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  قلق من إمكانية تغيير قواعد اللعبة..  تهدد بإعادة احتالل غزة والقضاء على حماس"إسرائيل" .1

رئيس الوزراء اإلسرائيلي   ، أن   عالء المشهراوي، وكاالت   عن،  29/3/2010االتحاد، اإلمارات،   نشرت  
 سترد على أي هجمات من قطاع غـزة         "إسرائيل" أمس من أن     بنيامين نتنياهو حذر النشطاء الفلسطينيين    

سياسة الـرد   "وصرح نتنياهو للصحفيين في مستهل االجتماع الحكومي األسبوعي         . تستهدف اإلسرائيليين 
هذه السياسة  . إنها توفر رداً حازماً على أي ضرر يلحق بمواطنينا وجنودنا         . اإلسرائيلية حاسمة وحازمة  

يجب أن تعلم أنها مـسؤولة عـن        "ى يقول إن حركة حماس وجماعات أخرى        ومض. "معروفة وستستمر 
  ."تصرفاتها

وكانت مصادر عسكرية في تل أبيب كشفت أن الجيش اإلسرائيلي أجرى أكثر من مرة تدريبات عسكرية                
  .تستهدف إنجاز خطة حربية كبيرة تنتهي بإعادة احتالل قطاع غزة

 قد تضطر إلى إعادة االستيالء على "إسرائيل"شتاينيتس أمس بأن هدد وزير المالية اإلسرائيلي يوفال كما 
ونقلت . قطاع غزة والقضاء على سلطة حماس التي تسيطر على القطاع إذا لم يكن أمامها أي خيار آخر

ال يمكن إلسرائيل أن تسلم بتسلح حركة حماس بصواريخ "اإلذاعة اإلسرائيلية عن شتاينيتس قوله إنه 
ء هذا التهديد رداً على العملية التي وقعت في خانيونس الجمعة الماضي وأسفرت عن جا. "بعيدة المدى

  .مقتل ضابط وجندي إسرائيليين
عاجالً أم آجالً، سيكون علينا تصفية نظام حماس العسكري " العامة اإلسرائيلية لإلذاعةوقال الوزير 

والً زمنياً، لكننا لن نتمكن من ال أحدد جد": وأضاف. "الموالي إليران الذي يسيطر على قطاع غزة
. "التغاضي عن مواصلة هذا النظام تعزيز نفسه عسكرياً وامتالكه ترسانة من الصواريخ تهدد أراضينا

 "ال يمكننا أن نقبل باستمرار تكدس صواريخ بعيدة المدى تستهدف صحراء النقب جنوب إسرائيل": وتابع
ي سأله حول احتمال اجتياح الجيش اإلسرائيلي وقال من جهة أخرى رداً على صحف. في قطاع غزة

  . "لن يكون لدينا من خيار"مجدداً قطاع غزة 
 في قيادة ما يسمى المنطقة اًضباط  من غزة، أن رائد الفي عن، 29/3/2010الخليج، وأضافت 

ا  انتقادات الذعة للسياسة التي تتبعها وزارة الحرب، معتبرة أنه وجهواالجنوبية في جيش االحتالل
وقال المسؤول عن المدفعية في قيادة المنطقة الجنوبية العميد . مترددة في الرد على مقتل العسكريين

باتوا هناك يعملون أكثر ضدنا ويجب أن يتوقف .. نحن نمر بمرحلة تصعيد منذ فترة طويلة"تسفيكا فوقل 
ذلك يجب العودة إلى ضرباتنا لألنفاق ومخازن السالح لن توقف النشاط اإلرهابي، ل"وقال ". ذلك

االغتياالت الدقيقة، وما يجري سيتوقف فقط عندما نمس بنشطاء التنظيمات اإلرهابية وهم يستقلّون 
التصعيد الحالي سيستمر ألسبوعين إضافيين على أقل تقدير، وذلك ألن صفقة "ورأى أن ". سياراتهم

 الصفقة من خالل محاولة تنفيذ عمليات حماس تريد الضغط أكثر لتنفيذ"، زاعما أن "شاليت لم تُنجز بعد
  ".لخطف جنود إسرائيليين

من إمكان إقدام حماس على تغيير قواعد اللعبة التي تسود اآلن "يسود قلق أوساط قيادة جيش االحتالل و
مبعث هذا القلق سببه مصرع اثنين "في عددها الصادر أمس، إن " هآرتس"وقالت صحيفة ". في القطاع

 أن جيش االحتالل يخشى من إلىوأشارت الصحيفة . سرائيليين في اشتباكات الجمعةمن العسكريين اإل
إمكان سعي الحركة إلى تغيير األوضاع خاصة في مجال استهداف دوريات الجيش التي تسير في هذه 

في حال تغيرت قواعد اللعبة فان هذا سينطوي على أول تحد عسكري يواجه رئيس "وقالت . المنطقة
تناقش " إسرائيل"ونقلت عن مصادر استخبارية أن ". سرائيلية بنيامين نتنياهو منذ توليه الحكمالحكومة اإل

اآلن إمكان إقدام حماس على إغماض عينها عن إطالق الصواريخ وهو األمر الذي سينطوي على تغيير 
  ".في التكتيكات هناك
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 في  قال باراكإيهود الجيش وزير، أن   غزةمن  اشرف الهور    عن،  29/3/2010القدس العربي،    ذكرتو
 تدفع ثمـن    أنحماس تسعى لتغيير قواعد اللعبة، وسيكون عليها        "تصريحات تلفزيونية معقبا على العملية      

 انه قـال  إال عمليات القتال على حدود غزة،   إعادة بالده ال توجد لها مصلحة في        إنورغم انه قال     ."ذلك
  ." ما كانت عليهإلى المنطقة إعادةهمنا ال ت" الحرب إشعال حماس تريد أنفي حال ثبوت 

 قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي اقترحت على بـاراك توجيـه             أنوذكرت تقارير صحافية    
 إلـى  "إسـرائيل " باراك يؤيد توجيه ضربة بشرط عدم انجـرار          أن وأوضحت لحماس،   "ضربة مؤلمة "
  ." حرب مفتوحةإلىتدهور قد يؤدي "
  

   خرجت بقرارات جيدة بشأن القدس ونأمل تطبيقهاعربية الالقمة: عباس .2
، عن رضاه من القرارات الصادرة عن القمة العربية  األحد عبر الرئيس محمود عباس يوم:وفا -سرت

وعقّب على ما خرجت به القمة في تصريح  .، ووصفها بالجيدة"قمة دعم صمود القدس"الثانية والعشرين 
قرارات القمة جيدة وفي كل المجاالت معقولة، وبالنسبة ": لختامية بقولهللصحفيين بعد انتهاء الجلسة ا

لقرارات القدس بالذات الموضوع جيد، وبما يخص دعم القدس المالي والسياسي الوضع جيد، وبالتالي 
  ."نحن نتمنى أن توضع هذه القرارات موضع التطبيق

عطاء فرصة للمحادثات عن قرب، وما وردا على سؤال حول قرارات لجنة مبادرة السالم العربية بإ
هذا هو الموقف العربي الذي ": عباس في ضوء التطورات الراهنة، رد الرئيس المطلوب عمله حالياً

اتخذته لجنة المبادرة العربية في الجلسة قبل الماضية عندما تحدثت عن إعطاء فرصة للجهود األميركية، 
بد من إعطاء فرصة لنرى كيف يمكن استئناف وما زالت نفس السياسة، ونفس الموقف وهو ال 

إسرائيل هي التي تضيع الفرص وليس ": وقال ."المفاوضات إذا توقفت إسرائيل عن نشاطاتها االستيطانية
نحن، لكن مع ذلك علينا أن نستغل أية فرصة أو أية بادرة في األفق، ألنه ال نريد أن يأتي يوم، ونندم 

  ."على ما فعلنا
  28/3/2010طين، وكالة وفا، فلس

  
  تقدم في الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية: عبد ربه .3

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أمس : يوسف الشايب -رام اهللا 
ي، داعيا األحد، وجود تقدم كبير للموقف العربي خالل العامين األخيرين باتجاه احتضان الموقف الفلسطين

  .إلى عدم رفع سقف التوقعات الفلسطينية إزاء القمة العربية المنعقدة في ليبيا
ال شك أن الموقف العربي تقدم كثيرا خالل العامين األخيرين "وقال عبد ربه، في تصريحات صحافية 

 وكأن لكننا ال نريد أن نصور.. باحتضان الموقف الفلسطيني بدعمه ومساندته والوقوف خلفه سياسياً
وأشار عبد ربه إلى أن آخر المواقف العربية  ".القمة الحالية سوف تغير الواقع العربي الذي نعرفه

الداعمة للفلسطينيين برز في اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي انعقد في القاهرة وساندت خالله اللجنة 
وقال  . بشكل تام قبل استئنافهاالموقف الفلسطيني بشأن المفاوضات، وضرورة وقف إسرائيل االستيطان

إن ما نريده من القمة العربية الحالية هو استمرار الدعم السياسي وكذلك المادي خاصة بالنسبة لمدينة "
، مشددا على أن هذين هما المطلبان اللذان أكدنا عليهما "القدس بما يدعم صمود مواطنيها الفلسطينيين 

قيق هذين المطلبين وال نتوقع أن نحصل على أكثر من ذلك ونحن ال نريد ابعد من تح"وأضاف  .في القمة
  ".ال نطلب معجزات من الموقف العربي وإنما نريد تحقيق الحد األدنى من طلباتنا وهو األمر الذي تحقق

وشدد عبد ربه على وجود إجماع دولي بشأن الحالة الفلسطينية، وهو ما يبدو مقدمة لمرحلة جديدة 
، معتبرا أن اإلسرائيليين وخاصة قوى اليمين يدفنون رؤوسهم في الرمال اآلن في ونوعية في المنطقة

نحن نريد وقف "وتابع  .مواجهة ما يجري ويقللون من أهمية ما يجري من تغييرات في السياسة الدولية
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الصراع ووضع حد لهذا النزيف ولكن على أساس وقواعد واضحة تستند إلى قواعد الشرعية الدولية، 
 على أن المعركة بشأن االستيطان في القدس جزء من تحول يجري على المستوى الدولي اًمشدد

  ".والمنطقة
  29/3/2010الغد، األردن، 

  
   في القمة العربيةسجال كالمي بين عباس واألسد بشأن المقاومة .4

 والرئيس شهدت القمة العربية في سرت شرق ليبيا أمس، سجاالً كالمياً بين الرئيس السوري بشار األسد
  .الفلسطيني محمود عباس بشأن كيفية التعامل العربي مع المقاومة الفلسطينية

وقالت قناة الجزيرة الفضائية إن األسد شدد على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية، واعتبر المقاومة 
  .الخيار االستراتيجي للعرب والفلسطينيين، بينما أكد عباس أهمية التمسك بالخيار السلمي

ن جهته، قال رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية صائب عريقات إن العرب في مرحلة إعادة تقييم م
قابلت عروضا عربية " إسرائيل"وأشار إلى أن . جميع العروض التي طرحوها للتوصل إلى السالم
  .متعددة بمواصلة االستيطان، وانتهاج سياسات متشددة

وليد المعلم أن بالده ليست طرفا في أي بيان تصدره القمة في المقابل، أكد وزير الخارجية السوري 
وأن دمشق كانت ضد المفاوضات وكانت وحدها وما زالت، وقد ثبتت . بشأن المفاوضات غير المباشر

  .صحة موقفها
  29/3/2010الخليج، 

 
  نأمل أن تتحول األقوال التي صدرت عن القمة العربية إلى أفعال: أبو ردينة .5

، عن  األحدعبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، يوم:  محمود خلوف،وفا وكالة -سرت 
وأوضح  .أمله بأن تتحول األقوال والوعود التي صدرت عن القمة العربية إلى أفعال تطبق على األرض

 من  إلى مدينة سرت الليبية، أن المدينة المقدسة بحاجة لمزيد"وفا"أبو ردينة، في تصريح لموفد وكالة 
إذا لم تتحول األقوال : وأضاف .الدعم السياسي والمادي، بخاصة أن األماكن المقدسة في وضع خطر

العربية إلى أفعال لحماية القدس، فإن الوضع في غاية الخطورة، وما تقرر صرفه داخل القمة العربية 
يبة وجيدة، ونحن لكونها قمة القدس هي خطوة ط: وتابع .من أموال هو جزء بسيط مما تحتاجه القدس

حريصون على أن تبقى قضية القدس على رأس جدول أعمال األمة العربية، فالقدس خط أحمر، واإلدارة 
  .األميركية واللجنة الرباعية تعلم تماما بأنه ال حل للصراع أو اتفاق دون القدس

الرئاسة أن المصالحة وحول تأثير المصالحات العربية على القضية الفلسطينية، أكد الناطق الرسمي باسم 
أحد األسباب الرئيسة للخالف الفلسطيني هو الخالف : العربية تعد مفتاح المصالحة الفلسطينية، مضيفا

وبشأن المصالحة الفلسطينية، أوضح أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس في كلمته أمام القمة  .العربي
ة، ونحن حريصون على وحدة الوطن، بأننا مع إنجاز المصالحة وفق الورقة المصري"كان واضحا 

ومطلوب من حركة حماس التوقيع على هذه الورقة، حتى يمكن نزع الحجة التي تستخدمها إسرائيل دائما 
  ."للتهرب من استحقاقات عملية السالم

  28/3/2010وكالة وفا، فلسطين، 
  

  اء السياسيعلى خلفية االنتم" موظفي الضفة"الحكومة في غزة تستنكر االستمرار في فصل  .6
استنكرت الحكومة الفلسطينية في غزة ما وصفتها باإلجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة في : غزة

وأكدت الحكومة في بيان لها أمس األحد عدم  .رام اهللا، بفصل الموظفين على خلفية االنتماء السياسي
 جماعي على خلفية االنتماء شرعية اإلجراءات المتخذة بحق المعلمين في الضفة، من عمليات فصل
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دليالً جديداً على انعدام الرغبة في الوحدة وإنهاء االنقسام من قبل "وعدت هذه الخطوات  .السياسي
  ".حكومة رام اهللا ونية االستمرار في حرب األرزاق التي بدأت في غزة وتتواصل في الضفة

  29/3/2010السبيل، األردن، 
  

  لالحتالل في غزةاعتقال عميل : الداخلية في غزة .7
قال جهاز األمن الداخلي التابع للحكومة المقالة إنه تمكن من اعتقال فلسطيني متهم بالتخابر لصالح : غزة

االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 
 إلقاء"األمني على شبكة االنترنت " المجد"قع وأكد ضابط في جهاز األمن الداخلي في تصريحات لمو .48

  ".ل بعد جهد من العمل االستخباري والرصد والمتابعة. القبض على العميل ع
وقال الضابط الذي لم يكشف عن اسمه إن العميل اعترف أنه كان يزود قوات االحتالل بمعلومات 

الحتالل قبل وأثناء التوغل داخل ميدانية عن مواقع للمقاومين، باإلضافة إلى عمله كدليل لقوات ا
  .األراضي الفلسطينية، مستعيناً ألداء مهمته بوسائل تكنولوجية حديثة زودته بها مخابرات االحتالل

المعلومات التي قدمها العميل أسهمت في اغتيال واعتقال العديد من أبناء الشعب "وأشار الضابط إلى أن 
  ".الفلسطيني

  29/3/2010الخليج، 
 

  زة تقرر المصادقة على حكم اإلعدام في حق تجار مخدرات وعمالء مدانين بجرائمنيابة غ .8
قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنها قررت المصادقة على تنفيذ حكم اإلعدام في حق تجار : غزة

وقال النائب العام في القطاع محمد عابد إن  .المخدرات والعمالء المدانين بارتكاب جرائم قتل خطيرة
وأضاف في مذكرة  ."ن آثر على نفسه أن يعدم أبناء شعبه ومجتمعه، فنحن أولى بأن نعجل في إعدامهم"

  ...."المصادقة على تنفيذ أحكام اإلعدام واجبة طبقاً ألحكام القانون األساسي" أن "الحياة" إلىأرسلها 
  29/3/2010الحياة، 

   
  يس نزهةودخولها ل.. التهديد باحتالل غزة إرهاب صهيوني: حماس .9

حركة حماس أكدت أن التهديدات اإلسرائيلية بإعادة ، أن غزة من 29/3/2010العرب، قطر، نشرت 
احتالل قطاع غزة مجدداً تعكس النوايا اإلجرامية لحكومة االحتالل اإلسرائيلي، وتؤكد استمرارها في 

الحرب وجرائم ضد ممارسة إرهاب الدولة الذي يستهدف الشعب الفلسطيني الرتكاب مزيد من جرائم 
  .اإلنسانية

بإعادة احتالل قطاع غزة والقضاء على الحكومة "وكان وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس هدد 
 على عملية خان يونس التي ، وذلك رداً"الفلسطينية هناك برئاسة حماس إذا لم يكن أمامنا أي خيار آخر

  .قتل فيها ضابط وجندي إسرائيليان
إن هذا التهديد يتطلب ضرورة اإلسراع في اتخاذ قرارات ": طق باسم حماس فوزي برهوموقال النا

ودعا برهوم إلى عزل الكيان اإلسرائيلي إقليمياً  ."إقليمية ودولية حاسمة ضد حكومة الكيان الصهيوني
 على لجم ودولياً، والبدء الفوري في محاكمة قياداته كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية، والعمل

وأكد على أن أي حديث عن مفاوضات  .هذا العدوان، ووقف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني
أو عالقات أو تطبيع مع الكيان اإلسرائيلي مهما كان شكلها من أي طرف ستكون بمثابة غطاء لهذه 

  . ق الشعب الفلسطينيالجرائم، وستجرئ حكومة االحتالل على ممارسة المزيد من اإلرهاب واإلجرام بح
على أكد  سامي أبو زهري الناطق باسم حماس، .د من غزة أن 27/3/2010قدس برس، وذكرت وكالة 

تأتي كرد فعل طبيعي على جرائم االحتالل الصهيوني بحق الشعب "أن عملية شرق خان يونس 
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كد تمسك حركة تؤ"وأوضح أبو زهري في تصريح صحفي أن هذه العملية  ".الفلسطيني وبحق مقدساته
  ".حماس بخيار الجهاد والمقاومة، وأنها تسعى ليل نهار من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني

تأتي لتؤكد أن المقاومة "إن عملية خان يونس   إسماعيل رضوان القيادي في حماس.د قال من جانبه؛
ن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على االحتالل أ"، مشيراً إلى أن "حية، وأن قطاع غزة عصي على االنكسار

   ".على مثل هذه الحماقات، وأن عليه أن يعيد حساباته إذا ما فكر في االعتداء على المقدسات
دخول غزة ليس نزهة، ودخول غزة لن يكون إال على أشالء : "وقال رضوان في مسيرة للجهاد في غزة

 مشددا أن الشعب الفلسطيني كله خلف ، وأكد أن االحتالل سيدفع ثمن استهدافه للمقدسات،"الصهاينة
، ودعاهم إلى الوحدة من اجل حماية القدس "القدس في خطر: "المقاومة، وأضاف مخاطبا القادة العرب

طالبها فيها بعدم العودة للمفاوضات سواء المباشرة أو غير " فتح"ووجه رسالة إلى حركة  .والمقدسات
   . والعودة إلى المصالحةالمباشرة ووقف التنسيق األمني مع االحتالل

  
  المواقف التي اتخذتها القمة العربية ليست في المستوى المطلوب: حماس .10

، جاءت دون   28/3قالت حركة حماس إن نتائج القمة العربية في ليبيا، التي اختتمت أعمالها األحد              : ةغز
 القمة لم تقدم األجوبة     مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني وآمال الجماهير العربية، مشيرة إلى أن قرارات          

المطلوبة على التحديات التي تواجهها األمية، وفي مقدمتها غطرسة االحتالل الصهيوني المـستمر فـي               
واعتبرت الحركة فـي بيـان       .احتالل األراضي العربية، وتهويده للقدس وتهديده بهدم المسجد األقصى        

تمسك القمة بالمفاوضات   "نسخة منه، أن    " مالمركز الفلسطيني لإلعال  "صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل      
كخيار إستراتيجي، دون البحث في الخيارات البديلة وفي مقدمتها المقاومة؛ سيزيد من غطرسة االحتالل              
الصهيوني، فالحديث عن ربط استئناف المفاوضات غير المباشرة بوقف االستيطان جرى تجريبه، عندما             

وأضـافت   ".بية بالمزيد من المشاريع االستيطانية في قلب القـدس        رد الصهاينة على لجنة المتابعة العر     
لقد تطلع الشعب الفلسطيني، ومعهم أبناء األمة إلى إعادة النظر في خيارات العـرب الـسياسية،                : "تقول

بالتوحد حول إستراتيجية جديدة تعتمد على وحدة الصف العربي في دعم المقاومة التي أثبتت قدرتها على                
  ".ل دون قيد أو شرط من جنوب لبنان وغزةدحر االحتال

يكتفي العرب بالدعوة لرفع الحصار عن غزة في الوقت الذي ال           "وأبدت حركة حماس استغرابها من أن       
يتخذون فيه أية خطة جادة وعملية في هذا االتجاه، فالشعب الفلسطيني كان ينتظر من القادة العرب قراراً                 

 فلسطيني، والحديث عـن تحميـل       - فمعبر رفح هو منفذ مصري       برفع الحصار الظالم عن غزة فوراً،     
االحتالل مسؤولية الحصار ال يعفي العرب من دورهم في فتح المعبر، والسماح لمليون ونصف فلسطيني               

  ".من التواصل مع محيطهم العربي
ة لحمايـة   خطوة غير كافي  "واعتبرت الحركة في بيانها قرار القمة العربية بدعم صمود األهل في القدس،             

، فالعرب بيدهم أوراق متعددة لدفع االحـتالل إلـى وقـف إجراءاتـه              ..القدس من االستيطان والتهويد   
التهويدية ومشاريعه االستيطانية في القدس، وليس أقلها من تفعيل المقاطعة وإغالق السفارات الصهيونية،             

 ".والمكاتب التجارية في بعض العواصم العربية
  28/3/2010عالم، المركز الفلسطيني لإل

  
  عباس ال يمثل الشعب الفلسطيني في قمة سرت: رضوان .11

 استخدام رئيس سلطة فتح محمود      إن" رضوان القيادي في حماس      إسماعيل .قال د  :اشرف الهور  -غزة  
 للهجوم على حركة حماس، خير دليل على عدم صالحيته لتمثيـل            عباس القمة العربية في سرت، منبراً     

وذكر رضوان في تصريح لمركـز البيـان         ." الدولية أو من المحافل العربية     أي وفي   الشعب الفلسطيني، 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1743:         العدد       29/3/2010اإلثنين  :التاريخ

انـه سـقط فـي االختبـار     " وأضاف،  "منتهي الصالحية " الرئيس عباس من الناحية القانونية       أن لإلعالم
  ." وال يحق له تمثيل الشعب الفلسطينيواألخالقيالسياسي 

 وأضـاف ،  "باطـل " هذا وصـف     إن، وقال   "انقالبية"ورفض رضوان اتهام الرئيس عباس لحماس بأنها        
، ونـدد   "عباس وحركة فتح هم من انقلبوا على الشرعية، عندما تنكروا لنتائج االنتخابـات التـشريعية              "

 ."إسـرائيل "رضوان بموقف الرئيس عباس الذي قال انه يستخدم لغة الهجوم على حماس، ولغة اللين مع     
لة تجاه االحتالل والتعامل معه بلين ولطف والحرص على العـودة            الهرو األكبراليوم عباس همه    "وقال  

 ." تفاهمات حول المصالحةإلجراءللمفاوضات، وفي الوقت نفسه يرفض الجلوس مع حركة حماس 
  29/3/2010القدس العربي، 

 
   في المخيمات مشتركةأمنيةتشكيل قوة األحمد إلى لبنان لموافقة فلسطينية على  .12

 بان الرئيس محمـود     األحد من مصادر فلسطينية مطلعة      "القدس العربي  "علمت : وليد عوض  -رام اهللا   
 لبنانية فلسطينية مشتركة للعمل في مخيمات الالجئين الفلسطينيين بناء          أمنيةعباس وافق على تشكيل قوة      

 داخل مخيمات عقب    األوضاع المصادر بان القوة المشتركة ستكلف بضبط         وأوضحت .على طلب لبناني  
  . اللبنانية من فوضى السالح الفلسطيني المنتشرة في مخيمات الالجئين الفلسطينيينالشكوى
  حامالً األحد لبنان   إلى األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام        أوفد المصادر بأن عباس     وأشارت

ضبها مـن    المشتركة وتطمينات فلسطينية للحكومة اللبنانية التي عبرت عن غ         األمنيةموافقته على القوة    
 عباس على الساحة الفلسطينية في لبنان دون التشاور مع الجهـات            أجراها التي   األخيرة األمنيةالتعيينات  

  .المسؤولة في بيروت
 فتح في لبنان خاصة في ظل رفض        أجنحة الصراع داخل    إنهاء من اجل    األحمدوحسب المصادر سيعمل    

 فلسطينية جديـدة علـى الـساحة        أمنيةعيين قيادات    المتعلقة بت  األخيرةالعميد منير مقدح قرارات عباس      
 الذي رفضه مما اضـطر  األمراللبنانية، حيث تم من خاللها تنحية مقدح عن رئاسة جهاز الكفاح المسلح           

  . داخل فتح على الساحة الفلسطينية في لبناناألوضاع لتسوية األحمدعباس إلرسال 
 الـرئيس اللبنـاني     إلـى  رسالة خطية من عباس      الً بيروت حام  إلى وصوله   األحد األحمد أكدومن جهته   

 الرسالة تتعلـق    إن صوت فلسطين الرسمية     إذاعة في اتصال هاتفي مع      األحمد  وأوضح .ميشيل سليمان 
 الرسـالة   أنوبـين    . الراهنة على الساحتين الفلسطينية والعربية     واألوضاعبالعالقات الثنائية بين البلدين     

 انه سيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين خالل        إلى بين القيادتين، مشيرا      استمرار التنسيق  إطارتأتي في   
  .زيارته

، عن خالفات حادة نشبت بين قادة فتح في بيروت عقب سلسلة تعيينـات              األحدوكشفت مصادر فلسطينية    
طينية  حالة من التوتر داخل المخيمات الفلس      أثارتشملتها الساحة الفتحاوية في لبنان من قبل عباس حيث          

 لتجميد تنفيذها لحين وصـول مبعـوث مـن          أدى الذي   األمر المقدح رفضه لتلك التعيينات،      إعالنعقب  
  . مع المقدح الذي يمثل ثقال امنيا خاصة في مخيم عين الحلوة لالجئيناألمرالرئيس الفلسطيني لتسوية 

ـ       تأتي عقب زيارة اللواء     داألحم زيارة   إن األحد "لألنباءوكالة قدس نت    "وقالت مصادر في حركة فتح ل
 إصـالحات  لم تسفر عـن      أنهاجبريل الرجوب عضو مركزية الحركة مطلع الشهر الجاري والتي يبدو           

 األوضاع بصورة عاجلة من اجل محاولة حلحلة        األحمد إلرسال الذي اضطر عباس     األمرداخل الحركة   
 . مخيمات الالجئين في بيروت    الفتحاوية الداخلية تخوفا من حدوث صدامات في صفوف المتخاصمين في         

 مؤخرا خالل اجتماع لها على      أكدت عناصر وكوادر فتح في مخيمات لبنان        أن المصادر ذاتها    وأوضحت
 عباس تطالبه بالعدول عن هذه التعيينات واختيار        إلى بعثت برسالة    أنهارفضها لسلسلة التعيينات، مؤكدة     

  . تقود الحركة في لبنانأخرىشخصيات 
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 علـى مـستقبل     أمنية مازن من انعكاسات     أبوعن خشية وقلق لدى الرئيس      "لمصادر عينها    ا أعربتكما  
 المؤشرات التي وصلت لمكتبه فـي رام اهللا، وسلـسلة           أعقابالعالقة بين حركة فتح والقيادة اللبنانية في        

  ." كوادر الحركة هناكأبدتهااالعتراضات التي 
  29/3/2010القدس العربي، 

 
  منقسمة على نفسهالبنانفي  "يوم األرض"ي تح تحيف": السفير" .13

األول، في عين الحلوة، وهو الجناح . تجزأت حركة فتح إلى جزءين أساسيين: محمد صالح - صيدا
الذي يقتدي بخطاب السفير الفلسطيني السابق في لبنان عباس زكي، ويمثله كل من قائد الكفاح المسلح 

عين الحلوة ماهر شبايطة، وأمين سر تنظيم فتح في مخيم منير المقدح، وأمين سر شعبة فتح في مخيم 
فيما يعتمد الثاني، خطاب الممثل السابق للحركة والمنظمة في لبنان، عضو . المية ومية فتحي زيدان

اللجنة المركزية سلطان أبو العينين، ويمثله في منطقة صيدا كل من عضو المجلس الثوري لفتح 
قاسم .شعبية الفلسطينية خالد عارف، ومسؤول فتح في منطقة صيدا دومسؤول االتحادات والمنظمات ال

 . "التنظيم"صبح، وقيادة 
وتجلى االنقسام الفتحاوي، أمس، خالل االحتفالين اللذين أقامتهما حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية 

  .صيدابمناسبة الذكرى الثالثة والثالثين ليوم األرض، في مخيم عين الحلوة، وفي بلدية 
 في قاعة "يوم األرض"قد احتفلت بذكرى ) التي تعتمد خطاب زكي(وكانت حركة فتح ومنظمة التحرير 

 . الشهيد اللواء زياد األطرش في مخيم عين الحلوة
يوم "ذكرى ) التي تعتمد خطاب أبو العينين(وفي قاعة االحتفاالت في بلدية صيدا، أحيت فتح والمنظمة 

 . ومعركة الكرامة"األرض
  29/3/2010السفير، 

  
  "إسرائيل"حماس تشيد بقرار موريتانيا قطع عالقتها مع  .14

 التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي قرار موريتانيا بقطع واإلصالحوصفت كتلة التغيير  :غزة
بحق الشعب " اإلسرائيلية"كونه جاء في ظل الصمت الدولي على الجرائم " الجريء"ـالعالقات ب
 في رسالة وجهتها لرئيس موريتانيا، أمس، الدول العربية واإلصالحوطالبت كتلة التغيير  .الفلسطيني

بالعمل على ردع االحتالل ووقف ممارساته اإلجرامية بحق الفلسطينيين، والحد من انتهاكاته المستمرة 
  .لتهويد القدس والمسجد األقصى المبارك في تجاهل متعمد لمشاعر المسلمين

  29/3/2010الخليج، 
  

   صعبة االختراقحماسالدائرة األمنية الضيقة لقيادة : "الوطن السعودية" .15
كشفت مصادر رفيعة المستوى في حركة حماس أن قيـادة          :  وائل بنات  ، عمر الزبيدي  - غزة،  الرياض

الحركة كلفت لجنة أمنية بالتحقيق في المعلومات المتعلقة بعملية اغتيال القيادي محمود المبحوح في دبي،               
 ،وقال مصدر . وصلت إلى سالمة الدائرة الضيقة المرتبطة بالقيادة السياسية والعسكرية واألمينة للحركة          ت

ـ       لقد تأكدنا من الحلقة األمنية الضيقة أنها نظيفة ومحل ثقـة         "،"الوطن"طلب عدم ذكر اسمه في تصريح ل
 القبض على أشخاص يتبعون إلى       أن عملية التحقيق مستمرة ولم ينتج عنها إلقاء        ، مبيناً "وصعبة االختراق 

الكادر التنظيمي لحركة حماس بشكل قاطع، وهي تستهدف في جزء من عملها تكـوين صـورة كبيـرة                  
  .وواضحة لكافة تفاصيل العملية اإلرهابية الغتيال المبحوح

ـ                 ة وبين أن لجنة التحقيقات تتعاون مع أجهزة أمنية عربية وأجنبية للوصول إلى كافة التفاصـيل المتعلق
بخطة وعملية اغتيال المبحوح لمتابعة المجرمين المشاركين فيها من جانب والرد عليهم، والتأكد من عدم               
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وجود ثغرات أمنية في الحزام األمني واإلجراءات التابعة للحركة، وأخذ العبـر والـدروس مـن هـذه                  
  .الجريمة لضمان عدم تكرارها

لذين كانا يعمالن في المخابرات الفلسطينية واألمن        ال ،وحول مصير المتهمين أحمد حسنين وأنور شحيبر      
 المتـورطين فـي     ،الوقائي وانتقال للعمل في مؤسسة عقارية في دبي تابعة للقيادي في فتح محمد دحالن             

عملية االغتيال من خالل تقديم الدعم اللوجستي لفريق االغتيال، بين المصدر أن مصيرهما يرجع إلـى                
  الربط بين عملية االغتيال وحركة فتح بأي صورة ألن لـذلك ضـرراً             القضاء وأن حماس ال ترغب في     

 لجميـع    هامـاً   على البيت الداخلي الفلسطيني الذي يقترب من عملية المصالحة التي تعتبر هـدفاً             كبيراً
 .الفصائل في هذه المرحلة لمواجهة الخطر اإلسرائيلي المشترك على شعب فلسطين وأرضه

  29/3/2010الوطن، السعودية، 
 

   رامون خالل المواجهات التي شهدتها القدسحاييمدحالن التقى : "إسرائيل اليوم" .16
 أمس األحد إن مقربين من عضو اللجنة اإلسرائيلية" إسرائيل اليوم"قالت صحيفة : القدس المحتلة

يم  حاياإلسرائيلي أنه التقى بالقيادي البارز في حزب كاديما أكدواالمركزية لحركة فتح محمد دحالن، 
  .رامون أكثر من مرة في األيام الماضية، وتحديدا خالل المواجهات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة

التغييرات الكفيلة "وقالت الصحيفة نقال عن المقربين قولهم إن اللقاءات شهدت نقاشا بين الطرفين بشأن 
 أكثرقد في فندق القدس، واستغرق  الحالية، وكان آخرها لقاء عاإلسرائيلية القيادة أوساطبأن تحصل في 

 إلى سقوط حكومة نتنياهو، أو كبديل انضمام حزب كاديما إمكانيةتحدث الرجالن عن " ساعات، أربعمن 
، من أجل تسليم موضوع المفاوضات "الحكومة برئاسة نتنياهو، على حساب خروج أحزاب اليمين

  .يفة، حسب تعبير الصح" كاديماإلى الفلسطينية – اإلسرائيلية
 رامون دحالن بأن على أوصى" وتضيف الصحيفة أنه وفي اللقاء الذي تم أمس األول الخميس

 أن، وبالتالي ال ينبغي لهم اإلسرائيلية القيادة أوساط ينتظروا تغييرات جوهرية قد تقع في أنالفلسطينيين 
  ". اتفاقات مع حكومة نتنياهو في تركيبتها الحاليةإلىيتسرعوا وان يتوصلوا 

 أني ألتقي مع مسؤولين إسرائيليين بين الحين واآلخر، بينهم ليس سراً: "وتنقل الصحيفة عن دحالن قوله
حاييم رامون، وأبحث معهم في مواضيع سياسية، غير أنه ال أساس للتقارير التي قالت إن رامون نقل لي 

 ".يةرسالة بأن علينا أن ننتظر في استئناف المحادثات حتى سقوط الحكومة الحال
  29/3/2010السبيل، األردن، 

  
  القمة العربية ال تسهم في دفع عملية السالم: نتنياهو .17

 عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو قوله 28/3نقلت اإلذاعة العبرية، يوم األحد  :الناصرة
ن مداوالت القمة ال يرى إشارات تدل على أن الفلسطينيين يتوجهون نحو االعتدال، وإن ما نتج ع"إنه 

من جهة أخرى، أشار  .، حسب تصريحاته"العربية في ليبيا ال يساهم في التسهيل في دفع عملية السالم
نتنياهو إلى أن تل أبيب ستستمر في إجراء اتصاالتها مع اإلدارة األمريكية، بغية استئناف المفاوضات 

  .ى مصالحها الحيوية اإلسرائيلية، في الوقت ذاته فإنها ستحافظ عل-الفلسطينية 
  28/3/2010قدس برس، 

  
  مجلس الشيوخ والكونغرس يؤيدان الموقف اإلسرائيلي:  يرفض وصف أوباما بالكارثةنتنياهو .18

رئيس الوزراء اإلسـرائيلي،     ، أن  تل أبيب   من نظير مجلي  عن،  29/3/2010الشرق األوسط،   نشرت  
ريحات ضد الـرئيس األميركـي، بـاراك        بنيامين نتنياهو، نفى ما نسب إلى بعض المحيطين به من تص          

أوباما، ووزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، وقال في مستهل جلسة حكومته أمس إن مثل هذا النـشر ال                 
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يستحق الرد وإن الخالفات اإلسرائيلية األميركية تعالج بشكل ودي ألن الحديث يجـري عـن صـديقين                 
 "أكبـر كارثـة   "فض نتنياهو وصـف أوبامـا بأنـه         ور. يقيمان عالقاتهما على أسس متينة طويلة األمد      

سمعت تصريحات غير مناسبة عن اإلدارة األميركية والرئيس األميركي، وأود          ": إلسرائيل، وعقب قائال  
وأصـدر  . "أن أقول بوضوح إن هذه التصريحات غير مقبولة بالنسبة لي، وال تأتي من أي أحد يمثلنـي                

س الوزراء بشكل قاطع التصريحات التي لم تنسب لشخص معين          يرفض رئي ": مكتب نتنياهو بيانا قال فيه    
 ."وإنه يدينها) نتنياهو(عن الرئيس أوباما، التي نسبتها صحيفة ألحد المقربين منه 

 قد صدرت أمس بعنوان رئيسي صارخ يقول إن هناك في محيط "يديعوت أحرونوت"وكانت صحيفة 
ونقلت الصحيفة عن واحد من . "إسرائيل"ـ حصلت ل"كارثة كبرى"نتنياهو من يعتبرون الرئيس أوباما 

الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون أجريا انعطافا على السياسة ":  قولهنتنياهوأولئك المحيطين ب
في (قضيتنا هنا هي مع إدارة . وهذا أمر خطير وجنوني ينذر بكارثة. األميركية، وتبنيا الخط الفلسطيني

وأضافت الصحيفة نقال عن المصدر . "وهذا أمر غير مسبوق. سرائيل جدا جدامعادية إل) البيت األبيض
ذاته أن خبراء السياسة األميركية يشيرون إلى أنه لم يحصل في تاريخ العالقات أن جاءت إدارة معادية 

 ."الرئيس أوباما قرر أن يقيم الدولة الفلسطينية، وأن يعطي القدس للفلسطينيين"إلى هذا الحد، وأن 
من قيام أوباما بالحديث في تفاصيل التفاصيل عن "تابعت الصحيفة عن هؤالء المقربين أنهم صدموا و

وقالوا إن دخوله في هذه التفاصيل هو إشارة للتغيير الحاد في . "البناء اليهودي في القدس الشرقية
أن البناء في القدس ضمت إلى إسرائيل، و"الموقف األميركي، حيث إنه ومساعديه يعرفون تماما أن 

المدينة أصبح مثل البناء في تل أبيب، حسب القانون اإلسرائيلي، وأن رئيس الحكومة ال يسيطر على هذا 
فالمسألة تتعلق بالبلدية وباعتباراتها المهنية الموضوعية، بعيدا عن السياسة، ومع ذلك يالحظ . الموضوع

 ."ى الصدام والتوترأن أوباما يتعامل مع الموضوع بطريقة تؤدي بشكل حتمي إل
ويمكن القول إن أوباما هو كارثة . نحن في مشكلة حقيقية": وقالوا أيضا، حسب ما ذكرته الصحيفة

وليست إسرائيل وحدها التي باتت قلقة من الرئيس . كارثة استراتيجية. حقيقية، بالنسبة إلسرائيل
، )رئيس الوزراء اإليطالي( برلسكوني ، وسلفيو)المستشارة األلمانية(األميركي، بل أيضا أنجيال ميركل 

وأكدت الصحيفة . "أوباما مضر إلسرائيل، بغض النظر عن المسؤول الذي يقودها. وحتى القادة الروس
. أن هذه األقوال تعكس األجواء في مكتب نتنياهو على أثر اإلهانات التي تعرض لها في البيت األبيض

المتحدة، مما حدا بأحد مستشاري الرئيس أوباما، ديفيد ويبدو أن هذا النشر فعل فعله في الواليات 
إكسلرود، أن يخرج برد يقول فيه إن أوباما لم يتعمد إهانة نتنياهو أو إذالله، بل جالسه ساعتين على 
. انفراد، وأجرى معه جلسة عمل مجدية طيلة ساعتين، وهما يواصالن الحوار لما فيه خير البلدين

اإلدارة األميركية ملزمة بأمن وسالمة "، أمس، أن "سي إن إن" مع تلفزيون وأضاف إكسلرود، في مقابلة
وهذا ما تفعله . وهي تعتقد أن أفضل ما يخدم هذه المصلحة هو السالم بين إسرائيل والعرب. إسرائيل

 ."أحيانا تقضي الصداقة بالتعبير بصورة فجة": غير أنه أضاف. "إدارة أوباما
في  قال بنيامين نتنياهو،  من الناصرة، أن زهير اندراوس عن، 29/3/2010القدس العربي، وأضافت 
 والكونغرس األمريكين مجلس الشيوخ إ على االنترنت "هآرتس" موقع صحيفة أفاد، كما أمسالجلسة 

 سيكون له تأثير على السياسة الخارجية للواليات التأييدن هذا أيؤيدان المواقف اإلسرائيلية بشكل متين، و
  . تجاه الدولة العبريةاألمريكيةدة المتح

  
  والسلطة الفلسطينية" إسرائيل"م على  بفرض حل دائأمريكامخاوف إسرائيلية من قيام  .19

قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنها تعتقد أن وراء المطالب األمريكية التي عرضها الرئيس األمريكي، 
، في البيت األبيض الثالثاء الماضي، نتنياهو باراك أوباما، على رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين

وتوقعت . هناك نية أمريكية لفرض حل دائم على إسرائيل والسلطة الفلسطينية خالل أقل من سنتين
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وأشارت المصادر  .المصادر ذاتها أن يحصل تحول درامي في سياسية الواليات المتحدة تجاه إسرائيل
 مطالب تتصل بالقدس؛ مثل فتح الغرفة التجارية 4ناك ذاتها إلى أنه ضمن المطالب األمريكية ه

الفلسطينية في القدس المحتلة، ووقف هدم المباني الفلسطينية في المدينة، ووقف البناء في ما يسمى 
 ".رمات شلومو"، واالمتناع عن البناء االستيطاني في "األحياء اليهودية في القدس الشرقية"بـ

 وهو مناقشة القضايا الجوهرية للصراع في المفاوضات غير كما أشارت إلى مطلب مركزي آخر
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن ذلك يعني تجاوز المفاوضات المباشرة وخلق إطار يتم من . المباشرة

 .خالله فرض حل دائم على الطرفين تقوم الواليات المتحدة ببلورته
أسلوب "ريكية، فحسب، وإنما إلى ما أسمته  ال تنظر بخطورة إلى المطالب األم"إسرائيل"وأضافت أن 

إلى حلفاء إسرائيل في أوروبا، مشيرة إلى توجهات البيت األبيض " العمل الجديد للدبلوماسية األمريكية
والخارجية األمريكية إلى دول أوروبية، على رأسها ألمانيا، والتي ينظر إليها على أنها محاولة متعمدة 

 ".وط السياسية عليهاعزل إسرائيل ممارسة الضغ"لـ
  29/3/2010، 48عرب

  
  تختبر قدرة دفاعاتها الصاروخية"إسرائيل" .20

أعلن الجيش اإلسرائيلي، مساء أمس األول، أن وحدات الدفاع الجوي في سالح الجو : )يو بي أي(
والصناعات األمنية أنهت األسبوع الماضي تجربة مخبرية تم خاللها اختبار قدرة إسرائيل على مواجهة 

وقال متحدث باسم جيش االحتالل إنه تمت من خالل هذه التجربة، التي وصفها بأنها . هجمات صاروخية
األولى من نوعها في العالم، محاكاة الطريقة التي ستتعامل فيها جميع المنظومات الدفاعية المضادة 

طار هذه وأوضح أنه في ا. للصواريخ مع تعرض إسرائيل إلى هجمات صاروخية من أنواع مختلفة
التجربة تمت تغذية الحواسيب بالمعطيات المتعلقة بالمنظومات الدفاعية اإلسرائيلية واألميركية، سواء تلك 
القائمة حالياً أو التي ما زالت قيد التطوير، الختبار قدرتها على التعامل مع سيناريوهات مختلفة يتم 

 .  من إيران وسوريا ولبنان وقطاع غزةخاللها إطالق صواريخ على اختالف أنواعها باتجاه إسرائيل
  29/3/2010السفير، 

  
  "إسرائيل"لـ غزة معضلة استراتيجية يعّدديختر  .21

قال عضو الكنيست الصهيوني عن حزب كاديما ورئيس جهاز المخـابرات الـصهيوني             : القدس المحتلة 
 في قطاع غـزة، ولـيس       السابق  آفي ديختر، إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها الكيان الصهيوني تتمثل           

مـشكلة البنيـة    ) 3-28(واعتبر ديختر خالل لقاء مع اإلذاعة الصهيونية اليـوم األحـد             .قضية القدس 
في قطاع غزة  بأنها مشكلة إستراتيجية للكيان الصهيوني، حيث تشكل قـضية             " حماس"العسكرية لحركة   

 ادعائه سوف يتحرك للقضاء على      أن الكيان الصهيوني حسب   : وأضاف .تفكيك هذه البنية معضلة للكيان    
وغمز إلى مشاركة السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربيـة فـي            .هذه البنية التي ستتطلب وقتا طويال     

إذا لم تتمكن السلطة الفلسطينية من القيام       : "العسكرية في القطاع قائال   " حماس"العمل من أجل تفكيك بنية      
  ".ستضطر الى أن تفعل ذلك بنفسها" يل إسرائ"بذلك بمساعدة الدول العربية فان 

  28/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تضيق الخناق على الفلسطينيين في األغوار"إسرائيل": "بتسيلم" .22
، أن "بتسيلم"أكد تقرير صدر عن مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األرض المحتلة 

" اإلدارة المدنية"وقال التقرير، إن  .منطقة األغوار الشماليةسلطات االحتالل تضيق على المواطنين في 
اإلسرائيلية ال تتيح البناء للفلسطينيين في التجمعات البدوية في األغوار، وتهدم بصورة منهجية المباني 
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وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل تقيد حركة  .المؤقتة التي يعيشون فيها ويربون فيها الماشية
يين في األغوار ذهاباً وإياباً إلى باقي الضفة الغربية، ويسمح فقط للمسجلة أسماؤهم على أنهم من الفلسطين

سكان األغوار بالوصول إلى منطقة األغوار بواسطة السيارات الخصوصية، أما باقي سكان الضفة 
ط، مبيناً أن عزل الغربية فيسمح لهم بالوصول إلى األغوار سيراً على األقدام أو بالمواصالت العامة فق

وتحدث  .األغوار عن باقي الضفة الغربية يمس بصورة بالغة بحقوق اإلنسان للكثير من الفلسطينيين
التقرير عن قرية الحديدية البدوية الواقعة شمال األغوار، مشيراً إلى مصادرة أراضي هذه القرية لصالح 

  .راضي الزراعية التابعة للحديدية، اللتين أقيم جزء منهما على األ"بقعوت"و" روعي"مستوطنتي 
وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل تفرض قيوداً صارمة على حرية حركة المواطنين في األغوار، ما 
يصعب كثيراً على حياة مواطني قرية الحديدية، مبيناً أن االحتالل أغلق مؤخراً بواسطة سدة ترابية 

لهذا، من . لذي يمر عبر الحقول التي يفلحها رعاة روعيا" ألون"الطريق التي تربط الحديدية مع شارع 
 يتوجب على مواطني الحديدية المرور عبر طريق مستوطنة روعي، 578أجل الوصول إلى شارع ألون 

وعندما تكون بوابة المستوطنة مغلقة فإنهم يضطرون إلى السفر عبر طريق طويلة أكثر وتمر بين 
  .المستوطنات روعي وبقعوت

  29/3/2010ألردن، الدستور، ا
  

  اعتقال زكي عربدة احتاللية تستهدف قيادات الشعب الفلسطيني: بركة .23
 قال عضو الكنيست اإلسرائيلي محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن :وفا –حيفا 

ف قيادات اعتقال قوات االحتالل لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي عربدة احتاللية تستهد
وحذر بركة، في بيان لوسائل اإلعالم اليوم، من خطورة عربدة جيش االحتالل  .الشعب الفلسطيني

اإلسرائيلي واعتقاله للقيادي الفلسطيني زكي، في شمال مدينة بيت لحم، وأكد أن ممارسات االحتالل 
 .الزعرنة والعربدةوإلى جانب ما تنطوي عليه من أهداف سياسية خطيرة، فإنها تطابق نهج عصابات 

عباس زكي فورا ' فتح'وطالب بركة سلطات االحتالل بإطالق سراح عضو اللجنة المركزية لحركة 
 .والكف عن هذه الممارسات االحتاللية

  29/3/2010وكالة وفا، فلسطين، 
 

  تسهم في تأجيل المفاوضات"إسرائيل"الضغوط األمريكية على : نائب ليكودي .24
إن قيام الواليات المتحدة "الحاكم، عضو الكنيست، أوفير أوكونيس " الليكود"قال عضو حزب : الناصرة

بممارسة الضغوط على إسرائيل وحدها ال يساهم في دفع عملية السالم، وقد يؤدي إلى تأجيل المفاوضات 
المعارض بتسريب معلومات عن أعمال " كاديما"وانتقد النائب أوكونيس، قيام حزب ". مع الفلسطينيين

" كاديما"، معتبراً أن "يمس بالمصالح اإلسرائيلية"ناء االستيطاني في مدينة القدس المحتلة، األمر الذي الب
  .، حسب وصفه"حزباً معارضاً خطيراً"أصبح 

روني بار أون، تصريحات نظيره من الحزب الحاكم بـ " كاديما"من جانبه، وصف عضو حزب 
رئيس الوزراء، وإنها هو قلق مما حدث في واشنطن خالل ال يشمت ب"، مشدداً على أن حزبه "الهراء"

إذا التزمت الحكومة بالمسيرة السياسية وتصرفت وفقاً لمقترحات "وأفاد بار أون  ".اليومين الماضيين
  ".كاديما، فإن حزبه سيؤيدها سواء أكان عضواً في االئتالف الحكومي أم ال

  27/3/2010قدس برس، 
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   لكحول والمقامرة وتفشي العنف الجنسي بين المراهقين اإلسرائيليينارتفاع معدالت تعاطي ا .25
كشفت منظمة إسرائيلية عن ارتفاع معدل تعاطي الكحـول وانتـشار العنـف الجنـسي بـين                 : الناصرة

 بشكل مثير القلق، محذرة من تزايد انتشار حاالت الحمل بين المراهقات وازديـاد            نالمراهقين اإلسرائيليي 
اإلسرائيلية، المتخصصة بالتعامل مـع     " إيليم"وبحسب التقرير السنوي لمنظمة      .إلى القمار لجوء اليافعين   

المراهقين الذين يواجهون مخاطر؛ كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة حاالت الحمل بين اإلسرائيليات              
ـ  15 بمقدار بلغ      2009 عاماً خالل عام     17اللواتي تقل أعمارهن عن      د انتـشار   في المائة، فيمـا تزاي

 في المائـة     10العنف بأشكاله المختلفة، ومنها العنف الجنسي، بين هؤالء المراهقين، وبنسبة تصل إلى             
  .العبرية/ هآرتس/خالل العام نفسه، وفقاً لما أوردته صحيفة 

وطبقاً للتقرير السنوي الذي قدمته المنظمة للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريـز، بحـسب مـا أشـارت                 
 يتعاطون الكحول بانتظام، وفقاً لعينة      نبين أن تسعة مراهقين من أصل عشرة بين اإلسرائيليي        الصحيفة؛ ت 

  .تألفت من المراهقين الذين تعاملت معهم المنظمة العام الماضي
 عامـاً، وتزايـد حجـم       11فيما كشف التقرير عن انخفاض سن تعاطي الكحول بين اليافعين لتصل إلى             

  .مر الذي تم ربطه بتزايد العنف واالعتداءات الجنسيةعند الفرد منهم، األ التعاطي
كما أشار التقرير إلى انتشار المقامرة بأشكال مختلفة بين المراهقين اإلسرائيليين، ومن أشهرها التعامـل               
ببطاقات اليانصيب والمقامرة من خالل لعب البوكر، سواء كان ذلك بـشكل مباشـر أم عـن طريـق                   

  .بالعديد من هؤالء إلى ارتكاب جرائم سرقة لتسديد ديونهماالنترنت، األمر الذي دفع 
  28/3/2010قدس برس، 

 
 "التجسس"محاكمة صحفية إسرائيلية بتهمة : تل أبيب .26

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن قضية محاكمة صـحفية إسـرائيلية لالشـتباه فيهـا                : الناصرة
" جـي تـي إيـه     "تناداً إلى ما أفادت به وكالـة        واس .على الدولة العبرية  " جرائم أمنية وتجسس  "بارتكاب  

الماضي قيد اإلقامة الجبرية لالشتباه فيها      ) ديسمبر(اليهودية؛ فإن الصحفية وضعت منذ شهر كانون أول         
 23(وقالت الوكالة إن الصحفية وتدعى عنات كام         .، وأن القضية أحيطت بالكتمان    "جرائم أمنية "بارتكاب  

، مـشيرة إلـى أن النيابـة العامـة          "بمنع التجسس والخيانة  " القوانين المتعلقة    تُحاكم حالياً بموجب  ) عاماً
  .ماإلسرائيلية طلبت من المحكمة فرض عقوبة السجن لمدة أربعة عشر عاماً على الصحفية كا
  28/3/2010قدس برس، 

 
  وجهاء مقدسيون يوجهون النداءات من أجل شد الرحال إلى المسجد األقصى لحمايته .27

وجهت شخصيات مقدسية دينية دعوات لشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك : ود محسن عه–السبيل
 الحالي، للتصدي لتهديدات أطلقتها جماعات يهودية باقتحام المسجد األسبوعيومي االثنين والخميس من 

  ".قرابين الفصح العبري"لتقديم ما تزعم أنها 
في جميع "لفلسطينيين إلى نصرة القدس والمقدسات ودعا قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي ا

وإلى شد الرحال إلى المسجد األقصى " 1948مواقعهم وباألخص أهل القدس واألرض المحتلة عام 
  .المبارك للتصدي لعمليات اقتحامه المتوقعة

ألقصى  على إعالن الجماعات اليهودية المتطرفة عن عزمها اقتحام المسجد اوجاءت دعوة التميمي، رداً
المزعومة ما بين قبة الصخرة وقبة السلسلة، إضافة " قرابين الفصح العبري"المبارك اليوم االثنين لتقديم 
اليهودية المتطرفة عبر موقعها اإللكتروني تنظيم مسيرة " حركة أمناء الهيكل"إلى إعالن ما تسمى بـ

  .وبناء الهيكل المزعوم مكانه فوراً القادم، لهدمه أبريل/ يهودية باتجاه األقصى في األول من نيسان
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 حسن خاطر، في حديث . األمين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس ددعامن جهته 
يبادر إلى القيام بدوره في " كل مسلم قادر على تلبية النداء بأي شكل من األشكال إلى أن ،"السبيل"لـ

قدس وأهله، ألن واجب النصرة ليس منوطاً بالفلسطينيين إعالء كلمة اهللا والذود عن حماه بنصرة ال
  ".وحسب وإنما بعامة المسلمين وخاصتهم حكاماً ومحكومين

في ذات السياق أكد رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، أن 
خاصة اليوم مع بدء الشعائر الجماعات اليهودية المتطرفة تستغل األعياد لالنقضاض على األقصى، وب

، أن اإلجراءات التي تقوم بها سلطات "السبيل"وأكد صبري في حديثه لـ .واالحتفاالت بالفصح اليهودي
االحتالل والجماعات المتطرفة خطوات استفزازية لتنفيذ مشروع عدواني يهدفون من خالله إلى السماح 

نداء "وشدد صبري على أن شد الرحال  .لى حرمتهلهم بتقديم القرابين في باحات األقصى واالعتداء ع
  ".رباني ألهل بيت المقدس وأكنافه للصالة واالعتكاف للدفاع عنه والحفاظ عليه ودحر المعتدين
  29/3/2010السبيل، األردن، 

  
  حملة دعائية يهودية لبناء الهيكل المزعوم مكان األقصى .28

: ية المتطرفة، أمس، حملةً إعالميةً تحت عنوان اإلسرائيل"أرض إسرائيل لنا"أطلقت مجموعة : القدس
، وتظهر فيه صورة للهيكل المزعوم في الحرم القدسي الشريف بدالً من "فليبن الهيكل بسرعة في أيامنا"

: وقال الناشط الفاشي باروخ مارزل .المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة في القدس الشرقية المحتلة
رسالة إلى العرب بأن المسجد في الحرم مؤقت، وأنها مسألة وقت فقط حتى هدف الحملة هو تمرير "إن 

وقد وضعت إعالنات الحملة على مائتي  .، على حد زعمه"يبنى الهيكل الذي ينتظره شعب إسرائيل كله
  .حافلة في القدس الغربية
إن هذه الحملة : قالت من هذه الحملة الدعائية، و"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"في هذا الصدد، حذّرت 

، كبرى شركات المواصالت "إيجد" حافلة من حافالت شركة 200بدأت بوضع صور كبيرة على نحو 
اإلسرائيلية في القدس، تحمل صورة الهيكل الثالث المزعوم مكان المسجد األقصى، وتشمل شعاراً تقول 

الحافالت المعنية بهذه الحملة تتجول إن خطوط : ، وقالت"فليبن الهيكل بأسرع وقت في أيامنا هذه: "فيه
مؤسسة من أبعاد هذه الحملة التي تدعو صراحة إلى الوحذرت  .في أنحاء مدينة القدس، غربيها وشرقيها

  .هدم األقصى المبارك، وإقامة الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد األقصى
ائيلي المتصاعد في كل اتجاه الستهداف أن هذه الحملة تدلل على الجنون اإلسر" مؤسسة األقصى"وأكدت 

المسجد األقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا اإلعالن يتزامن مع حمالت ومسارات تهويدية واسعة 
 وهو المسمى الباطل لبلدة - الحديقة الوطنية في مدينة داود" تحت مسمى "إلعاد"أعلنت عنها منظمة 

المقبل لمناسبة عيد الفصح العبري؛ ما يعني أن  خالل األسبوع الحالي و-سلوان، جنوب األقصى 
 .المسجد األقصى المبارك، ومدينة القدس، هما اليوم في بؤرة االستهداف اإلسرائيلي

 29/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  خطط لبناء عشرات آالف الوحدات االستيطانية داخل األحياء العربية في القدس": السالم اآلن" .29
 اإلسرائيلية أن هناك عشرات آالف الوحدات االستيطانية التي "م اآلنالسال"أكدت حركة : القدس

ستخصص لليهود في القدس الشرقية المحتلة، وهي اآلن في مراحل مختلفة من أعمال التخطيط في 
الدوائر الحكومية اإلسرائيلية المعنية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى عدد من المشاريع االستيطانية في 

البلدة القديمة ورأس العامود ووادي الجوز : الفلسطينية في القدس الشرقية منها ما هو داخلداخل األحياء 
  .وجبل المكبر والشيخ جراح والطور
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 وحدة سكنية جديدة لسكان يهود في القدس 7094 مخططاً لبناء 18وجدنا : وقالت الحركة في تقرير لها
 في اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء، وهناك خطة  غرفة فندقية، في مراحل مختلفة1450الشرقية، وبناء 

مشيرة إلى "  وحدة سكنية، تمت الموافقة عليها من أجل التحقق وتنتظر النشر الرسمي2337أخرى لبناء 
ست خطط هي لبناء مجمعات يهودية في وسط األحياء الفلسطينية، وثماني خطط هي لتوسيع "أن 

 وحدة سكنية في مستوطنة 4000رقية، وأربع خطط هي لبناء مستوطنات يهودية قائمة في القدس الش
فيما يتعلق بالخطط الموجودة في المرحلة األولى للتخطيط، بعد "إنه : وقالت الحركة )".جفعات هامتوس(

 1542موافقة اللجنة المحلية وقبل مناقشتها في اللجنة اإلقليمية فقد وجدنا ما ال يقل عن تسع خطط لبناء 
 ".غرفة فندقية وخطة رئيسة مثيرة للجدل لمنطقة وادي حلوة في سلوان1250ية ووحدة استيطان

فيما يتعلق بالخطط الموجودة في مرحلة االعتراضات العامة، فقد وجدنا ما ال يقل عن سبع : "وأضافت
 غرفة فندقية ومركز تجاري، هذه الخطط هي لمستوطنات 200 وحدة استيطانية و4682خطط لبناء 
" "بسغات زئيف"و" غيلو"، و"هار حوما"و ،"رامات شلومو":  منذ سنوات في القدس، مثليهودية بنيت

   ".إضافة إلى خطة لبناء فندق ومركز للتسوق في وسط الحي الفلسطيني في وادي الجوز
فيما يتعلق بالخطط التي تنتظر المرحلة األخيرة من مناقشة المصادقة فإن هناك ما ال يقل عن : "وتابعت

وهي . "غيلو" وحدة سكنية في 57 وآخر لنحو "جفعات هامتوس" وحدة سكنية في 870 لبناء مخططَين
، تمت "جفعات هامتوس" وحدة سكنية في 2733وخطة أخرى، لبناء . تنتظر مناقشة المصادقة عليها

  ".الموافقة عليها ولكن لم تنشر بعد للمصادقة عليها
 وحدة استيطانية 30ستيطانية قيد التخطيط تشمل إقامة وبحسب قائمة وضعتها الحركة، فإن المشاريع اال

 وحدة 72 في أبو ديس، و"كيدمات صهيون " وحدة في مستوطنة220في باب الساهرة في البلدة القديمة و
 في جبل المكبر فضالً عن المخطط "نوف تسيون(" وحدة في مستوطنة 80في حي الشيخ جراح و

 غرفة ومركز تجاري في وادي الجوز 200قامة فندق من الخاص بسلوان، إضافة إلى إقرار مخطط إ
 وحدة 650 و"جفعات هامتوس " غرفة فندقية في1100وتشمل هذه الخطط إقامة  مكان سوق الخضار،

 وحدة 983 و"اموتر" وحدة في 320 و"غيلو" وحدة في مستوطنة 170 و"رامات شلومو"استيطانية في 
رامات " وحدة استيطانية في 1600لتي تم إقرارها، فهي تشمل أما المشاريع ا ."هار حوماه"في مستوطنة 

هار " وحدة استيطانية في 50 و"غيلو" وحدة استيطانية في 844 و"بشغات زئيف" وحدة في 600 و"شلومو
) جفعات هامتوس( وحدة استيطانية في 549تم فتح باب االعتراض على مشاريع إقامة : "وقالت ."حوماه

جفعات ( وحدة في 2337 و"غيلو" وحدة استيطانية في 57لمستوطنة نفسها، و وحدة إضافية في ا813و
  )".هامتوس

 إلى مشاريع استيطانية تمت المصادقة عليها ولم يتم الشروع في "السالم اآلن"من جهة ثانية، أشارت 
 خطط بادرت 7 خطة سارية المفعول لم يتم الشروع في إقامتها بما في ذلك 11هناك : "وقالت. إقامتها

 خطط بادر إليها القطاع الخاص تشمل إقامة 5 وحدة استيطانية إضافة إلى 1743إليها الحكومة لبناء 
إذا كانت الخطة هي مبادرة خاصة، فإنه عندما يتم التحقق من "وأشارت إلى أنه  ".نية وحدة استيطا500

صحتها، يمكن للمطور الخاص الطلب من البلدية الحصول على رخصة بناء، وبمجرد أن يتم الحصول 
 أما إذا كانت الخطة هي مبادرة حكومية، فإن الهيئات الحكومية. على الرخصة فإنه يمكن البدء في بناء

هي التي تحدد الشروط واآلجال المحددة ) عادة ما تكون وزارة اإلسكان أو إدارة األراضي في إسرائيل(
  ".لتنفيذ هذه الخطة، وإذا كانت خطة واسعة النطاق، فإنه يتم إصدار مناقصة للتشييد

ي فندق شبرد في  وحدة ف20:  فإن المشاريع المقرة والجاهزة للبناء هي"السالم اآلن"وطبقاً لقائمة أعدتها 
 وحدة 100، و"نفي يعقوب " في مستوطنة393 و"غيلو" وحدة في مستوطنة 150الشيخ جراح، و

 وحدة استيطانية بمبادرة القطاع الخاص 180 في جبل المكبر، و"نوف تسيون"استيطانية في مستوطنة 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1743:         العدد       29/3/2010اإلثنين  :التاريخ

بيت "تيطانية في  وحدة اس36، و"راموت" وحدة بمبادرة الحكومة اإلسرائيلية في 745، و"راموت"في 
، "راموت أشكول" وحدة استيطانية في 267، و"راموت" وحدة استيطانية في 158 في الطور، و"أوروط

 وحدة استيطانية في مكان مركز 14أن هناك خطة إلقامة : وذكرت ."تلبيوت" وحدة استيطانية في 180و
  .حصول على رخص البناءالشرطة اإلسرائيلية القديم في حي راس العامود وأنها تنتظر اآلن ال

  29/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  اإلسرائيلي منزل فلسطيني في القدس مهددة بالهدم ألف 20 من أكثر .30
 رئيس وحدة القدس ، أنيوسف الشايب، رام اهللانقالً عن مراسلها في  29/3/2010الغد، األردن، نشرت 

 منزل مقدسي معرضة للهدم ألف 20من  أكثر إنفي الرئاسة الفلسطينية المحامي احمد الرويضي، قال 
وأوضح الرويضي أن هذه المنازل مشاريع هدم، وهي غير المنازل  .بمزاعم أنها مخالفة ألسس البناء

 قرارات هدم نهائية عن أو عن رئيس بلدية االحتالل في القدس، إدارية هدم أوامرالتي صدر بحقها 
  . من تهجيرهمنازل يعيشون حالة فزع دائم تخوفاً هذه المأصحاب أن، ما يعني اإلسرائيليةالمحاكم 

وقال إن الرئاسة الفلسطينية تعمل على توكيل المحامين المختصين والمهندسين والمساحين لمساعدة 
 . سياسة دعم الصمود للمواطن المقدسيإطارصحاب هذه المنازل على تحمل النفقات الباهظة في 

موقع مدينة القدس اإللكتروني نقل عن  أن قدس المحتلةال من 29/3/2010 السبيل، األردن، وأضافت
 تحمل المواطن المقدسي مصاريف مالية ضخمة،  بلدية االحتاللأن سياسةأكد مركز حقوقي مقدسي 

تشمل تكاليف البناء ورخص البناء وأجرة المهندسين والمحامين، إضافة إلى قيمة مخالفات البناء التي 
 حقوقية فلسطينية مختصة أن البلدية تجني الماليين من المواطنين وتقدر مؤسسات .تفرضها المحاكم

 .المقدسيين على شكل مخالفات بناء، وأنها جعلت من هذا الموضوع مصدر دخل أساسيا لها
  

  عباس زكي بينهم 17 تقمع مسيرة أحد الشعانين في بيت لحم وتعتقل "إسرائيل" .31
قوات االحتالل ، أن  يوسف الشايب،رام اهللا في نقالً عن مراسلها 29/3/2010الغد، األردن، نشرت 

، ومتضامنين أجانب وإسرائيليين، عرف من بينهم متضامنة أميركية  فلسطينيا17ً اعتقلت ظهر أمس،
وأفاد شهود عيان أن عملية االعتقال جرت خالل  .وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي

تيطان في بيت لحم، انطلقت من أمام كنيسة المهد في بيت لحم مسيرة للجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالس
، لمناسبة "حرية األديان وحرية التنقل الديني"، تحت شعار )مسجد بالل بن رباح(إلى حاجز قبة راحيل 

وحتى وقت متأخر من مساء أمس، واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال واحتجاز  .أحد الشعانين
  .غربي مدينة القدس المحتلة" المسكوبية"يف والتحقيق المعروف باسم زكي، في مركز التوق

 . مع زكي واستجواباًووفق نادي األسير فإن عناصر من مخابرات وشرطة االحتالل تجري تحقيقاً
 مسؤولية سالمة زكي، مشددة على أن االحتالل "إسرائيل"وحملت أمانة سر المجلس الثوري في بيان 

ت إنما يريد إضعاف الدور القيادي الذي تلعبه فتح في االحتجاج على سياسة ومن خالل هذه التصرفا
  .االحتالل التعسفية ودعم المقاومة الشعبية

مسيرة ترفع األعالم الفلسطينية وسعف  أن )ب.ف.ا(  نقالً عن وكالة29/3/2010الخليج، وأضافت 
كنت من اختراق بوابة جدار الفصل انطلقت من مدينة بيت لحم بمناسبة أحد الشعانين، تمالتي النخيل 

  . مشارف مدينة القدس المحتلةإلىالعنصري في غفلة من جيش االحتالل لتصل على نحو غير متوقع 
مسيرة حرية التنقل "بمناسبة أحد الشعانين، تحت عنوان " هولي الند ترست"ونظمت المسيرة مؤسسة 

بيت لحم عند المدخل الجنوبي للقدس بجموع  جنود االحتالل عند بوابة معبر  وفوجئ".وحرية العبادة
وما كان من الجنود إال ". فلسطين حرة" وهم يهتفون المتظاهرين يعبرون البوابة التي كانت مفتوحة جزئياً

وواصل  . المتظاهرون في المنطقة الفاصلةأصبحأن اختبأوا في غرفة الحراسة الخاصة بهم بعد أن 
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 متر في 400 عمليا في مدينة القدس وساروا نحو فأصبحوالثانية المتظاهرون سيرهم وعبروا البوابة ا
  . تبدأ شرطة االحتالل التي فوجئت بهم باستدعاء قوات مساندةأنبيت لحم الرئيسي، قبل -شارع القدس

  
  وانتشار مكثف لشرطة االحتالل في القدس.. .أسبوع تغلق الضفة لمدة "إسرائيل" .32

 على الضفة الغربية األحد  شامالًإغالقاً اإلسرائيليحتالل فرضت قوات اال : وليد عوض-رام اهللا 
 اليهودي، وذلك خشية من تنفيذ عمليات مقاومة "البيسح" بمناسبة حلول عيد الفصح أسبوعيستمر لمدة 

 الضفة وتكثيف إغالق أن إسرائيلية مصادر  وأكدت. بالعيداإلسرائيلية خالل االحتفاالت "إسرائيل"داخل 
  . باراكإيهود اإلسرائيلي في مدينة القدس جاءا بقرار من وزير الدفاع اإلسرائيليري االنتشار العسك

راضي الفلسطينية سيستمر ليوم الثالثاء من مني المفروض على األن الطوق األأ المصادر وأوضحت
د  بهدف العالج وكذلك دخول عد"إسرائيل"لـ اإلنسانية القادم، مع السماح بدخول بعض الحاالت األسبوع

  . الطوائف المسيحية الذين حصلوا على تصريح لدخول القدس بمناسبة عيد الفصحأبناءمن 
 وضعت خطة النتشارها في مناطق مختلفة من القدس، حيث اإلسرائيلية الشرطة أن المصادر وأكدت

 عند منتصف الليلة الماضية في محيط المسجد اإلسرائيليانتشر مئات من عناصر الشرطة والجيش 
 األمن للحفاظ على اإلسرائيلية ومناطق مختلفة من القدس الشرقية، وذلك حسب ادعاء الشرطة ىاألقص
 ويترافق مع األسبوع عيد الفصح للطائفة المسيحية سيأتي مع نهاية هذا أن اليهودية، خاصة األعياد أثناء

  . السبت القادممن قبل الطائفة المسيحية) سبت النور (إحياء اليهودية، حيث من المنتظر األعياد
، وبنفس الوقت )سبت النور (إلحياء كبيرة من المسيحيين أعداد حضور اإلسرائيليةوتتوقع الشرطة 

  . عيد الفصح اليهوديأثناء حائط المبكى إلى كبيرة من اليهود المتدينين والتوجه أعدادسوف يتجمع 
  29/3/2010القدس العربي، 

  
  فضاً لسياسات االحتالل االستيطانيةالحملة الشعبية برفح تدعو لهبة شعبية ر .33

,  دعت الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني اإلسرائيلي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة:رام اهللا
جماهير الشعب الفلسطيني، لهبة شعبية رفضاً للحزام األمني اإلسرائيلي ولسياساته االستيطانية التي 

وجاءت تلك الدعوة، خالل االجتماع  .لسطينيينتستهدف مصادرة آالف الدونمات من أراضي الف
التحضيري الذي عقدته الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني اإلسرائيلي بمحافظة رفح، لمناقشة 
الترتيبات والتحضيرات للمسيرة الجماهيرية التي ستنظمها يوم الثالثاء القادم بمناسبة الذكرى الرابعة 

وطالب المجتمعون في البيان الصحفي الصادر عقب االجتماع، القمة  .والثالثين ليوم األرض الخالد
العربية في دورتها المنعقدة في ليبيا، بالتحرك الفاعل واتخاذ القرارات الكفيلة بوقف العدوان وإنهاء 

  .االستيطان وإنقاذ مدينة القدس من خطر التهويد والتهجير وحرب التطهير العرقي الذي تتعرض له
   28/3/2010 قدس برس،

  
  شخصيات فلسطينية مستقلة تطالب القمة العربية بزيارة قطاع غزة .34

إلرغام إسرائيل على " طالبت شخصيات فلسطينية مستقلة القمة العربية باتخاذ موقف حازم :رام اهللا
وقالت في بيان للرأي العام، وقع عليه عشرات  ".التجاوب مع متطلبات التسوية الشاملة والعادلة

إن إصرار إسرائيل وتوغلها في أعمال : "لفلسطينية من حقوقيين وأكاديميين وكتاب ومثقفينالشخصيات ا
االستيطان ومضيها المتسارع في تهويد القدس وضربها بعرض الحائط للقانون الدولي واتفاقية جينيف 

  ".العادلةالرابعة؛ يتطلب موقفاً حازماً إلرغام إسرائيل على التجاوب مع متطلبات التسوية السياسية 
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باتخاذ مواقف جدية وليس فقط لفظية للضغط على "وطالب البيان العالم وعلى رأسه الواليات المتحدة 
البدء باتخاذ إجراءات عقابية يجب أن يصدر عن األمة العربية أوال، خاصةً "، مشيراً إلى أن "إسرائيل

  .، حسب قولهم"يرة إلنقاذ القدسوأن ما يجري في القدس يتطلب وقفةً حقيقية، ربما هي الوقفة األخ
خطوات عمليه لكسر الحصار الجائر عن قطاع "وحث البيان القمة العربية على الشروع الفوري باتخاذ 
وشدد البيان على ضرورة قيام ممثلين عن " ...غزة، من أجل إعادة ربط القطاع بالضفة الغربية والقدس

ببعض الممثلين عن المنظمات الدولية، وبلورة آليات الوفود الرسمية العربية بزيارة قطاع غزة أسوه 
 -2008نهاية (قطاع من ما خلفه الدمار أثناء العدوان اإلسرائيلي على القطاع التنفيذية إلعادة إعمار 

  .، وتدمير للبنيه التحتية والمنشآت والمرافق العامة والمباني السكنية والقطاعات اإلنتاجية)2009بداية 
بذل جهد مميز إلنهاء حالة االنقسام السياسي بين كل من حركتي حماس وفتح وذلك على ب"وطالب البيان 

قاعدة التوقيع على ورقة المصالحة المصرية كمفتاح لحل األزمة يتزامن مع تشكيل حكومة وطنية واحدة 
ية، والعمل على صياغة برنامج سياسي يجسد القواسم الوطنية المشتركة ويحفظ الحقوق واألهداف الوطن

  ".وينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية بعيدا عن شروط اللجنة الرباعية الدولية
   28/3/2010 قدس برس،

  
   بتشكيل وفد من ذوي األسرى لشرح معاناتهم في المحافل الدوليةعباسمنظمة حقوقية تطالب  .35

فلسطينية محمود عباس  طالبت منظمة أنصار األسرى، في رسالة وجهتها لرئيس السلطة ال:رام اهللا
  . وسياسياً مادياًبضرورة تشكيل وفد من ذوي األسرى لشرح معاناة أبنائهم في المحافل الدولية ودعماً

 عن الشعب الفلسطيني وأسراه، بتوجيه تعليماته لذوي  ومسؤوالًباعتباره راعياً "عباسودعت المنظمة 
 لتمثيل أبنائهم األسرى أمام العالم في كافة االختصاص بتشكيل وفد من ذوي األسرى في الضفة والقطاع

وليه، وشرح معاناتهم وظروف ؤالمحافل بمؤسساته الحقوقية واإلنسانية والسياسية لاللتقاء بقياداته ومس
واختتمت المنظمة رسالتها  ".أسرهم وفضح الممارسات اإلسرائيلية بحق األسرى في السجون اإلسرائيلية

 والمعاناة ،حرير أسرانا والعالم من حولنا يستمع لوالد شاليط، من أجل تحريرهال يعقل أن ننتظر ت"بالقول 
  ".الحقيقية هي لألسرى الفلسطينيين والتي يجب أن تنقل بكل تفاصيلها وأحداثها في كل مكان
   27/3/2010 قدس برس،

  
  رائيليةاالحتالل ينتهك حرمات ذوي األسرى أثناء زيارة أبناءهم في السجون اإلس: مركز حقوقي .36

، أن الجيش اإلسرائيلي اعتدى على حرمات أهالي األسرى أثناء "األسرى للدراسات" أكد مركز :رام اهللا
ونقل المركز عن األسير الفلسطيني توفيق أبو نعيم من سجن  .سفرهم للزيارات إلى السجون اإلسرائيلية

املة داخل غرفة مغلقة، على أن الجيش أجبر ثالثة من أمهات األسرى على خلع مالبسهن ك" هداريم"
وأضاف أن األمهات الثالث رفضن التفتيش والزيارة إال أن . حاجز الجلمة، بحجة الشبهة أثناء الزيارة

  .الجيش أصر على التفتيش ولو كان الخيار بعده لألمهات االمتناع عن الزيارة
   28/3/2010 قدس برس،

  
  كمبادرة للمصالحة الفلسطينية" نيةالوحدة الوط"يفتتحون قسم " عوفر"األسرى في سجن  .37

اإلسرائيلي، القريب " عوفر" قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن األسرى الفلسطينيون، في سجن :رام اهللا
على احد أقسام السجن، ليكون مبادرة الستعادة " الوحدة الوطنية"من مدينة رام اهللا، أطلقوا اسم قسم 
عن عدد من " نادي األسير الفلسطيني"ونقل محامي  .م الفلسطينياللحمة وتوحيد الصفوف وإنهاء االنقسا

األسرى لدى زيارته أمس السبت للسجن، عن المتحدث باسم أسرى حركة حماس في  المعتقل هاني أبو 
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 فهي نموذج لوحدة سواء في السجون أو ،العالقة بين أسرى الفصائل ممتاز"ن أ ب،سباع من الخليل
  ".هم وحوار دائم مع أسرى الفصائلفهناك تواصل وتفا, خارجها

   28/3/2010 قدس برس،
  

   ومطالبة بفصلهم صحافيين في لقاء تطبيعي في تل أبيبخمسةتنديد بمشاركة : غزة .38
ندد صحافيون وهيئات إعالمية فلسطينية بإقدام خمسة صحافيين فلسطينيين من :  فتحي صباح-غزة 

 والناطق باسم اإلسرائيليين مع عدد من الصحافيين الضفة الغربية وقطاع غزة على عقد لقاء تطبيعي
 أفيخاي أدرعي في مدينة تل أبيب الخميس الماضي، وذلك بدعوة من مؤسسة اإلسرائيليجيش االحتالل 

  .كية التي ترعى عمليات تطبيع مع الدولة العبريةي األمر"إسرائيلمشروع "
 "جيروزالم بوست"اللقاء في صحيفة وأصيب كثير من الصحافيين الغزيين بالصدمة لدى نشر خبر 

خطوة مرفوضة نحو " في اللقاءات إعالميةورأى صحافيون ومؤسسات .  أول من أمساإلسرائيلية
  .، وطالب البعض بمحاسبتهم والبعض اآلخر بمقاطعتهم اجتماعياً ونقابياً"التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي

أعلن التجمع الصحافي الديموقراطي وثل هذه اللقاءات، ودان المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية عقد م
إعداد قائمة سوداء بأسماء كل الصحافيين واإلعالميين الذين يلتقون إسرائيليين تحت أي "أنه بصدد 
مقاطعة كل "، ودعا إلى "جريمة خطيرة"ووصف منتدى اإلعالميين الفلسطينيين اللقاء بأنه . "ذريعة كانت

تنكراً لدماء "واعتبرت كتلة الصحافي الفلسطيني المشاركة في اللقاء  ."جتماعمن يثبت مشاركته في اال
شهداء الحركة اإلعالمية الفلسطينية، ومفارقة للمربع الوطني عبر االرتماء في أحضان االحتالل تحت 
ذرائع وشعارات ظاهرها التطبيع الثقافي واإلعالمي وباطنها تقديم فروض الطاعة والوالء لمن يسفك 

 ."ضرورة مقاطعة الصحافيين المشاركين في لقاء العار"وشددت على . "ماء األبرياء صباح مساءد
 هؤالء الصحافيين، ودعا اتحاد "بفصل"وطالب التجمع اإلعالمي الفلسطيني نقابة الصحافيين الفلسطينيين 

  ."اتخاذ موقف وطني وقومي بمقاطعتهم" إلىالصحافيين العرب 
في المجلس التشريعي حسام الطويل الجهات اإلعالمية المسؤولة في الضفة وغزة وطالب النائب المستقل 

  ."اللقاء المشؤوم" المشاركين في "بمساءلة الصحافيين"
  29/3/2010الحياة، 

  
  سنواصل دورنا التاريخي في المحافظة على عروبة القدس :عاهل األردن .39

خالل الجلسة الختامية، حيث  وزعت   في كلمة وزعت العاهل األردنيأكد :  حاتم العبادي-سرت 
كلمات  رؤساء الوفود المشاركة دون إلقائها، أن األردن سيعمل كل ما باستطاعته،  لالستمرار في دوره 
 .التاريخي في المحافظة على عروبة القدس ورعاية وحماية  مقدساتها، حتى تتحرر من نير االحتالل

حتلة، تتعرض يوميا إلجراءات إسرائيلية، من شأنها تغيير إن القدس الشرقية الم:  العاهل األردنوقال
  .تركيبة المدينة السكانية وتهويدها، وطمس هويتها العربية، وتهديد مقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  29/3/2010الرأي، األردن، 
  

  قصىفي مارون الراس تضامناً مع األ اعتصام علمائي .40
نظّم مـن   "تجمع العلماء المسلمين     في جنوب لبنان أن      يلبنت جب  من   29/3/2010النهار، لبنان   نشرت  

اعتصاماً تضامنياً مع الفلسطينيين على مقربة من الحدود في حديقة متنـزه            " األقصىاجل نصرة المسجد    
وتجمع علماء جبل عامل وهيئة علمـاء       " التجمع"و حضره ممثلون لحزب اهللا   ) بنت جبيل (مارون الراس   

 والحـوزات العلميـة     اإلسـالمي للقاء العلمائي في صور وجبهة العمل       صور ومجلس علماء فلسطين وا    
  .ومسجد القدس في صيدا وطالب
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، أعلنت في بيان "اللجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطينية"أن  29/3/2010السفير، وأضافت 
شرفية، بالتزامن مع انعقاد لها، أنها نفذت اعتصاماً شبابياً رمزياً أمام مكتب جامعة الدول العربية في األ

استنكاراً للصمت الرسمي العربي تجاه ما تتعرض له مدينة القدس وأهلها "القمة العربية في ليبيا، وذلك 
من هدم للمنازل وبناء للمستعمرات وتهويد لتراثها الديني والتاريخي، في محاولة لطمس كل معالمها 

  ."اإلسالمية والمسيحية والعربية
  

  وتشترط وقف االستيطان الستئناف المفاوضات" الخيار االستراتيجي"السالم هو كد أن تؤسرت قمة  .41
  في ختام قمتهم في سرتأصدروهأكد القادة العرب في قرار : هارون مصطفى أبو، أحمد علي - سرت

 األراضي في اإلسرائيلياستئناف المفاوضات يتطلب الوقف الكامل لالستيطان " أن، أمس، في ليبيا
  ."طينية المحتلة بما فيها القدس الشرقيةالفلس

 الوقف إلى الذي دعا فيه واألساسيالتمسك بموقفه المبدئي " إلى باراك أوباما  األمريكيودعوا الرئيس
 المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية األراضيالكامل لسياسة االستيطان في كل 

 "إسرائيل"وجددوا مطالبة  ." تحقيق السالم العادل والشاملأمام باعتبار االستيطان يشكل عائقا خطيرا
  .بانسحاب كامل من األراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة

يؤكدون االلتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات " إنهموقال القادة العرب في قرارهم، 
بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل لالستيطان  إسرائيل يتطلب قيام اإلسرائيلية - الفلسطينية
 الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ورفض كل الذرائع والتبريرات األراضي في اإلسرائيلي
التأكيد " قرار القمة  وأكد." مسمى لالستمرار في نشاطها االستيطاني غير المشروعأي تحت اإلسرائيلية

 أساسف زمني محدد لهذه المفاوضات وان تستأنف من حيث توقفت وعلى على ضرورة االلتزام بسق
 اإلسرائيليةمطالبة اللجنة الرباعية بعدم قبول الحجج " أكدكما  ."المرجعيات المتفق عليها لعملية السالم

 للوقف الكامل إسرائيلالستمرار االستيطان واالعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على 
 من إالال يمكن أن يتحقق "وجددوا التأكيد أن السالم العادل والدائم في الشرق األوسط،  ."يطانلالست

 الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن اإلسرائيليخالل االنسحاب 
  ."السوري والمناطق المحتلة في جنوب لبنان

ن السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي، وان أ"أكد البيان وفي ما يتعلق بمبادرة السالم العربية، 
 من خالل االنسحاب اإلسرائيلي إالعملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتها، وان السالم لن يتحقق 

 دولة فلسطين شريك كامل في عملية السالم، أن"  وأكد." الفلسطينية والعربية المحتلةاألراضيالكامل من 
 بمطالبة الفلسطينيين اإلسرائيليةرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية، مع رفض المواقف وض

 في شأن سياسة األميركيباالعتراف بيهودية الدولة، واإلعراب عن القلق من التراجع في الموقف 
  ." الفلسطينية المحتلةباألراضياالستيطان 

 التي اتفق عليها وزراء الخارجية الخميس الماضي والتي كما أقر القادة العرب خطة دعم صمود القدس
 2001 عام أسسا اللذين واألقصى مليون دوالر لصندوقي القدس 500 على تخصيص تنص خصوصاً

 وضع خطة تحرك عربية إلنقاذ القدس بدعوة المجتمع وأعلنوا .في أعقاب االنتفاضة الفلسطينية الثانية
اد األوروبي واليونيسكو لتحمل المسؤولية في المحافظة على الدولي، خصوصا مجلس األمن واالتح

  .المسجد األقصى
وقرروا استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لألمم 

 الجامعة العربية لمتابعة إطارالمتحدة إلدانة اإلجراءات اإلسرائيلية بالقدس، وتشكيل لجنة قانونية في 
 رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية إلى إضافةتوثيق عمليات التهويد، ومصادرة الممتلكات العربية، 

 العربية وتخصيص أسبوع اإلعالموالدولية ذات االختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا، ودعوة وسائل 
  .لشرح خطة التحرك العربي إلنقاذ القدس
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  ، واعتبار هذه اإلمارات حماس محمود المبحوح في دولة كما دان، بيان سرت، اغتيال القيادي في حركة
  
  

 استغالل المزايا القنصلية التي منحت لرعايا إدانة، مع اإلمارات لسيادة وأمن الجريمة أنها تمثل انتهاكاً
  .الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية االغتيال

  29/3/2010الراي، الكويت، 
  

   لالنسحاب من المفاوضاتسوريا وليبيا تضغط على عباس .42
 "إسـرائيل "وحدت ليبيا وسوريا ضغوطهما على الرئيس الفلسطيني لالنسحاب من مفاوضات السالم مع             

 الـدول العربيـة      لمحمود عباس سارع إلى رفض االقتراح داعيـاً        والعودة للمقاومة، غير أن مستشاراً    
نقلت أسوشيتد برس عن دبلوماسـيين بالقمـة        و ".العقالنية"المشاركة بالقمة العربية في سرت الليبية إلى        

قولهما إن الرئيس السوري بشار األسد ناشد عباس التخلي عن عملية السالم التـي تـدعمها الواليـات                  
ثمن المقاومة  "ونقل أحد الدبلوماسيين عن األسد قوله لعباس إن          .المتحدة األميركية والعودة للعمل المسلح    

  ".ليس أغلى من ثمن السالم
  28/3/2010نت، .يرةالجز

  
   مستمرةنالفلسطينييجهود التوفيق بين : الرئيس المصري .43

 وألقاها نيابة عنه ،في الكلمة التي وجهها إلي القمة العربية بمدينة سرت الليبية : من بعثة األهرام-سرت 
ة  التسويىإن السالم القائم عل:  قال الرئيس حسني مبارك، أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس.د

 بما في ذلك األرض ،وإعادة كامل األراضي العربية المحتلة العادلة للقضية الفلسطينية بكل مكوناته
 وهو الطريق الوحيد لقيام عالقة طبيعية ، وإسرائيليين عرباً،السورية واللبنانية يظل الخيار األمثل للجميع

 مبارك أن مصر سوف تستمر في وأكد الرئيس . تقوم علي الندية واالحترام المتبادل،بين الجانبين
جهودها للتوفيق بين الفصائل الفلسطينية فور أن تتوافر لدينا مؤشرات الجدية واإلرادة علي النحو الالزم 

 موضحا أن الجهد المصري لم يتوقف إال بعد أن تبين لنا أن البعض يحجب توقيعه علي ،والمطلوب
تباطات خارجية ال تضع قضية التحرير واالستقالل الوثيقة التي تم التوصل إليها ألسباب واهية وار

 أجندتهم األولوية ى وتتراجع عل، بل تتداخل لديهم األهداف والمصالح،وإقامة الدولة هدفا مركزيا ووحيدا
  . الرئيسية لهذه القضية المركزية

  29/3/2010األهرام، مصر، 
  

   يطرح في القمةلسنا طرفاً في دعم المفاوضات وسحب مبادرة السالم لم: المعلم .44
 في بيان لجنة "ليست طرفاً"أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بالده :  إبراهيم حميدي-سرت 

ليس "المتابعة الذي يدعم المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، معتبراً أن أمراً كهذا 
وأوضح .  في القمة"لم يطرح"ادرة العربية للسالم  إن سحب المب"الحياة"لكنه قال لـ.  العرب"من مهمات

الدعوة إلى االجتماع وجهت على أساس أن نستمع إلى تقرير األمين العام لألمم المتحدة ومن "أن 
أوضحت ألعضاء اللجنة أن سورية التزال على ": وأضاف ."المفترض أن ال نناقش جدول أعمال القمة

 مارس الماضي، من أنه ليس من مهمات اللجنة /الثالث من آذارموقفها منذ اجتماع لجنة المبادرة في 
  إعطاء تفويض ألحد باالستمرار أو عدم االستمرار في محادثات سالم، وأن مهمتها تقتصر على تسويق 
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تعتبر أن "وتابع أن دمشق . "لذلك سورية ليست طرفاً في أي بيان يصدر عن االجتماع. مبادرة السالم
 ".اشرة على المسار الفلسطيني، هي موضوع فلسطيني تتحمل مسؤوليته السلطةالمفاوضات غير المب

  29/3/2010الحياة، 
  
  

  يطالب بتشكيل لجنة برلمانية دولية للوقوف على االنتهاكات اإلسرائيلية في القدساإلمارات وفد  .45
إلى تشكيل  اإلماراتيالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني االتحادي  دعا معالي عبد: أمجد الحياري

لجنة برلمانية دولية للوقوف على حجم انتهاكات إسرائيل المتعلقة بطمس الهوية الدينية في القدس، 
تخص قضية السالم واالستقرار في الشرق األوسط وحسب بل السالم  مؤكداً أن تلك االنتهاكات الو

مدينة القدس ال يمثل انتهاكاً  في "إسرائيل"واعتبر الغرير أن ما تقوم به  .واالستقرار في العالم ككل
لحقوق العرب المسلمين فحسب، بل يمثل انتهاكاً وتهديداً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، فضالً 
عن كونه خرقاً صريحاً لالتفاقية الدولية التي وقعت عليها كل دول العالم بشأن حماية التراث الثقافي 

  .ن المعاهدات الدولية وغيرها م1972والطبيعي للبشرية في عام 
واعتبرت الشعبة البرلمانية اإلماراتية أن عملية اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دبي 

  ."إرهاب وعنصرية دولة إسرائيل"مؤخراً دليل قاطع على 
  29/3/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   يطلق صندوق القدس القطريالهالل األحمر .46

إلغاثة المدينة المحتلة ودعم    " صندوق القدس "حملة  القطري   الهالل األحمر    أطلق :عمرو توفيق  -الدوحة
أهلها في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة، وحماية المسجد األقصى من التهديدات اليهوديـة،             

وتستمر الحملة لمـدة شـهرين تـشهد خاللهمـا           ".لحبها ثمن "،  "هي قدسكم هم أهلكم   "وذلك تحت شعار    
من الفعاليات الثقافية واإلعالمية التي سيشارك بها أساتذة ومتخصـصون مـن داخـل قطـر                مجموعة  

  .وخارجها، كما ستصدر العديد من المطبوعات التي ستعرف بالحملة وأهدافها
  29/3/2010الراية، قطر، 

  
  بسبب إيران" إسرائيل"الخالف بين أمريكا و: بولتون .47

 في األمم المتحدة جون بولتون، أمس، أن الخالف الحالي قال المندوب األمريكي السابق): آي.بي.يو(
ليس نابعاً من البناء االستيطاني وإنما من رؤية اإلدارة الحالية " إسرائيل"بين اإلدارة األمريكية وحكومة 

  .في الشرق األوسط ومنعها من مهاجمة إيران" إسرائيل"لدور 
إنني قلق من أن إدارة أوباما ستوافق على "سرائيلي وقال بولتون في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإل

اآلن لكي ال تشن هجوماً ضد " إسرائيل"إيران نووية ولهذا السبب يمارس البيت األبيض ضغوطاً على 
ورأى أن ". في قضية المستوطنات" إسرائيل"إيران ولهذا السبب تمارس الواليات المتحدة ضغوطاً على 

 الفلسطيني سيؤدي إلى - في أوروبا والتي تقضي بأن حل الصراع اإلسرائيلي أوباما يؤيد الفكرة السائدة"
وعبر بولتون عن معارضته لهذه ". حل جميع الصراعات في الشرق األوسط وبينها الصراع اإليراني

 الفلسطيني هو مصدر جميع الصراعات في -" االسرائيلي"االفتراض وكأن الصراع "الفكرة واعتبر أن 
  ". خاطئالشرق األوسط

مصدر الصراع في الشرق األوسط هو البرنامج النووي االيراني ودعم طهران للتنظيمات "وأضاف أن 
  ".اإلرهابية
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واإلدارة األمريكية قال إنها نابعة من خالف جوهري بين " إسرائيل"وفي ما يتعلق باألزمة بين حكومة 
التهديد " نتنياهو بشكل واضح بين مواقف نتنياهو ومواقف أوباما، وأنه في الوقت الذي يفصل فيه

  ".  الفلسطيني فإن أوباما ال يفصل بين القضيتين-" االسرائيلي"والصراع " االيراني
29/3/2010الخليج،   

  
  

  نتنياهو لم يتعرض ألي إهانة في البيت األبيض: مستشار أوباما .48
 أن  رئيس الوزراء أكد المستشار الرئيسي لدى الرئيس األمريكي ديفيد اكسلرود، أمس،: واشنطن

عن اكسلرود " فرانس برس"ونقلت . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتعرض ألي إهانة في البيت األبيض
. لم تكن زيارة بروتوكولية، لم يكن لقاء شكليا"قوله لتلفزيون سي إن إن حول زيارة نتنياهو إلى أمريكا 

" إسرائيل"ف .  تكن هناك نية لتوجيه إهانةلم"وتابع ". اجتماع عمل بين أصدقاء. كان اجتماع عمل
غير ". وهذا رابط ال يمكن زعزعته. وهي حليفة ممتازة. صديقة مقربة، عزيزة وقيمة للواليات المتحدة

  ".أحيانا تقضي الصداقة بالتعبير بصورة فجة"انه أضاف 
29/3/2010الخليج،   

  
  لقد فقدنا الثقة: شباب يواجهون حماس وفتح .49

خالل السنوات الماضية،   : أما سؤالي، فهو التالي   ... أنا فلسطيني . اسمي معاد : "أبو عبس  منال   -الدوحة  
 1440نحـو   . شاهدنا ماذا فعلت حركتا فتح وحماس بالقضية الفلسطينية، من إفقار وفـساد وانتهاكـات             

لرسـالة التـي    ما هـي ا   . أنتم اليوم تجلسون أمامنا ممثلين للحركتين     . فلسطينياً قتلوا في االقتتال الداخلي    
تريدون إيصالها إلينا، نحن الفلسطينيين الذين نعيش خارج فلسطين؟ ماذا تريدون أن تقولوا لنا فيما قضم                
إسرائيل لألراضي الفلسطينية ال يزال متواصالً، وفيما االنقسام ال يزال واقعـاً بـين الـضفة الغربيـة                  

  ."وغزة؟
:  الذي جمع كـالً مـن      "دوحة ديبايتس "برنامج   طالب عربي وأجنبي، حضروا      300معاد واحد من نحو     

نبيل شعث وعبداهللا عبداهللا عن حركة فتح وأسامة حمدان ومحمد نزال عن حركة حماس في العاصـمة                 
غير .  الفلسطيني أداره تيم سيباستيان    -القطرية قبل نحو أسبوع في حوار مفتوح عن االنقسام الفلسطيني         

 عام فرضه الطالب على القاعة، وانعكـس وجومـاً علـى            "تشاؤمي"أن سؤال معاد لم يخرج عن سياق        
  .وجوه المشاركين األربعة، وفي شكل أكبر على وجوه ممثلي فتح

ففي هذه القاعة، بدا الفتاً بالدرجة األولى يأس الشبان وغالبيتهم من الفلسطينيين واللبنانيين مما وصـلت                
 حـل   إلـى يل، وتشاؤمهم من إمكان التوصل       عاماً من صراعهم مع إسرائ     60إليه حال الفلسطينيين بعد     

 خيار المقاومة المسلحة الذي تمثله حمـاس،        إلىوعبر عدد ملحوظ منهم عن انحيازهم       .  للقضية "مشرف"
 توسـيع االسـتيطان     إلى عاما من المفاوضات مع إسرائيل لم تحقق أي تقدم، بل أدت             26" أن   إلىنظراً  

  . ، بحسب أحد الطالب"أراضيهموتهجير أعداد إضافية من الفلسطينيين من 
االنحياز الطالبي للمقاومة المسلحة بدل المفاوضات ورفض الواقع الفلسطيني واالنقـسام، لـم يـستجيبا               

ففتح خاضت مقاومة مـسلحة     . لدعوات ممثلي فتح في أحيان كثيرة إلى تفهم ما يجري على أرض الواقع            
 ما يدور   إلى تعتمده حماس حالياً، للفت أنظار العالم        لسنين طويلة، اعتمدت خاللها أساليب أكثر عنفاً مما       

  .في فلسطين
 ما يفيدنا نبتعـد منـه،       أكثرعندما يصير استعمال نوع محدد من المقاومة يكلفنا         ": لكن، وبحسب عبداهللا  

اليوم يقاوم شعبنا سلمياً من خالل التظاهرات والى جانبـه يقـاوم كثيـرون مـن غيـر                  . ونعتمد غيره 
  ."نهم مؤمنون بقضيتناالفلسطينيين أل
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 المقاومـة الـسياسية،     إلـى بـالنظر   " حماس يبدو غير منطقي، إذ يرد حمدان انه          إلىاألمر هذا بالنسبة    
 إسرائيل لـم تـتمكن مـن        2009 رام اهللا وتعتقل من تريد منها، بينما عام          إلىإسرائيل يمكنها أن تدخل     

انحياز الجمهور للمقاومة المسلحة مـن خـالل        وبدا واضحاً   . " غزة بسبب المقاومة المسلحة    إلىالدخول  
تصفيقه لحمدان ومن بعده لكالم لنزال انتقد فيه فتح لتخليها عن المقاومة المـسلحة واعتمادهـا أسـلوب           

  .المفاوضات
غير أن حماس نفسها لم يكن صدرها رحباً النتقادات قليلة طالتها، ومعظمها عن قتل الفلسطينيين خـالل                 

هناك الكثير من الخالفات بـين فـتح        "، فبدا معه رد نزال مستغرباً، إذ اعتبر أن          الصراع بين الحركتين  
  ."وحماس، لكنها ليست حرباً أهلية، هي بعض الصدامات، لكنها ليست حرباً

، لكنني  1400ليس  ": فرد نزال . " فلسطيني قتلوا خالل هذه الصدامات؟     1400لكن  ": وهنا علّق سيباستيان  
نحن نستنكر مقتل أي فلسطيني، لكنهـا ليـست حربـا أهليـة، بـل خالفـات                 . ال اعرف العدد الفعلي   

  ."وصراعات
في الحلقة التي استمرت ساعة ونصف الساعة، تحاور ممثلو الحركتين، وسـمعوا وردوا علـى أسـئلة                 

وعلى رغم أن الفكرة األساسية للجلسة هي تقريب وجهات النظر بين الحركتين            . الطالب باللغة اإلنكليزية  
  .طينيين، ومن ورائها تقريب وجهات النظر بين القيادات وجماهيرهاالفلس

غير أن ما جرى واقعاً في تلك القاعة، كشف في شكل واضح عمق الخالف بين الفـريقين الفلـسطينيين                
فالهموم التي طرحها الشباب بدت بعيدة عن       . المنقسمين، وعمق الخالف بين القيادات والجمهور الشبابي      

التي تركزت على عدم توقيع حماس الورقة المـصرية، والمفاوضـات غيـر المباشـرة               هموم القيادات   
approximate talks      بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين واألدوار المـصرية واألميركيـة واإليرانيـة 

في حين بدا الشباب أكثر اهتماماً بحياة الفلـسطينيين         . والسورية، واالنتخابات ومنظمة التحرير والسلطة    
خـسارة مزيـد مـن      "اناتهم داخل فلسطين وخارجها، وإحباطهم مما تحقق منذ النكبة حتى اليـوم و            ومع

  ."األراضي والحقوق وعدم عودة الالجئين
ولم يخف بعضهم صراحة طلبه من قيادات الحركتين التنحي جانباً وإفساح المجال أمام جيل جديـد مـن            

المـصلحة  " هؤالء، كال الطرفين فشال في تحقيق        إلىة  فبالنسب. الفلسطينيين ليدير الصراع بطريقة مختلفة    
  ، لكن هل فتح وحماس مستعدتان للتنحي والسماح لجيل جديد بأن يقود الصراع؟"الفلسطينية

وإذا كان أحد مستاء مما حصل، فهـذا   . نحن الجيل الجديد في فلسطين    ":  حماس، يرى حمدان   إلىبالنسبة  
رائيل، آخذين في االعتبـار مـصلحة الفلـسطينيين ولـيس           يحفزنا على االستمرار في صراعنا مع إس      

إذا "أما شعث، فيرد على استعداد فتح للتنحي في حال أثبتت األيام فشل أسلوب المفاوضـات                . "المنظمات
  ."فشلنا، فنحن مستعدون للتنحي جانباً

: قال محمـد  . ؤالفي اختتام الحلقة، وقف شاب لبناني اسمه محمد، واستهل كالمه باالعتذار سلفاً عن الس             
، بينما أمضيتم السنة الماضية تتقاتلون وتقتلون بعضكم بعـضاً طمعـاً            أخوة أي حد تعتبرون أنفسكم      إلى"

 من والئكما لبلدكما؟ ثانيـاً، اعتقـد        أكثربالسلطة، وكلنا نعرف أن كال منكما أكثر والء للقوى الخارجية           
 إلـى  هل تنويان التنحي إذا فشلت نيتكما الوصول          التقدم وإيجاد استراتيجية مشتركة،    إلىأنكما تحتاجان   

عنـدنا حـق    ": ، بينما قال نزال   "بالطبع": فرد شعث مجدداً  . "استراتيجية موحدة، وترك آخرين يقررون؟    
  ."سنجرب. قتال الصهيوني، ال أحد يمكنه أن يوقف القتال لن نتنحى

توا على سؤال عما إذا كـانوا يثقـون          الطالب أن يصو   إلىوقبل أن يعلن سيباستيان انتهاء الحلقة، طلب        
 فقط صوتوا بـنعم،     ةالمائ في   11:فجاءت النتيجة . بالقيادة الفلسطينية الحالية، والمقصود بها فتح وحماس      

  . صوتوا بال89مقابل 
  29/3/2010الحياة، 
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  قراءة في بيان الرباعية من موسكو .50
  منير شفيق

 مثاالً آخر علـى     18/3/2010-17ا في موسكو في     يجسد بيان اللجنة الرباعية الذي صدر عن اجتماعه       
  .التآكل الذي وصلته القضية الفلسطينية في ظل عملية التسوية والمفاوضات

ويأتي رد الفعل الرسمي الفلسطيني وبعض العربي باعتبار البيان إيجابياً، ومطالبة الرباعية بتطبيقه، مثالً              
  .ألن محتويات البيان فضيحة. لعربية في عملية التسويةآخر لهذا التآكل المعيب من الجهة الفلسطينية ا

كية الراهنة في إدارة عمليـة      يحاول البيان تغطية انحيازه شبه الكامل للمشروع الصهيوني والرؤية األمر         
 وحدة سـكنية  1600التسوية، من خالل التأكيد على إدانة قرار الحكومة اإلسرائيلية األخير المتعلق ببناء     

مـع قبـول سـابق      (دة في القدس، والمطالبة بضرورة وقف األنشطة االستيطانية عموماً          استيطانية جدي 
وذلك إلى جانب تأكيد بيان الرباعية على السعي إلقامة دولة فلسطينية           ). لمشروع نتنياهو بهذا الخصوص   

ية ويكون الحل   الحلم الفلسطيني المزيف الذي يمكنه إذا تحقق أن يغلق ملف القضية الفلسطين           " قابلة للحياة "
  .النهائي لها

موقفه من إدانة قرار االسـتيطان      (على أن البيان لم يقتصر على ما أبرزه اإلعالم ومؤيدوه أثناء تسويقه             
وإنما جاء بتنازالت جديدة خطيرة في مـصلحة الكيـان          ) األخير، ومطالبته بإقامة الدولة الفلسطينية فقط     

  .هي التي ستبقى منه بينما مصير اإلدانة النسيانو. الصهيوني تمس جوهر القضية الفلسطينية
إذا كان الناطق الرسمي الفلسطيني ومعه كل من وصف بيان الرباعية باإليجابي لم يقرؤوه، واكتفوا بمـا                

  .أظهره اإلعالم فتلك مصيبة، أما إذا كانوا قد قرؤوه وأيدوه فالمصيبة أعظم
ولم يلحظ أن المطلوب من تطبيقه هـو        .  بتطبيقه واألعجب أن المفاوض صائب عريقات طالب الرباعية      

ولم يلحظ أن اإلدانة لقرار بناء وحدات سكن جديدة في القدس قد سحب عملياً من قبل نتنيـاهو                  . األخطر
  .كي بأن توقيت اإلعالن عنه أثناء زيارته كان خطأيعندما اعتذر لبايدن نائب الرئيس األمر

بـل ربمـا    .  من قبل إدارة أوباما واالتحاد األوروبي أحرج نتنياهو        ال شك في أن رد الفعل على القرار       
أشعره أن القرار جاء معاكساً لرغبته في العودة للمفاوضات غير المباشـرة التـي أراد منهـا تغطيـة                   
مصادرته للحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل وتصعيد السيطرة العسكرية على المسجد األقصى، وبناء كنيس             

  .الخراب بجواره
واآلن ما هي القضايا الواردة في البيان وقد سكتَ عنها تحت الضجة بإدانة قرار البناء الوحدات السكنية                 

  .الجديدة
طالب البيان الجانبين بضبط النفس ووقف األعمال االستفزازية والتصريحات الملتهبة في           : القضية األولى 

لنشاطات الفلـسطينية بـسبب مـصادرة الحـرم         يعني وقف ا  ". ذات الحساسية الثقافية والدينية   "القضايا  
وبهذا يصبح ما حصل حـصل،      . اإلبراهيمي ومسجد بالل واالعتداء على األقصى وبناء كنيس الخراب        

  .وعلى الذين أيدوا البيان أن ينفذوا التعليمات المذكورة أعاله
وذلـك مـن خـالل      . يانحسب تشديد الب  " القدس الشرقية "تتعلق بالوضع النهائي لمدينة     : القضية الثانية 

  .المفاوضات بين الطرفين
الحظوا البيان كيف يتحدث عن طرفين وجانبين متساويي الحال بكل ما يتعلق بـاألرض المحتلـة فـي                  

والحظـوا أيـضاً أن غربـي القـدس         .  وليست حال احتالل وشعب محتلة أراضيه ومدنه وقراه        1967
  .أصبحت في خبر كان

بالنـسبة  "غاية في األهميـة     " القدس الشرقية " العتيدة بأن اللجنة تعترف بأن       ويضيف بيان اللجنة الرباعية   
وبهذا تكون قد أقرت بحـق للكيـان        ". لإلسرائيليين والفلسطينيين، وبالنسبة لليهود والمسلمين والمسيحيين     

ين ثم أ . ، وهو ما ال يملك أي فلسطيني أو عربي القبول به          1967الصهيوني في القدس التي احتلت عام       
وبهذا تكون القدس قد سـحبت مـن        . االحتالل؟ كما أقرت بأهميتها لليهود والمسيحيين والمسلمين بعامة       
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أصحابها المسلمين والمسيحيين العرب فيما الفاتيكان وكنيستا موسكو وأثينا تركتـا القـدس للـسياسات               
. ن القدس شرقيها وغربيها دولية    الصهيونية لتفعل كما تشاء، علماً أن موقفهم السابق كان يطالب بأن تكو           

  .يعني خذ مجدك يا نتنياهو في المفاوضات
وتأتي الضربة التي وجهها البيان في انتزاع القدس من الفلسطينيين والعرب والمسلمين وذلـك بتقريـر                

  ".من خالل المفاوضات تتحقق تطلعات الطرفين"مصيرها بالقول 
  ريقات الرباعية لإلسراع في تنفيذه؟والسؤال أليس هذا من بين ما يستعجل صائب ع

 فتدخل الرباعية عليه من خالل تأييـد مـشروع          -الدويلة الفلسطينية -النقطة الثالثة تتعلق بمشروع الدولة    
سالم فياض القاضي بإعالن الدولة بعد استكمال بناء المؤسسات خالل سنتين، على طريقة بناء أجهـزة                

ولكن الرباعية تؤكد أن الدولـة      . هو المؤسسات وليس األرض   فما ينقص الدولة    . األمن بإشراف دايتون  
  .الجارة الوحيدة" إسرائيل"أي مسؤولة أمام ". جارة مسؤولة لجميع الدول"و" قابلة للحياة"ستكون 

والالفت في بيان الرباعية ذكر سالم فياض باالسم ودعم إنجازاته األمنية وتجاهل محمود عبـاس ربمـا            
ولكن كيف تـستطيع فـتح      . بيد أن هذه الرسالة سيبتلعها عباس     . بسرعة" عكتهو"لحثه على الخروج من     

  .ابتالعها لما تعنيه من شطبها نهائياً
النقطة الرابعة في بيان الرباعية تتعلق بقطاع غزة حيث ربط إنهاء الحصار بإقامة وحدة وطنية وتوحيـد    

م فياض األمنيـة واالعتـراف   الضفة والقطاع على أساس التزامات م ت ف، أي على صورة سلطة سال        
بشروط الرباعية، فالرباعية تغطي الحصار بحجة فكّه على أساس إخضاع حماس وقطاع غزة لـشروط               

وربما من هنا جاء إعجـاب الـسيد صـائب          . مما يؤكد شراكتها المباشرة فيه، وفي استمراره      . الرباعية
  .عريقات بما حمله البيان من إيجابيات

أن تتحدث عن انتهاك حقوق اإلنسان في قطاع غزة وعن ضـرورة مراعـاة أو               ولكن الرباعية لم تنس     
ومنع تهريب األسلحة وإدانة الصواريخ وأعمـال العنـف         "  األمنية المشروعة  "إسرائيل"مخاوف  "معالجة  

دايتون المثالية فـي    -وهذا كله نابع من تضاربه مع النموذج األمني والسياسي لسلطة رام اهللا           . واإلرهاب
  ".ومعالجة المخاوف اإلسرائيلية األمنية المشروعة"ا لحقوق اإلنسان مراعاته

وأخيراً وليس آخراً تتذكر الرباعية، لرمي حفنة رماد أخرى في العيون، بأن ثمة قرارات دولية واتفاقات                
وذلك من دون أن تشعر بتناقض أو خجل حين داست على كل ذلك من خالل تسليمها حّل القضية                  . سابقة

فكـل  " النزاع"فما دامت المفاوضات المباشرة هي التي ستحّل        . ية بالملكية للمفاوضات المباشرة   الفلسطين
  .حديث عن القرارات الدولية أو االتفاقيات ال يتعدى أن يكون نفاقاً وخداعاً، بل احتقاراً لعقول الناس كافة

 السابقة ومن بينها خريطة الطريق      وبالمناسبة حين يتحدث بيان الرباعية عن القرارات الدولية واالتفاقيات        
يؤكد على المفاوض الفلسطيني بأن ال يكون تنفيذ الخريطة متبادالً مثالً أن يتوقف االسـتيطان فـي اآلن                  

فعلى هذا المفاوض أن ينفذ ما هو مطلوب منـه          . نفسه مع تنفيذ الجانب األمني المطلوب من الفلسطيني       
 .وذلك تعزيزاً للثقة وإشاعة للمناخ اإليجابي. روال يربطه بما هو مطلوب من المفاوض اآلخ

  28/3/2010نت، .الجزيرة
  

  الرجال في خانيونس .51
  ياسر الزعاترة

عصر الجمعة، كنا على موعد مع البطولة، مع العزة والكبرياء، هناك في خانيونس، حيث تصدى رجال                
  .م قائد كتيبة وجرحوا آخرينالمقاومة لقوة صهيونية من عناصر النخبة، فقتلوا اثنين من رجالها، بينه

هكذا أكد الرجال أن األيدي لم تغادر الزناد، وأن روح المقاومة لم تتراجع، وأن كالم األدعياء ال يعـدو                   
أن يكون مزايدة ال أكثر، ال سيما أن المسافة بين ما يجري في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية                    

  .شاسعة إلى حد كبير
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ون عن ممارسة الهجاء بحق حماس والمقاومة كي يداروا بؤس ما يفعلـون، فلـو   هناك في الضفة ال يكف 
سمحت حماس بالصواريخ من القطاع، ورد العدو على نحو عنيف لقالوا إنها ضيعت دماء النـاس فـي                  
مغامراتها، وإذا حاولت التفاهم مع الفصائل على وقف الصواريخ العتبارات ترميم الوضع بعد الحرب،              

  .ك في ذات السلة مع مطاردة المقاومة في الضفة الغربيةفهم يضعون ذل
أين هم المعتقلون على خلفية مقاومة االحتالل، بما في ذلك إطالق الصواريخ في قطاع غزة، ولو مـن                   

كالم الزهار لم يكن موفقا وهو خالف كالم القياديين اآلخرين الذي دأبوا على اعتبار ذلـك                (باب المزايدة   
؟ لكن في المقابل أين يقبع خيرة الرجال في الضة الغربية؟ أال يخرجـون              )الحتاللردا على ممارسات ا   

من سجون االحتالل ليجدوا سجون األشقاء في انتظارهم، بينمـا يتعرضـون للتعـذيب والتنكيـل هـم                  
وعائالتهم؟، هل رأيتم ما فعل جنود دايتون بالصاروخ الذي كان على وشك االنطالق من إحـدى قـرى                 

ية؟ أرأيتم كيف اعتقلوا الخلية وسلّموا الصاروخ لسلطات االحتالل؟، ال مقارنة بين الحالتين             الضفة الغرب 
بين من يطارد المصالحة على قاعدة ضم القطاع إلى الضفة الغربية في سياق برنامج دايتون               . أيها السادة 

توافق على برنـامج    والسلطة تحت االحتالل والمفاوضات إلى أمد مفتوح، وبين من يطلبها على قاعدة ال            
  .للمقاومة يمكنه تحقيق نتائج عملية للشعب الفلسطيني

ثمة فرق بين من يتحدث عن المقاومة كخيار إستراتيجي، وبين من يتحدث عن خيار واحد ووحيد هـو                  
  .بصرف النظر عن نتيجة التفاوض)  بلير-دايتون (التفاوض، واالنسجام مع برنامج 
بة، لكن بعض قومنا أعمتهم الحزبية، وصاروا أبواقا تردد ما تدرك أنه            هل يستويان مثال؟ كال ورب الكع     

الباطل، أما جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وجماهير األمة معها فتعرف الفـارق بـين                
  .الحالتين وبين البرنامجين

 قـوى اليـسار فـي       يبقى أولئك الذي يتحدثون عن المصالحة وكأنها الدواء الشافي من كل داء، ال سيما             
على هؤالء إذا أرادوا إقناع الناس بما يقولون أن يحـرروا المـصطلح، مـصطلح               . الساحة الفلسطينية 

المصالحة، ويجيبوا بعد ذلك عن الكيفية التي يمكن للورقة المصرية أن تدعم برنـامج المقاومـة الـذي                  
 انتخابات مبرمجة تخرج حماس من      يزعمون تبنيه، بينما يدرك كل العقالء أنه هدفها األساسي هو إجراء          

الباب الذي دخلت منه، ولينضم الجميع بعد ذلك إلى خيار الذين اختطفوا فتح ومنظمة التحرير بعد ياسر                 
  .عرفات

في خانيونس قال الرجال الحقيقة، قالوا إنهم لم يغادروا مربع المقاومة، وأنهم جاهزون للرد، كمـا أنهـم       
ة، بينما يمضي اآلخرون في برنامج إرضاء المحتـل والتأكيـد علـى             يبحثون عما يعزز قدرتهم الردعي    

  .أهليتهم لحماية أمنه
لقد قلنا وسنظل نقول إن الوضع الفلسطيني لن يقلع من دون مصالحة على أسس جديـدة عنوانهـا إدارة                   
بالتوافق لقطاع غزة بوصفه منطقة محررة، أو شبه محررة، ومن ثم إطالق مقاومة فـي كـل األرض                  

  .سطينية حتى دحر االحتالل من دون قيد أو شرطالفل
هذا هو الخيار الذي يمكن للفلسطينيين أن يتفقوا عليه، وهو الخيار الذي يمكن أن يفـرض نفـسه علـى           
الوضع العربي، وهو الذي سيحظى بدعم ال محدود من الشارع العربي واإلسـالمي، بينمـا ال يبـشرنا                  

ن والتهويد، فضال عما يبشرنا به من حل بائس، سواء تمثل في            الخيار اآلخر سوى بالمزيد من االستيطا     
  .صفقة مشوهة، أم في استمرار وضع السلطة تحت االحتالل، أو الدولة المؤقتة بتعبير رموز االحتالل

  29/3/2010الدستور، األردن، 
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 ! إيران"أوالد" .52
 طارق الحميد

عن اشتباكها مع اإلسرائيليين من أجل ال يمكن أن يكون مصادفة إعالن حماس، قبل أول من أمس، 
 بحسب "وردا على جرائم االحتالل المتواصلة.. ردع الغطرسة الصهيونية والتصدي لقوات االحتالل"

تدق "بيان القسام، في نفس الوقت الذي دعت فيه إيران القمة العربية، في ليبيا، التخاذ قرارات قوية 
 "إسرائيل" أن تكون مصادفة ألن حماس تجنبت الرد على نقول ال يمكن.  لحماية القدس"جرس اإلنذار

 شهرا، فلماذا اآلن؟ وما يثير االرتياب هو أنه كان هناك جدال في حماس، وبعض الفصائل 14طوال 
 من "إسرائيل"الفلسطينية، بعد تصريحات محمود الزهار التي طالب فيها بتجنب إطالق الصواريخ على 

 .هو ليخرج من مأزق التوتر الذي يشوب عالقته بالرئيس األميركي أوباماأجل عدم إعطاء الذرائع لنتنيا
 إيران بمنطقتنا، طالما أنهم ال يجدون محاسبة عربية "أوالد"والحقيقة أنه ال غرابة في مواقف حماس، و

ء فبعض العرب يستفيد من عمال. حقيقية لهم، على األقل أمام الرأي العام العربي، ليتحملوا نتائج أفعالهم
إيران لتحقيق مصالح ضيقة، والبعض اآلخر يخشى االصطدام بالرأي العام، خصوصا إذا كان محتقنا، 
متناسين أن الدموع هي أسرع ما يجف، كما يقال، وبالتالي تبقى الحقائق على األرض ماثلة أمامنا، 

 .ونعاني منها مطوال
ليس من خالفات نتنياهو وأوباما فقط، بل فما ال ينتبه له العرب اليوم هو أن حجم التوتر اإلسرائيلي 

أيضا من تصريحات الجنرال بترايوس، قائد القيادة األميركية الوسطى، الذي قال في شهادته األخيرة 
يذكي شعورا معاديا ألميركا نظرا لتفهم المحسوبية "أمام الكونغرس إن الصراع العربي اإلسرائيلي 

ال شك أن "وزير الدفاع األميركي، روبرت غيتس، حيث قال وهو ما كرره . "األميركية تجاه إسرائيل
، وهو ما اتفق معهما فيه "انعدام السالم في الشرق األوسط يؤثر على مصالح أميركا الوطنية األمنية

هذه قضية خطرة جدا، لكننا نريد أن "رئيس أركان القوات المشتركة، األميرال مايك مولن، حيث قال 
تابع الصحافة اإلسرائيلية سيلمس حجم القلق، كما سيالحظ حدة الهجوم على ومن ي. "نرى تقدما فيها
 .الجنرال بترايوس

يقول لي مصدر أميركي إن ذلك األمر يقلق اإلسرائيليين كثيرا، خصوصا عندما تأتي مثل هذه 
أو التصريحات من قبل قيادات عسكرية، ودون أن يحاول أحد من اإلدارة األميركية تخفيف هذه اللغة، 

التراجع عنها، مضيفا أن لذلك أبعادا تاريخية، حيث لجأت إدارة الرئيس الراحل رونالد ريغان 
الستخدام نفس عبارات العسكر في الثمانينات عندما اعتبرت أن االعتراض اإلسرائيلي ) الجمهوري(

ويقول . ط للسعودية يعرض مصالح أميركا األمنية للخطر بالشرق األوس"أواكس"على بيع طائرات الـ
 باإلشارة لحجم التحدي "ريغان أو بيغن"مصدري يومها كان هناك تعبير يستخدمه فريق ريغان يقول 

 في الكونغرس، "أواكس"الذي خاضه ريغان ضد اللوبي اإلسرائيلي بواشنطن من أجل تمرير صفقة الـ
 .وهو ما نجح فيه ريغان في النهاية

عقيد الخالفات الحالية بين الحكومة اإلسرائيلية وإدارة أوباما، وبالتالي فمن المهم أن يتنبه العرب إلى ت
والتي قد تقود إلى إسقاط التحالف اليميني لنتنياهو، وعليه فيجب أال يعطي العرب الفرصة إليران، 

  .وأوالدها بمنطقتنا، لتعريض مصالحنا للخطر خدمة لألهداف اإليرانية الطامعة بنا
  29/3/2010الشرق األوسط، 

  
  ة ظالمضرب .53

  عكيفا الدار
 ضربة الظالم –من الضربات العشر التي أنزلها الباري عز وجل على مصر، احدى الضربات الصعبة 

كالعميان الذين فقدوا .  كالضرير نحو الهوة"سرائيلإ"مع الفصح الحالي يسير شعب .  اجتازت الخطوط–
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ون بين الصديق والخصم، بين البعيد وهم ال يميز. الطريق يصطدم االسرائيليين بكل ما يقع في طريقهم
  .والقريب؛ االردن وتركيا؛ البرازيل وبريطانيا، المانيا واستراليا

وان لم يكن هذا بكاف، فبقصر نظرها اصطدمت دولة اليهود جبهويا مع الحليف، الذي بدونه ال وجود 
  ."سرائيلإ"ر الذي يهدد  هي الخطر االكب"سرائيلإ" أصبحت ليس فقط موبئة بيئية؛ "سرائيلإ"دولة . لها

 يحكمها أذكياء، "سرائيلإ". االعمى ال يختار ضعف البصر لديه، ويحاول أن يجد طريقه في الحياة
" القدس الموحدة"وهم يرفعون عبثا اسم .  سنة عن رؤية ما يجري أمام عيونهم43يغمضون عيونهم منذ 

 ألف انسان 300عثوا عن وعي بـ وب. مع معرفتهم أنه لم تعترف أي دولة بضم المدينة الشرقية
 كتب ثيودور ميرون الذي كان في حينه المستشار 1967ومنذ أيلول . لالستيطان في أراض ليست لهم

النه يتعارض " قطبي"القانوني لوزارة الخارجية يقول ان الحظر على االستيطان المدني في المناطق هو 
  .والتعليمات الصريحة لميثاق جنيف الرابع

، بعث بها الى رؤساء القيادة السياسية في حكومة اشكول، كتب ميرون، "سري للغاية" مصنفة في مذكرة
الذي أصبح الحقا رئيس المحكمة الجنائية الدولية في موضوع يوغسالفيا السابقة وقاضي المحكمة 

ة االستيطان أخشى أنه توجد في العالم حساسية كبيرة جدا بالنسبة لكل مسأل: "الجنائية الدولية في رواندا
اليهودي في المناطق المدارة، وحجج قضائية نحاول ايجادها لن ترفع الضغط الدولي الكبير حتى من 

صحيح، على مدى سنوات طويلة نجحنا في أن نشق طريقنا في الظالم وندفع عنا ". جانب دول صديقة
  .فعلنا ذلك بمعونة جيران، عانوا هم أيضا من ذات مرض العيون. الضغط الدولي

 "سرائيلإ"وأمس أحيت الجامعة العربية مرور ثماني سنوات على مبادرتها السلمية، التي تعرض على 
. 194التطبيع مقابل انهاء االحتالل وحل متفق عليه وعادل لمشكلة الالجئين، وفقا لقرار االمم المتحدة 

فقد كانت منشغلة بتحقيق . يخية ولم تسمع عن هذه المبادرة التار"سرائيلإ"وفي السنة االخيرة ايضا لم تر 
رئيس . حقها المشكوك فيه في اقامة مستوطنة سائبة في قلب حي الشيخ جراح في شرقي القدس

الوزراء، الذي امتنعت عيناه عن رؤية الواقع، حاول ان يقنع العالم بأن حكم الشيخ جراح كحكم رمات 
ح له ان يركز على المؤيدين العميان لديه في مري. بنيامين نتنياهو يرفض ان يرى بأن العالم ملنا. افيف

بما في ". في السنة القادمة في القدس المبنية"المهم أن يقسموا هذه الليلة . مؤتمر اللوبي اليهودي ايباك
  ذلك البناء في رمات شلومو، وكيف ال؟

بيبتهم اليهودية، ، كان ينبغي لها ان تذكر اليهود بما فعلته الديموغرافيا لح"الغريبة"هيالري كلينتون 
قبل بضعة ايام عادت من موسكو، حيث شاركت في احد . الديمقراطية الوحيدة في الشرق االوسط

السياسيون واالعالميون االسرائيليون كانوا منشغلين جدا في االستقبال البارد . اللقاءات الهامة للرباعية
ار ممثلي الواليات المتحدة، االتحاد ولم يعطوا رأيهم في قر. الذي انتظر نتنياهو في البيت االبيض

االوروبي، روسيا واالمم المتحدة في تحويل خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من مبادرة 
  .احادية الجانب الى خطة دولية

.  شهرا24، باقامة دولة في غضون 2008الرباعية اعلنت، بأنها تؤيد خطة السلطة الفلسطينية في آب 
االلتزام الجدي للفلسطينيين بدولة مستقلة، ذات حكم سليم وعادل، دولة تكون جارة وذلك كتعبير عن 

 أقل من سنة ونصف للتوصل الى تسوية متفق "سرائيلإ"ـالمعنى، تبقى ل. مسؤولة لكل دول المنطقة
 اذا لم يخرج الفلسطينيون عن طريق. عليها مع الفلسطينيين بالنسبة للحدود الدائمة، القدس والالجئين

، فان االسرة الدولية وعلى رأسها الواليات المتحدة، من المتوقع ان تعترف بالضفة 2011فياض في آب 
فهل عندها ايضا سيشرح نتنياهو بان . الغربية وبشرقي القدس كأراضي دولة سيادية تحتلها دولة اجنبية

  القدس ليست مستوطنة؟ 
وحتى مشاهد التلفزيون، من عضو الكنيست  سنة والجمهور االسرائيلي، من تلميذ المدرسة 43منذ 

جهاز التعليم والجيش، "). التحرير("وحتى قاضي محكمة العدل العليا، يعيشون في ظالم االحتالل 
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لشدة .  كلها مجندة لمهمة اغماض العيون اليهودية–النصوص، اللغة، التراث، كتب التعليم، الخرائط 
الشجاعة بين خطر انتشار السيطرة االيرانية في ارجاء الحظ، االغيار يرون على نحو سليم العالقة 

  .الشرق االوسط، وبين ورم السيطرة االسرائيلية على االماكن المقدسة لالسالم
لعل هذا . عندما سنقرأ اسطورة الفصح هذا المساء، يجدر بنا ان ننتبه ألي ضربة تأتي بعد ضربة الظالم

  .يفتح لنا عيوننا
  29/3/2010هآرتس 

 29/3/2010مصدر السياسي، نشرة ال
 

 شكراً يا رفيق  .54
 جدعون ليفي

 معسكر سالم حقيقياً؛ ولو خرجت األغلبية الصامتة عن المباالتها المرضية؛ ولو فهم "سرائيلإ"لو أن في 
مزيد من االسرائيليين ما يواجهونه كجماعة وليس فقط كأفراد؛ لو رفض مزيد من اإلسرائيليين القبول 

وضمن . سة والدعاية االسرائيلية، المتأل أمس ميدان رابين بعشرات آالف المتظاهريناألعمى لحيل السيا
الشعارات واالعالم التي كانت سترفع هناك، في لحظة اآلمال والمخاطر الكبرى هذه، كان ينبغي ان 

 . شكراً لصديق اسرائيل، باراك اوباما. "شكراً يا رفيق": تبرز يافطة واحدة كبيرة
 واهانتها، يجب "لسرائيإ"شهير العابثة، امام العرض المشوه الوباما كمن يحاول اخضاع امام موجة الت

نعم، هذا ضاغط بعض الشيء، ربما أنه . هكذا يتصرف صديق حقيقي: أن ينطلق صوت آخر يقول
بتأخير مؤسف لسنة، وتحت ظالل الشك .  سنة ال يوجد اي سبيل آخر43ولكن بعد . أيضاً غير لطيف

 للواليات المتحدة ما لم يفعله كل 44الستفهام الكبيرة، يوجد احتمال بأن يفعل الرئيس الـ وعالمات ا
 من شرخها، ويعمل على نقلها إلى مستقبل جديد، "سرائيلإ"أسالفه؛ يوجد احتمال جدي بأن ينقذ اوباما 

 . تصر فيه على ما لها، ولكن فقط على ما لها حقاً
بين المطالب المتواضعة التي طرحها أوباما، تجميد : وباعثة على االملالخطوة الحقيقية األولى مشجعة 

البناء في القدس واستمرار تجميد المستوطنات، شرط أساس لكل المفاوضات من دون شروط مسبقة 
وشرط أساس لكل من يعتزم حقاً او يقصد حل الدولتين، يبرز مطلب آخر كان ينبغي لكل االسرائيليين 

 .  بعيدان يطرحوه منذ زمن
وهو يسأل نتنياهو وعبره . اوباما يطالب نتنياهو واالسرائيليين جميعاً أن يقولوا الحقيقة أخيراً

كفى لألحابيل . ماذا، بحق الجحيم، تريدون؟ كفى لالجوبة المضللة، لحظة حقيقة: االسرائيليين جميعاً
كية، يار المساعدات االمرما هو مقصدكم؟ تريدون استمر: والخدع، حي آخر وتوسيع آخر، فقط قولوا

هائلة الحجم، تريدون أن تكونوا مقبولين أخيراً في الشرق االوسط، تريدون محاولة الوصول الى سالم؟ 
هيا تفضلوا وتصرفوا بموجب ذلك، وبموجب ذلك اوقفوا كل البناء في المستوطنات، في كل مكان، 

ال إلنهاء االحتالل، ال :  الخرطوم الثالثةكل سلوك آخر يشبه الءات. ودائما، وابدأوا بعملية اخالئها
 . للسالم، ال للصداقة مع اميركا

ليس فقط استمرار التجميد، بل وايضاً طرح المواضيع الجوهرية، . مطالب اوباما هي مطالب الحد األدنى
ن  بقول الحقيقة، لنفسها ولغيرها، كلها أمور كان ينبغي أ"سرائيلإ"إطار زمني لسنتين للحل ومطالبة 

 .  نحو الحل"إسرائيل"تكون مفهومة من تلقاء ذاتها لو كانت وجهة 
أما أوباما، المخلص حالياً للوعد .  وتنازلوا عن األجوبة وأضروا بها"إسرائيل"ـرؤساء سابقون غفروا ل

د علينا اآلن ان نرى اذا كان سيصم. الكبير الذي حمله مع انتخابه، فغير مستعد بعد اآلن ألن يقبل الخداع
على االسرائيليين ان يشكروه على ذلك، ألنه وضع أمامهم مرآة . امام الضغوط ويواظب على ضغوطه
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ليس أقل من ذلك، على االسرائيليين ان يمتنوا له ألنه األول ايضاً . هكذا يبدو خداعكم المتواصل: وقال
 . اهن على مسؤوليتها عن استمرار الوضع الر"سرائيلإ"المستعد ألن يجبي ثمناً من 

انتبهوا، العالم بدأ ألول مرة يطالب : كي وهو يركب موجة تسود مزاجاً عالمياً جديداًيهذا تجديد أمر
 او في رامات "الرصاص المسكوب"في دبي او في الشيخ جراح، في .  بالمسؤولية عن أفعالها"إسرائيل"

 سنة من االحتالل الوحشي، 43بعد . كا او من اوروبا، حان وقت المسؤولية ودفع الثمنيشلومو من امر
 . فإن هذا أيضاً هو مطلب للحد االدنى

 هي التي أذلت نفسها على مدى جيل، اعتقدت فيه أن بوسعها فعل كل "سرائيلإ"، "سرائيلإ"اوباما لم يذل 
ما يروق لها، ان تتحدث عن السالم وأن تستوطن، ان ترسخ االحتالل وان تعتبر ديموقراطية، ان تعيش 

 كان منذ زمن بعيد يجب ان تأتي من "سرائيلإ"إن مطالبه من . اميركا وان ترفض مطالبهاعلى دعم 
وعلى هذا فانه . ولما لم يكن الحال كذلك فان اوباما يتصرف كصديق في لحظة الضيق. داخل نفسها

 . شكراً يا رفيق: جدير بالعبارة الودية
  هآرتس

  29/3/2010السفير، 
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