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  للعودة إلى المفاوضات شهراً 24 تطالب بوقف االستيطان وتعطي مهلة "الرباعية" .1

 يوماً للعودة إلى طاولة     24أمهلت اللجنة الرباعية الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي       :  رائد جبر  -موسكو  
صمة الروسـية علـى     قدوه في العا  لوسطاء الدوليون في ختام اجتماع ع     المفاوضات، وندد بيان أصدره ا    

 إلى وقف كل األنشطة االسـتيطانية       "إسرائيل"، ودعوا   "التصرفات األحادية الجانب  "مستوى الوزراء بـ    
  .وسياسات الهدم ومحاوالت ترحيل الفلسطينيين من القدس

 ركز البيان علـى مـنح       ، حيث مين العام لألمم المتحدة بان كي مون في ختام اإلجتماعات         وتال البيان األ  
 شهراً للتوصل الى اتفاق عبر المفاوضات، وقال بان إن المفاوضات بين اإلسـرائيليين  24فين مهلة  الطر

وأعـرب عـن ترحيـب      . قرب وقت أوالفلسطينيين ينبغي أن ال ترتبط بشروط مسبقة، يجب أن تبدأ في            
ذلك سيكون  " أن   الرباعية باالستعداد لتفعيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبراً         

  ."ي شروط مسبقةأخطوة مهمة على طريق المفاوضات من دون تقديم 
وشدد على أن المجتمعين متفقون على ضرورة وقف عمليات هدم المنازل وطرد الـسكان فـي القـدس           

اللجنة الرباعية تدعو الجانبين الى ضبط الـنفس والتحلـي بالـصبر والهـدوء              "الشرقية، مشيراً إلى أن     
من المسائل التي   "واعتبر البيان أن مسألة الوضع القانوني للقدس        . " عن القيام بأعمال استفزازية    واالمتناع

  ."درجت في الئحة مفاوضات الحل النهائي وينبغي حلها من طريق إجراء مفاوضات بين الجانبينأ
لى نتـائج مـن     إ المفاوضات المعدة جيداً قد تؤدي إلى التوصل التفاق ثنائي يفضي         "وأشار البيان إلى أن     

 والفلسطينيين إلى احتـرام     "إسرائيل"ودعا  . "شأنها ان تستجيب لطموحات كال الطرفين في مسألة القدس        
  .االتفاقات التي عقدت سابقاً والوفاء بالتزامات خريطة الطريق

ب وأكدت الرباعية أنها تؤيد مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية بحلـول آ              
وأعرب المشاركون في االجتماع عن قلقهم إزاء الوضع الناشئ في قطـاع            . من العام المقبل  ) أغسطس(

غزة وحالة حقوق اإلنسان لدى السكان المدنيين، كما أيدوا فكرة عقد المؤتمر الدولي الخـاص بالـشرق                 
  .األوسط في موسكو

إجراء المشاورات الخاصـة بعقـد المـؤتمر    نؤكد مجدداً البيانات الصادرة سابقاً ونؤيد فكرة        ": وقال بان 
، لكنـه   "الدولي في موسكو في الوقت المحدد، وذلك في اطار استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين             

  .لم يذكر موعد عقد هذا المؤتمر
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في المؤتمر الصحافي المشترك أن المشاركين              

كل ما هو ممكن من أجل إجراء مفاوضات غيـر مباشـرة بـين الفلـسطينيين                " سيفعلون   "اعيةالرب"في  
  . "واإلسرائيليين

لغة "حيح، مضيفاً أن    ـكل ص  لبيان الرباعية وإدراكه في ش     "إسرائيل"وزاد أن موسكو تعول على إصغاء       
ـ   مباشـرة ال   لمفاوضات غير ال   االتفاق على بدء ا    أشرنا إلى أن األمور التي أدت إلى      . داًالبيان مفهومة ج
  ."بد من احترامها

 وتنص على ضـرورة عـدم       "تعتبر واضحة "وبحسب الوزير الروسي، فإن ثمة بنوداً أخرى في البيان          
اتخاذ اية خطوات احادية الجانب من شأنها ان تستبق اتفاق الجانبين على مسائل ذات عالقة بمفاوضـات                 
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الغ الجانبين بمواقف الرباعية من خالل اتـصاالت أعـضاء          وأكد الفروف أنه سيتم إب    . الوضع النهائي 
  .اللجنة معهما

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن البيان الذي اعتمدته الرباعية يتضمن إدانة              
حادية الجانـب   ال نعتقد أن الخطوات األ    ": وقالت.  على بنائها مستوطنات في القدس الشرقية      "إسرائيل"ـل

، معتبرة أن إطالق المفاوضات غير المباشرة       "المتخذة من قبل أي طرف يمكن أن تساعد في حل المشكلة          
  .يتجاوب تماماً مع مصالح اإلسرائيليين والفلسطينيين

يام المقبلة عن   وله إنه يأمل في اإلعالن خالل األ       عن مبعوث الرباعية توني بلير ق      "رويترز"ونقلت وكالة   
وشدد على أن   . ت تؤدي إلى محادثات سالم غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين         مجموعة من اإلجراءا  

 اإلسـرائيلية   االسـتيطانية ورأى في اإلجراءات    . على الجانبين بناء الثقة حتى تكون العملية ذات صدقية        
لها مقومات   دولة فلسطينية تتوافر     إقامةمثاالً على ما قد يحبط بدء المحادثات التي تهدف في النهاية إلى             "

  . "للحياة
20/3/2010الحياة،   

  
  له والسلطة تناقش تعيين نائب باألردنعباس ينزلق في غرفته بتونس ويتلقى العالج  .2

يتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاليا العالج في مقر اقامته في عمان بعد             :  وليد عوض  - رام اهللا 
بدأت الصالونات السياسية الفلسطينية في     و لتونس   تعثره في حمام غرفته خالل زيارته االسبوع الماضي       

  . عاما75رام اهللا الحديث حول ضرورة ان يتم تعيين نائب له خاصة وانه بلغ من العمر حوالى 
وذكرت مصادر فلسطينية بان عباس اصيب برضوض جراء تعثره في حمام غرفته بالفندق الذي نزل به                

قبل ان يعود لالراضـي الفلـسطينية السـتقبال الـرئيس           في تونس خالل زيارته لها االسبوع الماضي        
  .البرازيلي، ويغادرها بعد ذلك االستقبال الى عمان لتلقي العالج في مقر اقامته هناك

تعرض لحالة انزالق داخل غرفة نومه، ما       'وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة ان عباس           
  .' إلى عالج طبيعي وراحة لعدة أيامأدى إلى بعض الرضوض، األمر الذي يحتاج

يتابع عالجه اآلن في عمان تحت إشراف الدكتور عبد اهللا البشير الذي اكد لنا انه في                'وأضاف ان عباس    
  .'صحة جيدة وان حالته ال تدعو ألي قلق

لكـن  ' لتونس   األخيرة خالل زيارة عباس     أسبوع من   أكثروحسب مسؤول فلسطيني فان الحادث وقع قبل        
  .' ووضعه مستقر وجيداألردن خضع لعالج في اآلنراره بالعمل دون عالج اتعبه قليال، ولكنه استم

 حول الحاجة لتعيين نائب لعباس خاصة وان المجلـس     أحاديثوتدور في الصالونات السياسية الفلسطينية      
 بتـولي   األساسـي التشريعي الذي يرأسه الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس والمخول وفق القـانون              

  .الماضي) يناير(صالحيات الرئيس في حالة استقالته انتهت واليته القانونية في شهر كانون الثاني 
 حـال   إرباكوحسب الحديث في الصالونات السياسية في رام اهللا فان الوضع الفلسطيني سيدخل في حالة               

لذي يعتبر بمثابة الدستور     الفلسطيني ا  األساسي مكروه لعباس خاصة من قبل فتح، الن القانون          أيحدوث  
 عـدم مقدرتـه     أوينص على تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة في حال االستقالة او الوفاة              

 على مستوى منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية التي تعتبر         أما  مهامه، هذا على مستوى السلطة ،      أداءعلى  
يذية هو من سيتولى رئاسة اللجنة التنفيذيـة كونـه          مرجعية السلطة فإن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنف        

  .يتولى منصب امين السر
  20/3/2010القدس العربي، 
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  "إسرائيل"بيان الرباعية مهم جداً واألهم أن تلتزم به : عباس .3
مهم « اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن بيان اللجنة الرباعية الدولية : أ ف ب-رام اهللا 

  .»األهم أن تلتزم به إسرائيل«ه شدد على أن ، لكن»جداً
بيان اللجنة الرباعية للشرق األوسط الذي حضت فيه إسرائيل على وقف «وقال عباس في بيان إن 

النشاطات االستيطانية كافة، بما فيها النمو الطبيعي، مهم جداً، لكن األهم أن تلتزم إسرائيل بما ورد فيه 
أساس المشكلة هو االستيطان، خصوصاً في القدس، ألن القدس «ف أن وأضا. »حتى تنطلق عملية السالم

كالضفة الغربية وغيرها، والمفروض أن تلتزم إسرائيل أوالً ببيان الرباعية ولكن في األساس يجب أن 
  .»تلتزم بخطة خريطة الطريق، فإذا التزمت تكون هذه الخطوة جيدة

عباس يعتبر أن بيان الرباعية الدولية «نبيل أبو ردينة إن من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
. »ينسجم مع الموقفين العربي والفلسطيني الداعي لوقف االستيطان في شكل تام قبل العودة للمفاوضات

بيان الرباعية خطوة مهمة تشكل ضغطاً على اسرائيل من قبل المجتمع الدولي لتجميد االنشطة «وأكد أن 
الطريق الوحيد للسالم واألمن «واعتبر أن دعوة اللجنة الرباعية إلى المفاوضات هي . »االستيطانية كافة

  .»واالستقرار في الشرق األوسط
  20/3/2010الحياة، 

  
  نطالب الرباعية باالنتقال من مربع البيانات إلى مربع آليات التنفيذ: عريقات .4

ت في منظمة التحرير الفلسطينية، رحب صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضا: علي الصالح - لندن
. ببيان اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري، في موسكو أمس

نحن نرحب بالبيان، ولكننا نقول للجنة الرباعية إنه ال بد من نقل «: »الشرق األوسط«وقال عريقات لـ
نطالب اللجنة الرباعية بأن «: بعبارة أخرى قال. »ت التنفيذهذا الموقف من مربع البيانات إلى مربع آليا

تحول بياناتها إلى آليات تلزم إسرائيل على األرض بتنفيذ التزاماتها، وخصوصا وقف األنشطة 
، كما طالبها أيضا »االستيطانية كافة في عموم األراضي الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية

 .وقف التام للنشاط الستيطاني، وذلك بنشر فرق مراقبة للتأكد من تجميد البناءبوضع آليات لمراقبة ال
 20/3/2010الشرق األوسط، 

 
  األقصى يطالب العرب والمسلمين بزيارة القدس والصالة في الهباش .5

طالب محمود الهباش وزير االوقاف الفلسطيني في حكومة الدكتور سالم فياض           : وليد عوض  -رام اهللا   
عرب والمسلمين بزيارة القدس والصالة في المسجد االقصى رغم سيطرة االحتالل االسـرائيلي             الجمعة ال 
وشدد الهباش في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد التشريفات في مقر الرئاسة الفلسطينية برام                .عليهما

  .'د النبويان شد الرحال للمسجد االقصى اهم بكثير من شد الرحال للحرم المكي والمسج'اهللا على 
واعتبر الهباش زيارة العرب والمسلمين للقدس والمسجد االقصى الذي يتعرض العتـداءات االحـتالل              

  .االسرائيلي اشد وجوبا من الذهاب لمكة والمدينة المنورة
وناشد الهباش العرب والمسلمين بعدم االلتفات الى من يقول بان زيارة القدس وهـي تحـت االحـتالل                  

فـي  ' ان زيارة السجين ليست تطبيعا مع السجان او زيارة له' مع اسرائيل، مشددا على   االسرائيلي تطبيع 
  .اشارة الى ان المسجد االقصى اسير لدى االحتالل االسرائيلي

واشار بان زيارة العرب والمسلمين للقدس هي رسالة السرائيل بان هـذه المدينـة المقدسـة والمـسجد                  
  . التفريط بهااالقصى هي للعرب والمسلمين ولن يتم

  20/3/2010القدس العربي، 
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  كسرنا قرار االحتالل بإعالن منطقة بلعين ونعلين منطقة عسكرية: مصطفى البرغوثي .6
قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية           :وليد عوض   - رام اهللا 
دار في بلعين ونعلين منطقة عسكرية يحظر التظـاهر         كسرنا قرار االحتالل باعالن منطقة الج     ' الجمعة  
واضاف البرغوثي ان التظاهرة وصلت الى الجدار بعد اداء الصالة وانه ومعه المتظاهرون قاموا               .'فيهما

  .بتحدي قرار االحتالل ووصلوا الى البوابة المقامة على الجدار ورفعوا العلم الفلسطيني عليها
ن ونعلين هي االولى التي تفشل قـرار االحـتالل بمنـع التظـاهر فـي                واكد ان هذه التظاهرة في بلعي     

ان تلك القرارات االسرائيلية ال تعني شيئا واننا سنواصل المقاومة الشعبية حتى نسقط             'المنطقتين، مؤكدا   
  .'الجدار ونزيل االحتالل

ا الـذين يواجهـون     وحيا البرغوثي المتضامنين الدوليين واهالي بلعين ونعلين والقدس والخليـل وقلنـدي           
  .االحتالل وسياساته العنصرية

واشار الى ان التظاهرة استمرت في بلعين رغم اطالق قوات االحتالل النار وقنابل الصوت والغاز على                
  . المتظاهرين

  20/3/2010القدس العربي، 
  

  عنوان لحرب جديدة "البنك اإلسالمي"و" األقصى"عقوبات واشنطن على فضائية  :بحر .7
بر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور أحمد بحر، القـرار األمريكـي              اعت :غزة

عنـوان  "الفلـسطينية، بأنـه     " األقصى"وفضائية  " البنك الوطني اإلسالمي  "القاضي بفرض عقوبات على     
  ".لحرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

يدلِّل على مستوى التواطؤ األمريكي مع االحـتالل        "ا القرار   وقال بحر في تصريح له بهذا الصدد إّن هذ        
حيال استهداف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويبرهن على التكامل الـوظيفي بـين             ) اإلسرائيلي(

ينبئ عـن مرحلـة     "، مؤكداً أّن توقيت القرار      "الطرفين في حصار وضرب الشعب الفلسطيني ومقدراته      
إجراءات وقرارات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقوقـه          جديدة أكثر قسوة قد تحمل      

  .، حسب تعبيره"الوطنية
 19/3/2010قدس برس 

  
  جاهزون للقاء جميع القوى ألجل القدس.. مشعل يدعو العرب إلعادة النظر في خيار المفاوضات .8

ة بإعادة النظر في خيار طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الدول العربي: غزة
، داعياً القمة القادمة في ليبيا إلى اتخاذ قرار عربي حر يضع األمور في "إسرائيل"المفاوضات مع 
أعطيتم التسوية : "وقال مشعل في كلمة مسجلة بثتها فضائية األقصى أمس الجمعة .نصابها الصحيح

 ولنفكر بهدوء حول المخرج، فيما يتواصل فرصة كافية، وآن األوان إلعادة النظر في خياراتنا العربية
: وأضاف ".االستهداف للمسجد ألقصى والمقدسات وتستمر الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

القرار قراركم والخيار خياركم، نريد قراراً حراً يضع األمور في نصابها الصحيح، وأقول إنكم لن "
  ".كمتندموا على فعل الشيء الصحيح لمصلحة أمت

: وعلى الصعيد الداخلي، أكد مشعل على ضرورة التوصل إلى المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام، قائالً
أدعو في هذا اليوم إلى وقفة اصطفاف الستعادة الوحدة والتمسك بالحقوق للدفاع عن القدس والمقدسات، "

شعبنا . وصاية من أحد، قريب أو بعيدالفلسطيني ال يريد احتالالً وال يريد : "وأضاف ".ولنتناسى خالفاتنا
  ".يريد الحرية وتقرير المصير وإرادة تعبر عن نفسها بحرية وعزة

إننا : أليس ما يجري لألقصى يدعونا إلى أن نلتقي؟ وأنا من موقعي وباسم حركة حماس أقول: "وتساءل
  ".جاهزون للقاء مع جميع القوى من أجل القدس وفلسطين
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الفلسطيني، داعياً إياهم إلى تعزيز المقاومة وتحدي االحتالل، مؤكداً أنه ال خيار ووجه رسالة إلى الشعب 
وحث  .أمام الفلسطينيين إال المقاومة ضد االحتالل الذي يستهدفهم ويستهدف وجودهم وأرضهم وتاريخهم

التنسيق ظل "مشعل أبناء الضفة الغربية على مواصلة مقاومتهم مهما كانت التحديات من االحتالل أو في 
 .، كما دعا أهالي قطاع غزة إلى صمودهم وتحدي الحصار حتى كسره وتقوية صفوفهم"األمني

  20/3/2010السبيل، األردن، 
 

   ضرورة إسرائيليةأصبح وجود السلطة الفلسطينية: الجهاد .9
ألرض  أكد زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي أن السالم لن يحل على هـذه ا                 :دمشق

  ".إسرائيل"طالما على الخريطة شيء اسمه 
المـشروع   :وأشار النخالة في الندوة السياسية التي أقامتها نقابة المحـامين الـسوريين تحـت عنـوان               

أن الحـروب التـي خاضـتها إسـرائيل رغـم           " رؤية سياسية في ظل المتغيرات الراهنة     : الصهيوني
لسطين بل إن شارون مع بداية انتفاضة األقصى أعلـن          االنتصارات التي حققتها لم تحسم الصراع على ف       

  ! لم تنته بعد1948أي حرب " حرب االستقالل"أن 
 محاولة السيطرة على القدس وتهويدها تقطع الطريق على أي تسوية قادمة وهي بمثابة اختبـار                أنوبين  

مها الطريق إلى كل    حقيقي للشعوب والدول في األمة ألن إفالت إسرائيل بجريمتها ضد القدس سيفتح أما            
  .العواصم وبالشروط التي تريدها

إن فشل مشروع التسوية التي تقوده السلطة الفلسطينية ووصوله لطريق مسدود وحرص "النخالة  وأوضح
إسرائيل وحلفائها على الحفاظ على هذه السلطة وعدم السماح بانهيارها أو حلها بل توفير كافـة أنـواع                  

 السلطة أصبح ضرورة إسرائيلية حيث توفر لهم غطاء لتمرير مخططـاتهم            الدعم لها يؤكد أن وجود هذه     
وعدوانهم على األرض والشعب والمقدسات، وفي الواقع إن إسرائيل تتعامل مع السلطة اليوم كموظـف               

  ".أمني كبير يعمل لصالحها
  19/3/2010وكالة سما، 

  
  لسلطة الفلسطينية بفلسطينيي الشتاتال عالقة ل: في لبنان) القيادة العامة(مسؤول الجبهة الشعبية  .10

 في لبنان، أبو )القيادة العامة(شن مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :  سوسن األبطح - بيروت
رامز مصطفى هجوما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا أن تصريحاته األخيرة حول 

ال تقدم خيرا للواقع الفلسطيني بل تزيد ": ضرورة نزع السالح الفلسطيني من داخل وخارج المخيمات
إن السلطة ليست هي من يمثل الشعب ": "الشرق األوسط"وأضاف مصطفى في حديث لـ. "األجواء توترا

هذه السلطة بحسب اتفاق أوسلو هي مجرد إدارة حكم ذاتي . الفلسطيني في لبنان، وليست هي من يقرر
وبالتالي فهذه السلطة غير معنية بأمر . سطيني الشتاتفي الضفة الغربية وغزة، وليس لها عالقة بفل

 ."السالح في لبنان، وال نوافق على أن تفاوض الحكومة اللبنانية على الوضع الفلسطيني
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا، منذ عدة أيام، إلى سحب السالح الفلسطيني من داخل 

نية وآن األوان إلزالة البؤر، ولتكون الحكومة اللبنانية هي هذه أرض لبنا": المخيمات وخارجها، قائال
، رافضا الذهاب إلى مقاومة ثالثة مسلحة تحت أي ظرف من "المسؤولة عن أمن شعبها ومن يقيم عليها

 .الظروف
السيد محمود ":  بالقول"الشرق الوسط"ورد أبو رامز مصطفى على الرئيس الفلسطيني في حديثه لـ

شعب الفلسطيني المقاومة، ويرى أنه ال بديل عن المفاوضات إال المفاوضات، ويريد عباس ينكر على ال
أن يستشهد بالسياسة، ويعتبر االنتفاضة عمال خاطئا، جلبت الكثير من الويالت، فكيف لنا أن نضع 

  . "إن هذه السلطة غير مؤتمنة. مقدرات الشعب الفلسطيني بيده
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يحاول تصدير أزماته إلى المخيمات الفلسطينية، وهنا تكمن "واتهم مصطفى الرئيس الفلسطيني بأنه 
لذلك نقول لعباس أن يحل مشكالت فتح في المخيمات أوال، فمن ال يستطيع أن يحل مشكالته . الخطورة

وعن الجهة التي يحق لها اتخاذ القرار . "الداخلية من الصعب أن ينجح في حل ما هو أكبر منها
ال بد من دعوة الفصائل الفلسطينية جميعها لالجتماع وتشكيل ":  مصطفىالفلسطيني بشأن السالح، قال

مرجعية، بصرف النظر عن الخالفات التي بينها، وهذه المرجعية هي التي تملك شرعية مفاوضة 
 ."الحكومة اللبنانية

طيني نحن قدمنا تصورنا لكيفية تنظيم هذا السالح، وهو يرتبط بتنظيم الوجود الفلس":  أبو مصطفىوقال
ككل بأبعاده اإلنسانية واألمنية واالجتماعية، وكان بفترض لهذا الملف أن يدرس من قبل القوى السياسية 

ونحن نطالب بإعادته إلى الغرف المغلقة .. ، علّق هذا الملف2006والمجلس النيابي، لكن وقوع حرب 
خرا، إن الحكومة اللبنانية لم وكان تصريح ألحمد جبريل قال فيه، مؤ. " فلسطيني–وطاولة حوار لبناني 

تطلب منه سحب جنوده وقواته العسكرية من لبنان، قد أثار تساؤالت حول مدى جدية حكومة الوحدة 
 .الوطنية في تطبيق مقررات الحوار، وعن الجهة التي تمنعها من إعادة طرح هذا الملف بشكل جدي

 20/3/2010الشرق األوسط، 
  

  سرائيلي لن يجلب له األمنتصعيد العدو اإل: لمصريمشير ا .11
قدس "أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب مشير المصري، في تصريحات خاصة لـ : غزة
نحن حذرنا مراراً، : "، أّن الخطة اإلسرائيلية للمّس بالمسجد األقصى تنذر بتطّورات خطيرة، وقال"برس

إلسالمية وبناء كنيس الخراب كخطوة تمهيدية وقلنا إّن إقدام العدو الصهيوني على المّس بالمقدسات ا
لبناء الهيكل؛ سيفجر المنطقة بكاملها، وأّن العدو هو من يتحّمل المسؤولية، وأّن غطاء المفاوضات التي 

  ".يتخذها كعنصر مشجع لن تمنح جرائمه أي شرعية
ستمرار في تدنيس على العدو أن يتوقع أّي رّد فعل، ونحن نحذره من مغبة اال"وتابع المصري قوله 

المقدسات والنيل منها، ونؤكد أّن العدوان ضد الشعب الفلسطيني لن يقابل بالصمت، وعليه أن يعلم أنه 
  ".بعدوانه المتكرر على شعبنا عليه أن يتوقع بأن جبهة جديدة ستفتح أمامه

 تعود العدو من لقد"وأشار المصري إلى أن التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة لن يجلب له األمن، وقال 
عليه أن يتوقع أّن الشرعية التي منحها : المقاومة أّن لكل فعل رّد فعل، ونحن حذرنا العدو من ذلك، وقلنا

له محمود عباس واللجنة الرباعية لم يمنحه إياها الشعب الفلسطيني، والتصعيد في كل األحوال لن يجلب 
  ."األمن إلسرائيل

  19/3/2010قدس برس، 
  

  تنظيم الخالف وسحبه من التداولاإلسالمية أولى خطوات الوحدة : أسامة حمدان .12
أين نحن من " في لبنان ندوة بعنوان باالشتراك مع المستشارّية الثقافّية اإليرانّيةعقدت الجماعة اإلسالمية 

 عبد المجيد عمار ومسؤول "حزب اهللا"شارك في الندوة عضو المكتب السياسي في الوحدة اإلسالمية، و
قات الخارجّية في حركة حماس أسامة حمدان، إضافة إلى المستشار الثقافي اإليراني في لبنان محمد العال

وحضرها ممثل مفتي .  عزام األيوبي"الجماعة"حسين رئيس زاده ورئيس المكتب السياسي في 
 . الجمهورّية الشيخ زكريا عميرات، وممثل قائد الجيش

ة تحمي المقّدسات اإلسالمّية في فلسطين، وتردع العدو وفي كلمته دعا حمدان إلى وحدة إسالمّي
  ورأى عمار في .  واعتبر أن أولى خطوات الوحدة هي تنظيم الخالف وسحبه من التداول. الصهيوني
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كلمته أن الوحدة اإلسالمّية في لبنان، ال تشكل خطراً على باقي األديان، معتبراً أنها لدعم المقاومة في 
 . يونيمواجهة العدو الصه

 20/3/2010السفير، 
  

   عاما لم تسفر سوى مزيد من الحصار واالستيطان19مفاوضات : علي بركة .13
 خـالل مـسيرة نـصرة    ، علي بركـة    في لبنان  طالب المسؤول السياسي لحركة حماس    : قاسم. قاسم س 
ر طاولة الحوار، معتمدين علـى خيـا      "، حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالجلوس على         لألقصى

ورأى بركـة أن    . " عاماً لم تسفر سوى عن مزيد من الحصار واالستيطان         19المقاومة، ألن مفاوضات    
بتـشكيل وفـد    «وطالب القادة العرب في قمتهم المقبلة       . "أرادتها حرباً دينية، فلتكن، ونحن لها     "إسرائيل  

  ."قيادي لكسر الحصار عن غزة
  20/3/2010األخبار، 

 
 وإذا أرادت حماس تعزيز صمودنا بالقدس فعليها توقيع المصالحة. .ال نسعى النتفاضة :دحالن .14

ال نسعى النتفاضة ثالثة ولكن : " عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالنقال ):د ب ا (-القاهرة 
وفى نفس الوقت من حقنا وواجبنا أن ندافع عن أنفسنا وعن مقدساتنا اإلسالمية بعمل شعبي كبير يشارك 

دما مقدسا وليس مطروحا "وبرر عدم الدعوة النتفاضة ثالثة بأن الدم الفلسطيني يعتبر  ".عفيه الجمي
لكنه قال إنه إذا استنزف هذا الدم في مكانه الصحيح فال حدود لتضحية الشعب الفلسطيني قيادة " للمساومة
 ضد الممارسات ونفي دحالن ما يتردد عن قيام السلطة الفلسطينية بمنع المظاهرات الغاضبة ".وشعبا

واعتبر أن حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة لم تفعل شيئا في هذا الصدد  .اإلسرائيلية األخيرة
إذا أرادت حماس أن تساهم في تعزيز صمودنا بالقدس فعليها أن توقع الورقة المصرية بدال من "وأنها 

 ".الهروب هنا وهناك
 الفلسطينية بإهمال ملفي القدس والالجئين الفلسطينيين كما رد على االنتقادات التي وجهت إلى السلطة

ضيوف على الحكومة اللبنانية كما نحن ضيوف على الحكومات "وقال إن الفلسطينيين بلبنان هم  بلبنان،
، مؤكدا رفض السلطة توطين أي فلسطيني "في مصر واألردن لحين إنهاء ملف مفاوضات الحل النهائي

 ".هم التركيبة الحزبية والطائفية بلبنانألننا ندرك ونتف"في لبنان 
وأضاف أن السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية أبلغت كل الجهات العربية والدولية بأن 

 ".المصالحة بدأت من مصر وستنتهي في مصر"
عة ، وطالب الحركة بمراج"حماقات ميدانية وسياسية ال نهاية لها"بارتكاب " حماس"واتهم دحالن حركة 

وحمل دحالن حركة حماس مسؤولية ما يشهده  ".سياساتها الخاطئة في القدس اآلن لتعود للصف الوطني"
هذه التفجيرات وهذه "قطاع غزة من اضطرابات وتفجيرات من حين آلخر، ولكنه امتنع عن القول إن 

من " ميع في غزةبطشت بالج"واتهم حماس بأنها  .تعد تمهيدا النقالب شعبي ضد حماس" الفوضى األمنية
وال " توقيع ورقة المصالحة عامال منقيا لهذه األجواء"معارضين وموالين لها، معربا عن أمله أن يكون 

   ".التنظيمات األكثر تطرفا"يسمح ببروز 
ما يؤكد مصداقية الموقف الفلسطيني من أن "ورأي في األزمة الراهنة بين الواليات المتحدة وإسرائيل 

وطالب دحالن اإلدارة األميركية واللجنة  ".ا في عملية السالم بل يحطم ما تبقى منهانتنياهو ليس شريك
   .الرباعية واالتحاد األوروبي باتخاذ خطوات في حال رفض نتنياهو وقف االستيطان

  20/3/2010القدس، فلسطين، 
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  حماس تتهم األمن الفلسطيني باعتقال ثمانية من أنصارها بالضفة .15
ت حركة حماس في بيان مكتوب وصل قدس برس نسخة عنه األجهزة األمنية الفلسطينية، اتهم: رام اهللا 

 من أنصارها بينهم عنصر من كتائب عز الدين القسام، فور 8في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال 
  .اإلفراج عنه من سجون االحتالل

  19/3/2010قدس برس، 
  

  تظاهرتان لحماس والجهاد في غزة نصرة للقدس .16
 في تظاهرتين نظمتهما حركتا حماس والجهاد اإلسالمي في غزة احتجاجاً على نالفلسطينييرك آالف شا

الرحمن الجمل في كلمة خالل التظاهرة  وشدد القيادي في حماس عبد،  في القدساإلسرائيليةاإلجراءات 
لمخططات وحدة الشعب الفلسطيني وان تهب األمتان العربية واإلسالمية لمواجهة ا"على ضرورة 

  . "الصهيونية في المسجد األقصى والقدس
ودان القيادي .  الجهاد اإلسالميإليهاوفي رفح، شارك أكثر من ألفي فلسطيني في التظاهرة التي دعت 

وألقى مسؤول في لجان  . "الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد القدس"في الحركة نافذ عزام 
رداً على ) المحلية الصنع(مواصلة إطالق الصواريخ "التظاهرة أكد فيها  كلمة خالل "المقاومة الشعبية"

  ."االنتهاكات ضد األقصى
  20/3/2010الحياة، 

  
   وال إعالنات عن مناقصات جديدة.. لن تبنى قبل ثالث سنوات بالقدس شقة1600الـ : نتنياهو .17

 رئـيس الـوزراء     أن،   وكـاالت   وعـن  ،"االيـام "ـ   القدس من،  20/3/2010األيام، فلسطين،   ذكرت  
" اجـراءات ثقـة   "رد على طلب توضيحات تقدمت به واشنطن، بالمطالبة بـ           االسرائيلي بنيامين نتنياهو  

  .إلعادة اطالق الحوار مع الفلسطينيين من دون مزيد من التفاصيل وفي ظل تواصل مناخ التوتر
االميركية هـيالري كلينتـون     ففي مسعى الى التهدئة، اتصل نتنياهو، مساء الخميس، بوزيرة الخارجية           

وسئل مارك   .يمكن ان تتخذها اسرائيل والفلسطينيون    " اجراءات تهدف الى ارساء مناخ من الثقة      "ليبلغها  
وقالـت صـحيفة     .ريغيف المتحدث باسم نتنياهو عن هذا الموضوع، فأحجم عن اإلدالء بـأي تعليـق             

نشر في وسائل االعالم قرارات اللجنة اللوائية       االميركية ان نتنياهو تعهد لكلينتون اال ي      " واشنطن بوست "
  .للتخطيط والبناء في القدس في موضوع األبنية الجديدة

 وحدة اسـتيطانية فـي مـستوطنة    1600وقالت مصادر اسرائيلية إن نتنياهو قال لكلينتون إن قرار بناء    
ث سنوات، معبراً عـن   في القدس الشرقية لن يلغى ولكنه سيؤجل ولن ينطلق إال بعد ثال           ) رامات شلومو (

األمل بموافقة اإلدارة األميركية على عدم نشر مشاريع البناء في القدس علناً بدالً من اإلصـرار علـى                  
  .تجميد هذه المشاريع كلياً 

وفصل نتنياهو على مسمع من كلينتون سلسلة من الخطوات لبناء الثقة والبادرات الطيبـة التـي تبـدي                  
 لصالح الفلسطينيين ومنها اطالق سراح أسرى فلـسطينيين وإزالـة بعـض             اسرائيل استعدادها التخاذها  

كما استجاب نتنياهو لبعض من     . الحواجز ونقل مناطق وأراض في الضفة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية         
  .المطالب االميركية بالنسبة لمواضيع ستطرح في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين

جاء من مكتب رئيس الوزراء انه في اطار التعهد الذي قدم لكلينتون ال يوجـد               ": هآرتس"وقالت صحيفة   
ولكن اغلـب   . أي تغيير عملي لسياسة البناء في القدس، وذلك حسب قرار باالجماع لكل وزراء السباعية             

ى تجميد  يحتمل أن يكون وافق عل    : الظن أن نتنياهو بالذات اضطر بالفعل الى الموافقة على أكثر من ذلك           
هـذه  : مع ذلك فقد أوضح مسؤول اسرائيلي كبيـر     . معين للبناء في العاصمة، وذلك إلرضاء االميركيين      

  ".المرة لن يجردوه عارياً تماما
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وأوردت وسائل االعالم االسرائيلية ان نتنياهو سيكون مستعداً للقيام بمبادرات حسن نية حيـال الـسلطة                
تخفيف مشاريع االستيطان في القدس الشرقية التي تسببت بالتوتر مع          الفلسطينية، وسيكون مستعداً ايضاً ل    

  .واشنطن، ولكن من دون القيام بتنازالت حاسمة
ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن مصادر حكومية ان نتنياهو رفض تجميد االسـتيطان فـي القـدس                 

، لكنه وعـد بعـدم   1967لعام الشرقية التي لم يعترف المجتمع الدولي بعملية ضمها من جانب اسرائيل ا   
   .إعالن هذا األمر

اذاعة الجـيش   أن  :  وكاالت االنباء  ، وعن القدس المحتلة  من،  20/3/2010الدستور، األردن،   وأضافت  
مشيرة الـى   " تجميد"ن االجراءات االسرائيلية تعتبر اقل من       قالت ا عن مصادر حكومية    نقلت  االسرائيلي  

يستطيع االعالن عن تجميد االستيطان في القدس السباب ائتالفيـة والن           ان نتنياهو ابلغ كلينتون بانه ال       
  .عملية البناء في القدس تلقى تأييدا واسعا لدى الجمهور االسرائيلي

 تصريح وزيرة  اعتبرتأوساط نتنياهو، أن الناصرةمن أسعد تلحمي   عن،20/3/2010الحياة، ونشرت 
" وفر أجوبة مفيدة ومثمرة"نياهو يولية في موسكو أمس بأن نتاالخارجية األميركية في اجتماع الرباعية الد

  . ". لقلق واشنطن في ما يتعلق بالبناء في القدس، تأكيداً على تجاوز األزمة
 تمهد الطريق للقائه كالً من كلينتون  مع كلينتونورأت أوساط نتانياهو أن المحادثة التي أجراها نتانياهو

دن ومسؤولين كباراً آخرين في العاصمة األميركية، وهي لقاءات كانت ونائب الرئيس األميركي جو باي
مشروطة برد نتانياهو على مطالب كلينتون، فيما تسعى هذه األوساط إلى ترتيب لقاء بين نتانياهو 

  .والرئيس األميركي باراك أوباما، خصوصاً بعدما أرجأ األخير زيارته ألندونيسيا وأستراليا
ايهود باراك المقبول لدى " العمل"طحب معه إلى واشنطن وزير الدفاع زعيم حزب وقرر نتانياهو أن يص

البيت األبيض ليسّهل مهمة لقاء أركان اإلدارة األميركية وليظهر للواليات المتحدة والعالم أن إسرائيل 
مدينة بكل أحزابها الصهيونية تتبنى السياسة ذاتها في شأن القدس، القاضية بأن كل المستوطنات في ال

  .ستكون جزءاً من إسرائيل في إطار أية تسوية دائمة
  

  يبعد التسوية في الشرق األوسط " الرباعية"بيان : ترفض وقف االستيطان" إسرائيل" .18
 على لسان وزير خارجيتها افيغدور      ترفض" إسرائيل"، أن   )وكاالت(عن  ،  20/3/2010الخليج،  ذكرت  

يؤدي الى  "سط أمس لوقف االستيطان، معتبرة ان هذا الموقف         ليبرمان دعوة اللجنة الرباعية للشرق األو     
وقال ليبرمان أمام جمعية يهودية في بروكـسل، بحـسب بيـان            . مع الفلسطينيين " تضاؤل فرص السالم  

. ال يمكن فرض تسوية في شكل مصطنع وبرنامج زمني غير واقعـي           "صادر عن المتحدث باسمه، انه      
تعزز لدى الجانب الفلـسطيني     "، معتبرا أن هذه التصريحات      "مهذا األمر يؤدي الى تضاؤل فرص السال      

مستندا الى كل أنواع    " إسرائيل"انطباعا خاطئا أنه يستطيع تحقيق غاياته عبر تفادي التفاوض المباشر مع            
على الفلسطينيين ان يثبتوا انهم مهتمـون بمفاوضـات، بعـدما أعلنـت الحكومـة               "وأضاف  ". الذرائع

، في إشارة الى لعبة     " تريد التفاوض مباشرة وقامت بمبادرات ذات داللة في هذا االتجاه          أنها" اإلسرائيلية"
  ".إسرائيل"التجميد الجزئي المؤقت لالستيطان لعشرة اشهر في الضفة باستثناء،والذي لم تلتزم به 

ل يتجاه" الرباعية"بيان " إن  قال ليبرمان أنتل أبيب، من، 20/3/2010وكالة نوفوستي، وأضافت 
 سنة األخيرة وال يأخذ باالعتبار أن السالم يجب أن يبنى من األسفل إلى األعلى، ابتداء من 16تجربة الـ

  ".خطوات عملية ميدانيا
هذا النوع من البيانات يبعد هدف التوصل إلى تسوية حقيقية بين "وواصل وزير الخارجية، فقال إن 

الفلسطينيين، بان رفض الجلوس وراء طاولة إسرائيل والفلسطينيين، مكونا انطباعا كاذبا لدى 
  ".المفاوضات بحجة مختلقة، يقربهم من تحقيق أهدافهم
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  كما لو أنه ولد فلسطيني يقذفنا بالحجارة"إسرائيل"أوباما يتصرف مع : "حزب شاس"صحيفة  .19
ما، كما ، لليهود الشرقيين المتدينين، الرئيس األميركي، باراك أوبا"حزب شاس"وصفت صحيفة : تل أبيب

ففي مقال افتتاحي لرئيس تحرير . لو أنه ولد فلسطيني يقذف الشرطة اإلسرائيلية بالحجارة في القدس
" فوكس نيوز"، إسحاق كاكون، هاجم أوباما بسبب تصريحاته لقناة "ميوم ليوم"صحيفة هذا الحزب 

اي، مسؤولية األزمة الناشبة التلفزيونية األميركية، التي حمل فيها رئيس الحزب ووزير الداخلية، إيلي يش
 وحدة سكنية في أراضي 1600بين حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية على خلفية نشر قرار بناء 

أوباما لم يتصرف مع إسرائيل كقائد ذي استراتيجية، : "وكتب كاكون. شعفاط في القدس الشرقية المحتلة
إنه ال يفهم فداحة الخطأ الذي . جارة في القدسبل كولد فلسطيني يقذف رجال الشرطة اإلسرائيليين بالح

صحيح أن أوباما مسلم، لكنه ال يعرف . ارتكبه، ولكنه في نهاية المطاف يضر بنفسه وبالواليات المتحدة
كلنا أعداء لهم، واسألوا . فاليوم نحن واقعون ضحيتهم، وغدا الواليات المتحدة وأوروبا. جيراننا العرب

 ".أحمدي نجاد) الرئيس اإليراني محمود(
وامتدح الكاتب رئيس حزبه إيلي يشاي، الذي أصر على موقفه ولم يرضخ لإلمالء األميركي، وواصل 

شاطر في الكالم، ولكن ليس بالفعل، وهذا . رئيس فاشل لم يحقق أي إنجاز"هجومه على أوباما، بأنه 
فماذا . عب هناك نادم على انتخابهشعبيته تتدهور اليوم في الواليات المتحدة، والش. يوقعه في حالة ضغط

إنه لحل خالق، جلبه من بيت اإلسالم . يفعل وهو في حالة ضغط كهذه؟ يوجه سهامه إلى إسرائيل
 ".المتطرف

 20/3/2010الشرق األوسط، 
 

  تعزز دفاعاتها تحسباً لحرب مع سوريا وحزب اهللا" إسرائيل": "جويش كرونكيل"صحيفة  .20
تعزز دفاعاتها " إسرائيل"الصادرة في لندن أمس، بأن " ويش كرونكيلج"أفادت صحيفة : )آي.بي.يو (

للتصدي للهجمات الصاروخية التي تستهدف مدنها وقواعدها العسكرية، في حال نشوب حرب مع سوريا 
  .أو حزب اهللا

وقالت الصحيفة إن المسؤولين العسكريين ورؤساء أجهزة الطوارئ ناقشوا في اجتماع ترأسه رئيس 
وأضافت أن التفاصيل . بنيامين نتنياهو الخطط األخيرة الستعدادات الدفاع المدني" اإلسرائيلي"الوزراء 

الدقيقة عن طبيعة التهديدات ال تزال في إطار السرية، لكن يتوقع في حال نشوب حرب أن يتم إطالق 
  .وتل أبيب والمناطق المحيطة بها" إسرائيل"آالف الصواريخ على شمال 

 100 ألف صاروخ مختلفة المدى، فيما تملك سوريا أكثر من 40حزب اهللا يمتلك نحو وأشارت إلى أن 
ستقوم بمهاجمة منصات إطالق الصواريخ في لبنان وسوريا مع بداية " إسرائيل"ألف صاروخ، لكن 

اندالع أية أزمة، وتعمل على تطوير نظام صاروخي دفاعي متعدد األغراض للرد على الهجمات 
  .الصاروخية

أجرى قبل أسبوعين مناورة تحاكي سيناريو حرب كاملة، كما " اإلسرائيلي"الجيش "ت الصحيفة إن وقال
  ".أجرى في األشهر الماضية مناورة للرد على الهجمات الجرثومية في تل أبيب

وأضافت أن الجيش ينتابه القلق من تزايد دقة الصواريخ السورية، وصواريخ حزب اهللا، واحتمال أن 
ضرب أهداف محددة أصغر من المدن، مثل القواعد والمطارات العسكرية، كما قام سالح تمكنهما من 

  . الجو بوضع خطط حول طرق إدارة عملياته عند تعرض مطاراته لهجوم صاروخي
  20/3/2010الخليج، 
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  إطالق صاروخ على عسقالن يثبث أن األمن مجرد وهم: رئيس المجلس اإلقليمي في عسقالن .21
اعتبر ما يسمى برئيس المجلس اإلقليمي في عسقالن يئير فرجون أن إطالق القذيفة : د حامد جا-غزة 

 يثبت أن األمن لم يعد إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة، وأن الهدوء ]على عسقالن من غزة [الصاروخية
ات الالزمة داعيا حكومة االحتالل إلى اتخاذ اإلجراء. الذي شهدته في الفترة األخيرة ال يعدو كونه وهما

  .لضمان األمن لسكان هذه المنطقة
  20/3/2010الغد، األردن، 

  
  صهاينة يوزعون صورا للقدس بدون قبة الصخرةمتطرفون  .22

أن ) 3-19(العبرية في عددها الصادر اليوم  الجمعة        " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 
 صورة للقدس بعد أن أزالوا منهـا صـورة قبـة            وزعوا)  تل أبيب (المتطرفين الصهاينة في تل الربيع      

وبينت الصحيفة أن الصورة وزعت علـى        .الصخرة ووضعوا بدالُ منها صورة الهيكل الثالث المزعوم       
كما وزعت الصورة فـي مـدارس        .القادم" البيسح"، وهي أدعية ستُتلى في عيد       "الهاغاداه"غالف أدعية   

  .يعرياض األطفال في يافا المالصقة لتل الرب
  19/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   ومسيرات ضد الجدار تتحدى الحظر اإلسرائيلي...تظاهرات ومواجهات واسعة في القدس والخليل .23

 45، أن وكاالت، وعن المحمد جمال، الخليلنقالً عن مراسلها في  20/3/2010الشرق، قطر، نشرت 
 مع قوات االحتالل قرب ، عقب صالة الجمعة،أمس أصيب أمس خالل مواجهات حامية اندلعت فلسطينياً

  .خليلالالمسجد األقصى بالقدس المحتلة والحرم اإلبراهيمي ب
وجددت فرض ، وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها التعسفية في القدس وفي كافة أنحاء الضفة الغربية

وأعلنت . مسين عاماًقيود على دخول المصلين إلى المسجد األقصى وقررت منع من هم دون سن الخ
 جندي وشرطي إسرائيلي في القدس 3000شرطة االحتالل أنها وضعت في حالة استنفار، وأعادت نشر 

 فيما بدأت الطائرات ؛ الحتمال تجدد المواجهات مع الفلسطينيينفي أقصى حاالت التأهب استعداداً
كما  ،إطالقه في سماء القدس إلى جانب رادار استخباري تم ،المروحية بالتحليق منذ ساعات الفجر

   .نصبت قوات االحتالل العديد من المتاريس والحواجز العسكرية والشرطية في كافة أنحاء القدس
وأدى مئات المواطنين أمس صالة الفجر في الشوارع والطرقات القريبة من بوابات البلدة القديمة وسط 

  .تواجد عسكري وشرطي كبير
ت الدهم الواسعة النطاق لمنازل المواطنين في مختلف أحياء القدس كما واصلت قوات االحتالل حمال

وذكرت مصادر  . من الفتيان والشبان، وخاصة من القاصرينواعتقلت قوات االحتالل عدداً، المحتلة
  .حقوقية أن حمالت االعتقال طالت أكثر من ثالثمائة شاب أكثر من نصفهم من األطفال القاصرين

األجانب مع قوات  مواجهات بين أهالي القرية والمتضامنين ين غرب مدينة رام اهللا،كما اندلعت ببلدة نعل
قد أعلنت المنطقة ونلعين  وكانت قوات االحتالل. االحتالل اإلسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري

مس  مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أ.وقال النائب د .منطقة عسكرية مغلقة
، كسرنا قرار االحتالل بإعالن منطقة الجدار في بلعين ونعلين منطقة عسكرية يحظر التظاهر فيهما

أن التظاهرة وصلت إلى الجدار بعد أداء الصالة ، وأضاف البرغوثي خالل مشاركته في تظاهرة بلعين
لى الجدار ورفعوا وأنه ومعه المتظاهرون قاموا بتحدي قرار االحتالل ووصلوا إلى البوابة المقامة ع

 وأننا سنواصل المقاومة الشعبية أن تلك القرارات اإلسرائيلية ال تعني شيئاً"العلم الفلسطيني عليها، مؤكدا 
  ".حتى نسقط الجدار ونزيل االحتالل
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 أعنف المواجهات اندلعت في مدينة الخليل بعد نقالً عن الوكاالت، إلى أن 20/3/2010الحياة، وأشارت 
 متظاهر تلبية لدعوة من حركة حماس في شطر المدينة الذي 300، عندما تجمع نحو  الجمعةصالة

وأطلق . يخضع للسيطرة اإلسرائيلية احتجاجاً على استمرار االستيطان في القدس الشرقية المحتلة
ورشق عشرات من الشبان الجنود اإلسرائيليين . المتظاهرون هتافات تدعو إلى االستشهاد من اجل القدس

  .حجارة، فرد هؤالء بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموعبال
  

   على مطار غزةإسرائيلية في ضربات جوية إصابة 12 .24
 بجراح في غارات جوية شنتها الطائرات أصيبوا  مواطنا12ً أن ذكرت مصادر طبية فلسطينية :غزة

 . قطاع غزة الليلة على مطار غزة الدولي شرق مدينة رفح جنوب16 أف من طراز اإلسرائيليةالحربية 
  . شنت ثالث غارات على مطار غزةاإلسرائيلية الطائرات الحربية إنوقال شهود عيان 

  . جراحها متوسطة والباقي طفيفةإصابات ثالثة إنوقالت مصادر طبية 
  20/3/2010وكالة سما، 

  
  2016مخطط لالحتالل لبناء ثالثة كنس يهودية جديدة في القدس بحلول  .25

كشف رئيس دائرة المخطوطات في المسجد األقصى المبارك ناجح بكيرات، عن وضع  :القدس المحتلة
وقال بكيرات في  .2016سلطات االحتالل مخططا لبناء ثالثة كنس يهودية بالقدس القديمة بحلول العام 

في " قديس النور: "أمس الجمعة، إن الكنس المزمع إقامتها هي" صفا"تصريح لوكالة الصحافة الفلسطينية 
  .مكان المدرسة التنزكية على رواق المسجد األقصى المبارك" المطلة"، و"القديس يوشع"حارة الشرف، و

من جبل الطور إلى باب الرحمة حتى " تلفريك"وبين أن سلطات االحتالل وضعت مخططاً لنقل الهوائي 
البيوت العربية وذكر أن االحتالل سيبني الكنس بحجارة  .يسهل تواصل المستوطنين بالكنس اليهودية

  .التي هدمها وسيهدمها لتظهر وكأنها مبنية منذ مئات السنين بل منذ آالف السنين
  20/3/2010السبيل،األردن، 

  
   مكان قبة الصخرة"لهيكلا"  فيهاع كتيبات احتليوزتبعد  توتر بين الفلسطينيين والمستوطنين :يافا .26

 بعدما وزعت جهات ،48 يافا المحتلة عام تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين في مدينة
صهيونية كتيبات في روضات أطفال في المدينة، احتل فيها نموذج للهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة 

، أن "يافا-تل أبيب "اإللكتروني الصهيوني، عن بلدية " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع جريدة  .المشّرفة
، وزعم عدم علم البلدية أو موافقتها على هذه " روضات األطفالفي ختام نشاط في"الكتيبات تم توزيعها 

إن هذه الكتيبات تشكل استفزازاً من : وقال رئيس لجنة حي العجمي في المدينة كامل إغبارية. الكتيبات
  .جانب المستوطنين

  20/3/2010الخليج، 
  

 بطها هذه المرةأفشلنا في الماضي وسائلهم لوقف المقاومة وسنح: منسق لجنة مقاومة الجدار .27
قال مسؤول في اللجنة الشعبية لمناهضة الجدار الفاصل إن الفلسطينيين ومعهم :  كفاح زبون- رام اهللا

متضامنون أجانب وإسرائيليون، لن يرضخوا لألوامر العسكرية اإلسرائيلية األخيرة، التي أعلنت أن 
وأوضح راتب أبو رحمة،  . شهور6لمدة قريتي بلعين ونعلين منطقتين عسكريتين مغلقتين في أيام الجمع 

إنهم يريدون وقف المظاهرات ": "الشرق األوسط"منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، لـ
ويرى أن القرار . "الشعبية بأي ثمن، ألنها فضحت وأحرجت إسرائيل والقت دعما دوليا كبيراً

عتقال أي ناشطين فلسطينيين أو أجانب أو اإلسرائيلي يهدف كذلك إلى إعطاء ذريعة لالحتالل با
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 علينا وكما لقد جربوا وسائل كثيرة وهذا ليس جديداً": وأضاف. إسرائيليين، يتظاهرون ضد الجدار
 ."المظاهرات لن تتوقف بل سيزيد زخمها": وتابع. "أفشلناهم سابقا سنفشلهم هذه المرة أيضاً

 20/3/2010الشرق األوسط، 
  

   لقوات االحتالل في أرجاء الضفة مع اعتقاالتتوغالن يومياً: توثيق .28
 أظهر توثيق جديد أّن قوات االحتالل اإلسرائيلي استمّرت في ممارسة أعمال التوغل واالقتحام :رام اهللا

واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وذلك بواقع عمليتي 
 مارس الجاري، نفذت /الممتد من الحادي عشر وحتى السابع عشر من آذارفخالل األسبوع  .توغل يومياً

قوات االحتالل ثالث عشرة عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، حسب 
  .توثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي

أّن تلك القوات اختطفت خالل توغالتها سبعة  تقرير  فيوأوضح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
  . فلسطينياً، من بينهم طفالن وصحفيوعشرين مواطناً

  19/3/2010 قدس برس،
  

   مصممون على إحياء النكبة48 ـفلسطينيو ال .29
 إحياء ذكرى النكبة السنوية الشهر ،48أقرت لجنة المهجرين في المناطق المحتلة عام  :القدس المحتلة
ة جماهيرية لقرية مسكة المدمرة رغم القانون اإلسرائيلي الذي يهدد بمحاكمة المشاركين المقبل في زيار

يوم استقاللكم يوم "وشددت اللجنة على أن المسيرة ستتم هذا العام أيضا تحت شعار . في الفعالية المقررة
ذكرى النكبة، على مشروع قانون تغريم وتجريم من يحيي " الكنيست"وحمل األعضاء العرب في  ".نكبتنا

ووصف . الذي يأتي في ذكرى النكبة" إسرائيل"وأكدوا رفضهم القاطع الحترام ما يسمى يوم استقالل 
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون حظر إحياء ذكرى النكبة . عضو الكنيست د
  .بالعنصري والفاشي

  20/3/2010الخليج، 
  

   فرض عقوبات مالية ضدهمااألمريكيةيدينان قرار وزرة الخزانة  "لبنك الوطنيا" و"األقصىفضائية " .30
 بفرض األمريكية قرار وزارة الخزانة أمس يوم "األقصىفضائية "استنكرت  : اشرف الهور-غزة 

نجاح " القرار جاء بعد إن "األقصىفضائية "عقوبات مالية عليها، وقال حازم الشعراوي المدير العام لـ
واستنكر  ."األقصىي قامت بها الفضائية نصرة لمدينة القدس المحتلة والمسجد  التاإلعالميةالحملة 

 ويأتي مساندا للهجمة اإلعالميصادر حرية " انه قرار الشعراوي في الوقت نفسه القرار، معتبراً
  ." فيهااإلسالميةالصهيونية على فلسطين وعلى المقدسات 

قرصنة وتعد سافر " بأنه ضد القناة، ووصفه ألمريكيا الحكومي في غزة بالقرار اإلعالميوندد المكتب 
  ."على حرية الرأي والتعبير

 وأشار عالقة له مع حماس، أي األمريكية الذي طالته العقوبات اإلسالمي ذلك فقد نفى البنك الوطني إلى
 . دوأكد ."شركة مساهمة عامة مستقلة ليس لها عالقة بأي من التنظيمات الفلسطينية" البنك يعتبر أنلى إ

وقلل الرفاتي في  ."لن يؤثر على العمل" األمريكيقرار ال أن البنك إدارةعالء الرفاتي رئيس مجلس 
 في الواليات أرصدة أي يكون للبنك أن القرار، ونفى أهمية المحلية من "صفا"تصريحات نقلتها وكالة 

لفلسطينية تحذر من التعامل مع  تعليمات سابقة صدرت لسلطة النقد اأن إلى ، مشيراًاألمريكيةالمتحدة 
  ."تخويف المواطنين" عن العقوبات هدفه اإلعالن إن الرفاتي قالو .البنك ولم تؤثر على عمله

  20/3/2010القدس العربي، 
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  االتحاد الجديد ال يمثلنا: كتاب فلسطينيون .31

 المؤتمر الثاني التحاد  أصدر عدد من الكتاب الفلسطينيين بيانا أكدوا فيه عدم اعترافهم بنتائج:رام اهللا
وانتقد الموقعون  . فبراير الماضي/ شباط20الكتاب واألدباء الفلسطينيين الذي عقد في مدينة البيرة في 

حيث تم تعيين أمانة عامة لالتحاد، باتفاق "على البيان ما أسموه النتائج السلبية التي تمخض عنها المؤتمر 
، ولم تطرح أية قضية دستورية أو ثقافية للنقاش، )رير فلسطينخرجت منه الجبهة الشعبية لتح(فصائلي 

مؤتمر القدس العاصمة األبدية للثقافة : "ولم تعتمد أية معايير مهنية للعضوية، رغم أنه انعقد بعنوان
  ".ثقافتنا، وحدتنا، ثوابتنا: "، تحت شعار"العربية

الهادي وزكريا محمد  ل وفيحاء عبدوحمل البيان تواقيع عدد من الكتاب المعروفين ومنهم جميل هال
الناصر رزق وفاروق وادي  صائب شعث وعبد. ونجوان درويش وباسم النبريص وسميح حمودة ود

 .ومحمد علي سرحان ومحمود أبو الهيجاء وغسان زقطان
  20/3/2010الغد، األردن، 

  
   على الفيسبوك"مبدعون فلسطينيون"مقال عن دالل المغربي أوقف صفحة  .32

 الذي صادف الثالث عشر ، الفلسطينيين في يوم ثقافتهمتكافئبدو أن إدارة الفيس بوك أحبت أن  ي:عمان
التي " مبدعون فلسطينيون" بهدية صغيرة تمثلت في رسالة مقتضبة للقائمين على صفحة مارس،/ من آذار

أن وصل عدد مشتركيها في أقل من تسعة أشهر إلى ما يقارب ثمانية عشر ألف مشترك، مفادها 
  .الفيسبوك سيقوم بإيقاف حق النشر لهذه الصفحة ألسباب متعلقة باإلخالل بشروط االستخدام والنشر

إذ قامت إدارة الفيس بوك قبل ذلك بحذف مقال : لم يكن هذا القرار فجائياً، كما لم يأت دون أي مقدمات
ام من استالم رسالة قبل أي" مبدعون فلسطينيون"عن الشهيدة دالل المغربي كان قد نشر في صفحة 

الحظر، ويبدو أنه قد تسبب في بعض اإلزعاج للقائمين على الفيسبوك ما حدا بهم إلى اتخاذ هذا القرار 
الذي أزعج العديد من المتابعين للصفحة والقارئين اليوميين لموادها المتنوعة والتي تتناول شتى ميادين 

  .األدب والثقافة والفن
  20/3/2010الدستور، األردن، 

  
   خارج المخيمات يتصدر مباحثات الحريري في سورية الفلسطينيالسالح: نائب لبناني .33

كشف النائب عن تيار المستقبل عقاب صقر أن زيارة رئيس مجلس الوزراء :  سوسن األبطح - بيروت
هي من أجل إنجاز ملف أساسي هو السالح "سعد الحريري إلى سورية، المرتقبة في األيام المقبلة، 

لسطيني خارج المخيمات، الذي حصل على نجاح نسبي، ونحن نبحث عن صيغة للتنفيذ وتنظيمه داخل الف
ضرورة التفريق بين الطرف الفلسطيني الشرعي والرسمي، والطرف اآلخر الذي "، مؤكدا "المخيمات

س في هذا ، ولفت إلى ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عبا"يشكل قوة أمر واقع بسبب السالح الفلسطيني
يجب االلتزام " وأنه "ال شرعية لسالح خارج المخيمات وال حتى داخلها، وال دور له"الصدد من أّن 

قرار السالح الفلسطيني خارج المخيمات ليس بيد منظمة "وأوضح صقر إلى أن . "بقرار الدولة اللبنانية
ذا الشأن، نحن نتحاور مع التحرير الفلسطينية وال بيد الرئيس عباس، ولكن هناك دور سورية في ه

سورية، وفي نهاية المطاف ستأخذ الدولة اللبنانية جوابا، فإما أن تتدخل سورية لحل مشكلة هذا السالح، 
 ."وإما أن الدولة اللبنانية ستنزع هذا السالح إن لم يكن بالتفاوض فال بد من نزعه بالقوة

 20/3/2010الشرق األوسط، 
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  ات واعتصامات ومواقف منددةمسير: يوم فلسطين في لبنان .34
شهدت بيروت امس تظاهرة حاشدة استنكاراً لتهويد القدس المحتلة ورفضاً لبنـاء المـستوطنات           : بيروت

لقاء األحزاب اللبنانية والقوى الوطنيـة والفـصائل الفلـسطينية          «ودعماً للشعب الفلسطيني، بدعوة من      
شارك فيها نواب حـاليون     . ، امام بيت األمم المتحدة    »ةواللجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطيني     

النيابية علي حسن خليل فـي      » التنمية والتحرير «ودعا عضو كتلة     .وسابقون وشخصيات سياسية ودينية   
كلمة باسم األحزاب والقوى الوطنية، الى تحالف عربي ايراني تركي لمواجهـة المـشروع األميركـي                

ب المبادرة العربية األخيرة الستئناف المفاوضات مـع اسـرائيل،          اإلسرائيلي، مشدداً على ضرورة سح    
في صـيدا،   و ،"االنتصار هو القدر اآلتي   «وقال ان   . »غطاء الستكمال مشروع االستيطان   «ومعتبراً انها   

، في ساحة الـشهداء     »في مواجهة مؤامرة تهويد القدس    «ما  نظم اللقاء السياسي اللبناني الفلسطيني اعتصا     
انتقد المتحدثون في خالله سياسة المجلس اإلسالمي الـشرعي األعلـى، لمواقفـه المتعلقـة بالقـضية                 

  .الفلسطينية
  20/3/2010الحياة، 

  
  »البيت لنا والقدس لنا« حملة  يطلقعمر كرامي .35

التي ينظمها حزب التحرر العربي     » لنا والقدس لنا  البيت  «من طرابلس أطلق الرئيس عمر كرامي حملة        
دفاعا عن المقدسات االسالمية والمسيحية في فلسطين المحتلة، حيث وقع كرامي في مكتبه أمـس علـى                 
علم فلسطين وكتب عليه شعار الحملة، بحضور وفد من أندية الشباب في الجماعة االسالمية وحشد مـن                 

 . شباب الحزب
  20/3/2010السفير، 

 
  "إلنقاذ القدس" يوجه نداء الى العالم العربي واالسالمي والمسيحيلمفتي قباني ا .36

وجه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني نداء الى العالم العربي واالسالمي والمسيحي حض فيـه                
انقاذ القدس والمسجد االقصى وفلسطين والمقدسات المسيحية من بـراثن االحـتالل الـصهيوني              "على  
يطان والتهويد ومساعدة الشعب الفلسطيني في القدس على الصمود في ارضـه وحـول المـسجد                واالست

االقصى وتثبيت هويته العربية والعمل بكل الوسائل، لتحرير مدينة القدس، وانقـاذ المـسجد االقـصى                
  .وفلسطين، من االحتالل الصهيوني، ومن التهويد واالستيطان

  20/3/2010النهار، لبنان،
  

  "اإلسكوا"ني مع الطفل الفلسطيني األسير امام لقاء تضام .37
استنكاراً لالنتهاكات التي تطال حقوق الطفل الفلسطيني، خصوصاً االعتقاالت التي طالت نحو            : المستقبل

مذكرة إلى األمـين العـام لألمـم        " الجمعيات األهلية في لبنان   " طفالً فلسطينياً حتى اآلن، قدم تكتل        340
لب فيها بالتدخل الفوري لدى السلطات االسرائيلية لإلفراج عن جميع األطفـال            المتحدة بان كي مون طا    

كما طالبوا بمنع   . العرب والفلسطينيين الرهائن لدى اسرائيل، والتعويض على ُأسرهم من جراء اعتقالهم          
وسلمت عضو مكتب العالقات العامـة فـي        . أي تعد أو انتهاك مستقبلي على حقوق االطفال الفلسطينيين        

  .مارغو الحلو" االسكوا"ميرنا زخريا الرسالة إلى المسؤولة االعالمية في " المردة"ار تي
  20/3/2010المستقبل، 
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   الخطر المحدق باألقصى والقدسإزاء أرشيد ينتقد الصمت العربي بنيزكي  .38
 الصمت  انتقد األمين العام السابق لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد          : حسان التميمي -الزرقاء
الغضبة الجماهيريـة تؤكـد علـى       "، مؤكدا على أن هذه      "إزاء الخطر المحدق باألقصى والقدس    "العربي  

موقف الشعب األردني الرافض ألي مساس بالقدس مهما كان نوعه، وأنها جاءت لتوجه رسالة إلى كافة                
 الصهاينة، وللقيام بتحـرك     الدول العربية واإلسالمية باتخاذ اإلجراءات الحاسمة والكفيلة بوقف المعتدين        

  ". فاعل لوقف االعتداءات الصهيونية
 20/3/2010الغد، األردن، 

  
  القرضاوي يدعو إلى عقد قمة إسالمية وسحب المبادرة العربية .39

دعا فضيلة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي إلى عقد قمة إسـالمية عاجلـة             :  محمد صالح  -الدوحة  
وناشد فضيلته  .  على المقدسات اإلسالمية وعلى رأسها المسجد األقصى         لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية  

في خطبة الجمعة أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا الذي طرح المبادرة العربية عندما كان ولياً                
كما دعا القرضاوي الرؤساء والملوك واألمراء العرب إلى وضع         . للعهد  وتبناها العرب بسحب المبادرة       

ية األقصى على رأس قائمة الموضوعات التي سيناقشونها في قمتهم القادمة في ليبيا، حتى تقف األمة                قض
ونادى المسلمين في أنحاء العـام      . العربية موقفاً يعرف اإلسرائيليون من خالله أن األمة لن تصمت أبداً            

نفس والغالي والرخيص مـن     أن يكونوا على يقظة بما يجري بالقدس، وأن يعلنوا االستعداد للتضحية باأل           
  . أجل األقصى فال يمكن أن نسمح لألقصى بأن يهدم ونحن أحياء 

  20/3/2010الشرق، قطر، 
  

  بوقف سياساتها في القدس" إسرائيل"أردوغان يطالب  .40
بالتخلّي عن الممارسات األحادية " إسرائيل"طالب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، أمس، 

كالة أنباء األناضول عن أردوغان قوله في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ونقلت و. الجانب
أن تمتنع عن خطوات من شأنها تغيير الظروف في القدس وعرقلة عملية " إسرائيل"على "أنقرة إن 

  .بالتوقف عن إقفال الطرقات أمام الذين يريدون الذهاب إلى أماكن العبادة" إسرائيل"وطالب ". السالم
  20/3/2010الخليج، 

  
  سينتهى إلى ال شىء" القدس"مؤتمر عن أي : البابا شنودة .41

 قال البابا شنودة الثالث، بطريرك األقباط األرثوذكس، إنه ال يوجد قائد عربى، :عمرو بيومى-القاهرة
ألراضى حالياً، قادر على توحيد الدول العربية، مؤكداً أن العرب ال يملكون تجاه ممارسات إسرائيل فى ا

ورفض البابا خالل لقائه سامح عاشور، نقيب المحامين .المحتلة سوى الشجب والرفض واالستنكار
هذا المؤتمر سينتهى : "له، للمشاركة فى مؤتمر حول القدس، وقال" عاشور"السابق، أمس األول، دعوة 

والبعض اآلخر بعض الدول العربية ال تريد الدخول فى صراع مع إسرائيل، : "وقال ".إلى ال شىء
  )".فتح فى حتة وحماس فى حتة(تربطه بها عالقات مصالح، والفلسطينيون أنفسهم غير متحدين 

  20/3/2010المصري اليوم، 
  

  تظاهرات في تركيا لنصرة االقصى .42
تظاهر مئات األتراك في اسطنبول وأنقرة من أجل مناصرة المسجد األقصى وللتنديد بالحفريات 

ودعت لهذه المظاهرات مؤسسات مدنية وجمعيات خيرية .هدم حول المسجد األقصىاإلسرائيلية وأعمال ال
ففي منطقة بايزيد في اسطنبول رفع نحو ألفي شخص شعارات  .متعاطفة مع القضية الفلسطينية في تركيا
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منددة باسرائيل وتدعو إلى مقاطعتها وطرد دبلوماسييها في تركيا، أما في أنقرة التي تجمع المتظاهرون 
مام السفارة االسرائيلية فيها فقد حذر المتظاهرون إسرائيل من دفع ثمن غال إذا ما استمرت فيما أ

 .وصفوه بالوحشية والبربرية ضد المسجد األقصى
  19/3/2010بي بي سي، 

  
  وخطباء الجمعة ينددون باالنتهاكات.. ىالدوحة تغضب لألقص .43

مناصرة المسجد األقصى، والتنديد باالستيطان شهدت الدوحة أمس عدة فعاليات ل :عمرو توفيق-الدوحة
نظم نادي قطر الرياضي مهرجانا جماهيريا " أقصانا ال هيكلهم"وتحت شعار . واالنتهاكات اإلسرائيلية

وتضمن المهرجان كلمات حول مكانة األقصى . حاشدا لنصرة األقصى والتحذير من المخاطر التي تهدده
اء الجمعة بمساجد قطر أمس باالعتداءات اإلسرائيلية على وقد ندد خطب. وواجب المسلمين تجاهه

 .األقصى مطالبين األمة بالتصدي لها
  20/3/2010الراية،قطر،

           
  تتبنى تشغيل مدرسة في غزة" ونرواالا"بالتعاون مع  "خليفة اإلنسانية" .44

تبني ” االنروا“ وكالة قررت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية بالتعاون مع: االتحاد
وكانت المؤسسة قد  .وتشغيل مدرسة في بيت الهيا بقطاع غزة تحمل اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

عقدت عدة اجتماعات مع اآلنروا لبحث إمكانية البدء في دعم المسيرة التعليمية في غزة بعد الحرب 
 في القطاع عن تدمير جزئي لكافة المدارس األخيرة عليها والتي أسفرت حسب مصادر الجهات التعليمية

  .الحكومية وتدمير كلي لبعضها
  20/3/2010االتحاد،االمارات،

  
  أشعر بقلق بالغ من االستيطان اإلسرائيلي: براون .45

 إثـر   "قلقه البـالغ  "أعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، أمس، عن         :  محمد الشافعي  - لندن
: وقـال . خيرة عن مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية         إعالن إسرائيل في اآلونة األ    

 ."أعتقد أن ما حدث في األسابيع األخيرة يثير قلقا بالغا"
20/3/2010الشرق األوسط،   

 
  الخطة اإلسرائيلية لبناء مستوطنات في القدس أعدت لتقويض عملية السالم: بايدن .46

ئب الرئيس األميركي جو بايدن إن الخطة اإلسرائيلية الجديدة         قال نا : )رويترز، اف ب، يو بي اي، اب      (
، واصفاً اإلعـالن    "أعّدت من قبل البعض في إسرائيل لتقويض عملية السالم        "لبناء مستوطنات في القدس     

  . "استفزازي"عنها بأنه 
20/3/2010السفير،   

  
  والفلسطينيين "إسرائيل"تجاهل غربي لبيان الرباعية الذي دعا إلى إنجاز تسوية بين  .47

اللجنة "تجاهلت وسائل اإلعالم البريطانية البيان الذي صدر، أمس، عن لقاء            : من إلياس نصراهللا   -لندن  
إنجاز تسوية متفق عليهـا     " حول الشرق االوسط الذي عقد في موسكو، والذي دعا إلى            "الرباعية الدولية 

، وهي للمرة   " شهرا 24ي الفلسطينية خالل    بين إسرائيل والفلسطينيين تنهي االحتالل اإلسرائيلي لألراض      
  .االولى في تاريخ الصراع الذي يصدر فيه قرار عن هيئة دولية تحدد فيه الفترة الزمنية إلنهاء الصراع
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اللجنة الرباعية وجهت   " الوحيدة الذي أورد النبأ واعتبر أن        "الغارديان"وكان الموقع اإللكتروني لصحيفة     
رغم اللهجة القاسية للبيان لـم      "لكن الصحيفة الحظت أنه     . " بالقدس الشرقية  ضربة إلسرائيل في ما يتعلق    

تصدر عن األطراف األربعة األعضاء في اللجنة أي إشارة إلى استعدادهم التخاذ أي خطـوات ضـغط                 
  ."إسرائيل"على 

20/3/2010الراي، الكويت،   
  

  أوروبا في بحث صعب عن دور في مسلسل التسوية .48
في جواب عن سؤال في ما يخص دورا محتمال لالتحاد األوروبي فـي تـسوية                : بشير البكر  -باريس  

ليس بإمكان أي كان أن يحدد كيف يمكـن         "الشرق األوسط، قالت وزيرة خارجية االتحاد كاترين أشتون         
كـانون  /، قبل أن تضيف أن األوروبيـين توصـلوا، فـي ديـسمبر            "لألوروبيين أن ينخرطوا بالمسلسل   

  .صة دفع المفاوضات إلى األمام إلى خال2009األول،
تحويل هذا المسلسل إلى فعل إيجـابي مـؤثر فـي مسلـسل             " وخلصت إلى القول بأن دورها يتمثل في        

كيف؟ ظل الجواب غامضاً على هذا السؤال في نهاية يوم من إقامة المسؤولة األوروبيـة فـي                 ". السالم
  .ومناطق السلطة في أول تحرك لها في المنطقة" إسرائيل"

20/3/2010لخليج، ا  
  

  غزة والجوالن والضفة أجزاء من أرض الميعاد :"مسيحيين من أجل إسرائيل"رئيس  .49
فجر وليام جالسهور الرئيس الفخري الدولي لمنظمة مسيحيين من أجل إسـرائيل            :  فكرية أحمد  -الهاي  

معتـدلين  عدة تصريحات استفزازية ومزاعم اثارت مخاوف ورفضاً إسالمياً وأيضاً معارضـة بـين ال             
رض الميعاد، وال يمكن    أ زعم جالسهور أن غزة والجوالن والضفة الغربية هي أجزاء من            ، إذ الهولنديين

، لم يكن إال للدفاع عن الشعب       ي ظرف، وضرب غزة في العام الماضي      أ التخلي عنها تحت     "سرائيلإ"ـل
لذي يعمل فـي  عاماً، وا 56"وقال جالسهور الهولندي األصل . سرائيلي وحمايته من صواريخ حماساإل

عاماً فور عودته لالهاي من مباحثات يهودية دولية في كنـدا           15كثر من   أهداف اإلسرائيلية منذ    خدمة األ 
وزعم جالسهور أن إسرائيل تتعامـل      . ستنمو وتكون لها القوة   و لن تمحي أبداً من الوجود،       "سرائيلإ"ن  أ

ضدها النها علي ثقة ان اهللا يدعمها النها تمثل شعبه          بمرونة كبيرة وغريبة مع الهجمات واإلدانة الدولية        
  .المختار

1/3/2010الوفد، مصر،   
 

   "إسرائيل"االتحاد األوروبي يلغي اجتماعاً للشراكة مع  .50
ـ      : وسيم ابراهيم  -  بروكسل نه تم الخميس إلغـاء     أ،  "السفير"قال مصدر دبلوماسي عربي في بروكسل ل

وأوضح ان  . رائيلي الذي كان من المقرر عقده يوم الثالثاء المقبل        اجتماع مجلس الشراكة األوروبي االس    
إصرار الجانب االسرائيلي على ان يكون رفع مستوى العالقات بين االتحاد األوروبي            "اإللغاء جاء نتيجة    

  . "وإسرائيل، ضمن اإلعالن الذي كان سيصدر عقب االجتماع المنتظر
 أوروبي، ومعارضة شديدة من ايرلندا والسويد ولوكسمبورغ        وقوبل هذا اإلصرار االسرائيلي، بعدم قبول     

وبلجيكا، اذ أصرت هذه الدول على ربط اي بحث لموضوع رفع مستوى العالقات مع اسرائيل، بتطـور      
  . موقفها من العملية السلمية

وفي سياق متصل، لفتت مصادر أوروبية مطلعة، داخل االتحاد األوروبي، الى ان اجتماع أشـتون مـع                 
  . ، خصوصا للجانب األوروبي"لم يكن مرضيا أبدا"يس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل أيام رئ

20/3/2010السفير،   
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        مساعدات أوروبا لفلسطين تضل طريقها   ": فايننشال تايمز" .51

الـدول   -مدير مركز فرايد للدراسات بالعاصمة اإلسبانية مدريـد       – باحث بريطاني ريتشارد يونغ   ال دعا
األوروبية إلى انتزاع المعونات من أيدي من وصفهم بالنخبة العاجزة التي تتحكم في زمام األمـور فـي                  

  .حركتي فتح وحماس
وكتب في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم يقول إن الحاجة تقتضي مساعدة المجتمـع              

وذلك عبر تحويـل تلـك المعونـات إلـى          , قراطيةالفلسطيني من أسفل السلم إلى أعاله على تقبل الديم        
وأضاف يونغ أن من شأن ذلك أن يمنح المواطنين إحساسا بالتملك            .المنظمات التي تعمل وسط الجماهير    

  ."إسرائيل"وحافزا للتغلب على الحزبية كخطوة أولى ضرورية تسبق المفاوضات مع 
19/3/2010نت، .الجزيرة  

  
  ثة األوروبية لتقديـم الدعم إلى الشرطة الفلسطينيةاشتون تزور مقر البع: رام اهللا .52

زارت الممثلة العليا للعالقات الخارجية والسياسية واألمنية في االتحـاد          : رناؤوطأ عبد الرؤوف    - القدس
االوروبي ونائبة رئيس المفوضية األوروبية البارونة كاثرين اشتون، امس، مقر البعثة األوروبية لتقـديم              

  .ة الفلسطينية في رام اهللالدعم إلى الشرط
إن : "وفي اشارة الى عمل كل من بعثتي سياسة األمن والدفاع األوروبية في المنطقـة، قالـت اشـتون                 

طموحنا ال يزال هو نفسه، بعد أن تحدثتُ مع السياسيين االسرائيليين والسلطة، وبعد أن زرت غزة أعتقد                 
وإن . رك قدماً وهناك استعداد كبير لتحقيق التقدم      على الوضع ان يتح   . أن هذا الوضع ال يمكن ان يستمر      

  ".التحدي يمثل امامنا جميعاً
20/3/2010األيام، فلسطين،   

  
  ! وجود مثليين في قوة السالم الهولنديةإلىجنرال أميركي يعزو مجزرة في البوسنة  .53

طلسي أن  أكد جنرال أميركي متقاعد كان يشارك في قيادة قوات حلف شمال األ.):ب.ف.أ( –واشنطن 
عدم تمكن قوات حفظ السالم الهولندية من الحؤول دون ارتكاب صرب البوسنة مجزرة سريبرينيتسا في 

وقال الجنرال المتقاعد انه بعد انهيار  . يعود في جزء منه الى وجود مثليين في عداد هذه القوات1995
انه لم تعد هناك حاجة الى قدرات كان لدى دول مثل بلجيكا أو هولندا اعتقاد راسخ "االتحاد السوفياتي 

موجة ليبرالية في قواتهم المسلحة بما في ذلك االنفتاح على المثليين علناً والتركيز " إلى، ما أدى "قتالية
) على صعيد(نتيجة لذلك، كانت هذه القوات المسلحة سيئة "وأضاف انه . "على عمليات حفظ السالم

عندما تلقى "وأوضح انه  ).شرق البوسنة(لك مجزرة سريبرينيتسا ، مورداً مثاالً على ذ"االستعداد للحرب
تعاني سوءاً في ) الهولندية(الهولنديون األمر بالدفاع عن سريبرينيتسا ضد الصرب، كانت الكتيبة 

التجهيز وضعفاً في القيادة فوصل الصرب وكبلوا الجنود بأعمدة أسالك الهاتف واقتادوا المسلمين 
جنرال المتقاعد أن رئيس أركان سالح البر الهولندي في حينه أكد له أن وجود وأضاف ال ."إلعدامهم

  ."جزءاً من المشكلة"جنود مثليين في هذه الكتيبة كان 
  20/3/2010الحياة، 
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   اإلسرائيلية إلى أين؟ -األزمة األميركية  .54
   منير شفيق

لتي وجهتها حكومة نتنياهو لنائب الرئيس اإلسرائيلية بعد اإلهانة ا-ثمة تأزم تشهده العالقات األميركية
 وحدة سكنية استيطانية جديدة في 1600وكان ذلك من خالل اإلعالن عن قرار بناء . األميركي جو بايدن

  . القدس في أثناء زيارته
في الحقيقة، كان من المفروض أن تندلع األزمة في بضعة األشهر األولى من مهمة جورج ميتشل إذ 

 وفرض تراجعاً مذالً على إدارة أوباما، أمام إصراره العنيد على عدم وقف االستيطان .أفشلها نتنياهو
علماً أنه تضّمن أيضاً تحقيق خطوات تطبيعية . إلطالق المفاوضات المباشرة وفقاً لمشروع ميتشل

  . عربية
ي إن الخضوع المهين لموقف نتنياهو الذي يقضي بإطالق المفاوضات مع وقف جزئي لالستيطان ف

الضفة الغربية مع استثناء القدس منه، هو الذي جّرأ على اتخاذ قرار االستيطان الجديد، وأّدى إلى اندالع 
فما دامت إدارة أوباما قد خضعت لنتنياهو تحت ضغوط اللوبي اليهودي األميركي، فلماذا . األزمة الحالية

 شرقي القدس؟ ولكن هذه المرة لم  وحدة استيطانية جديدة في1600ال يكّرر هذا الخضوع بقبول بناء 
  . تسلم الجّرة، وإذ باألزمة تندلع وبصورة غير معهودة منذ إدارة بيل كلينتون حتى اليوم

تسوية «لقد اعتبرت إدارة أوباما منذ انطالقها، وبدعم علني من قبل قيادة الجيش األميركي، أن إجراء 
. ويجب أن تكون سريعة، لخدمة األهداف األميركيةمسألة ضرورية جداً، » الفلسطيني-للنزاع اإلسرائيلي

ولهذا . وذلك من خالل مساعدتها ألميركا في الخروج، بشروط أفضل من حربي العراق وأفغانستان
وهو الذي أنجز حالً لألزمة اإليرلندية . جِـيء بجورج ميتشل المفاوض المخضرم ليقوم بهذه المهمة

  . المستعصية
 تعبأ بهذه الرغبة األميركية التي تعّبر عن مصلحة عليا يريدها الجيش قبل على أن حكومة نتنياهو لم

وقد أكدها كل من الجنرال مولين رئيس األركان والجنرال باتريوس قائد المنطقة الوسطى إضافة . غيره
بل راحت تضغط على أوباما من خالل اللوبي اليهودي األميركي الذي . إلى تأكيدات من أوباما وإدارته

  . ح يساومه على مشروعه للتأمين الصحي مقابل التراجع لمصلحة مشروع نتنياهورا
ولكنها تراجعت وأخذت معها في . في هذه اللحظة كان على إدارة أوباما أن تؤّزم العالقة وتحسم أمرها

ثم رضخ من خالل مظلة مجلس وزراء الخارجية . التراجع الرئيس محمود عباس الذي لّوح باالستقالة
وزير (لجامعة العربية للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، وبصورة مذلة لكل من الجامعة العربية في ا

األمر الذي جّرأ حكومة نتنياهو على إهانة بايدن الذي جاء . وسلطة رام اهللا) خارجية سوريا وحده تحفظ
نتنياهو جاء ليرّد على فالقرار من قبل . ليشّدد على ضرورة إنجاح المفاوضات غير المباشرة، وبسرعة

  . الضغط األميركي بضرورة اإلسراع في إنجاح المفاوضات غير المباشرة
لقد أصبح تحقيق هذا اإلنجاز في نظر اإلدارة األميركية مصلحة أميركية عليا بعد مسلسل الفشل الذي 

سين السوري قمة الرئي(منيت به إدارة أوباما في سنتها األولى، وبعد قمة دمشق ومؤتمر طهران 
  ). واإليراني وانضمام المقاومتين اللبنانية والفلسطينية لها، وامتدادها في المؤتمر الفلسطيني في طهران

جاءت قمة دمشق ومؤتمر طهران ليرّدا على التهديدات العسكرية اإلسرائيلية وعلى السياسات األميركية 
وقد .  عدد من البلدان العربية واإلسالميةالمنحازة للكيان الصهيوني والمنخرطة في صراعات دموية مع

أّدى ذلك حين لم يجد رداً في مستواه من جانب اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية إلى مزيد من 
األمر الذي لم . الضغط على إدارة أوباما لتحقيق إنجاز من خالل إطالق مفاوضات سريعة وناجحة

لنسبة إلى المصالح األميركية فظنت أن الوضع ما زال كما كان تدركه حكومة نتنياهو وتقّدر خطورته با
 وحدة 1600في السنة األولى من عهد أوباما، فأصدرت قرارها األهوج المتعّجل والمتعجرف ببناء 

ومن ثم كانت إهانة ال تستطيع إدارة أوباما . مما وّجه صفعة إحباط لمهمة بايدن. استيطانية جديدة
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ولم يستطع نتنياهو . قات قاسية تستنكر اإلهانة وتدين قرار االستيطان الجديدفأطلقت تعلي. احتمالها
امتصاص الغضب األميركي حين اعتذر عن عدم مناسبة توقيت اإلعالن عن القرار في أثناء زيارة 

  . بايدن
 هذه األزمة، بالتأكيد، ليست بسبب اإلهانة، وسوء توقيت اإلعالن عن القرار فحسب وإنما أيضاً تمثل

ألن نتنياهو عرقل إطالق المفاوضات وتحقيق إنجاز ما، في السنة . تعبيراً عن غضب إدارة أوباما
وقد زادت حاجتها إليهما اآلن . األولى من عهده في وقت كانت اإلدارة األميركية في أمّس الحاجة إليهما

الذي أطلقته قمة دمشق بعد مسلسل الفشل الذي منيت به في غير جبهة ومجال، واألهم بسبب التحّدي 
  . وعّبر عنه مؤتمر طهران

ولهذا فإن حّل األزمة، بما يرضي إدارة أوباما ال يكون باالعتذار والتأّسف، وإنما بتسهيل مهمة جورج 
  . ميتشل في تحقيق إنجاز ما على طريق التسوية من خالل المفاوضات غير المباشرة بداية

 رأسه في عدم مراعاة مصلحة أميركية ملّحة، وإذا استمّر نتنياهو أما إذا ركب اللوبي اليهودي األميركي
على نهجه المحرج لمساعي جورج ميتشل فإن على إدارة أوباما أن تنسحب من العملية السياسية وتعلن 
فشلها إذا لم تستطع ممارسة الضغوط التي تلوي ذراع نتنياهو، أو تفرض عليه تغيير تحالفاته أو اللجوء 

  .ات برلمانية جديدةإلى انتخاب
هذا وضع لم يسبق له مثيل في تاريخ الكيان الصهيوني أو تاريخ أميركا في المنطقة منذ منتصف القرن 

، )العراق وأفغانستان ولبنان وقطاع غزة(الضعف الشديد في الحرب : العشرين المنصرم حتى اآلن
تخّبط في الرّد على التحدّيات وإدارة سوء تقدير في تحديد األولويات و(واالرتباك الشديد في السياسة 

  ). الصراع
فال هي استراتيجية حرب وال استراتيجية سلم، وال استراتيجية ال . بكلمة أخرى، لم يعد لديهما استراتيجية

  . وال حتى في صفقة واحدة. بيع بالمفّرق من دون خسارة: وال هي في التكتيك. حرب وال سلم
ولكن ليس بال جراح نفسية ومعنوية . ها حالً بهذه الطريقة أو تلكصحيح أن األزمة الراهنة ستجد ل

اإلسرائيلية استراتيجية وعضوية إلى حد التماهي فال مفّر من -فما دامت العالقة األميركية. وسياسية
ولهذا ال يراهنّن أحد من الفلسطينيين والعرب على هذه األزمة، فيذهب إلى تقديم التنازالت . رأب الصدع

من إعادة النظر في كامل السياسة الرسمية الفلسطينية والعربية في التعلق بالتسوية والرهان على بدالً 
  . أميركا

إن رأب الصدع هنا سيعيد المياه إلى مجاريها بين الحليفين مهما كان الشكل الذي سينتهي إليه، إذ 
عن طريق اتفاق تخرج به » ولتينحّل الد«: سيعودان علينا بالحّل التصفوي للقضية الفلسطينية ال محالة

بما في ذلك . وهذا ال عالقة له بأسباب األزمة الراهنة التي لم تمّس جوهر القضية. المفاوضات المباشرة
  . تكريس ما تم من استيطان وتهويد

تبقى نقطة إيجابية وحيدة من اندالع هذه األزمة تكمن في آثارها السلبية على سمعة الكيان الصهيوني 
فقد جاءت لتزيد من تآكل الصورة المزّيفة التي رسمها الكيان . رأي العام األميركي واألوروبيلدى ال

لنفسه، فتبرز صورة الكيان الذي يسلب أرض الفلسطينيين إلى جانب صورة الكيان الذي يرتكب جرائم 
ن انقالب الرأي أل. وهذا التآكل سيترك آثاره الهاّمة في مستقبل الصراع. حرب وإبادة بحق الفلسطينيين

  العام العالمي ال سيما الغربي على التحديد يفقد الكيان الصهيوني مصدراً أساسياً في قوته
  20/3/2010العرب، قطر،
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  يراهنون على أزمة لن تقع .55
  نقوال ناصر
 في مقر الرئاسة برام اهللا المحتلة، ربما تهنئ القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير الفلـسطينية نفـسها فـي                 

ـ        في العالقات بـين اإلدارة األميركيـة وبـين         " أزمة"الوقت الحاضر بما تصفه بعض وسائل اإلعالم ب
اإلعـالن عـن    " أدان"حكومة دولة االحتالل اإلسرائيلي، وألن نائب الرئيس األميركي جوزيف بايـدن            

 وزيـرة الخارجيـة     القرارات االستيطانية األخيرة في القدس المحتلة أثناء زيارته لدولة االحتالل، وألن          
إدارتها " استياء"إلدارتها وبالدها ، وأعلنت     " إهانة"األميركية هيالري كلينتون اعتبرت ذاك اإلعالن علناً        

منها، وألن المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل أجل زيارة كانت مقررة له إلـى              " خيبة أملها "، و 
باعية الدولية في موسكو، وهو تأجيل فسره المراقبون        دولة االحتالل إلى غد األحد بعد اجتماع اللجنة الر        

  . األميركية" اإلدانة"بدورهما انضما إلى " الرباعية"، وألن االتحاد األوروبي و"االستياء"بتعبير عن ذاك 
وربما تعتبر القيادة المفاوضة، وقادتها يفركون أيديهم حبوراً، كل هذه المؤشرات وغيرها دلـيالً علـى                

تهم وعلى وقوف المجتمع الدولي معهم، مما يسوغ لهم أمام شعبهم، كما قـد يعتقـدون،                صحة استراتيجي 
االستمرار في االنفصال الكامل عن حركة شعبهم المتصاعدة في مواجهة التهويد المتسارع للقدس، ال بل               

ة طالما  شامل" سلمية"يسوغ لهم منع هذه الحركة الشعبية من التصاعد واالتساع إلى حركة انتفاضة شعبية              
دعوا إليها كبديل للمقاومة التي يستمرون في تنسيقهم األمني مع دولة االحتالل الجتثاثها، ليستمروا فـي                
الرهان الخاسر على أزمة أميركية ـ إسرائيلية لن تقع، وعلى وسيط أميركي تحـرص إدارتـه علـى     

 أثبتت العقوبات التي فرضتها     استمرار االنقسام الفلسطيني أكثر من حرصها على الوفاء بوعودها لهم كما          
  . الخزينة األميركية على مصرف وفضائية فلسطينيين في غزة الخميس الماضي

بينهما، لكن اإلدارة األميركية وحكومة االحتالل كليتهمـا نفيـا          " اختالف"صحيح أن الجانبين أكدا وجود      
 باراك أوبامـا نفـسه الخمـيس        فقد نفى الرئيس  . بينهما واستبعدا حدوث أزمة كهذه    " أزمة"رسمياً وجود   

ألن بيننـا وبـين الـشعب       "قاطعة جازمـة    " ال"وجود أزمة بكلمة    " فوكس نيوز "الماضي في مقابلة مع     
" صـداقة "وهذه  ". مع أن األصدقاء يختلفون أحيانا    : "، كما قال مضيفا   "اإلسرائيلي رابطة خاصة لن تنتهي    

عميقـة وذات مـستويات     " اليوم نفـسه بأنهـا       وصفها سفير دولة االحتالل بواشنطن، مايكل أورين، في       
ـ               "متعددة التـزام  "، بينما أشاد بيان في ذات اليوم وزعه مكتب رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بـ

قد هاتف نتنياهو   " المهان"بين الدولتين، مشيراً أيضاً إلى أن بايدن        " العميقة"وبالصلة  " أوباما بأمن إسرائيل  
" بأمن إسرائيل "إلدارتها  " االلتزام المطلق " وكانت كلينتون في اليوم السابق قد أكدت         .يوم الثالثاء الماضي  

وبـين الـشعب األميركـي      ) إسرائيل(لدينا رابطة وثيقة ال تهتز بين الواليات المتحدة وبين          "ومؤكدة أن   
" كة المهمة الشرا"بين الجانبين بالرغم من     " اختالف صريح "، دون أن يحول ذلك دون وجود        "واإلسرائيلي

  . بينهما كما قال فيليب غوردون، مساعد كلينتون
وبالتالي ال يوجد أي مسوغ لحبور القيادة الفلسطينية، فال جديد ال في االختالف األميركي ـ اإلسرائيلي  

األميركية التي أصبحت ممجوجة لكثرة ما تكررت قوالً دون فعل، وعندما يتحول            " اإلدانة"الجديد وال في    
ف كهذا إلى أزمة حقاً بين مصالح الطرفين تعطي واشنطن فيها األولوية لمصالحها، وهو أمـر                أي اختال 

مستبعد جداً في أي مدى منظور، عندها فقط يمكن أن تكون أي إدارة أميركية مؤهلة للقيام بدور وسـيط                   
، والعـرب   في الصراع العربي اإلسرائيلي، يمكن للعرب، والفلسطينيون في مقدمتهم، أن يراهنوا عليـه            

والفلسطينيون بالرغم من كل عوامل الفرقة واالنقسام والعجز التي تميز وضعهم الراهن ما زالوا يملكون               
إمكانية تخيير واشنطن بين مصالحها وبين مصالح دولة االحتالل، لكن قادتهم باختيارهم ال يفعلون لسبب               

  . ضهم البعضبسيط واحد هو أن معظمهم ما زال يستقوي بواشنطن نفسها على بع
غير أن العرب إن كانوا يملكون رفاهية أي اختيار كهذا، فإن المفصل التاريخي الحاسم الذي يمـر فيـه                   
الوطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية لم يعد يسمح بأي رفاهية فلسطينية مماثلة، فقد حان الوقت للتوقف               
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يني الراهن، بل حان الوقت السـتقواء كـل         عن استقواء الرئاسة الفلسطينية بواشنطن في االنقسام الفلسط       
قوى الحركة الوطنية الفلسطينية بوحدتها الوطنية على مواجهة استمرار االنحياز األميركي السافر إلـى              

فهذا االنحياز على وجه التحديد ما زال هو السبب الرئيـسي فـي اسـتمرار               . دولة االحتالل اإلسرائيلي  
ن المساهمة في حل الصراع العربي اإلسرائيلي حال يمتلك الحـد           االحتالل، وفي عزل المجتمع الدولي ع     

  . األدنى من العدل طبقا للقانون والشرعية الدوليين
ومثلما توصل اإلجماع الفلسطيني إلى أن وقف االستعمار االستيطاني اليهودي قد تحول إلى شرط مسبق               

ـ     د حـان أيـضا لتحويـل اإلجمـاع     الستئناف أي مفاوضات لها الحد األدنى من الصدقية، فإن الوقت ق
الفلسطيني على ضرورة الفصل بين الضمان األميركي ألمن دولة االحتالل وبين ضمان أمن احتاللهـا               

للصراع، غير أنه ليس مـن     " سلمي"إلى شرط فلسطيني مسبق للقبول بأي دور أميركي للوساطة في حل            
ة المفاوضة مؤهلة لتبني أي شرط مسبق كهـذا         المتوقع، كما تشير كل الدالئل، أن تكون القيادة الفلسطيني        

للتعاطي مع أي وساطة أميركية في ضوء خروجها على اإلجماع الفلسطيني المصر على الوقف الكامـل              
  . لالستيطان كشرط مسبق الستئناف التفاوض

وضـة  لقد كشفت الهبة الشعبية الفلسطينية المتصاعدة ضد التهويد المتسارع للقدس أن هذه القيـادة المفا              
تعارض أي انتفاضة شعبية سلمية شاملة ضد االحتالل بقدر معارضتها لمقاومة االحـتالل، وفـي هـذا                 
السياق يصبح من نافل القول إن مطالبة هذه القيادة بأن تحمل القمة العربية المقبلة في ليبيا أواخر الشهر                  

لمعزولة في محنـة تهويـدها      الجاري اسم القدس وأن تتخذ إجراءات ملموسة لدعم المدينة المحاصرة وا          
األميركيـة  " اإلدانة"ولدعم صمود أهلها، إنما هي مطالبة ال تحمل في طياتها من الجدية أكثر مما تحمله                

المتكررة لقرارات تهويد المدينة المقدسة باالستيطان، ناهيك عن التناقض الكامن بين هذه المطالبة وبـين               
  .جراءات دعم تطالب غيرها باتخاذهاتقاعس القيادة المفاوضة نفسها عن اتخاذ إ

إن القيادي المخضرم في حركة فتح ومسؤول ملف القدس فيها، وعضو المجلس التشريعي عنها لـسلطة                
. الحكم الذاتي، حاتم عبد القادر، الذي سبق له أن استقال من منصبه كوزير لشؤون القدس في حكومـة د     

همال القدس، قد جدد االتهام نفسه خـالل هبـة القـدس            سالم فياض برام اهللا متهماً السلطة وحكومتها بإ       
التضامن الشعبي في الضفة الغربية مـع القـدس ،          " تمنعان"األخيرة، مضيفاً إليه أن السلطة وحكومتها       

المقدسيين يستصرخون العرب من أجل دعمهم ومساندتهم، في حين يتخلى عنهم الشارع فـي              "وقائالً إن   
  ".تعرض لهاالضفة بسبب حالة الكبت التي ي

ـ  "فيه ماء "ومع أن عبد القادر قد تحدث كمن في          ، فبرأ الرئاسة   "شاهد من أهله  "، ألنه   "البالع سكين "، أو ك
، فإنه بالرغم من حراجة موقفه قد أكد ما يقولـه القطـب             (!)المفاوضة من اتهاماته لكنه أدان حكومتها       

ستحق تحذير الرئاسة في رام اهللا له بمساءلته        اآلخر المعارض لكليهما في االنقسام الفلسطيني الراهن، فا       
ـ       ، بينما حدد االحتالل يوم انعقاد القمة العربيـة فـي           "الخطيرة"إن استمر في تصريحاته التي وصفتها ب

سرت الليبية موعداً لمحاكمته عسكرياً ألنه يحاول في القدس ما يتهم الـسلطة والحكومـة فـي رام اهللا                   
  .باالستنكاف عنه

  19/3/2010ين، فلسطين أون ال
  

  الشعب ال يريد االنتفاضة... الشعب يريد االنتفاضة .56
  المصريهاني 

مسكين الشعب الفلسطيني ألن االطراف الفلسطينية المتباينة جداً تتحدث باسمه دون أن يفوض أحداً بذلك               
  .نألن فترة التفويض التي منحها في االنتخابات السابقة انتهت ولم تجر انتخابات جديدة حتى اآل
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فمن يريد االنتفاضة الثالثة يدعي أن الشعب يريدها دون ان يفعل شيئاً الندالعها ودون الوقـوف أمـام                  
تجربة االنتفاضتين السابقتين ولماذا لم تحققا أهدافهما، وكيف يمكن ان تحقق االنتفاضة الثالثة ما عجزت               

  .سابقتاها عن تحقيقه
سطيني ال يريدها دون ان يبرهن علـى ادعائـه، ودون ان            ومن ال يريد االنتفاضة يدعي بأن الشعب الفل       

يبذل جهداً كافياً للداللة على أن هناك طريقاً آخر، غير طريق االنتفاضة والمقاومـة لـدحر االحـتالل                  
وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل، قافزاً عن التوقف أمام دالالت المصير البائس الذي قـادت عمليـة                

  .عب الفلسطيني اليهالسالم والمفاوضات الش
وبينما تختلف القوى والقيادات فيما بينها، وتكتفي بإطالق الشعارات والتهديدات وتبادل االتهامات دخلت             
الحرب بين الشعب الفلسطيني واالحتالل فصالً جديداً فهناك معركة على االرض خصوصاً في القـدس،               

أشهر ومرشحة للتصاعد ما دامـت المخططـات        تشتد حيناً وتتراجع حيناً آخر، ولكنها مستمرة منذ عدة          
  .االسرائيلية متصاعدة وتستهدف اساساً استكمال تهويد وأسرلة القدس

أن المطلوب من القوى والقيادات خوض المعركة والسعي لتطويرها قـدر االمكـان وتركيزهـا ضـد                 
ضة القادمة مثمرة، وأن    االحتالل، وليس االنشغال بتصفية الحسابات الداخلية، فالمطلوب أن تكون االنتفا         

تأخذ بالحسبان القدرات والمعطيات واالحتياجات واالولويات والظـروف الفلـسطينية وقـدرة الـشعب              
  .الفلسطيني على التحمل

والسلطة والمنظمة، يعـارض االنتفاضـة ويخـشاها        " فتح"ليس صعباً االستنتاج أن قسماً نافذاً من فريق         
بارها تحدياً للسلطة وقدرتها على الحكم بدالً من اعتبارهـا رافـداً            ويعمل على منعها ألنه ينظر لها بأعت      

  .اساسياً من روافد التحرر الوطني
الحجة التي يستخدمها اصحاب الرأي السابق ان الدولة الفلسطينية، رغم كل شيء، قريبة، وأن االنتفاضة               

  .ستؤدي الى كارثة ودمار ودون أن تحقق شيئاً
اذا بدأت االنتفاضة ال تعرف كيف تتحكم بهـا وال          " فتح"يرددونه سراً، وهو أن     وما ال يقوله هؤالء علناً      

  .ستواصلها وتقطف ثمارها" حماس"متى تنهيها، وان 
والتيارات االسالمية والفصائل المقيمة بدمـشق يريـد        " حماس"وليس صعباً االستنتاج ان قسماً من فريق        

والبعض من هذا الفريـق     . دعوة لها تحرج الفريق اآلخر    االنتفاضة ودعا اليها، فهو ال يكتوي بنارها وال       
دعا أيضا الى استئناف المقاومة المسلحة وتوجيه ضربة عسكرية قوية لالحـتالل االسـرائيلي، وكـأن                
المقاومة المسلحة أو االنتفاضة مجرد ردة فعل على اجراءات االحتالل، أو وسيلة لتـصفية الحـسابات                

  .تيجيةالداخلية، أو تكتيك وليس استرا
إن الشارع الفلسطيني حائر بين من يدعو الى االنتفاضة وبين من يخاف منها، وذلك انعكاسا لالنقسام بين               
قواه وقياداته، ولكنه رغم حيرته يعرف ان االنتفاضة والمقاومة والمفاوضات، وال أي شيء آخر يمكـن                

تعددية في االستراتيجيات والسلطات    ان يفيد الشعب الفلسطيني في ظل االنقسام المدمر واستمرار حالة ال          
  .وهذا ينطبق على كل االطراف دون استثناء. والبرامج واالجندات المحلية المتأثرة باالجندات الخارجية

ورغم حيرة الشعب اال ان المرء يستطيع ان يلمس ان هناك اغلبية كبيرة تعرف مـا يحتاجـه الـشعب                    
  . المثمرة، وتدرك أن طريق المفاوضات فشل فشالً كبيراًالفلسطيني، وهو الوحدة والمقاومة واالنتفاضة

فخسائر الشعب والقضية من طريق المفاوضات كانت هائلة حيث لم تتحقق أي انجازات تذكر، وال مجال                
التي كانت رافعة النهوض الوطني الكبـرى التـي اسـتطاعت    ) االنتفاضة(للمقارنة بما حققته المقاومة و    
.  كيان واحد وفي اطار وبرنامج واحد، وفي ظل قيادة واحدة وقرار واحـد             توحيد الشعب الفلسطيني في   

بينما اتفاق اوسلو، وطريق المفاوضات قسم الشعب واالرض وفصل القضايا االساسية عن بعضها وعن              
االرض والشعب، وحول القضية الفلسطينية الى نزاع على االرض وليس الى قضية تحرر وطني وشعب               

  .تالليتوق للخالص من االح
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ويظهر هذا األمـر    . تتراجع" حماس"و" فتح"الجديد في المشهد الفلسطيني الحالي أن حدة االستقطاب بين          
  بالموقف من المجريات الحالية والى اين تسير، واين يجب أن تسير؟

بـل ان   . ان الفرز لم يعد حاسماً وقاطعاً بين فريق السلطة والمنظمة والمفاوضات والفريق المعارض له             
اصبح مقتنعاً بأن طريق المقاومة لوحده ال يكفي، وأن االنتفاضة ليست تحـت             " حماس"ثير من فريق    الك

  .الطلب
كما ان الكثير من فريق المنظمة اصبح مقتنعاً بأن طريق المفاوضات سقط سقوطاً مدوياً، لذا دعـا الـى             

  .لشعبية والمقاومة المسلحةاالنتفاضة الشعبية او االستعداد لها، ودعا الى التمييز بين االنتفاضة ا
بالضفة رافضاً الدعوة الفوقيـة     " حماس"والظهار مدى التداخل الحاصل نشير الى ما صرح به احد قادة            

الى االنتفاضة، والى ما صرح به حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركـة فـتح                 " حماس"لقيادة  
  .شعبية بالضفة لنصرة القدسووزير القدس السابق، الذي اتهم الحكومة بمنع انتفاضة 

فمن جهة دعـت الـى الـصمود    . ان اتهامات عبد القادر لها ما يبررها ألن السلطة اتخذت موقفاً ملتبساً      
ومواجهة االعتداءات االسرائيلية وغيرها، ومن جهة أخرى فإنها لم تكتف بالتحذير مـن مغبـة انـدالع           

ا في الضفة بقوات االحتالل والمستوطنين، االمـر  انتفاضة ثالثة، بل سعت الى منع المظاهرات واحتكاكه      
الذي حولها الى تحركات اذا حصلت على اإلذن، ال معنى لها وال تؤثر على االحتالل شيئاً ولو استمرت                  

  .لمائة عام
لقد نقلت المراسلة العسكرية لالذاعة العبرية عن مصادر عسكرية اسرائيلية ان هناك تنسيقاً امنياً عـالي                

  . ن االجهزة االمنية الفلسطينية واالسرائيلية نجح في منع انتقال المواجهات إلى الضفةالمستوى بي
وما يزيد الطين بلة ان الناطق باسم االجهزة االمنية الفلسطينية قال ان المعركة بالقدس وانـه ال يوجـد                   

حدهم ، وليس   وكأن االحتالل زال عن الضفة وان معركة القدس معركة اهلها لو          . قوات احتالل بالضفة    
  .معركة الفلسطينيين جميعا اينما وجدوا ، ومعركة العرب و المسلمين و االحرار بالعالم كله

البد من استخالص الدروس والعبر من االنتفاضات السابقة حتى تنجح االنتفاضة الثالثـة القادمـة، فـي              
  .تحقيق ما فشلت بتحقيقه سابقتاها 

 الشعب وقواه الحية، والى قيادة واحدة وبرنـامج واحـد، وان            فاالنتفاضة حتى تنتصر بحاجة الى وحدة     
يكون هناك اتفاق على اهدافها واشكال نضالها، واال تكون وصفة للفوضى الهدامة واقصر طريق للتدمير               

  .الذاتي
ولن تمنع أو تندلع بقرار او فرمان او كبسة زر مـن            . ان االنتفاضة تندلع عندما تنضج ظروف اندالعها      

  .احد
حول دون اندالع االنتفاضة حتى اآلن استمرار االنقسام المدمر، وما يعكسه من تغليب الصراع على               ما ي 

السلطة على اي شيء آخر، ومن استمرار رهان فريق مهم من الحركة الوطنية على عملية سالم ماتـت                  
اسية عالميـة   منذ زمن طويل، وحيرة فريق آخر بين كونه جزءاً من الحركة الوطنية وامتداداً لحركة سي              

  .في نفس الوقت
يوم الثالثاء الماضي فاجأ الشارع المقدسي قوى وفعاليات القدس بخروجه الى الشوارع واالحياء بأعـداد               
كبيرة واالنخراط بمواجهات حامية مع جنود االحتالل في مختلف مناطق القدس، متجاوزاً الدعوة التـي               

اجاً على االعتداءات االسرائيلية التي بلغـت ذروتهـا     اطلقتها في يوم االثنين لتنظيم اضراب جزئي احتج       
. فالشعب عندما يصبح مستعداً يتحرك دون استئذان احد او تلبيـة اوامـر احـد              . ضد القدس واالقصى  

فاالنتفاضة قادمة عاجالً ام اجالً ما دام االحتالل قائماً و ما دام ال يوجد طريق آخـر النجـاز الحقـوق                     
  .واالهداف الفلسطينية

لشعب ليس بحاجة الى من يحركه، فهو يتحرك دائما لوحده، وانما بحاجة ألن تكون قيادتـه وقـواه                  ان ا 
وفعالياته موحدة ومعه في مقدمة الصفوف في مقاومة االحتالل لكي تقود المقاومة واالنتفاضة وتنظمهـا               
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ق االهداف التي   وترشدها عندما تندلع، وتوفر لها الوعي الالزم ومقومات الصمود واالستمرار حتى تحق           
  . عجزت االنتفاضات السابقة عن تحقيقها

لقد استطاعت االنتفاضة االولى ان تحصل على اعتراف العالم كله، بما فيه معظم االسرائيليين بوجـود                
ولكن القيادة اخطأت بعقد اتفاق اوسلو الذي اعترف بالمنظمـة ولـم يعتـرف              . شعب فلسطيني وقضيته  

  .العتراف الفلسطيني بإسرائيل والتخلي عن المقاومة واوراق القوة الفلسطينيةبالحقوق الفلسطينية مقابل ا
ان تجعل العالم كله، بما فيـه معظـم االسـرائيليين يعترفـون             ) المظلومة(واستطاعت االنتفاضة الثانية    

" العنـف "بضرورة قيام دولة فلسطينية، ولكن القيادة اخطأت بتحميل نفسها وشعبها المسؤولية عن اندالع              
وألغت مرة اخرى خيار االنتفاضة والمقاومة، وانهمكت بالبحث عن اوهام السالم، دون التركيـز علـى                

  . ضرورة انهاء االحتالل التي بدونها ال يمكن اقامة دولة حرة ومستقلة
ان االنتفاضة الثالثة قادمة ال محالة ألن الشعب الفلسطيني ال يمكن ان يقبل استمرار االحتالل، أو بمجرد                 

  .تحسين حياته تحت االحتالل
تأسيساً على ذلك يجب ان ينشغل الجميع منذ اآلن بالحوار والبحث واالستعداد لقيادة االنتفاضة القادمـة                
لكي تكون انتفاضة قادرة على انهاء االحتالل وانجاز الحرية والعودة واالستقالل، وحتى تحقق ذلك البد               

رار الحياة الفلسطينية في مجرى النضال لدحر االحـتالل         وان تكون سلمية وشعبية وشاملة وتضمن استم      
  .على أساس تقليل الخسائر الفلسطينية الى ادنى حد ممكن وتعظيم المكاسب

واذا كان الحوار الوطني لم ينه االنقسام، فيمكن ان يكون االنخراط في مواجهة االحتالل فـي انتفاضـة                  
  .شعبية اقصر طريق نحو الوحدة

  !!!ومة توحد والسلطة تفرقفاالنتفاضة والمقا
  20/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 

  
  يا علماء السعودية تحركوا .57

  عبد الباري عطوان
يبدأ السناتور جورج ميتشل، مبعوث السالم االمريكي، جولة جديدة في المنطقة غدا االحد، حيث سـيحط                

 مقر السلطة، في محاولة جديدة الحياء المفاوضات غير         الرحال في تل ابيب، ومن ثم يعرج على رام اهللا         
  .المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين

السناتور ميتشل سيلتقي حتماً بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي، الذي يعيش اسوأ حاالتـه هـذه                
باس، الـذي قيـل انـه       األيام، ولكن من غير المعروف ما اذا كان سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود ع            

في حمام منزله اآلخر في تونس، مما اضطره        ' تزحلقه'يعتكف حالياً في منزله في العاصمة االردنية بعد         
  .للعودة الى العاصمة االردنية لمراجعة االطباء فيها

وعكة الرئيس عباس هذه ربما تكون سياسية،، فالرجل انتظر عدة ايام في تونس لعله يحظى بدعوة مـن                  
م الليبي لزيارة طرابلس واغالق ملف الخالف معه قبل انعقاد القمة العربية، ولكن انتظـاره طـال                 الزعي

  .والدعوة لم تأت
االمريكية الجديدة، فكيف يعود الـى      ' الطبخة'واالبتعاد عن   ' الحرد'ومن الجائز ان الرئيس عباس فّضل       

لقـوات االسـرائيلية والمـرابطين      مفاوضات غير مباشرة والقدس المحتلة تشهد مواجهات دموية بين ا         
  .المدافعين عن مقدساتها التي تتعرض لعمليات تهويد متسارعة

أحوال الزعماء العرب ليست على ما يرام، فها هو الرئيس المصري حسني مبارك يتعافى مـن عمليـة                  
ر عـدم   في حمام منزله، ويقـر    ' يتزحلق'من امعائه، وها هو الرئيس الفلسطيني       ' أورام'جراحية إلزالة   

العودة الى رام اهللا، حتى اآلن على األقل، أما حالة الهرم التي يعيشها زعماء عرب آخرون فال تحتـاج                   
  .الى الكثير من الشرح، فنسبة كبيرة من هؤالء يعيشون في أواخر السبعينات والثمانينات من اعمارهم
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ائباً لهما، فاألول يريد توريث نجلـه،  القاسم المشترك بين الرئيسين المصري والفلسطيني، انهما لم يعّينا ن    
والثاني وان بدأت الفكرة تراوده فان الوقت ال يسعفه وال يملك دولة بعد وفوق كل هذا وذاك فان بديلـه،                    

  .أي الدكتور سالم فياض بات جاهزا
اللجنة الرباعية الدولية، التي انعقدت في موسكو يوم امس بحضور وزراء خارجيـة امريكـا وروسـيا                 

حاد االوروبي واألمين العام لألمم المتحدة، مهدت الطريق لجولة ميتشيل هذه باصدار بيـان قـوي                واالت
يدين العمليات االستيطانية االسرائيلية في القدس المحتلة، وتحديد مهلة زمنية مقـدارها ثالثـة اسـابيع                

  .الستئناف المفاوضات غير المباشرة
****  

ال ينطوي على اي نوايا جديـة، بـسبب         ' مجرد مسرحية 'هذا  نختلف مع كثيرين اعتبروا موقف اللجنة       
العالقات االستراتيجية القوية بين واشنطن وتل ابيب، ففي رأينا انه، اي ادانة ممارسات حكومة نتنيـاهو                
االستيطانية في القدس وغيرها، تعكس قلقاً كبيراً من جراء تدهور االوضاع في المنطقة بـشكل عـام،                 

  .محتلة بشكل خاصواألراضي العربية ال
الهّبة الشعبية العارمة في القدس المحتلة التي تجسدت في تدفق اآلالف من ابناء القدس والمناطق المحتلة                

 باتجاه األقصى لحمايته، والتضامن العربي المتنامي مع هؤالء المرابطين، وعودة صـواريخ             1948عام  
ها مؤشرات عن قرب حدوث االنفجار الكبير       المقاومة لتضرب تجمعات اسرائيلية في عسقالن والنقب، كل       

  .في المنطقة
االدارة االمريكية التي اهينت من قبل حليفها االسرائيلي المتغطرس، تشعر ان الجهود الـضخمة التـي                
بذلتها لتحسين صورة بالدها في العالم االسالمي لم تفشل في تحقيق اهدافها فقط، بل بدأت تعطي نتـائج                  

  عكسية
لة الكراهية ألمريكا تبلغ معدالت غير مسبوقة، بعد ان اتضح مـدى ضـعف الـرئيس                تماما، وبدأت حا  

االمريكي باراك اوباما امام حليفه نتنياهو، وعجزه الكامل عن ترجمة اي من وعوده بتغييـر الـسياسة                 
  .الخارجية االمريكية على اساس االحترام والمصالح المتبادلة

مريكية من خالل اهاناته المتواصلة لها ولقياداتها، انطالقـاً مـن           نتنياهو الحق ضرراً كبيراً باالدارة اال     
ايمانه الراسخ بأنه اقوى من الرئيس اوباما لسيطرته الكاملة، من خالل اللوبي اليهودي، على المؤسـسة                

) النـواب والـشيوخ   (االمريكية الحاكمة، ودائرة صنع القرار فيها، والمقصود هنا الكونغرس بمجلـسيه            
  .االقتصادية والدينية واالعالمية االخرىواللوبيات 

***  
الجنرال االمريكي ديفيد بترايوس قائد القوات االمريكية في الشرق االوسط كان االكثر جرأة من رئيـسه                
عندما قال في شهادته امام الكونغرس مؤخراً ان اسرائيل لم تعد ذات قيمة استراتيجية للواليات المتحدة،                

  .نية باتت تهدد ارواح الجنود االمريكيين في العراق وافغانستانوان ممارساتها االستيطا
وجود توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق والصديق الصدوق السـرائيل فـي اجتماعـات اللجنـة       
الرباعية في موسكو هو الخطر الحقيقي على المنطقة وطموحات ابنائها، فمهمة هذا الرجل تنحصر فـي                

و امريكية تجاه اسرائيل، وهو صاحب مشاريع السالم االقتصادي، ويعتبر          امتصاص اي غضبة عربية ا    
  .الخبير االكبر في كيفية تزوير الحقائق، وبناء السياسات المشبوهة على اساس االكاذيب

االدارة االمريكية تعيش اسوأ ايامها ايضاً في العالمين العربي واالسالمي، فهي تريد المعتـدلين العـرب           
حربها الباردة او الساخنة المقبلة ضد ايران، ومخططاتها للبدء في حـصار اقتـصادي ال               الى جانبها في    

يمكن ان تنجح دون مشاركتهم وتوظيف ارصدتهم ونفطهم وغازهم في خدمتها، ولهذا البد من امتصاص               
، حالة الغضب الحالية في العالمين العربي واالسالمي بسبب التجاوزات االسرائيلية الدموية فـي القـدس              

  .بالعودة وبشكل سريع الى طاولة المفاوضات مجدداً
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االنتفاضة العربية في القدس المحتلة يجب ان تستمر وتتصاعد، وان تحظى بالدعم وبشكل اكبر من قبـل     
الشعوب العربية واالسالمية، فطالما ان االسرائيليين يريدونها حرباً دينية تستهدف المقدسات االسـالمية،             

  .ينياً، اسالمياً ومسيحياً، بالقدر نفسه او بطريقة اكبرفليكن الرد عليها د
العرب والمسلمون انخدعوا اكثر من مرة باالدانات االمريكية، والوعود المعسولة بالسالم، المتـصاص             
االنتفاضات، او لتهدئة الغضب وامتصاصه تجاه الحروب االمريكية واالسرائيلية فـي المنطقـة، مـن               

لسطين، وعليهم ان ال ينخدعوا مرة اخرى، ويقبروا االنتفاضة الجديـدة فـي             افغانستان وحتى العراق وف   
  .مهدها وقبل ان تكبر ويشتد عودها

النظام الرسمي العربي الذي ظل مطّية للمشاريع والخدع االمريكية يعيش اسوأ أيامه ايضاً، النـه نظـام                 
ع للتخلص منه، ولم يحـدث      ثبت عجزه وفشله على االصعدة كافة، وبدأت الشعوب تتحرك في بعض البق           

  .ان سمعنا وشاهدنا ضغوطاً اللغاء مبادرة السالم العربية مثلما نراها ونسمعها اآلن
***  

رجال الدين في العالم االسالمي هّبوا في معظمهم لنجدة المدافعين عـن االقـصى، ولكـن الالفـت ان                   
العربية هذه قبل سبع سـنوات، مـا        نظراءهم في المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت مبادرة السالم          

زالوا يلتزمون الصمت، ولم تصدر عنهم فتوى واحدة تناصر المرابطين في القـدس، والمـدافعين عـن            
المقدسات، وتطالب العاهل السعودي بسحب مبادرة السالم وتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه اثناء قمة               

  .وعة الى االبد على الطاولةالكويت االقتصادية، بأن هذه المبادرة لن تظل موض
العاهل السعودي يجب ان ينتصر للمسجد االقصى والحرم االبراهيمي ومسجد الصحابي الجليل بالل ابن              
رباح، ويرد على عمليات التهويد هذه باطالق رصاصة الرحمة على المبادرة العربية التي حملت اسمه،               

حرمين الشريفين، وال يستقيم لقبـه ومكانتـه        وكان هو صاحبها وواضع خطوطها العريضة، فهو خادم ال        
  .دون حماية الحرم الثالث

رجال بيت المقدس واكناف بيت المقدس الذين هبوا لحماية مقدساتهم والدفاع عنها بأرواحهم، وهم العّزل               
المحاصرون، هم الذين يقلبون كل المعادالت االستراتيجية في المنطقة، ويفضحون الوجـه العنـصري              

السرائيلي، ويكشفون كم هو مكلف العبء االسرائيلي على كاهل الغرب والعـالم، اقتـصادياً              االجرامي ا 
فهذه الدولة وممارساتها وجرائم حربها مصدر الغالبية الساحقة من التـوتر والـال             . واخالقياً واستراتيجياً 

  .دانات اللفظية فقطاستقرار الذي يعيشه العالم حالياً، وآن األوان لمواجهتها بجدية وصرامة وليس باال
  20/3/2010القدس العربي، 

 
  لماذا ينجح اللبناني خارج وطنه؟ .58

  سليم نصار
، مخاطر االنحالل والتراجع بسبب 1933عندما واجهت مسيرة األلف ميل التي أطلقها ماوتسي تونغ عام 

 شو إن الي، تفشي أمراض الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء بين األنصار والمحازبين، لم يجد رفيقه
أفضل من الطبيب اللبناني األصل جورج نعوم حاتم يوكل إليه مهمة اإلشراف على فرق المعالجات 

  .الميدانية
. وكان الطبيب الشاب جورج حاتم قد غادر الواليات المتحدة، وتطوع للخدمة المجانية في الجيش األحمر

الد تضم أكثر من بليون مواطن، ومنحه اسماً ولما انتصر ماوتسي تونغ كافأه بتعيينه وزيراً للصحة في ب
 عمل سفير 1988وبعد وفاته عام .  عقب زواجه من نجمة الفن الشهيرة سو فايMA HAIDEصينياً 

لبنان في بكين فريد سماحة، على إحياء ذكراه بالتعاون مع بلدية حمانا التي ثبتت له تمثاالً نصفياً في 
  .الساحة العامة



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1734:   العدد             20/3/2010السبت  :التاريخ

المحافظين والعمال في حّل أزمة إرلندا الشمالية عقب حرب أهلية استمرت أكثر وعندما فشلت حكومات 
من ربع قرن بين الكاثوليك والبروتستانت، تدخل الرئيس األميركي بيل كلينتون واختار السناتور اللبناني 

وبعد جوالت صعبة دامت ثالث سنوات، نجح . األصل جورج ميتشل ليقوم بمهمة المصالحة والتسوية
وربما تذكر الرئيس باراك ). 1998(ن بلدة بكاسين في إقناع الطرفين بضرورة توقيع اتفاق تاريخي اب

  .أوباما تلك المأثرة يوم انتدبه لحل مشكلة الشرق األوسط
ومع أن رئيس الغالبية الديموقراطية السابق في مجلس الشيوخ، كان يفاخر بأن كل النزاعات قابلة للحل 

ال أنه ُأصيب باإلحباط من سلوك نتانياهو الذي يصّر على ضم القدس الشرقية، ولو شرط توفير الحلول، إ
  .أدى ذلك الى إشعال حرب في المنطقة

بقي أن نذكّر بأن والد ميتشل هو من أصل إرلندي، ولكن أسرة طنوس بولس حرفوش تبنته عندما كان 
اش في محيط لبناني، وانتسب الى حيث ع» واترفيل«ثم نقلته من نيويورك الى . في الثالثة من عمره

والطريف أن الزوج جيمس كيلروي، . عائلة لبنانية، وتزوج صبية لبنانية هي منتهى سعد، والدة جورج
الذي عاش وتربى في ظل الكنيسة المارونية، لم يفقه كلمة واحدة من اللغة اإلرلندية، ولكنه كان يتكلم 

  !وشة صعتر كل صباحاللغة العربية بطالقة، ويحرص على تناول منق
، قرر مجلس إدارتها تكليف كارلوس »تويوتا«اليابانية عن منافسة شركة » نيسان«وعندما عجزت شركة 

» رينو«غصن، ابن بلدة عجلتون، القيام بدور المدير التنفيذي، إضافة الى دوره المماثل في شركة 
أم على مستوى األداء ... لتطور التقنيالفرنسية، وبعد تحقيق نجاح كبير، إن كان على مستوى األرباح وا

والتسويق، ظهرت في محالت طوكيو وكيوتو ويوكوهاما لعبة لألطفال تمثل كارلوس غصن في شكل 
وكثيراً ما أشارت صحف طوكيو . سوبرمان آسيوي، يطير في فضاء اليابان متحدياً السوبرمان األميركي

  .لف إنقاذ شركة وطنيةالى المهمة االستثنائية التي منحت لشخص لبناني ك
. البن بلدة أميون جاك نصر» فورد«وفي هذا المجال يمكن التذكير بالدور االستثنائي الذي منحته شركة 

. ذلك أن ورثة هنري فورد اختاروه مديراً تنفيذياً بهدف إنقاذ أعرق شركة سيارات في أميركا والعالم
دارية، عاد الورثة ليتآمروا على نصر بافتعال ولما تجاوزت الشركة في عهده، الصعوبات المالية واإل

بي أتش (وهو حالياً يشغل منصب أكبر شركة معادن في أستراليا والعالم . حكاية الدواليب المتصدعة
  ).بي

وعندما انهار االتحاد السوفياتي، وبرز اسم بوريس يلتسن كوريث لمخيائيل غورباتشوف، حرصت 
 في الواليات المتحدة، لإلشراف على العملية الخطرة التي ُأجريت واشنطن على إرسال أشهر أطباء القلب

ولم يكن ذلك الطبيب سوى البروفيسور مايكل دبغي، المهاجر الى هيوستن من بلدة . للرئيس الروسي
  .مرجعيون

ويعتبر الدكتور دبغي من أشهر أطباء العالم باعتراف زمالئه الذين حضروا في الكونغرس حفلة تسليمه 
بعد أن أجرى ستين ألف عملية ) 2008يوليو /  تموز12( سنة 99وقد توفي عن . ميدالية ذهبيةأرفع 

للقلب المفتوح، واخترع أجهزة وأدوات القلوب االصطناعية، وقدم للجراحين ابتكارات في مجال جراحة 
  .األوعية الدموية

ة كادت تدفع إدارتها الى ، ألزمة مادية حاد)النيويورك تايمز(وعندما تعرضت أهم صحيفة أميركية 
 250إعالن التوقف، لجأت الى أغنى رجل في العالم كارلوس سليم، ابن بلدة جزين الذي أسعفها بـ

  .مليون دوالر كي ترتب أوضاعها المالية
هذا غيض من فيض، ألن قائمة المغتربين المبرزين طويلة جداً بحيث يصعب حصرهم في الكثير من 

  .نتشارهمالكتب التي رصدت أماكن ا
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الذي اكتشفه إميل بستاني في لندن ) ابن عجلتون(فالدكتور دبغي مثالً يذكرنا بالدكتور السير بيتر مدور 
ذلك أنه كان أول جراح في العالم ينجح في ربط الشرايين . 1960يوم تسلم جائزة نوبل للفيزياء عام 

  .عالمية الثانيةالمتقطعة بعد أن أجرى آالف العمليات على الجرحى خالل الحرب ال
 اختراعاً في مجال الهندسة 76الذي سّجل ) ابن النبطية(حسن كامل الصّباح : ومن أبرز رواد هذه القائمة

الذي صمم القمر االصطناعي وأشرف على ) ابن بيروت(وعالم الفلك مصطفى شاهين ... الكهربائية
 المعلومات الشاملة عن المياه بهدف قياس دورة الحرارة في األرض وجمع» ناسا«إطالقه من قاعدة 

  .المتبخرة من المحيطات
وما ينطبق على العلماء واألطباء والخبراء، ينطبق أيضاً على االقتصاديين والتجار والسياسيين 

وكان . والصناعيين الذين عرفهم عالم االغتراب في أميركا الالتينية وأميركا الشمالية وأفريقيا وأستراليا
 زيارة أغنى رجل في العالم كارلوس سليم للبنان، أو زيارة المدير التنفيذي لشركة من الطبيعي أن تثير

كارلوس غصن الذي حاضر في الجامعة األميركية األسبوع الماضي، السؤال الكبير حول » نيسان«
وهل صحيح أن لبنان هو مقبرة الكفاءات؟ وأن . نجاحات اللبنانيين في الخارج، وإخفاقاتهم في الداخل

ال يمكن المواطن أن «: بناني في االغتراب يعتبر أكبر من بلده، خالفاً للقاعدة المعروفة التي تقولالل
  .»يكون أكبر من وطنه

وتحضرني في هذه المناسبة حادثة طريفة رواها رئيس جمهورية كولومبيا الراحل خوليو طربيه، أثناء 
ه حرص على استقبال بعض أبناء الجالية ذلك أن. زيارته الرسمية لبريطانيا في عهد مارغريت ثاتشر

وصدف في ذلك اليوم أن دارت معارك قاسية شملت كل األراضي . اللبنانية برفقة صديقه عساف بيطار
لذلك افتتح طربيه حديثه بالسؤال عن الحرب اللبنانية، وعن الحلول الواجب اتباعها . اللبنانية تقريباً

وبدالً من إسداء النصح بطريقة هادئة يستفيد . ته المتواصلةللمساهمة في إخراج وطنه األصلي من محن
عندئذ تدخل طربيه . منها الرئيس السائل، فقد اختلف الحاضرون على األولويات وعلى سبق اإلنقاذ أيضاً

قال إنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس إلياس سركيس يطلب منه مساعدة سفير : ليروي الحادثة التالية
وبعد االستيضاح عن تفاصيل المعركة . يني في معركته الديبلوماسية داخل األمم المتحدةلبنان غسان تو

الديبلوماسية، وعد الرئيس الكولومبي الرئيس سركيس، بأنه سيعطي سفير كولومبيا تفويضاً للتنسيق مع 
وهو (صياغة ثم اتصل برئيس وزراء جامايكا إدوار . السفير تويني حول القضايا المتعلقة بمستقبل لبنان

ليضعه في صورة األزمة، ويقترح عليه اإليعاز الى سفيره في المنظمة الدولية تبني ) من أصل لبناني
  .موقف غسان تويني

ويكمل طربيه حديثه بالقول إنه تلقى مكالمة هاتفية ثانية بعد أسبوعين من الرئيس كميل شمعون ينصحه 
صلية لبنان، ألن غسان تويني ال يخدم في رأيه وطنه بقدر فيها أال يزج بالده كولومبيا في حرب بالده األ

ويقول إنه اتصل فوراً بصديقه إدوار صياغة، وطلب منه االبتعاد عن . ما يخدم العرب والفلسطينيين
إن نجاح المغترب اللبناني يتوقف على ابتعاده عن مشاكل لبنان «: النار اللبنانية، متسلحاً بالحجة القائلة

  .»لية الضيقةوخالفاته المح
وهذا ما اكتشفه وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي الذي حاول وقف التصدع الذي تعاني منه 
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، بل هذا ما حاول أن يحققه في أستراليا وزير السياحة فادي عبود أثناء 

 وهي مهمة بالغة الصعوبة ألنها تعكس مشاركته في االحتفال بتدشين تمثال المغترب في أستراليا،
كما تعكس بالتالي رفض المهاجر لنقل العجز الذي مني به في . انشطار االتجاهات السياسية داخل لبنان

وطنه األصلي، الى األوطان التي تؤّمن له العيش الكريم والحياة الحرة، خصوصاً أن ظاهرة االغتراب 
رة، بل عن الحاجة الى تأمين العمل والعلم والضمانات اللبناني لم تنشأ عن حب السفر والمغام

وكان من نتيجة ازدياد الهجرة خالل الحرب األخيرة، أن حرم لبنان من طاقات شبابه . االجتماعية
  .وكفاءاتهم بحيث قيل إن الوطن الصغير يعاني من نزيف األدمغة أكثر مما يعاني من نزيف األسلحة
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  !والحل؟
اداً كبيرة في الحروب األهلية األوروبية منذ الثورة الفرنسية، اختارت كل سويسرا التي فقدت أعد

لذلك تستغرب أن . اختارت صناعة الشوكوالتة والساعات والمصارف. الحلول، ما عدا الحل السياسي
وأن يكون هناك ... يكون هناك تسعة سويسريين من عشرة ال يعرفون اسم رئيس الجمهورية االتحادي

ولو اختار لبنان هذا الحل، لما اضطر وليد . رة ال يعرفون اسم رئيس جمهورية الكانتونثمانية من عش
  !جنبالط وميشال عون الى القيام بأدوار هي حتماً ضد قناعتهما الشخصية

  20/3/2010الحياة، 
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