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 30  :كاريكاتير
***  

  
   شاليطإطالق لتليين شروط حماس على األسرى بهدف الضغط على اًفرض قيودت "إسرائيل" .1

ية المنصرفة في اجتماعها األسبوعي األخير أمس سرائيلاستمعت الحكومة اإل:  اسعد تلحمي-الناصرة 
توصيات لجنة وزارية خاصة في شأن فرض سلسلة من القيود األخرى على األسرى الفلسطينيين في الى 

ية، وذلك انتقاماً من فشل المساعي لإلفراج عن الجندي األسير في قطاع سرائيلالسجون والمعتقالت اإل
ت بها اللجنة وفيما أفادت اإلذاعة العسكرية أن الحكومة أقرت التوصيات التي جاء. غزة غلعاد شاليط

 فريدمان وتضم ممثلي لئالخاصة برئاسة وزير المتقاعدين رافي ايتان وعضوية وزير القضاء دانيـ
 الضغطاألجهزة األمنية والمستشار القضائي للحكومة، للمس بحقوق األسرى الفلسطينيين بهدف زيادة 

ة تبادل أسرى تشمل اإلفراج ية إلبرام صفقسرائيلعلى حركة حماس لتليين شروطها والقبول بالشروط اإل
، قال الوزير العربي غالب مجادلة انه لم يتم التصويت على التوصيات، وان الحكومة الجديدة .عن شاليط

  .بدئاسة بنيامين نتانياهو ستبت بها
 اإلجراءات العقابية تقليص عدد زيارات األقارب، والمس بفرص التحاق األسرى بالدراسة من وتشمل

وخفض عدد ساعات مشاهدة التلفاز وسماع الراديو وقراءة الصحف، وتقليص المبلغ وراء القضبان، 
 أسبوعين بلوكان اولمرت عين ق. المالي الشهري الذي يتلقونه لشراء ما يلزمهم من الدكان داخل السجن

غداة فشل المفاوضات في القاهرة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، اللجنة الوزارية الخاصة بهدف 
  ".اة شروط األسرى من حماس والجهاد اإلسالمي بشروط األسير شاليطمساو"

الحقوق " المس بـ سرائيل فريدمان لدى عرضه التوصيات على الحكومة أمس إنه يمكن إلوقال
 تحظر منع زيارات األقارب إسرائيللألسرى، مضيفاً أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها " اإلضافية

صحيح أننا الديموقراطية : "وأضاف". لكن يمكن التقيد بشروط الحد األدنى المتاحة"للسجناء منعاً باتاً 
". الوحيدة في الشرق األوسط، لكن ممنوع أن نكون المغفلين الوحيدين في هذه المنطقة ونبث ضعفاً

ويمكن لسلطات السجون مباشرة تنفيذ اإلجراءات الجديدة، إال في حال توجه السجناء بالتماس إلى 
 أن يعين غداً وزيراً لألمن عالمتطرف المتوق"  بيتناإسرائيل"وكان النائب من حزب . كمة العلياالمح

اسحق أهارونوفتش اعتبر قبل يومين ) السجون في إطار صالحياته(الداخلي في الحكومة الجديدة 
لما " األمر بيده وأيد تشديدها، وقال إنه لو كان" غير معقولة"التي يحصل عليها األسرى " الشروط الجيدة"

  ". في بيتهشاليطرأى السجناء الفلسطينيون أقاربهم طالما لم نر 
  30/3/2009الحياة، 

  
   غزةبإعمارندعم مشروع المصالحة العربية ونطالب  :عباس .2

ن قمة الدوحة تعقد في ظروف صعبة، خاصة إ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال:  فهيم الحامد-جدة 
األمر الذي يتطلب ضرورة تكثيف التشاور بين القادة العرب . يةسرائيلاالنتخابات اإلبعد فوز الليكود في 

   ."إسرائيل"حيال وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تداعيات وجود هذه الحكومة على سدة الحكم في 
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م الدعم ان الشعب الفلسطيني يتطلع إلى قمة الدوحة لتستمر في تقدي "عكاظ"لـوأفاد الرئيس أبو مازن 
السياسي والمادي والمعنوي للسلطة الشرعية، وتعزيز المصالحة والوحدة الفلسطينية، والعمل على رفع 
الحصار، ودعم جهود إعمار غزة، مؤكدا دعم السلطة لجهود المصالحة العربية التي تبناها خادم 

وأوضح ان القضية  .ةاهللا في قمة الكويت والتي ستتوج في قمة الدوح الحرمين الشريفين الملك عبد
تزال محور االهتمام العربي، مطالبا بضرورة الوصول إلى سالم عادل وشامل يعيد  الفلسطينية كانت وال

  .الحقوق الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
 30/3/2009عكاظ، 

  
  الفلسطيني - في دعم الحوار الفلسطيني  الدوحة أن تسهم قمة فيأملهنية ي .3

 قال ]رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة [سماعيل هنيةإ  أنغزةمن  29/3/2009وكالة رويترز، نشرت 
 في رأب صدع األسبوعن تساعد المحادثات التي تستأنف هذا أ إلمكان انه توجد فرصة كبيرة األحديوم 

 قمة عربية في قطر يوم  قبل اجتماع]األقصى[وقال هنية في تلفزيون حماس  .بين حماس وحركة فتح
 االنقسام الداخلي الفلسطيني تحت رعاية إلنهاء حماس تشدد على مصلحتها في التوصل التفاق إناالثنين 

 هناك فرصة قوية لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني ولتحقيق الوفاق إنوقال هنية  .عربية ومصرية
 يمكن تجاوزها "إسرائيل"السياسة تجاه  الخالفات مع عباس بشأن إنوقال هنية  .الوطني الفلسطيني

 وهي صياغة لم تلب في الماضي مطالب غربية بان "إسرائيل"بالتعهد باحترام االتفاقيات السابقة مع 
  ."إسرائيل"بـ حكومة فلسطينية أيتعترف 

وصف القمة  إسماعيل هنية أن  فهيم الحامد،جدة نقالً عن مراسلها في 30/3/2009عكاظ، وأضافت 
ة بأنها تعقد في ظروف ومتغيرات دولية معقدة تتطلب وضع استراتيجيات عربية لمواجهة التعنت العربي
 وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يسرائيلاإل

 القمة في وأعرب عن أمله أن تساهم .الشريف، عالوة على رفع الحصار الجائر عن غزة وفتح المعابر
اهللا في قمة الكويت، األمر الذي سينعكس ايجابيا  تعزيز جهود المصالحة العربية التي طرحها الملك عبد

  .الفلسطيني -على دعم الحوار الفلسطيني 
  

   بالمصالحة الفلسطينية"أوروبا" وأمريكا إلقناعحمد يوسف يطالب الزعماء العرب بتشكيل وفد أ .4
مس عن أ احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة . دأعرب: شرف الهورأ -القاهرة 

 إلى بان ينبثق عن مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في الدوحة وفد رئاسي من الدول العربية للسفر أمله
نجاح المصالحة إ، في سبيل "الدفع قدما" بـإلقناعهم األوروبي واالتحاد األمريكيةالواليات المتحدة 

  .إفشالهاينية تحت الرعاية المصرية وعدم وضع العراقيل التي من شأنها الفلسط
 نسخة منه الزعماء العرب الذين سيلتقون "القدس العربي"كذلك ناشد يوسف في تصريح صحافي تلقت 

 . المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينيةوإنجاحفي القمة العربية بالدوحة بدعم القضية الفلسطينية 
 المصالحة والحوار إلنجاحسعي الملوك والرؤساء والزعماء العرب الحثيث "وسف في بـشاد يأو

عمار ما دمره إ إعادة مصالحة فلسطينية سيسرع في عملية إلى الوصول أنكد على أو ."الفلسطيني
  .االحتالل في قطاع غزة وسيفك الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني المكلوم

  30/3/2009القدس العربي، 
  

  الزعماء العرب إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومتهتدعو كتلة حماس  .5
التوحد ضد مؤامرات العدو " إلىدعت كتلة حماس البرلمانية الزعماء العرب  :شرف الهورأ -القاهرة 

واقف التي باتت واضحة ومكشوفة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته العادلة، واتخاذ م
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ندعو الزعماء العرب لدعم صمود الشعب "وقالت في بيان صدر عنها  ."عملية من شأنها فك الحصار
الفلسطيني وتعزيز مقاومته العادلة، واتخاذ مواقف عملية لفك الحصار المفروض على غزة وتنفيذ قرار 

 أجندةين على  وضع قضية الالجئإلىودعت القمةَ  ."وزراء الخارجية العرب السابق برفع الحصار
  . ديارهم التي هجروا منهاإلىالبحث الجدي، ودعم عودتهم 

كذلك ناشدتهم بالعمل على تبني ملف المعتقلين في سجون االحتالل، وتفعيل قضيتهم، وتبني مطالب 
  .ليطا غلعاد شيسرائيلاإلالمقاومة العادلة في ما يتعلق بصفقة الجندي 

ة لمتابعة جرائم الحرب التي ارتكبها االحتالل في حربه تشكيل لجان متخصص" إلىودعت كتلة حماس 
  ." على غزة، ومالحقتهم قانونيا، وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرباألخيرة

اتخاذ موقف جاد تجاه ما يجري لمدينة القدس من تهويد مستمر، والدفاع عن "وطالبت الزعماء العرب بـ
  ."األصليين أهلهايد ، ومواجهة كل المخططات التي من شأنها تشرأهلها

  30/3/2009القدس العربي، 
  

 مبادرة العربية خيار استراتيجي لكل العربال: المالكي .6
قال وزير الشؤون الخارجية للسلطة الفلسطينية، رياض المالكي، إن السلطة حددت شروطها : الدوحة

 والقبول بمبدأ حل الدولتين، االلتزام باالتفاقيات الدولية،: ية مقبلة، وهيإسرائيلللتعامل مع أية حكومة 
واعتبر في تصريحات صحافية أمس في الدوحة، . ووقف االستيطان، ورفع الحواجز، ووقف االجتياحات

أن عملية السالم ومبادرة السالم العربية هي خيار استراتيجي لكل العرب، يجب التمسك بها، ولكنها لن 
وفي موضوع الحكومة  . بعملية السالم"إسرائيل"تبقى على الطاولة لألبد، وهي مرهونة بمدى التزام 

ية يمينية بقيادة نتنياهو، وهي حكومة ترفض إسرائيلخالل أيام سنواجه حكومة ": ية الجديدة، قالسرائيلاإل
  ."قبول مبدأ حل الدولتين، وتركز فقط على مبدأ السالم االقتصادي، وتستعمل مبدأ القوة وفرض الحقائق

ية سرائيلروبي كان لديه موقف مشجع صدر قبل أيام، وهو أن على الحكومة اإلوأضاف أن االتحاد األو
االلتزام بالتزامات الحكومات السابقة، والقبول بمبدأ حل الدولتين، وإال ستقوم أوروبا بإعادة النظر في 

 .، مؤكداً أن هذا موقف مميز، يجب البناء عليه ودعمه"إسرائيل"عالقاتها مع 
 30/3/2009الشرق األوسط، 

  
  بدء العمل بجواز السفر الفلسطيني الجديد: رام اهللا .7

 جوازات السفر بإصدار وزارة الداخلية الفلسطينية انها باشرت العمل أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 أمسالفلسطينية الجديدة التي تقرأ الكترونيا وغير قابلة للتزوير، معلنة عن بدء العمل بها اعتبارا من 

 إصدار إن مقبول في مؤتمر صحافي برام اهللا أمينوقال وكيل وزارة الداخلية  .29/3/2009 األحد
جواز السفر الجديد جاء ليتالءم مع الشروط الدولية للتعامل مع جوازات السفر على الحدود الدولية، حيث 

 مدة صالحية جواز أنلى إشار أو .ستتم قراءة الجوازات بصورة الكترونية، وليس بالفحص اليدوي
 كل من يحمل جواز سفر قديما، سيظل ساري المفعول لحين أن إلى سنوات، منوها 5لسفر الجديد ا

  . بلدان ودول تقرأ الجواز الكترونياإلى احتاج للسفر إذا إالاالنتهاء من مدته القانونية، 
يها  الجواز الفلسطيني في غزة والذي توقف بسبب سيطرة حماس علإلصدار تتم العودة أنوتمنى مقبول 

  . الجوازات في الضفة الغربيةإلصدار مراكز 3، مشيرا لوجود 2007في عام 
  30/3/2009القدس العربي، 
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    حول التعامل مع حماسأوروباسويسرا والنروج تقودان التغيير في : أحمد يوسف .8
 اتصاالت مع الحركة أجرت عدة أوروبية ان جهات حماسيقول مسؤولون في :  محمد يونس-رام اهللا 

وقال المستشار في وزارة . اثناء فترة الحصار والمقاطعة، لكنها كانت محدودة وذات طابع استكشافي
 في غزة احمد يوسف ان هذه االتصاالت كانت بمثابة محاولة للتعرف على حماسالخارجية في حكومة 

 إسرائيلاف بوفي هذه االتصاالت، كانت الجهات الغربية تطالب الحركة باالعتر.  سياسيا وامنياحماس
 دولة فلسطينية على إقامة التي أبدت استعدادها لذلك فقط بعد حماسلكن . وبحل الدولتين ونبذ العنف
 في هذه إسرائيلفكاراً سلمية بديلة لالعتراف بأ، طرحت 1967 يونيو عام /حدود الرابع من حزيران

مة له في مؤتمر علمي في غزة  وقال يوسف أول من امس في كل.المرحلة مثل الهدنة الطويلة والتهدئة
  ".أوروباسويسرا والنروج تقودان التغيير في "ورام اهللا ان 

 انه تلقى تأكيدات من ديبلوماسيين فرنسيين ان باريس ستنفتح على اي حماسقال مسؤول آخر في و
ثير لكن في مقابل التغيير البطيء الجاري في اوروبا ذات التأ. حماسحكومة توافق وطني تشارك فيها 

المحدود في العالم، ما زالت الواليات المتحدة تظهر تمسكا شديدا بمواقفها من الحركة، االمر الذي يعيق 
وقالت شخصية اكاديمية اميركية تجري اتصاالت مع شخصيات مقربة من . اي تقارب غربي جدي معها

ة االرهاب، وهذه ادارة اوباما لن تنفتح على حماس ما دامت الحركة موضوعة على قائم" ان حماس
  ".االدارة تنتظر من حماس ان تظهر تغييرا جديا كي تدرس اجراء تغيير في سياستها تجاهها

  30/3/2009الحياة، 
  

  الوفاء لذكرى يوم األرض يقتضي إنجاح المصالحة الوطنية: الفصائل الفلسطينية .9
  ليوم األرض يقتضي من      33أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن الوفاء للذكرى الـ         : حامد جاد  - غزة

الكل الفلسطيني تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والفئوية عبر العمل علـى إنجـاح                
  .الحوار وإنهاء كافة أشكال االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية

لـصهيونية  واعتبرت الجبهة الشعبية أن الوفاء لذكرى يوم األرض الذي يأتي هذا العام في ظل الهجمة ا               
يتطلـب تغليـب   ، (...) ،المتمثلة في مواصلة المحرقة والحصار اإلجرامي المفروض على قطاع غـزة          

وإنجاح الحوار الوطني الشامل وإنهاء االنقسام واستعادة الوحـدة         ، المصالح الوطنية العليا على ما سواها     
الة التردي التي تعيـشها الـساحة   باعتبار ذلك السبيل لمواجهة ح، والخيار الديمقراطي والتمسك بالثوابت   

  .الفلسطينية والوضع العربي
ووقف الرهـان   ، وأكدت الجبهة أن مراجعة ما أسمته بمسيرة أوسلو وما ترتب عليها من نتائج مأساوية             

هو المدخل األمثل لحماية الحقـوق      ، على الموقف األميركي والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها       
  .ومسيرة كفاح الشعب في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلةوالثوابت الوطنية 

من جهتها شددت الجبهة الديمقراطية في هذه المناسبة على ضرورة التوحـد وإنهـاء االنقـسام، الـذي                  
لتنفيذ مشاريعها، في   " إسرائيل"اعتبرته أساس نقاط الضعف في الموقف الوطني الفلسطيني التي تستغلها           

  . مسؤوليات إنجاز تسوية متوازنة أمام الرأي العام الدوليالتهرب من
 والصادر في العاشر مـن تـشرين        3379وطالبت الجبهة األنظمة العربية باستعادة القرار األممي رقم           

  ".الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العرقي" الذي أكد على أن 1975نوفمبر / الثاني
 الشعبي في هذه المناسبة بتفعيل المقاومة والنضال الجمـاهيري لمواجهـة            بدورها طالبت جبهة النضال   

  .الحصار وكافة النشاطات االستيطانية
من جهتها أكدت جبهة التحرير الفلسطينية على لسان عضو مكتبها السياسي عباس الجمعة أهمية توسيع               

نهج المتاح إلفـشال المـشاريع      حركة التضامن الدولية إلى جانب النضال الفلسطيني المنظم الذي يعد ال          
  .يةسرائيلالتوسعية اإل
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 فـي   48لقد اثبت أبناء شعبنا داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام          " أما جبهة التحرير العربية فقالت      
 ليـست   إسـرائيل يوم األرض أنهم جزء من النضال الفلسطيني في مواجهة االحتالل وأن المواجهة مع              

لغربية وغزة والشتات وإنما أبنائنا في الـداخل هـم جـزء ال يتجـزأ مـن                 مقتصرة على أبناء الضفة ا    
  ".المواجهة

  30/3/2009الغد، األردن، 
  

   ليوم األرض أصبح أقرب الستعادة حقوقه33 في الذكرى الـالفلسطينيالشعب : حماس .10
كرى حماس، أن الشعب الفلسطيني في الـذ      كة  أكد حسام أحمد رئيس دائرة شئون الالجئين في حر        : غزة

وشدد أحمد فـي بيـان       .الثالثة والثالثين ليوم األرض أصبح أقرب من أي وقت مضى الستعادة حقوقه           
ـ   )3-30(نسخة منه اليوم االثنين     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "مكتوب تلقى     ليوم  33، بمناسبة الذكرى ال

ـ 1948األرض، على أن صمود وثبات شعبنا في األراضي المحتلة منذ عام     عبنا فـي غـزة    وتصدر ش
  .للمقاومة، ليؤكد على أن هذا الصمود هو إنجاز لكل الشعب في كفاحه الستعادة حقوقه

  30/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   مليون دوالر تعويضات 15 الشعبية بدفع أسير مني على إسرائيلحكم قضائي  .11
 على قائد الذراع العسكرية لـ ية في مدينة القدس المحتلةإسرائيلفرضت محكمة :  فتحي صباح-غزة 

دفع تعويضات مالية باهظة )  عاما29ً(شمال الضفة الغربية كميل سعيد أبو حنيش " الجبهة الشعبية"
قرب مدينة نابلس شمال " إيتمار"لعائلة من المستوطنين قتل أربعة من أفرادها في عملية في مستوطنة 

 15نحو ( مليون شيكل 60أبو حنيش دفع مبلغ ية فرضت على سرائيلوقالت إن المحكمة اإل .الضفة
  .للعائلة اليهودية) مليون دوالر

ويقضي أبو حنيش، وهو من قرية بيت دجن شرق نابلس وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 
السياسية من جامعة النجاح الوطنية في المدينة، منذ سنوات حكماً بالسجن المؤبد تسع مرات، ويقبع حالياً 

  .في نفحة" رامون"جن في س
 ".باطلة وغير قانونية"واعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة النائب خالدة جرار محاكمة أبو حنيش 

". غير شرعية وغير قانونية وال تعترف بها الجبهة وال بقراراتها) بأنها(المحكمة الصهيونية "ووصفت 
بو حنيش وقف وراءها تمت في األراضي العملية التي يزعم االحتالل أن أ"إن " الحياة"وقالت لـ 

  ".الفلسطينية المحتلة وضد المستوطنات غير الشرعية بموجب الشرعية الدولية
  30/3/2009الحياة، 

  
  قضايا الخالف في الحوار الوطني سياسية وال عالقة لها بالصياغة: الديمقراطية .12

ف التي بـرزت خـالل جـوالت        إن قضايا الخال  : قال مسؤول بارز في الجبهة الديمقراطية      :حسن جبر 
وأكد صالح ناصـر،     .الحوار الوطني في القاهرة ذات طبيعة سياسية وليست قضايا خالفية في الصياغة           

عضو اللجنة الـمركزية للجبهة الديمقراطية أن القضايا الـمتبقية لها عالقة بالـموقف السياسي للفصائل             
  .وليس بصياغة األفكار أو الجمل

ـ   إن عدم التوصل إلى اتفاق خالل الجولة القادمة من الحوار الوطني في القـاهرة              ": اماألي"وقال ناصر ل
سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الشعب الفلسطيني، متوقعاً أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى مزيد                

لثـاني  وأشار ناصر إلى أن لجنة اإلشراف العليا على الحوار الوطني هي التي ستلتقي في ا               .من اإلحباط 
إن موعـد إنهـاء     : من شهر نيسان الـمقبل، مؤكداً عدم وجود موعد محدد إلنهاء االجتماعات، وقـال            
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وأكد أن جولة الحوار القادمة ستبدأ فـي         .الحوار مرتبط بما ستشهده جوالت الحوار الوطني في القاهرة        
 .حوار من جديدنقاش القضايا الخالفية من النقطة التي وصل الـمتحاورون إليها وليس بدء ال

 30/3/2009األيام، فلسطين، 
  

   بديلة عن منظمة التحرير"قيادة جماعية"ـفصائل فلسطينية ترفض مقترحا لحماس ب .13
أعلن مصدر فلسطيني مسؤول أن فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمة في سورية رفضت مقترح              :دمشق

النتخابات لمجلس وطني جديد في كانون      إلى حين ا  ' قيادة جماعية ' حركة حماس بأن تشترك الفصائل في     
ألن هذا المقترح يلغي عمليا اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير الفلسطينية الجهـة            ،2010 يناير عام    /الثاني

  .الوحيدة المعترف بها دوليا كممثلة لكل أطياف الشعب الفلسطيني في العالم
 نائب رئيس المخابرات المصرية اللـواء عمـر         وقال المصدر لوكالة األنباء األلمانية إن المحادثات مع       

  .قناوي الذي استكمل امس اجتماعاته مع الفصائل الفلسطينية بدمشق تطرقت إلى كل الملفات
وأضاف المصدر أن الفصائل رفضت أيضا مقترح العشرة بالمئة الذي تقدمت به حماس، كما أن نقاطـا                 

' تنكـوقراط 'فا أن االتفاق سيكون علـى حكومـة         أخرى بقيت عالقة هي التمثيل النسبي والحكومة، مضي       
تـم تقديمـه ال يمـس      ' وسط'وأوضح المصدر ان مقترحا      .تقريبا ال يكون فيها احد من القيادات البارزة       

  .مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية ويجري تداوله
  30/3/2009القدس العربي، 

 
   بين الثبات والمرونة حماس قدمت نموذجاً في الجمع: األسير المهندس عباس السيد .14

 مؤبـداً   35المحكوم بالسجن   ،  أكد القيادي في حركة حماس األسير المهندس عباس السيد         :الضفة الغربية 
 عاماً لقيادته كتائب القسام في منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية، أن أداء حركته فـي مجمـل                  150و

مكانية الجمع بين الثبات على الحقوق، والمرونـة        الملفات الساخنة يستند إلى فكرها السياسي القائم على إ        
في صياغة اآلليات المطلوبة الستعادتها وفق إدراك عميق لصعوبة الظروف السياسية اإلقليمية والدوليـة          

  .والعربية وحتى الفلسطينية
واعتبر عضو الهيئة العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل، أن الحركة تحولت إلـى مدرسـة                 

أن حركـة حمـاس     " قدمت نموذجاً عالمياً لجميع قوى المقاومة وفصائل التحرر الوطني، مضيفا            نضالية
  ".باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق تطلعات شعبها ومطالبه الوطنية العادلة

وتابع إن قيادة الحركة تتحمل اليوم مسئولية تاريخية أمام اهللا عز وجل والشعب الفلسطيني واألمة العربية                
سالمية جمعاء، والتي باتت تتطلع إلى حركة حماس كأمل لقيادتها نحو تحرير األرض، ولم الـشمل                واإل

  ". واستعادة الكرامة
  30/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  إجراءات االحتالل ضد األسرى دليل تخبط: كتائب القسام .15

سرى الحركة في بحق أ" يةسرائيلاإل"أمس، أن االجراءات ، أكدت كتائب القسام: )ا.ب.ب، د.ف.أ (
وقال أبو  .سجون االحتالل، بذريعة تعثر صفقة تبادل األسرى لن تدفعها إلى تغيير شروطها من الصفقة

أي إجراءات يمارسها العدو الصهيوني ضد األسرى "عبيدة الناطق باسم الكتائب في تصريح صحافي 
أن االستقواء الصهيوني "ة وأكد أبو عبيد ".األبطال في سجون االحتالل، هي دليل ضعف وعجز وتخبط

على األسرى المكبلين يدل على أن هذا العدو وصل إلى حالة من اإلحباط أمام صمود المقاومة على 
  ".األرض وثباتها على شروطها في صفقة التبادل

 30/3/2009الخليج، 
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  ية خاصة جنوب قطاع غزة إسرائيلسرايا القدس تهاجم قوة  .16

أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها امس عن تفجير عبـوتي أفـراد بقـوة             : ء وكاالت االنبا  -رام اهللا، غزة    
وقالت السرايا فـي    . ية خاصة حاولت التسلل شرق منطقة خزاعة بخان يونس جنوب قطاع غزة           إسرائيل

تمكنت إحدى مجموعات سرايا القدس المرابطة على الثغور من تفجير عبوتي أفراد بقـوة              "بيان صحفي   
  ". تسلل إلي أراضي المواطنين شرق منطقة خزاعة بخان يونس جنوب القطاعصهيونية خاصة حاولت ال

  30/3/2009الدستور، 
  

  استخدمت طائرات من دون طيار في قصف السودان" إسرائيل ":"صنداي تايمز" .17
البريطانية المزيد من األضواء على أسرار الغارة " صنداي تايمز"سلطت صحيفة  : عمر حنين-لندن 

لتي استهدفت ما قيل إنها شحنة أسلحة كانت متوجهة لغزة، ففي عددها، أمس، قالت إن ا" يةسرائيلاإل"
في مهاجمة قافلتين إيرانيتين في " 450هرمس "استخدمت طائرات من دون طيار من طراز " إسرائيل"

لتهريبها إلى القطاع، كما كشفت أن مدى " 3فجر "صحراء السودان كانتا محملتين بصواريخ من طراز 
والمفاعل النووي في ديمونا، وذكرت أنه " تل أبيب" الصواريخ في حال إطالقها كان سيصل إلى هذه

  .جرى التحكم بوساطة األقمار الصناعية بالطائرات التي نفذت الهجوم
 30/3/2009الخليج، 

  
  تجميل صورة حكومة نتنياهو في أوروبا لسياسيةيبدأ بحملة  زبيري .18

، بدأ منذ أيام ز شيمعون بيريإسرائيلأمس أن رئيس " هآرتس"فة أفادت صحي:  وديع عواودة-حيفا 
 خالل زوسيسعى بيري. بحملة سياسية دولية لتجميل صورة الحكومة المؤلفة بغالبيتها من أحزاب اليمين

هذه الحملة إلى إقناع زعماء دول في العالم بأن وجهة حكومة نتنياهو نحو دفع العملية السياسية بين 
 .سطينيين والفلإسرائيل
 تأتي بموازاة تلقي نتنياهو رسائل من مسؤولين في االتحاد األوروبي، زإن حملة بيري" هآرتس"وقالت 
يعني تجميد عملية تحسين مستوى العالقات بين " الدولتين للشعبين"إن رفض نتنياهو تبني مبدأ : جاء فيها
 .  وأوروباإسرائيل

 توجه إلى التشيك، التي تشغل حاليا الرئيس الدوري لالتحاد زية العامة أن بيريسرائيلوذكرت اإلذاعة اإل
برئاسة إيهود (الحكومة الجديدة ستحترم كافة تعهدات الحكومة المنصرفة "األوروبي، ونقلت عنه قوله إن 

 ".بما في ذلك ما يتعلق بقضية الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط) أولمرت
 السياسية الدولية هو تبديد المخاوف في الغرب زي لحملة بيريوأفادت الصحيفة بأن الهدف المركز

، برئاسة " بيتناإسرائيل"والعالم العربي من حكومة نتنياهو، التي تضم أحزابا يمينية متطرفة مثل حزب 
الذي يمثل المستوطنين، وكذلك " البيت اليهودي"أفيغدور ليبرمان الذي سيتولى حقيبة الخارجية، وحزب 

  ".إسرائيلجزءا من "ي يعارض إجراء مفاوضات حول مستقبل القدس الشرقية ويعتبرها حزب شاس الذ
  30/3/2009العرب، قطر، 

 
  "شاليط"حكومة نتنياهو سترث ملف : "عوفيد يحزكيل" .19

، أن تواصـل حكومـة      "عوفيد يحزكيـل  "ية االنتقالية   سرائيلتوقع سكرتير الحكومة اإل     -القدس المحتلة 
ي سـرائيل ية المقبلة المفاوضات مع حركة حماس من أجل تحريـر الجنـدي اإل            ائيلسربنيامين نتنياهو اإل  

  ".جلعاد شاليط"



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1389:         العدد       30/3/2009اإلثنين  :التاريخ

ال أعتقد ألن حكومة إيهود أولمـرت المنـصرفة         :"وقال يحزكيل في تصريحات إلذاعة االحتالل أمس،        
: يرائيلسوأضاف المسؤول اإل    ".تستطيع أن تحقق تحرير جلعاد شاليط، األمور ستنتظر الحكومة المقبلة         

  ". لم يكن مقبوال) من قبل حماس(جهودا حثيثة بذلت أخيرا لكن الثمن المطلوب "إن 
  30/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عمليات تهريب األسلحة مستمرة بالتدفق لقطاع غزة": الشاباك" .20

كة امس ان حر  ' الشاباك'ي  سرائيلقال يوفال ديسكن رئيس جهاز االمن العام اإل       :  اشرف الهور  -القاهرة  
. ية المنطلقة من قطاع غـزة     سرائيلعلى االراضي اإل  ' احتواء االعتداءات الصاروخية  'حماس تعمل على    

ليست معنية  'واشار ديسكن في تصريحات نقلتها االذاعة االسرائليية ان حماس التي تسيطر على القطاع              
  .'بتدهور االوضاع

انه تم منـذ  'لى مجلس الوزراء، وقال فيه   وذكرت االذاعة ان اقوال ديسكن جاءت في سياق تقرير قدمه ا          
 طنا من المواد الخـام النتـاج        45انتهاء عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة جرى تهريب كمية           

 طنا من المواد المتفجرة وعشرات الصواريخ ومئـات قـذائف الهـاون وعـشرات               22وسائل قتالية و  
على النشاطات التي   ' تحسنا تدريجيا 'ى ان هناك    ولفت ديسكن ال   .'الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات   

  .تقوم بها السلطات المصرية لوقف اعمال التهريب ولكن هذه االعمال لم تتوقف
يـستعد  ' االستخباراتي الذي قدمه رئيس الشاباك ذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس             روخالل التقري 

ياض وذلك بسبب احتمال فشل المفاوضـات بـين         الستئناف فترة والية الحكومة برئاسة الدكتور سالم ف       
 تشير الى انه ال يوجد احتمال للتوصل الى اتفـاق           إسرائيلان التقديرات في    'وقال   .'الفصائل الفلسطينية 

  .'قريبا بين فتح وحماس
  30/3/2009القدس العربي، 

  
  المستوطنون استغلوا المرحلة االنتقالية لتوسيع االستيطان: يإسرائيلتقرير  .21

ية الحقوقية ان المستوطنين في الضفة الغربية استغلوا انشغال سرائيلاإل" يش دين"أكدت منظمة : اصرةالن
الحكومة بالحرب على قطاع غزة ثم االنتخابات البرلمانية لتوسيع البؤر االستيطانية العشوائية في أرجاء 

وتوجهت . ا لكنها لم تفعل تفكيكه2004عام " خريطة الطريق" في إطار إسرائيلالضفة، والتي التزمت 
ية العليا باسم احدى القرى الفلسطينية المحتلة التي تعرضت سرائيلالمنظمة أمس بالتماس إلى المحكمة اإل

  .أراضيها للنهب من جانب المستوطنين الذين قاموا بشق طريق عليها إلى احدى البؤر االستيطانية
يطانية التي أقيمت من دون ترخيص رسمي من وقالت المنظمة إن وتيرة شق الطرق إلى البؤر االست

ي مستوطنات غير قانونية، شهدت ارتفاعاً هائالً سرائيلجيش االحتالل، وعليه تعتبر حتى في القاموس اإل
ويدور الحديث عن شق طرق واسعة حول اكثر من . في األشهر األخيرة لم تشهد مثله منذ سنوات كثيرة

. أكثر من ألف متر، وفي الغالب على أراض فلسطينية خاصةعشر بؤر استيطانية يمتد بعضها على 
  .كذلك تمت إضافة تسع مبان جديدة في احدى البؤر

إلى حقيقة أن وزارة الدفاع في عهد ايهود باراك ال تحرك ساكناً لوقف نشاط " هآرتس"وأشارت صحيفة 
ا يشعرون بذلك وبأن باراك المستوطنين في البؤر، ونقلت عن أوساط عسكرية قولها إن المستوطنين باتو

ومن غير المتوقع أن تقدم الحكومة ". ويتصرفون بناء على ذلك"نفسه ال يعالج قضية البؤر االستيطانية 
الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو على أي خطوة تمس بالمستوطنات في ظل تأييد غالبية األحزاب 

  .فة والقدس المحتلتينالمشاركة في االئتالف توسيع االستيطان في أنحاء الض
  30/3/2009الحياة، 
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  "إسرائيل"بـاكتشاف مؤشرات للغاز الطبيعي في موقع آخر للتنقيب  .22
ية اكتشفت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة        إسرائيل قالت امس مجموعة أمريكية      :رويترز –تل ابيب   
للغاز في موقع تنقيـب جديـد        في وقت سابق من العام انها عثرت على مؤشرات أولية            إسرائيلسواحل  

وقال البيان انها مجرد بيانات أولية في هذه المرحلة ولم يتحدد بعد وجود احتياطيـات               . بالبحر المتوسط 
  .أو القيمة االقتصادية لها/أو حجمها و/من الغاز الطبيعي و

اء وسيصدر الشركاء بمجرد وصول معلومات جديدة بيانا اخر في االيام المقبلـة يـشمل فـرص اجـر                 
  .اختبارات لالنتاج

 مليـار متـر     142/وفي وقت سابق من العام قالت المجموعة انها اكتشفت خمسة تريليونات قدم مكعبة              
 .إسرائيل كيلومترا غربي ميناء حيفا في شمال        90 على بعد    1-من الغاز الطبيعي في موقع تمار     / مكعب

  . قبالة ساحل مدينة الخضيرة جنوبي حيفا1-ويقع موقع داليت
  30/3/2009لرأي، األردن، ا

  
  رض ليوم األ"33"بالذكرى الـ  يحتفون 48الضفة وفلسطينيو الـ .23

يحيي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة اليـوم الـذكرى الثالثـة              :  رامي منصور  -يافا  
تحـت   الذكرى هذا العـام      48 في فعاليات ونشاطات وطنية فيما يحيي فلسطينيو         ،والثالثين ليوم األرض  

 احدى القرى الثالث التي اندلعت فيها مواجهات        ،في مسيرة بقرية دير حنا الجليلية     " ضد العنصرية "شعار  
  .يةسرائيل وأجهزة األمن اإل48يوم األرض بين فلسطينيي 

 في كفـر    ، إلى المشاركة في نشاطين مركزيين في يوم األرض        48ودعت لجنة المتابعة العليا فلسطنيي      
افة إلصدار نشرة خاصة عن يوم األرض وزعت على طـالب المـدارس والمعاهـد        إض ،كنا ودير حنا  

  . العليا
 زيارات إلى خيام االعتصام فـي مدينـة القـدس           48وتنظم الفعاليات السياسية والحزبية لدى فلسطينيي       

   .المحتلة إلى جانب تنظيم زيارات تضامن مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم في الجليل والمثلث والنقب
فقد أطلقت الحركة االسالمية داخل الخط األخضر معسكرا تطوعياً في النقب الـذي يتعـرض لهجمـة                 

 وقام المتطوعون ببنـاء وصـيانة عـشرات         ،ية شرسة لهدم البيوت بذريعة البناء غير المرخص       إسرائيل
  .المنازل في النقب ورعاية عدد كبير من المساجد وحضانات األطفال

 38 إنه خالل المعسكر ولمناسبة يوم األرض نفذ نحـو           ، منير أبو الهيجاء   ،صلوقال مدير معسكر التوا   
 من بناء وترميم البيوت المستورة والمساجد والمـدارس ومراكـز           ،مشروعا في مواقع مختلفة في النقب     

 وتبلـغ تكلفـة     ،حراء لتحفيظ القرآن ورياض األطفال وتسييج المقابر وبناء الجسور إلى غرس االشجار           
  ).الف دوالر( 250نحو مليون شيكل ونصف المعسكر 

وكشفت المهندسة عناية بنا خالل يوم دراسي نظمته جمعية الثقافة العربية في مدينة عكا لمناسـبة يـوم                  
 والمعدة للتطـوير    48 فإن احتياطي األراضي التي تعود لملكية فلسطينيي         2020 أنه حتى سنة     ،األرض

 فيمـا سـتكون     ،1948جموع األراضي الفلسطينية قبل العـام        بالمئة من م   0,75والبناء ستصبح نسبتها    
  . ستكون خمسة أضعاف ما عليه اآلن48الكثافة السكانية لفلسطينيي 

 بالمئة من مجموع األراضي داخـل       3,4 هي   48وأشارت بنّا إلى أن نسبة األراضي المتبقية لفلسطينيي         
 جديدة ولم يعترف بأي قرية غير معترف بها          لم تقم أي مدينة أو قرية عربية       1948 فمنذ العام    ،إسرائيل

 بالمئـة مـن ملكيـة األراضـي         93ية سياسة السيطرة على     سرائيل بل انتهجت السلطات اإل    ،في النقب 
 بالمئة من األراضي بواسطة المجالس اإلقليمية اليهودية وانتهاج سياسة التطوير           80والسيطرة على نفوذ    
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 بالمئة مـن    3,4 بالمئة موزعون على مساحة      17رب الذين نسبتهم    فالسكان الع . والخنق للبلدات العربية  
  . بالمئة من األراضي96 بالمئة موزعون على 83 وبالمقابل اليهود نسبتهم ،األراضي

  30/3/2009الدستور، 
 

  أطفال غزة يحتاجون إلى عالج نفسي سريع: وكيل الشؤون االجتماعية في السلطة .24
الجتماعية في السلطة الفلسطينية الدكتور محمد أبو حميد من حذر وكيل وزارة الشؤون ا: القاهرة

ي األخير على سرائيلاألخطار التي تهدد مستقبل صحة األطفال في قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان اإل
 ان في مقدمة هذه األخطار الخبرات الصادمة واآلثار السلبية والنفسية التي "الحياة"وقال لـ . القطاع

ء األطفال، ما يهدد في حال عدم التعاطي العالجي اإليجابي معها إلى تحويلها إلى تعرض لها هؤال
واضاف أن أطفال غزة الذين عايشوا العدوان  .مرض مزمن يؤثر في البنية الشخصية لهؤالء األطفال

ي تعرضوا للخبرات الصادمة المختلفة من تدمير البيوت ومشاهدة سيل الدماء ومواكب تشييع سرائيلاإل
لشهداء وفقدان أرباب العائلة أو األصدقاء واستهداف المدارس ومقاعد الدراسة، وقال إن هؤالء األطفال ا

وطالب  .يحتاجون إلى تدخل إرشادي وعالجي فوري وسريع ألن تركهم من دون عالج أمر خطير
شارات وبناء بضرورة تشكيل هيئة عربية عليا من األطباء واألخصائيين النفسيين تشرف على تقديم االست

البرامج الالزمة إلعادة تأهيل السكان، خصوصا األطفال في كل المجاالت الصحية من خالل مؤسسات 
الصحة النفسية والعربية، والتأكيد على ضرورة التعاون بين المؤسسات الدولية واإلقليمية والمحلية من 

  .ي على القطاعسرائيلوان اإلأجل إعداد مسح شامل لآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة من العد
ي أصبح منطقة منكوبة من كل النواحي، مضيفا أن معطيات سرائيلوقال إن قطاع غزة بسبب العدوان اإل

وكالة اونروا إلى ارتفاع المستوى العام «العدوان أدت إلى سوء أوضاع األمن الغذائي، إذ تشير تقديرات 
زادت نسبة السكان الذين يعتمدون على المساعدات، إذ أبدت  في المئة، كما 75النعدام األمن الغذائي إلى 
» برنامج الغذاء العالمي«و ) يونسيف(» منظمة االمم المتحدة لرعاية الطفولة«المنظمات اإلنسانية كـ 

 في المئة من السكان 53قلقها من سوء أوضاع التغذية، خصوصا لدى األطفال الذين يشكلون ما نسبته 
  .في القطاع

  30/3/2009 الحياة،
  

  خضر  عامال فلسطينيا داخل الخط األ280 تعتقل "إسرائيل" .25
 عامال من الضفة الغربية فـي منـاطق         280ي امس   سرائيلاعتقلت سلطات االحتالل اإل   :  بترا –رام اهللا   

وقال األمين العام التحاد العام نقابـات عمـال فلـسطين      .  دون تصاريح  إسرائيل بدعوى دخولهم    1948
 آخذة بالتزايد والتـصعيد     إسرائيليان امس أن مالحقة العمال الفلسطينيين العاملين داخل         شاهر سعد في ب   

وذلك استناداً إلى شكاوى تلقاها االتحاد اخيرا من مئات العمال من مختلف المـدن إضـافة لتعرضـهم                  
  .لإلهانات والضرب من قبل ما يسمى حرس الحدود

  30/3/2009الدستور، 
  

  ية ضد المقدساتسرائيلات اإلمفتي القدس يدين المخطط .26
 دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد             :بترا –رام اهللا   

وانتقد في بيان لـه     . ية ضد المقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك       سرائيلحسين المخططات اإل  
عد أسفل ساحة البراق مؤكـدا ان المـسجد االقـصى           ي إلقامة شبكة قطار ومص    سرائيلامس المخطط اإل  

  .المبارك بأروقته وساحاته هو ملك للمسلمين وحدهم وال يجوز ألي أحد العمل على تغيير هذه المعالم
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وحذر المفتي العام من الهجمة الشرسة على منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس والتي كان آخرهـا                
 عقاراً بحي اليمن في سلوان، مناشـداً المـواطنين التوحـد            70على  مخطط جماعات متطرفة لالستيالء     

  . والوقوف جنباً إلى جنب للتصدي لهذه الهجمة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم
  30/3/2009الرأي، األردن، 

 
  ة الدوحة بمواقف عاجلة إلنقاذ القدس  تطالب قم"هيئة اإلسالمية المسيحيةال" .27

ت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسـات أمـس القمـة     طالب: وكاالت – فلسطين المحتلة   
علـى  " ية الخطيرة سرائيللمواجهة الهجمة اإل  "العربية في الدوحة باتخاذ مواقف وقرارات حازمة وعاجلة         

  .مدينة القدس
قليلـة  ية عمدت خالل السنوات ال    سرائيلإن السلطات اإل  "وقالت الهيئة في رسالة بعثت بها إلى قمة الدوحة          

وذكرت ". الماضية على سلب القدس من أهلها ومواطنيها ومن جميع المؤمنين بها من مسلمين ومسيحيين             
أبرزها عزل القدس عـزال تامـا عـن محيطهـا           "الهيئة في رسالتها أهم األخطار التي تواجه القدس و        

 ومنع  ، التي أبقت عليها   الفلسطيني والعربي من خالل الجدار العنصري والتحكم الكامل في المداخل القليلة          
  ".الفلسطينيين من الدخول إليها بشكل كامل

  30/3/2009الدستور، 
  

  في غزةصيادين ال  قواربهاجمي االحتالل .28
ية التي تجوب بحر غزة امـس باالسـلحة         سرائيلهاجمت الزوارق الحربية اإل   : اشرف الهور  - القاهرة

وقت اعلن فيه نشطاء عن تمكنهم مـن تفجيـر          النارية قوارب صيد فلسطينية، والحقت بها اضرار، في         
وقال صـيادون فلـسطينيون ان   . ية في منطقة حدودية الى الشرق من القطاع إسرائيلعبوة ناسفة بدورية    

ية لم توقع اصابات في االرواح، غير انها الحقت اضـرارا  سرائيلعملية اطالق النار من قبل الزوارق اإل   
ية تمـت صـباحا، خـالل       سرائيلدين فان عملية المهاجمة اإل    وبحسب الصيا  .في عدد من قوارب الصيد    

  .تواجدهم في عرض البحر اثناء رحلة الصيد
  30/3/2009القدس العربي، 

 
  قطاع غزة طنا من المساعدات إلى413سمح بعبور ي االحتالل .29

 شاحنة محملة بمساعدات للشعب 23ية أمس، بعبور سرائيلسمحت السلطات اإل: يسري محمد -العريش
 23ية سمحت بعبور سرائيلإن السلطات اإل: فلسطيني، وقال مسؤول مصري بمعبر العوجة على الحدودال

 إسرائيلوأضاف المسؤول إن .  طنا من الطحين المقدم كمساعدات ألهالي غزة413شاحنة محملة بنحو 
. ي شاحنة كانت تنتظر بالمعبر المصر37سمحت يوم الخميس الماضي بمرور شاحنتين فقط من بين 

 شاحنة أخرى محملة 14وأضاف أنه تم استكمال دخول الشاحنات اليوم إلى القطاع وأن هناك نحو 
 . بالطحين يتم اآلن إدخالها إلى القطاع

  30/3/2009الشرق األوسط، 
  

  يينسرائيل أفضل للفلسطينيين منه لإل2025الوضع الديموغرافي عام : "تقرير" .30
 على نسخة منه أن تأتي التطورات الديموغرافية "الحياة" توقع تقرير حكومي مصري حصلت: القاهرة

، "لمصلحة الفلسطينيين" إسرائيلخالل السنوات العشر المقبلة في األراضي الفلسطينية المحتلة وداخل 
معتبراً أن العامل الديموغرافي في الصراع يميل لصالح الفلسطينيين، لكنه لم يصل إلى حد توقع حسم 

  .الصراع ديموغرافياً
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الصراع "واستعرض تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان 
، نشأة الحركة الصهيونية وتأسيس وطن لليهود والحروب "هل يحسم ديموغرافياً؟... يسرائيلالعربي اإل

لتي قال التقرير إنها  احماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتحية ونشأة حركة سرائيل اإل-العربية 
، مشيراً إلى أنها تتلقى دعماً "تتكون من قيادات اإلخوان المسلمين الذين رفضوا االشتراك في حركة فتح"

  .سورياً وإيرانياً
 ماليين نسمة 4وصل إلى نحو ) الضفة الغربية وقطاع غزة(وذكر التقرير أن عدد السكان في فلسطين 

 فإن عدد السكان إسرائيل، أما 2025 مليون نسمة عام 7.4العدد ، متوقعاً أن يتخطى هذا 2005عام 
، كما 2025 مليون نسمة عام 6.5، لكنه لن يتخطى 2005 مليون نسمة عام 5.3اليهود فيها وصل إلى 

ولفت التقرير إلى . 2025 عام 2.3 إلى 2005 عام 1.4 سيقفز من إسرائيلأن عدد السكان العرب داخل 
 في المئة، متوقعاً أن تنخفض 45.5 نحو 2005 عاماً في فلسطين بلغت عام 15ن أن نسبة السكان أقل م

 في 41، 2005 عام إسرائيل، فيما بلغت هذه النسبة بين العرب في 2025 في المئة عام 36.5إلى حدود 
 في المئة، 25.4أما بين السكان اليهود، فبلغت نحو . 2025 في المئة عام 35.1المئة، لتنخفض إلى 

  . في المئة23عاً انخفاضها إلى متوق
 2005في األراضي الفلسطينية بلغت عام )  عاما64 – 15(وقال التقرير إن نسبة السكان في سن العمل 

، فيما بلغت هذه النسبة بين 2025 في المئة عام 60 في المئة، متوقعاً أن ترتفع إلى أكثر من 51نحو 
أما بين السكان . 2025 في المئة عام 60ترتفع إلى  في المئة 56 نحو 2005 عام إسرائيلالعرب في 

  .2025 في المئة عام 62 في المئة، متوقعاً انخفاضها إلى 63اليهود، فبلغت نحو 
إن تحليل هذه البيانات يعني أن الميزان » الحياة«وقال باحثون في مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لـ 

  . 2025لول عام الديموغرافي سيميل لمصلحة الفلسطينيين بح
  30/3/2009الحياة، 

  
   كرسي متحرك على أطفال غزة والضفة400بتوزيع تبدأ " جمعية إغاثية" .31

أكد مدير جمعية اغاثة اطفال فلسطين ايمن المصري، أهمية هذا المشروع :  منتصر حمدان-رام اهللا
الى االطفال المعوقين  كرسي متحرك 400بتوفير " سالم يا صغار"الذي يأتي في اطار التعاون مع حملة 

ممن يعانون من الشلل الدماغي، موضحا ان الجمعية عملت على جمع هذه الكراسي من متبرعين في 
 دوالر وتتيح المجال لالطفال 3900الواليات المتحدة األمريكية حيث تصل تكلفة الكراسي الواحد الى 
وأشار الى أن الحملة عملت على  .ة تلبية احتياجاتهم الشخصية دون عناء مقارنة مع الكراسي القديم

 أطباء متخصصين في مجال تركيب وصيانة هذه الكراسي الحديثه وتعليم االهالي 5تغطية نفقات وصول 
  .على استخدامها

 30/3/2009الخليج، 
  

  مياه الصرف الصحي شمال القطاع  تسرب تحذر من تداعيات "حقوقيةمؤسسة " .32
سسة الضمير لحقوق اإلنسان، من تداعيات انهيار حوض تجميع حذرت مؤ: ألفت حداد ورأفت الكيالني

مياه الصرف الصحي أمس الذي تم إنشائه في مستوطنة دوغيت سابقاً شمال قطاع غزة على كل من 
األمر الذي أدى إلى تدفق المياه العادمة من داخل الحوض إلى المحيط الخارجي ،البيئة و الصحة العامة

آلثار الخطيرة التي ستطال مكونات البيئة األساسية والصحة العامة جراء معربة عن قلقها من ا، له 
 .انهيار الساتر الترابي لحوض تجميع مياه الصرف الصحي
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وبينت الضمير في بيان لها أن لدى محطة المعالجة الخاصة بمياه الصرف الصحي لمحافظة شمال قطاع 
محيط هذا الحوض لعدم وجود مكبات  أحواض في 5 دونم، تم حفر 356غزة حوض رئيسي مساحته 

أرضية والتي تلزم لتخزين المياه، باإلضافة لحفر حوضين آخرين تم تجهيزهما في مستوطنة دوغيت 
، أقيم أحد هذه األحواض علي 27/3/2007سابقا بالقرب من الشريط الحدودي بعد كارثة أم النصر في 

 ". دونم28 دونم واآلخر على مساحة 22مساحة 
 29/3/2009، 48عرب

  
  للقمة العربية بتحقيق الوحدة وتجاوز الخالفات وإعادة إعمار غزةأردنية نداءات نيابية  .33

دعا أعضاء في مجلس النواب، قادة األمة العربية لتحقيق الوحدة العربية، :  أيمن فضيالت–السبيل 
  .ة واإلقليمية الجديدةوتجاوز كافة الخالفات بين الدول، ولم الشتات العربي لمواجهة المتطلبات الدولي

ترجمة وعود قمة "زعماء األمة المجتمعين اليوم في القمة العربية، بـ" السبيل"وناشد نواب في حديث لـ
  ".ي إلى أرض الواقعسرائيلالكويت االقتصادية إلعادة إعمار غزة بعد العدوان اإل

 30/3/2009السبيل، األردن، 
  

   غزة قطاعإلى إنسانيةقافلة مساعدات : األردن .34
 قطاع غزة سيرتها    إلى إنسانية قافلة مساعدات    أمسعبرت جسر الملك حسين     :  بترا –جسر الملك حسين    

وتتضمن القافلـة    . الشعب الفلسطيني هناك والتخفيف من معاناته      إلغاثة الهاشمية   األردنيةالهيئة الخيرية   
 مـواد   إلى إضافةاه الشرب    طنا من المستلزمات الطبية والحرامات والمالبس ومي       191 شاحنة تحمل    15

وبهـذه   .بتوزيعها هناك    ) اونرواأل(تموينية مختلفة ستقوم وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين          
  . قافلة297 اآلنالقافلة يصل مجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية 

  30/3/2009الرأي، األردن، 
  

   خالل حرب غزة "سرائيلإ"الملك األردني أرسل كلبه للعالج في ": يديعوت" .35
ية أمس، أن ملك األردن عبد اهللا الثاني، أرسل كلبه للعالج سرائيلاإل" يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 

وأوضحت الصحيفة أن .  في أوج الحرب على غزة، لكن العالج لم ينجح ونفق الكلبإسرائيلفي 
، "البيطري، جيدة للغاية منذ سنواتالعالقات بين موظفي القصر الملكي في عمان ومستشفى بيت داغان "

ي مرات عديدة، وذلك بصورة سرية بطلب سرائيلاألردن استعان بخبرات الطاقم الطبي البيطري اإل"وأن 
طلب األردنيون مرة جديدة "انه خالل العدوان األخير على غزة، " يديعوت"وتابعت  ". من الديوان الملكي

ين، فقد أصاب المرض الكلب المحبوب للملك عبد اهللا الثاني يسرائيلمساعدة األطباء البيطريين اإل
 ". وزوجته رانيا

لكن بعد أيام، نفق ". في عملية سرية "إسرائيلوأشارت الصحيفة إلى انه تم نقل كلب ملك األردن إلى 
 إلى  قامت بنقله بعد ذلكإسرائيل، وقالت إن "ي بتقديم العالجسرائيلبرغم تفاني الفريق الطبي اإل"الكلب 

 بيت داغان وقد رفض مستشفى". مع رسالة اعتذار من المستشفى لعدم تمكنها من عالج الكلب"األردن 
  .التعليق على الموضوع

 30/3/2009السفير، 
  

  "إسرائيل"القوانين التي تمنع التطبيع مع ون يدعون إلنفاذ  أكاديمي:لبنان .36
قليمياً ودولياً، علـى مناهـضة هـذه الجـرائم          نحثّ زمالءنا، إ  : قال بيان صادر عن أكادميين في لبنان      

بحقّ المدارس وعلى دعم هذا الطلب السلمي والمحـق بالمقاطعـة األكاديميـة             في قطاع غزة    المستمرة  
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وبصورة خاصة، نطلب من زمالئنا في العالم أجمع أن يـدعموا           . وسحب االستثمارات وفرض العقوبات   
، لمقاطعـة كـل المؤسـسات    سرائيلطعة األكاديمية والثقافية إلالنداء الذي أطلقته الحملة الفلسطينية للمقا 

األكاديمية والثقافية واالنسحاب منها انسحاباً شامالً وثابتاً، ولإلحجام عن المشاركة فـي أي شـكل مـن                 
ية أو االنـضمام إليهـا،      إسرائيلأشكال التعاون األكاديمي والثقافي أو المساهمة في مشاريع مع مؤسسات           

 منهم في النضال الهادف إلى إنهاء االحتالل واالستعمار ونظام التمييز العنـصري التـي               وذلك مساهمةً 
  ."إسرائيل"تمارسها 

، وبالتالي إلى مقاضاة المؤسـسات      إسرائيلوندعو كذلك إلى إنفاذ القوانين اللبنانية التي تمنع التطبيع مع           
ت تعـاون أو شـراكة أو اسـتثمار فـي           واألفراد في لبنان الذين يخرقون تلك القوانين ويقومون بنشاطا        

ونحن نحيي البيان األخير الصادر عن اللجنة االسكوتلندية من أجل جامعـات       . يينإسرائيل أو مع    إسرائيل
 أكاديمي كندي ووجهوها إلى رئيس      300، والرسالة التي وقّعها     إسرائيلفلسطين الذي يدعو إلى مقاطعة      

، والدعوة التي أطلقتها لجنة التنسيق بين االتحـاد         إسرائيلالوزراء هاربر مطالبين بفرض عقوبات على       
الكندي لعمال الحقل العام وعمال جامعة أونتاريو والتي تدعم حظر أشكال التعاون بين الجامعات الكندية               

  .يةسرائيلواإل
  30/3/2009األخبار، 

  
  عايتها للحواروزراء الخارجية ناقشوا المصالحة الفلسطينية وقرروا تركها لجهود القاهرة ور .37

، إن وزراء الخارجية العرب ناقشوا في اجتماعهم الرسمي "الحياة"قالت مصادر وزارية لـ : الدوحة
الثاني، الذي انعقد مساء أول من أمس، موضوع المصالحة الفلسطينية، وأن وزير الخارجية الفلسطينية 

 هذا العنوان من قبل القمة وترك رياض المالكي أدلى بمداخلة في هذا المجال طلب فيها عدم الغوص في
جهود المصالحة الى اآللية المتبعة في القاهرة وبرعايتها للحوار بين حماس وفتح وسائر الفصائل 

وذكرت أن الوزراء . للتوصل الى اتفاق على عناوين هذا الحوار، منذ ما بعد انتهاء الحرب على غزة
وكان رئيس الوزراء . الت في شأن هذا العنوانالعرب وافقوا على اقتراح المالكي، ولم تحصل مداو

تبنا ألننا دعوناها "القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أعلن أن دعوة حماس لم تحصل قائال إننا 
وأوضحت المصادر، أن وزراء الخارجية انتقلوا ). يناير الماضي/ كانون الثاني(في قمة غزة ) مازحاً(

، وتشكيل زعيم حزب ليكود بنيامين نتانياهو "إسرائيل"السياسية داخل الى مناقشة الموقف من التطورات 
الحكومة الجديدة بعناصرها اليمينية المتشددة، وسبل مواجهة السياسة التي ينتظر أن تنتهجها، إن على 

وطرح . صعيد االستيطان أو تهويد القدس أو الجدار أو استمرار االغتياالت والتوقيفات وقضية األسرى
 المالكي تصور السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، ال سيما لجهة فك الحصار عن غزة الوزير

واشارت المصادر إلى ان الوزراء . وإعادة اإلعمار فيها وقضية المساعدات المالية وإيصالها الى القطاع
الجماعي من اتفقوا، ليل أول من أمس، على تخصيص فقرة في البيان الختامي تتضمن الموقف العربي 

ية، وطلب الى الجانب الفلسطيني صوغها، وتولت لجنة مصغرة من األمانة العامة سرائيلالسياسة اإل
للجامعة العربية وبعض الخبراء، مراجعتها في اجتماع عقد ظهر أمس تمهيداً إلضافتها الى قرارات 

يل التحرك العربي للحوار مع وذكر مصدر ديبلوماسي ان االجتماع الوزاري العربي أقر ايضاً تفع. القمة
وشرح الموقف من مبادرة السالم ومن . يسرائيل اإل-الدول الكبرى، حول عملية السالم العربي 

ورجح مصدر وزاري . التطورات الحاصلة على ان تتولى ذلك لجنة المتابعة للمبادرة العربية للسالم
لقمة جاء نتيجة عدم معالجة جانب ، ان غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن ا"الحياة"عربي لـ 

مهم من الخالفات العربية المتعددة األوجه، وان الجانب المصري برر هذا الغياب في الوقت نفسه أمام 
هناك حساسية مصرية من السياسة القطرية بسبب الحملة "بعض الوزراء العرب باإلشارة الى ان 

اسة المصرية منذ حرب غزة، باالضافة الى على السي) ال سيما من قبل محطة الجزيرة(االعالمية 
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للمعارض المصري سعد " معهد الديموقراطية وحقوق االنسان"انزعاج القاهرة من الدعم القطري عبر 
  ".إعالم مسؤول"وذكر المصدر الوزاري أن الجانب المصري يشدد على المطالبة بـ ". اهللا ابراهيم

  30/3/2009الحياة، 
  

   ترفع تقريرا حول تطورات الملف الفلسطيني للقمة العربيةاللجنة العربية السباعية .38
أعدت اللجنة العربية السباعية مشروع بيان أمس حول التطورات المتعلقة :  حاتم العبادي-الدوحة 

وتضم اللجنة . ية المقبلة، سترفعه إلى القمة العربيةسرائيلبالملف الفلسطيني والتعامل مع الحكومة اإل
، فلسطين، السعودية، مصر، سوريا، قطر، الجزائر وجامعة الدول العربية على األردن: ممثلين عن

واتفقت اللجنة خالل االجتماع على صياغة بيان يقدم للقمة العربية الحادية . مستوى كبار المسؤولين
 في ضوء هيمنة إسرائيلوالعشرين يتعلق بالموقف العربي من تطورات عملية السالم وما يجري في 

ي على األرض سرائيلكما تناولت اللجنة استمرار التصعيد اإل. لمتطرف على الحكومة هناكاليمين ا
وحث البيان اللجنة . المتمثل باالستيطان وتهويد القدس، وهدم المنازل، وإقامة جدار الفصل العنصري

شريكا لكي تكون " إسرائيل"الرباعية الدولية والمجتمع الدولي ودول االتحاد األوروبي للضغط على 
ال يجوز أن يبقى العرب ينتظرون تماما عاما بعد عام دون أن يتحقق تقدم  حقيقيا في عملية السالم، وقال

  .يةسرائيلفي المفاوضات، بسبب السياسات اإل
  30/3/2009الرأي، األردن، 

  
 وحدة الفلسطينيين مسؤولية تاريخية: رئيس دولة اإلمارات .39

يفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات، إن وحدة الصف أكد الشيخ خل:  حبيب الصايغ-الدوحة 
الفلسطيني مسؤولية تاريخية، نتطلع بأمل كبير الى أن تبلغ هدفها، مؤكداً أنه ال بديل عن تحقيق التوافق 

  .الفلسطيني، الذي تفرضه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
  30/3/2009الخليج، 

 
  ردوغانأ يخطط الغتيال يلسرائي اإللموسادا: تركيا .40

كشف جهاز الكمبيوتر الخاص بأحد المتهمين المقبوض عليهم في قضية محاولة : أحمد ياسين - أنقرة
االنقالب على الحكومة التركية عن تورط جهاز الموساد في مخطط الغتيال رئيس الوزراء رجب طيب 

الجمهوري لمدينة إسطنبول أن فحص وذكرت مصادر التحقيقات التي يتوالها المدعي العام  .إردوغان
ي الغتيال سرائيلجهاز الكمبيوتر الخاص بأحد المتهمين في القضية كشفت عن مخطط للموساد اإل

إردوغان بالتعاون مع منظمة أرجناكون، وأن مذكرة االدعاء الثانية في قضية أرجناكون والتي قبلتها 
يا أرسل إلى بعض إسرائيل ذكرت أن صحفيا ،اضي األربعاء الم،المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول

، على استعداد الغتيال إردوغان" الموساد"المتهمين في القضية رسالة بالبريد اإللكتروني ذكر فيها أن 
رئيس الحزب (ي في رسالته إن رئيس الموساد مائير داجان اتصل بدوجو سرائيلوقال الصحفي اإل

فريقا من عمالء الموساد على استعداد للقيام  مشيرا إلى أن، يالللتنسيق معه في عملية االغت )الشيوعي
  ".السيد دوغو"بهذه المهمة، مؤكدا أنهم ينتظرون فقط الضوء األخضر من 

29/3/2009الوطن، السعودية،   
  

 "إسرائيل" بإدانة حقوق اإلنسان لـيشيدوغلو أ .41
سور أكمل الدين إحسان أوغلو بإصدار أشاد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفي: آي.بي.يو

الدورة العاشرة لمجلس حقوق اإلنسان خمسة قرارات تدين االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي 
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الجهود الحثيثة للمجموعة "وأشاد أمين عام المنظمة، بـ. في األراضي العربية المحتلة" إسرائيل"تقترفها 
" إسرائيل"صدار هذه القرارات والتي تشكل إدانة دولية لجرائم اإلسالمية في جنيف والتي تمكنت من است

  ". وانتهاكاتها وممارساتها غير القانونية في األراضي المحتلة
30/3/2009الخليج،   

  
  سنعتصم في مكاننا ولن نعود:  تونسية لغزة ممنوعة من دخول مصرمعوناترئيس قافلة  .42

 قال الهادي قديش، رئيس الوفد التونسي المرافق :  المنجي السعيداني، يسري محمد-تونس، العريش 
لقافلة المساعدات اإلنسانية العالقة في مدينة السلوم المصرية، الواقعة على الحدود بين مصر وليبيا، إن 
الوفد التونسي سيعتصم على المكان عينه احتجاجا على المعاملة القاسية وغير المبررة، التي لقيها داخل 

وأضاف قديش، في مكالمة . لن يبارح إلى تونس، كما طلب منه مسؤولو تلك الحدودالحدود المصرية، و
، إن المسؤولين هناك تسلموا جوازات السفر من الوفد التونسي، ثم شطبوا "الشرق األوسط"هاتفية مع 

على تأشيرات الدخول التي تسلمتها القافلة التونسية من السفارة المصرية في تونس، ولم يعللوا قرار 
وأضاف قديش، أن المفاوضات ال تزال جارية مع السلطات المصرية حتى تسمح بدخول القافلة  .المنع

 .اإلنسانية التونسية المتوجهة إلى غزة
30/3/2009الشرق األوسط،   

 
   ألهالي غزةمساعدات شاحنة 23ية سمحت بعبور سرائيلالسلطات اإل: مسؤول مصري .43

 شاحنة 23ية سمحت بعبور سرائيلإن السلطات اإل: دودقال مسؤول مصري بمعبر العوجة على الح
" إسرائيل"وأضاف المسؤول إن .  طنا من الطحين المقدم كمساعدات ألهالي غزة413محملة بنحو 

.  شاحنة كانت تنتظر بالمعبر المصري37سمحت يوم الخميس الماضي بمرور شاحنتين فقط من بين 
 شاحنة أخرى محملة 14 إلى القطاع وأن هناك نحو وأضاف أنه تم استكمال دخول الشاحنات اليوم

  .بالطحين يتم اآلن إدخالها إلى القطاع
30/3/2009الشرق األوسط،   

  
   الحدود بين مصر وغزةعلى الوقودأجهزة األمن ضبطت مخزنا لتهريب : مصادر مصرية .44

را لتهريب قالت مصادر أمنية مصرية، إن أجهزة األمن بشمال سيناء ضبطت ليل السبت مخزنا كبي
الوقود بمنطقة حي السالم على الحدود مع ورفح، وذلك خالل حملة تمشيطية ألجهزة األمن بالمنطقة 
على الحدود بين مصر وغزة، وذلك قرب أحد األنفاق، غير أن المهربين تمكنوا من الفرار بعد أن 

والر داخل مخزنين شعروا بوجود رجال األمن داخل المزرعة، كما ضبطت أيضا مئات اللترات من الس
  .أقامهما المهربون قرب النفق، لتخزين السوالر قبل القيام بعملية تهريبه

30/3/2009الشرق األوسط،   
 

  بان كي مون يتباحث مع رئيسي قطر وسوريا الوضع الفلسطيني .45
ير التقى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون مع أم:  محمد صالح، وليد شقير، ابراهيم حميدي-الدوحة 

، إن األول توقف ملياً أمام "الحياة"قطر حمد بن خليفة آل ثاني، وقال الناطق الرسمي بان أحمد فوزي لـ 
، أن الجانب القطري أكد وجوب اعتراف المجتمع الدولي بشرعية "الحياة"وعلمت . الوضع الفلسطيني

  .حركة حماس باعتبارها منتخبة من الشعب الفلسطيني
رحب بجهود االسد في " مع رئيس دولة سوريا بشار االسد، أن االمين العام وقال فوزي عن لقاء بان

يناير الماضي وأمل بأن يساهم الرئيس السوري في / التوصل الى وقف النار في غزة في كانون الثاني
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  جهود قيام سالم دائم في غزة وعبر المبادرة المصرية، مثلما أمل ايضاً بأن تفتح 
  ".هم في السالم بدورهاالمعابر وتسا" إسرائيل"

  30/3/2009الحياة، 
  

   مصرفاً أميركياً منذ مطلع السنة21انهيار  .46
 في والية أتالنتا، ليرتفع عدد "أومني الوطني"أقفلت مؤسسة ضمان الودائع األميركية مصرف : واشنطن

صارف التي ، في حين لم يتجاوز عدد الم21المصارف األميركية المنهارة منذ مطلع السنة الحالية إلى 
   . خالل السنة الماضية، ما يدل على عمق أزمة المال العالمية وحجم تأثيرها25أغلقت أبوابها الـ 

  30/3/2009الحياة، 
 

  جذوة يوم األرض مشتعلة من جيل إلى جيل .47
 الماضي األسبوع المجنون الذي تابعناه في اإلرهابي" االبرتهايدي" هذا االنفالت العنصري: نواف الزرو

 اليمين الصهيوني أقطابم الفحم الفلسطينية لم يكن عفويا او لمرة واحدة او بمبادرة انفرادية من في ا
المتشدد مارزيل وبن غفير وغيرهما، بل كان انقضاضا عنصريا فاشيا برعاية سلطوية كاملة وبحماية 

 في مدن عربية أن قادة اليمين المتطرف قرروا تنظيم مسيرات مماثلة"ية، بل سرائيلقوات االمن اإل
أخرى، كما أعلن عن النية لتشكيل طواقم خاصة لمتابعة القرى والمدن العربية، إلصدار تقارير منتظمة 

   ".2009 - 3 - 25 - 48 عرب -أسموه البناء غير القانوني والتماثل مع منظمات إرهابية  تتابع ما
ختلفة تعمل على مدار الـساعة       وتنظيمات وهيئات صهيونية م    وأحزاب فهم كمؤسسة    -وذلك ليس عبثا    

التـي لـم    " سياسات التطهير العرقي  "من اجل تهويد الزمكان الفلسطيني تهويدا شامال، ويعتمدون في ذلك         
  .يتوقفوا عنها منذ احتالل واغتصاب فلسطين

  ،... يحمل كل هذه المعاني بتداعياتها المختلفة48فالذي يجري هناك في فلسطين المحتلة 
متداد مساحة الضفة الغربية من اعتداءات محمومة يشنها المستعمرون بحماية الجيش           والذي يجري على ا   

  ...ينطوي ايضا على كل هذه المعاني بتداعياتها االجرامية على االرض
  سفور العنصرية

، إحيـاء   48 -في ظل هذا المشهد قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية داخل فلـسطين               
، وذلك إزاء تنامي التطرف     "ال للعنصرية "ة والثالثين ليوم األرض الفلسطيني، تحت عنوان        الذكرى الثالث 

ية سـرائيل ية التي باتت تحظى بكامل الشرعية في الخارطة السياسية اإل         سرائيلوسفور وجه العنصرية اإل   
   ".2009 - 03 - 20 - 48 عرب -وأصبحت في مركزها بعد أن كانت قبل سنوات على هامشها 

ارتفاع حاالت التمييز ضد العرب فـي داخـل         " مركز مساواة "هذا الصدد تحديدا كشف تقرير أعده       في  
، ويشير التقرير الذي عرض خالل مـؤتمر مكافحـة          150% بنسبة   2008ي خالل عام    سرائيلالكيان اإل 

يز مـن   تصاعد حاالت التمي  " العنصرية عقد في مدينة عكا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية إلى          
  ".2009 - 3 - 22 األحد - فلسطين اليوم - 2008 حالة في 270 إلى حوالي 2007 حالة عام 166

، وأضاف أن ما يـسمى      "يةسرائيلإن هذا السفور يسهل علينا محاربة العنصرية اإل       "جمال زحالقة . وقال د 
حيق تجميل، مما يسهل    باليسار ليس أقل عنصرية من نتنياهو وليبرمان، ولكن األخيرين ال يخفيانها بمسا           

ملقى على عاتق الجماهير العربية داخل الخط األخضر مهمة أساسية          : ، واضاف "علينا تعريتها وفضحها  
وإذا لم تخـرج الجمـاهير      .  أن ترفع صوتها عاليا مدويا، وسيكون لهذا الصوت صدى إقليميا ودوليا           -

يمية استقبال ليبرمـان ونتنيـاهو،      العربية بصوت واحد ضد هذه السياسات ستستسهل بعض الدول اإلقل         
إن بنود االتفاق االئتالفي بين ليبرمان ونتنياهو موجهة بمعظمها ضد هذه الجماهير، واالهم أنهـا               : وتابع
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تعتبر شرعنة للعنصرية، وهذه فرصة لفضح تلك السياسات والممارسات العنصرية بشكل جلي ال يقبـل               
  ".التأويل

   جيلإلى من جيل األرضجذوة يوم 
تقرر في االجتماع تنظيم نشاطين مركزيين في يوم األرض، في كفر كنا ودير حنا، والدعوة إلى تشجيع                و

وتبني النشاطات المحلية، كما تقرر إصدار نشرة خاصة عن يوم األرض توزع على طـالب المـدارس              
مذكرة خاصة  والمعاهد العليا، إلبقاء جذوة يوم األرض مشتعلة من جيل إلى جيل، وقررت اللجنة إرسال               

ية وسياسـات التمييـز التـي       سرائيلللديبلوماسيين وللمؤسسات الحقوقية لفضح الممارسات العنصرية اإل      
  . تنتهجها

ية برمتهـا يـسارا     سرائيلليس ليبرمان هو الخطر إنما المؤسسة اإل      .. للتوضيح"وقال عوض عبد الفتاح،     
  ".نهم القوميويمينًا هي مؤسسة معادية وعنصرية ضد العرب وحقوقهم وكيا

 النضالي العربي الفلسطيني المناهض تتسع مساحة المعارك والتصدي مع مشاريع االحتالل            اإلطاروفي  
كما تتسع مساحة التحديات اليومية التـي       ...التهويدية التي ال تعرف حدودا او خطوط حمراء او صفراء         

  .48يواجهها عرب 
    48خمسة تحديات استراتيجية تواجه عرب

 يواجهون في هذه اآلونة وفـي الـذكرى         48لسياق وحسب احدث التقارير العربية فان عرب        وفي هذا ا  
الثالثة والثالثين ليوم االرض تحديات يمكن تصنيفها بالتحديات االستراتيجية، تتطلب وضـع تـصورات              

احـث  وخطط بديلة لمواجهتها، وابتكار آليات نضالية جديدة وتطوير اآلليات الحالية والتحديات وفـق الب             
  :الفلسطيني مهند مصطفى هي التالية 

لقد كتب الكثير عن هذا الموضوع كمـا وتـم عرضـه للنقـاش              : تنظيم األقلية العربية    : التحدي األول "
 عاما علـى تهجيـر      61والحوار في اكثر من محفل سياسي و أكاديمي عربي إال أن اهل فلسطين وبعد               

ما على يوم األرض الخالد بكل ما يحمل من دالالت          و عا 33الشعب الفلسطيني وفرض المواطنة عليهم،      
تاريخية، ال مجال لتفصيلها االن، ما زالوا يبحثون عن إعادة بناء وتنظيم األقلية العربية، رغم أن الداللة                 

  . لهذا المفهوم ال تزال غير واضحة لتنوع الرؤى والتصورات لعملية إعادة البناء، وآلية إعادة البناء
اما قضية النقب فلم تعد قضية بقاء فقط، بل تحولت إلى مسألة            : الوجود العربي في النقب      :التحدي الثاني 

 قرية غير معتـرف بهـا مـن         46الوجود العربي في النقب في خطر، فنصف سكان النقب يعيشون في            
 ي، رغم اعتراف التاريخ واألرض والذاكرة بها، فهناك تتم عملية تهويد، ففـي الوقـت              سرائيلالقانون اإل 

الذي كانت تتم فيها عملية تهويد الجليل ومصادرة األراضي، صودرت ماليين الـدونمات فـي النقـب،                 
وسجن سكانها وراء سياج كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية بذوي األصول اليابانية خـالل الحـرب            

ى، ربما لم يواجه     هو تحدي وجودي من الدرجة األول      48ان تحدي النقب بالنسبة لعرب      . العالمية الثانية 
 بعد عملية التهجير، ويحتاج النقب إلى مواجهة حقيقيـة          1948العرب هناك تحديا وجوديا مثله منذ العام        

  . جدية من خالل ابتكار آليات نضالية وعملية تصل إلى مستوى التحدي الوجودي لألهل في النقب
ة عن مـشروع التبـادل الـسكاني        نشر قبل سنوات دراسة مستفيض    : تهجير في المثلث    : التحدي الثالث 

، ورغم ما توصلت له الدراسة أن فكرة        إسرائيلوتعديل الحدود كجزء من الحل النهائي بين الفلسطينيين و        
ية كما حددها شارون في السنوات األخيرة، فان        سرائيلالوالء مقابل الحقوق هي المسيطرة على العقلية اإل       

 الخارطة السياسية إلى مركزها، يضع هذه المـسألة فـي           عملية انتقال الخطاب الترانسفيري من هامش     
صلب التحديات االستراتيجية لألقلية العربية الفلسطينية، مسألة نزع المواطنة وفصل الجماهير العربيـة             
في المثلث عن امتدادها االجتماعي، والثقافي والسياسي في الجليل والمثلث والنقب والساحل، إضافة إلى              

ي، فقد طرحـت خطـة      سرائيلرين واألرض، لم تعد هامشا في الخطاب السياسي اإل        تصفية مسألة المهج  
كهذه بشكل عملي ومدروس وعلني ألول مرة في مؤتمر هرتسليا، لقد طرحت وال تـزال فـي أعلـى                   
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المستويات السياسية واالستراتيجية، ولذلك ليس المطلوب التصدي لهذه األفكار ببرنـامج عملـي آنـي               
   على أعداد خطط عملية مستقبلية للتصدي 48ويومي، ويعمل عرب 

ما يميز هذا التحدي عن باقي التحديات انه تحدي أخالقـي وانتمـائي         " : الوطنية"الخدمة  : التحدي الرابع 
وثقافي وليس وجودياً ملموساً، ولكن آليات التصدي له هي آليات ملموسة، إنها ذروة التـشوه األخالقـي                 

 صلب وجودها وثقافتها، ولكن هذا المشروع كونه مشروع الوالء مقابل           الذي قد يصيب أقلية اصالنية في     
 ويحتاج  48الحقوق، وهو المشروع الشاروني للحفاظ على يهودية الدولة، فهو تحدي آني ويومي لعرب              

  . إلى آليات مواجهة يومية، على عكس التحدي الثالث
حدي عن باقي التحديات، انه تحد داخلـي،        ما يميز هذا الت   :العنف والتفكك في المجتمع     : التحدي الخامس 

وباقي التحديات ترتبط بمعادلة العالقة بين العرب والدولة، أما هذا التحدي فهو يـرتبط بعالقـاتهم مـع                  
  ".بعضهم البعض، وهو يحتاج آليات مواجهة مختلفة عن اآلليات السابقة 

  مرتكزات استراتيجية السيطرة االحتاللية
 الثالثة والثالثين ليوم االرض هي من ضمن ما تعنيه من معان واسعة عبارة عن               فان الذكرى ...واستتباعا

ية علـى   سرائيلاحياء وانعاش للذكرى والذاكرة الفلسطينية، وتذكير متجدد بتلك السيطرة االستراتيجية اإل          
  : التي تواصل حكومة االحتالل العمل بها عبر المرتكزات التالية48فلسطين 

  .ية الكاملة المطلقة، بمعنى تهويد كل االرض والجغرافيا الفلسطينية السيطرة الجغراف- 1
 السيطرة الديمغرافية السكانية بمعنى محاصرة السكان العرب في مدنهم وقراهم وتـضييق الخنـاق               - 2

  .عليهم، والعمل بشتى الوسائل على اجبارهم على الرحيل عن وطنهم
تدمير مقومات االقتصاد العربي المحلي وابقاء العـرب         السيطرة االقتصادية التي تعني في الجوهر        - 3

  .اجراء في العمل االسود فقط
  والسيطرة على السياسة واالعالم..  السيطرة على التربية والتعليم- 4

  سياسة التفكيك والعبرنه
 فهي اعتماد سياسـة التفكيـك المـستمر         48ية على عرب    سرائيلاما مرتكزات السيطرة االستراتيجية اإل    

حيلولة دون وحدة المجتمع العربي، وتكريس سياسة التجهيل االعالمي والسياسي والتعليمي والثقـافي             وال
  .ية على المدن والقرى العربيةسرائيلوتكريس هيمنة االجهزة االمنية اإل

وقد ربطت دولة االحتالل ربطا وثيقا ما بين الجغرافيا والديمغرافيا في صراعها مع الوجـود العربـي                 
الجغرافيا ومصادرة االرض وعملت وما تزال من جهـة         " تهويد"و" عبرنة"ملت من جهة على     هناك، فع 

ية إسـرائيل فكانت عمليا حربـا     .. ثانية على محاصرة السكان والغاء حقوقهم ومقومات وجودهم ودورهم        
 شاملة على الوجود العربي في الوقت الذي كان اهلنا هناك يسطرون مسيرة صمود وبقـاء توجـت اوال                 

 ثم استكملت ثانيا بسلسلة اخـرى مـن االنتفاضـات           1976نتفاضة يوم االرض في الثالثين من اذار،        با
  2000 في انتفاضة االقصى،48والهيئات الشعبية التي كان اقربها مشاركة عرب 

وفي اطار الحرب التهويدية للجغرافيا الفلسطينية وثق احدث كتاب فلسطيني للدكتور شكري عراف ابـن               
من بعـدها   " إسرائيل" سنة، وتواصل    120ان الحركة الصهيونية تواصل منذ نحو       " في الجليل    قرية معليا 

 موقع جغرافي وبضع مئات     5000اكثر من ثمانية االف اسم لمواقع جغرافية فلسطينية منها نحو           " عبرنة"
  ".من االسماء التاريخية

" االسماء العربية والتسميات العبريـة     -المواقع الجغرافية في فلسطين     : "ويؤكد الكتاب الذي حمل عنوان    
 اسما عبريا فقط كانت موجودة في فلسطين التاريخية قبل غزو الصهيونية اليها، بينما قامت               50ان نحو   "

  ". من المواقع الجغرافية الفلسطينية90%حوالي " عبرنة"بـ " إسرائيل"و"الحركة الصهيونية 
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  االرض عنوان القضية والصراع وجوهر االحداث

تبقى األرض في ذكـرى يـوم األرض        : والى ماال نهاية    . .واستنادا الى كل ذلك ايضا نقول ثانية وثالثة       
 - الفلـسطيني    -عنوان القضية والصراع والمستقبل، هكذا كانت منذ البدايات األولى للصراع العربـي             

راتيجي لكل ما   وهكذا استمرت وبقيت العنوان العريض والكبير واالست      . .الصهيوني على أرض فلسطين   
يجري هناك على أرض فلسطين من صراعات وصدامات ومواجهات دموية أحياناً أو غير دموية أحياناً               

  .أخرى
فمعركة األرض حملت معها دائماً كل العناوين األخرى وكل العناصر واألبعاد األخرى المتعلقة بالعقيدة              

مستقبل هذا الشعب العربـي الفلـسطيني       .. .بلوالهوية واالنتماء والتاريخ والحضارة والجغرافيا والمستق     
ي تشكل بـال شـك      سرائيلومستقبل هذه األمة في العمق واألفق االستراتيجي، ذلك أن دولة االحتالل اإل           

  .. .خنجراً مغروزاً في خاصرة األمة إلى حين
ـ                اً، ومن هنا وعلى هذه األرضية الواضحة الراسخة لم يتوقف الصراع على األرض الفلـسطينية إطالق

 حيث خرجت كـل الجمـاهير العربيـة         1976وبالتالي كانت انتفاضة يوم األرض في الثالثين من آذار          
الفلسطينية هناك في عمق الداخل الفلسطيني، في الجليل والمثلث والنقب لتعلنها انتفاضة عربية عارمـة               

  .ضد لصوص األرض والتاريخ
  ة  والسكان والهوياألرضحرب احتاللية استراتيجية على 

 عـن   1948وفي اطار حربها على االرض والسكان والهوية لم تتوقف سلطات االحتالل عمليا منذ عام               
وضع المخططات والمشاريع المجحفة ضد السكان العرب ولم تتوقف كذلك عن افتعال القوانين والذرائع              

مـن صـمد مـن      التبريرية لتنفيذ تلك المخططات والمشاريع الرامية أساساً وقبل كل شئ إلى تجريـد              
، مما تبقى في أيديهم من أرض، وإلى تهويـد تلـك األراضـي              1948الفلسطينيين في المناطق المحتلة     

وزرع المستعمرات وإقامة المدن والقرى االستيطانية فوقها، وإلى محاصرة السكان العرب فـي أمـاكن               
ثرهم الطبيعي، وعالوة على    تواجدهم وسكنهم والحيلولة دون االمتداد العمراني الذي يحتمه ويستلزمه تكا         

تجريدهم من مقومات وجودهم وصمودهم االقتصادي واالجتماعي والثقـافي،         "إسرائيل"كل ذلك، استهدفت  
 أو االنتقال إلى سـوق العمـل        -بغية إجبارهم على االنكماش والتراجع وترك األراضي والممتلكات، و          

   .يينسرائيلالسوداء تحت سطوة ورحمة أرباب العمل اإل
  األرضوع تهويد الجليل وانتفاضة يوم مشر

نظراً ألهمية منطقة الجليل اإلستراتيجية والسكانية واالقتصادية، وتحسبا من استمرار التكـاثر الـسكاني              
ية علـى اتخـاذ اإلجـراءات       سـرائيل والمد العمراني والزراعي العربي في المنطقة، دأبت السلطات اإل        

مت على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات كان مـن أبرزهـا مـا    والخطوات الحصارية والتهويدية، فقد أقد    
ـ  الذي يرمي في الحقيقية إلى تهويد الجليل وليس تطويره، وكان ذلك في            "مشروع تطوير الجليل  " عرف ب

وراء المشروع محذراً من    "يسرائيل كينغ "، حيث كان متصرف اللواء الشمالي آنذاك      1976 فبرير   -شباط  
لجليل واالنتماء القومي العربي، ودعا كينغ إلى تهويد العمل واالقتصاد والتعليم           المشكلة الديموغرافية في ا   

القضية الخاصة بالجليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة إلـى          :"والقانون واألرض، وقد جاء في المشروع       
ألف من الـسكان    ) 40(من مجموع السكان وفي أطراف الجليل هناك        %) 70(غير اليهود الذين يؤلفون     

-، أما أهداف مشروع تهويد الجليل فكانت        "غير اليهود يقطنون ضواحي حيفا وعكا وطمره وشفا عمرو        
   : -وما تزال 

تغيير الوضع الديموغرافي الراهن بين السكان اليهود وغير اليهود بواسطة مشروع تطـوير طويـل               " ہ
  :األمد أهدافه هي 

   . يهوديةالجليل الجبلي إلى منطقة ذات أكثرية تحويل إقليم ہ
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  . ضمان توزيع صحيح للسكان اليهود في الجليلہ
  "  تعزيز اقتصاد السكان الموجودين فيهہ
 بمـصادرة   1976 - 2 - 12 وكما هو معروف أدى مشروع تهويد الجليل، واألمر الذي صدر فـي              ہ

رافضة ن ودير حنا، أدى إلى االنتفاضة الشعبية ال       ألف دونم من أراضي قرى عرابة وسخني      ) 20(حوالي  
، والتي سقط فيها ستة شهداء وأصيب عدد كبير آخـر مـن لمـواطنين العـرب                 1976 - 3 - 30في  

  ".يوم األرض"واشتهرت الحقا باسم
ية األوامر والقوانين الكثيـرة     سرائيلومواصلة لتنفيذ أهداف مشروع تهويد الجليل، أصدرت السلطات اإل        

 - 12 - 19ي باألغلبية الساحقة يوم     سرائيلالكنيست اإل الذي أقره   "قانون الجليل "المتالحقة كان من ضمنها   
، وقد أقر هذا القانون الجديـد علـى خلفيـة           "، وقد صوت إلى جانب القانون كل األحزاب تقريباً        1989

اختالل التوازن السكاني في لجليل لصالح السكان العرب، ويهدف إلى تنفيذ مضمون ما ورد في مشروع                
ية أشارت إلى اعتزام الـسلطات      سرائيلد يجدر التنويه هنا بأن المصادر اإل      تهويد الجليل، وفي هذا الصد    

ية توطين أعداد كبيرة من القادمين اليهود السوفيات في منطقة الجليل أيضاً، وقد أكد على ذلـك                 سرائيلاإل
لقد جاء ترومبلدور وأصـدقائه مـن روسـيا،         :"ي في حينه بقوله     سرائيلاسحق شامير رئيس الوزراء اإل    

ن يأتي عشرات اآلالف، وسيأتي عشرات اآلالف في أعقابهم للجليل أيـضاً مـن أجـل اسـتيطان                  واآل
  ".المستوطنين هناك وتعزيزها 

أنـه  "ي آنذاك دافيـد مغـين     سرائيلوفي أعقاب ذلك وبعد فترة وجيزة أعلن وزير االقتصاد والتخطيط اإل          
،  ")1991-ليهود أكثرية اعتباراً من آذار    وألول مرة، سوف يشهد الجليل تحوالً ديموغرافياً، يصبح فيه ا         

 ألفاً،  388 ألف مهاجر يهودي جديد في الجليل، ليرتفع عدد اليهود فيه إلى             28استيعاب  "وأشار مغين إلى  
  ". من العرب % 51,5من سكان الجليل من اليهود، مقابل % 49,5ليتقلص الميزان الديموغرافي إلى 

ية جديـدة تـستهدف   إسرائيلخطة حكومية " عبرية النقاب عن كشفت مصادر صحافية1998 -وفي آذار  
 من حقهم في استغالل مساحات شاسـعة مـن األراضـي            48حرمان المواطنين العرب في مناطق الـ       

 شارون وضع خطـة  - آنذاك -الواقعة في مناطق تجمعاتهم في الجليل والنقب، وأن وزير البنى التحتية        
وفي أيار ـ  "  لمسؤولية الحكومة، تحت مسؤولية الوكالة اليهوديةتقضي بنقل ماليين الدونمات الخاضعة

أن هناك مدينة يهودية في طور التخطيط سـيطلق         "، أشار المهندس الفلسطيني يوسف جبارين إلى      1985
، وهي تتواصل جغرافياً مـع منـاطق        35عليها اسم عيرون مثبتة في الخارطة اللوائية لمنطقة حيفا رقم           

 بتخطيط استيطاني في المنطقة،     1967أن الوكالة اليهودية بدأت منذ      "وأشار إلى .109،  107،  105النار  
 آالف دونم، وفـي الثمانينينـات   10، التي بلغت مساحتها 109األمر الذي تزامن مع إغالق منطقة النار   

 ن منطقة نار جديدة هي منطقة     الذي تزامن أيضاً مع إعال    "النجوم السبعة السبعة  "أعلن شارون عن مخطط   
105 ."  

  تهويد النقب
تعتبر عملية تهجير عرب النقب من أهم مشاريع التهويد لتي وضعت ونفذت على نطاق واسـع حيـث                  

ية موقعاً طبيعياً لتطوير الصناعة والـسياحة والزراعـة،        سرائيلاعتبرت هذه المنطقة من وجهة النظر اإل      
القادمين من شتى أنحاء العـالم، وفـي        وبالتالي استيعاب مئات اآلالف من المهاجرين والمهجرين اليهود         

إطار خطتها الرامية إلى تهويد النقب بالكامل واالستيالء علـى األرض وتهجيـر أو عـزل أصـحابها                  
ي على تجميع فلسطيني النقب الذين أصبح عددهم اليوم يتراوح          سرائيلاألصليين، عملت سلطات الكيان اإل    

ية محاصرة مفصولة عن بعضها البعض وذلـك        تجمعات سكن ) 7( ألف عربي، في     160 )-( 150بين  
أن تم مصادرة كل أراضيهم البالغة مساحتها أكثر من مليونين ونصف دونم زراعـي قبـل العـام                   "بعد

ألف دونم فقـط، تـسعى تلـك        ) 150(، ولم يبق منها بين أيدي السكان العرب اآلن سوى حوالي            1948
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في تنفيذ مشروع تجميع عرب النقب في التجمعات        السلطات لألستيالء عليها أيضاً، وقد شرعت السلطات        
راهط وهي أكبر تجمع سكاني عربي في النقب،        : السكانية السبعة منذ نهاية الستينات، أما التجمعات فهي         

  " ثم تل السبع، وبعده عرعرة، واكسيفة، ثم الشقيب، وأخيراً اللقية وحورا
 تبقى من أراضي النقب بأيـدي الفلـسطينيين         ي على تهويد ما   سرائيلورغم إصرار سلطات االحتالل اإل    

هناك فإنهم صمدوا وتحدوا وبقوا، وما يزال الصراع مستمراً ضد محاوالت تلك السلطات وبالذات فـي                
  .أراضي تل المالحة، والمدية وعرب الزبيدات وعرب السراديح وغيرها

  ذرائع البناء غير المرخص 
ية والمواطنين الفلسطينيين العرب حـول      سرائيللسلطات اإل وعلى صعيد آخر ما يزال الصراع قائماً بين ا        

، وكانت تلك السلطات قد     "البناء غير القانوني  "أو"المنازل غير المرخصة  "ما أطلقت عليه تلك السلطات أسم     
التي تولت دراسة األوضاع العمرانية وبنـاء المنـازل         " لجنة ماركوفتش "قامت آنذاك بتشكيل لجنه اسمها    

أن هناك في الجليل والمثلث والنقب أكثر من ستة آالف منـزل  "ت بتوصيات مضمونهاالفلسطينية، وخرج 
، وقد طالبت اللجنة بالعمل على تنفيـذ أوامـر          ")عربي أقيمت دون ترخيص، وصدرت بحقها أوامر هدم       

ية سـرائيل اإل "عل همسمار " الهدم ضد المنازل العربية، وفي هذا النطاق، علق قاسم زياد مراسل صحيفة           
أن مشكلة البناء الذي يطلق عليه غير قانوني في الوسط العربـي،            :"هذه القضية ملخصاً إياها بقولة      على  

عليها مـدعين   "السياسة األمنية "هي مشكلة إنسانية مؤلمة، وبعض المسؤولين الحكوميين، يحاولون إضفاء        
ة من إقناع أجـزاء     بأن دوافع قومية هي التي تقف وراء البناء غير المرخص، وقد تمكنت دوائر حكومي             

أن هنـاك دوائـر     "إسرائيلأرض  "ي بأن البناء المتواصل يشكل خطراً على      سرائيلكبيرة من الجمهور اإل   
وقيل أيضاً أن قسم االستيطان التابع للوكالة اليهودية يقـظ لهـذه العمليـة              . .معادية هي التي تقف وراء    

إن كـل ذلـك     . .في منطقة وادي عـاره    الخطيرة، وأنه أعد خطة تهدف إلى تعزيز االستيطان اليهودي          
  ". مقرون بتحريض ضد السكان العرب، إلى خلق حقائق تؤدي إلى تقليص منطقة البناء العربية

وعالوة على كل اإلجراءات والحصارات العمرانية والتعليمية والخدماتية وغيرها ضد السكان العـرب،             
ة وأخرى، حمـالت تجريـف وتخريـب        ية عديدة على أن تشن، بين آون      إسرائيلحرصت دوائر وجهات    

وإتالف ضد األشجار والمزروعات العربية في لمناطق عديدة سواء في المثلث أو الجليل أو النقب، وذلك                
أو غيـر ذلـك     "موضع نزاع مع السلطات   "أو"األمالك األميرية "تحت ذريعة أن تلك المناطق أما أن تكون       

رة الفلسطينيين اقتصادياً، وبالتالي، فإن تـدمير       ومن الواضح أن الهدف من وراء هذه العمال هو محاص         
  . إلى يأسهم وتخليهم عن أراضيهم-ية سرائيل حسب اعتقاد السلطات اإل-مزروعاتهم قد يؤدي 

يخوض اهلنا هناك في فلسطين في هذه االيام العصيبة نضاال قاسيا اليمـا فـي التـصدي لتلـك                   ..ولكن
ون هذا النضال اليوم في ذكرى يـوم االرض بالتـصدي           وهم يتوج ..المخططات واالجراءات االحتاللية  

ليذكروا باالستراتيجية الصهيونية الحقيقية الرامية الى الـسيطرة االسـتراتيجية          ...للعنصرية الصهيونية 
  ..الكاملة على ما تبقى من ارض النقب والجليل والمثلث

  ؟...جتياح وتهويد فلسطينوليدقوا ثانيا على جدران الصمت والخذالن العربي المريع امام مشهد ا
  30/3/2009الدستور، 

  
  هاجس القدس وقمة الدوحة؟ .48

  اهللا األشعل عبد. د
تنعقد قمة الدوحة اليوم، وقد حفل جدول أعمالها بالعديد من القضايا على رأسها كالعادة القضية 

ة اليوم عددا الفلسطينية بعناصرها المعروفة والمتغيرة بين مرحلة وأخرى، ومن المتوقع أن تصدر القم
.  فى مدينة القدس الشرقيةإسرائيلمن القرارات وأن تشير فى هذه القرارات إلى استنكارها لما تقوم به 

صحيح أن القدس جزء من .  أن عجز العالم العربى يجعل قراراته ضربا من اللغوإسرائيلوتدرك 
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خاطر ضياع القدس يحتاج إلى مجموعة االهتمامات فى هذه القمة، ولكني اعتقد أن االدراك العربي لم
  .الكثير من التنبيه إليه

والقدس تختلف عن بقية جوانب القضية الفلسطينية فى أمرين، األمر األول قدسية المدينة بالنسبة لجميع 
األديان ولعموم المسلمين فى جميع أرجاء العالم، ولذلك فإن التركيز على قضمها وتغير هويتها وقهر 

وأما الخصيصة الثانية فهي أن . ها يتناسب مع مكانة القدس فى العقيدة اإلسالميةسكانها العرب وتهويد
الوقت عامل حاسم فى ضياع القضية، صحيح أن عامل الوقت حاسم أيضا فى ضياع القضية الفلسطينية 

  الفلسطيني  وتراخي الجهد العربي والدولي مقابل حركة-بأكملها سواء من حيث تباطؤ التفاهم الفلسطيني
االستيطان المحمومة، إال أن الوقت أشد حسما بالنسبة للقدس، ألن القاعدة هى أن ما يتم استيطانه 

 المستمرة إسرائيلولذلك فإن اجراءات . يستحيل العودة فيه وما يتم تغيير هويته ال يمكن أن تستعاد هويته
، تسير على قدم وساق، والمنظمة لالقتراب من إضاعة المسجد األقصى، وهو آخر مراحل ضياع القدس

ولعلنا الحظنا ان افتتاح احتفالية القدس . وأن انتزاع الفلسطينيين من بيوتهم فى القدس يتم كل يوم
 يوميا أنها إسرائيلعاصمة للثقافة العربية كانت نقطة التماس المشتعلة فى هذه المدينة، التى تؤكد 

قها قوة على األرض، حتى ظن الصغار من شبابنا عاصمتها األبدية والدائمة، وأن كل هذه الدعاوى تراف
 وتوارت إسرائيلي والدولى أنها هى بالفعل عاصمة سرائيلفي المصطلح اإل"القدس"لكثرة تواتر استخدام 

وتوشك القدس أن . تل أبيب تماما، بينما القدس هى مقر اجتماعات الحكومة واستقبال الزوار األجانب
، انسجاما مع الموقف األمريكى الذى بدأ رسميا سرائيلاصمة رسمية إلتعلن ربما خالل والية أوباما ع

 2002 يؤكد على ذلك، ووصل قمته عندما صدر قانون القدس من الكونجرس األمريكي عام 1995منذ 
  .الذي يجعل الموقف الرسمى األمريكي مطابقا لهذا الواقع

المنهجية والتنظيم واالصرار، فإن الواقع ية تسير على هذا القدر من سرائيل وإذا كانت اإلجراءات اإل
الفسلطيني والعربي يسير نحو المزيد من التفكك والتراجع أمام المشروع الصهيوني، ولذلك ال عبرة 
مطلقا بأية أشارات فى القمة العربية إلى مدينة القدس ما لم يصحب ذلك إجراءات عربية حقيقية فى 

لوماسية على المستوى الدولي، أو الدبلوماسية على مستوى ، وأقلها اإلجراءات الدبإسرائيلمواجهة 
ومن الظلم أن تترك هذه القضية الخطيرة .  عالقات معهاإسرائيل والدول التى تقيم إسرائيلالعالقات بين 

على عاتق الفلسطينين الذين يعانون من األوضاع العربية، والمواقف غير المسئوولة التى نراها فى قمم 
 انعقادها، وتسعى الواليات المتحدة إلى إلغائها أو إسرائيلورحم اهللا القمم التى كانت تخشى العرب اليوم، 

ولذلك لم تعد واشنطن تهتم بهذه اللقاءات مادامت اإلرادة سليبة والمقدرات مفتقدة . التفاهم حول قضاياها
  .كما انعدم الطموح لتغيير الواقع

 تهويد القدس وضياع األقصى، فال نزال نذكر صالح ونرجو أن تساعد هذه السطور فى تبصر مخاطر
الدين باسترداده المسجد القصى فى حوزة المسلمين، فهل ننتظر صالح الدين آخر، فى عصرنا الذى ال 

ولكن اهللا غالب على أمره وأن األمل . توحى شواهده بأننا يمكن أن نجعل هذا األمر جزءا من أحالمنا
الوعي واإلرادة ال يمكن أن تطمسها نوائب هذا العصر، وبذلك فإن األمل فى الجدية واالنصاف واستعادة 

كبير فى أن تهتم األمة العربية واإلسالمية بهذا الواقع الجديد، وأن تتصدى عمليا وليس بالبيان وال 
  .االستنكار لهذا المخطط الذى بدأ حتى قبل قيام الدولة العبرية ونشطت الدولة منذ قيامها لتحقيقه

 تصر إسرائيل مادامت إسرائيل أن معالجة قضية القدس هى التى تؤدى إلى الصدام المباشر مع وأظن
 تتالعب بالدول العربية وتقدم حلول مؤقته ولكنها فى إسرائيلنظريا وعمليا على التمسك بها رغم أن 

 ضمن قضايا فإذا كانت فى اتفاق أسلو قد قبلت أن تكون القدس. الواقع تريد األرض كلها واألثر كله
وإذا كانت الشرعية الدولية الحقيقية تقف مع .  تعمل دائماً عكس ما تعدإسرائيلالوضع النهائى فإن 

 فإن العالم العربي واإلسالمي قد تحدث كثيراً ولم يفعل شيئاً وهو إسرائيلالقدس دون أن يمسها مخطط 
ي مبلغاً خطيراً سرائيللقد بلغ العمل اإلو.  فهى تعمل دون أن تتكلم وتنفذ دون أن تعلنإسرائيلما فهمته 
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بحيث وجب أن نحمل زعماء هذه األمة مسؤولية السكوت عليه وأظن أن قمة الدوحة والقمم اإلسالمية 
 وال يجوز لها أن تستريح إلى أنها قدمت مبادرة إسرائيلوالعربية األخرى مطالبة بموقف حازم ضد 

أو أن يتكرم أوباما لنظر بعين العطف إلينا فماذا يفعل المثقفون  بمناقشتها إسرائيلوأنها فى انتظار تفضل 
 إسرائيلأبعد من مثل هذا النداء وكيف يمكن تحريك اإلرادة اإلسالمية والعربية إلى عمل حقيقي يوقف 

  .عند حدها 
هذا بيان للقمة وقد الححت على الهيئات المعنية بقضية القدس أن تعالج هذه القضية على مختلف 

  . بأن القدس يقف وراءها من يساندهاإسرائيلارات حتى تشعر المس
 30/3/2009السبيل، األردن، 

  
  لماذا، وإلى أين؟: الجدار الفاصل .49

  شاؤول اريئيلي
 بسببها بناء الجدار الفاصل، ولحظـة       إسرائيلمع مرور عشر سنوات على االنتفاضة الثانية التي قررت          

 كيلومترا المخططة للجـدار     760 فقط ستين في المائة من       -ا  قبل ان تقوم حكومة اولمرت باخالء مكانه      
اربع ثغرات عمالقة وعشرات الثغرات الصغيرة مع المعابر التـي ال يوجـد تفتـيش امنـي،                 . قد بنيت 

ستستقبل وجه التصعيد الذي قد يحدث بسبب غياب العملية السياسية واشعال شرق القـدس مـن خـالل                  
تصاعد في المستوطنات وعدم استكمال المفاوضات حول التهدئة واطالق         اوامر الهدم المزمعة والبناء الم    

  .سراح جلعاد شاليت
 وجه رئيس الوزراء ايهود اولمرت      2006بعد العملية في المحطة المركزية في تل ابيب في عيد الفصح            

ثالث . ناال ان هذا كان امرا فارغا من المضمو       . اوامره الى جهاز االمن بايجاد وسيلة الغالق الثغرات       
سنوات تقريبا قد مرت والجدار ما زال مستباحا كما كان، رغم ان نائب قائد لواء القدس قـال ان هـذه                     

مراقب الدولة قـال ان     . الثغرات ستتسبب في دخول اللصوص والعمليات التخريبية في كل ارجاء البالد          
  .2007كل االعمال في الجدار قد توقفت منذ شهر تشرين الثاني 

الفشل الجذري المتمثل في تحديد مسار الجدار وفقا العتبارات سياسية واستيطانية، لم تقنـع              اضافة الى   
 مـن الممكـن     - او محكمة العدل العليا رغم تفسيراتها المخففة والمرنـة           - إسرائيلحتى اكبر مؤيدي    

  .االشارة الى ثالثة اسباب لهذا التفريط واالهمال المتواصل
 اثر حرب لبنان الثانية وتقرير بروديت، تقرر تحويـل          2007في اواخر   . ةالسبب االول يتعلق بالميزاني   

صـحيح ان هـذا     . نصف مليار شيكل من ميزانية الجدار الستخدامات اخرى في االستخدامات االمنيـة           
عـوفريم، اال ان القـرار      -القرار قد اوقف الضم تحت غطاء امني مثلما يحدث في منطقة بيت اريـي               

  . لم يقبل-ار في المسار االمني قصير واكثر رخصا المطلوب استكمال الجد
 في المناطق التي كانت مسار خـالف بـين          -السبب الثاني لتجميد البناء هو موقع الثغرات في الجدار          

 في اريئيل وكدوميم ومعاليه ادوميم وشرق غوش عصيون         -ية والفلسطينية   سرائيلطواقم المفاوضات اإل  
  .وجنوب صحراء يهودا

 لفني، امتنعوا عن حث بناء الجدار خشية رد الفعـل الفلـسطيني والمـس               - باراك   -اولمرت  " الثالثي"
بمكانة محمود عباس وبسبب الموقف االميركي، الذي يرفض تقطيع اوصال الضفة الى كانتونات وكذلك              
بسبب الخوف من اهدار اموال ضخمة فوق تلك التي اهدرت بمشروع الجدار بسبب الجـشع لـالرض                 

ولكن القضاة الثالثـة امتنعـوا      . كير وادارة غير سليمة ومسرفة، كما جاء في تقرير بروديت         وبسبب تف 
ايضا عن استمرار الجدار في مسار اخر، النهم كانوا يؤمنون بعد بادعاءاتهم بصدد الغاية السياسية مـن                 

د الدولـة مـن     هذا ما حدث مع تسيبي لفني التي قالت ان محكمة العدل العليا تقوم بتصميم حدو              . المسار
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عندما نبني جدارا واضحا وتكون هناك      : "اما ايهود باراك فقد اوضح قائال     . خالل قراراتها بصدد الجدار   
  ". في التسوية الدائمةإسرائيلمناطق من وراء هذا الجدار فانها لن تكون جزءا من دولة 

ة تحت الـسيطرة، غابـت   السبب الثالث هو عدم اهتمام الجمهور مع تراجع العمليات والشعور بأن الضف    
  .ايضا االحتجاجات الشعبية والضغط االعالمي اللذان حثا حكومة اريئيل شارون على اقامة الجدار

ومـن هنـا    .  قد تجد نفسها عما قريب في مواجهة موجة جديدة من العنف واالرهاب الفلسطيني             إسرائيل
علـى  . رعة وفي مـسار منطقـي  يجب على الجمهور ان يطالب الحكومة الجديدة ان تستكمل الجدار بس  

 االصرار على موقفهم    -ي المطالبة بالميزانية المطلوبة لذلك واالهم       سرائيلالشرطة والشاباك والجيش اإل   
  .المهني بصدد المسار

  "هآرتس"
 30/3/2009األيام، فلسطين، 

  
 لو أن مبارك يظل خالداً  .50

 الوف بن
تون تشرشل الشهير حول الديموقراطية، فإنها  ومصر، على قول ونسإسرائيلبقياس عالقات السالم بين 

وبعد ثالثين سنة من توقيعها، ال تزال . وصفة لعالقات إشكالية، ولكن ال سبيل أفضل منها إلدارتها
ية المصرية األساس الصلب لالستقرار والنظام اإلقليمي في الشرق األوسط، سرائيلمعاهدة السالم اإل

 كجارة شرعية في العالم إسرائيلي، وأساس قبول سرائيللقومي اإلوهي مدماك بالغ األهمية في األمن ا
ولكن هذه المعاهدة لم تقد حتى اليوم إلى تقارب حقيقي بين الشعوب، سوى مع حفنة من رجال . العربي

السياسة، كبار الموظفين ورجال األعمال الذين أقاموا صالت على مدى السنين، حتى في أيام البرد 
 . واألزمات
 وزعمائها مع سرائيلمة تعبير أشد وضوحا عن تعقيدات السالم، مثل العالقات المتأرجحة إلوليس ث

 وحتى في عامه الثامن والعشرين في الحكم، ال يزال يرفض زيارة .الرئيس المصري، حسني مبارك
وزيارته الوحيدة كرئيس، كانت لحضور جنازة اسحق رابين، وحينها أوضح مبارك أيضا أن . إسرائيل

ورغم أنها من طرف واحد، فإن زعماء . ه ليست زيارة سياسية، بل تعبير عن مودة لصديق اغتيلهذ
، من مناحيم بيغن إلى إيهود أولمرت، لم يتنازلوا عن فرص زيارة مصر وتبادل اآلراء مع إسرائيل

 عرض أمنية واحدة إسرائيلولو طلبوا من زعماء . الرئيس، عدا اسحق شامير الذي لم يدع أصال
 . ستتحقق، لما كان هناك شك في أنهم يطلبون أن يمتد عمر مبارك ونظامه إلى األبد

 إسرائيلفقد وقع جيل بكامله من السياسيين في . ومبارك هو بطل العالم في تبادل األسرار مع ضيوفه
د أسير سحر انفتاحه، حيث أشركهم الرئيس في آرائه السلبية عن نظرائه من الزعماء العرب، مثل األس

ومن ناحيتهم فإن هذا كان أشد أهمية من المعارك الدبلوماسية التي خاضتها مصر ضد . وياسر عرفات
أو من األمور المزعجة التي تنشر على الدوام عن .  في األمم المتحدة وفي حلبات أخرىإسرائيل
 .  في وسائل اإلعالم المصريةإسرائيل

فمصر هي أكبر الدول . قوى بين الدولتين الجارتينويعبر التأرجح أكثر من أي شيء آخر عن ميزان ال
ونفوذ مصر حاسم في إضفاء . العربية والمركز الثقافي، حتى إن لم يكن االقتصادي، للعالم العربي

 هي القوة إسرائيلو. كما أن جيشها قوي، لكنه يفتقر للقدرة النووية. الشرعية على الالعبين اإلقليميين
لمنطقة والمقربة من الواليات المتحدة، وتميل الستخدام القوة مرة كل بضع العظمى األقوى عسكريا في ا

 . سنوات تتحدى فيها االستقرار اإلقليمي
ي وتقليص اآلثار الضارة لعملياتها العسكرية في سرائيلويحاول المصريون تحدي التفوق االستراتيجي اإل

جل إغالق المفاعل النووي في ديمونا، وهذه هي الخلفية لصراعهم الدبلوماسي من أ. لبنان والمناطق
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 إسرائيلو. ي، الذي قد ينزلق إلى األراضي المصريةسرائيل اإل-ولتدخلهم في إدارة النزاع الفلسطيني 
تسعى للحفاظ على تفوقها العسكري على مصر، عبر السيطرة األميركية على واردات األسلحة للدولتين، 

ولكل طرف وسائله في إيالم الطرف .  الفلسطينيين وفصائلهمكما أنها تستعين بمصر كرافعة تأثير على
 عن طريق أصدقائها في الكونغرس، الذين يصادقون في كل عام على المساعدة إسرائيل: الثاني برقة

األميركية لمصر، ومصر عن طريق سيطرتها على الحدود مع قطاع غزة، التي عبرها تتدفق الوسائل 
ذها على تصويت المجموعة العربية ودول العالم الثالث في األمم المتحدة القتالية لحماس، وعن طريق نفو

 . وهيئات أخرى
هذا هو المعنى .  عن ألعاب القوى المعهودة في الحلبة الدوليةإسرائيلوال تشذ الخالفات بين مصر و

بقى الصيانة بعد أن تنتهي المراسم، وتطوى البيارق وتعاد الكراسي الى المخازن، ت: »التطبيع«العميق لـ
 في وجود منظومة إقليمية معتدلة، مستقرة إسرائيلوهي تستند الى المصلحة المشتركة لمصر و. المضنية

 . ومؤيدة للغرب، وفي صد اإلسالم المتعصب، وهي مصلحة تتغلب على خالفات الرأي والخصومة
 خطر الحرب الشاملة فقد أزاح.  فضائل هائلةإسرائيلفي منظور الثالثين سنة، السالم مع مصر منح 

ي سرائيلسمح بتقليص الجيش اإل. ضد تحالف عموم عربي وجعل سيناء منطقة فصل مجردة من السالح
حطم سور العزلة والحصار الذي أحاط . في منتصف الثمانينيات وتوجيه الطاقة نحو النمو االقتصادي

ي الشرق االوسط، وان كان بوتيرة  في السنوات الثالثين االولى لها، وفتح الطريق النخراطها فإسرائيل
 . أكثر بطئاً مما توقعوا عند التوقيع عليه

 بمواصلة سرائيلالسالم مع مصر كان وال يزال االساس للمساعدة االميركية السخية، وقد سمح إل
السيطرة على الجوالن والضفة الغربية واستيطانهما، بالضبط مثلما خطط بيغن في الصفقة التي نسجها 

ية سرائيلالسياحة اإل. عالقات السالم لم تتسرب الى خارج البوتقة المغلقة التي تديرها.  الساداتمع أنور
النخب المصرية تقاطع . الى مصر انهارت بسبب عمليات االرهاب، والسياحة المعاكسة لم تكن أبدا

مصرية تعنى وسائل اإلعالم ال. ية غير معنية بجيران ينطقون بالعربيةسرائيل، والنخب اإلإسرائيل
ية ال تتذكر مصر إال في األزمات، مثلما في المفاوضات سرائيل بهوس، ووسائل اإلعالم اإلإسرائيلب

 . لتحرير جلعاد شاليت
في . اتفاق السالم أثار في حينه خالفا شديدا في الليكود، ولكن بعد التوقيع عليه قبل وكأنه أمر مسلّم به

قات السالم مع مصر، وعلى رأسهم اثنان سيشغالن منصبين السنوات االخيرة نهض مشككون جدد بعال
شتاينتس يحذر من التهديد في تعاظم قوة . كبيرين في الحكومة المقبلة، يوفال شتاينتس وافيغدور ليبرمان

الجيش المصري بسالح أميركي حديث، يلقي على مصر مسؤولية تهريب السـالح لحماس، ويصف 
. أما ليبرمان فهدد بقصف سد أسوان وشتم مبارك. »ي ال يتحدثون عنهالتهديد الوجودي الذ«مصر بأنها 

نهجهما يحظى بتأييد متحمس في اليمين المتطرف، ولكن من الصعب االفتراض بأن ليبرمان وشتاينتس 
بنيامين نتنياهو وشريكه الجديد إيهود : ية تجاه مصرسرائيلسينجحان في إحداث تغيير في السياسة اإل

 . جدا التعاون االستراتيجي مع مبارك ولن يعرضاه للخطرباراك، يقدران 
 بعد 81الرئيس، الذي سيحتفل بيوم ميالده الـ. المخفي األعظم هو ماذا سيحصل في اليوم التالي لمبارك

 من صعود حكم إسالمي، توأم إسرائيلال قلق أكبر في . بضعة أسابيع، لن يبقى في الحكم الى االبد
 في السنوات القريبة المقبلة إسرائيلالتحدي لزعماء . ر هادئ الى وحش مهددايران، يحول مصر من جا

سيكون ضمان عبور سلس لعالقات السالم الى خلف مبارك، على أمل أن يكون هذا مطابقا للرئيس 
 . الحالي

  "هآرتس"
 30/3/2009السفير، 
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  30/3/2009، صحيفة فلسطين


