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  بعدة صواريخ تسفر عن مقتل عامل أجنبي" إسرائيل"فصائل فلسطينية تقصف  .1

 نتيجة سقوط صـاروخ     "إسرائيل"ي  قتل ف  اتايلندي من القدس أن عامال      18/3/2010وكالة سما،   نشرت  
" حوف اشـكلون    "احد مجالس المجلس اإلقليمي     , "نتيف عسراه "ُأطلق من شمال قطاع غزة على منطقة        

وقتـل  ,  عامـاً  30وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت أن العامل األجنبي يبلغ من العمر            .شمال القطاع 
  .أثناء عمله في احد الدفيئات الزراعية بالمنطقة

, الصحيفة أن إلى إسرائيل ترى أن حماس ليست المسئولة المباشرة عن عملية إطالق الصاروخ             وأشارت  
  . ولكن اتهمتها بعدم بذل جهود أكثر من اجل لجم مطلقي الصواريخ

واشارت هذه المصادر ان هذا الصاروخ هو الثالث الذي يسقط على جنوب اسرائيل منذ صـباح امـس                  
ها وقعت في مناطق مفتوحة، عدى عن هذا الصاروخ الـذي اطلـق             االربعاء، دون ووقوع اصابات كون    

  .ظهر اليوم والذي ادى الى مقتل عامل اجنبي
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بدورها نقلت اذاعة جيش االحتالل االسرائيلي عن مصدر في جيش االحتالل قوله ان الجيش االسرائيلي               
ـ                اع غـزة ضـد     لن ينتظر طويال على سلسلة الهجمات الصاروخية الفلسطينية التـي تنطلـق مـن قط

  .واوضح المصدر ان الجيش االسرائيلي سيرد على هذه الهجمات رداً قاسيا .المستوطنات في غالف غزة
وفي السياق ذاته اعلنت كل من كتائب انصار السنة وكتائب شهداء االقصى مـسؤوليتهما عـن عمليـة                  

المية وفـي مقـدمتها     القصف مؤكده ان القصف ياتي ردا على الهجمات االسرائيلية ضد المقدسات االس           
وذكرت الصحيفة أن صاروخان فلسطينيان سقطا فـي منـاطق مفتوحـة حـول      .مدينة القدس المحتلة
  .وأصاب شخصين بالهلع , مستوطنة سديروت

كتـائب المقاومة  نقال عن مراسلها من غزة علي سمودي أن 19/3/2010القدس، فلسطين، وذكرت 
مسؤوليتها عن , فجر اليوم,قراطيـة لتحرير فلسطين اعلنت الوطنية الجنـاح العسكـري للجبهة الديم

 11: 5وذلك في تمام الساعة , قذائف هاون "3"قصف مهبط الطيران العسكري اإلسرائيلي شرق رفح بـ
قالت الكتائب ان العملية تاتي في , " للقدس"وبحسب بيان وصلت نسخة منه .دقائق من مساء الخميس

مؤكدة , " القدس واستمرار االستيطان والتصعيد العدواني في قطاع غزةإطار ردنا على عمليات تهويد"
 .أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق الوطنية

 أن  اشـرف الهـور    غزة    نقال عن مراسلها من       19/3/2010القدس العربي،   في نفس السياق أوردت     
 بالرد المـؤلم علـى عمليـة إطـالق          المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رفض التهديدات اإلسرائيلية       

وقال برهـوم    .، معتبراً أن إسرائيل ليست بحاجة لمبرر لشن هجماتها        "إسرائيل"صاروخين أمس جنوب    
االحتالل دائما يشن أعمال عنف وإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي فإن حكومة االحتالل هي               '

  .'من تتحمل كل تبعات أي تصعيد
  

  »عن ترويج اإلشاعات وإثارة الفتن« مجموعة من فتح مسؤولة لناتقاع: داخلية غزة .2
أعلن إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة قطاع غزة المقالة أن قوى األمن : غزة

تمكّنت من ضبط مجموعة تابعة لحركة فتح مسؤولة عن تنفيذ خطة دعائية تهدف لتشويه الحكومة وإثارة 
  . في غزةالفتن واإلشاعات 

اختالق الروايات «نسخة منه أن هذه المجموعة مسؤولة عن » الشرق األوسط«وجاء في بيان تلقت 
. واألكاذيب وربط هذه األكاذيب بأشخاص لهم عالقة بالحكومة الفلسطينية وحركة حماس في القطاع

ا أعضاء من ضمن عدة اجتماعات ولقاءات سرية قام به«واعتبر الغصين أن الخطة الشيطانية أعدت 
حركة فتح مع عدد من رؤوس أجهزة أمن فتح في الضفة الغربية وبحضور أحد ضباط المخابرات 

  . »اإلسرائيلية وهو أحد أكبر خبراء الحرب النفسية لدى االحتالل الصهيوني
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تشويه سمعة المقاومة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والتغطية على 

ا تقوم به أجهزة فتح األمنية في الضفة من مالحقة للمقاومة الفلسطينية والتنسيق األمني الكامل مع م
العدو الصهيوني الذي كانت آخر نتائجه اعتقال القائد ماهر عودة، باإلضافة إلى الجهود الكبيرة التي 

والمقدسات في الضفة قامت بها تلك األجهزة الخائنة في وقف كافة أشكال التضامن والنصرة للقدس 
وأشار الغصين إلى عدد من المواقع الفتحاوية التي تتبع األجهزة األمنية لحكومة سالم فياض . »الغربية

» صوت فتح«و» الملتقى الفتحاوي«، و»فلسطين برس«وتسهم في نشر األكاذيب، وعلى رأسها موقع 
 .»الصفرا«وصفها بـوغيرها من المواقع التي » فراس برس«و» فلسطين بيتنا«و» أمد«و

 19/3/2010الشرق األوسط، 
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  "إسرائيل" لكسر قاعدة المفاوضات الثنائية مع األوانآن : عشراوي .3
حنان عشراوي، تأكيدها على اهمية كسر قاعدة .، د)م،ت،ف(  جددت عضو اللجنة التنفيذية لـ :رام اهللا

صة ان هذه القاعدة تخدم الجانب االسرائيلي المفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، خا
صاحب ميزان القوى االكبر الذي ال يتردد في استخدام القوة في فرض وقائع جديدة على االرض 

  .تتعارض مع اسس ومنطلقات عملية السالم
واكدت عشراوي التي كانت التقت اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين 
اشتون، كما التقت بالقنصلية االسبانية في القدس المحتلة، على التحرك الدولي الفاعل من اجل وقف 
الممارسات االسرائيلية في القدس المحتلة وبقية االراضي الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على 

  .قطاع غزة
في مدينة القدس ، هذه اللقاءات مع مسؤولين اوروبين )معا(ووصفت عشراوي في حديث خاص لـ 

المحتلة بانها بالغة االهمية باعتبار تمثل رسالة واضحة بعدم االعتراف بالضم االسرائيلي للقدس المحتلة 
، مشيرة الى انها بحثت مع كاثرين اشتون، التي انهت زيارتها لقطاع غزة ، جملة من القضايا الرئيسية 

 التهويد وهدم منازل الفلسطينيين في وقت تواصل بما فيها الممارسات واالنتهاكات االسرائيلية وسياسة
فيه بناء المستوطنات، اضافة الى دور االتحاد األوروبي في العملية السياسية خاصة انه من المقرر ان 

  .يعقد غدا اجتماع الللجنة الرباعية
  18/3/2010وكالة معاً، 

  
  املة إلنقاذ القدس لقمة العربية خطة تحرك عربي متكافلسطين تقدم إلى : بركات الفرا .4

 كشف السفير بركات الفرا، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية وسفيرها : أحمد علي-القاهرة 
بالقاهرة، أن فلسطين بصدد تقديم خطة تحرك عربي متكاملة إلنقاذ القدس من المخططات اإلسرائيلية 

  .ر هذا الشهرالرامية لتهويدها، للقمة العربية المقرر عقدها في ليبيا أواخ
إن فلسطين طلبت وضع قضية القدس كأولوية على جدول أعمال القمة، مشيراً » العرب«وقال الفرا لـ

إلى أن فلسطين تريد من القمة الدعم على مستويين، أوال الدعم السياسي، والدعم المالي، فالقضية هي 
ر فلسطيني، الفتا إلى أنه عندما قضية عربية بامتياز، والقرار في شأنها هو قرار عربي مثلما هو قرا

اقترح األميركيون على الرئيس الفلسطيني محمود عباس المفاوضات غير المباشرة قال لهم إن هذه 
  .المفاوضات لن تكون إال بموافقة الدول العربية، وقد كان

المالي، الفتا إلى وأشار الفرا إلى أن المجال الثاني الذي تريده فلسطين من القمة العربية بليبيا هو الدعم 
 مليون دوالر للسلطة 55أنه كان هناك قرار سابق في قمة بيروت بتخصيص دعم مالي بقيمة 

الفلسطينية، مع ذلك فإن هناك عددا من الدول العربية التي ال تلتزم بدفع حصتها، موضحا أنه سيكون 
  . هناك طلب فلسطيني بمعالجة هذا األمر

  19/3/2010العرب،قطر،
  

  تحرير في لبنان تدعو الشعب في المخيمات للتظاهر تنديدا بما يحصل في القدسمنظمة ال .5
أصدرت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بياناً امس توجهـت             : سعد الياس  -بيروت  
 لقد شـهدت األيـام االخيـرة      ': ، وقالت فيه  'جماهير الشعب الفلسطيني الصامد الصابر المكافح     'فيه الى   

تصعيداً للعدوان اإلسرائيلي الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في الوطن المحتل، والتي طالت المقدسـات              
الدينية، وآخرها قرار حكومة العدو بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح الى دائـرة التـراث                 

 من اإلنحياز األمريكي    اليهودي، ومواصلة السعي لتهويد مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك مستفيداً         
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له ومن المواقف الدولية الخجولة، ومن حالة الوضع العربي الرسمي المترهل، ومن اإلنقسام في البيـت                
  .'الفلسطيني وما له من تداعيات سلبية على مجمل المشروع الوطني الفلسطيني

ـ         'ودعت الشعب الفلسطييني     ضهم واسـتنكارهم   في مخيمات لبنان والشتات الى التعبير عن غضبهم ورف
لهذه الممارسات، بدعم اهلنا الصامدين المدافعين عن المقدسات واالرض داخـل الـوطن مـن خـالل                 
المشاركة الفعالة في التظاهرات واالعتصامات التي تؤكد وحدة الشعب الفلـسطيني وتمـسكه بالثوابـت               

  . 194الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وفقاً للقرار 
جماهير شعبنا في داخل الوطن والتي هبـت دفاعـاً عـن المقدسـات              'انها بتوجيه تحية الى     وختمت بي 

 .'مواصلة النضال ومقاومة االحتالل حتى نيل الحرية واالستقالل'، مؤكدة 'المسيحية واالسالمية
  19/3/2010القدس العربي، 

  
  "إسرائيلي" إخالء مقار أمنية وحكومية تحسباً لعدوان : الحكومة في غزة .6

أكدت مصادر أمنية في الحكومة المقالة في قطاع غزة إخالء مقار أمنية وحكومية  ":وكاالت"-غزة 
بذريعة مقتل عامل أجنبي بصاروخ محلي أطلق من القطاع على مدينة عسقالن " إسرائيلي"تحسباً لعدوان 

  .جنوب فلسطين المحتلة
 لغارات عدوانية، والستمرار الحفاظ على واتخذت األجهزة األمنية أقصى درجات الحيطة والحذر تحسباً

واتخذت الحكومة احتياطات أمنية مشددة عقب تهديدات قاسية أطلقها . األمن الداخلي من جهة ثانية
االحتالل، بعد مقتل عامل تايلندي بصاروخ تبنت إطالقه، أمس، جماعة سلفية في القطاع تسمي نفسها 

  ".أنصار السنة"
  19/3/2010الخليج، 

  
  العربيةقمة ال ورقة المصالحة النجازها قبل على حماس تخفض تحفظاتها ":الحياة"ر لـمصاد .7

في دمشق ان االيام المقبلة ستشهد حراكاً » الحياة«قالت مصادر فلسطينية لـ:  ابراهيم حميدي-دمشق 
مشها،  الجاري او على ها29 و27الى توقيع اتفاق قبل قمة ليبيا بين في ملف المصالحة باتجاه السعي 

. سيزور دوال عربية في االيام المقبلةرئيس المكتب السياسي لحركة حماس مشعل خالد مشيرة الى ان 
بصدد تقديم مرونة بهدف توقيع االتفاق تقوم على خفض عدد تحفظاتها » حماس«واوضحت المصادر ان 

الى حين اعادة  الى ثالث مالحظات، تتضمن ان تكون القيادة الموقتة المزمع تشكيلها 20من نحو 
، اضافة الى ان يتم تشكيل لجنة االنتخابات من »غير قابلة للتعطيل«انتخاب مؤسسات منظمة التحرير 
، وهو مبدأ يسري ايضا على تشكيل لجنة امنية »حماس«مع » التوافق«جانب الرئيس محمود عباس بـ 

ة االمنية في الضفة الغربية وقطاع االجهز» اعادة بناء وهيكلة«عليا لتنفيذ اتفاق المصالحة، اضافة الى 
  . غزة

واشارت المصادر الى ان التأخر الذي حصل في انجاز المصالحة يتطلب تأخير اجراء االنتخابات الذي 
ما يتطلب االتفاق على موعد «المقبل في مسودة الورقة المصرية ) يونيو( حزيران 28كان مقترحا في 

، »ملحقة بالورقة المصرية وجزءاً ال يتجزأ منها«حظات واكدت ضرورة ان تكون ورقة المال. »جديد
  .وان يتم التوقيع عليها من االطراف المعنية والراعية والضامنة التفاق المصالحة

  19/3/2010الحياة، 
  

   تريد المصالحة لضمان حصتها في كعكة السلطة المسمومةحماس ": الشعبية" .8
م رباح مهنـا عـضو       أن   اشرف الهور  غزةا من    نقال عن مراسله   19/3/2010القدس العربي،   نشرت  

 انتقادا الذعا للسياسة التي ينتهجها الرئيس       أمسوجه  لتحرير فلسطين   المكتب السياسي في الجبهة الشعبية      
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تقـدم  ' سياسة خاسرة 'الفلسطيني محمود عباس، والمتمثلة بالمضي في طريق المفاوضات، ووصفها بأنها           
من يعتبر انه ال طريق امام شعبنا اال المفاوضات، ومن ال يسعى الى             'نا  مهوقال   .هدايا مجانية السرائيل  

ومن يحيد اي شكل من اشكال النضال سواء كان سياسيا او مقاومة شعبية او مسلحة               (..) انهاء االنقسام   
  .'هو خاسر ويقدم هدية مجانية لالحتالل

 مارسها الشعب الفلسطيني في انتفاضة      التي' شكل من اشكال المقاومة   'واشار مهنا الى ان االنتفاضة هي       
  .، واكد ان االنتفاضة الثالثة تحتاج الى ظرف موضوعي وآخر ذاتي2000، وانتفاضة 1987

في ظل وجود رئيس يعلن بشكل واضـح انـه ال حـل اال              'وتساءل مهنا عن كيفية بدء انتفاضة شعبية        
 ووجـود سـلطتين فـي غـزة         بالمفاوضات، ووجود قوى سياسية منقسمة خاصة حركتي فتح وحماس،        

، الفتا الـى ان تجربـة       'العنصر الذاتي الفلسطيني  '، مشددا على ضرورة تفعيل      'والضفة تقمعان شعبهما  
  .النضال الفلسطيني اكدت استعداد الفلسطينيين للتضحية بال حدود

مثلة فـي    بالمئة من االحزاب التي تحكم اسرائيل ومت       75وتحدث مهنا عن واقع اسرائيل الحالي وقال ان         
  .'احزابا صهيونية، ال تريد االعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره'الكنيست تعد 

لقيادة النضال الوطني الفلسطيني، لتحيق اهـداف الـشعب         ' استراتيجية موحدة 'وطالب بضرورة صوغ    
  .'يريدون ان يمرروا حال سياسيا هابطا'الفلسطيني، مشيرا الى انه حتى في جهود المصالحة 

ضمان حصتها فـي كعكـة الـسلطة        'مهنا في ذات الوقت حركة حماس بأنها تريد المصالحة لـ           واتهم  
عبثـا  '، مشيرا الى ان هذا يعد       'حتى تبعد حركة حماس   '، وقال ان حركة فتح تريد المصالحة        'المسمومة

  .'وضارا وتصرفا غير وطني وال يصب في المصلحة الوطنية ويجب ان يتوقف
ال '، الفتا الى ان الواقع الحالي       'خاطئ وضار وعبثي  'مدريد واوسلو التفاوضي    وشدد مهنا على ان منهج      

رغم '، الفتا الى ان النظام الرسمي العربي        'يتغير بارادة امريكية او اسرائيلية، وانما بارادة فلسطينية فقط        
   .'مةبؤس حاله كان دوما ينتصر لشعبنا الفلسطيني، عندما تأخذ القيادة الفلسطينية مواقف محتر

، او الشعوب العربية لقضيتنا في وجود       'البائس الحال 'وتساءل عن كيفية انتصار النظام العربي الرسمي        
  .قيادة فلسطينية منقسمة، او لسلطتين تقمعان شعبهما في رام اهللا او غزة

ح، عبد الرحيم ملو أن رام اهللا يوسف الشايب نقال عن مراسلها من 19/3/2010الغد، األردن، وأضافت 
في ظل االنقسام الفلسطيني الداخلي، وقال " انتفاضة ثالثة"نائب األمين العام للجبهة الشعبية استبعد اندالع 

االنتفاضة بحاجة إلى تصور سياسي مشترك، ووحدة شعبية وفصائلية سياسية، وهذا غير ": الغد"لـ 
اوز إطار الرغبة، الرغبة جيدة متوفر اآلن، من يتحدث عن انتفاضة في ظل االنقسام، فإن حديثه ال يتج

  .ومطلوبة، لكن البد من التوحد لمقاومة سياسات االحتالل
الجبهة الشعبية ، طالبت أمس، اللجنة  أن )آي بي يو( نقال عن وكالة  19/3/2010الخليج، وذكرت 

 المدينة بتنفيذ قرارات مجلس األمن والجمعية العمومية بخصوص" إسرائيل"الرباعية الدولية، إلى إلزام 
  .المقدسة واألراضي الفلسطينية المحتلة

ستغدو مؤشراً ومعياراً أمام "وحذرت الجبهة من أن النتائج المترتبة على اجتماعات الرباعية الدولية، 
شعب فلسطين والشعوب العربية التي سئمت ما يسمى بالمفاوضات بكل مسمياتها، على مدى التزام هذه 

تحدة واالتحاد االوروبي في القيام بمسؤولياتهم تجاه إعمال القانون الدولي الدول وخصوصاً الواليات الم
واإلنساني في مواجهة سياسات االحتالل وعقوباته الجماعية وجرائم حربه المتواصلة من دون حسيب أو 

  ".رقيب
  

  بتحرير وطننا من النهر للبحر متمسكونو لن نترك فتح :مقدحال .9
ـ          اكد رئ ' :وليد عوض   - رام اهللا  القدس 'يس جهاز الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير مقدح ل
الخميس استحالة التفكير في االنشقاق عن حركة فتح رغم تنحيته من قبل الـرئيس الفلـسطيني                ' العربي
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محمود عباس عن رئاسة الجهاز واستبعاده من التشكيلة االمنية الفلسطينية الجديدة في لبنان، مشيرا الـى                
  .التعيينات الجديدة في الساحة اللبنانية مجمدة حالياان 

ـ    لن نترك فتح، هذه الحركة التـي قـدمت الـشهداء والجرحـى             ' 'القدس العربي 'واضاف مقدح قائال ل
، مشيرا الى ان الخالفات التي نشبت على الساحة الفلـسطينية فـي             'والمعتقلين من اجل تحرير فلسطين    
رئاسة جهاز الكفاح المسلح واستبعاده من التشكيلة االمنية الفلـسطينية  لبنان عقب قرار عباس تنحيته عن       

الجديدة في لبنان بانتظار وصول مبعوث من الرئيس الفلسطيني لبحثها معه، منوها الى ان تلك التعيينات                
  .مجمدة حاليا وبانتظار وصول ذلك المبعوث

ـ   لرصاصة االولى لتحرير فلسطين، ونحن     نحن من حركة فتح التي اطلقت ا      ' 'القدس العربي 'وقال مقدح ل
في اشارة الـى    ' من هذه المدرسة ومتمسكون ببرنامجها وميثاقها القاضي بتحرير وطننا من النهر للبحر           

  .1948اصراره على تحرير االراضي المحتلة عام 
 1967وحول اقتصار برنامج حركة فتح حاليا على اقامة الدولة الفلسطينية على االراضي المحتلة عـام                

ـ   ، 'كل مؤتمرات حركة فتح اكدت على حق الكفاح المسلح لتحرير فلـسطين           ' 'القدس العربي 'قال مقدح ل
ونحن متمسكون بتحرير وطننا من النهر الى البحر ولن نلقي الـسالح اال بعـودة كـل الجـئ                   'مضيفا  

  .'فلسطيني الى وطنه وارضه التي شرد منها
 مقاتل من حركة فتح فـي لبنـان         2000لية أن ما يزيد عن      وحول ما ذكرته مصادر استخباراتية إسرائي     

ـ         نحن لن نترك هذه الحركـة،      ' 'القدس العربي 'انضموا وبأسلحتهم لصفوف حزب اهللا اللبناني قال مقدح ل
، مشيرا الى توقيـت تلـك       'وانا اترك لكل عاقل ومحلل سياسي الرد على ما يقوله االحتالل االسرائيلي           

  .'هذه تشويشات اسرائيلية تعودنا عليها'ال االنباء االسرائيلية، وق
  19/3/2010القدس العربي، 

  
  مناظرة بين فتح وحماس في الدوحة  .10

مناظرة بكل ما للكلمة من معنى بين قياديين » doha debates«لم تكن منصة :  حسام كنفاني-الدوحة 
ض الحماوة بين الـضيوف     كانت أشبه بندوة مفتوحة ألسئلة الجماهير، تخللتها بع       . »حماس«و» فتح«من  

  .»Qatar foundation«الذين استضافتهم مؤسسة قطر 
، حرص على اإلضاءة على نقطة      »حماس«و» فتح«كل من الضيوف األربعة، الموزعين بالتساوي بين        

معينة في مداخلة افتتاحية كانت محصورة بدقيقتين، وفق طلب مـدير منـاظرات الدوحـة، اإلعالمـي                 
  .يانالبريطاني تيم سيباست

القيادي الفتحاوي نبيل شعث افتتح المناظرة، التي جرت باللغة اإلنكليزية، بمداخلة طوباوية عن مخـاطر               
يلعـب فـي الـداخل      » طـرف ثالـث   «االنقسام على الشعب الفلسطيني، من دون أن ينسى التلميح إلى           

وكـالء  «هم بأن يكونوا    الفلسطيني، لكنه استدرك بأن الحق هو على الفلسطينيين أنفسهم، لو سمحوا ألنفس           
الجهد الكبير الذي قامـت بـه لتقـديم الورقـة        «، مستثنياً القاهرة من أي دور باستثناء        »ألميركا وإيران 

  .»الوحدة ضرورية لالستقالل«، التي شدد على ضرورة توقيعها قبل القمة العربية، ألن »المصرية
، رمـى الكـرة فـي الملعـب األميركـي           ، محمد نزال، الذي كان ثاني المتحدثين      »حماس«القيادي في   

واإلسرائيلي والمصري، مشيراً إلى سببين حاال دون إتمام المصالحة إلـى اليـوم، األول هـو التـدخّل                  
والثاني هو الضغط األميركي الذي جعل القاهرة تصر على توقيع اتفاق نهـائي             . األميركي واإلسرائيلي 
 أضاف عبارة تشير إلى عودة األمور إلى ما قبـل           نزال. بعين االعتبار » حماس«من دون أخذ تحفظات     

. »الحل الوحيد للمستقبل هو الجلوس والحوار مـن دون شـروط          «الورقة المصرية، حين أشار إلى أن       
وكانت جهورية صوت نزال الفتة في القاعة، إذ كان يوحي بالحدة، وال سيما بعدما حـاول سباسـتيان                  
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فأصر على أن ال تدخل إيرانياًَ أو سـورياً فـي           . السوري أيضاً استفزازه باإلشارة إلى الدور اإليراني و     
  .تسويقها، وتضيف قطر إلى الدولتين» فتح«تحاول » بروباغندا«، مؤكّداً أن هذه »حماس«قرارات 

» حماس«بين  » ضيق الفجوة «عبد اهللا عبد اهللا، فوضع نصب عينيه التركيز على          » فتح«أما القيادي في    
م يحدث عبر االتصاالت أو الحوارات، بل بفضل التبديالت التي اعترت سياسـة  ضيق الفجوة ل  . »فتح«و

باتفاق أوسـلو بـشكل غيـر       » حماس«تبديالت، رأى عبد اهللا أنها قادت إلى اعتراف         . »حماس«حركة  
  .مباشر، مشيراً إلى ارتكاز الحركة إلى االتفاق في التقرير الذي قدمته رداً على غولدستون

أوضح أن الحركـة    » األخبار« يحدد عبد اهللا كيف كان االرتكاز، لكنه في لقاء مع            من على المنصة، لم   
ذكرت اتفاق أوسلو مرتين في ردها على غولدستون، المرة األولى حين شددت على ما يذكره االتفاق من                 

ثانيـة  والمرة ال. احترام للنواب المنتخبين في المجلس التشريعي، في إشارة إلى اغتيال النائب سعيد صيام       
  .في الحدود البحرية الواردة في االتفاقية

إلطـالق الـصواريخ    » حمـاس «تسجيل النقاط استمر من على المنصة، عندما تطرق عبد اهللا إلى منع             
محمود الزهار، وإلـى    » حماس«، مستنداً إلى تصريح للقيادي في       »تهديداً للمصلحة الوطنية  «باعتبارها  

  .أسامة حمدان» حماس« الضيف الرابع في المناظرة، القيادي في ورقة رفعها على المنبر وناولها إلى
أبـو  » قائد الـشرطة  «، عبارة عن صورة عن مرسوم صادر من         »األخبار«الورقة، التي اطّلعت عليها     

عبد اهللا  . عبيدة الجراح إلى الفروع لمالحقة مطلقي الصواريخ ومحاسبتهم، من دون ورود اسم غزة فيها             
ـ  في ما يخص إطالق الصواريخ والمقاومة المسلحة باتت قريبة         » حماس«ممارسات  إن  » األخبار«قال ل

، مشيراً إلى أن الحركة اإلسالمية تـتعلّم        »الكلفة العالية للمقاومة المسلّحة   «لجهة  » فتح«مما توصلت إليه    
  .»التجربة«من 

سفّه ورقة عبـد اهللا،     حمدان، الذي كان أبرز المتحدثين في المناظرة وأقدرهم على طرح وجهات النظر،             
ونسفها حين أشار إلى أنه ال وجود لمخـابرات         . »أي طالب ابتدائي قادر على تزويرها     «على اعتبار أن    

  .عامة في غزة، وهي العبارة التي كانت واردة في الورقة
لالنقسام الفلسطيني، حين أشـار إلـى أن        » الجرح الحقيقي «ووضع حمدان، في مداخلته، اإلصبع على       

النقطة التـي أثارهـا     . ام سياسي بالدرجة األولى حول كيفية التعامل مع إسرائيل وتحرير األرض          االنقس
حتى إنه فـي حـديث إلـى        . »الورقة المصرية «حمدان أوضحت أن القضية أعقد من مالحظات على         

 استبعد أن تؤدي أي مصالحة بين مصر وسوريا إلى مصالحة فلسطينية، مشيراً إلى أنها قـد               » األخبار«
  .تسهل، لكنها لن تكون حاسمة

  19/3/2010األخبار، 
  

   بالقدسة تندد باإلجراءات اإلسرائيليةفتح والجهاد والديمقراطي: لبنان .11
الحركة كانت دائماً وستبقى رائدة الوحدة «في لبنان، في بيان لها أمس أن » فتح«أكدت قيادة حركة 

قائدية، كما أنها لم تدخل يوما طرفا في سياسة المحاور الوطنية الفلسطينة بكل اتجاهاتها االيديولوجية والع
وطالبت الجامعة العربية والقمة العربية . »العربية، وكانت السباقة لرأب الصدوع العربية واالسالمية

بتقديم الدعم والمساندة الفورية لوقف العدوان «ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمات األمم المتحدة 
ودعت االهالي في مخيمات لبنان والشتات إلى دعم القضية عبر .  المقدساتالصهيوني الصارخ على

 . »المسيرات واإلعتصامات اإلحتجاجية
، وتتضمن تعهدا »العهد االبدي«حملة التواقيع على وثيقة » حركة الجهاد االسالمي«اطلقت من جهتها 

ف المخيمات في لبنان، احتجاجاً بعدم التفريط بأرض فلسطين او التطبيع مع الكيان الصهيوني، في مختل
انطلقت الحملة من مسجد الفرقان . على ما يتعرض له المسجد االقصى من محاوالت صهيونية لتهويده

 . في برج البراجنة ومنه الى مختلف المخيمات
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جميع المؤسسات الدولية، خصوصاً اللجنة » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«دعت في نفس السياق 
عية الدولية، الى تحمل مسؤولياتها لجهة الضغط على حكومة االحتالل، من اجل االلتزام بالوقف الربا

الشامل للنشاطات االستيطانية االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك البؤر االستيطانية 
تحديات، والى سياسة اتخاذ قرارات تكون بمستوى ال«ودعت القمة العربية المقبلة الى . التي اقامتها

 . »استراتيجية جديدة، تلحظ موازنة إعمار وإسكان وإستثمار للصمود في القدس
 19/3/2010السفير، 

  
  المشكلة ليست في المقاومة وإنما في إدارتها السياسية": حزب الشعب" .12

، إن تطور "دالغ"قال بسام الصالحي، األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، لـ:  يوسف الشايب-رام اهللا 
المقاومة الشعبية لالحتالل بحاجة إلى حاضنة سياسية، بما يجعل عبء االنتفاضة عبئاً سياسياً باألساس، 
وهذه الحاضنة تتمثل في وجود استراتيجية وطنية تقوم على عدة خطوات من بينها التوجه إلى مجلس 

ظر في التزامات السلطة تجاه إسرائيل، األمن الدولي، وتأسيس جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وإعادة الن
مع تفعيل التواصل مع المجتمع الدولي أنظمة وشعوباً، في هذه الحالة ستتحول المقاومة الشعبية السلمية 

  .لالحتالل إلى حركة منظمة
وأضاف الصالحي، إن المشكلة ليست في مقاومة االحتالل، فال خالف على ذلك، المشكلة في أساليب هذه 

، وإدارتها السياسية، المهم هو المحافظة عليها مقاومة شعبية سلمية غير عسكرية، إذا كان ثمة المقاومة
خلل في بعض التجارب الماضية فهذا يعود إلى األدوات واألساليب المستخدمة، وإلى سوء اإلدارة 

ة في التوجهات السياسية للمقاومة، المقاومة الشعبية السلمية لالحتالل يجب أن يرافقها انتفاضة سياسي
  .والرؤى كي تحقق النجاح المأمول في التحرر واالستقالل

  19/3/2010الغد، األردن، 
  

  " غوغائية"تصرفات  إضفاء الشرعية على ممارسات سلطة رام اهللا": حزب التحرير" .13
قدمة في فلسطين قرار محكمة العدل العليا بالضفة الغربية رد الدعوى الم" حزب التحرير"اعتبر : رام اهللا

مثاالً غير مسبوق من القمع والبطش والمالحقة الذي سبقت بها السلطة "من قبل معلمين مفصولين 
إن : "، نسخة منه اليوم الخميس"قدس برس"وقال الحزب في بيان مكتوب، وصل  ". قريناتها من األنظمة

، والذي يمهد "التسلطيةالغوغائية و"قرار المحكمة العليا كان ألجل إضفاء الشرعية على تصرفات السلطة 
، مشيراً إلى أن "كذلك لما سترتكبه من مالحقات وظيفية لكل من ال يكن لها الوالء أو التأييد والمناصرة

  .المحكمة فقدت أدنى مستويات العدل واإلنصاف
بممارسة التضييق في لقمة العيش ومحاربة الناس في أرزاقهم لمجرد "السلطة الفلسطينية،  واتهم الحزب،

انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم وآرائهم الفكرية، أو لمجرد مخالفتهم لتوجهاتها السياسية الممجوجة من 
قبل عموم أهل فلسطين والتي تتنافي مع قيم اإلسالم وأحكامه وتتناغم مع مصالح القوى الغربية 

  ".االستعمارية
  18/3/2100قدس برس، 

  
  حماس تستقبل سفير النروج في لبنان .14

بل المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، سفيرة النروج في لبنان اودليز نورهايم استق
 .وحضر اللقاء عضو القيادة السياسية لحركة حماس مشهور عبد الحليم. يرافقها المستشار مارتن ايترفيك

النسانية التي وجرى بحث االوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان وخاصة االوضاع االجتماعية وا
 62تزداد تفاقما، في ظل عدم اقرار الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بعد مرور 
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كما جرى التأكيد على ضرورة االسراع في اعادة اعمار مخيم نهر البارد وتحسين . عاما على النكبة
  .خدمات االنروا في لبنان

  19/3/2010المستقبل، 
  

 توعد برد قوي على مقتل عامل أجنبي جراء إطالق صاروخ من غزة ت"إسرائيل" .15
 بعد ظهر أمس غارات      شنت الطائرات اإلسرائيلية ة، أن   غز، من   19/3/2010الشرق األوسط،   ذكرت  

. على مدينة غزة وأطلقت بالونات هوائية أصدرت أصواتا مدوية أثارت الرعب والترقب لدى المواطنين             
على إطالق صاروخ محلي الصنع على      » مناسب وقوي «دت إسرائيل برد    وجاءت الغارتان بعد أن توع    

 .بلدة إسرائيلية أسفر عن مقتل عامل زراعي تايلندي
وقال سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الذي وصف إطالق الصاروخ بالتطور الخطير وحمل السلطة 

  . »ياسيكون مناسبا وقو«إن رد إسرائيل : الفلسطينية وحركة حماس المسؤولية
هذا تجاوز للخط االحمر ال " للصحفيين قال شالوم ، أنالقدس  من،18/3/2010 وكالة رويترز، وأضافت

وقال نائب وزير الدفاع متان فلنئاي ان  ."سيكون قويا. الرد االسرائيلي سيكون مناسبا. تقبله اسرائيل
  .لذي يخضع لسيطرتهااسرائيل تعتبر حركة حماس المسؤولة عن أي هجمات تشن من داخل القطاع ا

اسرائيل غير مهتمة بالدخول في مواجهة عسكرية لكنها لن تسمح باطالق النار على "واضاف قائال 
  ."مواطنيها

وقالت جابرييال شاليف سفيرة اسرائيل لدى االمم المتحدة في شكوى قدمتها لالمين العام والى مجلس 
بال شك ال يمثل رسالة "وم الذي وقع يوم الخميس االمن التابع للمنظمة الدولية ان الهجمات مثل الهج

  .من غزة قبل زيارة بان جي مون مباشرة" ترحيب
الطالق سراح الجندي " أن يعبر عن توقع واضح من المجتمع الدولي"وحثت االمين العام على 

  .2006االسرائيلي جلعاد شليط الذي يحتجزه نشطاء فلسطينيون في غزة منذ 
  

  بيب بإقالة وزير الداخلية أطالب تل واشنطن ت": معاريف" .16
العبرية في عددها الصادر الخمـيس ان مـوظفين   ' معاريف'قالت صحيفة  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

رفيعي المستوى في ادارة الرئيس اوباما لمحوا الى المسؤولين االسرائيليين بان واشنطن ستكون راضية،              
نتنياهو على اقالة وزير الداخلية وزعيم حركة شاس، اليمينية         ن  رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامي   اذا اقدم   

الدينية المتطرفة، الوزير ايلي يشاي، المسؤول االول والمباشر بموجب المصادر السياسية في تل ابيـب،      
عن تفجير األزمة مع الواليات المتحدة االمريكية، االسبوع الماضي، خالل زيارة نائب الرئيس، جوزيف              

ائيل، ولكن المصادر عينها اكدت على ان اقدام نتنياهو على هذه الخطوة يعني حّل االئـتالف                بايدن السر 
  .الحاكم في الدولة العبرية

  19/3/2010القدس العربي، 
  

  لكنها تبقى متينةيمكن أن تشهد خالفات " إسرائيل"بين واشنطن والروابط ": إسرائيل"سفير  .17
" إسرائيل"لدى واشنطن مايكل اورين، أمس، إن " سرائيلياإل"قال السفير  : حنان البدري-واشنطن 

وكتب ". مؤسف"لكن التوتر األخير بينهما " بصداقة عميقة ومتعددة األوجه"والواليات المتحدة ترتبطان 
يمكن أن تشهد " "إسرائيل"ان الروابط بين واشنطن و" نيويورك تايمز"اورين في مقالة نشرتها صحيفة 

  ".متينة ال تتزعزعخالفات عرضية وتبقى 
وكرر القول انه تم تحريف أقواله بعدما نسب إليه القول إن الخالف الدبلوماسي بسبب قرار بناء وحدات 

  .استيطانية جديدة في القدس دفع بالعالقات الى أدنى مستوى لها
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ح لمثل رغم أننا يمكن أن نختلف مع البيت األبيض في بعض مراحل عملية السالم، ينبغي أال نسم"وقال 
  ".تلك االختالفات بحجب هدفنا المشترك أو إثارة الشكوك حول الراوبط التي ال تكسر بيننا

  19/3/2010الخليج، 
  

  الشكوك تحيط بإمكانية نجاح نتنياهو بلقاء مسؤولين أميركيين .18
ن  قالت مصادر إسرائيلية سياسية واعالمية أمس، إن هناك شكا في امكانية أ: برهوم جرايسي-الناصرة 

يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءات مع مسؤولين كبار في واشنطن األسبوع المقبل، في حال لم 
يقدم أجوبة على الطلبات األميركية، المتعلقة بالبناء االستيطاني في القدس المحتلة، ومستقبل العملية 

ركية، رغم أن الطاقم الوزاري وحتى أمس لم تقدم حكومة نتنياهو اي رد على المطالب األمي .التفاوضية
السباعي، الذي يعتبر مطبخ القرار في الحكومة اإلسرائيلية اجتمع مساء أول من أمس االربعاء ولم 

أمس، إن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مساء الثالثاء " هآرتس"وقالت صحيفة  .يتوصل إلى صيغة رد
حادثة كانت صعبة ولم يتم التوصل فيها إلى اي الماضي مع نائب الرئيس األميركي جو بايدن إال أن الم

  .اتفاق
  19/3/2010الغد، األردن، 

  
   بشأن أزمة االستيطانأوساط نتانياهو تتوقع تراجع الضغوط األميركية .19

توقعت أوساط قريبة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أن تتراجع :  أسعد تلحمي-الناصرة 
سرائيل في األيام القريبة، وأن ال تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى الضغوط األميركية على إ

مكالمة «االستجابة للمطالب األربعة التي طرحتها وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في 
مع نتانياهو الجمعة الماضي، وفي مقدمها إلغاء قرار بناء الوحدات السكنية الجديدة في » التوبيخ

  .في القدس المحتلة» ات شلومورم«مستوطنة 
» فوكس نيوز«وتبني هذه األوساط حساباتها على تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما لشبكة 

، »إنما خالفات في الرأي«بين الواليات المتحدة وإسرائيل » ال أزمة«األميركية أول من أمس عن أن 
وأفادت تقارير صحافية أن . »ال ينفصم«ائيل وتصريحات كلينتون التي أكدت أن التحالف الوثيق مع إسر

 الخميس، -الذي اجتمع حتى ساعة متقدمة من ليل األربعاء » المنتدى الوزاري السباعي«أعضاء في 
للبحث في صيغة الرد اإلسرائيلي على المطالب األميركية، يرون وجوب أن ال تتصرف إسرائيل تحت 

 يرفض قطعاً إلغاء قرار البناء أو أي إعالن لتجميد البناء »المنتدى«وأضافت أن . الضغوط أو التهديدات
يديعوت «وأفادت صحيفة . »خطاً أحمر ال يمكن تجاوزه«في القدس الشرقية، معتبراً مثل هذا المطلب 

أن اقتراح حل وسط يدرسه نتانياهو يقضي بتجميد البناء اليهودي االستيطاني في بلدة سلوان » أحرنوت
ية في مقابل مواصلته في األحياء االستيطانية اليهودية لكن مع تقليص حجمه، لكن في قلب القدس الشرق

  . تعارض حتى مثل هذا االقتراح» المنتدى«غالبية وزراء 
أن يقوم المسؤولون األميركيون بدعوة زعيمة المعارضة » هآرتس«في المقابل، لم تستبعد صحيفة 

  . يين نكايةً بنتانياهوتسيبي ليفني إلى لقاء كبار المسؤولين األميرك
  19/3/2010الحياة، 

  
  وعريضة لنواب كنيست تدعم السياسية االستيطانية.. بيريز يؤيد االستيطان بالقدس .20

أعلن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في اختتام لقائه وزيرة خارجية االتحاد : ت أسعد تلحمي-الناصرة 
خالل «، مضيفاً أن » في األحياء اليهودية في القدسمن حقنا البناء«االوروبي كاثرين آشتون أمس أن 

 عاماً كان ثمة موقف بأن نبني في ضواحي القدس التي هي يهودية أساساً وال نبني في الضواحي 40
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العربية، هذا ما فعلته كل الحكومات، وهذا ما اتفق عليه مع الجميع بمن فيهم الفلسطينيون ولم يعرقل 
ويجب أن يكون «ه يعتقد أنه يجب مواصلة السياسة ذاتها وعدم تغييرها، وأضاف أن. »المفاوضات يوماً

من حقنا أن نبني حيث بنينا ولن نبني في أماكن لم نبنِ فيها، وأن نبدأ في أقرب وقت المفاوضات لنرسم 
  .»الحدود المستقبلية

يهدوت «و » شاس«و » إسرائيل بيتنا«و» ليكود«وجاءت هذه التصريحات غداة توقيع رؤساء كتل 
التي تشكل مجتمعةً غالبية مطلقة في الكنيست » االتحاد القومي«و » البيت اليهودي«و » هتوراة

عدم الرضوخ لالبتزازات الفلسطينية والضغط الدولي، «اإلسرائيلي على رسالة إلى نتانياهو تطالبه بـ 
  .»وضاتوعدم اإلقدام على أية لفتات طيبة تجاه الفلسطينيين شرطاً الستئناف المفا

» كديما«وبادر عدد من النواب في الكنيست من األحزاب الصهيونية المختلفة، بمن فيهم نواب من 
، »الصهيونيين«المعارض، إلى اتصاالت مع عشرات النواب لصوغ عريضة ممهورة بتواقيع النواب 
تيطانية في القدس كما أكدت الصحيفة، تدعو الواليات المتحدة إلى عدم فرض تجميد بناء في األحياء االس

  . الشرقية
  19/3/2010الحياة، 

  
 قلق إسرائيلي من اقتراح أميركي لفرض حماية عسكرية على الضفة وغزة .21

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من تفاقم األزمة مع اإلدارة األميركية، :  نظير مجلي- تل أبيب
صريحات المطمئنة التي أطلقها الرئيس وعلى الرغم من الت. ، حسب تعبيرهم»بلغت الخط األحمر«التي 

الليلة قبل الماضية، وقال فيها إنه ال توجد أزمة مع » فوكس نيوز«باراك أوباما خالل لقائه مع قناة 
إسرائيل، بل خالف بين حلفاء، فقد رأوا أن هناك مواقف جديدة وخطيرة يؤجهها مساعدو الرئيس ضد 

حاضرة فيها، إلى ما جاء في » الشرق األوسط« كانت وأشار المسؤولون في جلسات خاصة،. إسرائيل
التقرير الذي رفعه الجنرال الكبير، ديفيد بترايوس، قائد القوات األميركية المرابطة في الشرق األوسط، 

وقال . إلى الرئيس أوباما، طالبا أن يأمر بوضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت حماية الجيش األميركي
 .ت من كنز للواليات المتحدة إلى عبءفيه إن إسرائيل تحول

وفي جلسة للجنة الوزارية السباعية التي تقود الحكومة اإلسرائيلية، اعتبر هذا المطلب تحديا خطيرا 
إلسرائيل، وخطوة عملية لفرض االنسحاب اإلسرائيلي من المناطق الفلسطينية قبل تحقيق التسوية الدائمة 

 .للصراع
 19/3/2010الشرق األوسط، 

  
  جنوب إفريقيا" أبرتهايد"أسوأ من " إسرائيل: "زحالقة .22

جمال زحالقة عن رضاه من نجاح أسبوع . د" الكنيست"عبر رئيس كتلة التجمع الوطني في  :القدس
الذي جرى في أربعين جامعة في العالم بمبادرة عشرات ) األبرتهايد(مناهضة نظام الفصل العنصري 

الفلسطيني والمناهضة للعنصرية، داعياً لحملة فلسطينية دولية المنظمات الطالبية المناصرة للشعب 
قائم على احتالل وسجن " إسرائيل"النظام الحقيقي في " إن  زحالقةوقال. تستغل األجواء الشعبية ضدها

السابق في جنوب " االبرتهايد"وتمييز وفصل عنصري وتشريد وسلب لألرض، وهو بمجمله أسوأ من 
  ".هإفريقيا في احلك مراحل

  19/3/2010الخليج، 
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  النائبان صرصور ونفاع يحذران من االستفازات اإلسرائيلية حيال األماكن المقدسة واالستيطان .23
قال عضو الكنيست الشيخ ابراهيم صرصور، رئيس الحركة االسالمية :  برهوم جرايسي-الناصرة 

ة عموما وقضية القدس واالقصى القضية الفلسطيني"، إن 48الناشطة بين فلسطينيي ) الجناح الجنوبي(
خصوصا ليست بحاجة إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، وانما هي في أمس الحاجة إلى انتفاضة عربية 

  ."واسالمية ودولية شاملة تتحرك فيها األمة انظمة وشعوبا من المحيط إلى المحيط
ل األماكن المقدسة وقال عضو الكنيست سعيد نفاع، إن استمرار االستفزازات اإلسرائيلية حيا

  .واالستيطان، وبغياب أفق تفاوضي يمكن أن تكون هذه األمور تربة خصبة الندالع االنتفاضة الشعبية
  19/3/2010الغد، األردن، 

  
  إصابة ثالثة جنود إسرائيليين بالخليل .24

، بعـد أن ضـلوا طـريقهم        2010-3-18ٌأصيب ثالثة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، مساء الخميس         
 فلسطينياً  30وأفاد مراسلنا أن    . خلوا بطريقة الخطأ أحد أحياء مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة          ليد

حاصروا الجنود وتعرضوا عليهم بالضرب، ما تسبب في إصابة ثالثة منهم بجروح طفيفة، حتـى الذوا                
ة تجرى تحقيقاً حـول     وبحسب إذاعة صوت جيش االحتالل فإن السلطات اإلسرائيلي        . بالفرار من المدينة  

الحادث، ويستدل من التحقيق األولي أن الجنود كانوا قد نبهوا قائدهم إلى دخولهم المنطقة الفلسطينية غير                
  .  على حد قولها-أنه تجاهل ذلك

  18/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  غالبية إسرائيلية تؤيد استمرار البناء االستيطاني في القدس: استطالع .25
رائيلي للرأي أن غالبية إسرائيلية تؤيد مواصلة البناء االستيطاني في القدس، كما رفضت بين استطالع إس

، في "موضوعي وودي"، واعتبرت أن تعامله مع إسرائيل "الالسامية"الغالبية اتهام الرئيس األمريكي بـ 
نصبه، وحصل حين أيدت الغالبية إبقاء وزير الداخلية المسؤول عن البناء االستيطاني في القدس في م

 .رئيس الحكومة على أعلى نسبة بوصفه األنسب لرئاسة الحكومة
، بإشراف البروفيسور كميل فوكس من كلية اإلحصاء في "ديالوغ"وقد أجري االستطالع بواسطة معهد 

 .في االتجاهين% 4.3 شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى 499جامعة تل أبيب، وشمل عينة مؤلفة من 
ا ما كان يجب على إسرائيل أن توقف االستيطان في القدس إلى حين انتهاء وردا على سؤال حول إذ

من المستطلعين أنه يجب مواصلة االستيطان في كافة % 48المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قال 
وقال . أنحاء القدس، حتى لو كان الثمن حصول شرخ في العالقات ما بين إسرائيل والواليات المتحدة

ال "بـ% 11وقف عملية البناء االستيطاني إلى حين انتهاء المفاوضات، في حين أجاب إنه يجب % 41
 ".أعرف

% 42، قال "األزمة"وفي إجابة على سؤال حول أداء رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، خالل 
 %.21، وامتنع عن اإلجابة "مسؤول"وصفوا األداء بأنه % 37، مقابل "غير مسؤول"إن أداءه 

ولدى سؤال المستطلعين حول إذا ما كان نتانياهو قد تعمد خلق أزمة مع الواليات المتحدة لعرقلة البدء 
أجابوا باإليجاب، % 23إن األزمة لم تكن متعمدة، مقابل % 61بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قال 

 ".ال أعرف"بـ% 16وأجاب 
% 56، فأجاب "الساميا"الرئيس األمريكي باراك أوباما وسئل المستطلعون عما إذا كانوا يعتقدون أن 

ال "أجابوا بـ% 17، مقابل "السامي"إنهم يعتقدون أنه % 27بأنهم ال يوافقون على هذا االدعاء، وقال 
 ".أعرف
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، "معاد"إن التعامل % 21، وقال "موضوعي"بـ% 51وحول وصف تعامل أوباما مع إسرائيل، أجاب 
 ".ال أعرف"أجابوا بـ% 10، مقابل "ديو"بأنه % 18في حين وصفه 

أجابوا % 42إنه غير راضين عن أدائه، مقابل % 44وحول أداء نتانياهو العام كرئيس للحكومة، قال 
وحول تصريح نتانياهو في الكنيست بشأن مواصلة البناء في  .عن اإلجابة% 14باإليجاب، وامتنع 
 .عن اإلجابة% 9وامتنع أجابوا بالنفي، % 38، مقابل %53القدس، وافق معه 

  19/3/2010، 48عرب
    

  وحكومته نتنياهو فاسدة..  منكوبة بالفساد"إسرائيل": عاستطال .26
أظهر استطالع للرأي نُشرت نتائجه، أمس، أن غالبية اإلسرائيليين أصبحت تنظر إلى : )يو بي أي(

ائيلي السابق إيهود أولمرت إسرائيل على أنها دولة منكوبة بالفساد، في وقت احتل رئيس الوزراء اإلسر
 . المرتبة األولى في قائمة الشخصيات األكثر فساداً في الدولة العبرية

 أشخاص شملهم هذا االستطالع، الذي أجراه الدكتور 804 في المئة من عينة مؤلفة من 70واعتبر 
 إسرائيل أصبحت دولة دورون نيفوت والدكتورة دافنا كناتي من قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، أن

 في المئة أن إسرائيل فاسدة أكثر من دول أخرى، 40فاسدة أكثر مما كانت عليه في الماضي، فيما رأى 
 في المئة فقط أن إسرائيل 20بينما رأت نسبة مماثلة أن إسرائيل فاسدة مثل الدول األخرى، في حين قال 

 . فاسدة بقدر أقل من الدول األخرى
يعتقدون أن الفساد متفش في )  في المئة66(إن اثنين من بين كل ثالثة إسرائيليين ووفقا لالستطالع ف

 . إسرائيل، وأن هذه دولة باتت منكوبة بالفساد
 في المئة ممن شملهم االستطالع أن أولمرت هو األكثر فساداً في إسرائيل، مقارنة برئيس 52واعتبر 

 في 3.8(، ورئيس الحكومة األسبق اسحق رابين )ئة في الم17.8(الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو 
، وأول رئيس وزراء في إسرائيل ديفيد بن غوريون ) في المئة2.8(، ورئيس الدولة شمعون بيريز )المئة

، واسحق )واحد في المئة(، وموشيه شاريت ) في المئة1.7(، وخلفائه غولدا مائير ) في المئة2.2(
 ).  في المئة0.8(كول ، وليفي أش) في المئة0.8(شامير 

 في المئة من المستطلعين يعتقدون أن حكومة نتنياهو 52ورغم الفارق بين نتنياهو وأولمرت، إال أن 
 في المئة إن حكومة نتنياهو فاسدة أكثر 18.7الحالية هي حكومة فاسدة مثل حكومة أولمرت، فيما اعتبر 

 .      أولمرت كانت أكثر فساداً في المئة أن حكومة29.5من حكومة أولمرت، في حين رأى 
 19/3/2010السفير، 

  
  تحليق طائرتي استطالع إسرائيليتين في أجواء المجر .27

بثت اإلذاعة اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء المجري غوردن بلغناي دعا أمس كالً من وزراء : أ ش أ
تي استطالع الخارجية والدفاع والمواصالت في حكومته إلى تقديم إيضاحات عن تحليق طائر

ونقلت عن السفيرة اإلسرائيلية في  .إسرائيليتيين تابعتين لسالح الجو االسرائيلي في أجواء بودابست
بودابست عاليزا بن نون تأكيدها أن طائرات إسرائيلية تقوم بين حين وآخر بمهمات روتينية في أجواء 

ي وقت سابق أن طائرتي وكان بعض وسائل اإلعالم أورد ف .المجر وبتنسيق كامل مع السلطات
  .استطالع تابعتين لسالح الجو االسرائيلي شوهدتا وهما تحلقان في أجواء بودابست

  19/3/2010النهار، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1733:         العدد       19/3/2010الجمعة  :التاريخ

  الستكمال طوق األقصى" كنيس قدس النور" تخطط لبناء "إسرائيل": التميمي .28
حية لنصرة القدس قال قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة اإلسالمية المسي: يوسف الشايب -رام اهللا 

كنيس قدس " وضعت مخططا لبناء ما يسمى "إسرائيل" إنوالمقدسات، الشيخ تيسير رجب التميمي، 
  .، فوق مبنى المحكمة الشرعية اإلسالمية المالصقة للسور الغربي للمسجد األقصى المبارك"النور

تطوير الحوض  ""إسرائيل" تسريع ما تسميه يستهدف خصوصاً" القدس أوالً"وأوضح التميمي أن 
 أنوأضاف . ، لجذب عشرة ماليين سائح سنوياً، سعيا لترويج مزاعم عن يهودية تاريخ القدس"المقدس

إنشاء جسر من الثقة والعمل المشترك مع القائمين على إدارة األوقاف "ى إل تسعى كذلك "إسرائيل"
منتم إلى قومية أو اتجاه ديني هدفه اإلسالمية والمسيحية بالحوض، وبالتالي إنشاء إدارة من جهاز غير 

فتح الموقع كامالً للسياح والحجاج على اختالف جنسياتهم وأديانهم، والسماح لليهود رسميا بالمشاركة في 
 إلى وبحسب هذا المخططّ فإن تنفيذ المشروع سيوكل رسمياً ".إدارة المسجد األقصى والوصول إليه

 مشروعاً 15 مليون دوالر، ويشمل إقامة 400وسيحتاج لنحو " أوالًالقدس "شركةْ ضخمة تُنشأ باسم 
كما  . منها تستهدف المسجد األقصى، وسيستغرق تنفيذه حوالي ستّ سنوات9 لتهويد القدس، رئيساً

 منها 4 مواقع جديدة للحفريات، 5شهدت الفترة التي يغطيها التقرير الذي عرضه التميمي بدء العمل في 
وواحد إلى الغرب منه، كما شهدت تجهيز موقع في الغرب ضمن حفرية سابقة، ليصبح جنوب المسجد 

 مكتملة من الناحية الجغرافية 13 منها نشطة، و 12،  موقعا25ًبذلك عدد مواقع الحفريات حول المسجد 
  . حفرية غربه وواحدة شماله13 حفرية تقع جنوب المسجد، و11 أن علماً

 لنصرة القدس والمسجد  متميزاًإلى األمة كافة العتبار اليوم الجمعة يوماًووجه الشيخ التميمي نداء 
 حسم مصير سنة ا على أنّه2010 سنةأن سلطات االحتالل تنظر إلى التميمي وبين  .األقصى المبارك

 هناك محاوالت حقيقية لتقسيم المسجد األقصى أنالقدس كعاصمة يهودية السكان والدين والثقافة، مؤكدا 
  .بشكٍل دائم، بحيث تُقتطع ساحاته على غرار ما حصل في الحرم اإلبراهيمي الشريف

  19/3/2010الغد، األردن، 
  

   ألف وحدة استيطانية في القدس خالل عقد50مخطط إسرائيلي إلقامة : التفكجي .29
خليل  حذر مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة :الدين نادية سعد -عمان 

، 2020 ألف وحدة استيطانية في المدينة المقدسة حتى العام 50مخطط إسرائيلي إلقامة "التفكجي من 
قرارات "من القدس المحتلة إن " الغد"وقال لـ ".لتغيير معالمها وحسم معركتها جغرافياً وديمغرافياً

 تندرج في إطار ذلك المخطط سلطات االحتالل األخيرة ببناء المزيد من المستوطنات في المدينة المقدسة
  ".، وذلك من خالل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها2020المفترض استكماله زمنياً في العام 

الجانب اإلسرائيلي يريد إخراج قضية القدس من إطار مفاوضات الوضع النهائي، عبر "وأضاف أن 
القدس المحتلة على أنها مركز الحضارة إحداث تغيير ديمغرافي فيها للصالح اإلسرائيلي، وتصوير 

  ".والثقافة اليهودية، التي تعمل سلطات االحتالل على خلقها واستحداثها
 الذي احتفل فيه 2009 سيكون وباالً على القدس، بعدما غادر العام 2010العام "وحذر التفكجي من أن 

 دون ترجمة األقوال إلى تعزيز العالم العربي واإلسالمي بالقدس عاصمة للثقافة العربية، ولكن من
أعطى ذلك التراخي واالنكفاء العربي اإلسالمي عن تقديم "وقد  ".صمود المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم

الدعم والمساندة مؤشراً واضحاً للجانب اإلسرائيلي لما سيكون عليه الموقف العربي اإلسالمي، حيث 
عم صمود القدس، بينما أعلنت الدول العربية عن  ماليين دوالر لد10خصصت السلطة الوطنية مبلغ 

، مقابل تقديم الصهيوني اليهودي 2009 مليون دوالر لدعم القدس المحتلة خالل العام 30تخصيص 
بينما  ". مليون دوالر خالل نفس العام للجانب اإلسرائيلي من أجل تهويد القدس100موسكوفيتش 
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ليون دوالر سنوياً لتهويد المدينة المقدسة، لبناء مزيد خصصت حكومة االحتالل زهاء بليون ونصف الب"
وأشار  ".من المستوطنات وتوسيع القائم منها وإقامة البنية التحتية لها ومصادرة األراضي وهدم المنازل

 مستعمرة في الضفة الغربية المحتلة، 160سياسة التوسع االستيطاني أدت إلى وجود "التفكجي إلى أن 
 مستعمرة في القدس المحتلة 15نية، تحوي أكثر من نصف مليون مستعمر، منها  بؤرة استيطا116و

  ". ألف مستعمر200، يستوطنها 1967 ألف وحدة استيطانية تم بناؤها منذ العام 58وحدها، تضم 
  19/3/2010الغد، األردن، 

  
  تأكيد عروبة آثار في طبرية بعد مزاعم بيهوديتها": هآرتس" .30

رية أنه تم الكشف عن الهوية العربية ألحد المواقع األثرية المكتشفة في ذكرت صحيفة عب: الناصرة
وبحسب تقرير . منطقة طبرية، بعد أن زعم علماء آثار إسرائيليون في وقت سابق أنه بقايا لكنيس يهودي

على موقعها اإللكتروني؛ أعلن علماء آثار ) 17/3(مساء يوم األربعاء " هآرتس"أوردته صحيفة 
بقايا قصر شيده الخلفاء "هو حقيقة   أن موقعاً أثرياً كان يعتقد في السابق بأنه كنيس تاريخي،إسرائيليون

ويشير التقرير إلى أن عالم آثار يدعى ديفيد ويتكومب، وهو مختص بعلم اآلثار ". 1300العرب قبل عام 
، حيث 2002في العام اإلسالمية من جامعة شيكاغو األمريكية، أثار شكوكاً ألول مرة حول هوية الموقع 

 القصر األموي المعروف بالصنبرة، والذي تحدث عنه مؤرخون عرب ولم يتم  ألمح بأنه قد يكون
، أستاذ علم اآلثار في جامعة تل أبيب، وهو يدير " جينبرغ رافي"كما نقلت الصحيفة عن . اكتشافه

  ".ي يتم إعادة تأريخهايحدث هذا في العديد من المواقع والت: "مشروع الحفريات للموقع، قوله
  18/3/2010قدس برس، 

  
  "كنيس الخراب" ثبوتية بملكيتها لموقع عائلة البشيتي تمتلك أوراقاً .31

 ثبوتية بملكية موقع أوراقاًأكدت عائلة البشيتي في محافظة القدس أن لديها :  يوسف الشايب-رام اهللا 
وقال بيان باسم ديوان آل  .ألقصى المبارك أخيرا قرب المسجد ا"إسرائيل"الذي افتتحته " كنيس الخراب"

 أن لدى  تعود للعائلة، مؤكداًوأوقافُأقيم على أنقاض عقارات ) الخراب( هذا الكنيسإنالبشيتي أمس 
 ملكية العائلة لعقارات إلى إضافة الثبوتية والحجج التي تثبت ملكيتها لهذا العقار، األوراقالعائلة كافة 

ن متولي وقف العائلة المرحوم الحاج هشام عرفات البشيتي أ إلىر البيان وأشا .عديدة في محلة الشرف
تمت مصادرة هذه "وبينت عائلة البشيتي أنه  . كنيسإلىكان قد سكن العقار المذكور الذي تم تحويله 

 هذه المصادرة قد حصلت لما تتطلبه أن في وقته أعلن على أيدي االحتالل وقد 1967األوقاف العام 
 المصلحة العامة، ولم تستخدم هذه العقارات المصادرة وفق ادعاءات حكومة االحتالل وقتئذ استخدامات

 هذه وأصحابالقاضي باستخدامها للمصلحة العامة وعلى النقيض تم تسكين عائالت يهودية مكان سكان 
بديوانها العام قد  أن العائلة ممثلة إلىوأشار البيان  ".العقارات األصليين من المقدسيين الذين تم تشريدهم

 المحاكم المحلية والدولية من أجل تثبيت الحق المقدسي في تلك البقعة من إلى التوجه حاولت مراراً
 الرسمية رفضت بشكل قاطع التعاطي مع هذا الملف بحجة أن اإلسرائيليةن الجهات أ إالالقدس، 

  .ي ال تعترف بملكية الفلسطينيين ألية بقعة من هذه األراض"إسرائيل"
  19/3/2010الغد، األردن، 

  
  موقف الحكومات العربية من القدس واألقصى ال يتناسب مع التحديات التي تحيط بالمدينة: صبري .32

قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، وخطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة : عهود محسن
 والمسجد األقصى، وغياب الموقف صبري، إن تخاذل الحكومات العربية واإلسالمية عن نصرة القدس

وبين صبري، في  .العربي عما يحدث، ال يتناسب مع التحديات والمخاطر التي تجابهها المدينة
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أن الواجب الشرعي يحتم قول كلمة الحق، والدعوة لنيل رضا اهللا، وأن اإلثم على " للسبيل"تصريحات 
 أو فئة بعينها؛ ألن كل المسلمين مطالبون بإجابة من لم يستجب أياً كان، منوها أن الفتوى لم تحدد شخصاً

  .وكان الشيخ صبري قد أصدر فتوى بوجوب نصرة أهل القدس وحرمة التخاذل عنها.  النداء
، والموقف الذي يجب أن تقوم به في هذه الحالة، )الفلسطينية(وعند سؤاله عن واجب السلطة الوطنية

مسلمين والدول العربية واإلسالمية والسلطة، على اعتبار عاود صبري التأكيد على أن الدعوة لعامة ال
وأوضح صبري أن األوضاع في  .أنها دولة يجب عليها الوقوف لجانب المجاهدين المرابطين في القدس

القدس ومحيط المسجد األقصى يشوبها التوتر والترقب، بانتظار المستجدات واألحداث، محذراً من أنه، 
  .ى أي إجراء، سيكون الرد عنيفاً وسيقع ما ال تحمد عقباهفي حال أقدم الصهاينة عل

  19/3/2010السبيل، األردن، 
  

  رئيس رابطة علماء فلسطين يحذر الصهاينة من محرقة جديدة .33
حذر رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي الصهاينة من ارتكاب حماقة ضد : عهود محسن

، ويفتحون على أنفسهم أبواب جهنم؛ ولن تنفعهم قواتهم وال غالياً المسجد األقصى؛ ألنهم سيدفعون ثمناً
تأييد الغرب؛ ولن يحميهم من يحرسونهم من أبناء جلدتنا وأمتنا، واأليام دول؛ فاهللا سينتقم منكم وسيهد 

وخاطب البيتاوي  .وأرواحنا وأموالنا فداء لديننا وألقصانا. كيانكم إن اعتديتم على المسجد األقصى
أيها المحتلون، إن قيادتكم السياسية نتنياهو وليبرمان وغيرهما، وكذلك قيادتكم الدينية "نة؛ الصهاي

وحاخاماتكم الضالون المضلون، يقودونكم إلى محرقة جديدة في المنطقة، ومثلكم كقطيع الغنم الذي 
أم , والماءيسرحه الراعي صباحا من الحظيرة فال تدري هذه الغنم أهي سارحة إلى األرض حيث العشب 

 يا شعب ،وقادتكم مجانين يحبون العظمة والكبرياء!! أن الراعي يسوق قطيع الغنم إلى المسلخ والذبح
 ".تعقلوا فكروا بعقولكم ال بعضالتكم, ، قيادتكم تقودكم إلى الذبح والمحرقة"إسرائيل"

  19/3/2010السبيل،األردن، 
  

  ات ما يجري في القدس على العالميحذّر من تداعي" المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" .34
في بيان ما تقوم به السلطات اإلسرائيلية من إجراءات " المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" استنكر :لندن

تصعيدية بحق القدس وأهلها وبحق المقدسات، والتي كان آخرها ضم مواقع عربية وإسالمية لقائمة 
 تمهيداً لهدم األقصى وإقامة الهيكل المزعوم على "كنيس الخراب"التراث اليهودي ثم توجت بإقامة 

وطالب بيان المنتدى الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة  .أنقاضه
في صد وكبح اإلرهاب اإلسرائيلي الذي سيقود المنطقة والعالم إلى حالة من الفوضى والعنف ال يحمد "

  ".استهداف المقدسات اإلسالمية وتهويدهاعقباها في حال استمر في 
من العار على العرب والمسلمين أن "إنه : وقال زاهر بيراوي، مسؤول العالقات واإلعالم في المنتدى

يتركوا إخوانهم الفلسطينيين وحدهم للتصدي لمحاوالت تهويد القدس، وكذلك من العار على السلطة 
لميدان مكشوفي الظهر أمام آلة القمع اإلسرائيلية بال سند من الفلسطينية أن تترك المقدسيين وحدهم في ا

وأضاف بيراوي أن ما صرح به مسؤول ملف القدس في حركة فتح  ".أهلهم وإخوانهم في الضفة الغربية
يؤكد وجود حالة من الرفض لموقف السلطة المتخاذل إزاء ما يجري للقدس "حاتم عبد القادر 

 الشرفاء في فتح أن يقفوا صفاً واحداً مع إخوانهم من الفصائل المختلفة كل"، وطالب بيراوي "والمقدسات
، ودعا إلى ترك الخالفات الحزبية جانبا وأن يعلو صوت القدس "للدفاع عن شرف األمة ومقدساتها
  .والوطن فوق كل األصوات، كما قال

  18/3/2010 قدس برس،
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  "كنيس الخراب"الل مواجهات تدشين مقدسيين خالجنود االحتالل استخدموا الكالب العتقال  .35
أقرت قوات ما تسمى حرس الحدود اإلسرائيلية، أمس، أنها استخدمت الكالب البوليسية : )وكاالت(

  ." الخرابكنيس"العتقال مقدسيين خالل المواجهات التي دارت مطلع األسبوع بعد تدشين 
  مكمماًالثنين والثالثاء تطلق كلباً قوات االحتالل كانت خالل مواجهات اأنوكان شهود عيان أفادوا 

  .لمساعدتها في إلقاء القبض على متظاهرين، ال سيما في حي العيسوية
استخدمنا الكالب لتساعدنا في إلقاء القبض "موشيه بينسي " حرس الحدود"وقال الناطق باسم من يسمون 

لحارقة والحجارة، ومن على الذين يريدون المساس برجال الشرطة، والجمهور من ضاربي الزجاجات ا
لم نستخدم الكالب في القدس القديمة نحن استخدمناها "وأضاف  ".المشاغبين حتى ال يتمكنوا من الهرب

نحن نستعين بالكالب كل الوقت "وأوضح ". فقط في مناطق مفتوحة، في محيط مدينة القدس وكانت مفيدة
  ".للكشف عن متفجرات وأسلحة

  19/3/2010الخليج، 
  

   على قطاع غزةإسرائيليةصين في غارات جوية  شخإصابة .36
الجمعة عدة /  شنت ليل الخميسإسرائيليةطائرات حربية أن ، 19/3/2010بي بي سي، نشر موقع 

سفرت أو . في قطاع غزة، حسبما ذكر مسؤولون من حركة حماساألقل على أهدافغارات على ستة 
 األخرى األهدافومن بين  . شخصينإصابة  جنوبي القطاع عناألنفاقالغارات التي استهدفت منطقة 

 الطائرات إنوقال شهود عيان  . ورشة حدادة شرق مدينة غزةاإلسرائيليالتي استهدفها القصف 
  . فارغة شرق دير البلح وسط قطاع غزة بثالثة صواريخأرضاً قصفت اإلسرائيلية

 نفقين بالقرب من الحدود  الغارات استهدفت ستة مواقع، من بينهماأن إسرائيلي ناطق عسكري وأكد
  .األسلحة، وموقع لتصنيع اإلسرائيلية

 من غزة، أن قوات االحتالل أمطرت مساء يوم الخميس 18/3/2010 قدس برس،وأضافت وكالة 
. شمال وشرق غزة بعشرات القذائف المدفعية وفتحت رشاشاتها تجاهه منازل الفلسطينيين هناك) 18/3(

وأضاف انه تزامن .  أن القذائف سقطت في شمال وشرق مدينة غزة"قدس برس"وقال راصد ميداني لـ
  .مع القصف إطالق نار من الرشاشات وتحليق مكثف لطائرات االحتالل

  
  فتح بوابات األقصى والقدس القديمة واإلبقاء على اإلجراءات األمنية المشددة .37

التي فرضتها في األيام الماضية مس، القيود أرفعت قوات االحتالل اإلسرائيلي :  أحمد رمضان-رام اهللا 
وأعادت تلك القوات افتتاح بوابات المسجد  .على دخول المواطنين للبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة

  .األقصى، لكنها أبقت على إجراءاتها المشددة على بوابات البلدة واألقصى ومحيطهما
والممتد من باحة باب العامود وشارع السلطان كما أعادت افتتاح الشارع الرئيس المحاذي لسور القدس 

سليمان وباب الساهرة وصوال إلى باب األسباط بعد إغالقه في األيام الماضية وفتحه فقط أمام السيارات 
وأمكن لطلبة المدارس التي تقع داخل المسجد األقصى من  .والدوريات العسكرية والشرطة االحتاللية

كما تمكن عدد كبير من تجار  . طيلة األيام الماضية بقرار من االحتاللااللتحاق بمدارسهم بعد إغالقها
  .المدينة ممن يمتلكون محاال في األسواق التاريخية داخل البلدة القديمة من فتح محالهم

 المشددة في أنحاء المدينة وخاصة في الشوارع والطرق واألسواق إجراءاتهالكن قوات االحتالل واصلت 
مة ومحيط أسوارها من الخارج، حيث تجوب دوريات مشتركة مع الشرطة الشوارع داخل القدس القدي

كما واصلت أجهزة أمن  .الرئيسية، وسط االنتشار المكثف لعناصر الشرطة والجيش والوحدات الخاصة
جنود، حمالت دهمها الواسعة لمنازل الفلسطينيين في أحياء وبلدات الاالحتالل برفقة قوة معززة من 
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، اعتقلت خاللها دفعة جديدة من الفتيان والشبان على خلفية المشاركة في أحداث وهبة المقدسة المدينة
  .غرب مدينة القدس المحتلة" المسكوبية"القدس، وتم نقل معظم المعتقلين إلى مركز توقيف وتحقيق 

  19/3/2010المستقبل، 
  

  قوات االحتالل تعتقل تسعة فلسطينيين في الضفة .38
وذكرت صحيفة .  فلسطينيين في الضفة الغربية9اعتقلت القوات اإلسرائيلية : ، وكاالتالرحيم حسين عبد

 . اإلسرائيلية، أن االعتقاالت جرت بالقرب من قلقيلية ونابلس"يديعوت أحرونوت"
  19/3/2010االتحاد،اإلمارات، 

  
  االحتالل يقمع مسيرة طالبية داعمة للقدس في الضفة الغربية .39

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش اإلسرائيلي قمع : الوكاالت  جمال جوهر،- موسكوالقاهرة، رام اهللا، 
وذكرت  .، شمالي رام اهللا"النبي صالح" أمس مسيرة طالبية شارك فيها مئات من طلبة المدارس بقرية

المصادر أن الجيش اإلسرائيلي أطلق قنابل الغاز بكثافة على مسيرة طالبية خرجت لدعم صمود المدينة 
وأضافت المصادر أنه لدى وصول المسيرة لمنطقة البرج على  ".الهجمة االستيطانية"لمقدسة أمام ا

المقامة على أراضي القرية واجهها عشرات من " حلميش"المدخل الشرقي للقرية والمواجهة لمستوطنة 
م عدد كبير وأصيب عشرات الفلسطينيين، وبينه .الجنود اإلسرائيليين بقنابل الغاز والرصاص المعدني

  .من الفتيات بحاالت اختناق
  19/3/2010الوطن، السعودية، 

  
  االحتالل اإلسرائيلي يفتح النار على مسيرة سلمية شرق خان يونس .40

الحملة الشعبية لمقاومة "أطلقت قوات االحتالل النار أمس على مسيرة نظمتها :  فتحي صباح-غزة 
 متر، من دون 500 و300حدود مع غزة بعمق يتراوح بين  على ال"إسرائيل" الذي تقيمه "الحزام األمني
وكانت المسيرة التي شارك فيها مئات األشخاص، انطلقت من حي الفراحين شرق مدينة  .وقوع إصابات

وأطلقت قوات االحتالل النار بكثافة على . خان يونس جنوب قطاع غزة في اتجاه الحزام األمني
  .م من اختراق الحزام األمنيالمشاركين في المسيرة السلمية لمنعه

  19/3/2010الحياة، 
  

  نسبة العجز بالطاقة الكهربائية في القطاع% 50: شركة توزيع كهرباء محافظات غزة .41
نسبة العجز في الطاقة الكهربائية ) 18/3(قدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة يوم الخميس : غزة

ئة، مناشدة في الوقت ذاته كافة األطراف الدولية  في الما50التي يحتاجها القطاع الساحلي بحوالي 
شركة وحمل مدير العالقات العامة في ال. والحقوقية من أجل المساعدة في إيجاد حلول نهائية لتلك األزمة

جمال الدردساوي خالل مؤتمر عقده في غزة اليوم الخميس السلطات اإلسرائيلية مسئولة عن تفاقم أزمة 
  .انقطاع التيار الكهربائي جراء سياسة الحصار المشدد المفروض على القطاع الساحلي

  18/3/2010قدس برس، 
  

  اء مسافراً استخدموا معبري رفح وبيت حانون األربع617: هيئة المعابر .42
، من استخدام معبري رفح جنوب )17/3( األربعاء يوم تمكن المئات من المواطنين الفلسطينيين، :غزة

شمال القطاع في كال االتجاهين، فيما سمحت قوات االحتالل بإدخال " ايريز"قطاع غزة وبيت حانون 
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قريرها حول حركة وأكدت هيئة المعابر والحدود في ت .عشرات الشاحنات من المواد الغذائية والوقود
 . مواطنين3 من المرضى والعالقين عبر معبر رفح ومغادرة 370عودة ) 17/3(سير المعابر األربعاء 

 مسافرا 127وأشارت إلى أن إجمالي عدد المسافرين المغادرين من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 
 117إلى قطاع غزة؛ فبلغ  دمينأما عن إجمالي عدد المسافرين القا . من األجانب31 من المواطنين و96

  .48 من فلسطيني 7 من األجانب و33 المواطنين و  من77مسافراً 
 شاحنة 65 شاحنة، منها 94أشارت هيئة المعابر إلى أنه تم فتح معبر كرم أبو سالم األربعاء لدخول 

 شاحنات سوالر صناعي تحمل 5  شاحنة محروقات وهي14شاحنة مساعدات، و15قطاع خاص، و
 شاحنة ورد وتحمل 2كما تم تصدير .  طن182,677 شاحنة غاز طبيعي تحمل 9 لتر و783377
  . وردة559886

  18/3/2010قدس برس، 
  

  الفلسطينيون ينجحون في اختراق الجدار الفوالذي عبر نفق نوعي أسفله: مصادر مصرية مطّلعة .43
سطينية تمكنوا بنجاح من تنفيذ  من أصحاب األنفاق بمدينة رفح الفل مصادر مصرية مطلعة أن عدداًأكدت

 .أول عملية اختراق للجدار الفوالذي الذي تواصل مصر تشييده على حدودها في رفح مع قطاع غزة
التي يمر بها الجدار الفوالذي بالقرب من معبر رفح إلى جهة " الدهنية"وأكد شهود عيان أن منطقة 

 من أصحاب األنفاق برفح الفلسطينية من الجنوب شهدت حفر نفق نوعي جديد، بعد أن نجح فلسطينيون
، وتعد هذه المحاولة األولى الناجحة الختراق الجدار أسفلهاختراق جزء كبير بعمق الجدار وشق نفق 

وأشار  .الذي سبق وأعلن انه صنع من مادة الفوالذ المصفح غير القابل للقص أو التفجير أو الصهر
 أطنان من 3املين باألنفاق، إلى أنه تم تهريب أكثر من شهود عيان من سكان المنطقة بينهم بعض الع

  ".الخارق"المواد الغذائية من خالل هذا النفق 
  18/3/2010، المستقبل العربي

  
  من الوظائف المعلن عنها لذوي االحتياجات الخاصة% 5تخصيص نسبة : غزة .44

حتياجات الخاصة والذين سبق لهم دعا ديوان الموظفين العام المواطنين الفلسطينيين من ذوي اال: رام اهللا
-13التقدم إلعالنات الوظائف التي أعلن عنها الديوان سابقاً بحسب اإلعالنين الخارجيين رقم 

، إلى ضرورة موافاته باألوراق الثبوتية التي تؤكد صحة ونسبة اإلعاقة لديه، وذلك في مدة 16/2009
التابعة للوائح ) 34(ه بصدد تنفيذ المادة رقم وأوضح الديوان أن. 25/03/2010أقصاها الخميس القادم 

، والتي تنص على مراعاة الدوائر الحكومية عند كل تعيين 2005قانون الخدمة المدنية المعدل للعام 
محمد إبراهيم المدهون رئيس . وقال د. المحددة لتوظيف المعاقين% 5جديد، ضرورة استكمال نسبة الـ 
من الوظائف المعلن عنها سابقاً للمعاقين % 5ن سيقوم بتخصيص نسبة ديوان الموظفين العام إن الديوا

  .بهدف منحهم فرصة العمل في القطاع الحكومي
  18/3/2010قدس برس، 

  
  "بورتالند تراست"مؤسسة  و"الرباعية"معرض في لندن للشركات الفلسطينية برعاية  .45

 "بالتيل" و"باديكو"لألوراق المالية و شاركت مؤسسات وشركات فلسطينية رائدة، بينها سوق فلسطين :لندن
وحضر .  الخميس في معرض لندني لجذب االستثمارات الخارجية لألراضي الفلسطينية-ليل األربعاء 

رؤساء ومديرون تنفيذيون لهذه الشركات المعرض الذي يرعاه مكتب اللجنة الرباعية الدولية برئاسة 
  .لدفع االقتصادي لعملية السالم اإطار في "بورتالند تراست"توني بلير ومؤسسة 
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حائز على ( البريطانيان رونالد كوهين - التي أسسها رجال األعمال اليهوديان "بورتالند تراست"يذكر أن 
وهاري ) جائزة جوبلي من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لخدماته للشركات اإلسرائيلية

روني أنها تعمل من أجل تشجيع السالم واالستقرار بين ، تؤكد على موقعها اإللكت2003 سنةسولومان 
  . والفلسطينيين عبر التنمية االقتصادية وتشجيع القطاع الخاص في األراضي الفلسطينيةاإلسرائيليين

جئنا إلى هنا للترويج للشركات ": "الحياة" الفلسطينية عمار العكر لـ"بالتيل "وقال الرئيس التنفيذي لشركة
نحن أكبر هذه الشركات، ولدينا عمليات في . مدرجة على السوق الفلسطينية لألوراق الماليةالفلسطينية ال

ونحن الراعي الرئيس لهذه الجولة، وقمنا بالدعاية كي تأتي هذه . الهواتف الثابتة والموبايل واإلنترنت
  ."الشركات الى هنا واستعراض نجاحاتها في ظروف صعبة للغاية

  19/3/2010الحياة، 
  

   اليورانيومأبرزها من عدوانفي أجساد ضحايا ال  ساماً عنصرا30ًإيطالية تكشف وجود دراسة : ةغز .46
أظهرت دراسات وأبحاث أجراها باحثون إيطاليون، عرضتها : األنباءحمتو، وكاالت   سمير–غزة 

ان ، وجود مواد سامة خطيرة بنسب عالية في أجساد سكفي غزةوزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية 
 30وأظهرت نتائج الفحص وجود  . شهرا15ًقطاع غزة جراء الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل 

عنصراً ساماً ثقيالً، أبرزها اليورانيوم بنسب أعلى بكثير من معدالتها الطبيعية في أجساد عينة شملت 
  .سكان غزة من  شخصا95ً وجريحاً من ضحايا الحرب على غزة، إضافة لعينة أخرى من  قتيال15ً

وأكد مدير اإلدارة العامة لدائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة مدحت عباس، خالل مؤتمر صحفي 
عقد في غزة، وجود مواد سامة ومسرطنة في أجساد الفلسطينيين الذين كانوا في بؤر االستهداف أو 

م األجنة وتشوهها وأوضح عباس أن الدراسة أظهرت وجود مواد خطيرة تؤدي إلى تسم .بالقرب منها
وتهدد بالعقم لدى الرجال والنساء وتؤثر على الهرمونات الجينية تم امتصاصها عن طريق الجلد أو 

نتجت عن استخدام " الخطيرة جدا"وقال عباس إن الباحثين اإليطاليين أكدوا أن هذه المواد . تناول الطعام
 المعادن السامة وتعرض لها الضحايا من االحتالل اإلسرائيلي ألسلحة محرمة دولياً احتوت على هذه

 مواطناً من مناطق مختلفة بقطاع غزة، بينهم 95وأضاف أنه تم أخذ عينات للشعر من  .أكثر من مصدر
أطفال ونساء حوامل، حيث أظهرت الفحوصات وجود معدالت أعلى من مستواها الطبيعي لتلك المواد 

  . حالة60السامة لدى 
وطالب بإرسال خبراء مختصين للكشف عن ، يم، من خطورة هذه النتائجوحذر وزير الصحة باسم نع

باقي فصول الجريمة، كما طالب الوفود التي وصلت إلى قطاع غزة سابقاً وأخذت عينات أن تكشف 
وأكد أن وزارته سترسل الوثائق للجهات المعنية  .حقيقة النتائج التي توصلوا إليها دون خوف أو وجل

يق جرائم الحرب اإلسرائيلية، إضافة إلى مراسلة المنظمات والمؤسسات العالمية بحقوق اإلنسان وتوث
  .لتتحرك من أجل مالحقة مجرمي الحرب ومساعدة الحكومة على كيفية مواجهة هذه المخاطر الصحية

  19/3/2010الدستور، األردن، 
  

  االحتالل أطلق غازات سامة في مواجهات القدس .47
لمسعفين العرب في القدس أن قوات االحتالل استخدمت في المواجهات مع  أكدت جمعية ا:القدس المحتلة

جاءت هذه التأكيدات على لسان أمين سر جمعية . الشبان المقدسيين أنواعاً جديدة من الغازات السامة
المسعفين راجح هوارين الصبار، وقال إن جنود االحتالل أن هذه الغازات غريبة وسامة لم يشهدها 

قبل ذلك، موضحاً أن تأثير هذه الغازات مضاعف على أجساد الفلسطينيين ويؤدي إلي الفلسطينيون 
  .شعور المصاب بحالة اختناق يليها إغماء وتقيؤ وسعال، ولم يعرف بعد تأثيرها بعيد المدى

  19/3/2010السبيل،األردن، 
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  "العاصمة ..القدس"اتحاد األدباء والكتاب الفلسطينيين يطلق حملة  .48

 بالتعاون مع دائرة العمل والتنظيم الشعبي في  الخميسعلن اتحاد األدباء والكتاب الفلسطينيين يومأ :البيرة
والتي تأتي متزامنة مع اشتداد الحملة التهويدية على " العاصمة.. القدس" حملة إطالقمنظمة التحرير عن 

سطينيين خالل مؤتمر صحفي عقد وأشار مراد السوداني األمين العام التحاد الكتاب الفل .المدينة المقدسة
جاء ليؤكد على ما تتعرض له القدس المحتلة " لن يقفل باب مدينتنا" بالبيرة إلى أن اختيار شعار الحملة

  .من حملة استيطانية ورفض الواقع الذي يحاول االحتالل فرضه على المدينة
  18/3/2010وكالة معاً، 

  
  ويد األقصى ته"إسرائيل" ينددون بمحاوالت أردنيون بطال .49

 طالب وطالبة من كافة التيارات الطالبية في الجامعة األردنية 1000ندد نحو :  نادين النمري-عمان
  .خالل مسيرة نظمها اتحادهم أمس بمحاوالت االحتالل اإلسرائيلي تهويد المسجد االقصى

سيرة العلم وانطلق الطلبة من برج الساعة نحو مبنى رئاسة الجامعة، حيث احرقوا في نهاية الم
  .االسرائيلي احتجاجا على االجراءات أحادية الجانب من قبل االحتالل اإلسرائيلي

والقى رئيس االتحاد الطالب معتز سعود كلمة أكد فيها رفض الشارع الطالبي لما يجري في القدس 
ب الشريف من تهويد وافتتاح كنيس الخراب، مشددا على الدور األردن في الوقوف الى جانب الشع

  .الفلسطيني في حل قضيته
وندد المعتصمون باستمرار بناء المستوطنات في المدينة المقدسة ولتعرض للمقدسات االسالمية 

ودعا الطلبة في اعتصامهم إلى الكف عن الصمت واتخاذ . والمسيحية وعلى رأسها المسجد االقصى
  .موقف عربي موحد في مواجهة الممارسات اإلسرائيلية

  19/3/2010 الغد، األردن،
  

  لبنانية استنكارا لتهودي القدستحركات  .50
األحزاب اللبنانية والقوى الوطنية والفصائل الفلسطينية واللجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية «دعا لقاء 
إلى المشاركة الحاشدة في  ،اإلسرائيلية لالعتداءاتفي إطار دعم الفلسطينيين في تصديهم » الفلسطينية
في ساحة رياض » االسكوا«سلمية ظهر اليوم، والتي ستنطلق من منطقة النويري باتجاه مبنى التظاهرة ال

كما أعلن عن أكثر من تحرك . الصلح، استنكاراً لتهويد القدس وتهجير أهلها ورفضاً لبناء المستوطنات
  .وقد شهد يوم امس تحركات وبيانات استنكار وشجب لبناني وفلسطيني. في في مناطق مختلفة

 19/3/2010السفير، 
 

   يحذر من خطورة األوضاع في المنطقةاألسد .51
جدد  الرئيس السوري بشار األسد، أن  سعاد جروس عن مراسلتها19/3/2010الشرق األوسط، ذكرت 

تأكيده تعذر تحقيق السالم بسبب غياب الشريك من الجانب اإلسرائيلي، وحذر من خطورة بقاء األوضاع 
ودعا الدول األوروبية إلى المساهمة في إيجاد حلول ناجعة لقضايا . يهفي المنطقة على ما هي عل

الحكومة «وقال األسد في مؤتمر صحافي مشترك ونظيره اإليطالي جورجيو نابوليتانو أمس، إن .المنطقة
اإلسرائيلية الحالية ال يمكن اعتمادها كشريك طالما أنها تقابل دعوات السالم بمزيد من االستيطان 

 .» وانتهاك األماكن المقدسةوالتهويد
التي يقاسيها الشعب " المأساوية" األوضاعأن أشار إلى  االسد  أن19/3/2010الخليج، واضافت 

دعوت ايطاليا واالتحاد األوروبي إلى تكثيف الجهود لرفع "وقال . الفلسطيني كانت في صلب المحادثات
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إلنهاء احتاللها لألراضي العربية التي " إسرائيل"الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني والضغط على 
يشكالن عقبة حقيقية في "وشدد على أن االحتالل والمستوطنات ".  وإزالة المستوطنات1967احتلتها عام 

  ".وجه السالم ويدفعان المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والحروب
  

   القضية الفلسطينية  وقعت في هوة سحيقة وعميقة:موسى .52
مين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أمس، من خطورة الوضع في منطقة الشرق حذر أ :بيروت

إن القضية الفلسطينية نفسها وقعت في هوة "األوسط بسبب تعثر حلول القضية الفلسطينية، وقال موسى 
 سحيقة وعميقة، وان إنقاذها ممكن ولكن وهي تسقط في مثل هذه الهوة ستجر معها الكثير بما فيها أيضا

هذا الوضع خطير للغاية، والوضع "وأضاف ". إذا كانت هذه المصلحة تهم أحدا" اإلسرائيلية"المصلحة 
وأكد ". في المنطقة كلها هو غير مريح وفيه تهديدات كثيرة، وتراجع ال يؤدي إلى االستقرار في الحقيقة

  ".شات الغرف المغلقةمهمة جدا، وال أقصد بذلك الخطب إنما مناق" أن المناقشة في القمة العربية
 19/3/2010الخليج، 

  
   بأننا ال نريد أن نرى جمعة مشتعلة..عمر سليمان أبلغ مستشار نتانياهو .53

ان رئيس االستخبارات المصرية » الحياة«كشف مصدر مصري موثوق لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة
مة اإلسرائيلية عوزي آراد، الوزير عمر سليمان التقى في القاهرة مستشار األمن القومي لرئيس الحكو

بالتزامن مع التصعيد اإلسرائيلي األخير في مدينة القدس المحتلة، ووجه اليه رسائل حادة تتناول التحذير 
ألنها تنذر بعواقب «من تفجير الوضع في األراضي الفلسطينية وضرورة وقف اإلجراءات اإلسرائيلية 

من الحرم االبراهيمي ومسجد بالل إلى التراث ، مشيراً في هذا الصدد إلى ضم كل »خطيرة جداً
اإلسرائيلي، وتدشين الكنيس اليهودي بجوار المسجد األقصى، وقرار الحكومة اإلسرائيلية األخير ببناء 

أبلغنا اإلسرائيليين بأننا ال نريد أن نرى «: وأضاف المصدر.  وحدة استيطانية في القدس الشرقية1600
طالبناهم «: وتابع.  صالة الجمعة المرتقبة اليوم في المسجد األقصى، في إشارة إلى»جمعة مشتعلة

بالتوقف عن ممارسة االستفزازات التي من شأنها أن تتسبب في تفجير األوضاع، وقد تتطور إلى حرب 
  . »جديدة في المنطقة

 19/3/2010الحياة، 
  

  متكي يدعو إلى موقف إسالمي وعربي إزاء تهويد القدس .54
دعا وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي الى اجتماع طارئ لمنظمة المؤتمر  : ستار ناصر-طهران

. في األراضي الفلسطينية المحتلة" اإلسرائيلية"اإلسالمي من أجل اتخاذ موقف منسق لوقف اإلجراءات 
ة دون تحقق إجراءات الكيان الصهيوني األخيرة الرامي"عن متكي دعوته الى الحيلولة " يو بي آي"ونقلت 

  ".لتدمير األماكن اإلسالمية في فلسطين المحتلة
 19/3/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل " انتهاكات إزاء المجتمع الدولياتحاد المحامين العرب يدين تخاذل .55

دانت األمانة العامة لهيئة التعبئة الشعبية العربية باتحاد المحامين العرب الموقف المخزي لما  :القاهرة
الدولي إزاء ممارسات الكيان الصهيوني في األراضي العربية المحتلة، تسمى منظمات المجتمع 

واستمرار سلطات االحتالل في تنفيذ مخططها لتهويد مدينة القدس في ظل دعم ال محدود من اإلدارة 
وضربت بالمواثيق " التي استبدلت قوة القانون بقانون القوة"األمريكية والدول الغربية والمؤسسات الدولية 

  .عراف والقواعد الدولية عرض الحائطواأل
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واستمرار تمسك " اإلسرائيلية"ووجهت األمانة انتقادات حادة لصمت الحكومات العربية تجاه الممارسات 
بعضها بعالقات مع الكيان الصهيوني وفتح قنوات التطبيع، مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية بنبذ 

ع نضالي واحد يرفض كل المفاوضات المباشرة وغير الخالفات غير الجوهرية والتوحد حول مشرو
ودعا البيان الحكومات العربية إلى التحرك الفوري وقطع العالقات مع هذا .المباشرة مع العدو الصهيوني

الكيان المصطنع، واإلعالن غير المشروط بانتهاء ما يسمى بالمبادرة العربية، واتخاذ موقف مساند 
  .كل األراضي العربية المحتلة وتقديم التسهيالت والدعم لعناصر المقاومةللحقوق العربية في فلسطين و

  19/3/2010الخليج، 
     

  واشنطن تدرس طرح خطة سالم خالل أشهر": نيويورك تايمز" .56
عن مسؤولين في اإلدارة األميركية أن واشنطن       » نيويورك تايمز «نقلت صحيفة   :  جويس كرم  -واشنطن  

في األشهر المقبلة، وأن الخالف المستمر مع الحكومة اإلسرائيلية في          » تدرس طرح خطة سالم أميركية    «
  .»للبيت األبيض أن الوضع الراهن غير قابل للعمل، ولن يوصل الى أي مكان«مسألة االستيطان اثبت 

أعاد اطـالق   «وأشارت الصحيفة أمس أن التراشق الكالمي بين الواليات المتحدة والحكومة اإلسرائيلية            
 البيت األبيض في شأن فكرة وتوقيت تقديم الرئيس باراك أوباما خطة أميركية تكـون أساسـاً                 الجدل في 

وأفادت أنه فيما تحاشى أوباما حتـى اآلن وضـع خطـة            . »للمفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   
مسؤولين «على الطاولة، تزايد الحديث عن هذه الفكرة في األيام األخيرة، وأن            » تتضمن خرائط حدودية  «

، واعتبروا أن تبني اسرائيل خطـة بنـاء         »رفيعي المستوى أكدوا ضرورة تغيير النهج األميركي الحالي       
تحجيم جولة نائب الرئيس جوزيف بايدن، وضعا مجـدداً         « وحدة استيطانية في القدس الشرقية و        1600

  . »لسالمعالمة استفهام عن مدى التزام حكومة نتانياهو االنخراط جدياً في محادثات ا
للبيـت  «وصرح مسؤول أميركي للصحيفة بأن حملة التراشق الكالمي بين واشنطن وتل أبيب أظهـرت               

وأفادت الصحيفة أن أي خطـة      . »األبيض أن الوضع الراهن غير قابل للعمل، ولن يوصل الى أي مكان           
  .» األشهر المقبلةلن تأتي قبل انتهاء المبعوث جورج ميتشيل من المحادثات غير المباشرة في«أميركية 

19/3/2010الحياة،   
  

  فلسطينية مباشرة في نهاية المطاف-ال بديل عن أجراء مفاوضات إسرائيلية: بان كي مون .57
قال االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون يوم الخميس انه ال بـديل أمـام                :  ستيفن جاترمان  -موسكو  

ضات مباشرة في نهاية المطاف مكررا االنتقاد لخطـط         القيادتين االسرائيلية والفلسطينية عن اجراء مفاو     
  .لبناء مزيد من الوحدات السكنية لليهود قرب القدس الشرقية

وعبر بان عن أمله في أن يؤدي اجتماع للمجموعة الرباعية الدولية لوسطاء السالم في الشرق االوسـط                 
  .في وقت له أهمية حاسمةيعقد في موسكو يوم الجمعة الى اعطاء دفعة لجهود السالم المتعثرة 

وقال االمين العام مبرزا المشاكل التي تواجه اعادة جهود احالل السالم الى مسارها ان المحادثات غيـر                 
  ."ليست أفضل سيناريو"المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في حد ذاتها 

المحادثات عن قـرب    يجب أن تؤدي    ... ما زالت تستحق المحاولة     "وأردف قائال الذاعة ايخو موسكفي      
وأضاف بان الذي التقى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيـديف         ." في نهاية المطاف الى مفاوضات مباشرة     

  ."اجتماع الرباعية يعقد في وقت له أهمية حاسمة"قبل محادثات الوساطة 
 مـن   عازمة على تبني وثيقة ستكون محددة جدا وتطرح موقفا مباشرا يؤكد          "وقال الفروف ان الرباعية     

أعضاء الرباعية عازمون علـى تنفيـذ هـذه         "وأضاف  ." جديد على كل قرارات المجتمع الدولي السابقة      
  ."المباديء وعدم االكتفاء بترديدها

18/3/2010وكالة رويترز،   
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  "الرباعية"تباين في الموقف األميركي والروسي إزاء لهجة البيان الختامي لـ  .58

 جولة محادثات مطولة مع نظيرته األميركية هيالري كلينتـون،        عقد الفروف الحقاً  :  رائد جبر  –موسكو  
العمـل علـى دفـع جهـود اسـتئناف          » الرباعية«وشدد الوزيران في مؤتمر صحافي ختامي على نية         

  . االسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية 
، لكـن  وتجنب الطرفان االشارة مباشرة إلى تطورات الوضع في القدس، باالضافة الى ملف االسـتيطان          

أن تنطلق المفاوضات، وان نتمكن من الوصول الى تطبيق القرار في شأن            «كلينتون أكدت أن المطلوب     
لدينا مشاكل عدة، وكما دلتنا تجارب سـابقة، علينـا ان نتجاوزهـا،             «: وأضافت» قيام الدولة الفلسطينية  

 يساعدا على تعزيز فرص     وعلى الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي أن يدركا أهمية الوصول الى حل، وأن          
  . »السالم

19/3/2010الحياة،   
  

  نسعى إلى إصدار وثيقة تشدد على قرارات األسرة الدولية المتعلقة بالسالم: الفروف .59
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عزم اللجنة الرباعية على إصـدار            :  رائد جبر  –موسكو  

ل ما اتخذته االسرة الدولية سابقاً من قرارات متعلقـة          تؤكد مواقف واضحة وثابتة وتشدد على ك      «وثيقة  
  .»بشروط المحادثات المباشرة ومهامها بين اسرائيل والفلسطينيين

الذي يعقد اليوم على مستوى الوزراء، إذ شدد        » الرباعية«ورفعت موسكو أمس سقف التوقعات من لقاء        
عزم اللجنة توقيع وثيقـة تؤكـد   «كي مون على   وزير الخارجية بعد لقائه األمين العام لألمم المتحدة بان          

مواقف واضحة وقاطعة وتعيد تأكيد القرارات الدولية السابقة مع الحرص علـى تطبيقهـا علـى أرض                 
، مضيفاً أنـه    »تعتبر أن على المشاركين في الرباعية إصدار أحكام قاطعة        «وأوضح أن روسيا    . »الواقع

  .»عى إلى أن تكون بناءةفي ما يخص ردود أفعال الطرفين، فإننا سنس«
19/3/2010الحياة،   

  
  حصلت على خطاب من حماس بقبول حكومة وحدة وطنية : عضو بالكونجرس األمريكى .60

إقامة » حماس«كشف عضو الكونجرس األمريكى جاك شيبرد، عن قبول حركة : هشام عمر عبد الحليم
خطاب «اً إلى أنه حصل على حكومة وحدة وطنية، مع حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية، مشير

من القيادى بحركة حماس محمود الزهار، يفيد فيه موافقته على إبرام اتفاقية المصالحة، وأنه » مفتوح
  .سيسلم الخطاب إلى السلطات المصرية

ورداً على سؤال حول المالحظات التى أبدتها حماس على الورقة المصرية، وكانت سبباً فى عدم توقيع 
 اآلن، أشار إلى أنه لمس موقفاً جديداً من قادة حماس، ومرونة تمثلت فى حصوله على االتفاقية حتى

  . ساعة التى قضاها، قائالً إنه لم يكن يتوقع ذلك٢٤الخطاب فى الـ
، عقب عودته من قطاع غزة إلى القاهرة، إنه »المصرى اليوم«وقال شيبرد فى تصريحات خاصة لـ
 إنهاء معاناة سكان قطاع غزة المحاصر، وإنهم طالبوه بنقل وجد رغبة حقيقية من قيادة حماس فى

رغبتهم فى إبرام اتفاقية تشكيل حكومة وحدة وطنية فى مصر، بما يتيح إعادة فتح معبر رفح بشكل 
  .كامل، ينهى الحصار الذى يعانى منه سكانه

لية التى تعنى وأوضح الناشط األمريكى أن زيارته للقطاع تأتى ضمن برنامج لبعض المنظمات الدو
وشدد على أن تحركه يأتى » غير المقبولة«بإنهاء المعاناة اإلنسانية لسكان القطاع، التى وصفها بـ

  .انسجاما مع توجهات أوباما، ألنه يعتبر نفسه جنديا فى الميدان يعمل على تنفيذ رؤيته بشكل عملى
19/3/2010المصري اليوم،   
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  قل معاناتها إلى الرباعيةآشتون تطالب بإنهاء حصار غزة وتعد بن .61

وعدت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون الفلسطينيين في قطاع غزة           :  فتحي صباح  -غزة  
بنقل معاناتهم إلى اللجنة الرباعية الدولية التي ستجتمع في موسكو اليوم، وطالبت برفع الحصار المحكـم                

) يونيـو ( حزيـران    14رة حركة حماس عليه في      الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وشددته بعد سيط       
2007.  

وقالت آشتون خالل مؤتمر صحافي عقدته في مركز تابع لألمم المتحدة لتوزيع المساعدات الغذائيـة، إن                
هذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة إلي لالطالع على األوضاع اإلنسانية في غزة، والتحدث مع الناس مـن                 «

  .»دية وتحسين أوضاع األمنأجل تحسين األوضاع االقتصا
تتمكن مـن تحـسين     «وأعربت عن أملها بأن تحقق زيارتها لغزة التي استمرت بضع ساعات أهدافها، و            

االتحـاد  «مشددة علـى أن     . »األوضاع الصعبة التي يمر بها أهالي القطاع، وتزويد الناس بما يحتاجونه          
  . »نطقةاألوروبي ملتزم العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي في الم

حملت آشتون رسالة إلـى العـالم عمـا         » أونروا«فيليبو غراندي أن    » أونروا«وقال المفوض العام لـ     
  .»ستكون رسوالً لنقل معاناة الغزيين إلى االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي كله«شاهدته، وأنها 

19/3/2010الحياة،   
  

  بناء مستوطنات في القدس " رائيلإس"الرئيس اإليطالي يعرب عن انزعاج أوروبا من قرار  .62
أعرب الرئيس اإليطالي جورجيو نابوليتانو في مؤتمر صـحافي مـشترك مـع             : سعاد جروس : دمشق

الرئيس السوري بشار األسد عن انزعاج بالده واالتحاد األوروبي من الخطوات التي اتخذتها إسـرائيل               
يل ببناء مستوطنات جديدة في القـدس       نحن منزعجون جدا من قرارات إسرائ     «: بشأن المستوطنات وقال  

مشيرا إلى تناغم هـذا الموقـف مـع موقـف اإلدارة            » الشرقية، وهذا موقف االتحاد األوروبي بأسره     
  . األميركية

نحن على قناعة أن الحل الوحيد الممكن لتحقيق السالم هو الحل القائم على             «: وأضاف الرئيس اإليطالي  
حق الشعب الفلسطيني تأسيس دولته المستقلة القابلة للحيـاة، وحـق           من  «مؤكدا أن   » الدولتين والشعبين 

مشيرا إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلـسطينية ووحـدة الـشعب           . »إسرائيل في االعتراف بوجودها   
  . »عملية السالم يجب أن تشمل إعادة األراضي المحتلة ومن بينها الجوالن«وقال إن . الفلسطيني وتمثيله

19/3/2010الشرق األوسط،   
  

  بايدن يتصل بنتنياهو مستفسرا عن سبب تأخره باالستجابة لمطالب هيالري .63
أجرى نائب الرئيس األميركي جوزيف بادن اتـصاال بـرئيس          :  رويترز – احمد عبدالهادي    -واشنطن  

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أول من أمس بتوقيت واشنطن، لم يعلن عنه رسميا، ليطلب تفـسيرا                
ناعه عن الرد على المطالب التي قدمتها وزيرة الخارجية هيالري كلينتون بعد الصدام الذي وقع بين                المت

  .اإلسرائيليين واألمريكيين خالل زيارة بادن األخيرة إلسرائيل
ولم ترشح تفصيالت أخرى عن المكالمة الهاتفية، إال أن نتنياهو لم يرد على مطالب كلينتون حتى موعد                 

  .كو بعد مكالمة بايدن بعدة ساعاتسفرها إلى موس
وقد امتنع أعضاء الكونجرس الديموقراطيون عن دعم نتنياهو بصورة مباشرة، فيمـا واصـل رئـيس                

  . الوزراء اإلسرائيلي تعنته ورفضه اتخاذ أي إجراء يعكس استعداده لالستجابة للضغوط األمريكية
19/3/2010الوطن، السعودية،   
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 جهات النظر بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيليتركيز أمريكي على تقريب و .64
ـ   :  مينا العريبي  -واشنطن   أن اإلدارة األميركية تركز حاليا     » الشرق األوسط «أكد مسؤولون أميركيون ل

على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بهدف إنجاح المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق سـالم يولـد           
 .سالما شامال في المنطقة

حول إمكانية وجود خطة أميركية إلبرام اتفـاق سـالم، قـال            » الشرق األوسط «على استفسارات   وردا  
هذا ليس تركيزنا اآلن، لقد استثمرنا كثيرا من الجهـود إلعـادة إطـالق              «: مسؤول من البيت األبيض   

. »المفاوضات كي يتمكن الطرفان، بمساعدة أميركية، من بدء العمل الصعب لحل قضايا الحل النهـائي              
، موضحا أن التركيـز هـو علـى         »اآلن علينا أن نعطي هذه المفاوضات كل فرصة للنجاح        «: وأضاف

 ؟»إعادة إطالق المفاوضات، ولهذا نحن نطالب الطرفين باتخاذ خطوات تسمح بنجاح الجهود«
ويرفض مسؤولون أميركيون الخوض في تفاصيل أي خطة أميركية محتملة للسالم في الوقت الحـالي،               

 . أن األوضاع الحالية تستدعي تركيز الجهود على المفاوضات غير المباشرة لبناء الثقةمعتبرة
19/3/2010الشرق األوسط،   

  
 آشتون تجتمع مع عشراوي في القدس .65

فيما يمكن اعتباره رسالةً نوعيةً من االتحاد األوروبي رداً على اإلجراءات اإلسرائيلية األخيـرة              : القدس
 الـمحتلة، عقدت كاثرين آشتون، الـممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن في           في مدينة القدس الشرقية   

االتحاد األوروبي، اجتماعاً في مقر القنصلية اإلسبانية العامة في القدس مع الدكتورة حنـان عـشراوي،                
  .عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية

 الوضع وترى الضرر الذي يلحقه االستيطان ليس فقـط          ترى خطورة "وأكدت الـمسؤولة األوروبية أنها     
بالعملية التفاوضية وإنما هو غير مقبول على اإلطالق ويتناقض مع أهداف حل الدولتين الـذي ال بـديل            

  ،1967بحل الدولتين وبحدود " إسرائيل"عنه، وبالتالي يجب أال تجحف 
ية دوراً سياسياً في العملية إلنهاء االحتالل      وهي ترى ضرورة أن يلعب االتحاد األوروبي واللجنة الرباع        

  ".وإقامة الدولة، وتتوقع أن يكون لدى اإلسرائيليين الرد على الـمطالب الفلسطينية واألسئلة األميركية
19/3/2010األيام، فلسطين،   

  
  "إسرائيل"السالم في الشرق األوسط يحتاج إلى تحول كبير من جانب : كارتر .66

 دعا الرئيس االمريكي السابق جيمي كارتر يوم الخميس الى اجراء محادثات مباشرة             : ماثيو بيج  -أتالنتا  
والفلسطينيين نحو حل لنزاع الشرق االوسط على أساس اقامة دولتين لكنه قـال ان ذلـك                " إسرائيل"بين  

  .سيتطلب تغييرا كبيرا في سياسة اسرائيل
ئيل االسبوع الماضي خالل زيارة جو بايدن       واستنكر كارتر في خطاب ألقاه في مركز كارتر اعالن اسرا         

 وحدة سكنية جديدة لليهـود بـالقرب مـن        1600نائب الرئيس االمريكي الى اسرائيل عن خططها لبناء         
  ".محرج جدا"القدس الشرقية ووصفه بأنه 

لكـن االمـر    "وقال انه من غير الوارد أن يقبل العرب دولة فلسطينية بدون القدس الشرقية كعاصمة لها                
  ."يتطلب تغييرا كبيرا في سياسة الحكومة االسرائيلية الحاليةس

يمكني القول أننا لم نحقق أي تقدم في العـام الماضـي            . ان ما نواجهه االن موقف مأساوي     "وقال كارتر   
  ."والحقيقة أننا على االرجح تراجعنا في محاولة تحقيق السالم لالسرائيليين ولجيرانهم

وأعتقد أنه في وجود التزام قوي وثابت بحل اقامـة          .  أال نتخلى عن االمل    غير أنه من المناسب   "وأضاف  
  ."السالم مازال على الطاولة... الدولتين على النحو المبين من المجتمع الدولي واخرين

18/3/2010وكالة رويترز،   
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  قانوناً دولياً بديالً" عقيدة الضاحية"ريتشارد فولك يحذّر من اعتماد  .67

قال ريتشارد فولك، مقرر مجلس حقوق اإلنسان الخاص باألراضي الفلـسطينية  : بود نزار ع -نيويورك
تقريـر  «المحتلة في ندوة عقدت في نيويورك الخميس الماضي في كنيسة قبالة مقر األمم المتحدة، قيمة                

القاضي الصهيوني ريتشارد غولدستون الوثيق الصلة بإسرائيل، لم تكن في أنه كشف على نحـو قـاطع                 
 الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ألن التقارير السابقة خلصت إلـى النتيجـة                 جرائم
إنما قيمته في أنه يؤكد أن عملية الرصاص المصهور كانت قائمة على عقيدة الضاحية التي تمثل                . نفسها

  . »ذروة العقلية الثأرية التي تستهدف المدنيين عن سابق إصرار وتصميم
والقانون الدولي يفرض عليها حماية األهالي بدالً من        . إسرائيل ما تزال دولة احتالل    «وأضاف فولك أن    

وتشكّك في إرادة األمم المتحدة في   . منحها حق مهاجمتهم على نحو عشوائي، وحرمانهم من أي مالذ آمن          
  .»بالسعي لوأد تقرير غولدستون«تطبيق ميثاقها والقانون الدولي، واتهمها 

فكر تمارسه الـدول    «التجاوزات اإلجرامية اإلسرائيلية لم تأت من فراغ، بل نتجت من           ويعتقد فولك أن    
  .»الكبرى من دون حياء منذ أجيال

19/3/2010األخبار،   
  

  االحتالل السبب الرئيسي لالنتهاكات بحق الفلسطينيين: األمم المتحدة .68
ي بيالي في تقرير نشر، األربعـاء،       أكدت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ناف        ): ا.ب.د(

االحتالل ال يزال السبب الرئيسي لالنتهاكات المنتشرة على نطاق واسع للحقوق المدنيـة والثقافيـة               "أن  
انه فيما ال تزال الحركة مقيدة في الضفة الغربية، فـإن           . واالقتصادية والسياسية واالجتماعية للفلسطينيين   

  .ليستخدمه الفلسطينيون" اإلسرائيلي" حياة من جانب الجيش هناك تحسناً كبيراً في فتح شريان
.. ومن ناحية أخرى، أشار تقرير بيالي الى انه منذ انتهاء الحرب، اصبح حـصار غـزة اكثـر شـدة                   

  ".سكان غزة لم يحصلوا على مساعدات أو دعم مناسب للتعافي من آثار هذه العملية"وأضافت 
. ال يحققون كما ينبغي بشأن ارتكاب جرائم حرب خالل محرقة غزة          والفلسطينيين  " إسرائيل"إلى ذلك، أن    

يبدو " "اإلسرائيلية"وقال تقرير بيالي لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في إشارة الى التحقيقات              
احدى الحاالت اسـفرت    "وقالت بيالي في تقريرها     ". أنها غير مطابقة للمغاير المطلوبة لالستقالل العملي      

  . مشيرة الى ان بعض الحوادث األخرى ال تزال قيد التحقيق".  ادانة جندي بسرقة بطاقة ائتمانيةعن
19/3/2010الخليج،   

  
  واشنطن تفرض عقوبات على بنك وقناة تلفزيونية تابعين لحماس .69

أعلنت وزارة الخزانة األميركية أمس أنها فرضت عقوبات على مؤسستين في قطاع غزة لهما              : واشنطن
 .»األقصى«ات بحماس، هما البنك الوطني اإلسالمي، ومحطة تلفزيون عالق

وأفادت الوزارة في بيان أمس بأن العقوبات تحظر على األميركيين التعامل مع المؤسستين، وتسعى إلى               
 .تجميد أي أصول لهما ربما تكون تحت السيادة األميركية

) نيسان(المي، الذي فتحته حماس في أبريل       وقالت الوزارة إن العقوبات فرضت ضد البنك الوطني اإلس        
 . لتقديمه خدمات مالية ألعضاء وموظفي حماس، ومن بينهم أعضاء في جناحها العسكري2009عام 

وقالت وزارة الخزانة األميركية إن البنك ليس لديه ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية، ويعمـل خـارج                 
التلفزيونية تمولها وتديرها حركة حمـاس،      » األقصى«اة  وأضافت الوزارة أن قن   . النظام المالي الشرعي  

مصممة لتجنيد األطفال كـي يـصبحوا مقـاتلين         «وتعمل كوسيلة إعالمية أساسية للحركة، تبث برامج        
 .»مسلحين ومفجرين انتحاريين في حماس عندما يصلون إلى سن البلوغ
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: ب واالستخبارات المالية، فـي بيـان      وقال ستيوارت ليفي، نائب وزير الخزانة األميركية لشؤون اإلرها        
والمنظمـة  ) األقـصى (لن تفرق الخزانة بين مؤسسة تمولها وتتحكم فيها منظمة إرهابية مثل تلفزيون             «

 .»اإلرهابية نفسها
19/3/2010الشرق األوسط،   

  
   في المئة15 تخطط لخفض نسبة السكان العرب في القدس الى "إسرائيل" .70

على رغم أن األزمة في العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل تتجاوز  : أمال شحادة-القدس المحتلة 
مسألة استفزاز وإهانة نائب الرئيس األميركي، جو بايدن، في أثناء زيارته إسرائيل حيث تم اإلعالن عن 

في القدس، إال أن تسلسل األحداث التي » رمات شلومو«مناقصة مشروع البناء االستيطاني الجديد 
ذا التوتر والتي تصدرها تدشين كنيس يهودي قديم أعيد ترميمه في القدس الشرقية المحتلة رافقت ه

والسماح لمئات المتدينين اليهود بالصالة بحرية مقابل فرض طوق على الفلسطينيين ومنعهم من أبسط 
واقع الشائك حقوقهم في أداء الصالة في األقصى، رفع ملف القدس الى الطاولة الدولية ليعكس من جديد ال

لهذه المدينة المقدسة وليضع الواليات المتحدة عند مسؤوليتها تجاه خطر اندالع حريق آخر في الشرق 
  .األوسط يضيف عبئاً آخر على أعبائها الكثيرة فيه

أشعلوا . منذ سنوات وخبراء فلسطينيون وحتى إسرائيليون يحذرون من خطر ما تتعرض له القدس
... »كانت لنا قدس« فلسطيني وكل عربي سيجد نفسه أمام وضع يقول فيه  ضوءاً أحمر مفاده أن كل

اليوم بالذات يصرخ العرب والفلسطينيون ودول العالم وحتى الواليات المتحدة، الحليف ... واليوم
االستراتيجي إلسرائيل، بوقف أعمال االستيطان في القدس واإلصرار على جعلها بنداً مركزياً في 

في هذا الوقت بالذات تشهد القدس حالة توتر شديدة ومخيفة، بسبب .  لدى اطالقهامفاوضات السالم
 ألف وحدة 50عشرات المشاريع االستيطانية ومخططات التهويد غير المسبوقة، والتي تتحدث عن بناء 

وهذا التوتر يجعل من هذه المدينة .  ألف مستوطن يهودي جديد إليها200سكنية، أي إدخال حوالي 
  . »قنبلة موقوتة«ة المقدس

ولكن قائد الشرطة اإلسرائيلية، . يحذر البعض من أن تنطلق شعلة االنتفاضة الثالثة من جديد من األقصى
دودي كوهن، يراهن على أن ما يحدث هذه األيام في القدس ال يتعدى مسألة انتفاضة مشاعر فلسطينية 

ولشدة ثقته بنفسه، ألغى القيود على .  طبيعتهافي أعقاب تدشين الكنيس سرعان ما تهدأ وتعود الحياة الى
دخول المصلين المسلمين الى األقصى وأزال الحواجز التي تعرقل وصول المسيحيين الى كنيسة القيامة 
وتعرقل الحياة التجارية والسياحية في المدينة، وسمح لسبعين متظاهراً من غالة المتطرفين اليهود بتنظيم 

 216حي سلوان العربي في القدس الشرقية، بهدف مطالبة الحكومة بأن تهدم مسيرة استفزازية في قلب 
  . بيتاً فلسطينياً بنيت من دون ترخيص من بلدية القدس الغربية

 عاماً، طرحت موضوع القدس بقوة على جدول 42الواليات المتحدة من جهتها، وللمرة األولى منذ 
المباشر لهذا الطرح، االستفزاز اإلسرائيلي بنشر خبر قد يكون السبب . المحادثات بينها وبين إسرائيل

 وحدة سكن يهودية، خالل زيارة نائب الرئيس 1600عن مشروع البناء في حي شعفاط والذي يضم 
فقد اعتبرت إدارة أوباما هذه اإلهانة تمادياً . ولكن في الحقيقة المسألة أكبر من ذلك بكثير. بايدن

  . خرى من أالعـيب بنيامين نتانياهوورأت فيها واحدة أ. إسرائيلياً
 شهراً وهو يضع عراقيل متتالية أمام عجلة المفاوضات مع 11فاإلدارة األميركية انتظرت نتانياهو 

. قالوا له إن المسيرة السلمية في الشرق األوسط باتت مسألة أمن قومي للواليات المتحدة. الفلسطينيين
عالم العربي حتى يستطيع تجنيد أوسع حلف عربي وإسالمي مع وقالوا له إن أوباما يريد إعادة كسب ال

  . وغيرهما» القاعدة«الغرب ضد إيران و 
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ولكي يطمئنوا . وأن هذه في نظر األميركيين مصلحة إسرائيلية أيضاً، وليس مصلحة أميركية فحسب
 المتعلقة بما إسرائيل جددوا التنسيق األمني المقطوع بينهما على أعلى المستويات وفي كل المجاالت

وشبكة صواريخ تحمي إسرائيل من » 35أف «وافقوا على منح إسرائيل طائرة . يسمى محاربة اإلرهاب
 مرات 10ورئيس أركان الجيش األميركي، مايكل مولين، التقى نظيره اإلسرائيلي . صواريخ إيران

فلسطيني، محمود عباس، وأقنعوا العالم العربي أن يساند الرئيس ال. للتنسيق في الموضوع اإليراني
  . باالنضمام الى المفاوضات على رغم أن شرط وقف البناء االستيطاني في القدس لم يتحقق

. ولكي يتوجوا حملة طمأنة إسرائيل، أرسلوا إليها نائب الرئيس بايدن، الذي يعتبر أقرب أصدقاء إسرائيل
. ركيون صفعة مميتة لعملية السالمفماذا كان الجواب؟ صفعة مجلجلة على وجه بايدن، اعتبرها األمي
  .وفي الوقت نفسه اعتبروها مناسبة لتوجيه درس للقيادة اإلسرائيلية

ولكن، . فهذه مسألة استراتيجية. صحيح أن العالقة األمنية واالستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب لن تتغير
ية األزمة، وهذا فعالً ما وحتى لو تمت تسو. ليس هناك شك في أن أزمة كبيرة في العالقة قد بدأت

قرار إلغاء زيارة . يسعى إليه الطرفان، فإدارة أوباما وضعت قواعد جديدة في العالقة مع إسرائيل
والقرار الذي أبلغوا به إسرائيل، . المبعوث األميركي الى المنطقة، جورج ميتشل، كان الضربة األولى

بعد غد (بنيامين نتانياهو لدى زيارته الواليات المتحدة أمس، بأن أياً من المسؤولين األميركيين لن يستقبل 
وكانت هناك ضربة ثالثة يعتبرها اإلسرائيليون ضربة شبه قاضية في هذه . ، كانت الضربة الثانية)األحد

األزمة، هي تصريحات قائد القوات األميركية في الشرق األوسط، الجنرال ديفيد باتريوس، الذي قال إن 
وأن سياستها في القدس أدت الى تفجير األوضاع من جديد في .  كنز الى عبءإسرائيل تحولت من

الشرق األوسط وأن هذا يلحق ضرراً كبيراً في سمعة أميركا فتزيد الكراهية لها مما يقوي أعداءها في 
  .ويتسبب في مقتل جنود أميركيين» القاعدة«إيران و 

ي توجه به باتريوس الى الرئيس األميركي، أوباما، زاد الطينة بلة، بالنسبة لإلسرائيليين، الطلب الذ
بصفته قائداً أعلى للجيش األميركي، في أن يضع تحت حمايته الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى يضع 
حداً للتدهور الحاصل فيهما، ويقصد من جهة االحتالل اإلسرائيلي ومشاريعه االستيطانية ومن جهة ثانية 

غضب اإلسرائيليون من المقارنة بينهم وبين .  بالقوة على القطاعوفرضها السيطرة» حماس«تمرد 
من جهة واغتاظوا أكثر من كون مثل هذا االقتراح يعني حماية الفلسطينيين من االحتالل » حماس«

  .اإلسرائيلي
وفوق هذا كله يقرأ اإلسرائيليون ما يقوله مسؤولون أميركيون ويسربونه الى الصحف بأسماء صريحة أو 

سماء، ويشيرون فيه بإصبع االتهام الى نتانياهو بأنه يعمل بغياب رؤيا سياسية مستقبلية، فهو فشل بال أ
في إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين من جهة وساهم في خلق أزمة في العالقة مع واشنطن، من جهة 

إلسرائيلي العام وليس صدفة ما كتبه القنصل ا. »خطراً أمنياً على إسرائيل«واعتبروا  نتانياهو . أخرى
نتانياهو ارتكب خطأ استراتيجياً خطيراً، ليس باإلعالن عن مناقصة «السابق في نيويورك، الون بنكاس، 

واعتبر أن نتانياهو بدأ واليته بعجز في الثقة مع اإلدارة وفعل . »البناء بل النعدام الرؤيا السياسية لديه
باراك أوباما ولم يدرك أن التكيف مع  أميركا سياسياً القليل جداً للتكيف مع اإلدارة الجديدة برئاسة 

  .واقتصادياً وديموغرافياً ضرورة إسرائيلية
 حكومات رابين، بيريز، باراك، شارون وأولمرت –لقد أدارت حكومات إسرائيلية سابقة «: يقول بنكاس

كان مريحاً تجاهل فعندما كانت توجد مسيرة سياسية .  مسيرة سياسية جعلت العالقة مع واشنطن أسهل-
الخالفات ألن الفرضية كانت انه في التسوية الدائمة سيبحث في كل شيء وهنا الخطأ االستراتيجي 

عدم «: ويعدد بنكاس قائمة األخطاء التي ترتكبها حكومة نتانياهو على النحو اآلتي. »األكبر لنتانياهو
ألن » األزمة خلفنا«االفتراض بأن . أمعرفة متى تنعقد وماذا تبحث لجنة تراخيص بناء لوائية هو خط

الصدام مع الواليات المتحدة على موضوع ليس حيوياً ألمن إسرائيل . بايدن ابتسم حين اعتذرنا خطأ
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 – فارغة من كل مضمون سياسي –تدهور عالقات الثقة بين الحكومتين على مدى سنة كاملة . خطأ
عدم الفهم أن للواليات . ر مساعديه ضدنا خطأبث الريبة على نحو متواصل في أن الرئيس وكبا. خطأ

عدم تطوير آليات تحليل . للعرب خطأ» تتزلف«المتحدة مصلحة عليا في إسرائيل كحليف قوي وانها 
اإلهمال في جمع ومعالجة المعلومات . وتقدير تعطي صورة ذات صدقية ودقيقة عن واشنطن أوباما خطأ

الفتراض بأن الواليات المتحدة، مثلنا، ستطمس فوارق النهج ا. السياسية التي تحذر من نشوء أزمة خطأ
  .» الفلسطيني أيضاً خطأ–االستراتيجي بالنسبة للنزاع اإلسرائيلي 

نتانياهو ليس سائقاً «وقال » السائق العجوز« الخبير االستراتيجي ناحوم برنياع وصف نتانياهو بـ 
نشبهه بواحد من أولئك السائقين المسنين، الذين األصح أن . سكراناً كما كتب الصحافي توماس فريدمان

يسافرون وسط طريق من مسلكين، خشية أن يقعوا في خطأ، فيثيرون جنون السائقين الذين يزدحمون 
وعندما يعطيها . عندما يعطي إشارة الى اليسار يتجه يميناً. خلفهم في الطابور ويقعون في حوادث طرق

  .»لعل من المجدي له أن يخضع لدورة تعلم القيادة في القدس. لطريقالى اليمين يواصل الى األمام في ا
وها هو وزير . فهناك من يدافع عن نتانياهو وسياسته. بالطبع، ال يتكلم كل اإلسرائيليين مثل بنكاس

الدفاع األسبق، موشيه ارنس، يقول إن إدارة أوباما تريد فجأة ومن طرف واحد ومن دون تنسيق أو 
من حقنا أن ال . وهذا ال يجوز.  عاماً من البناء في القدس42يل، تغيير النهج المتبع طيلة اتفاق مع إسرائ

على مدار هذه السنوات نشبت خالفات بين إسرائيل والواليات المتحدة لكن لم يتم التعبير عن . نقبل
يد لمح إليه في لكن الرئيس أوباما أخذ بتوجه جد. الخالفات علناً بل بحثت بسرية بين ممثلي الدولتين

: ويضيف. خطبة القاهرة في السنة الماضية عندما دعا إسرائيل علناً الى وقف البناء في المستوطنات
لكن تبين لألميركيين، . إن سبب هذا التوجه هو إرادة التعجيل بالتفاوض بين إسرائيل ومحمود عباس«

ففي حين . الى طاولة المحادثاتأن هذا التوجه يصعب على عباس مهمته بل ربما يمنعه من المجيء 
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 الضفة شرطاً مسبقاً لبدء المحادثات، فهو ال 

ة الى آرنس هناك من بدأ يعلن الحرب على أوباما وباإلضاف. »يستطيع أن يكون أقل فلسطينية من أوباما
 عضواً في الكنيست من مختلف أحزاب الوسط واليمين، الذين 30مثل المستوطنين في الضفة الغربية و

  .توجهوا برسالة الى أوباما يطالبونه بالكف عن مضايقة إسرائيل وأحدهم اتهمه بالعنصرية
، سيتصدر هذه المرة محادثات السالم على رغم أن الواضح أن ملف القدس، وخالفاً لمرات سابقة

. المشاريع التي نفذت في القدس على مدار سنوات طويلة هي أخطر من مشروع رمات شلومو بأضعاف
فهذه ال تقتصر على مجرد مشاريع بناء بل على جوانب تحقق هدف إسرائيل بخريطة ديموغرافية 

باإلضافة الى بناء جدار الفصل العنصري الذي . نتضمن أكثرية يهودية، خالل فترة قصيرة من الزم
 ألف فلسطيني من شرق القدس، وهذا المشروع الى جانب دوافع أخرى جعلت األوضاع 125أخرج نحو 

  .الصحية واالقتصادية واالجتماعية في تدهور مستمر وأدت الى هجرة طالبية خطيرة
 بليون 1.5 إسرائيل سنوياً ما ال يقل عن ومن أجل تنفيذ سياستها في فرض أمر واقع على األرض تنفق

دوالر لتنفيذ مخطط من األنفاق واإلنشاءات داخل القدس القديمة، بما يضمن إخراج عدد كبير من سكان 
  .2020البلدة القديمة عام 

وبحسب خبير الخرائط واالستيطان، خليل توفكجي فإن إسرائيل تنفذ مشروعاً شامالً إلحداث تغيير 
لبلدة القديمة والمقدسات والمعالم اإلسالمية هو مخطط المدينة السياحية تحت البلدة القديمة جذري لمشهد ا

التوسع االستيطاني في القدس، يندرج ضمن إطار أكبر من ذلك وهو «: وشبكة اإلنفاق الواسعة، ويقول
معاليه  «حدود بلدية القدس، بمفهوم إسرائيلي واضح تماماً وهو القدس الكبرى، التي تشمل منطقة

التي تقع في الشرق باتجاه غور األردن، والجزء الثاني ويمتد باتجاه الشمال الغربي وهو » أدوميم
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 282، والجزء الثالث وهو يمتد نحو الجنوب الغربي وآخر ما تم اإلعالن عنه هو »جيفعات زئيف«
  .»غوش عتصيون«وحدة سكانية في 

ث تغيير ديموغرافي وفصل شمال الضفة الغربية عن إن الجانب اإلسرائيلي يسعى إلى إحدا«: وتابع
 مستوطنات بعرض حوالى 8مكونة من » معاليه أدوميم«جنوبها، ألن الكتلة التي تمتد باتجاه الشرق كتلة 

 كيلومتراً وبعمق يصل حتى منطقة غور األردن، وبالتالي الشمال والجنوب الفلسطيني سيكونان تحت 15
  .السيطرة اإلسرائيلية

وتهجير سكانها ونزع الهوية المقدسية عن المواطنين الفلسطينيين، أكد التفكجي » أسرلة القدس«وحول 
إما أن يأخذ الجنسية : أن اإلسرائيليين يحاولون وضع المواطن الفلسطيني المقدسي أمام خيارات عدة

ية، وبحسب فك ال يسمح لنا بحمل الهوية الفلسطين» أوسلو«اإلسرائيلية أو يرحل ألنه بحسب اتفاقية 
  .االرتباط نحن نحمل الوثيقة األردنية وعند الدخول الى إسرائيل نحمل بطاقة المقيمين وليس المواطنين

الخطر المحدق بالقدس كان واضحاً منذ سنوات وقد سبق أن تم تحضير وثيقة قانونية للتوجه الى محكمة 
اجع عن اإلجراءات التي تتخذها لتهويد العدل الدولية في الهاي، الستصدار قرار يلزم إسرائيل بالتر

وجاء في الدعوى . القدس ووقف أوامر هدم البيوت العربية في المدينة ومنع مواصلة البناء اليهودي فيها
الفلسطينية أن القدس الشرقية مدينة محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي، بخاصة بعد أن أثبت القضاء 

وشملت الوثيقة بنداً خاصاً حول سياسة هدم البيوت،  . انب المستوطنيناإلسرائيلي انحيازه التام الى ج
وتؤكد أن قانون التنظيم والبناء يسري على الفلسطينيين المقدسيين، من دون أن يطبق على الشق الغربي 

  . للمدينة
، وواضح في سياسة الحكومات اإلسرائيلية انها منعت الفلسطينيين من شراء بيوت في القدس الغربية

وبعد . بينما سمحت وشجعت ومولت عمليات شراء أو بناء بيوت للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية
أن تمكنت التنظيمات اليهودية وسماسرة األراضي من شراء عدد من البيوت والمحال التجارية في القدس 

 المدينة لتضييق من طريق الخداع والتزوير والغش باشرت الحكومة بتوسيع البناء في أماكن عدة في
 في المئة وضمن مخطط إسرائيل 34الخناق أكثر على الفلسطينيين من سكان المدينة، الذين يشكلون 

 في المئة مستخدمة عملية توسيع 15 حول مستقبل القدس، فان الهدف تقليص تلك النسبة الى 2020للعام 
  .لى الهدفاالستيطان وهدم البيوت العربية الطريق األسهل واألضمن للوصول ا

  19/3/2010الحياة، 
  

  !!انهيار التسوية وأفق انتفاضة ثالثة؟ .71
  هيثم محمد أبو الغزالن

يبدو أن من مميزات المشهد السياسي الفلسطيني الحالي اكتنازه بالمفارقات والمقارنات على صعيد كـل               
 من غزة تحـت  فعلى سبيل المثال، كان موعد اندحار آخر جندي صهيوني        . من الحدث والتاريخ والمكان   

وقع ضربات المقاومة في الثالث عشر من شهر أيلول، هو التاريخ ذاته الذي أعلن فيه عن والدة مشروع          
من المفاوضات السرية التي عقدها مسؤولو السلطة مع        » مظلمة«اتفاقيات أوسلو، بموجب سلسلة طويلة و     

بنقض صهيوني متـوال لمجمـل      " وئدت"قادة الكيان، تلك االتفاقات التي لم تكد تر النور حتى انطفأت و           
  .تفاصيلها، ما لم نقل لجميعها

فما حصل ويحصل من تطورات دراماتيكية على الساحة الفلسطينية؛ من بعد فوز حماس، وحالة الفلتـان               
" الوهم المتبـدد "األمني، ازدياد األعمال العدوانية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، العملية الفلسطينية النوعية    

، واالنقسام في   "أمطار الصيف " الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط، والتي ردت عليها إسرائيل بعملية           وأسر
، 2009 وبدايـة    2008الساحة الفلسطينية، وسيطرة حماس على القطاع، والعدوان اإلسرائيلي أواخـر           

 األحـداث   من الواضح أن كل هـذه     .. إعالن أبو مازن عدم ترشحه لخوض االنتخابات الرئاسية القادمة        
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وغموض   وملحقاتها،    1993الحاصلة هي نتيجة تداعيات فشل عملية التسوية، بدءاً من اتفاقية أوسلو عام             
مضمون خطة خريطة الطريق في ضوء التحفظات اإلسرائيلية والضمانات األمريكية المقدمة لألخيـرة             

دية الجانب مـن قبـل الجانـب        فيما يخص شكل التسوية النهائية مما أدى إلى بلورة مقترب التسوية أحا           
اإلسرائيلي الذي بدأ بالفعل في عملية ترسيم الحدود متستراً في مرحلة أولى وراء مفهوم العملية السياسية                

ضد العمليات االستشهادية ودافعاً في الوقت الراهن بغياب الشريك الفلـسطيني           » األمن«وضرورة توفير   
   . الذي يمكن التوصل إلى حل تفاوضي معه

ي الوقت الذي يطالب فيه البعض بوقف المقاومة ويجرمها تقـر إسـرائيل زيـادة النفقـات األمنيـة                   وف
ومنذ أوسلو، ومروراً بكل االتفاقات والتفاهمات واللقاءات والتصريحات والمباحثات التـي           !!! اإلضافية؟

تالل يقضم األراضـي  استغرقت أكثر من تسعة عشر عاماً، ال تزال القضية تراوح مكانها، وما زال االح       
الفلسطينية من كل أطرافها، والعدوان والتنكيل والحصار واالغتياالت في تصاعد مستمر، والقدس تسقط             
تدريجياً في مخطط التهويد والتدنيس، وجدار الفصل العنصري بات قاب قوسين أو أدنى من االنتهاء من                

 أن   ،)2009-8-28 ( فـي " زاليم بوسـت  جيرو"وقد أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة        .. بنائه
 كما كشف استطالع رأي آخـر نـشرته          . غالبية اإلسرائيليين اليهود تعارض تجميد االستيطان ولو مؤقتا       

، أن غالبية اإلسرائيليين يؤيدون سياسة حكومة بنيامين        ) 2009-8-10 ( في" يديعوت أحرونوت "صحيفة  
 ويكشف االسـتطالع الـذي أعـده مركـز           . في المستوطنات نتنياهو التي تشجع استمرار عمليات البناء       

من اإلسرائيليين يؤيدون البناء في مدينة القدس ألنهـا         )  %66 (في جامعة تل أبيب أن      " الحرب والسالم "
   . ..  عاصمة دولة إسرائيل ،  بقسميها حسب رأيهم ، تشكل

استيالئهم على كامل مدينة القـدس      ويظل العامل الديموغرافي هو الهاجس المسيطر على الصهاينة منذ          
من % 35وتبلغ نسبة الفلسطينيين في المدينة اليوم وفقًا لإلحصاءات اإلسرائيلية نفسها           . 1967منذ العام   

  .بنهاية العقد القادم% 40جملة السكان، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 
القدس، " تهويد"لويات في استراتيجية    لذا فإن عامل تعديل التوازن الديموغرافي يأتي على رأس سلم األو          

م الذي يقضي بأن ال تزيد نسبة الفلسطينيين في         1973وربما تسعى حكومة نتنياهو إلى تفعيل  قانون عام          
  .من إجمالي السكان بالمدينة% 22القدس عن 

ـ    " العرب" بإلتزام أمريكا و    ويتزامن هذا مع المطالبة الدائمة إلسرائيل      ف سياسـة   بالكف عن مطالبتها بوق
التوسع االستيطاني في القدس والضفة الغربية والموافقة على الشروط اإلسرائيلية للقبول بإقامـة دولـة               
فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وبالتحديد اعتراف الفلسطينيين والعرب بإسرائيل كدولـة قوميـة للـشعب               

فية الكاملة لحق العودة والمطالبة     ، وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل والتص         اليهودي
 وأن تأخـذ     ، ، وضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح        بأن تكون التسوية نهاية ألي مطالب     

في االعتبار كل متطلبات األمن اإلسرائيلي بما فيها منح ضمانات دولية لنزع السالح والتدابير األمنيـة                
   . مع الفلسطينيين

أنه منذ عودته إلى السلطة، غير بنيامين نتنياهو التعامل         "،  )9/10/2009" هآرتس("في  واعتبر ألوف بن    
فرؤساء الحكومات الـسابقين، أرييـل شـارون        . اإلسرائيلي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس      

ـ     ، فـي  )لإلرهـاب (وكزعيم المعتدلين المعارضـين    " فلسطيني جيد " وايهود أولمرت، عرضوا عباس ك
  ...".، مثل ياسر عرفات وقادة حماس والجهاد"الفلسطينيين األشرار "مقابل

قـد ال تكـون     "، أنه   )2009-10-9(العبرية  " هآرتس"في مقالة له في صحيفة      " آفي يسسخروف "وتوقع  
هناك انتفاضة ثالثة لتعب الجمهور الفلسطيني في الضفة، ولكن السؤال كيف يمكن مواجهة األحداث دون               

  ".صل في الغدأن يكون لها توا
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جندي واحـد   .. قد يجد نفسه مرة أخرى في العناوين الرئيسة       " الجندي األول االستراتيجي  "ومع ذلك فان    
يقرر إطالق نار حية نحو راشقي الحجارة، أو متظاهر واحد من فتح يقرر إطالق النـار مـن داخـل                    

  "..الجمهور نحو جنود الجيش اإلسرائيلي يمكنهما أن يغيرا الصورة تماما
شهدت األشـهر األخيـرة     . أن الواقع على األرض يبعث على القلق      " يورشليم بوست "واعتبرت صحيفة   

تظاهرات عنيفة في القدس، ودعوةً إلى تنظيم انتفاضة جديدة غير عنيفة أطلقها قادة فلسطينيون بارزون               
قريـب أمـر    كثر، فبحسب أحد التقارير أنه على الرغم من أن خوض انتفاضة جديدة فـي المـستقبل ال                

من الواضح أن المجتمع الفلسطيني بدأ وقيادته بوضع األسـس   . مستبعد، فإنها قد تندلع في غضون أشهر      
  .لمثل هذا الخيار أقله لناحية الرأي العام

وسيبقى نتنياهو مستمراً فـي  . ومن المؤكد أن الوضع الحالي بالنسبة لبنيامين نتنياهو مريح له وإلسرائيل        
تي تطالب عباس والسلطة بالجلوس على طاولة المفاوضات على الرغم مـن أنـه              إطالق التصريحات ال  

  .يدرك، أن هذا األمر لن يكون ممكناً في ظل الوقائع الموجودة على األرض
فــ  . فخيار المقاومة هو الذي أبقى القضية الفلسطينية حيةً، أما خيار التسوية، فهـو الهزيمـة بعينهـا                

م؛ ألن السالم هو النقيض التاريخي لوجودها كبِنْية مجتمعية أيديولوجية وسياسية           لن تقبل السال  ) إسرائيل(
وعلى أبو مازن أن يعترف بفشله في قيادة نهج         . وعسكرية، تقوم بدور وظيفي في منطقة الشرق األوسط       

لصهيوني، وانحياز أميركا إلى إسرائيل واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني بفعل فاشية النظام ا           . التفاوض
  ..                هو تأكيد لسقوط نهج المفاوضات الذي لم ولن يؤدي إلى نتيجة مرجوة

18/3/2010 
  

  أعمق مما قد يظن.. هدأة الضفة .72
  عريب الرنتاوي

بزعامـة حمـاس ، الداعيـة       " المعارضة"لم تستجب الضفة الغربية والقدس لنداءات فصائل المقاومة و        
، مع أن االستفزاز اإلسرائيلي بلغ حدا عظيما لجهة التوسع في االسـتيطان             " انتفاضة ثالثة "إلشعال فتيل   

وتدنيس المقدسات وتغيير المعالم وتهويد العاصمة الفلسطينية المحتلة ، وثمة في اوساط السلطة ، واألمن               
اإلسرائيلي من يرقص اليوم طربا لعدم بلوغ رسائل حماس مقصدها ، وضياع صرخات قادتها فـي واد                 

  .قسحي
واستثماره ، بل أنها ومنذ     " غضب الضفة "حماس بدورها ، تعترف تصريحا وتلميحا بإخفاقها في تحريك          

الرامي لعزلها وخنقها في قطاع غزة الضيق والمحاصر والمجوع ، أخذت           " المخطط"أن أدركت مرامي    
ى ، إلـى أن     تبحث بقوة عن أنجع السبل الستعادة حضورها في الضفة الغربية والقدس ومن دون جـدو              

والدعوة النتفاضة ثالثة ، علّها تكون في       " التقاط اللحظة "لتبادر الحركة إلى    " معبد الخراب "جاءت فرصة   
  .حالة االستجابة الشعبية لنداءاتها ، البوابة األوسع الستعادة زمام المبادرة

ادمـة ، ونقـول     لكن الفرصة أفلتت من يد حماس هذه المرة ، وال ندري كيف سيكون الحال في مرات ق                
مرات قادمة ، ألن الجولة األخيرة من المواجهة في القدس وحولها ، لم تكن األولى ولن تكون األخيرة ،                   
وطالما ظلت هناك عدوانات وانتهاكات إسرائيلية لألرض والحقوق والمقدسات ، فستكون هناك مواجهات             

  .باشكال ومستويات ودرجات مختلفة" فرص"ومقاومات وانتفاضات و
، وتسارع إلى تحميلها المسؤولية عن تدجين الضفة وتبديد         " أجهزة دايتون "ماس تستسهل إدانة السلطة و    ح

بأن المواجهات الشعبية في    : غضبها واحتوائه ، وبعض السياسيين القريبين منها يدللون على ذلك بالقول          
ك المواجهات التي شـهدتها     المناطق التي ال سلطة فلسطينية فيها ، كانت أقوى وأشد وأبعد مدى ، من تل              

مناطق االنتشار األمني الفلسطيني ، وفي ظني أن كال االفتراضين ـ االتهامين صحيح مائة بالمائة ، مع  
  .وجنوحها للسكينة واالستقرار" هدأة الضفة"أن أيا منهما وحده ، بل وكليهما معا ، ال يكفيان لتفسير 



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1733:         العدد       19/3/2010الجمعة  :التاريخ

تجري في الضفة الغربية ، وتحفر عميقا فـي         ) ما ثقافية ورب(ثمة تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية      
، وهـي تحـوالت   ) ربما األمر مختلف بعض الشيء في أوساط الجئيها(بنية أهلها ومواطنيها األصليين    

تجري على قدم وساق منذ أن أعادت إسرائيل احتالل الضفة في عملية الـسور الـواقعي ، وتكرسـت                   
شكيل حكومة تصريف األعمال برئاسة سـالم فيـاض ، ورفعهـا            وتسارعت بعد االنقسام الفلسطيني وت    

، وهو الشعار الذي لقي دعما وتـشجيعا دوليـين ، وأدت            " دولة تحت االحتالل إلنهاء االحتالل    : "شعار
ترجماته األولى إلى تحريك عجلة االقتصاد وتحفيز النمو ، ما أثار وولد حالة من االسـترخاء يعيـشها                  

  .ن الضنك والممارسات االحتاللية المشددةسكان الضفة بعد سنوات م
) شبه الرسـمي  (وجنبا إلى جنب مع هذه التطوات والتحوالت التي تستحق الدراسة بعمق ، كان الخطاب               

ـ          أوال عـن الالجئـين     ": أطروحة التخلي المتدرج  "الذي يجري بثه وبوسائل غير رسمية كذلك ، يروج ل
م إلى ديارهم األصلية في سياقات التفـاوض الـسابقة مـع            والشتات ، من خالل القبول بعودة رمزية له       

بالتخلي عن غزة وأهلها ، إلى الحد الذي دفع البعض إلى التفكير باستكمال بنـاء               : وثانيا... اإلسرائيليين
النظام السياسي الفلسطيني في الضفة بمعزل عن غزة ومن دونها ، بدءا باالنتخابـات البلديـة وانتهـاء                  

ريعية وربما الرئاسية كذلك ، وطي صفحة المصالحة الوطنية ، والتعامل مع هذه المسألة              باالنتخابات التش 
بروحية تكتيكية ومن موقع تسجيل النقاط وكسب معركة العالقات العامة وتحسين الصورة في اإلعـالم               

  .وأمام الرأي العام ، ال أكثر وال أقل
مرا مزعجا لكثيرين منا ، وهو كـذلك بالفعـل ،           الناشئة ، أ  " الخصوصية الضفّاوية "قد يبدو الحديث عن     

ولكاتب هذه السطور شخصيا كذلك ، لكن عقود من الشتات واالنفصال الجغرافي ، فـضال عـن حالـة                   
دولـة تحـت    "وإعادة تكييفه على مقـاس      " المشروع الوطني الفلسطيني  "االنقسام الفلسطينية ، وانكماش     

قيقة إلى اختالف وتباين أولويات كل قطاع من قطاعات الشعب          ، يدفع في الح   " االحتالل وإلنهاء االحتالل  
الفلسطيني ، ولقد شهدنا كيف أن الضفة ظلت هادئة فيما كانت غزة تحترق بالرصاص المصبوب علـى                 

فيما األقصى والقدس يئنان تحت نير جرافـات        " هدأتها"رؤوس شيوخها ونسائها وأطفالها ، وشهدنا على        
  .ية ، إلى غير ما هنالك من أحداث ووقائعاالستيطان وأنيابه الحديد

التي تعيشها الضفة ، بل هـو الـسياق         " االنضباط"ليست القبضة األمنية وحدها هي المسؤولة عن حالة         
االقتصادي واالجتماعي واألمني ، الذي أفضى إلى تبديد الدعوات إلطالق انتفاضة ثالثة وجعلها سرابا ،               

ا قبل االستمرار في إطالق مثـل هـذه الـدعوات التـي ال يجـوز                ولقد آن األوان في ظني للتوقف ملي      
  ".دعوة للعشاء"استسهالها والتعامل معها كما لو كانت 

  18/3/2010الدستور، األردن، 
  

  !!إنه بالفعل كنيس الخراب وبداية تدمير المنطقة .73
  سليمان صالح. د. أ

اإلسم الذي أطلقه اليهود على معبـدهم     ربما يكون الشيء الوحيد المعقول الذي يتفق مع حركة التاريخ هو          
اختلفت التفسيرات لهذه التسمية، فالصحف العربية التي مازالت تتمسك         . الجديد، فقد أسموه كنيس الخراب    

  !!.إن التسمية ترجع إلى أن ذلك الكنيس تم تخريبه مرتين من قبل: بأوهام السالم قالت
لحقيقة فقد قالت إن من أطلق تلك التسمية على         لكن الصحف اإلسرائيلية خاصة صحيفة هاآرتس كشفت ا       

الكنيس هو حاخام يهودي عاش في القرن التاسع عشر إسمه جون فلنا، وان هذا الكاهن هوالـذي جمـع                   
... األموال لبناء ذلك المعبد اول مرة، وأعطاها مجموعة من اليهود لدفع رشوة لبعض الحراس العثمانيين              

  !!.مر فقام بهدمهثم تنبه مسؤول عثماني لخطورة األ
وقالت جريدة هاآرتس إن ذلك الحاخام الذي وصفته بأنه عبقري قد تنبأ بأن إعادة بناء ذلك الكنيس سيتم                   

، وأن إعادة بناء هذا الكنيس هو بداية بناء الهيكل الثالث بعـد             2010في منتصف الشهر الثالث من عام       
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ن إعادة بنائه هو بدايـة تخريـب المـسجد          تدمير المسجد األقصى، ولذلك أطلق عليه كنيس الخراب ال        
  .األقصى

عندما حاولت أن أبحث في القضية وجدت أن تلك النبوءة تحتل أهمية كبيرة لدى اليهـود، وان معظـم                   
  .اليهود يؤمنون بصحتها، وأنهم بالفعل قد بدأوا في تنفيذها

ك الكنيس بخطـط الحكومـة      من يريد أن يكتشف الحقيقة عليه أن يتأمل سير األحداث فقد إرتبط بناء ذل             
اإلسرائيلية لبناء أكبر عدد من الوحدات السكنية لليهود في القدس، بحيث تفرض أمراً واقعاً جديداً، يجعل                

  .أية مفاوضات مستحيلة، وتجعل حياة المواطنين العرب داخل القدس صعبة
ومنعهم مـن الـدخول     يضاف إلى ذلك ان الحكومة بدأت تمارس إجراءات لقهر المواطنين الفلسطينيين            

للحرم القدسي، ودفع أعداد من اليهود لدخول الحرم، الستخدام ذلك كمبرر للدفع بأعداد كبيرة من الجنود                
  .إلى داخل الحرم

  تدمير المسجد األقصى
 لحفر الـسراديب    1968ارتبط كل ذلك بالعمل بشكل سريع لتنفيذ المخطط اإلسرائيلي الذي بدأ منذ عام              

وتشير التقارير إلى أنه قد تم إنشاء مدينة كاملة أسفل          . حرم القدسي بهدف تدمير أساساته    واألنفاق أسفل ال  
الحرم، وأن تلك األنفاق قد أدت إلى تقويض أساسات الحرم في مناطق عديـدة وظهـور شـروخ فـي                    

  .الجدران وهو ما يهدد بإنهيار الحرم كله
يوم إفتتاح كنيس الخراب بطالبهم بالرحيـل       ارتبط ذلك أيضاً بتوزيع منشور على المواطنين العرب في          

  .والهجرة إلى البالد العربية
الغريب في ذلك المنشور إنه يقول إن هجرة المسلمين من القدس أمر إلهى، وأن اهللا يأمر العرب بإخالء                  

كما يتضمن أيضاً إشارة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية على استعداد لدفع تعويضات للمـواطنين              ... القدس
عرب الذين يهاجرون من القدس، هوما يشير إلى أن ذلك المنشور قد جرى إعداده وتوزيعـه بواسـطة     ال

  .مصدر حكومي رسمي
هناك أيضاً بعض الصحف اإلسرائيلية التي اطلقت على كنيس الخراب اسم الهيكل الصغير إشارة إلى أنه                

  .يشكل بداية لبناء هيكل سليمان الكبير
 لجدران وسقف ذلك الكنيس، ويتضح في هذه الصور اإلشارة إلى تتابع            وقد نقلت بعض الصحف صوراً    

  .األحداث، حيث إن بناء ذلك الهيكل الصغير يأتي بعده مباشرة بناء هيكل سليمان
ارتبط ذلك أيضاً بقيام إسرائيل بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل رباح إلى قائمة التراث اليهودي، أي                

يل بشكل كامل على المسجدين، وقد تم تصوير هذين المسجدين على سـقف             بمعنى أوضح إستيالء إسرائ   
  .كنيس الخراب في إشارة لتتابع األحداث بمعنى أن اإلستيالء عليهما إشارة إلى بناء هيكل سليمان

يوضح كل ذلك أن اليهود يعتقدون أنهم يسيرون نحوتنفيذ مخططهم لتدمير الحرم القدسي وبنـاء هيكـل                 
أنهم يؤمنون بصحة نبوءة الحاخام اليهودي جـون فيلنـا الـذين أصـبحوا يقدسـونه،                و. سليمان مكانه 

  .ويصورونه بأنه عبقري، ويتداولون صوره ويدرسون سيرة حياته
لذلك يجب أن يتوقف العرب عن تقليد النعام، خاصة وأن بنيامين نتن ياهوقد قال إنه لم يعترض حـاكم                   

في إشارة واضحة إلى احتقاره للحكـام       .  حول الحرم القدسي   عربي على الخطط اإلستيطانية اإلسرائيلية    
  .العرب، وأنهم ال يجرأون على اإلعتراض

  التحالف مع اإلستبداد
وأن ... ويبدو أن ذلك التصريح يشكل دليالً على تحالف غير مكتوب بين استبداد النظم العربية وإسرائيل              

والدفاع عن أمنها باعتباره الطريق الوحيد إلـى    تلك النظم قد أدركت أن بقاءها مرهون بإرضاء إسرائيل          
  .قلب أمريكا سواء كان رئيسها بوش أم أوباما
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ومن أجل ذلك صمتت اإلدارة األمريكية عن إدانة السلوك االستبدادي للحكام العرب، وتركت لهم المجال               
  .واسعاً لقهر شعوبهم، ولم تعد تطالب بالديمقراطية أو حماية حقوق اإلنسان

 في شوارع مدن العرب يقدم دليالً على صحة ذلك التحليل، فأجهزة البوليس التي تحولـت إلـى    والمشهد
جيوش قد انتشرت لقمع المظاهرات ومحاصرة المساجد لمنع الشعوب من التعبير عـن غـضبها علـى                 

  .إنتهاك إسرائيل لحرمة المسجد األقصى وضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح
وك الجيش اإلسرائيلي في مواجهة المرابطين الفلسطينيين في المسجد األقـصى وسـلوك   المقارنة بين سل 

أجهزة البوليس في مواجهة المظاهرات تؤكد أن كفاح الشعوب العربية لتحرير القـدس يجـب أن يبـدأ                  
  .بالكفاح للتحرر من نظمها اإلستبدادية التي تحمي أمن إسرائيل

  تفسير جديد
ذلك أن بنـاءه يـشير إلـى إنفجـار     . ديداً لتسمية المعبد اليهودي بكنيس الخرابلذلك فأنا أقدم تفسيراً ج  

المنطقة كلها، وأنه لم تعد هناك إمكانية للمحافظة على معاهدات سالم تشكل إهانة للكرامة العربية، وسلباً                
ـ               ... للحقوق، وخضوعاً إلسرائيل   ذل كما أنه لم تعد هناك إمكانية للتعايش مع نظـم عربيـة أدمنـت ال

  .واإلستسالم للعدو وقهر المواطنين ومواجهة الشعوب العربية بكل هذا العنف لحماية أمن إسرائيل
  .والمسلمون ال يمكن أن يصمتوا أكثر من ذلك على ما يحدث في القدس بعد وضوح الخطر

المرابطون الفلسطينيون سوف يدافعون عن القدس، ولذلك ستحدث مذبحة بدأت أولـى مؤشـراتها فـي                
  .بة أكثر من مائة فلسطيني في يوم واحدإصا

والشعوب العربية ال يمكن أن تصمت وسوف تخرج إلى الشوارع، فماذا يمكن أن يحدث بعـد أن تمـأل                   
النظم العربية سجونها بمواطنين قرروا ان يغضبوا اهللا، وأن يثوروا على واقعهم البـائس، وأن يغيـروا                 

  .رطي يحمي أمن إسرائيلنظمهم التي أفقرتهم وأذلتهم وأصبحت مجرد ش
لذلك فبناء كنيس الخراب يشير إلى بداية تخريب شامل للمنطقة كلها، وانفجار شعبي يؤدي إلـى تغييـر                  

  .للنظم، وقد يكون ذلك البناء هوالشرارة التي ستشتعل النار في استقرار زائف
 كـل أنحـاء العـالم،       وإسرائيل لن تستطيع أن تواجه ملياراً ونصف المليار من المسلمين ينتشرون في           

والخطر الذي يواجه المسجد األقصى سيؤدي إلى استهانتهم بتلك الحياة الذليلة التي يعيشونها بسبب قهـر               
  .حكامهم

وستجد أمريكا أيضاً نفسها في مواجهة شاملة مع المسلمين، فهي مصدر قوة إسرائيل وحياتها، وال يمكن                
  . إذا تعرض المسجد األقصى للخطرإقناع مسلم بمقوالت االعتدال والكفاح السلمي

وإذا كنتم ال تعرفون أهمية المسجد األقصى للمسلمين، فأنا على استعداد أن أجري استطالعاً للرأي العام                
... هل أنت على استعداد للموت دفاعاً عـن المـسجد األقـصى؟           : في كل الدول اإلسالمية حول سؤال     

إنه اإلنفجار القـادم الـذي سـيعم        . ل سنوات قليلة  وسترون ماذا سيحدث خال   ... وسوف تعرفون النتيجة  
  !!.المنطقة وسيؤدي إلى تغيير شامل

  19/3/2010الشرق، قطر، 
  

  نحو انتفاضة رابعة .74
  اسرائيل هرئيل
. اول من امس، في ذروة اشتعال االنتفاضة الثالثة، اتصل المنظم القلق وسأل أيوجد عندي اقتراح لبـديل                

عاذ اهللا أجاب، لكن يبدو من وسائل االعالم ان القدس والمناطق تشتعالن،            م. أال تريدني؟ شعرت باألهانة   
أمس فقـط، عنـدما أعلنـت       . اهتز كياني . وال يحسن ان تعرض حياتك للخطر من أجل محاضرة فقط         

  . الشرطة أنه حتى جبل الهيكل فتح للزائرين، خرجت من باب بيتي
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ين نتنياهو في البيت االبيض، وفي أسـر تحريـر           ينبغي ان نخمن مبلغ مفاجأة وخيبة أمل أنصار بنيام        
لم تتطور كما   ") الثالثة("الصحف في تل أبيب وفي قاعات التلفاز في جفعتايم ونفيه ايالن، الن االنتفاضة              

تصور أنه بسبب رفض اسرائيل للسالم      . فالواقع في هذه االماكن ال يزعزع التصور      : لكن ال يقلقن  . أملوا
باأليام القادمة سيبدأ هناك العد التنازلي لالنتفاضـة        . تنشأ انتفاضات سيقوى فقط   والتحرشات التي تحدثها    

  .الرابعة
: دائما مع استعمال المصطلح الفلسطيني المخيف     .  تسمع همسات منذ أشهر طويلة عن أننا نواجه انفجار        

كـأن  : ائيل شيئا ما  يمكن بطبيعة االمر منعها لكن اذا فعلت اسر       . دائما" الحل في يد اسرائيل   "انتفاضة، و   
تجمد وتحدد وتمنع وتضبط نفسها وال تفاجىء، وال تحرك وال تفعل وال تشق وال تبنـي وال تفتـتح وال                    

  .تتنفس
 هم الذين بادروا الى اشعال النار التي فشت من القدس           – قادة الدولة    – ال شك في أن السائقين السكارى       

هنا مـرة أخـرى     . تشتعل النار بالجنود االمريكيين   الى الشرق االوسط عامة، وستبلغ باكستان ايضا وس       
  .التصور السطحي المفصول الخطي لالدارة وللهامسين في أذن أوباما من فريق الغولف

أحد أسـسه أن نتنيـاهو ال       .  والنتيجة برنامج عمل مصوغ لكن ال يوجد فيه فهم وعمق مضاد السرائيل           
في اجراء حوار حق مع اسرائيل بل أن تملي عليهـا           يبدو ان هيئة الموظفين ال ترغب       . يفهم سوى القوة  

  .أين ستكون حدودها وأين يحل لها البناء في عاصمتها
 ليس السالم بل الخصام السمه هو الذي حرك سلوك جو بايدن غير العقالنـي وتـصريحات هـيالري                  

  .كلينتون التي ينبغي ان نفترض انها نسقت مع البيت االبيض
علم االمريكيون طول ذلك    . يلة الخيوط التي تفضي الى تجديد المحادثات       حاك جورج ميتشل شهورا طو    

واذا لم يحدث ضجيج فـستبدأ محادثـات     . الوقت وعلم الفلسطينيون ان اسرائيل لن تقف البناء في القدس         
أتى بايدن وكلينتون وديفيد اكـسلرود وآخـرون، وبمـساعدة          . تقارب تمهيدا لمحادثات تامة مع اسرائيل     

لو كان هدفهم الرئيس استمرار     .  يشتهون المس بنتنياهو فجروا كل ما أعد في االشهر االخيرة          اسرائيليين
النه االن، بعد   . المحادثات لضبطوا انفسهم ومن المحقق ان يفعلوا ذلك علنا ازاء عدم لباقة اللجنة اللوائية             

اسرائيل، حتى لو بنيـت     ان قضوا بأنه ال يحل البناء في القدس، أي زعيم فلسطيني سيجرؤ على محادثة               
  .مدرسة فقط في جيلو ال حي في رمات شلومو

 في ساعة كهذه، وال سيما والحديث عن القدس، كان طبيعيا أن تعاضد اسرائيل او الكثرة اليهودية فيهـا                  
ولو بسبب القسوة االمريكية فقط؛ ولو النهم مسوا بكرامة رئيس الحكومة بسبب هفوة             . في االقل، نتنياهو  

فهنـا انـضم    . لكن األمر ليس كذلك في اسـرائيل      .  وتحدث في كل هيئة بيروقراطية حكومية      قد تحدث 
كثيرون وفيهم من ال يعارضون البناء في العاصمة، لمساعدة االمريكيين على اهانة دولـتهم واخـراج                

  .رئيس حكومتها عن اتزانه
جية لبنـاء عـشرات آالف      اذا كانت توجد خطة أم اسـتراتي      :  يوجد درس رئيس لم تتعلمه اسرائيل قط      

الوحدات السكنية في القدس، وأن يضمن بذلك أن يحافظ فيها ألجيال على االكثرية اليهودية المطلقة، فانه                
 ألـف وحـدة فـستكون التنديـدات         50 او   1600اذا أجازوا   .  وبموعد واحد  –يجب اجازة الخطة كلها     

فبدل اجتذاب النار بهذه    . لي بنفس القوة بالضبط   والتهديدات من الخارج، والنفاق ايضا والذعر والنقد الداخ       
القوة مرة كل سنة او سنتين يمكن تركيزها في موعد واحد، واالستعداد لالحتمال واالستمرار على بنـاء                 

  .القدس حتى ينقشع غبار التنديدات وهو ينقشع دائما
  "هآرتس"

  18/3/2010وكالة سما، 
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  19/3/2010الدستور،   

  


