القدس وضد القمع الصهيوني تواطؤ صارخ مع االحتالل واستكمال للدور الوظيفي 
الذي تقوم به هذه السلطة المأتمرة أجهزتها االمنية من دايتون االمريكي، ودعت قيادة سلطة فتح للعودة 

طالق سراح المعتقلين السياسيين الى حضن الجماهير وااللتحام معها في مواجهة العدو الغاصب وا
  .وعناصر المقاومة واتاحة المجال لهم بالذود عن حياض وكرامة شعبنا

  17/3/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  لجنة االنتخابات تعلن انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين .10
لثابتة، التي وصل عددها إلى     قررت لجنة االنتخابات المركزية إغالق مراكز تسجيل الناخبين ا        ": رام اهللا 

 مركزاً، اعتباراً من مساء أمس، على أن يستمر التسجيل اليوم وغداً، لمـن لـم يـستطيعوا إدراج                   773
أسمائهم خالل الفترة المحددة، وذلك في مقرات الدوائر االنتخابية الرئيسية في محافظات الضفة الغربية،              

لناخبين ميدانياً، إلى أن يتوقف التسجيل كليـاً مـساء غـد            في حين تستمر الفرق المتنقلة بعملية تسجيل ا       
  .الخميس

وعقدت اللجنة في مقرها العام بمدينة رام اهللا، أمس، اجتماعاً مطوالً، اطلعت خالله على تقريـر سـير                  
  .عملية تحديث سجل الناخبين، خالل الفترة المحددة والمعلنة، والتي استمرت أحد عشر يوماً

 ستبدأ فوراً بمعالجة بيانات الناخبين تمهيداً إلعداد السجل االبتدائي لمرحلـة النـشر              وذكرت اللجنة أنها  
 نيسان المقبل، وفقاً للجدول الزمنـي المعلـن لالنتخابـات           29-25واالعتراض المقررة في الفترة بين      

  .المحلية
 االنتخـابي   وعبرت اللجنة عن أملها بإتاحة الفرصة ألبناء قطاع غزة للمشاركة فـي تحـديث الـسجل               

واالنتخابات، باعتبارها حقاً قانونياً لكل مواطن، مبينة أنها لم تتمكن من إجراء تحديث السجل االنتخـابي                
 .في قطاع غزة بسبب استمرار إغالق مكاتبها هناك، منذ أكثر من أربعة أشهر

  17/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  غم العراقيل اإلسرائيليةاالقتصاد الفلسطيني بات يشكل نموذجاً واعداً ر: فياض .11
سالم فياض أن البيئة االستثمارية في فلسطين هي بيئة واعدة ومناسـبة            .  أكد رئيس الوزراء د    :بيت لحم 

رغم العراقيل والقيود اإلسرائيلية، مشددا على  أن ذلك تحقق بفضل ريادية وصـمود قطـاع األعمـال                  
  .ثمر التي تمكنت السلطة الوطنية من تحقيقهاوحالة االستقرار وتوفير األمن واألمان للمواطن والمست

جاء ذلك خالل مشاركة رئيس الوزراء بحضور الرئيس البرازيلي لويس لوال دي سيلفا أمس في جلـسة                 
الذي عقد فـي بيـت لحـم        " االستثمار في المستقبل  : فلسطين.. البرازيل"الختام من الملتقى االقتصادي     

 .نبحضور رجال اعمال فلسطينيين وبرازيليي
  17/3/2010الحياة الجديدة، 
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  تهون العوائق أمام القدس واألقصى والمقدسات: مشعل مخاطبا أهل الضفة .12
دعا خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أهل القدس إلـى مواصـلة صـمودهم                : دمشق

كل العوائـق   وحمايتهم للمسجد األقصى المبارك، مطالباً الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى جعل             
التي تحول دون الدفاع عن المقدسات وراء ظهورهم، ومشدداً على ضرورة الوحدة والعمل يداً بيد حتى                

  .تستعيد القضية الفلسطينية وجهها الحقيقي
 خالل حفل أقيم لتأبين القيادي في الجبهة الـشعبية لتحريـر            16/3وتوجه مشعل في كلمة ألقاها الثالثاء       

بطـن  "في الذكرى السنوية األولى لوفاته، إلى أهل القدس قـائالً           " فضل شرورو "امة  فلسطين القيادة الع  
األرض اليوم خير من ظهرها إذا بدأت معاول الهدم عملها في أساسات األقصى، فواصـلوا صـمودكم                 

، هذه لحظة تاريخية، واألمة معكم والعالم يشهد لحظـة          48وحمايتكم واستبسالكم يا أهل القدس ويا أهل        
  ".ل في منطقة الشرط األوسط، فال تتوقفواتحو

خُذل من أناس كان بإمكانهم أن يكونوا فـي الـصف           "وأشار مشعل إلى أن الشعب الفلسطيني في القدس         
عجز أحباب القدس واألقصى أن يكونوا في ساحات القـدس األقـصى ألن             "، وأضاف   "األول فلم يفعلوا  

وال البقية الباقية من شعبنا في األراضي المحتلـة عـام           الحواجز تمنعهم، وتحول دون أهلنا في غزة، ول       
م، لكان وضع القدس أصعب، وأنا واثق أن الماليين من العرب والمسلمين وأحرار العالم قادرون               1948

  " .على نصرة القدس واألقصى، ولكن اليد القصيرة اليوم ستكون ممتدة غداً إن شاء اهللا
الحر تكفيه اإلشارة، القـدس واألقـصى ومقدسـاتنا         "لمحتلة قال   وفي سياق كالمه ألهل الضفة الغربية ا      

اإلسالمية والمسيحية أوالً، وكل العوائق أمام القدس واألقصى والمقدسات تبقى خلف ظهـركم، تهـون               
  ".العوائق أمام القدس واألقصى والمقدسات

السلطة اليوم في الضفة    "من حاتم عبد القادر، متوجهاً إلى حركة فتح         " الصوت الصادق "أشاد مشعل بـ    و
الغربية وعنوانها الحقيقي سالم فياض تشوه الصورة الفلسطينية، تشوه تاريخنا ونضالنا الذي كنتم يا أهل               
فتح السباقين في إطالق شرارته، فتعالوا معاً وجميع الفصائل يداً بيد لنعيد المسيرة إلى نصابها، ولنقـدم                 

  ".معبرة للصهاينة ولإلدارة األميركيةالوجه الحقيقي للقضية ولنقول رسالتنا ال
لن تستطيعوا أن تفرضوا على شعبنا من تشاؤون من القيادات، المال ال            "وأجمل مشعل هذه الرسالة بقوله      

يصنع قيادة، والقرار األمني من دايتون وأعوانه ال يصنع قيادة، القيادة تـصنعها الـشعوب والخنـادق                 
  ".والتضحيات

هو أمام الرئيس البرازيلي والتي قال فيها إن القدس العاصمة الموحدة واألبدية لـ             كما أشار إلى كلمة نتنيا    
، وأضاف  " ستنقلب على رؤوسكم   بيريدونها حرباً دينية، نقول لهم هذه الحر      "؛ حيث قال مشعل     "إسرائيل"
عوم، فاأليام   هو اليوم الذي أردتموه عالمياً لهدم األقصى وبناء الهيكل المز          2010\3\16إذا استبشرتم أن    "

  ". هذا اليوم بذاته سيكون البداية الحقيقية لنهاية الكيان الصهيوني3\16قادمة وسترون أن 
أدوا واجب الجهاد حيـث أنـتم فــ    "وختم مشعل كلمته متوجهاً إلى الشعوب العربية واإلسالمية بالقول   

 مكان، فمن كان صادقاً في      ليست موجودة فقط في القدس وفي الضفة وفلسطين، الخطر في كل          " إسرائيل"
 ".حبه للقدس عليه أن يؤدي صالة الجهاد حيث هو

  17/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  بمنع أي انتفاضة شعبية في الضفة لنصرة القدسحاتم عبد القادر يتهم حكومة فياض  .13
لتي تشهدها حذر مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، من أن التطورات ا): وكاالت(

وقال في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي إن . القدس من شأنها تفجير األوضاع في المنطقة بأسرها
واعتبر أن تدشين هذا . ويهدد بتفجر األوضاع" اإلسرائيلية"يمثل ذروة االعتداءات " كنيس الخراب"تدشين 
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اء ما يسمى بالهيكل الثالث يشكل خطوة متقدمة تهدف إلى تكريس أو وضع حجر أساس لبن"الكنيس 
  ".اليهودي مكان المسجد األقصى

إلى ذلك، اتهم عبد القادر الحكومة برئاسة سالم فياض، بمنع أي انتفاضة شعبية في الضفة لنصرة القدس 
المحلية عنه قوله إن " صفا"ونقلت وكالة . التي يردد الجميع أنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة

صرخون العرب من أجل دعمهم ومساندتهم، في حين يتخلى عنهم الشارع في الضفة المقدسيين يست"
سياسة لدى هذه الحكومة بمنع إطالق يد "ورأى أن هناك ". بسبب حالة الكبت التي يتعرض لها

ووصف ". الفلسطينيين في الضفة للقيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى مواجهات مع قوات االحتالل
وحمل عبد ". غير مسبوقة ولم يعهدها الفلسطينيون الذين كانوا دائما كالجسد الواحد"ات بأنها هذه اإلجراء

  .القادر أيضا منظمة التحرير والفصائل مسؤولية السماح بكبت الشارع
  17/3/2010الخليج، 

  
 فتح تنتقد الدعوات الندالع انتفاضة ثالثة تجلب الكوارث للشعب الفلسطيني .14

 الدعوات الصادرة الندالع انتفاضة تحركة فتح انتقد من رام اهللا أن 17/3/2010قدس برس، نشرت 
بجوار المسجد األقصى ووضع حجر األساس لبناء الهيكل " كنيس الخراب"ثالثة، رداً على افتتاح 

  .المزعوم، معتبراً أن مثل هذه االنتفاضة ستجلب الكوارث على الشعب الفلسطيني، حسب قوله
 القيادي في حركة فتح بمدينة نابلس أنه ال يميل إلى انتفاضة مسلحة ضد وأوضح تيسير نصر اهللا

إن تأييد مثل هذه االنتفاضة قد ال يكون منصفاً للحالة الفلسطينية في ظل االحتالل : "االحتالل، وقال
  ".وإجراءاته، ال سيما وأننا ما زلنا نقيم االنتفاضة الماضية

في انتفاضة األقصى استُخدم السالح ضد أقوى ): 16/3(ثاء وقال نصر اهللا، في تصريح صحفي الثال
ترسانة عسكرية في المنطقة وهي الترسانة الحربية اإلسرائيلية، وكانت النتائج كارثية على الشعب 

  ".الفلسطيني
وطالب القيادي في فتح إلى اقتصار الغضب على اإلجراءات اإلسرائيلية بالمواجهات السلمية الشعبية، 

نواجه مخططات االحتالل بصدورنا العارية، وال يمكن أن يكون هناك تعايش مع االحتالل س: "وقال
  ".وحكومته العنصرية التوسعية، الشعب الفلسطيني سيواجه ذلك بشكل شعبي

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زياد أبو عين النقاب في تصريحات خاصة في نفس السياق 
هناك : "إلسرائيلي الميداني على األرض مقصود في حد ذاته، وقالعن أن التصعيد ا" قدس برس"لـ

مخطط إسرائيلي كبير جدا إلشعال الحرب الدينية بين اليهود والمسلمين والمسيحيين توطئة لمشروع 
 لتأكيد استحالة التعايش وتحويل إسرائيل إلى 48إسرائيلي كبير إلشعال حرب شبه أهلية داخل أراضي 

، 48ة الجانب، وهو الحل الذي يتم بموجبه تهجير الغالبية العظمى من سكان أراضي دولة يهودية أحادي
ولذلك تضع إسرائيل كل المعيقات أمام حل الدولتين بالتعاون مع فرق هندسية تعمل على األرض من 
أجل فرض حل دولة األنابيب الفلسطينية ودولة الكيان اليهودي اإلسرائيلي بعد خلق الحرب األهلية 

  ".ناع العالم باستحالة التعايشإلق
الناطق باسم حركة فتح فايز أبو أن ) وكاالت( نقال عن 17/3/2010الخليج، في نفس السياق ذكرت 

. المواجهات في القدس والمناطق الفلسطينية بأنها ردود شعبية طبيعية على سياسة التهويدوصف  عطية
نتنياهو دفعت الجماهير ) بنيامين(نتهجتها حكومة سياسة التطرف واالستخفاف التي ا"و قال في بيان إن 

وجدد دعوة فتح لقوى الشعب الفلسطيني ". الفلسطينية للدفاع عن المقدسات واألرض والكرامة الوطنية
  .للوقوف في جبهة موحدة دفاعاً عن القدس
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  لقدسعلى اإلجراءات اإلسرائيلية با" مؤلم ومزلزل"تتوعدان برد " شهداء األقصى"و" القسام" .15
 بـ ""أبو عبيدة"، الذراع العسكرية لحركة حماس، "كتائب القسام" توعد الناطق باسم : فتحي صباح-غزة 

ما يجري في مدينة القدس والمسجد "وقال في بيان أمس إن .  على اإلجراءات اإلسرائيلية"رد مؤلم"
والمقاومة الفلسطينية ... يلياألقصى المبارك سيدفع الوضع لالنفجار من جديد في وجه االحتالل اإلسرائ

والمجاهدون في الضفة هم األقدر على تحديد سبل الرد من هناك على هذا العدوان السافر على 
. "المقدسات، وال نظن أن أبناء شعبنا هناك سيقفون مكتوفي األيدي أمام هذا اإلجرام العنصري المقيت

لمحتلة عن كثب، وندرس سبل الرد على ننظر بخطورة بالغة ونراقب ما يجري في القدس ا": وأضاف
  ." ويؤلم االحتالللألقصىذلك بما يحقق النصرة 

، عناصرها وعناصر فصائل المقاومة إلى "فتح"، الذراع العسكرية لحركة "كتائب شهداء األقصى"ودعت 
التصدي لمحاوالت تهويد القدس الشريف، والرد المزلزل على مسلسل االعتداءات المستمرة بحق "
بإطالق سراح جميع المقاومين من "وطالبت األجهزة األمنية في الضفة . "قدسات اإلسالمية والمسيحيةالم

أبناء شهداء األقصى وإرجاع سالحهم لهم ليدافعوا عن المقدسات وإطالق سراح جميع المقاومين 
ستهدف الفلسطينيين واالنضمام إلى صفوف الشعب والمقاومة في التصدي للهجمة الصهيونية التي ت

  ."الحجر والبشر والمقدسات
بوقف كامل ألشكال التنسيق األمني مع المحتل الصهيوني ووقف مالحقة "وطالبت األجهزة األمنية 

المقاومة تحت ما يسمى مكافحة اإلرهاب وحفظ أمن العدو والتزامات خريطة الطريق المدمرة تطبيقاً 
تتابع ما تقوم به األجهزة األمنية في "الت إنها وق. "دايتون المجرم) األميركي كيث(ألوامر الجنرال 
فياض من منع ألي حال تضامنية جماهيرية مع أهلنا في القدس وفي الخليل ) سالم(الضفة وحكومة 

  ."ونابلس وتفريق واعتقال المتظاهرين
  17/3/2010الحياة، 

  
   كافةحماس تدعو إلى انتفاضة شعبية يشارك فيها المجتمع الفلسطيني على المستويات .16

دعا الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى             :وليد عوض  -رام اهللا   
يشارك فيها المجتمع الفلسطيني بهيئاته ومقوماته على المستويات كافة، مشيراً إلـى أن             ' انتفاضة شعبية '

يل الحية عضو المكتب الـسياسي      ودعا الدكتور خل   ."ال بد أن تنشأ من خالل إرادة شعبية       "هذه االنتفاضة   
  ."لغة البندقية'، مؤكداً أن إسرائيل ال ينفع معها إال "النهوض لزلزلة إسرائيل'لحماس المقاومة إلى 

 الوطني في للحفاظ على الثوابت ونصرة القدس الذي انعقد          وانتقد الدكتور محمود الزهار رئيس المؤتمر     
 التفاف جميع   وأكد عملية التفاوض مع إسرائيل،      لفلسطينيةأول من أمس بمشاركة عدد كبير من الفصائل ا        

الفلسطينيين حول خيار المقاومة، مشدداً على ضرورة إنهاء حالة االنقسام السياسي، ودعا الفلسطينيين في              
الزحف نحو القدس والربـاط فيهـا لحمايتهـا مـن المخططـات      " إلى ضرورة 48القدس ومناطق الـ    

  . ة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى نصرة القدس وحماية المقدسات، كذلك دعا القم"الصهيونية
  17/3/2010القدس العربي، 

  
   في األماكن المقدسةدخلت مرحلة الحسمالعدو الصهيوني المعركة مع : أبو زهري .17

حماس سامي حركة الناطق باسم  أن فتحي صباح نقال عن مراسلها من غزة 17/3/2010الحياة، نشرت 
ودعا . "المعركة مع االحتالل الصهيوني دخلت مرحلة الحسم في األماكن المقدسة"هري اعتبر أن أبو ز

تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام ما تتعرض له المقدسات اإلسالمية "الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى 
  ."من اعتداءات صهيونية
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صالح . دالقيادي في حركة حماس ن  من غزة أ16/3/2010قدس برس، في نفس السياق ذكرت وكالة 
تصعيد خطير لم يسبق "البردويل حذر من تداعيات تطورات األحداث في القدس واألقصى ووصفها بأنها 

" قدس برس"وأشار البردويل في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ ".1967له مثيل منذ عام 
الدائرة في المنطقة، والتي عنوانها الصمت المؤامرة "إلى أن هذا التصعيد جاء تتويجا لما قال إنه 

الرسمي العربي، والتعاون األمني الذي تقوم به فتح وسلطتها، والتواطؤ الغربي المكشوف، والدعم 
  ". األمريكي المستمر

  
  غياب رد المقاومة على اإلجراءات اإلسرائيلية عائد إلى االنقسام السياسي : الجهاد .18

يادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيـب أن غيـاب رد المقاومـة              أكد الق  :وليد عوض  -رام اهللا   
 عائد إلى االنقسام السياسي،     واالستفزازية اإلسرائيلي على ممارساته التهويدية      االحتاللالفلسطينية ولجم   

  .الذي أدى إلى لجم المقاومة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية
أضعف الساحة الفلسطينية وجعلها في أسوأ حالتها، وشل        وأوضح حبيب في تصريح صحافي أن االنقسام        

مشروع المقاومة، وأثر على مجمل الوضع الفلسطيني بشكل عام، مشيراً إلى أن المقاومة فـي الـضفة                 
  .الغربية تتعرض للقمع والحصار، وفى غزة متوقفة بحجج غير معقولة

احة الفلسطينية، وجعلهـا فـي أسـوأ         يستغل االنقسام الفلسطيني الذي أضعف الس      االحتاللإن  "وأضاف  
  ."حالتها، من أجل فرض وقائع احتاللية وتحقيق مكتسبات لكيانه الغاصب

وفي السياق أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي أن صعوبة الظروف ال                
قاومة، في وجه المخططـات     يمكن لها أن تفرق بين الفلسطينيين في الدفاع عن المقدسات وتبني خيار الم            

  .اإلسرائيلية
  17/3/2010القدس العربي، 

  
 سحب المرجعية السياسية لفتح في لبنان من الطيراوي وإسنادها إلى األحمد": الشرق األوسط" .19

مهمة " أن "الشرق األوسط"أفاد مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية لـ:  سناء الجاك- بيروت
 في لبنان سحبت من توفيق الطيراوي الذي توالها وفق التشكيالت المرجعية السياسية لحركة فتح

وأن قرارا اتخذ على . األخيرة، واستندت إلى عزام األحمد ليصبح المفوض األعلى للحركة في لبنان
الفور بتجميد كل القرارات السابقة التي أثارت انتقادات واعتراضات واسعة النطاق في أوساط فتح في 

األحمد سيزور "وأضاف أن . "رار إعفاء قائد الكفاح المسلح منير المقدح من مسؤولياتهلبنان، وأبرزها ق
 ."لبنان قريبا لإلشراف مباشرة على ترتيب أوضاع فتح الداخلية

التشكيالت األخيرة لم تأت بجديد يعيد إلى حركة فتح حيويتها في لبنان، بل تركتها "ويرى المصدر أن 
كما أنها سلمت الورقة . ة سياسية لتحسين أوضاع الالجئين في لبنانعلى انقساماتها في غياب رؤي

الفلسطينية في لبنان إلى كل من سلطان أبو العينين وتوفيق الطيراوي ومحمد دحالن، مما غلب الصفة 
 ."األمنية على الصفة السياسية لجهة التعامل مع الحكومة اللبنانية

 "تفضل عدم التدخل في ترتيب البيت الفلسطيني" إنها "وسطالشرق األ" مصادر لبنانية لـمن جهتها قالت
وال لزوم . 2006اللبنانيين اتفقوا بشأن السالح الفلسطيني على طاولة الحوار األولى عام "وقالت إن 

 ."لمواقف جديدة أو ضجيج إعالمي
ي لبنان، ومن المقرر أن يحضر خالل نهاية األسبوع وفد فتحاوي ليجتمع بالمسؤولين الفلسطينيين ف

 .إلعادة النظر في التشكيالت المجمدة والبحث في الملفات العالقة
  17/3/2010الشرق األوسط، 
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   بعد ظهور اسمه في قائمة حماس للتبادل أسيرتخفيض مدة حبساالحتالل يرفض  .20
  رفضت لجنة تخفيف األحكام التابعة إلدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية في معتقـل بئـر              :القناة السابعة 

السبع طلباً تقدم به المعتقل أحمد أبو حصيرة من نشطاء الجهاد اإلسالمي في غزة، لتخفيض مدة حكمـه                  
إلى الثلث كما جرت العادة، بعد أن ظهر اسمه في القائمة التي تقدمت بها حماس إلبرام صـفقة التبـادل               

 عامـاً بـصورة     33يلية   عاماً، قضى في السجون اإلسرائ     58أبو حصيرة، ابن األ    ".جلعاد شاليط "مقابل  
طلبه إلى إدارة السجون التي رفضت مناقـشة        " ليئا تسيمل "متواصلة، حيث أوصلت محاميته اإلسرائيلية      

الطلب كليا، بدعوى أنه إن أنهى محكوميته هذه األيام بعد تخفيض مدة الثلث، فستقدم حماس لنـا اسـماً                   
  .جديدا على قائمة التبادل

، ثم أطلق سراحه بعد ثماني سـنوات مـن   1971 في المرة األولى عام     وقد سبق ألبو حصيرة أن اعتقل     
 اعتقل ومن حينها ما زال يقضي سنوات        1986اعتقاله، حيث انضم لصفوف الجهاد اإلسالمي، وفي عام         

  .حكمه المؤبد في السجن اإلسرائيلي
  17/3/2010، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة

  
  "المفاوضات العبثية"ف تطالب بوق" الشعبية" .21

رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطين             . ددعا  : اشرف الهور  - غزة
وطالب  .ومسؤولها في قطاع غزة لضرورة تعزيز المقاومة بكل اشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة            

دم فائدتها وضررها على قـضيتنا      وقف المفاوضات العبثية والضارة التي أكدت الحياة ع       "مهنا بضرورة   
، مشددا على ضرورة العودة إلى حوار جـدي لمناقـشة           "وما لها من دور سلبي على مشروعنا الوطني       

  .2005الوضع الفلسطيني على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة 
  17/3/2010القدس العربي، 

  
  ألقصى لبمصالحة فورية نصرةيطالب " تجمع الشخصيات المستقلة" .22

أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أمس، على ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني وإتمام : )أ ب د(
. المصالحة تلبية لنداء المسجد األقصى وكرد حقيقي على ممارسات االحتالل واعتداءاته على القدس

ة إلنهاء االنقسام والتنبه وطالب التجمع، في بيان، بضرورة توجه الكل الفلسطيني إلى مصالحة حقيقي
والتصدي للمخططات اإلسرائيلية المتصاعدة تجاه مدينة القدس والمسجد األقصى لنصرة المقدسات 

   .اإلسالمية المنتهكة من قبل االحتالل
  17/3/2010الخليج، 

  
  يهدد باالنسحاب من الحكومة"العمل"و..  اإلسرائيلية تنتقد توتير العالقة مع أوباماالمعارضة .23

اختلفت وجهات النظر في إسرائيل في تقويم األزمة السياسية مع إدارة الرئيس باراك أوباما، : تل أبيب
لكن غالبية ما يقال ويكتب في الصحافة اإلسرائيلية وفي صفوف أحزاب المعارضة، يهاجم سياسة رئيس 

 يدعو نتنياهو إلى ، يوئيل ماركوس، أن"هآرتس"وبلغ األمر بالكاتب في . الوزراء بنيامين نتنياهو
ولكن كان هناك . االستقالة باعتبار أن أداءه في هذه األزمة يثبت بأنه ال يصلح لمنصب رئيس حكومة

ليست إسرائيل بحاجة إلى أميركا، فحسب، بل أميركا أيضا "أيضا من وقف إلى جانبه وتحدث عن أن 
 ."بحاجة إلى إسرائيل

، تسيبي ليفني، نتنياهو بأن يطوق األزمة بشكل حكيم "يماكد"فعلى الصعيد السياسي، طالبت رئيسة حزب 
وال يجوز . ويدرك أن الحديث يجري عن الواليات المتحدة، الحليف الذي ال يريد إلسرائيل إال الخير

 .المساس به أو بمصالحه
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خل ، حاييم أورون، إن نتنياهو يتصرف مع الواليات المتحدة كما لو أنه فيل دا"ميرتس"وقال زعيم حزب 
وحتى حزب العمل الشريك في الحكومة رأى أن األزمة مع أميركا ال تروق لهذا الحزب . حانوت فخار

وصرح زعيمه وزير الدفاع إيهود باراك، الذي يزور . وأنه سيجد نفسه خارج الحكومة إذا استمرت
ألزمة واقترح أن إسبانيا حاليا بأنه يؤيد أن تتجاوب حكومته مع كل المطالب األميركية من أجل تسوية ا

، في غرفة واحدة ليتفاوضا في )أبو مازن(يتم حشر نتنياهو سوية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 
 .كل القضايا

وحتى الرئيس شيمعون بيريس، الذي يحظر عليه التحيز لموقف سياسي دون اآلخر كونه في منصب 
محظور علينا الدخول في .  هي أهم حليف لناالواليات المتحدة"بروتوكولي، انتقد ضمنا نتنياهو، بقوله 

علينا أن نفتش عن الوسائل لتقوية العالقات . صدام معها، ألننا عندئذ نبقى لوحدنا معزولين في العالم
وما يمكن اعتباره مخاطرة من أجل السالم، أيا كان نوعه، فهو أفضل من المخاطرة . معها ال إضعافها

  ."العكسية ضد السالم
 17/3/2010سط، الشرق األو

  
  اإلعالم اإلسرائيلي يواصل انتقاد سياسة نتنياهو بسبب األزمة مع إدارة أوباما  .24

اختلفت وجهات النظر في إسرائيل في تقويم األزمة السياسية مع إدارة الرئيس باراك أوباما، : تل أبيب
وبلغ .  بنيامين نتنياهويهاجم سياسة رئيس الوزراء لكن غالبية ما يقال ويكتب في الصحافة اإلسرائيلية

، يوئيل ماركوس، أن يدعو نتنياهو إلى االستقالة باعتبار أن أداءه في هذه "هآرتس"األمر بالكاتب في 
ولكن كان هناك أيضا من وقف إلى جانبه وتحدث . األزمة يثبت بأنه ال يصلح لمنصب رئيس حكومة

 ."أيضا بحاجة إلى إسرائيلليست إسرائيل بحاجة إلى أميركا، فحسب، بل أميركا "عن أن 
على مر السنين ": "هآرتس"وكتب وزير الدفاع األسبق عن حزب الليكود، البروفسور موشيه أرنس، في 

لم يتم . نشبت خالفات بين إسرائيل والواليات المتحدة وهو شيء ال يمنع أيضا بين أفضل األصدقاء
لكن الرئيس أوباما أخذ . بين ممثلي الدولتينالتعبير عن الخالفات علنا على نحو عام بل بحثت بسرية 

بتوجه جديد لمح إليه بخطبة القاهرة في السنة الماضية عندما دعا إسرائيل علنا إلى وقف البناء في 
لكنه يتبين لألميركيين . سبب هذا التوجه هو إرادة التعجيل بالتفاوض بين إسرائيل وعباس. المستوطنات

ففي حين . صعب على عباس بل ربما يمنعه المجيء إلى طاولة المباحثاتبما يؤسفهم، أن هذا التوجه ي
أجرى عباس في الماضي محادثات مع إسرائيل بال شروط مسبقة والبناء في المستوطنات مستمر، لم 
تترك له خطبة القاهرة من خيار سوى طلب وقف البناء في يهودا والسامرة شرطا مسبقا لبدء المحادثات، 

 . تطيع أن يكون أقل فلسطينية من أوبامافإن عباس ال يس
لنقل إن حكومة إسرائيل يمكنها أن تطلق، ابتداء من يوم غد، ": وكتب المحرر العسكري، أليكس فيشمان

. طائرات سالح الجو لقصف المنشآت النووية في إيران دون أن تبلغ أو تنسق ذلك مع اإلدارة األميركية
مات بعيدة المدى من هذا النوع، وإن في وسعه أن يقدم إنجازات ولنقل إن سالح الجو جاهز لتنفيذ مه

إذن ماذا؟ ماذا سيحصل بعد دقيقة من عودة الطائرات إلى البالد؟ ماذا سيحصل بعد أن تتبدد . دراماتيكية
سحب الدخان من فوق األهداف؟ هل دولة إسرائيل قادرة على أن تترجم مثل هذا اإلنجاز العسكري إلى 

إسرائيل خرجت إلى حرب . ال:  إلى اتفاق سياسي، دون الظهر األميركي؟ الجواب هوإنجاز سياسي،
وقعته مع كوندوليزا . ومع من وقعت اتفاق وقف النار؟ ليس مع نصراهللا. 2006صغيرة في لبنان في 

 .رايس، التي مررت قرارا في مجلس األمن
 17/3/2010الشرق األوسط، 
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  وحدة استيطانية اضافية قبيل مغادرة بايدن426ناء  صادقت على مناقصتين لب"سرائيلإ" .25
كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة في نشرتها المركزية مساء اليوم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 

 وحدة 426نتنياهو، أخفى عن نائب الرئيس األميركي، جو بايدن، اإلعالن عن مناقصتين جديدتين لبناء 
 ".الخط األخضر" القدس المحتلة وتحديداً في جبل ابو غنيم وشرق ما يسمى استيطانية جديدة في

 وحدة 309وقالت القناة إن قبيل مغادرة بايدن السرائيل تمت المصادقة على مناقصتين، األولى لبناء 
في القدس المحتلة، وكان اخر موعد لتقديم عروض للمناقصة يوم " نفيه يعقوف"استيطانية جديدة في حي 

 .بعاء الماضي أي يوم مغادرة بايدن اسرائيل الى األردناألر
التي ترصد المشاريع اإلستيطانية في الضفة الغربية ان " سالم اآلن"ونقلت القناة مع مدير حركة 

المشروعين يعيقان فصل القدس الغربية عن الجزء الشرقي من المدينة وعن األراضي الفلسطينية شرق 
 .سياسية مستقلبية وتخلق واقعاً سياسياً ثنائي القوميةالخط األخضر في اطار تسوية 

 17/3/2010، 48عرب
  

   يتضامن مع القدس واألقصى48وفد من قيادات  فلسطينيي الـ .26
ـ        :  حسن مواسي  -القدس المحتلة     بزيارة تضامنية   48قام وفد من لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني ال

ـ  إلى القدس والحرم الشريف، حيث نددت قياد        بالممارسات االحتاللية الجاريـة فـي       48ات فلسطينيي ال
  .القدس، محذرة من عواقب الخطوات التي تقوم بها إسرائيل الرسمية

ـ            إلى القدس إسرائيل إعادة النظر      48ودعا رئيس اللجنة محمد زيدان الذي رأس وفدا لقيادات فلسطيني ال
دس بصورة خاصة، إذ أن هذه التصرفات سـتؤدي         في سياستها العدائية ضد الفلسطينيين عامة ومدينة الق       

  .إلى إشعال المنطقة
على إصرار الفلسطينيين للدفاع عـن القـدس،        " التجمع الوطني الديمقراطي  "شدد النائب جمال زحالقة     و

  . وأنهم مهما فعلوا سنصل إلى القدس للدفاع عن األقصى وعن مدينة القدس
  17/3/2010الدستور، األردن، 

  
  بارزون ينتقدون نتنياهو ويصفون سياسة حكومته بالحمقاء والخطيرةاعضاء كنيست  .27

وجه ثالثة اعضاء كنيست من الشخصيات البارزة احدهم اسرائيلي         :  وفا - الحياة الجديدة  -القدس المحتلة   
وآخران عربيان، انتقادات شديدة لحكومة االحتالل االسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو، على خلفية احداث             

  .سالقد
  .احمد الطيبي وطلب الصانع ودوف حنين: واالعضاء هم

ضـد  " التهويد والتهديـد "إن عنوان السياسة اإلسرائيلية هي     : "وقال عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي     
وأضاف في حديث صحافي له أثناء وجوده امس فـي المـسجد األقـصى               ".القدس والشعب الفلسطيني  

صرخ بأعلى صوتنا ضـد سياسـة التهويـد واالسـتيطان وطـرد             نحن هنا نقف موحدين لن    :" المبارك
  ".الفلسطينيين

وطالب حنين، الحكومة اإلسرائيلية بالتوقف عن إشعال النيران في مدينة القدس العربيـة، مؤكـدا فـي                 
تصريحات نتانياهو حول استمرار البناء في القدس هي عبارة عن صب الزيت            : "تصريح صحفي له، ان   

ان "وأضـاف    ."س وستولد انفجارا قد نعرف كيف يبدأ، لكن ال أحد يعلم كيف سينتهي            على النار في القد   
  ."اسرائيل في هذه الفترة بحاجة لرئيس حكومة متزن ومسؤول، وعلى نتانياهو االستقالة فوراً من منصبه
حها وأكد حنين أن حكومة االحتالل االسرائيلي، معنية بتفجير الوضع في المنطقة برمتها، خدمة لمـصال              

  .الضيقة ولدفع الشعب الفلسطيني دفعاً نحو انتفاضة جديدة تعبيراً عن يأسه من تعنت الحكومة اإلسرائيلية
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إن حكومة إسرائيل   "ومن جهته قال عضو الكنيست طلب الصانع أثناء تواجده امس، في المسجد األقصى              
اجهات عنيفة وتسبب بانـدالع     اليمينية، حكومة خطيرة وحمقاء وتلعب بالنار وسوف تجر المنطقة الى مو          

انتفاضة ثالثة، ألنها تمس بالمسجد األقصى المبارك وتمنع وصول المصلين لباحـات األقـصى وتهـود                
  ."القدس

 لسنا حياديين في قضية القدس واألقصى، وأن القدس واألقـصى فـي             48أننا في اراضي    "وأكد الصانع   
  ".اقلوبنا ولن نقف مكتوفي األيدي وسندافع عنه بأجسادن

  17/3/2010الحياة الجديدة، 
 

   نتنياهو طلب لقاء مصالحة مع بايدن :يديعوت .28
 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن رئيس  : واشنطن ـ القدس المحتلة ـ وكاالت األنباء

ن خالل دالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء مصالحة مع نائب الرئيس األمريكي جو باي
   . يارته واشنطن األسبوع المقبلز

  17/3/2010االهرام، مصر،
  

29. بالقراءة األولى قانون حظر إحياء ذكرى النكبةالكنيست يقر   
أقر الكنيست مساء اليوم الثالثاء بالقراءة األولى قانوناً يحظر احياء ذكرى النكبة الذي يقضي بفرض 

تتنكر "اء ذكرى النكبة، أو نشاطات عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحي
 . إلى جانب تقييدات أخرى"إلسرائيل كدولة يهودية

ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي تنظيم أو تمويل نشاطات إلحياء ذكرى النكبة أو 
التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها " تمويل نشاطات تدعو إلى 

يمقراطي، تأييد الكفاح المسلح واألعمال اإلرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو الد
  ".برموزها الوطنية

 17/3/2010، 48عرب
  

   في اثارة حدة التوتر"سرائيلإ"ـال مصلحة للواليات المتحدة او ل: ليبرمان .30
ن بان االزمة الحالية مـع امريكـا   قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرما :غزة ـ اشرف الهور 

واكد في تصريحات نقلتها االذاعـة      . 'ستعود الى سابق عهدها   '، الفتا الى ان العالقة بين البلدين        'سنفرج'
، مشيرا الـى ان الحـوار       'ال مصلحة للواليات المتحدة او السرائيل في اثارة حدة التوتر         'االسرائيلية انه   

ورأى ان بعض مطالب األسرة الدولية مـن اسـرائيل          . 'ات مختلفة مستمر في قنو  'المباشر مع واشنطن    
واشار الـى انـه   . 'غير منطقية بما في ذلك منع السكان اليهود من البناء في مناطق معينة بالقدس           'تعتبر  

يجب على الحكومة ان تواجه الضغوطات الممارسة عليها واال تتـأثر مـن التهديـدات التـي يطلقهـا                   
  .الفلسطينيون

  17/3/2010لعربي، القدس ا
  

   يخشى العزلةيزوبير" إسرائيل"ـليبرمان يستهجن انتقاد العالم ل .31
عبر وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان خالل اتصال هاتفي : ووكاالت" المستقبل"رام اهللا ـ 

ات إلسرائيل، مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن استيائه من استمرار العالم في توجيه انتقاد
  .معتبراً أن الحكومة اإلسرائيلية نفذت مبادرات نية حسنة
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ال أفهم لماذا العالم مستمر في توجيه : "االلكتروني عن ليبرمان قوله" يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
  ".االنتقادات إلسرائيل رغم أننا قدمنا مبادرات نية حسنة خالل العام األخير

لجهود والخطوات اإليجابية التي نفذتها إسرائيل خالل العام األخير وبينها كل ا"وتذمر ليبرمان من أن 
وقرار الحكومة المصغرة بتجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وإزالة ) لنتنياهو(خطاب بار إيالن 

  ".الحواجز العسكرية بالضفة وخطوات أخرى، قوبلت لدى المجتمع الدولي كأنها خطوات مستوجبة
ال يوجد أزمة : "ليبرمان إلى زيارة مرتقبة لألمين العام لألمم المتحدة إلى قطاع غزة وقالوتطرق 

إنسانية في غزة ومن تجربتنا نحن نعرف أن المطالبة بالسماح بإدخال مواد بناء وحديد غايتها تمكين 
  ".حماس من مصادرة هذه المواد واستخدامها في بناء صواريخ واستحكامات

 من إبقاء إسرائيل وحيدة في الحلبة الدولية وذلك على اثر األزمة الحاصلة في ز بيريفي المقابل حذر
  .العالقات اإلسرائيلية األميركية على خلفية إقرار أعمال بناء استيطاني في القدس الشرقية

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن الرئيس اإلسرائيلي قوله خالل مراسم إحياء ذكرى الرؤساء ورؤساء 
، مشدداً على ضرورة "علينا بذل جهود عليا لكي ال نبقى وحيدين"لوزارات اإلسرائيليين المتوفين إن ا
تنمية عالقات صداقة مع شعوب أخرى وأولها الواليات المتحدة من أجل ضمان دعم سياسي وقت "

الواليات النظرة إلى العالم الواسع والصداقة مع "وأضاف أن ". الحاجة وتوازن أمني أمام المخاطر
  ". المتحدة هي نسيج يحظر فتقه

  17/3/2010المستقبل، 
  

  "الليكود" في "المتمردين"صفقة استيطانية بين نتنياهو و: يديعوت .32
بنيـامين نتنيـاهو    " الليكود" رئيس الوزراء اإلسرائيلى وزعيم حزب       ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن    
واإلعالن عن استئناف البنـاء فـى       " صفقة"مام  إلت" متمردى الليكود "يجري محادثات عبر مساعديه مع      

" الصفقة"وحسب   .المستوطنات فى الضفة الغربية مع انتهاء فترة التجميد المؤقت فى شهر سبتمبر المقبل            
التى يعتزم مساعدو نتنياهو إبرامها مع المتمردين فإن نتنياهو سيعلن عن موعد انتهـاء فتـرة التجميـد                  

 سبتمبر المقبل ، مقابل تنازل األوساط المتطرفة فى الحزب عـن            26يوم  المؤقت للبناء فى المستوطنات     
  . سعيهم التخاذ مواقف أكثر يمينية منها إعالن انتهاء فترة التجميد فوراً

  17/3/2010الدستور، األردن، 
 

   ينعى شيخ األزهر "إسرائيل" في كبير حاخامات اليهود .33
ة، شلومو عامر إلى القيادة المصرية، وفاة شيخ األزهر نعى كبير الحاخامات في الدولة العبري: الناصرة

صدمته "معبرا عن . في المملكة العربية السعودية) 10/3(محمد سيد الطنطاوي، يوم األربعاء الماضي 
وقالت اإلذاعة العبرية إن الحاخام بعث برسالة  ".وألمه وحزن الحاخامين في إسرائيل بوفاة طنطاوي

  . أبيب ني مبارك عبر السفير المصري لدى تلتعزية للرئيس المصري حس
  16/3/2010قدس برس، 

  
  "حزب اهللا"لـباراك يستبعد حرباً مع لبنان وقلق من دعم سوريا  .34

 قلـق   ،الذي يزور إسـبانيا حاليـا     ،  ابدى امس وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك      : و ص ف، أ ش أ     
ـ   ان يكون هناك خطر مواجهة عسكرية على الحـدود  ، لكنه استبعد"حزب اهللا"إسرائيل من تأييد سوريا ل

  .الشمالية السرائيل
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واجتمع باراك في مدريد مع وزير الخارجية االسباني ميغيل أنخل موراتينوس وبحثـا فـي المواضـيع                 
السياسية واألمنية وفي مقدمها أزمة الملف النووي اإليراني، إلى األوضاع في لبنان وسـوريا والـضفة                

  .زةالغربية وقطاع غ
واجتمع باراك ايضا مع رئيس الوزراء االسباني لويس رودريغيز زاباتيرو وبحث معه في عملية السالم               

  .واالتحاد من اجل المتوسط والقمة المقبلة التي ستعقدها هذه المنظمة في برشلونة في حزيران
لة بين رئـيس  عن باراك تأكيده ضرورة ان تتناول اي مفاوضات مقب" يديعوت احرونوت "ونقلت صحيفة   

واعتبر . الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كل القضايا المعلقة           
باراك أن االختيار األفضل لجدية نتنياهو وعباس هو جمعهما فى غرفة واحدة من اجل التفـاوض مـع                  

 . طرح كل القضايا على الطاولة
  17/3/2010النهار،لبنان،

  
  لمست رغبة تركية بتحسين العالقات: أشكنازي .35

عبرت مصادر عسكرية إسرائيلية عن شعورها بالرضى واالرتياح من المحادثات التي أجراهـا رئـيس               
أركان الجيش غابي أشكنازي في تركيا، بناء على دعوة من قائد الجيش التركي إلكر باسبوغ للمـشاركة                 

تمثّل إشارة  "ادر أمنية إسرائيلية أن الدعوة التركية       ورأت مص . في مؤتمر حلف شمال األطلسي في أنقرة      
 عـن   "هـآرتس "ونقلت صحيفة    ."إلى رغبة المؤسسة العسكرية في تركيا بتطوير العالقات بين الجيشين         

ال حاجة إلى تأكيد أهمية تركيا االستراتيجية، ولدينا رغبة في تحسين           "أشكنازي قوله، أول من أمس، إنه       
  ."مست رغبة تركية مشابهة، والتعاون بيننا مستمرالعالقات مع تركيا، ول

  17/3/2010األخبار، 
  

 كشف عن مخطط جديد لتهويد القدسيالتميمي  .36
كشف تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين ورئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية : عبد القادر فارس -غزة 

، ويسعى إلى ضم الكتل "2020القدس "لنصرة القدس والمقدسات عن مخطط إسرائيلي جديد يسمى 
االستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة إلى المدينة وخفض الوجود الفلسطيني فيها، وقال في بيان أرسل 

 في بلدة  مليار دوالر لتنفيذ هذا المخطط كما حصل أخيرا15ً نسخة منه، لقد تم رصد أكثر من "عكاظ"لـ
 من أراضي البلدة، كما يسعى هذا دونماً 660العيسوية شرقي القدس، حيث تمت مصادرة أكثر من 

وأشار إلى أن .  ألف مستوطن إلى القدس المحتلة لتصبح القدس لإلسرائيليين40المخطط لنقل أكثر من 
 %12 أقل من 2020هذا المخطط يسعى لخفض الوجود الفلسطيني في المدينة بحيث يصبح بحلول عام 

رقي القدس سيتم تفريغها بالكامل من سكانها ش ، مما يعني أن%88ونسبة اإلسرائيليين أكثر من 
وحذر في بيانه له، من بناء مدينة دينية ذات طابع يهودي، بعد أن أقدمت البارحة األولى على . األصليين

 في حي الشرف العربي الفلسطيني، على مقربة من المسجد األقصى، "كنيس الخراب"بناء ما يسمونه 
  .ى المزيد من األراضي وتشريد مئات العائالت الفلسطينية ذلك مقدمة لالستيالء علمعتبراً

  17/3/2010عكاظ، 
  

   جديدة لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية في القدسإسرائيليةخطط  .37
 في القدس المحتلة اإلسرائيلية صادقت لجنة التخطيط والبناء :وكاالتال إبراهيم، كامل -القدس المحتلة 

  . من أمس على خطط جديدة لبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقيةأولخالل جلستها األسبوعية 
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 وصادقت ، أن اللجنة صادقت على معظم طلبات البناء التي قدمت لها"إسرائيل اليوم"وذكرت صحيفة 
 وفي األحياء ،" وأبو طور، والتلة الفرنسية، ورموت،حي جيلو" على توسيع البناء في مناطق مثل أيضاً

  . وراس العمود،بل المكبرالعربية مثل ج
  17/3/2010، األردنالرأي، 

  
   وحدة سكنية ومنشأة في القدس114 االحتالل هدم العام الماضي: وزارة اإلعالم الفلسطينية .38

 الماضي، 2009قالت وزارة اإلعالم الفلسطينية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي هدمت خالل عام : رام اهللا
 منشاة غير سكنية، كما ارتفع عدد اإلنذارات بالهدم 11وحدة سكنية و 103في مدينة القدس وضواحيها 

كما أجبرت السلطات اإلسرائيلية أصحاب المباني بهدم بيوتهم بأنفسهم وإال سيتحملون .  إنذار1500إلى 
وأشار الوزارة في تقرير أصدرته، يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، . غرامات باهظة

  . محاولة لالستيالء على منازل بطرق االحتيال60جرت إلى أنه 
 حالة اعتداء جسدي، وكل حالة قد تشمل شخصاً أو مجموعة، وكانت غالباً 39وأفاد التقرير عن وقوع 

 مناسبات هي أوالً مداهمة للمنازل ثانياً مداهمة المسجد األقصى واالعتداء على حراسه، وثالثاً 5في 
طة بفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية، ورابعاً بعض المسيرات واالعتصامات األنشطة الثقافية المرتب

  .االحتجاجية، وخامساً على الحواجز والبوابات االحتاللية
 حالة اعتداء على مخازن تجارية وحظائر 22وتم توثيق . حالة اعتقال سواء فردية أو جماعية63وجرت 

  . وما إلى ذلكأغنام وخزانات مياه ومزارع، ومحطات وقود
  16/3/2010قدس برس، 

  
   من التوجه إلى القدس48حواجز لمنع فلسطينيي الـ  .39

صباح أمس الثالثاء، " إسرائيل"نصبت شرطة االحتالل حواجز في منطقة الجليل بشمال : )آي بي يو(
، تتأ إلى القدس المحتلة وأعادتها إلى حيث 48 ـوأوقفت الحافالت التي تقل فلسطينيين من مناطق ال

أن الشرطة نصبت الحواجز في طريق عكا صفد وطرق " هآرتس"وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
 .مؤدية باتجاه الجنوب، وأوقفت حافالت ودققت في هويات ركابها وأمرت سائقيها بالعودة

  17/3/2010الخليج، 
  

  طالب بقتل الشيخ كمال خطيبتقوات االحتالل  .40
الحتالل من استهدافها المرابطين والمعتصمين حول المسجد صعدت قوات ا:  عهود محسن–السبيل

األقصى منذ صباح أمس الثالثاء، من أهل الداخل الفلسطيني والقدس الذين كان لهم دور في إحباط 
واعتقلت قوات االحتالل  .اقتحام عشرات من المتطرفين اليهود لباحات المسجد األقصى من باب المغارية

جرحت آخرين، على رأسهم قيادات ونشطاء من الحركة اإلسالمية في الداخل، لمعتكفين وا منالعشرات 
من بينهم المتحدث باسم الحركة اإلسالمية المحامي زاهي نجيدات ومستشار الحركة اإلسالمية لشؤون 

 شيخة، باإلضافة تعرض الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة أبو الشيخ علي واألقصىالقدس 
  . بقنبلة صوتية في رجلهيبأص، الذي اإلسالمية

إن قوات االحتالل طالبت بقتل الشيخ كمال خطيب وحرضت عليه، " مؤسسة األقصى"وفي األثناء قالت 
وقال الشيخ  ".هذا الذي نريد أن نقتله: "حيث أشار أحد ضباط الشرطة إليه والمجموعة التي حوله وقال

شك صمام األمان والحمد هللا، وكانت هي حالة هذه الجموع التي أتت اليوم كانت هي وال : " خطيبكمال
وأضاف  ".الردع التي منعت أولئك المستوطنين من أن يدخلوا والجماعات الدينية لتدنيس المسجد األقصى
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لن نلين؛ لن .  نظل جنود األقصى األوفياءأننحن عازمون على : "في تصريح صحفي وصلنا نسخة عنه
اع عن المسجد األقصى المبارك، ونحن على يقين أن وجه االحتالل ننقض هذا العهد بيننا وبين اهللا للدف

  ".األغبر سيمضي بإذن اهللا، ولن يكون في المسجد األقصى، إال أهله وأصحابه المسلمون
  17/3/2010السبيل،األردن، 

  
  ما يحدث في القدس هو امتحان كبير للقمة العربية: الشيخ عكرمة صبري .41

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة ما يحدث في القدس اعتبر الشيخ عكرمة صبري : غزة
وأعلن صبري أنه قدم مذكرة للقمة العربية بشأن القدس، .  للقمة العربية المقبلة كبيراً وتحدياًامتحاناً

) الزعماء العرب(هم ": وأضاف. محذرا من تداعيات عدم التعاطي بجدية مع ما يجري في المدينة
وحذر صبري من أن الحكومة اإلسرائيلية . "ى األمور، وعليهم أن يغضبوا من أجل األقصىيغضبون لشت

تخطط للسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأن تصول وتجول في البلدة القديمة وتعربد وتضعف موقف 
 .مواطنيها

 17/3/2010الشرق األوسط، 
  

   ويحذرون من األيام القادمة..مقدسيون يطالبون القادة العرب بالنهوض من أجل األقصى .42
وجهت شخصيات مقدسية دعوات إلى القادة العرب بضرورة الوقوف إلى جانب :  عهود محسن–السبيل

المدينة المقدسة في محنتها، واالرتقاء إلى مستوى الحدث، محذرين في ذات الوقت من األيام القادمة التي 
ام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس شدد األمين الع حيث .تنتظر المدينة المقدسة وأهلها

تتصاعد بشكل خطير وال "والمقدسات حسن خاطر، على أن األمور في القدس ومحيط المدينة المقدسة 
أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحصل في األيام القادمة، فالجرائم الصهيونية مستمرة وتدفع باتجاه االحتقان 

المطاف لالنفجار وانطالق انتفاضة عارمة في األراضي الفلسطينية ألن الشعبي الذي سيؤدي في نهاية 
االنتفاضتين السابقتين لم تتفجرا بقرار سياسي بل بإرادة شعبية رافضة للذل واإلجرام الصهيوني، وفي 

  ".هذه الحالة فإن المنطقة برمتها وليس فقط فلسطين ستكون على فوهة بركان وأمام برميل بارود
ن الحركة اإلسالمية في الداخل بعثت برسائل إلى القادة العرب تعلمهم بما يجري في القدس وبين خاطر أ

إال أن الر د لم يأت منهم، وطالبهم بالوقوف مع القدس والمقدسات واتخاذ موقف سياسي حازم يكسر 
  .الصمت ويمنع التمادي والتغول الصهيوني

 توفيق 1948للحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة  المشرف العام للمؤسسات اإلعالمية أشارمن جانبه 
محمد أن العالم العربي واإلسالمي يقف أمام قضية مفصلية ويعيش مرحلة هامة جداً عليه أن يعي 

وطالب محمد القادة العرب والمسلمين بالوقوف مع الفلسطينيين ونصرة قضيتهم . خطورة الموقف فيها
  .من أجل أن ينتصروا لذاتهم

العلو اإلسرائيلي وصل "رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك ناجح بكيرات، قال إن 
إن الموقف العربي تجاه المسجد "السبيل"وقال بكيرات لـ ".ذروته في مدينة القدس بافتتاح كنيس الخراب

ى االعتداء  هو ما يشجع االحتالل عل-عالوة على أنه هزيل-األقصى والذي يوصف بأنه غير موجود 
 .على المقدسات اإلسالمية في المدينة

  17/3/2010السبيل،األردن، 
  

   وسنبقى في خندق واحد ندافع عن مدينتنا المقدسة ضد االحتالل... نحن شعب واحد:عطااهللا حنا .43
أكد رئيس أساقفة سبسطية في بطريركية الروم األرثوذكس في القدس المحتلة :  نادية سعد الدين-عمان 
رفض الكنائس المسيحية في القدس المحتلة واستنكارها لسياسات االحتالل "ن عطااهللا حنا المطرا



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1731:         العدد       17/3/2010األربعاء  :التاريخ

الغاشمة، وتضامنها مع المسلمين الذين يتعرض أقصاهم ومقدساتهم إلى حملة شرسة من سلطات 
نحن شعب واحد، مسلمين ومسيحيين وسنبقى في خندق "من القدس المحتلة، " الغد"وقال، إلى  ".االحتالل

احد ندافع عن مدينتنا المقدسة ضد االحتالل، ونعلنها اليوم من قلب القدس المحتلة أن القدس لنا وستبقى و
الشعب الفلسطيني لن يقبل "وشدد على أن  ".كذلك وسنظل ندافع عنها ضد إجراءات االحتالل الباطلة

  ".تكانةبتمرير المشروع الصهيوني غير اإلنساني وال الحضاري، وسيبقى يقاومه دون اس
  17/3/2010الغد، األردن، 

  
  القدس الدولية تدعو لسحب المبادرة العربيةمؤسسة  .44

مؤسسة القدس الدولية أوصت باعتبار القدس قضية إجماع ، أن بيروتمن  17/3/2010الخليج، نشرت 
  .واتفاق، وتوفير الدعم المادي المباشر للمقدسيين لتعزيز صمودهم

في الضفة الغربية، " مالحقة المقاومة"ألمني مع االحتالل والكف عن  بوقف التنسيق ات المؤسسةوطالب
 اتخاذ موقف سياسي داعم لصمود المقدسيين والى سحب المبادرة إلى القمة العربية المقبلة في ليبيا ةًداعي

  .العربية، وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية
في العاصمة اللنبانية بيروت " بريستول "جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة، أمس، في فندق

. تناول فيه رئيس مجلس اإلدارة حميد عبد اهللا األحمر أوضاع القدس المحتلة، وما تتعرض له من تهويد
العوامل التي دفعت بقضية القدس "  مشروع التهويد في ذروته2010القدس "واستعرض تقريراً بعنوان 

بعد فشله في العدوان على لبنان وغزة، فشله في حسم مصير  صدارة أولويات االحتالل، ال سيما إلى
وأكد أن القدس تتعرض لهجمة تهويدية غير مسبوقة، بدءاً .  عاماً على احتاللها43المدينة بعد مرور 

وحسب التقرير فإن القدس خالل . بمقدساتها وسكانها وأرضها وحتى هويتها الثقافية وطرازها المعماري
تطوراً جذرياً عبر محاوالت االحتالل لتقسيم المسجد األقصى، واستكمال مشروع العام الحالي ستشهد 

أسفل األقصى ومحيطه، والبدء ببناء مزيد من المعالم والرموز اليهودية في " المدينة اليهودية المقدسة"
ب البلدة القديمة، واستمرار محاوالت االستيالء على األوقاف المسيحية، إلى جانب تصعيد وتيرة سح

  .الهويات من المقدسيين
نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي ويوسف نقالً عن مراسليها،  17/3/2010الغد، األردن، وأضافت 

العام الحالي هو عام الحسم بالنسبة للقدس "مؤسسة القدس الدولية اعتبرت أن ، أن الشايب وحامد جاد
الخطر "يجسد " كنيس الخراب"ن ما يسمى ، ورأى المدير التنفيذي في المؤسسة زياد الحسن أ"المحتلة

اليهودي المحدق بالمسجد األقصى، ويشكل تجسيداً للقداسة اليهودية في مدينة القدس، فمن ينظر إلى أفق 
المدينة قبل بناء هذا الكنيس يدرك بوضوح أنه أمام مدينة عربية بمقدسات إسالمية ومسيحية، ال وجود 

 هذا الكنيس يحاول معالجة أن سنة على االحتالل، حيث 42ر من فيها ألي رمزٍ يهودي رغم مرور أكث
  ".العجز لدى المشروع الصهيوني واختالق شهادة ميالد مزورة له في القدس

الكنيس يشكل معلماً موازياً للمسجد األقصى ولكنيسة القيامة بشكل يحاول "إن " الغد"وقال الحسن لـ
افتتاحه يعزز القوة " ولكن الخطورة األكبر تكمن في أن ،"تكريس الوجود اليهودي على أنه وجود أصيل

الدافعة لمشروع التهويد في القدس، وسيشكل حافزاً قوياً لتحقيق الهدف األهم واألخطر وهو تحقيق 
المتابعين لتهويد القدس يجمعون بأن الصهاينة يعتبرون "وأضاف إن  ".جبل المعبد"الوجود اليهودي في 

ين المسلمين واليهود وايجاد موطئ قدم لليهود في المسجد األقصى يشكل الهدف تقسيم المسجد األقصى ب
، وتعزيز الوجود اليهودي في المدينة بكنيس 2010المنظور الذي يطمح االحتالل إلى تحقيقه العام 

المقاومة مالحقة في الضفة تحت "ولفت إلى أن  ".الخراب سيدفعه بقوة للتعجيل بتقسيم المسجد األقصى
، وهي في غزة يضطرها الظرف الموضوعي االنتفاضة تتعهد رسمياً وعلنياً بمنع تكرار سلطة
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يوم "غير أن  ".وهو ما يعجزها في المحصلة عن الرد" المواجهة الشاملة أو الهدوء الشامل"الستراتيجية 
  ".أمس شكل كسراً لطوق العجز من خالل المواجهات العارمة التي هبت لها جماهير القدس المحتلة

  
  اآلالف من طالب غزة يخرجون في مسيرات ضخمة نصرة لألقصى .45

تظاهر اآلالف من طلبة :  نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي ويوسف الشايب وحامد جاد- عواصم
المدارس وطلبة الجامعات في العديد من مخيمات ومدن قطاع غزة أمس احتجاجا على تدشين إسرائيل 

 باإلجراءاتوردد المتظاهرون هتافات تندد  .القدس الشرقية المحتلةكنيس الخراب في الحي اليهودي ب
على "و" بالروح بالدم نفديك يا قدس"اإلسرائيلية في القدس وتدعو للدفاع عن المدينة المقدسة، ومنها 

  . لقبة الصخرة فلسطينية وصوراًأعالماًورفع بعض المتظاهرين  ".القدس رايحين شهداء بالماليين
  17/3/2010، الغد، األردن

  
   تندد باالعتداءات اإلسرائيلية فلسطينيةسلسلة تحركاتتشهد لبنان  مخيمات .46

حيث لبنان أمس سلسلة تحركات وبيانات تندد باالعتداءات اإلسرائيلية، المخيمات الفلسطينية في شهد 
اخل خرج تالمذة المدارس في مخيم عين الحلوة، رافعين أعالم فلسطين وصور تعب أهاليهم في الد

الفلسطيني، ونددوا بالخطوات اإلسرائيلية األخيرة، متضامنين مع صور أقرانهم الذين يرمون الحجارة 
نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم البداوي تظاهرة احتجاج على كما . في القدس

وجابت المسيرة . روابناء سلطات االحتالل كنيس الخراب اليهودي، بمشاركة طالب مدارس األون
ونظمت مسيرة . شوارع المخيم وسط هتافات التنديد والفتات االستنكار، والدعوة لتحركات شعبية واسعة

  .مماثلة في مخيم نهر البارد تحدث فيها ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال عماد عودة
 أمام المسجد القديم في اس، اعتصاماًوفي صور، نفذ سكان المخيمات الفلسطينية بدعوة من حركة حم

مخيم البرج الشمالي، بمشاركة ممثلين عن األحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحمل 
 للقدس والمسجد األقصى، منددين باالعتداءات الصهيونية على المقدسات اإلسالمية المشاركون صوراً

 .سطيني أبو وائل عصام الصمت العربيوانتقد أمين سر قوى التحالف الفل. والمسيحية
 17/3/2010السفير، 

  
  الجيش اإلسرائيلي يفرق تظاهرة سلمية قرب معبر بيت حانون .47

النيران التحذيرية على تظاهرة أسبوعية سلمية نظمها ) 16/3(أطلق الجيش اإلسرائيلي يوم الثالثاء : غزة
، لالحتجاج على "إسرائيل"طاع غزة ونشطاء فلسطينيين وأجانب قرب السياج األمني الفاصل بين ق

وتحركت عدة . الحزام األمني الذي يفرضه الجيش اإلسرائيلي على حدود القطاع الساحلي المحاصر
آليات عسكرية إسرائيلية وأطلق جنود من األبراج الفوالذية المقامة قرب الحدود الطلقات التحذيرية 

حة الساحلية باتجاه السياج الفاصل بين قطاع غزة لترويع المتظاهرون الذين انطلقوا من منطقة الوا
  ". قدس برس"وإسرائيل وفق ذكر مشاركون في التظاهرة لـ

  16/3/2010قدس برس، 
  

   بعد ظهور اسمه في قائمة حماس للتبادل أسيرتخفيض مدة حبساالحتالل يرفض  .48
سرائيلية في معتقـل بئـر       رفضت لجنة تخفيف األحكام التابعة إلدارة مصلحة السجون اإل         :القناة السابعة 

السبع طلباً تقدم به المعتقل أحمد أبو حصيرة من نشطاء الجهاد اإلسالمي في غزة، لتخفيض مدة حكمـه                  
إلى الثلث كما جرت العادة، بعد أن ظهر اسمه في القائمة التي تقدمت بها حماس إلبرام صـفقة التبـادل               

 عامـاً بـصورة     33قضى في السجون اإلسرائيلية      عاماً،   58ـ  أبو حصيرة، ابن ال    .مقابل جلعاد شاليط  
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طلبه إلى إدارة السجون التي رفضت مناقـشة        " ليئا تسيمل "متواصلة، حيث أوصلت محاميته اإلسرائيلية      
، بدعوى أنه إن أنهى محكوميته هذه األيام بعد تخفيض مدة الثلث، فستقدم حماس لنـا اسـماً                  الطلب كلياً 

  .جديدا على قائمة التبادل
  17/3/2010، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة

  
  إلى قسم يفتقر إلى الحد األدنى من مقومات الحياة" الدامون"االحتالل ينقل أسيرات  .49

 أمس الثالثاء، إن إدارة السجون اإلسرائيلية نقلت 2010 قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى :غزة
 أسيرة إلى قسم جديد يفتقر إلى الحد 15اجدات في سجن الدامون وعددهن منذ بداية العام األسيرات المتو

وأوضح المسؤول اإلعالمي في اللجنة رياض األشقر في بيان أمس الثالثاء،  .األدنى من مقومات الحياة
أن القسم الذي تم نقل األسيرات إليه ال يصلح للحياة، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتسرب مياه 

ولفت إلى أن المياه  . إلى مالبس وفرشات األسيرات، مما يجعلها غير صالحة للنوماألمطار، وتصل
تصل إلى كوابل الكهرباء المكشوفة التي تصل إلى القسم، مما يعرض حياة األسيرات للخطر الشديد، 

  .وإذا ما حدث تماس كهربائي سيؤدي إلى حريق بالقسم بأكمله وهذا األمر غير مستبعد
  17/3/2010 السبيل، األردن،

  
   يضر االقتصاد الفلسطينيإسرائيلي لبنك إجراء: محافظ سلطة النقد .50

 لقطع "إسرائيل" تحرك ثالث اكبر بنوك أنقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية :  محمد السعدي-رام اهللا 
 سيكون له انعكاسات خطيرة على االقتصاد أموالعالقاته مع بنكين فلسطينيين بسبب مخاوف من غسل 

 بالنسبة للبنوك العاملة األعمال أداءسرائيلية تزيد صعوبة ن البنوك اإلأضاف جهاد الوزير أو .لفلسطينيا
  . الفلسطينيةاألراضيفي 

 هذا اإلجراء وأعلن فبراير بأنه سيوقف التعامل مع المصرفين /وأبلغ ديسكاونت بنك الوزير في شباط
 . الفلسطينياإلسالمي للبنك -يحصل الشيكات والنقد - قائال انه سيكف عن العمل كبنك مراسل األسبوع

  . بالضفة الغربيةأخرى انه يعيد النظر في الروابط مع مؤسسات اإلسرائيليوقال البنك 
 مارس سيعطل عالقة التبادل بين رجال /آذار 23 القرار الذي يسري اعتبارا من إنوقال الوزير 

 اإلسرائيليين األعمالحجم التبادل السنوي بين رجال ن أ  وأضاف. والفلسطينييناإلسرائيليين األعمال
  ). مليار دوالر5.3( مليار شيقل 20والفلسطينيين يقدر بحوالي 

  16/3/2010وكالة رويترز، 
  

  48االحتالل يعيق وصول مرضى القطاع للعالج داخل القدس وفلسطين  .51
ى معبر بيت حانون شمال قطاع  يحتجز جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركزون عل:)بترا ( وكالة- غزة

غزة عشرات المواطنين الفلسطينيين المرضى المتوجهين للعالج إلى مدينة القدس المحتلة وداخل فلسطين 
وذكر شهود عيان أن الجنود يمنعون المرضى من اجتياز المعبر، ما يفوت عليهم فرصة العالج . 48

 المشافي لعدم توفر العالج إلىم من الذهاب التي يتكبدون معاناة جسيمة للحصول على تصاريح تمكنه
  .الضروري لهم في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عامين

  17/3/2010، األردنالرأي، 
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  كتاب جديد للبطاينة... "الخيار والخيار األردني، الوطن البديل والواقع المر.. الشمس فوق األردن" .52
 ...الشمس فوق األردن"وقع الباحث السفير فؤاد البطاينة كتابه : ء عمر أبوالهيجا- الدستور -عمان 

، الصادر عن بيت األردن للدراسات واألبحاث، كان "الخيار والخيار األردني، الوطن البديل والواقع المر
  .ذلك أول أمس برعاية وزير الثقافة نبيه شقم، في فندق الند مارك وأدار الحفل فاروق العمد

  17/3/2010دن، الدستور، األر
  

  "المبادرة العربية" إلى إلغاء معاهدة وادي عربة واالنسحاب من ة يدعو الحكومة األردنيالفرحان .53
حزب جبهة العمـل االسـالمي علـى ان           امين عام   الشيخ اسحق الفرحان     اكد : طارق الفايد   -عمان  

 وعلى راسـها القـدس      االردن مسؤول مسؤولية كاملة عن استرداد المحتل من اراضيه بحسب الدستور          
مطالبا الحكومة االردنية بالغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من عمـان الطـاهرة كمـا                 

  . طالب بمنع الصهاينة من دخول ارض االردن ومنع توريد بضائعهم
س الى االردن وعلى راسهم قادة حركة حما      ' المجاهدين'ودعا الفرحان الحكومة كذلك الى السماح بدخول        

واكد البيان على    . رائد صالح ونائبه كمال الخطيب     1948ورئيس الحركة االسالمية في فلسطين المحتلة       
ضرورة ان تقف الحكومة على مسافة واحد من اطراف الخالف الفلسطيني لتكون قادرة علـى توحيـد                 

   .الصف الفلسطيني في وجه االحتالل
بية للسالم كما طالب لجنة المتابعـة العربيـة التـي           وطالب الفرحان بانسحاب االردن من المبادرة العر      

اتخذت قرارا باستئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني مؤخرا بسحب قرارها وضرورة تهيئة الـشباب        
االردني للدفاع عن ارضه ووطنه ومقدساته من خالل اعادة تدريب الجـيش الـشعبي، مـشددا علـى                  

ج عن كل المعتقلين الذين كان لهم دور في اسـناد الـشعب             المحافظة على وحدة الشعب االردني واالفرا     
  . الن هذا دور وطني يشكرون عليه3الفلسطيني ودعم قافلة شريان الحياة 

  17/3/2010القدس العربي، 
  

  تحذر من مخطط صهيوني لالستيالء على كامل فلسطين" ة الملكية لشؤون القدسناللج" .54
ما يجـري فـي   "للجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان أن  رأى األمين العام    : نادية سعد الدين   -عمان

القدس المحتلة يقع ضمن المخطط الصهيوني لالستيالء على كامل فلسطين، وبخاصة المدينـة المقدسـة               
المخطط يهدف إلى تحقيق األساطير والمزاعم التـي        "وأضاف أن ذلك     ".والمقدسات اإلسالمية والمسيحية  

، وأن الهيكـل    "أرض الميعاد "ون المتطرفون بين أوساط اليهود بأن فلسطين هي         بثها الحاخامات العنصري  
   ".المزعوم يقع مكان المسجد األقصى المبارك

سلطات االحتالل تلجأ إلى اتباع شتى األساليب الوحشية والالإنسانية والتي تتعارض مـع             "وأشار إلى أن    
 أجل تهويد المدينة المقدسـة، حيـث يتمثـل          أبسط قواعد حقوق اإلنسان وقرارات الشرعية الدولية من       

المخطط المرحلي لالحتالل في تقاسم المسجد األقصى على غرار ما فعلـوه فـي الحـرم اإلبراهيمـي                  
إجراءات االحتالل العدوانية ضد    "ولفت إلى    ".الشريف، تمهيداً لهدم األقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه       

ب الهويات وهدم المنازل والتـضييق علـيهم فـي كافـة            المقدسيين، من حيث مصادرة األراضي وسح     
  .المجاالت

  17/3/2010الغد، األردن، 
  

  هيئات ومؤسسات إسالمية ومسيحية في األردن تحذر من انتفاضة ثالثة .55
 حذرت الهيئات والمؤسسات اإلسالمية والمسيحية في األردن والقدس المحتلـة           : نادية سعد الدين   -عمان

العـدوان اإلسـرائيلي    "فلسطينية ثالثة أشد وقعاً واتساعاً من سابقتيها، رداً على          من نذر اندالع انتفاضة     
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األوضـاع القائمـة فـي      "، أن   "الغـد "رأت، في حديثها إلى     و".المتصاعد ضد الشعب واألرض والتاريخ    
، بينمـا يعـد     2000 و 1987األراضي المحتلة أشد وطأة وصعوبة مقارنة بما كانت عليه في انتفاضتي            

  ". بالمسجد األقصى المبارك الفتيل إلشعال النيران في المنطقة كلهاالمساس 
  17/3/2010الغد، األردن، 

  
   الفلسطينيين حقوقهمإعطاء ما لم يتم األوسط الشرق ألزمة ال حل :سليمانالرئيس  .56

الشؤون  الممثلة العليا الجديدة للسياسة الخارجية و خالل لقاءهأكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان :بيروت
 ال حل حقيقياً الزمة الشرق االوسط ما لم يتم أن كاثرين اشتون، أمس، األوروبياألمنية في االتحاد 

اعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وفي مقدمها حق العودة، الفتاً الى وجوب ممارسة الضغط الدولي على 
ى السالم الشامل والعادل للسير بالمبادرة العربية التي تشكل الفرصة االخيرة للتوصل ال" اسرائيل"

  .والدائم
  17/3/2010الخليج، 

  
  اإلسرائيلية تهدد المنطق بأسرها السياسة العدوانية :بري .57

السياسة العدوانية االسرائيلية الخطيرة التي ال "بري من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه  حذر :السفير
الممثلة العليا  خالل لقاءه  بريوقال. "لبنانتهدد االراضي المحتلة فحسب بل المنطقة بأسرها بما فيها 

 كاثرين اشتون، أمس، ان ما يجري في األوروبيالجديدة للسياسة الخارجية والشؤون األمنية في االتحاد 
فلسطين المحتلة خطير جدا، منبها الى ان االستمرار في سياسة االستيطان وتهويد القدس وانتهاك المسجد 

، إنما ستثير ردود فعل غاضبة قد تتجاوز العرب الى "كنيس الخراب" يسمى االقصى وصوال الى بناء ما
 لنفترض جدال انه تم االتفاق على قيام ":وسألها. أكثر من مليار مسلم في العالم لن يسكتوا عما يحصل

 دولة فلسطينية، فهل لكم ان تخبرونا اين ستقوم هذه الدولة في ظل قرار الحكومة االسرائيلية بناء آالف
  .الوحدات االستيطانية؟

 17/3/2010السفير، 
  

  حزب اهللا يعلن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني .58
التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني المنتفض في وجه آلة اإلجرام " أمس، "حزب اهللا"ن أعل: السفير

عليها التواطؤ االعتداءات التي يتعرض لها ويشجع "ودان بـشدة . "الصهيوني في جوار بيت المقدس
ما يقوم به الشباب الفلسطيني من مواجهات بطولية دفاعا عن "، ورأى أن "الدولي والصمت العربي

أوسع حملة "ودعا إلى . "المسجد األقصى يشكل الخيار الحقيقي والنموذج األوحد الذي يفهمه هذا العدو
ة بواجبها الديني واألخالقي تجاه تضامن حقيقية مع الشعب الفلسطيني وقيام الشعوب العربية واإلسالمي

  . "هذا الشعب
 17/3/2010السفير، 

  
  يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني" تيار المستقبل" .59

تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهته الهجمة الصهيونية " تيار المستقبل"أكد : المستقبل
ان "واعلن  .لعرب وتشويه الذاكرة االسالميةاألخيرة الساعية الى تهويد القدس وتزوير تاريخ فلسطين وا

دعمنا ووقوفنا ماضياً وحاضراً ومستقبالً إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني انما هو انتصار لقضيتنا 
  ."األساسية في الصراع مع العدو االسرائيلي الذي كان لبنان أول ضحايا عدوانيته

  17/3/2010المستقبل، 
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  "حرب دينية"حذر المجتمع الدولي من ير اإلسالمي األمين العام لمنظمة المؤتم .60
 دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان اوغلو أمس اإلجراءات اإلسرائيلية :جدة

 تدفع "حرب دينية"، كما حذر المجتمع الدولي من "كنيس الخراب على أرض أوقاف إسالمية"وبناء 
تم بناؤه على أنقاض بناء عثماني يقع ضمن األبنية " في بيان إن الكنيس وقال. باتجاهها الدولة العبرية

. "1967االسالمية بجوار المسجد العمري في منطقة حارة الشرف التي استولت عليها إسرائيل عام 
الفلسطينيين، وبهدم غالبية بيوتهم وإقامة حي ) هذه الحارة(بطرد أهل "وأشار إلى أن إسرائيل قامت 

  ."لى أنقاضها اطلقت عليه الحي اليهودياستيطاني ع
  17/3/2010الحياة، 

  
  في القدس موسى يدعو واشنطن والمجتمع الدولي لوقف استفزازات االحتالل .61

األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، دعا الواليات المتحدة إلى  ان 17/3/2010 الخليج، ذكرت
االحتالل في القدس المحتلة إلى " استفزازات"إزاء " ةالمواقف االستنكارية واالحتجاجي"االنتقال من 

عن موسى قوله في مؤتمر صحافي في الجامعة العربية، أمس، إن " فرانس برس"ونقلت  ،"مواقف عملية"
، ملمحاً إلى إمكان الذهاب لمجلس "غير ذات موضوع"يجعل أي مفاوضات معها " إسرائيل"ما تقوم به 

وقال ". يستدعي حركة عالمية كاملة"وأكد أن الوضع الخطير في القدس . األمن لمواجهة هذه االعتداءات
وأوضح إنه . إن االستنكار األمريكي يجب أن ينتقل لناحية عملية لمواجهة إجراءات االحتالل العملية

  .""اإلسرائيلية"تجري مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ خطوات لمواجهة ما وصفها باالستفزازات 
 جديدة لكنها لن  شعبيةأن الجامعة ال تتحدث عن انتفاضة فلسطينية 17/3/2010طر، العرب، قواضافت 
  . كلنا محتجون ورافضون لهذا الكالم، وهذا ما كانت الجامعة العربية تحذر منهوتمنعها، 

  
  العام لبيت المقدس يطالب باجراءات رادعة للممارسات االسرائيلية المؤتمر االسالمي .62

سالمي العام لبيت المقدس من اي اجراء او تغيير في طابع القدس وهويتها حذر المؤتمر اال: عمان
الثقافية والقانونية واي اعمال تؤدي الى ذلك ، مطالبا االمة العربية واالسالمية قادة وشعوبا بالقيام 

س ودعا المؤتمر في بيان له أم .باجراءات رادعة لوضع حد للممارسات االسرائيلية في المدينة المقدسة
المنظمات والهيئات العربية واالسالمية الدولية الى تحريك قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس 
باعتبارها ارضا عربية محتلة ووضع حد لالعتداءات الصهيونية المتكررة على مدينة القدس والمقدسات 

خرى تتخذها سلطات واعتبر البيان هذه االعمال االسرائيلية مقدمات ألعمال عدوانية أ.الدينية فيها
االحتالل للوصول الى المسجد االقصى بفرض موضع قدم فيه بداية لفرض أمر واقع على االرض ، 
الفتا الى ان الشرعية الدولية ممثلة في منظمة االمم المتحدة رفضت اي اجراء اسرائيلي يؤدي الى تغيير 

  .لة وغير مقبولة دوليا وقانونيافي طابع المدينة المقدسة واعتبرت جميع اجراءاتها في القدس باط
 17/3/2010الدستور، األردن، 

  
   ضد الممارسات االسرائيليةوقفة عربية أهلية ورسميةب يطالب: محمد صبيح  .63

 قال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة :االتحاد
ئيلية في القدس الشريف تحتاج الى وقفة عربية أهلية ورسمية السفير محمد صبيح إن الممارسات االسرا
وقال في تصريح للصحفيين تعليقا على افتتاح إسرائيل لهيكل . ألنها خط أحمر بالنسبة للعرب والمسلمين

الخراب في المسجد األقصى واالشتباكات التي نشبت على أثر ذلك إن الجامعة العربية وضعت قضية 
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واعتبر صبيح المواجهات التي تشهدها المدينة .ى جدول أعمال القمة العربية القادمةالقدس كبند مستقل عل
المقدسة تعبيرا عن غضب وبداية انتفاضة مشددا على أن القدس تحتاج الى وقفة رسمية بالدرجة األولى 

نفجار إن الوضع انفجر هذا اال“واضاف . ومعيدا لألذهان ما أكدته القمم العربية من أن القدس خط أحمر
الكبير الذي سوف يمتد الى أكثر من مكان الفتا الى أن العالمين العربي واإلسالمي في حالة غليان تام 

  .”ألن اسرائيل ضربت بعرض الحائط كل األعراف والقوانين والقرارات الخاصة بمدينة القدس
  17/3/2010االتحاد،االمارات،

  
  "كنيس الخراب" بناء نطهران تدي .64

ونقل تلفزيون  .على تدشين الكنيس، ووصفته بالعمل االستفزازي" إسرائيل"إيران إقدام أدانت : الخليج
العالم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية رامين مهمان برست قوله خالل مؤتمره الصحافي 

ة ودعا جامعة الدول العربي". إن بناء الكنيس اليهودي عمل استفزازي لمشاعر المسلمين"األسبوعي 
  ".اتخاذ خطوات حازمة ضد خطوة االحتالل" ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى

  17/3/2010الخليج، 
  

  " هو محو هوية المسجد األقصى العربية"إسرائيل"ف هد "مجلس الوزراء السوري .65
أدان مجلس الوزراء السوري جرائم اإلسرائيليين بحق : كاالت و-مراد فتحي-هاني المكاوي-عواصم

" سانا"ونقلت وكالة األنباء السورية ,ني وما يتعرض له المسجد األقصى من أعمال تهويد الشعب الفلسطي
هدف إسرائيل من هذه الحملة هو "الرسمية عن مجلس الوزراء تأكيده في جلسته األسبوعية أمس أن 

وأهاب مجلس الوزراء ". محو هوية المسجد األقصى العربية واستهداف مكانته الروحية والتراثية
بالدول العربية واإلسالمية ودول العالم كافة ومنظمات الشرعية الدولية والهيئات القانونية "سوري ال

واإلنسانية تحمل المسؤولية التاريخية واألخالقية وعدم التغاضي عن جرائم إسرائيل ووضع حد 
  ". لممارساتها العنصرية ومخططاتها التوسعية

  17/3/2010الشرق، قطر، 
  

  رباط وثيق ال ينفصم و"إسرائيل"م أميركي مطلق بأمن التزا: كلينتون .66
 خففت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أمس من لهجتها فـي            :أ ف ب، رويترز    -واشنطن  

. شكل ملحوظ إزاء اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، في محاولة الحتواء األزمة مـع إسـرائيل    
وهناك رباط وثيق ال انفصام له بـين الواليـات          . "إسرائيل"لق بأمن   مط) أميركي(التزام  "وشددت على   

التأكد من االلتزام الكامـل مـن شـركائنا الفلـسطينيين           "، معتبرة أن الهدف اآلن هو       "المتحدة وإسرائيل 
  . بالسالم"واإلسرائيليين

وقالت بعـد   . ن للجانبي "الكثير من المخاطر  "وشددت على أن التخلي عن المفاوضات غير المباشرة يحمل          
استشارات فاعلة  "لقائها نظيرها االرلندي مايكل مارتن العائد من زيارة لقطاع غزة، إن واشنطن تخوض              
  . "جداً مع اإلسرائيليين حول الخطوات التي نراها مطلوبة إلظهار االلتزام بعملية السالم

17/3/2010الحياة،   
  

  اق مع كلينتونال تأت بدون اتف:  لنتنياهو"ايباك"مسؤول كبير في  .67
اذا لم يتوصل   "اللوبي اليهودي من أجل اسرائيل في الواليات المتحدة         " ايباك"قال مسؤول كبير في ادارة      

وشرح هذا المسؤول   ". نتنياهو الى تفاهم مع هيالري كلينتون ، فال داعي الن يأتي الى مؤتمرنا السنوي             
، " شرة مع هيالري ونحن سنعلق في الوسـط       اذا وصل دون اتفاق ، فسيضعنا هذا في مواجهة مبا         "قائال  
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وبالفعل فان مصدرا كبيرا آخر في ايباك كشف النقاب عن ان مكتب رئيس الوزراء يتردد فيما اذا كـان                   
  . ينبغي لنتنياهو ان يصل الى المؤتمر

وقال بن دافيد ، مدير عام مكتب ايباك في اسرائيل والمسؤول عن االعالم في ايبـاك وفـي الواليـات                    
وحسب النـي بـن     ". ان هذا سيكون عرض واشنطن ومظاهرة تأييد ضخمة لنتنياهو واسرائيل         "تحدة  الم

  ". الهجوم االمريكي على نتنياهو كان مخططا جيدا فهم ببساطة انتظروا التوقيت السليم ووجدوه"دافيد فان 
17/3/2010الدستور، األردن،   

  
  واشنطن تطالب الفلسطينيين بعدم استفزاز محتليهم .68

وقال . في القدس المحتلة  " الخراب اليهودي "ضت الواليات المتحدة االنتقادات الفلسطينية لتدشين كنيس        رف
إننا نجد تصريحات العديد من المسؤولين الفلـسطينيين        "المتحدث باسم الخارجية األمريكية فيليب كراولي       

من شأنه أن يزيد التـوتر      التي تقدم هذه التظاهرة في شكل مغلوط، مزعجة في شكل عميق، األمر الذي              
وطالـب  " يتعين على جميع األطراف القيام بما هو ضروري للحفاظ على الهدوء          "وأكد انه   ". الذي نشهده 

  ".المسؤولين الفلسطينيين بوضع حد لمثل هذه االستفزازات"
17/3/2010الخليج،   

  
  لسطينيين بدخول مفاوضات سالم مع الف"إسرائيل"واشنطن مصممة على إقناع : الغارديان .69

نقلت صحيفة الغارديان اللندنية أمس الثالثاء عن مصدر في إدارة الرئيس باراك أوباما              :يو بي أي   -لندن
 بدخول محادثات سالم جوهرية مع الفلسطينيين، وليس        "إسرائيل"أن الواليات المتحدة مصممة على إقناع       

  .مجرد محادثات من أجل المحادثات كما تريد الدولة العبرية
أن ما تريده الواليات المتحدة من إسرائيل ال يقتصر على التراجع عن خطط البناء في               " الغارديان"لت  وقا

القدس الشرقية بل يشمل أيضاً الدخول في محادثات سالم مع الفلسطينيين حول القضايا الجوهرية وليس               
 بمبـادرات تجـاه     مجرد محادثات حول المحادثات كما ترغب إسرائيل، كما تريد منهـا أيـضاً القيـام              

الفلسطينيين مثل إطالق سراح السجناء الفلسطينيين وسحب المزيد من القوات اإلسرائيلية من األراضـي              
  .الفلسطينية

17/3/2010الشرق، قطر،   
  

  يجب وقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس: رئيس المفوضية األوروبية .70
كريـستيان   ة األوروبية في األراضي الفلسطينية،    أكد رئيس المفوضي  : عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   
إن الوضع بالنسبة لنـا     "وقال. على وجوب وقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس       " الوطن"لـ بيرغر

لم يتغير وهو أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس هي غير قانونية بموجب القانون الدولي وهـي                 
نريد استئناف مباحثات السالم    "وأضاف".لمحادثات إلى النتيجة الصحيحة   إشكالية أمام المباحثات وإيصال ا    

ولكن في نفس الوقت نعتقد أنه ال يجب أن يتم أي شيء في هذه المرحلة من شأنه أن يحكم مسبقا علـى                      
  ".نتائج المباحثات

ضـي التـي   نريد أن نرى دولة فلسطينية تقام على األرا     " وقال   وأكد على أهمية إعادة فتح معابر غزة ،       
  ".1967احتلت عام 

وأعلن أن محكمة العدل األوروبية جددت التأكيد قبل أيام على أن منتجات المـستوطنات اإلسـرائيلية ال                 
  تتمتع بافضلية بموجب االتفاقيات الموقعة بين االتحاد األوروبي وكل من منظمـة التحريـر الفلـسطينية       
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 من اإلعفاء من الجمارك، لقد تم تأكيد هذا األمر قبـل            هذه المنتجات ال يجب أن تستفيد     " وإسرائيل وقال 
  ".أيام من قبل محكمة العدل األوروبية

17/3/2010الوطن السعودية،   
  

  الصراع العـربي اإلسـرائيلي التحدي األول لمصالحنا : الجنرال ديفيد بتراوس .71
ديفيد بتراوس امـس، أمـام       قائد القيادة االميركية الوسطى الجنرال       قال: )رويترز، ا ف ب، يو بي آي      (

فـي منـاطق الـصراع      (عن كثب ما يجري هناك      "لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه يراقب         
رغم أنها ليست جزءاً من مسؤولية القيادة الوسطى، إال أن هذه المسألة            "واضاف  . ")الفلسطيني اإلسرائيلي 

من الواضح ان التوترات في هذه المسألة       "تابع  و. "تؤثر على جزء من منطقة القيادة، وهي العالم العربي        
  . "تمارس تأثيراً ضخماً على المحتوى االستراتيجي في مواقع عملنا

اعضاء القيادة الوسطى ناقشوا في مناسبات عديدة إضافة االراضي الفلـسطينية الـى             "وذكر بتراوس ان    
 الى البيـت االبـيض حـول هـذه          لكنني لم أتقدم أبداً بطلب رسمي، ولم أوجه مذكرة        ... منطقة عملهم 

وصنّف الجنرال االميركي في مداخلـة مكتوبـة، الـصراع          . ، بعكس ما ذكرت مواقع اميركية     "المسألة
إنهـاء  "واعتبر ان   .  في منطقة عمل القيادة الوسطى     "أهم تحد لألمن واالستقرار   "العربي اإلسرائيلي بأنه    

اً استثنائياً لقدرتنا على تقديم مصالحنا في منطقـة         اعمال العنف بين اسرائيل وبعض جيرانها، يمثل تحدي       
هذا الصراع يثير المشاعر المعاديـة للواليـات المتحـدة، بـسبب            "كما رأى أن    . "عمل القيادة الوسطى  

وغضب العرب بسبب المسألة الفلسطينية، يحد من صالبة وعمق الصداقة          . االنحياز األميركي إلسرائيل  
نطقة عمل القيادة الوسطى، ويضعف شرعية األنظمة المعتدلة في العالم          األميركية مع حكومات وشعوب م    

  . "العربي
17/3/2010السفير،   

  
  بسبب أوبامانشأت والواليات المتحدة " إسرائيل"األزمة بين : اليوت ابرامز .72

هاجم نائب مستشار األمن القومي األميركي السابق اليوت ابرامز فـي حـديث    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 والواليات المتحدة لم تنشأ بـسبب       "إسرائيل"اعة العسكرية الرئيس األميركي، معتبراً أن األزمة بين         لإلذ

وأضـاف أنـه فـي حـال        . "الذي لم تكن لديه أية حجة حقيقية لهذه األزمة        "نتانياهو وإنما بسبب أوباما     
  ."متحدة وإسرائيلفسيكون هذا خطأ استراتيجياً سيمس بالعالقات بين الواليات ال"استمرت األزمة 

حتى قبل أن يقوم بشيء، وبرأيي فإن اإلدارة وبكل بساطة          " وتابع أن إدارة أوباما تناصب نتانياهو العداء        
ورأى أن  . "ال تحب نتانياهو وال تريد مواجهته فتبحث عن كيفية التخلص منه وإسقاط ائتالفـه اليمينـي               

تتسبب في أن يتسلق الفلسطينيون شجرة أعلى       "يل  التوبيخات األخيرة من مسؤولين أميركيين كبار إلسرائ      
  ."ويطالبوا بمزيد من الشروط المسبقة

17/3/2010الحياة،   
  

    في واشنطن يبدأون هجوما مضادا ضد البيت األبيض"إسرائيل"أصدقاء  .73
 بيانا انتقد فيـه اإلدارة    " ايباك"بعد أن أصدر اللوبي الصهيوني في أمريكا        : الهادي  احمد عبد  -واشنطن  

بسبب ما وصفه باإلفراط في انتقاد إسرائيل وتحويل الخالفات إلى مادة للتناول العلني بدال من حلها فـي                  
الشجار العلني بـين    "القنوات الديبلوماسية، توالت تصريحات قادة المنظمات اليهودية التي تعلن أن على            

 يتوقف وبأن الضغط على إسرائيل       أن – باستخدام تعبير إبراهام فوكسمان أحد هؤالء القادة         –" الصديقين
  .بسبب خطأ ال سبيل إلنكاره لن يفيد في تصحيح أية أخطاء أخرى
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وفيما بدأت اإلدارة تستطلع آراء أعضاء الكونجرس لتحديد مدى الدعم الذي يمكنها توقعه إذا ما قـررت                 
ي سيؤيد اإلدارة في    المضي قدما في المواجهة فإن بعض التقارير األولية أشارت إلى أن المجلس التشريع            

  .غير أن الوقائع ال تشجع على أن المجلس سيفعل ذلك حقا. حدود معينة
فقد وقع ثالثة من أعضاء أبرز أعضاء الكونجرس هم جون بوينر زعيم األقلية الجمهورية في مجلـس                 

إن قـرار   "النواب باإلضافة إلى عضوي مجلس الشيوخ سام براونباك وإيلينا روس ليتينين بيانا قالوا فيه               
اإلدارة بتصعيد المواجهة مع إسرائيل بعد زيارة نائب الرئيس لها ليس فقط قرارا غير مـسؤول ولكنـه                  

  ".أيضا اعتداء لقيمة وأسس عالقة طويلة مع صديق مقرب هو إسرائيل
17/3/2010الوطن السعودية،   

  
   الدولتيندعو أوباما إلى تولي دور قيادي أكثر حسماً من أجل تحقيق حلت "جي ستريت" .74

أوباما على اتخاذ إجراءات أكثر صـرامة فـي         " جي ستريت "حثت مجموعة   :  حنان البدري  -واشنطن  
 شخص  1800والفلسطينيين حيث أرسلوا عريضة بمطالباتهم تحمل توقيع        " االسرائيليين"المفاوضات بين   

، وتقـديم إطـار     "ولتينالـد "دعوا فيها إدارة أوباما إلى تولي دور قيادي أكثر حسماً من أجل تحقيق حل               
زمني واضح إلجراء المحادثات، وأن تكون ملزمة بتقديم حلول عندما تعجز األطراف عن سد الثغرات،               

  .عبر تحرك جدي
17/3/2010الخليج،   

  
  باالمتناع عن اتخاذ قرارات تهدد حل الدولتين" إسرائيل"فرنسا تطالب  .75

 باالمتناع عن اتخاذ قـرارات      "سرائيلإ"أمس  سية  طالبت وزارة الخارجية الفرن   :  أحمد رمضان  - رام اهللا 
من شانها االطاحة بالمفاوضات وتهديد حل الدولتين ودعت الجميع الى التهدئة معربة عن قلقهـا حيـال                 

واعربت باريس عن رغبتها في رؤية تل ابيب تـسحب          . الوضع الراهن في القدس وحذرت من التصعيد      
  . شرقيةمشروعها االستيطاني الجديد في القدس ال

17/3/2010المستقبل،   
  

  وضع القدس هو موضوع للمفاوضات النهائية: كي مون .76
 دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي أمس إلى              : أ ف ب، رويترز    - واشنطن

وضـع القـدس هـو موضـوع        "وذكر اإلسرائيليين والفلسطينيين بأن     . الهدوء وضبط النفس في القدس    
المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية من وجهة نظـر        " أن   "بوضوح"، مجدداً تأكيده    " النهائية للمفاوضات

  ."القانون الدولي
17/3/2010الحياة،   

  
  اللوبي اإلسرائيلي في مواجهة إدارة أوباما .77

وذلك بما أصـبح    , بدأت منطقة شرق المتوسط وهي تشهد العديد من تطورات الوقائع واألحداث          : الجمل
فهل سوف يتزايد الطابع    ,  احتماالت أن يؤدي تراكم الوقائع الجزئية إلى تشكيل وضع كلي جديد           يشير إلى 

أم أن القابلية على االحتواء     , االنزالقي لهذه الوقائع بما يمكن أن يصل إلى مرحلة التداعي والسقوط الحر           
  سوف تتيح وتفسح المجال أمام جهود الدبلوماسية الوقائية؟

  :ك مصادر الصراعشرق المتوسط وتشاب
قد وجدت مفاعيلهـا    , بأن التصعيدات الجارية حاليا في منطقة شرق المتوسط       , تقول المعلومات والتقارير  

  :وهي, في ثالثة عوامل
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علـى  , وتمثل في طاقة القوة الرمزية التي انطلقت من دمشق        : تأثير عامل الردع الدبلوماسي السوري    • 
الزعيم اللبناني حـسن    -الرئيس اإليراني أحمدي نجاد   - بشار األسد  الرئيس السوري : خلفية اللقاء الثالثي  

  .نصر اهللا
وتمثل في طاقة الكراهية الرمزية التي انطلقت في سائر منطقـة           : تأثير عامل صعود اليمين اإلسرائيلي    • 

إضافة إلى التوسع في    , واالستيالء على الحقوق  , بسبب تمادي تل أبيب في تنفيذ الجرائم      , شرق المتوسط 
  .اإلسالمية-عمليات التهويد القسري لهوية األرض الفلسطينية ومكوناتها العربية

وتتمثل في الوضع اإلقليمي الشرق أوسطي الـذي أصـبح أكثـر            : تأثير عامل صعود الوزن اإلقليمي    • 
ي بسبب الدور التركي والدور اإليراني اللذان أصبحا أكثر تأييدا للطرف العرب          , اختالفا لجهة الكم والنوع   
  .اإلسرائيلي-في معادلة الصراع العربي

  :ومن أبرزها, ال تقل أهمية, جاءت عوامل أخرى, وإضافة لهذه التأثيرات
والتي ظهرت بوضوح على خلفية العدوان اإلسرائيلي ضد قطـاع       , االتحاد األوروبي -خالفات إسرائيل • 

  .إضافة إلى الموقف من تقرير غولدستون, غزة
عندما , والتي وإن كانت بدأت كخالفات تحت السطح منذ مطلع العام الماضي          , اأميرك-خالفات إسرائيل • 

فإنهـا  , رفضت إدارة أوباما الربط بين ملف عملية سالم الشرق األوسط وملف البرنامج النووي اإليراني             
وتحولـت إلـى    , تل أبيب حول ملف االستيطان    -شقت طريقها بوضوح أكبر من خالل خالفات واشنطن       

وجدت شرارتها خالل األداء السلوكي اإلسرائيلي إزاء زيارة نائب الرئيس األميركـي            , سيةأزمة دبلوما 
  .السيناتور جو بايدن األخيرة إلى إسرائيل

وبـدأت ردود   , فإن حكومة نتنياهو لم تسع اللتقاط اإلشارات بالشكل الـصحيح         , برغم المؤشرات السالبة  
ولم تكد تنتهي أزمة إهانة الـسفير       , ة المشروع اإلسرائيلي  وهي أكثر تماديا في إنفاذ إراد     , أفعال إسرائيل 

ولم تكد تمـض واقعـة قـرار التوسـع فـي بنـاء       , حتى جاءت إهانة نائب الرئيس األميركي     , التركي
, المستوطنات حتى جاءت بعدها مباشرة حادثة بناء معبد يهودي على بضعة أمتار من المسجد األقـصى               

ك ثاني معبد يهودي رئيسي يتم تدشينه خالل أسـبوع فـي منطقـة              ليكون بذل " كنيس الخراب "حمل اسم   
بعد معبد الرابي موسى ابن ميمون الذي تم افتتاحه رسـميا قـي العاصـمة المـصرية                 , الشرق األوسط 

  .القاهرة
, وعمليات العدوان اإلسرائيلي ضد السكان العـرب      , لم تعد عملية االحتالل اإلسرائيلي لألراض العربية      

وبقيام تل أبيب بتصعيد عمليات التهديد بما شمل        , وذلك ألنه , لذان يشكالن مفاعيل الصراع   هما وحدهما ال  
يتشابك ضمنها  , اإلسرائيلي يمضي باتجاه خارطة جديدة    -فقد أصبح الصراع العربي   , المقدسات اإلسالمية 
  .اإلسالمي-الصراع اليهودي
  الدور الجديد وتغيير قواعد اللعبة؟: اللوبي اإلسرائيلي

وما ترتب عليها مـن خالفـات       , تل أبيب - خلفية التواترات الجارية حاليا في عالقات خط واشنطن        على
ومعارضة أصـبحت أكثـر انتقـادا       , بين يمين ديني يقف إلى جانب الحكومة اإلسرائيلية       , داخل إسرائيل 

, يـة واشـنطن   فقد انتقلت عدوى االنقسام اإلسرائيلي إلى العاصمة األميرك       , لموقف الحكومة اإلسرائيلية  
وفـي  , ولوبي إسرائيلي أكثر انتقادا لإلدارة األميركيـة  , حيث برزت إدارة أميركية أكثر انتقادا إلسرائيل      

, نشرت صحيفة الواشنطن بوست األميركية ردود أفعال أبرز رموز اللوبي اإلسـرائيلي           , هذا الخصوص 
ا الخصوص نشير إلى مواقف هذه      وفي هذ , تل أبيب -إزاء التوترات الجارية على خط دبلوماسية واشنطن      

  :الرموز على النحو اآلتي
تولى منصب مسئول الشرق األوسط في مجلس األمن القومي األميركي خـالل إدارة             : إيليوت أبراهام • 

هو سـوء   , اإلسرائيلية-وأكد على أن السبب الرئيسي لتوتر العالقات األميركية       , بوش الجمهورية السابقة  
إضافة إلى تجاهل إدارة أوباما لحقيقة أن إسرائيل        , اإلسرائيلية-العالقات األميركية تعامل إدارة أوباما مع     
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بأن سـوء تعامـل إدارة      , وأضاف إيليوت أبراهام  , وأميركا يواجهان العدو الواحد المتمثل في اإلرهاب      
نـووي  األولى هي الموقف األميركي الخاطئ إزاء ملف برنامج إيران ال         , أوباما أدى إلى بروز مشكلتين    

والثانية هي الموقف األميركي الخاطئ إزاء ملـف المـستوطنات          ) أي سياسة أميركا الحالية تجاه إيران     (
  ).أي سياسة عملية سالم الشرق األوسط(اإلسرائيلية 

يتولى منصب مدير برنامج سالم الشرق األوسط في معهد واشنطن لسياسة الـشرق             : ديفيد ماكوفيسكي • 
وسعى , اإلسرائيلي-مثل خبير اللوبي اإلسرائيلي األول في شئون الصراع العربي        إضافة إلى أنه ي   , األدنى

وسعى , إلى اتهام اإلدارة األميركية بأنها سعت عن قصد إلى إشعال الخالفات وافتعال األزمة مع إسرائيل             
ن رئـيس   وبـأ , بأن وزيرا إسرائيليا ارتكب خطأ لجهة القيام بإعالن توسيع االستيطان         , لتبرير رأيه قائال  

, قد قام شخصيا باالعتذار للسيناتور بايدن نائب الرئيس األميركـي         , الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو   
, ولما كان السيناتور بايدن قد قبل االعتذار بدليل أنه استمر في إكمال جدول أعمال زيارتـه إلسـرائيل                 

 االتهامات واإلدانات إلسرائيل بأنهـا      فلماذا سعى بايدن والوزيرة هيالري كلينتون وغيرهم لجهة توجيه        
تؤدي كل  , وسعت اإلدارة األميركية إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ أربعة نقاط        , أهانت نائب الرئيس األميركي   

  .واحدة منها إلى اإلضرار بموقف إسرائيل في المنطقة
ية بمعهـد المـسعى     تتولى منصب نائب رئيس دراسات سياسة الدفاع والسياسة الخارج        : دانييال بليتكا • 

هـي أزمـة    , وأكدت بأن أزمة عالقات خط واشنطن تل أبيب الحالية        , األميركي التابع للوبي اإلسرائيلي   
أي إسرائيل في مرحلة ما     (تعود جذورها إلى الهوة والفجوة التي برزت بين توجهات تل أبيب الليكودية             

وأضـافت  ) أميركا ما بعد الحرب الباردة    أي  (وتوجهات أميركا القرن الحادي والعشرين      ) بعد الصهيونية 
, بان الخالفات الحالية ال يمكن عزوها فقط إلى تباين موقف حكومة نتنياهو مع موقف إدارة أوباما               , قائلة

, وذلك ألن كل اإلدارات األميركية التي تعاقبت على البيت األبيض األميركي بعد انتهاء الحرب البـاردة               
وأيـضا إدارة   , فإدارة كلينتون األولى والثانية دخلت خالفات مع إسرائيل       , كانت لها خالفاتها مع إسرائيل    

يتمثل فـي أن    , ولكن ما هو واضح هذه المرة     , بوش االبن األولى والثانية دخلت في خالفات مع إسرائيل        
وبالمقابـل فقـد كـان التـصرف        , واشنطن قد سعت إلى فرض الضغوط أكثر من الالزم على تل أبيب           

  . الرد الذي يجب على الجميع في أميركا أن يتوقعونهاإلسرائيلي هو
فهنـاك سـيل مـن      , دانييال بليتكيـا  -ديفيد ماكوفيسكي -إيليوت أبراهام : وباإلضافة لمواقف الثالثي  , هذا

ومـا  , التحليالت والمقاالت التي نشرتها مراكز الدراسات األميركية التابعة لجماعات اللوبي اإلسـرائيلي   
ليالت والمقاالت يتمثل هذه المرة في اجتماعها على الموقف المشترك القائل بأن إدارة             كان الفتا لهذه التح   

إضافة إلى مطالبة إدارة أوبامـا      , اإلسرائيلية-أوباما هي الخاطئ المسئول عن تدهور العالقات األميركية       
ـ             , ووي اإليرانـي  بتقديم التنازالت واعتماد المواقف التي تدعم الموقف اإلسرائيلي في ملف البرنامج الن

  .وملف عملية سالم الشرق األوسط
  الشرق األوسط والتعقيدات القائمة؟

  :بدأت تظهر المزيد من المعالم والمؤشرات الدالة إلى احتماالت تبلور المواقف اآلتية
إلـى  , تشير المعطيات إلى احتماالت أن تتطور االحتجاجات الفلسطينية الجارية اآلن         : المسرح الميداني • 

إذا كانـت حركـة     , وبكلمات أخرى " االنتفاضة الثالثة "نية اشتعال ما يمكن أن نطلق عليه هذه المرة          إمكا
, وكما تقول المعلومات والتسريبات   , فإن هذه الحركة  , حماس قادرة على تحريك االنتفاضة في قطاع غزة       

 تحريك مفاعيل االنتفاضة    وتستطيع بكل سهولة  , في الضفة الغربية  " الخاليا النائمة "تملك حاليا المزيد من     
فإن حركة فتح سوف لن يكون أمامها سوى خيار الوقوف إلى جانب            , وإن تحقق ذلك  , في الضفة الغربية  

طالما أن خيار السعي إلخماد االنتفاضة سوف يترتب عليه حدوث مواجهة بين حركـة فـتح                , االنتفاضة
فة الغربية وهي مواجهة سوف لن تـؤدي إال         والقاعدة الجماهيرية السكانية في الض    ) السلطة الفلسطينية (
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وبكلمـات  , تماما كما تم إخراجها من قطـاع غـزة        , إلى انهيار السلطة وخروج فتح من الضفة الغربية       
  .فإن خروج حركة فتح هذه المرة سوف يكون على يد الفلسطينيين وليس على يد اإلسرائيليين, أخرى

تل أبيـب ومـع     -ث تهدئة في توتر عالقات خط واشنطن      األكثر احتماال هو حدو   : المسرح الدبلوماسي • 
مالحظة أن هذه التهدئة سوف تحدث بعد الثمن الباهظ الذي لن تستطيع حكومة نتنياهو تفـادي تقديمـه                  

, والذي سوف يكون حده األدنى متمثال في استجابة تل أبيب لمطالب واشنطن األربعة األخيرة             , لواشنطن
اإلسرائيلي -فإن معطيات خبرة الخالف األميركي    , ثمن وحدثت التهدئة  وحتى إن قدمت إسرائيل ال    , ولكن
  .اإلسرائيلية-سوف تلقي بتداعياتها السالبة على مستقبل العالقات األميركية, الحالي

بأن واشنطن سوف تسعى باتجاه المزيد من توتير العالقات مع تل           , تقول المعلومات االستخبارية األخيرة   
القائل بان الـضغط    " الهدف المعلن "وذلك ألن هدف واشنطن الحقيقي ليس هو        , بلةأبيب خالل الفترة المق   

وإنمـا الن  , الحالي على إسرائيل هو لمجرد تقديم التنازالت لجهة دعم جهود عملية سالم الشرق األوسط       
 هو إلزام إسرائيل باالحترام الكامل لتوجهات واشنطن إزاء أزمـة         " غير المعلن "هدف واشنطن الحقيقي و   
تل أبيب الحالية سوف تهدأ     -فإن أزمة خالفات خط واشنطن    , وتأسيسا على ذلك  , الملف النووي اإليراني  

  !!إال إذا أوقفت تل أبيب ضغوطها المتزايدة لجهة دفع واشنطن باتجاه تصعيد استهدافاتها ضد إيران
  16/3/2010، موقع الجمل اإلخباري

  
  !!ال غضب في الضفة من أجل القدس واألقصى .78

  سر الزعاترةيا
فليطمئن السيد أوباما وسائر أركان إدارته ، فالوضع في الضفة الغربية تحت السيطرة ، ولن تكون هناك                 
انتفاضة جديدة وال من ينتفضون ، فنحن في مرحلة بناء المؤسسات ، وأي شكل مـن أشـكال العنـف                    

  .ل،،سيضر بمسيرتنا الوطنية ، ومشروعنا الرامي إلى تحقيق الحرية واالستقال
قـرب  " منـضبطة "ال داعي للقلق أيها السادة ، لكن ينبغي أن تعذرونا إن اضطررنا إلى السماح بمسيرة                

دوار المنارة في رام اهللا ، أو في مكان آخر ، آملين أن تقنعـوا الـشركاء اإلسـرائيليين بـالكف عـن                       
  .ممارساتهم االستفزازية ، خصوصا إذا وقعت احتجاجات عابرة هنا وهناك

دو هذا الكالم شكال من أشكال السخرية المرة ، لكن واقع الحوار بين الطرفين األمريكي والفلسطيني                قد يب 
قد ال يختلف كثيرا عما أوردناه ، فالخوف من انتفاضة فلسطينية قد تصعب السيطرة عليهـا ال يتملـك                   

 أيضا ، ومعهم بعض     السادة في واشنطن وحلفائهم في تل أبيب فقط ، بل تتملك السادة في سلطة رام اهللا               
  .الدول العربية

من هنا سيكون غضب الضفة منضبطا إلى حد كبير ، تماما كما كان أيام العدوان على قطاع غزة ، وقد                    
ينطوي األمر على مسيرات تضيء الشموع وترفع الفتات التنديد ، ومعها أعالم حركة فتح الـصفراء ،                 

كة حماس أو الجهاد ، هذا إذا توفر مـن يرفعهـا علـى              بينما تمنع األعالم الخضراء التي تشير إلى حر       
اعتبار أن من يعيشون خارج سجون الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني قلة قد يترددون كثيرا قبل التـورط               

  .في شيء كهذا
وضع حماس والجهاد في الضفة صعب إلى حد كبير ، حيث يتوزع الرجال بين السجون ، ومن يخـرج                   

من جديد ، وإذا فكر بعضهم في أي شكل من أشكال االحتجاج فالقمع في انتظارهم               منها ال يلبث أن يعود      
  .، كما وقع لبعضهم في الخليل أيام العدوان على غزة

الناس خائفون ، وهم يدركون أنهم يواجهون أجهزة أمن جديدة ، أجهزة ال يعرف عناصرها إال منطـق                  
إذا لزم األمر ، ال سيما بعد أن وقع التخلص مـن            الهراوة والغاز المسيل للدموع ، بل والرصاص الحي         

  .سائر العناصر القديمة التي تدرك أنها جزء من شعب محتل ينبغي أن يواجه عدوه بكل الوسائل الممكنة
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هنا ثمة أجهزة أمن يديرها جنرال أمريكي اسمه دايتون ، ومن بعده قادة ال يعرفون إال مصالحهم ، وقد                   
از معتقلي حماس وأخذ أموالهم بالباطل ، بل وابتزاز زوجاتهم أيضا ، وفي             وصل الحال ببعضهم حد ابتز    

  .هذا السياق قصص يندى لها الجبين
من هنا ، سيكون الغضب محصورا في مناطق القدس التـي ال تخـضع لـسيطرة األجهـزة إياهـا ،                     

ينة القـدس    ، ومعهم شبان مد    48وسيتصدرها بعض شبان الحركة اإلسالمية من األراضي المحتلة عام          
  .واألحياء التابعة لها ، أعني حملة الهوية المقدسية ، أما الضفة الغربية فهادئة وادعة

ال يستبعد بالطبع أن يجري اإليعاز إلى بعض عناصر حركة فتح بالقيام ببعض االحتجاجات العابرة لزوم                
يخرج عن الـسيطرة ،     رفع العتب ، كما أشير من قبل ، لكن ذلك سيبقى منضبطا أيما انضباط حتى ال                 

  . ، بل هم حريصون كل الحرص على عدم تكرارها2000فالقوم لن يكرروا تجربة العام 
ليس هذا الكالم وصفة يأس ، فالشعب الفلسطيني سيعرف كيف يتجاوز هذه المرحلة البائـسة ، ويتمـرد             

الوضع المشين هو قـدر     المهم أن االنقالب على هذا      . على رموزها ، إذا لم يكن اليوم فغدا ، أو بعد غد           
  .هذا الشعب الذي لن يبيع كرامته بلقمة الخبز ودعاوى األمن التي تستبطن االستسالم لواقع االحتالل

من جعلها مسألة   " الفلسطينيون الجدد "القدس هي العنوان ، واألقصى كذلك ، كانت وستبقى ، ولن يتمكن             
  .قلب ينقلبونعلى هامش التفاوض الطويل ، وسيعلم الذين ظلموا أي من

  17/3/2010الدستور، األردن، 
  

  تغير تحالفات الشرق األوسط .79
  *روبرت مالي وبيتر هارلينغ 

يواجه الرئيس أوباما مصاعب كثيرة في التخفف من تركة أسالفه في الشرق األوسط، أي حرب العراق 
والجانب هذا . ةوثمة جانب من اإلرث هذا يتصل بالنظرة الى مشكالت المنطق. وتعثر عملية السالم

فشأن اإلدارات السابقة، تنظر اإلدارة األميركية الحالية الى الشرق األوسط . يعوق نجاح سياسات أوباما
 المتطرفين، وايران على "المناضلين"على أنه منقسم الى معسكري المعتدلين الموالين للواليات المتحدة و

 واضحة وفاصلة بين المعسكرين، وأن التقسيم ولكن التقسيم يفترض أن ثمة حدوداً. رأس المعسكر هذا
وقد تفوت إدارة أوباما فرص اإلسهام . راسخ وثابت، بينما التحالفات في المنطقة سائلة ومنقسمة ومتذررة
  . في اعادة تشكيل وجه الشرق االوسط، إذا تمسكت بهذا النهج الجامد

فقطر رعت إبرام . الفاصلة بين المعسكرين الخطوط "تمييع"والتغيرات، في االعوام األخيرة، أسهمت في 
وال تنتمي كلتا . ، وباشرت تركيا وساطة بين اسرائيل وسورية2008) مايو(اتفاق لبناني داخلي، في أيار 

واستؤنفت عالقات التعاون بين الرياض . الدولتين الى المعسكرين المذكورين، وتربطهما عالقات بهما
. الى طعن المملكة السعودية وواشنطن في السياسات السوريةودمشق، بعد أعوام من قطيعة مردها 

وأجمعت، أخيراً، الرياض ودمشق على ادانة التدخل االيراني في اليمن، ومعارضة رئيس الوزراء، 
ولم تنظر طهران بعين الرضا الى الموقف ). المالكي(نوري المالكي، على رغم أن واشنطن تؤيده 

  ."حماس"تأنفت الرياض العالقات مع واس. السوري من دورها في اليمن
. فبدأت تتقرب من قطر وفرنسا وتركيا. ويبدو أن سورية ضاقت بدوران االهتمام على ايران وحدها

وتشترك دمشق وطهران في شن حرب بالوكالة في العراق من طريق استمالة عدد من الحلفاء ودعمهم، 
واالنقسام بين اللبنانيين كان، الى وقت . ي بيروتوفي لبنان، عينت دمشق سفيراً لها ف. واستعداء آخرين

ولكن االنقسام بين . قريب، مرآة أمينة النقسام الشرق االوسط الى معسكري المعتدلين والمتطرفين
  . المعسكرين السياسيين هذين لم يعد واضح المعالم

ة، وال تجمع بينها ، وأبرزها مصر والمملكة السعودية واالردن، متباين"محور االعتدال"ومواقف دول 
وتواجه مصر تحديات . أنظمة سياسية مشتركة أو موقف واحد من التشدد الديني والتعاون مع اسرائيل
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كبيرة تضعف مكانتها، أبرزها تحول السودان الى دولة فاشلة، وتعاظم نفوذ المعارضة االسالمية، 
ها، وغموض مالمح الخالفة واالستياء الشعبي من سياستها إزاء غزة، وفقدان عملية سالم صدقيت

  .وأخفقت الواليات المتحدة في صوغ رؤية متماسكة ال تقوم قائمة لمعسكر الحلفاء من غيرها. الرئاسية
وليس التنافس اليوم في الشرق االوسط بين محور يوالي إيران وآخر يؤيد اميركا، بل بين رؤيتين 

سرائيل والغرب والتعاون العسكري في منطقة فإيران ترفع لواء مقاومة ا. سياسيتين، ايرانية وتركية
وعلى خالف إيران، تنتهج تركيا نهجاً يولي المساعي الديبلوماسية . يتوق ابناؤها الى استعادة كرامتهم

فإيران وتركيا هما قوتان . االولوية، ويبرز أهمية التعاون بين مختلف االطراف واالندماج االقتصادي
 في المنطقة تتوجهان الى شارع عربي غاضب من اسرائيل، وساخط "صاعدتان"اقليميتان بارزتان و 

  .على قادته
فالمنطقة تترجح بين النهجين هذين، . ويعزز غياب بديل أميركي عن الوجهتين هاتين نفوذ الدولتين

  .وتنظم نفسها، في ظل غياب نهج اميركي واضح
فكيف يستقيم . الى نظرة فائتة الى العالمويبدو أن واشنطن تغفل أهمية التغيرات هذه، وقراراتها تستند 

سعي االدارة االميركية في هزيمة المتطرفين وتعزيز مكانة المعتدلين بالشرق االوسط، في وقت تتقرب 
؟ وما هو مقياس نجاح سياسة واشنطن في "حماس"المملكة السعودية من دمشق، وتستأنف الحوار مع 

اً، في وقت بادر نظام دمشق الى خطوات متناقضة؟ فهو  استراتيجي"اعادة التموضع"حمل سورية على 
 بالسالح، وطبع العالقات الديبلوماسية بلبنان، ويتباهى بحلفه طهران، ويدين "حزب اهللا"رفع وتيرة مد 

  . التدخل االيراني في اليمن والعراق
. في سير االموروإذا تمسكت واشنطن بالنظرة الفائتة الى الشرق االوسط، ضعفت قدرتها على التأثير 

  .فهي ارتضت أن تكون في موقع المتفرج من خطوات أقدمت عليها سورية وتركيا والمملكة السعودية
 واسرائيل في غزة، "حماس"ولن يكون في وسع واشنطن الحؤول دون وقوع مواجهات في المنطقة بين 

يل والفلسطينيين على القدس  في لبنان، أو تجنب تعاظم النزاع بين اسرائ"حزب اهللا"أو بين اسرائيل و 
والرئيس أوباما مدعو الى أن يترك االستكانة الى قناعات موروثة، وأن يتخفف من الرؤية . الشرقية

  .فالنجاح لن يكتب لسياسات تستند الى الرؤية هذه. الماضية الى أوضاع الشرق االوسط
 ومدير المشروع في العراق ،"انترناشينل كرايزس غروب"تباعاً، مدير مشروع الشرق االوسط في * 

  ، اعداد منال نحاس6/3/2010 االميركية، "واشنطن بوست"وسورية ولبنان، عن 
  17/3/2010الحياة، 

 
  !اهتزاز مرتكزات األمن اإلسرائيلية والحرب االقليمية .80

  *شفيق ناظم الغبرا 
 العربي لن يكون من كلما الح في االفق حل لقضية رئيسية في منطقتنا عادت االوضاع لتؤكد ان عالمنا

ففي منطقتنا تتغلغل تناقضات عدة بدءاً من . المناطق التي تنعم باالستقرار في السنوات العشر المقبلة
لكن جبهة الصراع . تراكم الفقر وحدة التميز وسيطرة الديكتاتورية وضعف الحراك ومحدودية الحرية

: مع اموراً عدة مفجرة في الوقت نفسه االسرائيلي هي االخرى مرشحة للفوران ألنها تج-العربي 
. احتالل وعنف، اقتالع من االرض ومطاردة، فقر وضيق، وهجوم يومي على مقدسات وأراض وحقوق

هذه الجبهة تهدأ احياناً من شدة الضغط وعنف الحروب وتراكم الهموم، لكنها ال تلبث أن تنفجر في وجه 
  .ياً كبيراًالكبار والصغار، المحبين والكارهين، محدثة دو

أليس الظلم، كما تُعلمنا حوادث التاريخ، محركاً وحافزاً للمجتمعات والناس للتغير؟ أليس صحيحاً انه لوال 
مقاومة الناس للظلم لما وصل احد في التاريخ الى حقوق وعدالة؟ ان التعامل مع الظلم في فلسطين وعلى 

  . مرحلة المقبلةحدودها سيكون احد محددات العالم العربي والشرق في ال
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 االسرائيلية، التي اوحت منذ اواسط التسعينات من -ويتضح في الوقت نفسه ان مسيرة السالم العربية 
بل هناك في االجواء . القرن الماضي بآفاق حل سلمي للقضية الفلسطينية، وصلت الى طريق مسدود

 االجواء الى لحظة خاصة في حجم وتكاد تصل هذه. العربية والفلسطينية راهناً الكثير من خيبة األمل
فهناك في االفق مخاض فلسطيني . انسدادها وذلك بعد مرور اكثر من عام على رئاسة أوباما الواعدة

ان األبعاد . "حزب اهللا"جديد في ظل احاديث كثيرة عن حرب اقليمية قد تبدأها اسرائيل مع ايران او مع 
ستعيد . ض القوى العربية واالسالمية ستكون كبيرةاالستراتيجية لوقوع مواجهات بين اسرائيل وبع

 االسرائيلي الى -احداث كهذه، بخاصة اذا ما تبلورت بين الفلسطينيين انتفاضة جديدة، الصراع العربي 
  . اساسياته االولى

لقد قامت اسرائيل منذ البداية على عقيدة أمنية تفرض تراجع محيطها العربي أمامها وذلك بسبب تفوقها 
هذا اساس حروب اسرائيل مع العرب حتى . كري ومقدرتها على نقل الحرب الى المناطق العربيةالعس

في زمن المقاومة الفلسطينية المنطلقة من قواعد لها في االردن ولبنان في الستينات والسبعينات من 
سماح بظواهر وتقوم العقيدة االسرائيلية االمنية على استخدام القوة المفرط، وعدم ال. القرن الماضي

حزب "مسلحة تتحداها حتى بصورة شكلية كصواريخ القسام او اختطاف جنديين اسرائيليين من جانب 
فهذا يساهم، وفق الفهم االسرائيلي الضيق لالمن، في هز صورة الجيش االسرائيلي والتأثير في ثقته . "اهللا

 عام "حزب اهللا"في الحرب ضد  و٢٠٠٩ان رد الفعل االسرائيلي، كما حصل في حرب غزة عام . بنفسه
 "حماس"، هو تعبير عن هذه العقيدة التي واجهت اهتزازاً بسبب طبيعة القتال الذي خاضته كل من ٢٠٠٦

  . "حزب اهللا"و 
فكل الموشرات تؤكد أن اسرائيل مستمرة في . لهذا تستعد اسرائيل في هذه المرحلة الستعادة المبادرة

 الى الطريق الوحيد الذي تتبعه إسرائيل للتعامل مع استمرارها في لقد تحول العنف. طريقها العسكري
ان قلة عدد سكان أسرائيل نسبة الى عدد . االستيطان وتهويد القدس وإهانة العالم العربي واالسالمي

، اضافة الى سعيها لتهويد ١٩٤٨سكان العالم العربي، وطبيعة استقوائها على محيطها منذ والدتها عام 
  .لفلسطينية المحتلة، كل هذا جعل اسرائيل تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع العالم العربياالراضي ا

اما االساس الثاني في بنية اسرائيل الدائمة فهو حتمية االلتصاق االمني والسياسي والعسكري بدولة 
هذا الجانب الثاني . كبرى وتقديم خدمات لهذه الدولة الكبرى ال تقوى دول المنطقة العربية على تقديمها

. اساسي لوجود اسرائيل بصيغتها الصهيونية والتوسعية والمتصادمة مع سكان المنطقة العربية وشعوبها
ففي البداية تحالفت اسرائيل في الخمسينات مع بريطانيا ثم مع فرنسا ضد اماني شعوب العالم العربي، 

وبما ان الموقف االميركي المؤيد . العربي ضد العالم ١٩٦٧وتحالفت مع الواليات المتحدة بعد حرب 
إلسرائيل هو جزء ال يتجزأ من أمن اسرائيل، فأي ضعف او تردد في الموقف االميركي يخلق ردود 

  .فعل كبيرة ومخاوف رئيسية في اسرائيل
زامها لكن في واقعنا اليوم هناك تغيرات رئيسية يجدر االنتباه اليها تتحكم بقوة الواليات المتحدة ومدى الت

ان الواليات المتحدة في طريقها . وتنجم هذه التطورات عن وقائع مستقلة عن الرغبة االميركية. بإسرائيل
لالنسحاب من نقاط ساخنة في منطقتنا بسبب حربي العراق وأفغانستان، وهي ايضاً في طريقها الى مزيد 

نفسه، بدأت الواليات المتحدة تفقد وفي الوقت . من التنافس والتدافع الهادئ مع دول مثل الصين وروسيا
هذا التغير يقلق اسرائيل التي ربطت مصيرها . قدرتها القديمة على التحكم بمفاتيح العالم واضطراباته

  . حتى اآلن بالدعم االميركي
فمن خالل . لكن اسرائيل لم تستسلم لهذا التغير، فهي ايضاً تُخضع الواليات المتحدة لضغوط عالية التأثير

نغرس االميركي على سبيل المثال ودور القوى المؤيدة السرائيل فيه، لن تكون ادارة اوباما قادرة الكو
على التحرك باستقاللية على رغم حاجتها الماسة الى هذا التحرك في ظل الظروف الراهنة والتغيرات 

  .الكونية
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حاجتها الى التصالح مع ان اسرائيل ستستمر في احراج الواليات المتحدة في لحظة ضعفها الكونية و
سيستمر هذا اإلحراج في مجال االستيطان وتهويد القدس وإنشاء مساكن . نفسها ومع العالم االسالمي

جديدة للمستوطنين، كما حصل مع االعالن السلبي عن االستيطان الذي رافق زيارة نائب الرئيس 
كرية ستتحول مع الوقت في ظل الظروف ان السياسة االسرائيلية االستيطانية والعس. االميركي منذ ايام

الدولية واالقليمية الجديدة الى عبء على الواليات المتحدة وعلى قواتها الموجودة في العراق وأفغانستان 
لكن هذا ليس باالمر القريب، . سيؤدي كل هذا الى اهتزاز العالقة في وقت من االوقات. والشرق االوسط

ان هذا التناقض في ظل . مية وفلسطينية مؤثرة باالتجاه المعاكساذ يتطلب استراتيجية عربية وإسال
  . وجود اوباما وفريقه في البيت االبيض تحول الى مدعاة قلق اسرائيلية

وكلما اقتربت إسرائيل من اكتشاف ضعف مرتكزاتها االمنية سنجدها وقد ازدادت رفضاً للتعامل مع 
ياهو في فلسطين والقدس وفي عملية دبي االخيرة وفي يتضح هذا في سياسة نتان. الواقع واالعتراف به

ان القيادة اليمينية السرائيل ضعيفة انتخابياً، لهذا فإن طريقها لكسب . سياسة اسرائيل تجاه تركيا وإيران
  . االصوات والحفاظ على شعبيتها تعتمد على التهور ونشر الكراهية

تزايد في المدى المنظور احتماالت وقوع مفاجأة لهذا ت. ان منطقتنا تمر كل سنوات عدة بأزمة كبيرة
ليس واضحاً شكل النتيجة ومداها ولكن الواضح ان . كبيرة تعيد ترتيب االوراق واصطفاف القوى

منطقتنا لن تستقر او تهدأ في ظل استيالء اسرائيل على اراض عربية وفلسطينية وفي ظل سياسة تهجير 
  . بيواقتالع وفي ظل ضعف عام في الوضع العر

ان افضل استراتيجية عربية لمواجهة هذا الوضع هي تلك التي تزيد من الضغط على الواليات المتحدة 
وتوضح مخاطر الحرب االقليمية ومخاطر اية حرب جديدة تستهدف غزة المحاصرة أو جنوب لبنان او 

بقوة ألنه يفجر المنطقة يجب تفادي هذا االحتمال . ايران او سورية او السلطة الفلسطينية والضفة الغربية
  .وال يساهم بحل اي من مشكالتها

الحرب قد تقع، لكن على العالم العربي دعم غزة ولبنان وإيران وسورية والسلطة الفلسطينية لو وقعت 
حزب "فعلى رغم نقدنا للسياسة االيرانية الداخلية تجاه حركة االصالح الشعبية، ونقدنا لتعامل . الحرب

 في "حماس"ات اللبنانية وأبعاد السياسة السورية تجاه لبنان او الداخل السوري او طبيعة  مع التوازن"اهللا
غزة او طبيعة المشكالت التي تعتري السلطة الفلسطينية، اال ان دعم هذه القوى في مواجهة اسرائيل امر 

ى تهويد االرض اساسي لمنع تصدير االزمة االسرائيلية الى الداخل العربي وللحد من قدرة اسرائيل عل
  . واقتالع السكان

في الوقت نفسه يجب دعم سلطة ابو مازن وحكومة سالم فياض وذلك للقيمة الكبيرة التي تمثلها في 
ال تناقض . تحقيق وجود وصمود بشري وانساني للشعب العربي الفلسطيني على ارضه وفي قراه ومدنه

ة االسالمية وبين دعم االعتدال في الصف بين رفض شن اسرائيل للحرب والعدوان على القوى العربي
الفلسطيني الذي يساهم في تحقيق بقاء انساني لماليين الفلسطينيين على االرض التي تستهدفها الحركة 

  . الصهيونية منذ عقود
وقد تقع االنتفاضة . ال احد يستطيع ان يتنبأ بحجم الخسائر. قد تقع الحرب وقد تكون آخر الحروب

تظرة وتكون الممهدة لإلجابة التاريخية حول التعامل مع مأزق االحتالل ومأزق الحركة الفلسطينية المن
الى متى تعيش اسرائيل في حالة حرب مع مجتمعات تزداد ثورة وربما تنظيماً : يبقى السؤال. الصهيونية

  . وإرادة؟ لم ينته التاريخ، بل بالكاد نجده قد بدأ
  لكويتاستاذ العلوم السياسية في جامعة ا* 

  17/3/2010الحياة، 
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  محاولة أمريكية خادعة لتنفيس االحتقان .81
  أحمد الحيلة

 وحدة استيطانية أثنـاء وجـود       1600بإعالن االحتالل اإلسرائيلي بناء     " منددة"ارتفعت أصوات أمريكية    
في فلسطين المحتلة، مطالبة تل أبيب ـ حسب بعـض المـصادرـ    " جو بايدن"نائب الرئيس األمريكي 

  ..اجع عن القرارالتر
كالم أمريكي في ظاهره جميل، ولكنه غير كاف وغير صادق إن مـن حيـث الـشكل أو مـن حيـث                      

، فإذا كان الرئيس    ..المضمون؛ فاإلدارة األمريكية لم تُحدث انقالباً، ولم تغير حقيقة موقفها من االستيطان           
تئناف المفاوضات، ولم يستطع إلـزام      األمريكي أوباما تراجع بنفسه عن مطالبته بوقف االستيطان قبل اس         

، فهل يمكن أن تحدث تلك التصريحات اإلعالمية تغييراً جوهريـاً ملموسـاً             ..االحتالل اإلسرائيلي بذلك  
  !.على األرض؟

واشنطن كانت وما زالت داعم، وراعي، وشريك استراتيجي لالحتالل الصهيوني حتـى علـى صـعيد                
غربية، وهذا ما تصدقه الوقائع على األرض في عهود اإلدارات          الزحف االستيطاني نحو القدس والضفة ال     

األمريكية السابقة، وعهد الرئيس أوباما الذي مارس ضغوطاً على عبـاس والعـرب لـدفعهم للقبـول                 
بالمفاوضات غير المباشرة في ظل استمرار االستيطان، رغم ما يمثله ذلك من حرج للعـرب ولعبـاس                 

  .لرأي العاموفريق التسوية السياسية أمام ا
انزعاج اإلدارة األمريكية ال يمثل تغييراً جاداً في الموقف، وإنما ردة فعل شكلية بسبب توقيت اإلعـالن                 
عن بناء وحدات استيطانية جديدة أثناء وجود نائب الرئيس بايدن؛ فتوقيت اإلعالن أظهر وكشف حقيقـة                

، وهذا مـا ال     ..ية وإجراءاتها لتهويد القدس   تواطؤ اإلدارة األمريكية مع إسرائيل في مشاريعها االستيطان       
  .للسالم في الشرق األوسط" نزيه"تريده اإلدارة األمريكية والرئيس أوباما الساعي إلبراز نفسه كراعٍ 

إذا كانت اإلدارة األمريكية صادقة في موقفها، فال يكفي مجرد المطالبة اإلعالمية بوقـف بنـاء وجبـة                  
، فالمطلوب الوقف التام والشامل لالستيطان ألنه مخالف للقـانون          ..ي بحر استيطانية ال تمثل إال نقطة ف     

األمريكـي  " التنديـد "الدولي، ومخالف لمتطلبات عملية التسوية السياسية التي ترعاها واشنطن، وإال فإن            
 وحدة استيطانية ال يمكن تفسيره إال في سياق ترميم صورة اإلدارة            1600حتى وإن أدى لوقف بناء الـ       

مريكية نتيجة العجرفة اإلسرائيلية، ومن جانب آخر محاولة واشنطن تخفيف الحرج عن حلفائها مـن               األ
العربي الذين وقعوا فريسة الخداع األمريكي والغطرسة اإلسرائيلية التي لم تراع أدنـى             " االعتدال"دول  

اوضـات دون وقـف     حدود اللياقة الدبلوماسية معهم، وهم الذين استجابوا لرغبتهـا فـي اسـتئناف المف             
  .نلالستيطا

16/3/2010 
  

  تصور إسرائيلي لمواجهة الدعاية المضادة للدولة .82
  دانيال سفران هون، وتاليا غوردوس

في العديد مـن جامعـات      " أسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي   "بدأت في مطلع الشهر الجاري فعاليات       
دة أن التحدي الذي يواجه توضيح سياسـة        أمريكا الشمالية، ونحن نرى كطلبة في جامعة بالواليات المتح        

إسرائيل أصبح صعباً أكثر من المعتاد، خاصة في ظل المشروع األخير الـذي أطلقتـه وزارة اإلعـالم        
  .اإلسرائيلية

فحملة الدعاية الجديدة ال تسهم في تحسين صورة إسرائيل، بل يمكن أن ينجم عنها ضرر، لكونها ال تأخذ                  
  .ار، والتي بحسب تجاربنا، يقوم عليها أي رأي متعلق بإسرائيلعدة عوامل رئيسة في االعتب

فالعالم، وبخاصة العالم الغربي، ال يجهل ما يحدث في إسرائيل، أو الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني؛ بـل                
  . لديه هوس إلى الميل نحو دعم الطرف الضعيف
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رف الضعيف والذي يعاني أكثـر؛      وطالما أن الفلسطينيين يتحينون الفرص لعرض أنفسهم باعتبارهم الط        
  . فإنهم يكسبون مزيداً من التعاطف من قبل العالم، سواء كانت معاناتهم بسببنا أم ال
فـصورة األشـخاص    . وعلى القياس نفسه؛ كلما تحسن وضع الفلسطينيين، يقل االهتمام الذي يحظون به           

الـصور؛ فـإن وضـع إسـرائيل        الذين يعانون، لها صدى واسع، وطالما ينتج الوضع الحالي مثل هذه            
  . اإلعالمي لن يتحسن

ومن غير الممكن حل ذلك عن طريق منع الصحفيين من دخول قطاع غزة أو الضفة الغربية، ألن خطوة                  
  .من هذا القبيل ستظه فقط أننا دولة ظالمية لديها ما تخفيه

دما يبدي إسرائيليون تعاطفاً    من السهل للغاية جعل األجانب يهتمون ويبدون تفهماً للموقف اإلسرائيلي، عن          
  . مع الجانب اآلخر

فعندما يلتقي منتقدو إسرائيل بإسرائيلي منشغل طوال الوقت بتقـديم الحجـج الدفاعيـة ضـد مـزاعم                  
الفلسطينيين، كالحجج الدفاعية المطعمة بمواعظ أخالقية كما هو الحال على موقع وزارة اإلعالم؛ فـإن               

  . ناني ال يتأثر بمعاناة اآلخرينذلك سيفسر على أنه ممثل عن شعب أ
وفي مقابل ذلك؛ فإن غالبية منتقدي إسرائيل، وكذلك أكثر األقسام توجيهاً للنقد؛ يصعب عليهم التعامل مع                

  .إسرائيلي مستعد لتفهم وضع الفلسطينيين، وال يحاول أن يتشح بالتقوى والورع
قط عبر مرآة الصراع؛ هو أمـر إشـكالي،         ما من شك أن حقيقة كون إسرائيل ينظَر إليها من الخارج ف           

المـستوطنات ال   "، أو   "الجيش اإلسرائيلي هو الجيش األكثر أخالقية في العـالم        "ولكن شعارات من نوع     
؛ ال تقنع أي شخص، بل على العكس، فإنها تعزز الصورة النمطيـة التـي   "تشكل عقبة في طريق السالم    

  .تشير إلى أننا مجتمع عنيف متزمت
 بعيداً عن ذلك، أن نتقبل حقيقة أن هناك من لن نتمكن من إقناعهم على اإلطالق، وفي مقابل                  يجب علينا، 

هؤالء؛ هناك الكثير من الطلبة الذين يدرسون معنا، ومثلهم كثيرون، يبدون تعاطفاً مع إسرائيل ويعترفون        
  . بحقِّها في الوجود

 بعيداً عن الصراع، بل إنهم يبدون تفهماً للمتطلّبات         وهم يعلمون أن المجتمع اإلسرائيلي متقدم، وبه الكثير       
  . األمنية إلسرائيل

ومع ذلك فهم يدركون ميزان القوة بيننا والفلسطينيين، وهو ما يمنعهم من الوقوف إلى الجانـب القـوي،              
  .خاصة عندما يرفض هذا الجانب القوي المضي قدماً في مبادرة سياسية

    ر لهم سبباً لدعم إسرائيل، وهو ما سيخلق حاجزاً بينهم والمتطرفين الـذين  فمبادرة كهذه من شأنها أن توف
  .يرفضون حق إسرائيل في الوجود

فهذا هو ثمن القـوة،     . فطالما نحن أكثر قوة؛ فسينظر إلينا دائماً على أننا المسئولين عن الجمود السياسي            
  . لمات الشارحين ستجابهها آذان صماءلذا؛ فما دامت إسرائيل ال توفر أفقاً سياسياً محل ثقة؛ فإن ك

غير أن خطـوةً سياسـية      . نحن ال نخادع فليس بإمكان العملية السياسية أن تحل جميع مشكالت صورتنا           
موثوقاً بها يمكن أن تحد من نقد المنتقدين من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تكون قوة دافعة للمدافعين عـن                   

  . الصدق
 ستظهر أن هناك نية حقيقية، تتجسد في تدابير ملموسة تثبت وجود إرادة         إن مبادرة سياسية من هذا القبيل     
  .وما هو أقل من ذلك سينظر على أنه خدعة إسرائيلية. إلنهاء السيطرة على الفلسطينيين
فعندما نعرض مبادرة سياسية مقنعة؛     . هذا غير صحيح  ". العالم كله ضدنا  "في كثير من األحيان نشعر أن       

  .مدى الداعمين لناسنُفاجأ باكتشاف 
  "هآرتس"

 11/3/2010، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة
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