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  كي مون يؤكد عدم شرعية االستيطان ويدعو الستئناف المفاوضات  بان  .1
 األمين هأكدما :  منتصر حمدان-رام اهللا  عن مراسلها في 27/12/2009الخليج، اإلمارات، نشرت 

لمتحدة، بان كي مون، أمس خالل مؤتمر مشترك مع رئيس الحكومة االنتقالية الفلسطينية العام لألمم ا
 بوقف اإلجراءات أحادية الجانب، وتوفير بيئة "إسرائيل"سالم فياض في رام اهللا، على وجوب التزام 

اجل  من "إسرائيل"مؤاتية ومرنة تسهل عملية التسوية السياسية، موضحا أن هناك ضغوطاً تمارس على 
وجدد التزام األمم المتحدة بالعمل المشترك إلنجاح إقامة الدولة الفلسطينية على . تحقيق هذا االلتزام

 وأكد ضرورة العمل المتواصل إلنجاح مفاوضات التسوية في مختلف قضاياها 1967الـ  "حدود"
يمكننا "وأضاف . "يعمكاناً مقدسا للجم"األساسية التي تشمل الحدود والالجئين والقدس التي اعتبرها 

ويجب علينا أن نجد وسيلة كي تسفر المفاوضات عن القدس كعاصمة للدولتين مع ترتيبات لألماكن 
  ."المقدسة تكون مقبولة للجميع
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وأكد ترحيبه بقرار السلطة إجراء مفاوضات غير مباشرة تمهد لمفاوضات مباشرة، تضمن حل مختلف 
وأكد في الوقت ذاته وجوب وقف .  بمسؤولية"إسرائيل"تصرف القضايا العالقة، لكنه ربط ذلك بوجوب 

 بسبب وجود "اإلحباط"، والعودة إلى المفاوضات، رغم إقراره بشعور الفلسطينيين ب"ما اسماه العنف
هذه لحظات حرجة، إال أنها أيضا مهمة، ونحن عازمون "وأضاف  . "إسرائيل"اتفاقات كثيرة لم تنفذها 

، معرباً عن أمله في بدء المفاوضات غير المباشرة قريباً وشدد "يدة هذه المرةعلى الوصول إلى نهاية ج
منذ "وانتقد الحكومة اإلسرائيلية قائالً . على أهمية بدء المفاوضات بهدف الحل وليس من أجل التفاوض

عام ونصف العام ومنذ مجيء هذه الحكومة لم يحدث أي تقدم في العملية السلمية المدعومة من قبل 
وأكد كي مون أنه يعتزم التوجه إلى قطاع غزة اليوم األحد واإلطالع عن كثب عما . "لمجتمع الدوليا

يجري هناك من أوضاع صعبة، مشددا على أهمية العمل بسرعة من اجل دعم الوضع اإلنساني وتوفير 
الفلسطيني سأتوجه إلى غزة تعبيرا عن تضامني مع محنة الشعب “وقال . الحياة الكريمة للفلسطينيين

ودعا إلى البدء بإعادة إعمار غزة وبناء المنازل المدمرة، مؤكدا  ."هناك ولتأكيد احتياجاته للمساعدة
  . تضامنه مع سكانها الذين يعيشون تداعيات الحصار 

 بان كي مون لم يخف دهشته  أن محمد يونس–رام اهللا  عن مراسلها في 21/3/2010الحياة، ونقلت 
 الصدمة أمس، وهو يشاهد تشابك االستيطان والجدار الفاصل وتقسيم الشوارع  حدإلىالتي وصلت 

وعزل األراضي الفلسطينية وتقسيمها الى ثالثة أجزاء، فخاطب سالم فياض الذي كان يطلعه على 
أنتم تعيشون تحت قيود بالغة الشدة، كيف ": ، قائالً" الفلسطينيةاألراضيحقائق الحياة اليومية في "خريطة 

انتم ال تستطيعون "وأضاف ".  في المئة من أرضكم؟ هذا أمر غير مقبول60رمون من العمل في تُح
 لدى لقائه بهم اإلسرائيليين انه سيطلب من القادة  ووعد كي مون."األرضإدارة اقتصاد طبيعي في هذه 

تهدف إلى تحسين  بخطوات والقيامفي هذه الزيارة إزالة الحواجز العسكرية وتخفيف القيود على المعابر، 
  .حياة الفلسطينيين وتمكنهم من العيش في ظروف أفضل

  
  االستيطان اإلسرائيلي والجدارعلى يطلع مون فياض  .2

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في جولة  بااصطحب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض قام
وقف العنصري والتجمعات االستيطانية، وفي الضفة الغربية أطلعه خاللها على مقاطع من جدار الفصل 

غفعات "فياض وضيفه في حي المصيون في رام اهللا، وشاهدا معاً التوسع االستيطاني الجارف في تجمع 
 التي يعزلها خلفه، واألراضي االستيطاني المقام على أراضي شرق القدس، كما شاهدا الجدار "زئيف

ممنوع على الفلسطينيين رغم مروره في قرى غرب  المخصص لإلسرائيليين وال443والطريق الرقم 
  .  العسكري المقام غرب رام اهللا، ومن حوله معسكراً ممتداً للجيش"عوفر"شاهد أيضاً سجن . رام اهللا

 60 هي األكبر وتشكل التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية" ج" المنطقة أنابلغ فياض المسؤول االممي و
 ألف مواطن من أصل أربعة ماليين يعيشون 70ن ال يعيش فيها سوى في المئة من مساحة الضفة، لك

 الفلسطينيين محرومون من أي نشاط اقتصادي أو عمراني في هذه أنفي األراضي الفلسطينية، مضيفاً 
 في المئة من مساحة 8.5 والمصادرة، وأن إسرائيل تعزل باالستيطانالمنطقة التي تستهدفها إسرائيل 

 أن العسكري، وأبلغه "عوفر" المتحدة عن سجن لألمم وتحدث فياض لألمين العام .الضفة خلف الجدار
إسرائيل تحتجز في هذا السجن ناشطي النضال السلمي الفلسطيني، مثل منسق اللجنة الشعبية لمواجهة 

  . الجدار في قرية بلعين عبد اهللا ابو رحمه
  21/3/2010الحياة، 
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  به" إسرائيل"ألهم التزام عباس يعد بيان الرباعية مهم لكن ا .3
بيان الرباعية الذي حضت فيه "، وقال في بيان إن  الرباعيةرحب الرئيس محمود عباس بإعالن اللجنة

إسرائيل على وقف النشاطات االستيطانية بما فيها النمو الطبيعي، مهم جداً، لكن األهم أن تلتزم إسرائيل 
ساس المشكلة هي االستيطان، وبالذات في القدس، أ"ن وأضاف إ. "ما ورد فيه حتى تنطلق عملية السالم

ألن القدس كالضفة الغربية وغيرها، والمفروض أن تلتزم إسرائيل أوالً بيان الرباعية، لكن أساساً يجب 
من جانبه، صرح فياض قبل . " التزمت تكون هذه الخطوة جيدةفإذاأن تلتزم خطة خريطة الطريق، 

الرباعية تقدمياً ويشتمل على العناصر الرئيسة التي يجب أن تحكم سير نعتبر بيان ": اجتماعه مع بان
  ."عملية السالم

  21/3/2010الوطن، السعودية، 
  

  وفد من الحركة في ليبيا لمعرفة المالحظات على الورقة المصرية: حماسمسؤول في  .4
 أرسلت وفداً إلى  أن الحركة"الحياة"لـ حماس مسؤول بارز في حركة كشف :  جيهان الحسيني–القاهرة 

  . طرابلس استجابة لطلب ليبي لمعرفة مالحظات حماس على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية
لوفد وضع المسؤولين الليبيين في الصورة، وأبلغناهم مالحظاتنا التي تم خفضها إلى ثالث، ا": وأوضح

 هي موضوع إصالح المنظمة وهي تتناول إعادة األمور إلى ما كانت عليه في ثالث قضايا جوهرية
  . وإعادة بنائها

 التي حذفت "بناء"وقال إن القضية الثانية خاصة بموضوع األجهزة األمنية، وتريد حماس إعادة كلمة 
وأضاف أن القضية الثالثة هي موضوع لجنة االنتخابات .  األجهزة األمنية"هيكلة"ووضعت مكانها كلمة 

  . التشاور، كما ذكرت الورقةالتي سيتم تشكليها بالتوافق وليس ب
نريد االتفاق ": وكشف أن حماس تريد تعديل بند ورد في الورقة المصرية عن توقيت االنتخابات، وقال

فاألمر يحتاج إلى ... على موعد جديد لالنتخابات ألن الوقت المذكور في ورقة المصالحة لم يعد مناسباً
غوا المسؤولين المصريين بمضمون تحفظاتهم، أكد المصدر وعما اذا كانوا أبل. "مزيد من المهلة الزمنية

  ."تم فعالً إرسال وفد اليهم وأبلغناهم إياها"أنه 
أي دور يمكن أن تقوم به ليبيا في "وشدد على أن وفد حماس الذي التقى المسؤولين الليبيين أكد لهم أن 

 في هذا الملف ألن مصر هي ونحن ال نبحث عن دور جديد... هذا الصدد مساند وداعم للدور المصري
التي تدير هذا الملف، ونحن نتمسك برعايتها لجهود المصالحة التي بذلت فيها الكثير من المساعي 

  . "واالتصاالت وحققت خطوات كبيرة في هذا الصدد
 إن مصر تتمسك بضرورة توقيع حماس على "الحياة"في غضون ذلك، قال مصدر مصري موثوق لـ 

مصالحة قبيل حضورهم أسوة بحركة فتح التي وقعت على الورقة على رغم ما لديها الورقة المصرية لل
وأوضح أن مصر تتمسك . "لم نغير من موقفنا، فليوقعوا أوالً على الورقة": وأضاف. من تحفظات

  . الفلسطينية-بضرورة كشف حماس هوية قتلة الضابط المصري الذي قتل على الحدود المصرية 
  21/3/2010الحياة، 

  
 عزام األحمد التقى وفدا من حماس في دمشق  .5

حمد التقى ن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األأكد مسؤول فلسطيني أمس أ:  ا ف ب-رام اهللا 
بو أالجمعة في دمشق وفدا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى 

تم عقد لقاء بين وفد من حركة فتح ضم عزام " انه وقال هذا المسؤول الذي رفض كشف هويته. مرزوق
بو مرزوق وعضوي أاالحمد ومسؤول فتح في سوريا سمير الرفاعي ووفد من حركة حماس ضم 

 ".المكتب السياسي لحماس عزت الرشق وعماد العلمي
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 اللقاء تم بناء على مبادرة من حركة فتح، وبحث مطالبة حركة فتح لحركة حماس بضرورة"واضاف ان 
لحماس مالحظات على "ونقل المسؤول عن ابو مرزوق قوله خالل االجتماع ان ". توقيع وثيقة المصالحة

واذ ". الورقة المصرية وتريد عقد لقاء مع فتح والفصائل الفلسطينية يكون ثنائيا او برعاية مصرية
ضا بحث الوضع تم خالله اي"، اوضح انه " كان جيدا وبناء"وصف المسؤول الفلسطيني اللقاء بانه 

السياسي في المنطقة وخصوصا تعثر المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل بسبب استمرار سياسة 
االستيطان االسرائيلية ومواجهة الممارسات االسرائيلية وكيفية الوصول الى موقف عربي مشترك حول 

 ".هذه القضايا
 21/3/2010الدستور، األردن، 

  
 من االستيطان ليس كافياً " الرباعية"موقف : الرشقعزت  .6

طالب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المجموعة الرباعية الدولية باتخاذ : دمشق
إجراءات عملية تلزم الكيان الصهيوني بالوقف الكامل ألعمال االستيطان والتهويد وانتهاك حرمة 

لى إزالة المستوطنات وإنهاء االحتالل المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي المحتلة، وصوالً إ
 . وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وفي الوقت الذي رحب فيه الرشق، بإدانة الرباعية الدولية للعمليات االستيطانية التي تنفذها الحكومة 
 . جاه الصحيحالصهيونية في القدس المحتلة، اعتبر هذه اإلدانة ليست كافية رغم أنها في االت

أن ما تشهده القدس المحتلة من تصاعد لعمليات التهويد، واستهداف للمسجد "وأضاف في تصريح صحفي 
 ."األقصى المبارك، ينذر بتفجير األوضاع في المنطقة

وانتقد الرشق إصرار الرباعية على ضرورة استئناف المفاوضات بين االحتالل الصهيوني والسلطة في 
إن موقف الرباعية تجاه المفاوضات يشكك بمصداقية إدانتها للمشاريع االستيطانية ": رام اهللا، وقال

والتهويدية الصهيونية، ذلك أن الجميع يدرك أن المفاوضات لم تفض إال لمزيد من االستيطان والتهويد 
 ". في األراضي الفلسطينية

  20/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 س رسالة تنازالت عن مالحظات بشأن المصالحةحماس تنفي تحميل عضو كونغر .7
نفت حركة حماس أن تكون حملت عضو الكونغرس األمريكي جاك شيبرد رسالة إلى مصر، : غزة

زعمت وسائل إعالم أنها تضمن تنازالً عن مالحظاتها بشأن المصالحة، مؤكدة في الوقت ذاته على إتمام 
 . يةالمصالحة مع أخذ مالحظاتها على الورقة المصر

ليس بينا وبين اإلخوة في مصر وسطاء أمريكان، ونحن : "وقالت الحركة في تصريح صحفي مكتوب
 ". قادرون على إيصال رسائلنا إليهم بشكل مباشر

من حماس في موضوع المصالحة وقبولها بحكومة وحدة وطنية؛ " تنازل"أما فيما يتعلّق بما زعم عن 
 من األيام رافضين لحكومة وحدة وطنية، بل على العكس، نحن لم نكن يوماً"فأكدت الحركة على أنه 

الذين ندعو لحكومة وحدة وطنية، قائمة على برنامج وطني، وهذا ما حققناه في مكة، حيث تم تشكيل 
 ". حكومة وحدة وطنية برنامجها منبثق من وثيقة الوفاق الوطني؛ ولكن أفشلت بالفيتو األمريكي آنذاك

  20/3/2010عالم، المركز الفلسطيني لإل
  

  تحوالت القضية الفلسطينية رهن التغيير في مصر وتركيا: القدومي .8
أكد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفسطينية ان تحوالت القضية  :الدوحة

تخلصت  بعدما "سرائيلإ"الفلسطينية مرهونة بالتغيير في مصر مثلما أدى التغيير في تركيا الى اطالق يد 
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من الخالفة العثمانية ومثلما كان التغيير في ايران نقطة تحول لصالح القضية الفلسطينية وعلى حساب 
 التي خسرت كل شيء بمجيء الثورة االسالمية حتى سفارتها في طهران انتزعت لصالح "سرائيلإ"

ة وان ابو مازن يعمل ن سلطة رام اهللا ترفع شعار ال للمقاومأ  خالل حوار معه، القدوميأكدو .فلسطين
ال أطلب : لم يعول كثيرا على القمة العربية المقبلة في ليبيا قائالكما أنه . وفق اجندة امريكية اسرائيلية

وبالنسبة لحركة فتح اعتبر القددومي، أن . شيئا من القادة العرب النهم لن يقدموا شيئا للقضية الفلسطينية
  .فسها عن المبادئ والمرجعيات االساسيةفتح الداخل اصبحت أسيرة المال واقصت ن

  21/3/2010الشرق، قطر، 
  

   مسلح من حركة فتح2000منير المقدح ينفي خبر انضمامه إلى حزب اهللا مع  .9
الشرق " في لبنان، لـ"الكفاح المسلح الفلسطيني"نفى منير المقدح، مسؤول :  سوسن األبطح- بيروت
 ألفا مقاتل بكامل أسلحتهم، والتحقوا جميعا بحزب اهللا،  أن يكون قد انشق عن حركة فتح ومعه"األوسط

الهدف من "وقال المقدح إن .  اإلسرائيلي نقال عن مصادر عسكرية إسرائيلية"دبكا"بحسب ما ذكر موقع 
تسريب هذا الخبر هو تحريض المجتمع الدولي على حزب اهللا والمخيمات الفلسطينية، وإحداث مزيد من 

أؤكد أنني باق في فتح متمسك ببرنامجها الذي ينص على تحرير ": وأضاف. "الشروخ داخل حركة فتح
  ."كل فلسطين وعودة الالجئين وااللتزام بالمقاومة
عالقتنا بالحزب هي كما يجدر بها أن تكون مع أي حزب ": وعن طبيعة عالقته بحزب اهللا، يقول المقدح

أي تنسيق عسكري بيننا وبين حزب اهللا، كما مقاوم نكن له كل االحترام، لكن في الوقت نفسه ال يوجد 
ونؤكد في الوقت نفسه أن المخيمات لن تكون شوكة في خاصرة المقاومة أو . أنه ال خالف بيننا وبينهم

  ." سنقف إلى جانب المقاومة ونساندها2006سورية وإنما سنفعل دائما كما فعلنا في سنة 
إن حزب اهللا ":  اهللا، تعليقا على الخبر اإلسرائيلي مسؤول الملف الفلسطيني في حزب،وقال  حسن حدرج

 كما أنه رفض الخوض في نفي أو تأكيد هذا الخبر، مشددا على "ال يتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني
  ."سياسة الحزب التي نتمسك بها دائما هي المحايدة، وال نعتبر أن لنا أي عالقة بهذا الموضوع"أن 

  21/3/2010الشرق األوسط، 
  

  بصاروخين" كيسوفيم"كتائب األقصى تقصف موقع  .10
مسؤوليتها عن قصف موقع ) مجموعات الشهيد ايمن جودة( أعلنت كتائب شهداء األقصى :غزة

 والقطاع، بصاروخين من طراز 48 لـ االحتاللي على السياج الحدودي الفاصل بين أراضي ا"كيسوفيم"
  . "2أقصى "

  21/3/2010الخليج، 
  

  د خطيا لواشنطن بالتجاوب مع شروطها تتعه"إسرائيل" .11
لم تكتف وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، بتعهدات شفهية من رئيس : نظير مجلي: تل أبيب

الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فاضطر إلى إرسالها خطيا، وفيها يؤكد تجاوبه مع عدد كبير من 
رة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأبرزها الموافقة على أن شروطها الستئناف المفاوضات غير المباش

تتناول هذه المفاوضات مواضيع التسوية النهائية، وفي مقدمتها القدس والحدود، والمبادرة إلى إجراءات 
ولكنها، وفقا لتصريحات إسرائيلية، ال تتضمن تعهدا بتجميد البناء االستيطاني في القدس . لبناء الثقة
  .المحتلةالشرقية 

وجاءت هذه التعهدات في أعقاب مفاوضات ماراثونية جرت في واشنطن، بين مستشار نتنياهو للشؤون 
  .الفلسطينية، يتسحاق مولخو، ودينيس روس
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، أمس، "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني، التابع لصحيفة "واي نت"وقال مصدر إسرائيلي مسؤول لموقع 
يات المتحدة األساسية، ألنها أدركت أهمية ذلك إلدارة الرئيس  تجاوبت مع طلبات الوال"إسرائيل"إن 

: بينما قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيلون. أوباما، ولمصلحة التقدم في عملية السالم
إسرائيل تجاوبت مع الشروط األميركية، ألنها أدركت حاجة واشنطن إلى الظهور كوسيط نزيه وغير "

لكن هذا ال يمس أبدا بالعالقات االستراتيجية ": ، وأضاف"ساواة مع طرفي الصراعمتحيز، يتعامل بم
وعلى الرغم من تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على أن هناك تعهدات إسرائيلية  ."بيننا، بل يعمق التحالف

لون أن تكون بتخفيض البناء في القدس الشرقية، واالمتناع عنه تماما داخل األحياء الفلسطينية، فقد نفى أي
لليهود "إسرائيل تنازلت عن شيء من مواقفها االستراتيجية تجاه القدس، وقال أن حكومته ستواصل البناء 

  ."وللعرب في القدس
  21/3/2010الشرق األوسط، 

  
 للفلسطينيين ولن تتفاوض بشأن القدس" تنازالت عن أراض" لن تقدم أي "إسرائيل": ليبرمان .12

 غير اإلسرائيلية الحكومة أن للصحافة األلمانية اإلسرائيليالخارجية  أكد وزير -ب .ف. ا-برلين
 . تسوية للنزاعإلىللفلسطينيين والتفاوض بشأن القدس للتوصل " تنازالت عن أراض"مستعدة لتقديم 

 نزاع الشرق األوسط إنالصادرة غدا االثنين " دير شبيغل"وقال افيغدور ليبرمان في حديث ألسبوعية 
 يمارسوا أنننتظر اآلن من األميركيين  "وأضاف". ت ال يمكن حله بتنازالت عن أراضنزاع ثقافا"

" لم نستفز أحدا" بيتنا القومي المتشدد إسرائيلوقال ليبرمان، زعيم حزب  ".ضغوطا على الفلسطينيين
أن لسنا على استعداد للتفاوض بش "وأضاف". جزء ال يتجزأ من عاصمتنا" القدس الشرقية أنمشددا على 

 ".القدس
  21/3/2010الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
   وتحمل المسؤولية لحماس عن إطالق الصواريخاتطلق تهديداته" إسرائيل" .13

 ما كانت عليه قبل عملية إلى لن تسمح بعودة األوضاع إسرائيل إن إسرائيليةقالت مصادر عسكرية 
اريخ سيدفع الجيش اإلسرائيلي  استمرار سقوط الصوأنوأضافت . "الرصاص المصبوب في قطاع غزة"

.  الفلسطيني في قطاع غزة"اإلرهاب" وتوجيه ضربات إلى مراكز ما وصفه بـ أخرى خيارات إلى
الجيش يدرك أن حماس ال تطلق الصواريخ، لكنها تتحمل المسؤولية كاملة ألنها تسيطر على " إنوتابعت 

  ."غزة
  21/3/2010الحياة، 

 
 صفقة تبادل األسرىبيرتس يدعو لتحرير البرغوثي ب .14

 العبري االلكتروني عن بيرتس خالل ندوة في مدينة بئر  "ولال"  ونقل موقع - سمر خالد-القدس المحتلة 
نحن مضطرون لإلفراج عن  البرغوثي مقابل الجندي " قوله 1948السبع جنوب األراضي المحتلة عام 
 أبداً، بعد يومين من االحتفاالت بإطالق ال داعي للقلق"وأضاف  ."األسير جلعاد شاليط، ال باس في ذلك

سراح األسرى الفلسطينيين ال بد وان ينسى الشعب انجازات حركة حماس، ولو فعلنا  ذك قبل عامين 
وفيما إذا كان من المستطاع اإلفراج عن الجندي األسير ". لكان األمر في طي النسيان في هذه األثناء
حتى اليوم لم نستطع تحرير الجندي األسير لدى  حماس " بعملية عسكرية  وبدون مقابل قال بيرتس

من اجل العمل المكثف على " الشاباك"عسكريا، لقد أصدرت أوامري سابقًا إلى جهاز األمن العام 
 ."تحريره، لكنه بقي في األسر
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صحيح  أنني استعملت عدسات " قائال 2006 وتطرق بيرتس خالل خطابه إلى حرب لبنان الثانية عام 
 وينظر في عدسات ح ولكنني رأيت مستقبل  إسرائيل الذي لم يره كل من يتبج-لقة ذات يوم مغ

نحن من جعلنا من حسن نصر اهللا نجما في العالم العربي، ولكنه أبدا لم  ينتصر : وأوضح .  "مفتوحة
ة الحرب على الجيش اإلسرائيلي وهذا األمر بعيد جدا عنه، نحن من كنا نحارب  على األرض، وفي نهاي

 ."نحن من قرر بان يخرج نصر اهللا من جنوب  لبنان
  21/3/2010الرأي، األردن، 

  
 متطرفون يهود يضرمون النار بمركبات مقدسيين  .15

 أضرم متطرفون يهود، فجر امس النار في العديد من مركبات:  محمد إبراهيم والوكاالت-رام اهللا 
أحياء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، رغم أن مركز الفلسطينيين لدى توقفها أمام منازل أصحابها في 

ر يحذهو تشرطة االحتالل وكان جل ما قامت به .  من الحادثبيقرفي مكان شرطة االحتالل يقع 
  .العديد من السكان من عمليات انتقامية أخرى في األيام القادمة

  21/3/2010البيان، اإلمارات، 
  

   لستة أبناء على حاجز قرب القدس جنود االحتالل يعتقلون فلسطينية أم .16
 ام لستة ابناء ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عصر أمس سيدة فلسطينية:  يوسف الشايب- رام اهللا

 بعد مشادة بينها وبين الجنود الذين حاولوا منعها من عبور حاجز مخيم شعفاط ،من سكان مخيم شعفاط
  .إلسرائيليين اعتدوا على السيدة ومنعوها من عبور الحاجزوافاد شهود عيان ان الجنود ا .شمال القدس

  21/3/2010الغد، االردن، 
  

  شهيد وجرحى في مواجهات مع قوات االحتالل قرب نابلس .17
استشهد امس شاب وأصيب آخر بجروح بالغة الخطورة في مواجهات بين شبان فلسطينيين : رام اهللا

وقعت المواجهات إذ  .بي نابلس في الضفة الغربيةوجنود اسرائيليين في قرية عراق بورين شمال غر
  .عندما دهم مستوطنون نبع مياه في القرية، فتصدى لهم عشرات المواطنين ورشقوهم بالحجارة

  21/3/2010الحياة، 
  

  جنود االحتالل يعتقلون ناشطي سالم متضامنين مع الفلسطينيين ضد الجدار العنصري .18
 االحتالل اإلسرائيلي أمس ثالثة من نشطاء السالم اإلسرائيليين  جنوداعتقل:  يوسف الشايب- رام اهللا

ومتضامن أجنبي خالل قمع مسيرة سلمية نظمتها لجنة مقاومة الجدار ومشروع التضامن الفلسطيني في 
  .منطقة صافا في بلدة بيت أمر شمال الخليل

  21/3/2010الغد، االردن، 
  

   فتى مقدسياًهادهسول حشرطة االحتالل  فلسطيني تفضح كذب مصورعدسة  .19
المصور الفلسطيني عطا عويسات بعدسته شرطة االحتالل في القدس متلبسة بكذبة ضبط : القدس المحتلة

وكشف في صورة نادرة اقتنصها وهو يرصد سيارة جيب لشرطة االحتالل في القدس، . من العيار الثقيل
  .  بالجريمةوهي تدهس فتى مقدسياً قبل أن تسارع للزعم أنه ال عالقة لها

  



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1735:         العدد       21/3/2010األحد  :التاريخ

صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تعرض للدهس من جانب مجهولين وهي تبذل جهوداً لزعمت الشرطة إذ 
  .فضح كذب شرطة االحتالللنشر الصورة، إلى  الصحيفة مما دفع. للبحث عنهم

  21/3/2010الخليج، 
  

   فلسطينيا خالل مواجهات القدس250إسرائيل اعتقلت : تقرير .20
 أن الشرطة اإلسرائيلية ،وزارة شؤون األسرى بالحكومة المقالة في غزة أمسلتقرير  أفاد : د ب أ-غزة 

 فلسطينيا خالل المواجهات األخيرة التي شهدتها أحياء مدينة القدس، احتجاجا على 250اعتقلت حوالي 
وأوضحت الوزارة أن من بين  .افتتاح جماعات يهودية كنيس يهودي قرب المسجد األقصى في المدينة

 كما . عاما وعدد من الصحافيين الذين كانوا يغطون األحداث14 طفال، ال تتجاوز أعمارهم 30لمعتقلين ا
 أسيرا من القدس عن التواجد في محيط البلدة 15 أصدرت قرارا يقضي بإبعاد  اإلسرائيليةالسلطاتأن 

  . يوما15ًالقديمة والحرم القدسي لمدة 
  21/3/2010الغد، االردن، 

   
  نددت بتهويد القدس" اإلبراهيمي" الشرعيين الفلسطينيين انطلقت من ضاةللقمسيرة  .21

التميمي، وبحضور جميع  عقد المجلس األعلى للقضاء الشرعي في فلسطين، برئاسة الشيخ تيسير: الخليل
قضاة المحاكم الشرعية في المحافظات الشمالية، اجتماعا في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل جنوب 

نددت باإلجراءات اإلسرائيلية، ضد  التميمي، مسيرة وعقب االجتماع قاد . الغربية المحتلةالضفة
    .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين، بمشاركة القضاة الشرعيين وجمهور غفير من المواطنين

  20/3/2010 قدس برس
  

  حدود غزةفلسطينيون ومتضامنون أجانب يتحدون الحزام األمني اإلسرائيلي على  .22
تحدى عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب قرار االحتالل اإلسرائيلي إطالق النار على أي : غزة

فلسطيني يدخل الحزام األمني الذي تحاول فرضه على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة بعمق 
رب موقع كيسوفيم العسكري واخترق العشرات الحزام األمني ق.  متر بقوة النيران500 الى 300نحو 

وغرس عدد . اإلسرائيلي في منطقة تقع شمال بلدة القرارة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أمس
كما رفع المشاركون في المسيرة التي تنظم للمرة . من الشبان علم فلسطين في منطقة قريبة من الموقع

، أعالم فلسطين، " الشعبية لمقاومة الحزام األمنياللجنة"الثالثة في أماكن مختلفة في القطاع بدعوة من 
وشعارات منددة بالحزام األمني اإلسرائيلي، ورددوا هتافات تضامن مع المسجد األقصى ومدينة القدس 

  .المحتلة
  21/3/2010الحياة، 

  
 مطار غزةللطيران االسرائيلي اعلى األقل جرَّاء قصف  فلسطينياًمصاباً  15 .23

على األقل بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة، مساء الجمعة، من جرَّاء  ينيا فلسط15أصيب : وكاالت
 فيما أكدت .قصف للطيران الحربي االسرائيلي استهدف عماالً في مطار غزة شرق رفح جنوب القطاع

  .مصادر طبية معلومات عن مزيد من اإلصابات في المنطقة التي استهدفها القصف
  21/3/2010الرأي، االردن، 
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   كهرباء غزة يدعو إليصال الغاز المصري لتشغيل المحطةتوزيعمدير شركة  .24
دعا مدير عام شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، سهيل سكيك، االتحاد األوروبي إلى إدراك : غزة

 أولى األولويات في الواقع اليومي، التي تهم بها كهرباء غزة، وأن يدرك أن حقيقة األزمة التي تمر
طن الفلسطيني هي الكهرباء، محذِّراً من االنعكاسات السلبية المترتبة على انقطاع التيار الذي بات الموا

وناشد الدول العربية التي . يطال كافة القطاعات الحيوية واإلنسانية في قطاع غزة خالل الصيف المقبل
د، ألن الفلسطينيين وحدهم تمتلك النفط والوقود، بأن تساعد في هذا الشأن، على األقل في تمويل الوقو

ليسوا المسؤولين عن الواقع الذي يعيشون، منادياً األمم المتحدة والمسؤولين الدوليين لتحمل مسئوليتهم في 
كما شدد سكيك على أهمية وصول الغاز المصري لتشغيل محطة التوليد . هذا الشأن، بحسب رأيه

أكد توفر في حين . د الحلول الملحة لهذه األزمةكمصدر رخيص ونظيف وصديق للبيئة، باعتبار ذلك أح
  .األمر يحتاج إلى إرادةالفتاً إلى أن مصادر طاقة بديلة كثيرة يمكن استغاللها في قطاع غزة، 

  20/3/2010 قدس برس
  

  يطلع خبير البنك الدولي على أوضاع الصرف الصحي  الفلسطينيةالمياهرئيس سلطة  .25
 أطلع رئيس سلطة المياه شداد العتيلي، خبير البنك الدولي المتخصص في التخطيط : وفا-رام اهللا 

 الحضري والصرف الصحي للمياه ريتشارد بوالرد، على أوضاع قطاع الصرف الصحي بفلسطين
 مليون شيكل بحجة 200والسياسات اإلسرائيلية في اقتطاع مبالغ كبيرة من مقاصة السلطة زادت عن 

 المعيقات اًستعرضمخضر، عادمة التي تتدفق من المناطق الفلسطينية باتجاه الخط األمعالجة المياه ال
وحثّ العتيلي، موفد البنك الدولي  .اإلسرائيلية في منح التراخيص إلنشاء محطات معالجة للمياه العادمة

لوية قصوى  مليون دوالر وإعطاؤها أو70على تمويل إنشاء محطة المعالجة والتي يتوقع أن تبلغ قيمتها 
لما تمثله من مشروع استراتيجي له بالغ األهمية في حماية الصحة العامة والبيئة وتوفير مصادر مياه 

 ألف دوالر لتمويل 300من جانبه، تعهد بوالرد بتوفير  و.يمكن استخدامها لري األراضي الزراعية
  .كي مليون دوالر أمير15دراسة جدوى المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية 

  21/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  في بيان الرباعية" النقاط االيجابية" مرتاحة لـ األردنيةالحكومة .26
في بيان اللجنة الرباعية الذي صدر " النقاط االيجابية"عبرت الحكومة عن ارتياحها من : بترا - عمان

ون االعالم واالتصال وقال وزير الدولة لشؤ .عقب اجتماعها أول من أمس في العاصمة الروسية موسكو
االدانة الواضحة لخطط إسرائيل بناء وحدات "الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف أمس ان 

من ابرز النقاط " استيطانية جديدة وعدم اعتراف اللجنة بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية الى اراضيها
  .الواردة في بيان الرباعية الدولية

  21/3/2010الغد، االردن، 
  

  خطة تحرك للدفاع عن المقدساتل تدعو الفلسطينية للحوار والتنمية -اللبنانية اللجنة  .27
عقدت اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا والجوار والمخيمات اجتماعا استثنائيا : صيدا

سالمية والمسيحية في القدس  االنتهاكات االسرائيلية األخيرة المتمثلة باستباحة المقدسات االناقشت خالله
شارك في االجتماع الذي ترأسته النائب بهية وقد . وبناء كنيس الخراب في محيط المسجد األقصى

الرئيس فؤاد السنيورة ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان وراعي أبرشية صيدا ودير : الحريري
لعدد من المشاركين، جرى التداول في ما وبعد مداخالت  .القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد
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يمكن القيام به من تحركات تعبر عن حالة الرفض واالستنكار لهذه الممارسات العدوانية االسرائيلية التي 
تضمن وصدر عن المجتمعين بيان . تهدف الى تهويد القدس وفلسطين أرضا وتراثا وثقافة وأدياناً

داءات االسرائيلية المتمادية على المقدسات االسالمية والمسيحية  ورفضها الشديدين لإلعت اللجنةاستنكار
 على أهمية استنهاض كافة القوى الحية في لبنان والعالم العربي  والتأكيد.وال سيما القدس واألقصى

ناشد المجتمعون األخوة الفلسطينيين اعتماد كما .  بحق القدسوالعالم من أجل وقف المخطط الصهيوني
 بينهم ألن في وحدتهم قوتهم التي يستطيعون بها مواجهة محاوالت التهويد الصهيوينة الحوار في ما

اعتبار ا،  من أبرزه، كانتقدم عدد من المشاركين في اللقاء بمقترحات وافكار كما .ألرضهم ومقدساتهم
 اقامة، إضافة إلى ذكرى يوم األرض في الثالثين من آذار الجاري يوم غضب نصرة للقدس وفلسطين

ندوات ومعارض وأمسيات واعداد ملصقات وصور ووثائق تلقي الضوء على القدس تاريخا وجغرافيا 
جمع كل المعلومات عن القدس لتعريف األجيال الناشئة  و.ورمزا اسالميا ومسيحيا وملتقى انسانيا عالمياً

ملية الغاء الطابع على هذه المدينة وماذا تعني من تاريخها وحاضرها وما يقوم به االسرائيليون من ع
تخصيص يوم للتبرع دعما لفلسطين ولو حتى إضافة ل. العربي للمدينة وعملية التهجير القسري المستمر

بمشروع األلف ليرة، وارسال المبلغ الذي يجمع الى اي جمعية خاصة في القدس تتولى عملية الحفاظ 
البحث في امكانية ما دعت اللجنة إلى  ك.على الناس الموجودين في المدينة القدسة لترسيخهم في أرضهم

أن تقوم لجنة حقوقية منبثقة من اللقاء برفع دعوى قضائية على الكيان الصهيوني لدى األمم المتحدة 
  .والمحاكم الدولية بأن هناك كنيساً يبنى على أرض وقف إسالمية

  21/3/2010المستقبل، 
  

  مسألة وقت "إسرائيل"التفوق على : كرامي يدعو الى شراء السالح .28
دعا الرئيس عمر كرامي في مهرجان مساء أمس تضامناً مع القدس الى تقديم القضية الفلسطينية : بيروت

عيب علينا أن نستجدي أحداً بعد اليوم، فقوتنا هي في أن نعد العدة لهذه  "وقال .على كل األولويات
ره من ضغوط كل المستفيدين المقاومة وأن ننفق المال لنحصل على السالح ونحمي هذا السالح ونحر

انتقلنا من واقع الضعف الى واقع توازن الرعب مع إسرائيل وال بد من أن " مضيفاً ."والمفسدين والمفتنين
في و ."تكون الخطوة القريبة في التفوق الكمي والنوعي على إسرائيل وهذا األمر أصبح مسألة وقت

ة التافهة التي شكلت الغطاء الشرعي لكل االنتهاكات المنظم"وصف كرامي األمم المتحدة بـ السياق ذاته 
 هذه "بّل"عشاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن الى "، داعياً "التي ارتكبها الصهاينة ضد منطقتنا

أعجز من أن يعالج مشكلة مباراة بين "اعتبر أن النظام العربي الرسمي  في حين ."القرارات وشرب مائها
لن ننتظر جامعة الدول العربية التي تقدم الغطاء الشرعي من حيث تدري أو ال  "قال، و"دولتين عربيتين

  ".تدري لكل عربدة إسرائيل
  21/3/2010الحياة، 

  
   شبكات تجسس للموساد4لبنان يفكك أخطر  .29

وألقت " الموساد"فككت مديرية االستخبارات في الجيش اللبناني أربع شبكات تجسس تعمل لصالح جهاز 
اعترف هؤالء العمالء بأن جهاز الموساد إذ .  رؤوسها الذين يخضعون حالياً للتحقيق السريالقبض على

جندهم في الخارج، في دول أوروبية مكلفاً إياهم بمهمات أمنية منها إجراء مسح لكافة المراكز العسكرية 
  . التعقيدفي الشمال والضاحية الجنوبية وبيروت والمصنع، وقد زودهم بمعدات إلكترونية بالغة 
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وعلم من مصادر أمنية لبنانية انه تم اتخاذ تدابير أمنية استثنائية في مطار بيروت الدولي وكافة المعابر 
الحدودية والمرافئ للحؤول دون فرار أي من المطلوبين من أعضاء الشبكات التجسسية األربع إلى 

  . وفق التحقيق العتقال الفارينوان الجهات االمنية المختصة تقوم بمداهمة اماكن محددة. الخارج
   21/3/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  مصر تستبعد انطالق المفاوضات قريبا .30

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في بيان صحفي  :أحمد ربيع-القاهرة
وشرق القدس، إن المواجهات التي تشهدها بعض المناطق في الضفة الغربية : أصدره مساء الجمعة

وكذلك ما شهده قطاع غزة من إطالق صاروخ داخل إسرائيل والقصف اإلسرائيلي على القطاع، تعبر 
عن تزايد حالة الغضب واإلحباط كنتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة، والتي حذرت مصر من 

  .تداعياتها السلبية مرارا
 في ظل حديث دولي عن أهمية إجراء وأوضح المتحدث أنه من المؤسف أن تأتي هذه التطورات

محادثات غير مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهو األمر الذي أكد أنه يصعب إتمامه في ظل 
وأشار المتحدث إلى . الدائرة المفرغة من التوتر والمواجهة التي خلفتها القرارات اإلسرائيلية األخيرة

ن المسؤولية بهدف كسر هذه الحلقة المفرغة والتي تقف ضرورة أن يتحلى الجميع بالقدر الالزم م
إن مصر تواصل اتصاالتها مع جميع األطراف الدولية :  وقال،وراءها دوائر معروفة من الجانبين

الرئيسية من أجل تهدئة الموقف وعدم السماح باشتعاله وحتى ال يتم توفير الذرائع للقوى التي تعمل ضد 
  .سلحة والعنفالسالم وتغذي المواجهة الم

  21/3/2010الشرق، قطر، 
  

  على خلفية التضامن مع القدستالسن بين رئيس البرلمان ونواب اإلخوان : مصر .31
اإلخوان "شهد البرلمان المصري أمس أزمة حادة بين رئيسه الدكتور أحمد فتحي سرور وعدد من نواب 

نات عاجلة عن االنتهاكات  والمستقلين على خلفية رفض سرور السماح لهم بإلقاء بيا"المسلمين
  . اإلسرائيلية للمسجد األقصى

وأمام رفض سرور مناقشة هذه البيانات وإحالتها على لجنة الشؤون العربية لمناقشتها إلعداد تقرير 
وهاجم النائب عصام مختار رئيس البرلمان، .  بشدة، وأصروا على المناقشة"اإلخوان"عنها، احتج نواب 

وانفعل سرور بشدة بسبب . "يا ريس) لن يرحمك(التاريخ مش حايرحمك ": ووجه حديثه إليه قائالً
البرلمان أصدر قراراً بإحالة هذه البيانات على لجنة ": الهجوم، وقال موجهاً حديثه إلى أعضاء المجلس

اً وزاد من انفعاله مطالب. "الشؤون العربية، لكنني أرى نواباً يتمردون على قراركم، فماذا انتم فاعلون؟
  .من يرفضون قرار البرلمان، بالخروج من الجلسة

  21/3/2010الحياة، 
    

   المغربيون يخرجون في مظاهرات حاشد نصرة للقدس .32
نظمت جماعة العدل واإلحسان ثالثة وثالثين مظاهرة في عدد من مدن المغرب، عقب صالة الجمعة 

ضد ما "إن هذه المظاهرات تأتي : وقالت الجماعة في بيان صادر عنها . أمس، نصرة للقدس الشريف
يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم في حق مقدساتنا وأهلنا في األرض المباركة، وتنديدا بما تقترفه 
بعض الشلل المزروعة غصبا بين ظهراني الشعب المغربي المسلم األبي من أشكال تطبيعية مع 

 وكان في مقدمتها المظاهرة الحاشدة التي وقد شارك آالف المغاربة في هذه المظاهرات، ".الصهاينة
كما نُظّم مساء " . التي يستقبل فيها بعض المطبعين هذه األيام عددا من الصهاينة"عرفتها مدينة الصويرة 
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وقفة احتجاجية بساحة األمم تعبيرا عن الموقف الرافض للممارسات العنصرية التي ) 3-19(الجمعة 
ستهدف تدنيس األماكن المقدسة بأرض فلسطين، وكذا النيل من حرية يمارسها الكيان الصهيوني والتي ت

 . ممارسة الشعائر الدينية
  20/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
    مائة ألف إندونيسي يتظاهرون نصرةً لألقصى  .33

 ، جاكرتاة في العاصمة االندونيسي ألف مواطن بدعوة من حزب العدالة والرفاة اإلسالمي100تجمع نحو 
تقدم الجموع قيادات العمل اإلسالمي في إندونيسيا، وكانت المتحدثة األولى النائب يويو اليسرا التي و

جئنا لنقول أننا معكم يا أهلنا في فلسطين، نناصركم ونتضامن معكم في دفاعكم عن المسجد "قالت 
 ". األقصى والمقدسات

ر ورغم االحتالل، فهم يخرجون اآلالف أنظروا إلى أهل فلسطين رغم الحصا"وقالت مخاطبة الجموع 
ثم اعتلى المنصة رئيس ". من حفظة القرآن الكريم، فواجبنا أن نقف إلى جنبهم وندعمهم بكل ما نستطيع

المكتب اإلستشاري اإلندونيسي السابق الدكتور هدايت نور واحد حيث دعا في كلمته الحكومة اإلندونيسية 
".  وتعمل على إنهاء اإلعتداءات الصهيونية على مقدسات المسلمينكأكبر دولة إسالمية"لتأخذ دورها 

 الفلسطيني، االنقسامودعا الدول العربية واإلسالمية لبذل الجهود المخلصة لنصرة المقدسات وإلنهاء 
نتوجه إلى الحكومة المصرية لتكون بيتا ومأوى لكل األطراف الفلسطينية، ألن هذا ما يفرضه "وقال 

 لم تنجز المصالحة في مصر، فأهال وسهال بكل إذاأنه "، مضيفا "ي والموقع الجغرافيالدور التاريخ
 ". األطراف هنا في جاكرتا، ليكون لنا الدور التاريخي في إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية

  20/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إسرائيل أسدت خدمة سياسية للفلسطينيين: رسميةمصادر فرنسية  .34
بيان الرباعية بأنه جيد، ويشكل وسيلة ضغط على  وصفت مصادر فرنسية: ميشال أبو نجم: اريسب

الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، فضال عن أنه يعطي اللجنة دورا في متابعة المفاوضات واإلشراف 
  .عليها

صوص وطالبت المصادر بضرورة تنفيذ مضمون نص الرباعية بحيث ال يبقى مجرد نص يضاف إلى ن
والثانية اإلطار الزمني .. األولى، الجانب العملي للمفاوضات: أخرى كثيرة، مشددة على نقطتين رئيسيتين

ودعت باريس إلى تنشيط . المفترض أن تجرى فيه، والذي يجب أن يقود إلى والدة الدولة الفلسطينية
  .ا مثل فرنساالدور األوروبي داخل الرباعية الدولية أو على األقل الدول الناشطة منه

 اإلسرائيلية، فقالت المصادر الفرنسية إنه يتعين على -أما بشأن التوتر في العالقات األميركية 
 35الفلسطينيين أن يشكروا الوزير إيلي يشاي الذي بفضله نشأت أكبر أزمة بين إسرائيل وواشنطن منذ 

لى إدانة جماعية أوروبية وبفضل هذه األزمة، حصل الفلسطينيون على بيان الرباعية، وع. عاما
إلسرائيل بما في ذلك من الدول المؤيدة لها بشكل آلي مثل ألمانيا، وعلى إلغاء اجتماع االتحاد األوروبي 

 إسرائيل، وتجميد مشروع إعادة إحياء عملية االرتقاء بالعالقات الثنائية الذي جمد بعد حرب إسرائيل –
 الفلسطينيين فارتاحوا دبلوماسيا بعد أن حشروا في فضال عن ذلك، عادت المبادرة إلى. على غزة

غير أن الرسالة األساسية التي نقلتها باريس إلى الفلسطينيين في األيام  . شهور4 أو 3الزاوية خالل 
األخيرة قوامها، وفق المصادر المشار إليها، تفادي العنف ألنه سيكون بمثابة كارثة على الفلسطينيين 

  .ف بإسرائيلوسيقوي اليمين المتطر
  21/3/2010الشرق األوسط، 
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 عرض الحائطبضرب المواثيق الدولية ت ٍإسرائيل: مسؤول أممي .35
، المراقب الدائم للمجلس االقتصادي واالجتماعي "أمسام"أبدى نصير الحمود، المدير اإلقليمي لمنظمة 

ى التمييز، الذي يصادف التابع لألمم المتحدة في بيان صحفي، صدر بمناسبة، اليوم العالمي للقضاء عل
تضرب بعرض الحائط كل "التي " اإلسرائيلية"الممارسات  " قلقه منمن كل عام، مارس/  آذار21يوم 

 ". المواثيق والمعاهدات الدولية
التي تلغي الطرف اآلخر، وال تقر بأحقيته في ملكية المكان، بل أنها ال "وأدان الحمود، تلك الممارسات 

ة السامية التي تحظى بها المقدسات اإلسالمية في قلوب نحو مليار مسلم حول تضع اعتباراً للمكان
 ". المعمورة

  20/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  كوشنير ينتقد االستيطان ويشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية .36
 دولة إقامة "أن على  االستيطاني وشدداإلسرائيليكوشنير القرار وزير الخارجية الفرنسي برنار انتقد 

. اإلسرائيليةفلسطينية هو بداية الحل ألن هذه الدولة بوجودها ستكون قادرة على ضمان امن جارتها 
 األوروبي في البيان أعلناه وهذا ما أوروبي مليون 500هذا هو الرأي الذي يمثل رغبة أكد على أن و

  ".2009ديسمبر / األولالذي صدر في كانون 
  21/3/2010المستقبل، 

  
   لدى األميركيين "إسرائيل"ـ تراجع التأييد ل .37

 مركز راسموسين األميركي لقياس الرأي العام أن أجراه للرأيأظهر استطالع : محمد سعيد -واشنطن 
 أن توقف بناء المستوطنات، "إسرائيل" ممن استطلعت آراؤهم من األميركيين قالوا إنه ينبغي على 49%

 عن اعتقاده بعدم ضرورة وقف االستيطان %22وأعرب . ر متأكدين منهم إنهم غي%29فيما قال 
 .اإلسرائيلي

 والواليات المتحدة فإن نتيجة االستطالع تشير إلى انخفاض "إسرائيل"وفيما يتعلق بعالقة التحالف بين 
 ممن استطلعت آراؤهم %58 حيث أعرب ، هي حليف للواليات المتحدة"إسرائيل"نسبة من يعتقدون بأن 

 . في استطالع أجري في آب من العام الماضي%70عتقادهم بأن إسرائيل حليف مقارنة بـ عن ا
 17/1/2010الدستور، األردن، 

  
  الصواريخ مالحقة مطلقيإلىتدعو حماس " هيومن رايتس" .38

 في بيان اإلنسان دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق -ب  .ف. ا-القدس المحتلة 
 بحياة عامل تايالندي أودى الصاروخ الذي إطالقالحقة قضائية ضد المسؤولين عن  مإلىحركة حماس 

حماس التي تشكل  "إنوقال نائب مدير المنظمة للشرق األوسط جو ستورك  . الخميس"إسرائيل"في 
 ".إسرائيلسلطة األمر الواقع في غزة تتحمل مسؤولية وقف الهجمات العشوائية على 

  21/3/2010 الحياة الجديدة، فلسطين،
  

   !!مواقف لفظية داعمة للفلسطينيين وعملية إلسرائيل: األوروبياالتحاد  .39
 أسعد عبد الرحمن. د

 األمنيةالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة ) كاترين اشتون(للسيدة » الطازجة جدا«مع الزيارة 
يقف، بشكل عام، موقفا » التحادا« للشرق األوسط، نقرر، بداية، بأن األوروبيةونائب رئيس المفوضية 
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مؤيدا وداعما للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي واالقتصادي ويشكل جهة فاعلة رئيسية بوصفه 
ورغم بياناته السياسية الجيدة، سواء حول مدينة القدس المحتلة أو . أكبر جهات الدعم المالي للفلسطينيين

ى غزة، إال أن بقاء هذه البيانات دون التحرك على بل والحصار عل» المستوطنات«/ المستعمرات
 !.األرض يجعل دوره شبه أفالطوني

 العمل على إسرائيل» االتحاد األوروبي«، طالب )اشتون( زيارة للمنطقة تقوم بها الوزيرة أولعشية 
 »االتحاد«نفسها صرحت بأن ) اشتون(بل ان . إعادة إطالق فوري لمفاوضات السالم مع الفلسطينيين

 كأداة لحضها على استئناف محادثات السالم مع إسرائيل يستخدم روابطه التجارية الوثيقة مع أنيمكنه 
نحن مورد كبير للمساعدات والتنمية «:  يمكن أن ينشط أكثر حيث قالتاألوروبيالفلسطينيين، وأن الدور 

. عزيز عالقاتها التجارية معنا ترغب في توإسرائيل لجهة التجارة، إسرائيلنحن أقوياء مع . لتلك المنطقة
 من خالل إليها هو أن يعرفوا، ألنهم يعرفون فعال، أن الحل يكمن في تسوية يتم التوصل أليهما نطمح 
 اإلسرائيليةوبالفعل، تغطي شبكة العالقات . »نرى أن هناك حاجة ألن يحدث ذلك بسرعة. المفاوضات
 واالتحاد إسرائيلويفوق حجم التبادل التجاري بين . افة كافة مجاالت االقتصاد والسياسة والثقاألوروبية
من التجارة % 40، أكثر من وباألرقام. األمريكي/ اإلسرائيلي نسبة التبادل االقتصادي األوروبي
 أوروبا وحده، بلغ التبادل التجاري مع 2005وفي العام . »االتحاد« تتم مع دول اإلسرائيليةالخارجية 

 . مليار يورو23
وإسرائيل، كانت األخيرة الدولة غير » االتحاد األوروبي«تفاقيات التعاون العلمي والتقني بين وبشأن ا

.  األوروبية لألبحاث والتطوير التقني والتكنولوجياإلطاراألوروبية األولى التي جرى ضمها إلى خطة 
ل إنما تنبع مما حققته المكانة الخاصة التي تحتلها إسرائي«فإن : وبحسب االتفاقات الموقعة بين الطرفين

من مستويات عالية جدا في مجال قدراتها العلمية، ومن خالل شبكة العالقات الواسعة التي تربطها 
 .»باالتحاد منذ سنوات طويلة في مجاالت التعاون التقني والعلمي

إجراءات ضد لطالما انتقدت الدول األوروبية السياسات اإلسرائيلية، لكنها لم تجرؤ حتى اآلن على اتخاذ 
في المقابل، كانت . إسرائيل اللهم باستثناء مقاطعة البضائع والسلع التي تنتجها المستعمرات في الضفة
، لكن هذا اإلسرائيليةهناك تحركات وقرارات شعبية مثل المقاطعة األكاديمية لألكاديميين أو للجامعات 

ذ بالحسبان الغضب اإلسرائيلي، وهو ما القرار الشعبي لم يصل إلى المستوى الرسمي الذي ما زال يأخ
مقترحا سويديا دعا العتراف أوروبي صريح وواضح بالقدس » االتحاد«جرى مؤخرا حين رفض 

الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مكتفيا باتخاذ قرار بخصوص القدس مفاده بأن المدينة عاصمة 
سرائيليين رغم أن أغلب الدول األوروبية تعتبر لدولتين من خالل العملية التفاوضية بين الفلسطينيين واإل

 .القدس الشرقية منطقة محتلة ال يجوز التالعب بمعالمها ووضعها من قبل إسرائيل
في عملية السالم والتأثير الفعلي على » دور مالئم«يمتلك مقومات هائلة للعب » األوروبياالتحاد «

تى اآلن وفق حجمه الحقيقي، وما زال يتعامل مع ، ال يتصرف ح»االتحاد«لكنه، أي . الساحة الدولية
فاألوروبيون هم من أكبر ! مختلف القضايا العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، بتردد خجول

المتبرعين للفلسطينيين وبخاصة إلصالح الدمار الذي تلحقه إسرائيل في عدوانها المستمر على الشعب 
 يقدمون األموال المترتبة على االتفاقيات مع إسرائيل لدعم السلطة واألوروبيون هم الذين!!! الفلسطيني

من هنا، عليهم قبل كل شيء، اتخاذ إجراءات عملية . الفلسطينية وتمكينها من صرف رواتب الموظفين
الذي طال الحديث عنه، طبعا إن كانوا جادين حقا في مواقفهم ضد اإلجراءات » السالم العادل«النجاز 

فقد ثبت مع الزمن أن المواقف الكالمية والرسائل الرسمية ال . في القدس وعموم الضفةاإلسرائيلية 
تجدي نفعا مع إسرائيل، األمر الذي يوجب اتخاذ مواقف عملية متصاعدة ضد إسرائيل المطمئنة إلى أن 

ربما  نظرية فقط، وربما ال تحظى بإجماع، بل وأن القادة األوروبيين ال يملكون األوروبيةالمواقف 
إسرائيل على درب االنصياع لقرارات الشرعية » تساعد«الجرأة الكافية لترجمة أقوالهم إلى إجراءات 
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فهل يبقى الموقف األوروبي الجيد موقفا نظريا بالمعنى السياسي واالقتصادي والتكنولوجي، أم . الدولية
 ؟»االتحاد«تراه يتحول إلى موقف خادم لقيم ومبادئ دول 

  21/3/2010، الرأي، األردن
 

  نعم ولكن.. الرباعية من موسكو  .40
   عريب الرنتاوي

لو أن للرباعية الدولية إرثا موثوقا في ترجمة األقوال إلى األفعال، لضممنا صوتنا إلى صوت كبير 
المفاوضين مرحبين ببيانها األخير، وبنتائج اجتماعاتها على المستوى الوزاري في موسكو نهاية األسبوع 

 ولذهبنا أبعد من ذلك في التعبير عن البهجة بقرب وقف األنشطة االستيطانية، والثقة بقرب المنصرم، بل
زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، أو بلغة الرباعية إياها، الدولة المتصلة جغرافيا 

 .والقابلة للحياة
لم نر دولة أو " خريطة الطريق"طربا على إيقاع ، ورقصنا "دولتين لشعبين"لكننا نحن الذين رحبنا برؤية 

خريطة، وضاقت بنا وبحقوقنا السبل والطرق، وتركنا نجابه الوحش االستيطاني النهم والمسعور، 
مجردين من كل غطاء، فما الذي سيدفعنا هذه المرة، إلبداء الثقة والتفاؤل، ولماذا نصدق بأن المشهد هذه 

 .المرة، مختلف عن مرات سابقة
بدئيا، ال نرى غضاضة في بيان الرباعية، ونرحب من دون كبير أمل أو رهان، بموقفها المندد م

باالستيطان والداعي لوقفه، ونضم صوتنا إلى صوتها في الدعوة لتفكيك البؤر االستيطانية جميعها، بعد 
موجب المرحلة إسرائيل ب" التزامات" وقبله، في القدس والضفة، ولكن أليست هذه هي ذاتها 2001آذار 

األولى من خريطة الطريق التي نكاد نحتفي بمرور عقد على إقرارها وتبنيها من قبل الرباعية الدولية، 
 حتى ال -فأين كانت الرباعية طوال هذه السنوات، وكم من األرض الفلسطينية ابتلعت تحت أنظارها 

صدور الفلسطينيين وأراضيهم  وكم من المستوطنيين جرى زرعهم فوق -نقول بفعل عجزها وتواطئها 
 .وعلى حساب حقوقهم خالل فترة عمل الرباعية ومنذ إطالقها لخريطة الطريق؟

" األزمة ـ الخالف"قبل أيام، فرضت الواليات المتحدة شروطا ثالثة على حكومة نتنياهو لطي صحفة 
 وحدة سكنية في 1600 التي نشبت بين الحليفتين االستراتيجيتين على خلفية قرار حكومة نتنياهو بناء

القدس، ولقد ذكرتنا هذه الشروط بشروط ثالثة أخرى، فرضتها واشنطن، استجابة لرغبة إسرائيلية على 
 ".المجتمع الدولي"الرباعية الدولية، وصارت منذ ذلك التاريخ موقفا موحدا لما يسمى بـ

كومة إسرائيل، إلى الرباعية لكن الواليات المتحدة لم تفكر هذه المرة بنقل شروطها الثالثة على ح
 الواليات المتحدة -الدولية، وأبقتها خاضعة للتداول على المستوى الثنائي بين الدولتين الحليفتين، بل انها 

الحلف الوثيق غير القابل " أخذت هي نفسها بالتراجع عن هذه الشروط، وكثفّت من أحاديث قادتها عن -
من دون أن يجد السيد نتنياهو نفسه مضطرا للتراجع عن قرار بناء بين الدولتين الصديقتين، و" لالهتزاز

المستوطنة الجديدة في القدس، أو اتخاذ إجراءات بناء ثقة، أو قطع الوعود الملزمة بالدخول في 
مفاوضات جادة وجدية حول مختلف مواضيع الحل النهائي وفقا لمختلف التقديرات، فورا ومن إبطاء، 

 .ولة المستقلة في غضون عامين اثنينوبهدف إتمام بناء الد
مرة أخرى، نجد أنفسها وجها لوجه، أمام سياسة المعايير المزدوجة الصادمة والمقلقة، فشروط الرباعية 

يلتزم بها حتى بعض العرب لألسف، أما " سياسة دولية"الثالثة على حماس، سرعان ما تتحول إلى 
للعالقات اإلسرائيلية " األطر الضيقة والسرية"ج عن شروط الواليات المتحدة على إسرائيل، فال تخر

" ضعف"وال تصمد طويال أمام تعنت إسرائيل وصلفها، و" الرباعية الدولية"األمريكية، وال تصل إلى 
واشنطن وانحيازها، وصمت المجتمع الدولي وإدارته الظهر لنا مطمئناّ غير آبه بمواقفنا وردات فعلنا، 
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ما : "في مواجهة ما يطلب منا وإلينا، إلى أن صح فينا قول الفرزدق" النعم"وى نحن الذين لم نعد نشهر س
 ".لوال التشهد كانت الؤه نعم.. قال ال قطّ إال في تشهده

 21/3/2010الدستور، األردن، 
 

   هل ال يزال أمل التضامن العربي قائًما؟ .41
  بالل الحسن

. هل تنعقد أم ال تنعقد:  هذا الشهر، في حالة انتظارال تزال القمة العربية، التي ستنعقد في ليبيا أواخر
وإذا انعقدت، فهل سيحضرها الملوك والرؤساء العرب، ومن المرشحون لمقاطعتها، الذين يشكل غيابهم 
تحديد مستوى تلك القمة وقدرتها على إنجاز شيء ما، وحين تنعقد برجال الصف األول أو بمن حضر، 

جابية؟ أم ستكون قرارات عادية تتجنب الخوض في المسائل األساسية فهل ستكون قراراتها فعالة وإي
  المطلوبة؟

هذه الصورة حول القمة، تبرز كم أن الخالفات العربية كبيرة وكثيرة، وتفتقد آلية للتصدي لها، وإمكانية 
 فمن آلية سالمات ولقاءات ود وكفى، إلى آلية تعترف أن الخالفات تنبع من غياب الرؤية. تجاوزها

السياسية العربية الموحدة، والقوية، التي تلتقي حول المصالح العربية، وصياغتها بطريقة تقول لآلخرين 
كفى لقد تجاوزتم الحدود، وأصبح األمر يحتاج إلى قرارات دولية تتعامل مع المصالح العربية بجدية، 

ين، ومن تعاملكم الحنون مع وها نحن نقول لكم بجدية، هذه هي المصالح العربية، وها هي تنبع من فلسط
ها هي تنبع من القدس، ومن المساس الصهيوني بها، في عملية استفزاز تاريخية . عدوانية إسرائيل

  .تغضب الفلسطينيين والعرب والعالم اإلسالمي
وإذا كانت هناك حاجة إلى موقف عربي موحد وواضح وحازم تجاه السياسة الدولية التي تتجاهل 

 فهناك أيضا حاجة إلى موقف عربي آخر، أساسه الخالف بين العرب أنفسهم حول المطالب العربية،
السياسات اإلقليمية، إذ هناك انقسام واضح في الرؤية العربية حول كيفية التعامل مع السياسات اإليرانية، 

كون هذا وربما ي. ومن السياسات التركية المستجدة، ومن الدور العربي في إطار هذه السياسات اإلقليمية
األمر هو األمر األصعب الذي تواجهه القمة العربية، والذي ال يبدو حتى اآلن أن هناك مناخـا، أو 

  .مبادرات، باتجاه البحث فيه ومعالجته
من دون تمهيد عربي يتداول هذه القضايا قبل القمة، ويعد اقتراحات لكيفية التعامل معها، ستكون القمة 

  .إلنجازالعربية القادمة عاجزة عن ا
يفرز هذا الوضع حاجة إلى حوار عربي مفقود، في وقت شهدت فيه السعودية مهرجان الجنادرية 
الخامس والعشرين، وموضوعه األساسي هو الحوار، الذي يرعاه الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، الحوار 

رية حضرتها وساهمت الداخلي والحوار بين األديان والحوار بين الحضارات، وانعقدت من أجله ندوة فك
وكذلك في وقت تم فيه استذكار مبادرة الملك عبد اهللا في قمة . فيها شخصيات دولية وعربية مرموقة

الكويت العام الماضي، حين دعا الحكام العرب، بادئا بنفسه، إلى التعالي والتسامي على الخالفات 
وفي . حالة من التالقي والتضامنواالنقسامات، وإنجاز مصالحات سياسية، تقود الوضع العربي نحو 

إطار استذكار مبادرة الملك عبد اهللا، نشأت داخل ندوة الجنادرية هذه دعوة إلى إنشاء مؤسسة تنتدب 
حيث الحاجة إلى مصالحات، وحيث الحاجة إلى ما . نفسها لنقل تلك المبادرة إلى إطار التطبيق الشامل
سي يوحد الرؤية العربية للمشكالت، ويشكل األساس هو أهم من المصالحات، أي إلى صياغة تصور سيا

وربما تكون القمة العربية هي المناسبة األفضل لبحث مثل هذه المسألة . الصلب للمصالحات المطلوبة
مع توجيهات ال بد منها، تبلورها القمة، وتحدد أسس المصالح العربية، وتحدد بالتالي كيفية . والبت فيها

. وذلك من أجل أن تنجح هذه المؤسسة المنشودة في أداء مهمتها. مطروحةالتعاطي مع المشكالت ال
  .وكثيرون يأملون أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التنفيذ
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  :وهي ال بد لها أن تتعامل مع مسائل ملموسة أبرزها. المسألة إذن سياسية في جوهرها
اسات إسرائيلية وقحة، ترفض موضوع المفاوضات الجارية مع إسرائيل، فقد أصبحنا أمام سي: أوال

التعامل مع حقوق الفلسطينيين، وتخالف القانون الدولي بالسعي لالستيالء على التراث العربي 
واإلسالمي، وذلك بعد أن أوغلت، وخالفا للقانون الدولي، في فرض تغييرات جغرافية من خالل 

األرض، ومن خالل بناء الجدران االستيطان، وفي فرض تغييرات ديموغرافية من خالل االستيالء على 
م، تطبيقا 1948وال تتورع السياسة اإلسرائيلية الوقحة هذه عن الحديث عن ترحيل فلسطينيي . العازلة

وتتزامن هذه السياسة اإلسرائيلية مع سياسة دولية، من واشنطن إلى اللجنة . لشعار يهودية دولة إسرائيل
ات اإلسرائيلية، وتتعامل مع ذلك الشطط بلطف بالغ وحنان الرباعية، تتجاهل الشطط الكبير في السياس

وهي تلجأ إلى خداع سياسي كبير، حين تنتقد علنا سياسات إسرائيل، ثم ال تتخذ أي إجراء عملي . لئيم
ثم يأتي الموقف العربي، مالينا ومسايرا، بينما يتطلب الوضع موقفا عربيا ضاغطا . لوقف تلك السياسات
  .وواضحا وحاسما

الموقف من السياسات اإلقليمية، وخاصة سياسة إيران التي تشكل عنوانا أساسيا في االنقسام : نياثا
وليس مطلوبا هنا القول، أو االكتفاء بالقول، نحن مع سياسة إيران أو ضدها، مطلوب أن .. العربي

بر عن مصالحنا، من وهذا هو ما يع. تتبلور سياسة عربية إقليمية، تقول هذا هو مطلبنا، وهذا هو ما نريد
ستكون األطراف . وفي حالة كهذه. أجل بلورة تضامن إقليمي يضع العرب في قلب المعادلة اإلقليمية

األخرى في المجال اإلقليمي مجبرة على أخذ وجهة النظر العربية بعين االعتبار، أما في غياب وجهة 
 كل طرف إقليمي سيواصل العمل نظر عربية، تعبر عن المصالح وال تكتفي بالرفض واالنتقاد، فإن

إن نقد السياسة اإليرانية، وصد المواقف السياسية المرفوضة، ال يتم . حسب تصوره، وحسب مصالحه
  .موقف معلن. إال من خالل موقف عربي، موقف يجسد نفسه على األرض

 تعبر عن بالتوقف أمام هاتين المسألتين، والبت فيهما بحزم ووضوح، وعلى قاعدة رسم سياسة عربية
المصالح العربية، وال تنتقد محورا من أجل االنحياز إلى محور آخر، تستطيع السياسة العربية أن تنتقل 

  .من موقع إلى موقع، وتستطيع الدعوة للتضامن العربي أن تجد طريقها إلى التطبيق
 للحوار والتصالح ويمكن عندها لمؤسسة عربية تنشأ عن القمة العربية، وتسعى إلى دعوة الملك عبد اهللا

  .والتضامن، أن تحقق نجاحا في تغيير صورة الوضع العربي القائم
ونحن نعيش لحظة عربية تحتاج أكثر ما تحتاج . إن كل عمل سياسي يحتاج إلى قيادة، ويحتاج إلى قائد

  .إلى قيادة وإلى قائد
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