
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   خالل حرب غزة على اإلطاحة بحماس"إسرائيل"عباس حث  :ليبرمان
  األحمد في لبنان لترتيب البيت الفتحاوي بما يرضي الكوادر وال ينفر الدولة اللبنانية": السفير"

  فرض قيوداً مشددة على الدخول لألقصىي و...االحتالل يشدد الحصار على القدس
   الفلسطينية خالل العام الماضياألراضي دونم من ألف 160سلطات االحتالل تصادر 

  بسبب تراجع الدعم األمريكي  دوليةفي أوروبا يتخوفون من عزلة" إسرائيل"سفراء 

 مرزوق يدعو قادة حماس أبو
والفصائل لالستعداد لمواجهة 

 "إسرائيل"لة مع محتم
  

 4ص ... 

 1744 30/3/2010الثالثاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1744:         العدد       30/3/2010الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 5  "حماس" أن عباس أيد اإلطاحة بـ اتهامات ليبرمانالسلطة تنفي  .2
 5  الوفد الفلسطيني كاد ينسحب احتجاجا على معاملة القذافي ألبو مازن: مصادر في قمة سرت .3
 6  2010م  يقر مشروع قانون الموازنة العامة للعا في رام اهللامجلس الوزراء .4
 7  تمسك العرب بخيار السالم ال يعني قبوله بأي ثمن: عريقات .5
 7   المجلس الوطني يؤكد شرعية المقاومة..األرضبمناسبة يوم  .6
 7  "األرض الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة ":منظمة التحرير .7
 7  الحكومة في الضفة تنفرد بالترحيب بقرارات القمة .8
 8   نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة يدين جرائم االحتالل .9
 8   قضائيأمر تقتحم بنكا لتنفيذ غزة شرطة .10
 9  الشرطة بقطاع غزة تعتقل المسؤولين عن تفجير العبوات الناسفة .11
 9  الوضع األمني في غزة مستقر رغم محاولة االحتالل وأعوانه زعزعته: قائد الشرطة .12
    

    :المقاومة
 9   كل قمة تأتي أسوأ من سابقاتها.. القمم العربية باتت ال تحمل إال األسماء: أبو زهري .13
 9   نتائج القمة العربية كانت مخيبة لآلمال": الشعبية"و" الجهاد" .14
 10    المفاوضات قبل تجميد االستيطان تطالب بعدم استئناف"الديمقراطية" .15
 10  القمة العربية وقراراتها تضيع القدس": حزب التحرير" .16
 10  االحتالل يواصل اعتقال عباس زكي وينقله إلى معتقل عوفر .17
 11   يب البيت الفتحاوي بما يرضي الكوادر وال ينفر الدولة اللبنانيةاألحمد في لبنان لترت": السفير" .18
 12   في العدوان على غزة"لعب دور"حماس تجدد اتهام عباس بـ .19
 13   غزة وحماس تتباهى بتدمير قطاع .. للفلسطينيين الحق باستخدام المقاومة الشعبية: دحالن .20
 13   "حزب التحرير"األجهزة األمنية في الضفة تعتقل العشرات من أنصار حماس و .21
 14  حماس تطالب بتجميد تراخيص البناء في نهر البارد: لبنان .22
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14   خالل حرب غزة على اإلطاحة بحماس"إسرائيل"عباس حث  :ليبرمان .23
 14  "إسرائيل" إذا حاولت المساس بأمن "ثمن باهظ"باراك يهدد حماس بدفع  .24
 15  بسبب تراجع الدعم األمريكي في أوروبا يتخوفون من عزلة دولية" إسرائيل"سفراء  .25
 15   تجاه المفاوضاتمريكا تعزز موقف المتشددين الفلسطينيينأ: سرائيليإوزير  .26
 15  صحافيون إسرائيليون يحذرون من سياسة حكومة نتنياهو .27
 16   خراب الكاملوروبا نوويا اذا تعرضت للأ ستهاجم "سرائيلإ": صهيونيمؤرخ عسكري  .28
 17   تتهم السعودية بتمويل الجماعات االسالمية المتشددة في البلقان"سرائيلإ" .29
 17  غالبية اإلسرائيليين غير راضين عن سياسة نتنياهو: استطالع .30
 18  إزاء الغموض النووي" نازالتت"لن تقدم أي : "إسرائيل" .31
 18  "قربان عيد الفصح"إسرائيلي يحاول اقتحام األقصى لذبح  .32
 18 إجهاض عملية تفجير كبرى ضد سفارة إسرائيلية في إحدى دول أوروبا الشرقية .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1744:         العدد       30/3/2010الثالثاء  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

 18  فرض قيوداً مشددة على الدخول لألقصىي و...االحتالل يشدد الحصار على القدس .34
 19   الفلسطينية خالل العام الماضياألراضي دونم من ألف 160سلطات االحتالل تصادر  .35
 20   مدينة عبرانيةى تحول القدس إل إلى يسعىالشيخ عكرمة صبري يحذر من مخطط صهيوني .36
 20  قدسرئيس قسم المخطوطات في األقصى يكشف عن تفاصيل خطة لتهويد ال .37
 21  الصهاينة يسابقون الزمن لالنقضاض على األقصى وبناء الهيكل المزعوم: "مؤسسة األقصى" .38
 21   لم تلغ مكانة اللغة العربية رسميا لكنها تتعمد طمسها فعلياً"إسرائيل": حقوقي فلسطيني .39
 22  القمة العربية لقرار إعادة إعمار غزة" تغييب"نتقد تاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  .40
 22   على ممارسات سلطات االحتاللن اإلضراب عن الزيارات والطعام احتجاجاًاألسرى يعتزمو .41
 22  أسير يفقد بصره في سجون االحتالل بسبب سياسة اإلهمال الطبي في األسر .42
 22   طفالً الشهر الماضي80منهم ... 2010منذ بداية  فلسطينيين 350 عتقلي االحتالل :الخليل .43
 23   الفلسطينيمنختطف ابنتيه بالتعاون مع األي من إسرائيلية واً متزوجاًفلسطينيعتقل ي االحتالل .44
 23  قوات إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس وتجرف أراض زراعية .45
 23  "القدس بالنسبة لنا ال تقل أهمية عن باريس بالنسبة لفرنسا: "زحالقة .46
 24  "في ظل محاوالت تصفيتهما"تدعو إلى توحيد األرض والشعب " المبادرة الفلسطينية" .47
 24  "يوم األرض"تظاهرة على مشارف غزة في ذكرى  .48
 24  امنه% 3.5اآلن ال يملكون سوى و ...األراضيمن % 75 كانوا يملكون 48وفلسطيني: بركة .49
 25   من فلسطين تحت االحتالل%85 :إلحصاء الفلسطينيا .50
 25  من مساحة الضفة% 33يطرتها الكاملة على استغلت عملية السالم لبسط س" إسرائيل ":التفكجي .51
 26  الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة تستعد لعقد المؤتمر العام .52
 26  74سماح االحتالل بإدخال األحذية والمالبس يرفع عدد السلع المسموح بدخولها غزة إلى  .53
 26  تشكيل لجنة لمساءلة صحافيين فلسطينيين مطبعين .54
 26  ينظم سلسلة ندوات حول حقيقة ما يجري في القدس" المنتدى الفلسطيني: "هولندا .55
 27  جئيناألونروا توزع نموذجاً جديداً لبطاقات الال .56
 27  "الحركة الشعبية للدفاع عن حق العودة"تقيم ورشة تثقيفية حول " ثابت" .57
 28  أكبر كوفية فلسطينية في ذكرى يوم األرض .58
   

   :ثقافة
  28  لي في غزةكتاب جديد يوثق لجرائم االحتالل اإلسرائي .59
  28  فيلم فلسطيني يفوز بجائزة فرنسية .60
   

   : لبنان
 28  لترسيخ ثقافة القدس كموقع مقدس تدعوبهية الحريري .61
   

   :عربي، إسالمي
 29  " اعداؤنا هو المقاومةالخيار الوحيد الذى تركه لنا: "بثينة شعبان .62



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1744:         العدد       30/3/2010الثالثاء  :التاريخ

 29  ويؤكد أن ذلك ينطبق تماما على الوضع في فلسطين مفتي مصر يبيح الكفاح المسلح .63
 29    فلسطينياً إلى غزة٢٥٠ترحيل مصر تقرر  .64
 30   تستنكر االجراءات بحق االسرى في سجون االحتاللن في األردالعربية لحقوق االنسان .65
   

   :دولي
 30  أكبر صندوق تعويضات سويدي يحظر االستثمار في شركة إسرائيلية .66
 30  بلير يؤكد ضرورة تحول المفاوضات إلى مفاوضات مباشرة .67
 31 اشنطن تدرس االمتناع عن التصويت على قرار محتمل في مجلس األمن ضد االستيطانو .68
 31 االتحاد البرلماني الدولي يرفض مناقشة االنتهاكات اإلسرائيلية .69
 31  يونيةآالف الجوازات عبر شركة طيران صه" الموساد"بريطانيا تحقق في تزوير  .70
    

   :تقارير
 32    مشهد اجتياح وتهويد فلسطينأمام يدقون على جدران الصمت العربي 48 فلسطينيو .71
    

    :حوارات ومقاالت
 38  باتريك سيل... أوباما ونتنياهو ..المبارزة الفاصلة .72
 40  فهمي هويدي... ار األمة في امتحان القمةاختب .73
 43 ماجد عزام... أقل من أزمة .. أكثر من خالف"إسرائيل"أميركا و .74
    

  44  :كاريكاتير
***  

  
  "إسرائيل"لة مع  مرزوق يدعو قادة حماس والفصائل لالستعداد لمواجهة محتمأبو .1

 شدد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في حديث خاص لـ :دمشق
على أن قضية االغتياالت بحق قيادات حماس ال تفك من عزيمة المقاومة :" 29/3االثنين " فلسطين اآلن"

في األمة أعمق في الشعب الفلسطيني وأثبت " المقاومة"وال من مستقبلها، مشيراً إلى أن هذا الطريق 
 .وأقدر على تحقيق االنجازات

ال يوجد حركة قدمت من قيادتها بحجم ما قدمت حركة :" وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
 ".حماس من قياداتها في هذه المعركة 

وأكد أن الحركة تعمل على تكريس مبدأ ونهج وتكريس صيغة للتعامل مع العدو الصهيوني وهي 
من يرتق إلى اهللا شهيداً من هذه القيادات إنما يكون أدى ما عليه، ويستلم :"  ، مضيفاً"المقاومة والجهاد"

 ".الراية غيره 
 . متى كان ال يضع الكيان الصهيوني قادة حماس على قائمة االغتياالت؟ذمن: وتساءل أبو مرزوق

دية هي قضية منذ آالف قضية االغتيال في الفكر الصهيونية وفي الفكرة اليهو:" وتابع أبو مرزوق قوله
السنين وقد قاموا بقتل األنبياء، فكيف بمعارضيهم وخصومهم ، ولم تتوقف هذه االغتياالت من قبل 
الحركة الصهيونية ولو للحظة واحدة سواء كان هذه االغتياالت في مواجهة الفلسطينيين أو في مواجهة 

 ".غيرهم
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وا دائما يعملون على إزاحته جسدياً ، وأوضح أن كل من يحاول معارضة خططهم وبرامجهم كان
مستشهداً بما حصل مع مندوب األمم المتحدة وبعض القادة االنجليز وما حدث منذ تفجر الثورة 

 ".هذا هو دأبهم:" الفلسطينية وحتى هذه اللحظة، قائالً
م بأن هذه وأشار إلى أن العدو الصهيوني حينما يستهدف مجموعة معينة من قادة العمل الجهادي فهو يعل

المجموعة مهيأة للتصدي له والتصدي لمشروعه الصهيوني، مؤكداً أن الحركة ستدافع عن نفسها وعن 
قادتها وعن مواطنيها وستقف له بالمرصاد في كل مرحلة، متوجهاً بنصح لقادة حماس والفصائل 

 . الفلسطينية أن يعدوا العدة وأن يأخذوا اإلجراءات
أبو . خان يونس ومقتل اثنين من قادة االحتالل يوم الجمعة الماضي، أكد دوفي تعقيبه على عملية شرق 

ونية التي توغلت في شرق خان مرزوق أن المقاومة أثبتت قدراتها في التصدي لهذه الوحدة الصهي
، معتبراً أن التوغالت التي يقوم بها االحتالل الصهيوني هي محاوالت مستمرة من أجل اختبار يونس

 .ةقدرة المقاوم
المقاومة حسب إمكانياتها وعزيمة الرجال فيها اعتقد بأنها تستطيع التصدي لكل :"وقال أبو مرزوق

 ".عدوان صهيوني، وهي على جاهزية تامة ضمن برنامجها المقاوم
هذه هي المهمة األساسية التي يجب أن يفهمها كل مقاوم، و هي الدفاع عن حقوق و ثوابت :"وختم حديثه

 ".  من مغتصبيه الصهاينةالشعب الفلسطيني
 29/3/2010فلسطين اآلن،   

  
  "حماس" أن عباس أيد اإلطاحة بـ اتهامات ليبرمانالسلطة تنفي  .2

 قال وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان يوم االثنين إن الرئيس الفلسطيني :دان وليامز - القدس
سالمية حماس في حرب غزة العام الماضي محمود عباس حث اسرائيل على االطاحة بحركة المقاومة اال

  .ثم عاد وغير موقفه وانحى بالالئمة على اسرائيل في ارتكاب جرائم حرب
ونفى معاون لعباس بشدة هذا متهما الحكومة االسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين بمحاولة تعميق المأزق 

  .مفاوضاتالذي تواجهه الجهود التي ترعاها الواليات المتحدة الحياء ال
هذا كالم غير صحيح هو استمرار لحملة التشهير والتشويه للتهرب من "وقال نبيل ابو ردينة لرويترز 

عملية السالم وهذه سياسة التصعيد االسرائيلية المستمرة هدفها التهرب من عملية السالم وهدفها تدمير 
موجه لالدارة االمريكية كل هذه الجهود واخر مثال على ذلك موجة االستيطان المستمرة واالهانات ال

  ."محاولة لخلق المناخ لتدمير اي فرصة النقاذ عملية السالم
  29/3/2010وكالة رويترز، 

  
  الوفد الفلسطيني كاد ينسحب احتجاجا على معاملة القذافي ألبو مازن: مصادر في قمة سرت .3

ربية بسرت، عن أزمة كشفت مصادر فلسطينية شاركت في القمة الع:  صالح جمعة - )ليبيا(سرت 
ووصفت المصادر األزمة التي جرت وقائعها في مطار .  ليبية كادت تفشل القمة قبل بدئها-فلسطينية 
كما كشفت كواليس القمة أن الوفد . من قبل المسؤولين الليبيين» المعاملة غير الالئقة«سرت بـ

م استقبال الزعيم الليبي العقيد معمر الفلسطيني كان قاب قوسين أو أدنى من االنسحاب من القمة بسبب عد
 .القذافي للرئيس أبو مازن، رغم أن القذافي كان موجودا لحظة وصول أبو مازن

وأوضحت المصادر أن العقيد القذافي تعمد للمرة الثانية خالل عدة أسابيع عدم استقبال الرئيس 
أثار استياء الوفد الفلسطيني، حيث كان موجودا في مطار سرت لحظة وصول أبو مازن، مما 

الفلسطيني، واقترح بعض أعضائه االنسحاب من القمة احتجاجا على تلك المعاملة، لكن الرئيس أبو 
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نحن مستمرون، ألن القمة هي قمة القدس، ويجب أن «: مازن رفض االقتراح، وقال ألعضاء الوفد بحسم
 .»نشارك فيها إلى النهاية رغم أي تجاوزات، وسنحتج على هذا التصرف

وأشارت المصادر إلى أن أبو مازن كلف سفير فلسطين لدى ليبيا، عاطف عودة، أن ينقل رسالة شفهية 
وأضاف . »االنسحاب من القمة«إلى القيادة الليبية مفادها أن ما يترتب على هذه المعاملة السيئة هو 

 .»لقد أبلغناهم أنه إذا انسحب الرئيس فسنحملهم المسؤولية«المصدر 
 الليبية، ونقلها -مصادر أنه تم إبالغ الرسالة إلى أحمد قذاف الدم، منسق العالقات المصرية وأفادت ال

بدوره إلى العقيد القذافي، الذي سارع إلى االجتماع مع أبو مازن في جانب من قاعة المؤتمرات، بعد 
ي ووجه له الدعوة واستغرق اللقاء نصف ساعة، قام خاللها بترضية الرئيس الفلسطين. الجلسة االفتتاحية

 .لحضور حفل عشاء وحفل فني أقامه القذافي للقادة العرب
أن الجانب الفلسطيني لم يعلق آماال كبيرة على قمة سرت، » الشرق األوسط«وأكد مصدر فلسطيني لـ

نظرا لغياب قائدين يعتبران جناحي األمة، هما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، 
 .ئيس المصري حسني مباركوالر

 مليون دوالر، الذي تمت الموافقة عليه لدعم صمود القدس، هو 500حتى مبلغ الـ«وقال المصدر إنه 
، »قرار صادر عن وزراء الخارجية، وسيظل حبرا على ورق، ألن العبرة بالتنفيذ وليس بما يتم إقراره

ر لصندوقي األقصى والقدس، ولم  مليون دوال150 قررت تخصيص 2002مشيرا إلى أن قمة بيروت 
 . مليون دوالر سنويا في المتوسط80يتم دفع سوى نحو 
أن االحتقان الليبي من الجانب الفلسطيني جاء نتيجة رفض الجانب الفلسطيني إعطاء «وأوضح المصدر 

تم وصمم أبو مازن على أن تتم المصالحة وفقا للخطة المصرية، وأن ي.. ليبيا دورا في ملف المصالحة
لقد تم «وأضاف المصدر . »التوقيع في القاهرة خاصة أن مصر لديها دعم عربي لجهودها في المصالحة

إبالغنا عندما كان الرئيس الفلسطيني في ليبيا، وحدثت أزمة حينما أرسل القذافي نجله إلى أبو مازن 
 .»ماس لكنه رفضوطالبه بالموافقة على عقد لقاء مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة ح

 30/3/2010الشرق األوسط، 
  

  2010م  يقر مشروع قانون الموازنة العامة للعا في رام اهللامجلس الوزراء .4
.  أقر مجلس الوزراء، بالقراءة الثانية، خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا برئاسة د:رام اهللا

، التي يبلغ حجمها حوالي 2010للسلطة الوطنية للعام سالم فياض رئيس الوزراء، اليوم، الموازنة العامة 
 مليار دوالر، وأعدت لتحقيق أهداف السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها 3,9

   .التحتية
وتميزت الموازنة العامة لهذا العام فيما تضمنته من تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، وذلك من خالل 

من النفقات % 65خالل العام الجاري، وتغطيتها % 20ع اإليرادات المحلية بنسبة العمل على رف
وتضمنت الموازنة تخصيص حوالي نصف النفقات  .الجارية، واالستمرار في ضبط النفقات الجارية

 مليار دوالر لصالح قطاع غزة، كما تمت زيادة مخصصات القطاع االجتماعي في 3,16الجارية البالغة 
  . الحالية، كالتعليم، والصحة، والشؤون االجتماعيةالموازنة 

كذلك ستخصص الموازنة موارد إضافية لقطاع العدالة، وتعزيز صمود المواطنين وخاصة في القدس 
والمناطق المتضررة من االستيطان والجدار، ودعم األسرى وعائالتهم، إضافة إلى تنفيذ برنامج إصالح 

   .لسطين المستقلةطموح من أجل إعداد مؤسسات دولة ف
 30/3/2010وكالة معا، 
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  تمسك العرب بخيار السالم ال يعني قبوله بأي ثمن: عريقات .5
صائب عريقات خالل لقائه مسؤولين .قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د: أريحا

 السالم ال يعني أن أكدت أن تمسك العرب بخيار' سرت'أميركيين، إن قرارات القمة العربية األخيرة في 
وأضاف خالل لقائه المبعوث األميركي لعملية السالم السفير ديفيد هيل، والقنصل  .يكون السالم بأي ثمن

األميركي العام دانيال روبنشتاين، أن المدخل الوحيد لتحقيق السالم يتمثل بانسحاب القوات اإلسرائيلية 
بما في ذلك القدس الشرقية، والجوالن العربي ، 1967من جميع األراضي العربية التي احتلت عام 

القدس، والحدود، (السوري وما تبقى من األراضي اللبنانية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي 
استنادا لقرارات الشرعية ذات ) والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واألمن، واإلفراج عن المعتقلين

  .العالقة
  29/3/2010وكالة وفا، 

  
   المجلس الوطني يؤكد شرعية المقاومة.. يوم االرضبمناسبة .6

ناشد المجلس الوطني الفلسطيني جميع الفصائل الفلسطينية اعالن الوحدة الوطنية بمناسـبة يـوم              : عمان
االرض التي تصادف اليوم واعالن المصالحة والسير فيها بعد التوقيع عليها من قبـل الجميـع للـدفاع                  

تى يتحقق النصر بعودة الالجئين واقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة           المشترك عن االرض واالنسان ح    
  .كاملة السيادة على االرض الفلسطينية وعاصمتها القدس

واكد المجلس الوطني في بيان له امس بهذه المناسبة شرعية المقاومة الفلسطينية وفقا لما تتطلبه المرحلة                
وحيا المجلس الوطني نضاالت    . الل ونيل االستقالل  ومصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته حتى دحر االحت      

 وصمودهم في وجه المخططـات الـصهيونية والتـضحيات          48ابناء الشعب الفلسطيني في مناطق الـ       
الجسام التي قدموها ويقدموها من اجل قضيتهم وشعبهم ووقوفهم الدائم الى جانب اشقائهم فـي القـدس                 

  .والضفة الغربية وقطاع غزة
  30/3/2010ردن، الدستور، األ

  
  "األرض الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة ":منظمة التحرير .7

 ليوم األرض، التي تحل اليوم، عبر 34 أحيا نشطاء فلسطينيون وأجانب، أمس، الذكرى ال :وكاالت
طالبت منظمة ، وبالمناسبة، 48مسيرة سلمية على تخوم الشريط المحتل بين قطاع غزة ومناطق ال 

لوضع حد لتماديها وممارساتها العنصرية " إسرائيل "ـلفلسطينية، أمس، بتدخل دولي وملزم لالتحرير ا
وقالت دائرة العالقات الدولية في المنظمة، في بيان، . بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة ومقدساته

مشروع األرض الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة وأساس الوجود كشعب فلسطيني والحق ال"إن 
وذكرت أن يوم األرض هو يوم لمواجهة االستيطان وجدار الضم والتوسع ". الذي ال تنازل عنه

" اإلسرائيلية"يعبر فيه الفلسطينيون عن رفضهم لكل السياسات "ورأت أن هذا اليوم . العنصري
ا وضم وممارساتها التعسفية خاصة في القدس المحتلة من مصادرة ألراضيها وبناء للمستوطنات عليه

  .لمقدساتها وسرقة آلثارها وطرد لسكانها
  30/3/2010الخليج، 

  
  الحكومة في الضفة تنفرد بالترحيب بقرارات القمة .8

 رحبت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بقرارات القمة، وأشادت في بيان عقب اجتماعها :ا.ب.د
فلسطيني في القدس وباقي األراضي خاصة دعمها صمود الشعب ال"األسبوعي بقرارات القمة العربية 

  ".المحتلة، وكذلك دعمها لموقف القيادة الفلسطينية المطالب بوقف سياسة االستيطان
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بنيامين نتنياهو بخصوص مواصلة " اإلسرائيلي"وأدانت الحكومة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء 
عين في سنجل، شمال رام اهللا ومنعهم البناء االستيطاني في القدس ومهاجمة المستوطنين لعشرات المزار

وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل التحرك الفاعل لوقف هذه  .من دخول أراضيهم
  .ومستوطنيها" االسرائيلية"الممارسات والسياسات التي تقوم بها الحكومة 

  30/3/2010الخليج، 
  

  لنائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة يدين جرائم االحتال .9
استعرض نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة رئيس الوفد الفلـسطيني            :  الدستور –عمان  

في كلمة القاها في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في بانكوك الممارسات واالنتهاكات االسرائيلية ضـد               
ـ             ي احتاللهـا لألراضـي     الشعب الفلسطيني ارضا وانسانا وفي مقدمة تلك الجرائم استمرار اسـرائيل ف

 بما فيها القدس الشرقية عاصمة فلسطين األبدية وهو ما يتنافى مـع القـانون   1967الفلسطينية منذ العام    
  .الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة

  30/3/2010الدستور، األردن، 
  

   تقتحم بنكا لتنفيذ امر قضائيغزة شرطة .10
كد ان قوة من أفي غزة " فلسطين"بنك ، أن   ا ف ب   عنغزة    من    30/3/2010 الدستور، األردن،    تذكر

الشرطة التابعة للحكومة المقالة اقتحمت مقر البنك الرئيس واجبرته على تسليمها ما قيمته اكثر من ربـع                 
  . مليون دوالر تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية

قامت قوة من الشرطة في غزة باقتحام الفرع الرئيس للبنـك فـي حـي               "وقال مصدر مسؤول في البنك      
هناك حكم صدر عن    "واضاف  ". الرمال بغزة ظهر امس وقامت بتنفيذ حكم واخذوا المبلغ بالقوة الجبرية          

بحجـز مبـالغ    ) التابعة للسلطة الفلسطينية  (محكمة في غزة قبل شهر بالغاء قرار لسلطة النقد الفلسطينية           
وعلـى اثـر اقتحـام     .  الف دوالر  265والتي تقدر بنحو    ) مقرها غزة ( اصدقاء المريض    لحساب جمعية 

  .الشرطة للبنك قررت ادارة البنك تعليق عملها
الناطق باسم شرطة غزة الرائد أيمن ، أن  فتحي صباح عنغزة من  30/3/2010 الحياة، وأضافت

ء المريض التي جمدت أرصدتها سلطة الشرطة نفذت حكماً قضائياً لجمعية أصدقا«البطنيجي قال إن 
واكد أن القوة التي . »النقد في رام اهللا، وكانت المحكمة في غزة حكمت للجمعية بفك الحجز عن الرصيد

في البداية بعض اإلشكاليات ثم تعاون مدير الفرع وقام بتنفيذ «توجهت إلى مقر المصرف واجهت 
لسلطة في رام اهللا بياناً مقتضباً لسلطة النقد الفلسطينية وبثت وكالة األنباء الرسمية التابعة ل. »الحكم

الثلثاء، احتجاجاً على ) اليوم(تعطيل عمل المصارف العاملة في غزة «أعلنت فيه ) البنك المركزي(
  .»االعتداء اآلثم الذي تعرض له أحد المصارف العاملة هناك وموظفوه

ية اصدقاء المريض بغزة اكدت ان األمـوال        جمع، الى أن    غزة من    30/3/2010 وكالة سما،    وأشارت
التي استردتها خاصة بالعمل الخيري الطبي، وان احتجازها رهن حياة المرضـى وعرضـها للخطـر،                

 يوليو مـن العـام الماضـي        -مشيرة الى انه منذ تولي مجلس إدارة الجمعية الجديد في األول من تموز            
لمودعة في البنوك العاملة في قطاع غزة بناء علـى          أصدرت سلطة النقد قرارا باحتجاز أموال الجمعية ا       

  .قرارات سياسية بحتة ال عالقة لها بالعمل الخيري للجمعية
لجأنا للقضاء السترجاع األموال التـي احتجـزت دون         "نسخة عته   " سما"وقالت الجمعية في بيان وصل      

انـب مـستحقات    وجه حق وهي مخصصة لألجهزة الطبية واألدوية وتتعلق بحياة المرضـى، الـى ج             
الموظفين وتأمينهم، وقد قاطعتنا بعض الشركات ولم تعد تزودنا باحتياجاتنا من أدوية ومعدات طبية نظرا               

  ".لعدم تمكننا من السداد الحتجاز األموال من سلطة النقد
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وكان الناطق بلسان الداخلية في حكومة غزة في غزة ايهاب الغصين وصف قرار سـلطة النقـد بانـه                   
  ".ى ارهاب المواطنين وعلى الفوضى ومحاربة الرزاق المواطنتشجيع عل"
  

  الشرطة بقطاع غزة تعتقل المسؤولين عن تفجير العبوات الناسفة .11
قال العميد أبو عبيدة الجراح، قائد الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، إنه تم اعتقال عدد من :  غزة-لندن 

 . غزةالمسؤولين عن وضع العبوات الناسفة في شوارع قطاع
واستبعد الجراح في تصريحات صحافية أن تستبعد إسرائيل مراكز ومواقع الشرطة الفلسطينية في حال 

وقال . ردت على الكمين المسلح، الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين
 .إن الشرطة الفلسطينية مؤسسة مدنية ال يجوز استهدافها وفق القانون الدولي
 30/3/2010لشرق األوسط، ا

 
  الوضع األمني في غزة مستقر رغم محاولة االحتالل وأعوانه زعزعته: قائد الشرطة .12

أكد قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العميد جمال الجراح أن الوضع األمني في القطاع : غزة
االستقرار التي قام بها مستقر، وبات المواطن الفلسطيني ينعم باألمن واألمان رغم محاوالت زعرعة 

  . االحتالل وأعوانه خالل الفترة الماضية
وأوضح الجراح في تصريح نقله عنه المكتب اإلعالمي للشرطة أن وزارة الداخلية ألقت القبض على 
عدد من المنفلتين والخارجين عن القانون الذين يقفون وراء وضع العبوات في الشوارع العامة، مشدداً 

 الفلسطينية مستمرة في جهودها في لتحقيق األمن للمواطن وأنها استطاعت بجهود على أن الشرطة
أفرادها من تحقيق نتائج عالية المستوى على هذا الصعيد، مشيرا إلى إلى أن العالقة بين المواطن ورجل 

  .طةالشرطة هي عالقة يسودها االحترام المتبادل وهذا يالحظ من التفاف المواطنين وتكاتفهم مع الشر
وفي ما يتعلق بتهديدات االحتالل بعد عملية خان يونس التي قتل فيها ضابط وجندي إسرائيليان، قال 
العميد الجراح أن الشرطة الفلسطينية مؤسسة مدنية ال يجوز استهدافها وفق القانون الدولي والمعاهدات 

 عملية قصف لمراكزها والمواثيق الدولية، ولكنها أخذت أقصى درجات الحيطة والحذر تحسباً ألي
  .ومقراتها ألن العدو أثبت أنه ال يراعي أي قوانين دولية ومؤكداً أنها ستمارس عملها كالمعتاد
 29/3/2010، قدس برس

  
  كل قمة تأتي أسوأ من سابقاتها .. القمم العربية باتت ال تحمل إال األسماء: أبو زهري .13

القمم العربية باتت ال تحمل إال األسماء فقط،        "ن  حماس سامي أبو زهري إ    حركة  قال الناطق باسم    : غزة
سيئة وهشة، وليست بحجم التحديات     "ووصف قرارات قمة سرت بأنها      . "وكل قمة تأتي أسوأ من سابقاتها     

التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ومن بينها التهويد اإلجرامي في حق مدينة القدس وحـصار غـزة                 
  ."المتواصل

  30/3/2010الحياة، 
  

  نتائج القمة العربية كانت مخيبة لآلمال ": الشعبية"و" الجهاد" .14
وقال ". كانت مخيبة لآلمال " القمة العربيةحركة الجهاد اإلسالمي، أن نتائج رأت : رائد الفي-غزة 

لم تتخذ إجراءات من شأنها لجم مخططات االحتالل "المتحدث باسم الحركة في غزة وليد حلس إن القمة 
واستغرب عدم تناول ملف المصالحة الفلسطينية، كما أعرب عن خيبة  ".هج بحق المقدساتوعدوانه الممن

  أمله من عدم إعالن وقف سياسة التطبيع
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لم ترتق لمستوى التحديات الوطنية "اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نتائج القمة من جهتها 
والمواقف التي تصون الحقوق الفلسطينية ومقاومة والقومية، ولم تلب الحد األدنى من المطالب الشعبية 

تهويد القدس واالستيالء على المقدسات ووقف االستيطان واالحتالل واإلفراج عن األسرى ونيل 
الطموحات الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس وتحرير 

  ".األراضي العربية المحتلة
  30/3/2010الخليج، 

  
   تطالب بعدم استئناف المفاوضات قبل تجميد االستيطان "الديمقراطية" .15

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول العربية من جديد إلى اعتمـاد سياسـة عربيـة                : عمان
إستراتيجية جديدة تعتمد رصد موازنة جديدة للقدس واألرض المحتلة لحماية األرض وصـمود الـشعب               

  . ارات الدوالرات وليس نصف مليار دوالرتتجاوز ملي
 إن وقف األيدي العاملة الفلسطينية في بناء المستوطنات فـي القـدس والـضفة               أصدرتهوقالت في بيان    

يستدعي موازنات عربية للقوى العاملة في المستوطنات وللفقراء والجوعى ولمحاربة البطالة والتهمـيش             
ينية لسياسة اقتصادية واجتماعيـة جديـدة وطنيـة لتعزيـز           و دعت السلطة الفلسط   . في األرض المحتلة  

الصمود والوصول إلى تشغيل األيدي العاملة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووقف الفـصل التعـسفي              
وفرض الضرائب على الطبقات الفقيرة وفرض الضريبة التصاعدية لتوزيع ضـريبة الـصمود بعدالـة               

ودعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى فرض العقوبـات         . قيراجتماعية جديدة تنصف أغلبية الشعب الف     
على إسرائيل حتى تنزل عند تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كما وقع مع حكومة جنوب إفريقيا العنصرية                
وعدم اجراء مفاوضات غير مباشرة ومباشرة دون الوقف الكامل لالستيطان في القدس والضفة وكـسر               

  .طاع غزة الحصار على شعبنا في ق
  30/3/2010الدستور، األردن، 

  
  القمة العربية وقراراتها تضيع القدس": حزب التحرير" .16

 الحكام العرب في قمة سرت      أن في تعقيبة على القمة      اإلسالميقال حزب التحرير    :  اشرف الهور  -غزة  
ـ      ." مرة أولضيعوا القدس كما ضيعوها     " فهم وشن الحزب هجوما عنيفـا علـى القـادة العـرب، ووص

بمثابـة  '، ورأى ان ما جاءت به القمة من قرارات خاصة تلك التي تتحدث عن مدينة القدس                 "االقنان"بـ
القمة لم تخـرج عـن ديباجتهـا        'وقال الحزب في بيان له       ." مرة أولتضييع للمدينة كما ضيعها الحكام      

ر استراتيجي لها ال تحيـد      المعهودة، وقراراتها الممجوجة وتأكيدها على خيار االستسالم واالنبطاح كخيا        
وهاجم حزب التحرير    ." اليهود وبطشهم واعتداءاتهم على فلسطين     إجرامعنه قيد انملة حتى ولو تصاعد       

 التـي تـربطهم     األواصـر  بالكرامة، وقطعوا كل     اإلحساس مشاعر   ادنيفقدوا  " أنهمالقادة العرب وقال    
  ".، وتخاذلوا وتآمروا على القدس باسم دعمهاباألمة

  30/3/2010س العربي، القد
  

  االحتالل يواصل اعتقال عباس زكي وينقله إلى معتقل عوفر .17
  أن االحتالل اإلسرائيليرام اهللا كفاح زبون نقال عن مراسلها من 30/3/2010الشرق األوسط، نشرت 

واصل اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسفير فلسطين السابق لدى لبنان، عباس زكي، لليوم 
ثاني على التوالي، ونقلته إلى معسكر عوفر القريب من رام اهللا، بعد أن اعتقلته من وسط مسيرة سلمية ال

ويضيف اعتقال زكي،  . أيام على ذمة التحقيق4في بيت لحم، أول من أمس، وقالت إنه سيبقى معتقال 
طيني في حركة فتح وهذا أرفع مسؤول فلس. توترا آخر في العالقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
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وقالت مصادر في فتح إن إسرائيل قد تقدم على  .1993يجري اعتقاله منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 
خطوات مماثلة في محاولة للتضييق على القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية، وإجبارها على العودة إلى 

 .طاولة المفاوضات
اتصال ها من رام اهللا محمد يونس أنها تمكنت من إجراء  نقال عن مراسل30/3/2010الحياة، وذكرت 

 االثنين، - في وقت متقدم من ليل األحد "عطروت"هاتفي مع زكي وهو في مركز االعتقال في مستوطنة 
وقال زكي إن السلطات االسرائيلية أفرجت . قبل أن يصادروا هاتفه النقال وينقلوه الى السجن العسكري

: ، وقال"العنصري"نب وأبقت على الفلسطينيين، واصفاً االجراء اإلسرائيلي بـ عن اإلسرائيليين واألجا
التظاهرة انطلقت من قلب ": وأضاف. "إسرائيل تريد أن تقول لنا إنه ممنوع علينا حتى التظاهر السلمي"

ى في مدينة بيت لحم، وهي مدينة فلسطينية، لكن إسرائيل تريد أن تقول لنا إنه ممنوع علينا التظاهر حت
  . "مناطق السلطة

وهذه . وقرر قاض عسكري توقيف زكي والمتظاهرين التسعة اآلخرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق
، علماً أن األسير مروان »فتح"المرة األولى التي تعتقل فيها إسرائيل عضواً في اللجنة المركزية لحركة 

  . قالهالبرغوثي حاز على عضوية اللجنة المركزية أثناء اعت
حركة  باسم  نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض أن الناطق   30/3/2010القدس العربي،   وجاء في   

عباس زكي، تجـاوز خطيـر      ' فتح' اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة       إن'قال  فايز ابو عيطة    . فتح د 
، محمـال حكومـة     'هة ورغبتها بجولة جديدة من المواج     إسرائيلينطوي على دالالت سياسية تكشف نية       

  . تبعات هذا التصعيد الخطير وتداعياته الميدانيةإسرائيل
 عباس زكي، رفض اليوم، التوقيع على الشروط  من رام اهللا أن29/3/2010وكالة وفا، وأضافت 

أفضل العيش مع األسود األبطال في قالع الصمود ولن أرضخ للشروط ' قائالً ،اإلسرائيلية لإلفراج عنه
كما طالب زكي باإلفراج عن جميع المعتقلين التسعة الذين اعتقلوا في المسيرة السلمية،  .'يةاإلسرائيل

 .حيث تواصل سلطات االحتالل اعتقاله في سجن عوفر لليوم الثاني على التوالي
  

  األحمد في لبنان لترتيب البيت الفتحاوي بما يرضي الكوادر وال ينفر الدولة اللبنانية ": السفير" .18
 رئـيس   أمـس اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد زار         أن عضو    30/3/2010المستقبل،  نشرت  

، وسلمه رسالة مـن الـرئيس الفلـسطيني          في بيروت  ميشال سليمان في قصر بعبدا    اللبنانية  الجمهورية  
 علـى الـصعيد     األمـور  الفلسطينية من جهة، وما آلت اليـه         -لعالقات اللبنانية   محمود عباس تتناول ا   

 اإلسرائيلي من جهة ثانية، وتأكيد عباس تسوية األوضاع بين الفصائل الفلـسطينية داخـل               -الفلسطيني  
. المخيمات منعاً ألي تطورات تترك انعكاسات سلبية على الداخل اللبناني وعلى العالقة بـين الجـانبين               

  .دد تأكيده احترام الفلسطينيين في لبنان سيادة الدولة اللبنانية وقوانينهاوج
  يرافقه القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في بيروت أشرف دبور، رئيس مجلس النـواب             األحمد التقى   كما

   . نبيه بري في عين التينةاللبناني
 إلـى  أن البحث تطرق     إلى ، وأشار طين في فلس  األوضاع"وأوضح بعد اللقاء أنه أطلع الرئيس بري على         

التي نحرص على أن تكون في أفضل صورها في لبنان، ونعمـل علـى         " اللبنانية   -العالقات الفلسطينية   
. حل مشاكلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل سيادة القانون اللبناني ورعاية لبنان حكومـة وشـعبا               

 في ضوء اختتام أعمال القمة العربية والجهود التي          العربية خصوصا  األوضاعكذلك بحثنا مع دولته في      
 العربي التي تـنعكس سـلبا   - الصف العربي حيث حالة االنقسام العربي إلىتبذل من أجل إعادة اللحمة  

 ".على الساحة الفلسطينية وتساهم في إعاقة المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية
لبنان، محمد  / نقال عن مراسلها من صيدا30/3/2010السفير، ذكرت وفي سياق زيارة عزام األحمد 

أن مجيء األحمد إلى لبنان يعني إقالة وكف يد تحالف سلطان أبو العينين  مصادر مطلعة أكدت صالح أن
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. وتوفيق الطيراوي ومحمد دحالن عن ملف لبنان، وتسليم مهمة ترتيب البيت الفتحاوي الى األحمد
 في لبنان قد تم تجميدها "فتح"رات المتعلقة بالتشكيلة القيادية لـإضافة إلى دالالت تشير إلى أن القرا

بداية، ومن ثم إلغاؤها، وأن الزيارة بحد ذاتها دليل واضح على أن السلطة الفلسطينية عازمة على إعادة 
ترتيب البيت الفتحاوي بما يرضي كافة األطر والكوادر والهيئات التنظيمية والقيادية داخل الحركة، 

 . ة إنتاج تشكيلة جديدة تتالءم مع توجهات الدولة اللبنانية وال تنفرهاوإعاد
وعلم أن قائد الكفاح المسلح منير المقدح، الذي شكل رأس حربة في مواجهة التشكلية السابقة، والتي لم 
تستطع تطييره من منصبه، سيلتقي األحمد مع كل من مسؤول شعبة فتح في عين الحلوة ماهر شبايطة، 

في المية ومية فتحي زيدان، إضافة إلى عضو المجلس الثوري خالد عارف، ومسؤول » فتح«ل ومسؤو
كما علم أن . ، وذلك خالل الساعات المقبلة»التنظيم«في منطقة صيدا الدكتور قاسم صبح، وقيادة » فتح«

تحادات في ، والهيئات التنظيمية والسياسية والعسكرية واللجان الشعبية واال»فتح«كل قيادات وكوادر 
لبنان، ستعقد لقاءات مفصلة مع األحمد الذي سيلتقي أيضاً فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من دون أي 

 . استثناءات
وتؤكد مصادر مقربة من المقدح أنه مجرد حصول الزيارة، فهذا يعني أن مرحلة جديدة بدأت في لبنان 

اآلن يتناول، جدياً، مرحلة ما بعد تولي المسؤول على صعيد التهدئة الفلسطينية الداخلية، وأن البحث 
وتضيف المصادر نفسها أنه يمكن الكالم عن بدء . الفلسطيني السابق سلطان أبو العينين لهذا الملف

 . مرحلة تولي المسؤول الفلسطيني فتحي أبو العردات هذا الملف
حاوي، ورفعه إلى الرئيس محمود وكشفت المصادر أن المقدح قدم تصوراً لكيفية إصالح وضع البيت الفت

عباس وإلى قيادة اللجنة المركزية في رام اهللا، ألن الزيارة تهدف بالدرجة األولى الى إعادة ترتيب البيت 
الفتحاوي من جديد، بالتشاور مع كافة المعنيين على الساحة الفلسطينية، ومن دون خلق إرباكات للدولة 

وال لسوريا، وال للجهات اإلقليمية المعنية بملف الالجئين وبالقضية اللبنانية، وال للمقاومة في لبنان، 
 . الفلسطينية بشكل عام

تتسع للجميع، بما يسمح بوجود وجهات نظر األطراف من ضمنها » فتح«وتشدد مصادر المقدح على أن 
نا وعدوت«على أساس عدم المس بالثوابت األصلية للحركة، والتي تميز بين العدو وبين الصديق، 

 . »إسرائيل لحين العودة الى ارضنا في فلسطين واستعادة حقوقنا برفض التوطين
وكشفت مصادر المقدح أنه، إضافة إلى مهمته اإلساسية، فإن زيارة األحمد تشمل رعاية توافق فلسطيني 

نية  الممثل السابق للسلطة الفلسطي2006ـ فلسطيني، وفلسطيني ـ لبناني، على غرار ما حققه في العام 
في لبنان عباس زكي والذي شكل مرجعية فلسطينية موحدة للحوار مع الدولة اللبنانية حول الملفات 
الفلسطينية الشائكة، ومن بينها مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، والوضع األمني في 

 . ظمة التحريرالمخيمات، وتعزيز الكفاح المسلح بمشاركة فصائل التحالف الفلسطينية وفصائل من
  

   في العدوان على غزة"لعب دور"حماس تجدد اتهام عباس بـ .19
جددت حركة حماس اتهاماتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود بلعب دور في الحرب االسرائيلية : زةغ

سواء بالتنسيق المسبق مع العدو أو توفير غطاء سياسي عبر مهاجمة المقاومة وتحميلها "على غزة، 
  ".المسئولية

 افيغدور ليبرمان في اإلسرائيليوتعقيباً على ما ورد في صحيفة معاريف على لسان وزير الخارجية 
في عملية الرصاص المصبوب أبو مازن اتصل علينا بشكل شخصي ومارس (مقابلة صحفية جاء فيها 

 تؤكد"ضغوط وطالب باستمرار الحرب حتى تسقط حماس وأن نزيحها عن الحكم، قالت حماس إنها 
  ".صحة تورط عباس في الحرب على غزة
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هذه المعلومات تتفق مع معلومات " فإن - وصل السبيل نسخة عنه -وبحسب بيان صادر عن الحركة 
هذا يثبت تورط محمود : "وأضافت الحركة". متوفرة لدى الحركة سابقاً حول تورط أبو مازن في الحرب

ا والتحريض على اعتقال ومالحقة نواب عباس في الحرب على غزة إلى جانب مشاركته في حصاره
 ".ووزراء الحركة في الضفة وتبادل الدور مع العدو الصهيوني بهذا الشأن

  30/3/2010السبيل، األردن، 
 

  وحماس تتباهى بتدمير قطاع غزة  .. للفلسطينيين الحق باستخدام المقاومة الشعبية: دحالن .20
جنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن أكد حق عضو الل أن 30/3/2010االتحاد، اإلمارات، نشرت 

لقد "وقال دحالن  .الشعب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية ورفض التفاوض في ظل استمرار االستيطان
إذا كتبت علينا الشهادة أهالً وسهالً، ":وأضاف. ”تجاوزنا مرحلة الخطابات، ودخلنا مرحلة الفعل الوطني

ورأى دحالن أن   ."زايد بها على أحد وال نقبل من أحد أن يزايد عليناوال ن. لكننا ال نريدها للمزايدة
عضو اللجنة المركزية عباس زكي الذي اعتقلته قوات االحتالل أمس قد طبق قرار فتح بالمقاومة 
الشعبية، لينضم إلى قائمة األسرى وعلى رأسهم حتى هذه اللحظة مروان البرغوثي أيضاً، معتبراً أن 

لى حققت توازناً دولياً وإنجازات كبيرة رغم أنها كانت أقل خسارة لنا وإلسرائيل، أما في االنتفاضة األو
االنتفاضة الثانية فقد استطاعت إسرائيل تقديم نفسها كضحية، فـدفعنا ثمناً باهظاً، عندما نجح 

خطاء اإلسرائيليون بإلصاق تهمة اإلرهاب بنا، مشدداً على ضرورة استخالص العبر وعدم العودة لأل
  .السابقة
إذا ما أصرت حكومة إسرائيل ” لنا الحق باستخدام وسائل النضال التي تخدم برنامجنا السياسي“وقال 

على التهرب من استحقاقات السالم، وإذا ما أصرت على ادعاءاتها بأن عباس متشدد، وإذا لم تحقق 
  .”السالم معه فإنها لن تحققه لسنوات طويلة قادمة

وتطرق دحالن إلى  .”رعون في هذه األرض ولن نحيد عن مطالبنا وحقوقنانحن منز“: وأضاف
لقد اثبت التاريخ وكذلك التجربة كل ما قلناه في الماضي بأن حركة حماس لم ": األوضاع في غزة فقال

وأرادت الجمع . تبنِ شيئاً في تاريخها، بل تتباهى بتدمير غزة والقتل، لقد سولت حماس لألخ بقتل أخيه
وكشف دحالن عن معلومات تفيد باعتقال أمن  ."لحكومة والمقاومة فصاروا حكومة أنفاق وتهريببين ا

حماس ألحد منفذي عملية يوم الجمعة الماضي، مؤكداً وجود الشخص في أحد سجون حماس رافضاً 
 .الكشف عن اسمه

لـسيوطي أن    من نابلس نقال عن بشار دراغمة ورومل شحرور ا         30/3/2010الحياة الجديدة،   وذكرت  
يعرف نتنياهو موقفنا جيدا، ونكررها اليوم ونقـول        : من المفاوضات فقال  " فتح"موقف حركة   دحالن حدد   

   .لن تكون هناك مفاوضات مع االستيطان: له
نحن نتجاهل األخطاء التي ارتكبتها حركة حمـاس فـي          "وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية قال دحالن       

بحق اسر الشهداء الذين سقطوا على يـد حمـاس كخطـوة منـا لتحقيـق                قطاع غزة لكن مع االحتفاظ      
  ".المصالحة الوطنية

  
  " حزب التحرير"األجهزة األمنية في الضفة تعتقل العشرات من أنصار حماس و .21

 من 12اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، األجهزة األمنية الفلسطينية، باعتقال : رام اهللا
  . آخرين من أنصار حزب التحرير في بلدة يطا بمحافظة الخليل15ما تم اعتقال أنصار الحركة، في

  29/3/2010قدس برس، 
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1744:         العدد       30/3/2010الثالثاء  :التاريخ

  حماس تطالب بتجميد تراخيص البناء في نهر البارد: لبنان .22
بحث مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة، لدى زيارته أمس، على رأس وفد، الشيخ نصر الدين 

 زياد  اللبناني التي اتخذها وزير الداخليةواإلجراءاتفي مخيم نهر البارد ما يجري "الغريب في كفرمتى، 
 . "أعمالها واالجتماعية في مخيم البارد الجديد بأن ترخص اإلنسانيةبارود، حيث طالب الجمعيات 

وطالب بارود . واإلنسانية المخيم المنكوب ليس بحاجة لترخيص المؤسسات االجتماعية إن"وقال بركة 
. نحن نؤكد احترامنا للقانون اللبناني ولسيادة لبنان.  اعمار مخيم نهر الباردإعادةريثما تتم "القرار بتجميد 

 امن أنونعتقد .  في لبنان وحريصون على امن لبنان واستقرارهاألهليونحن حريصون على السلم 
، أطماعلبنان ليس له  الشعب الفلسطيني في أن أكدناكذلك . واستقرار لبنان هو قوة للقضية الفلسطينية

 واإلنسانية في لبنان بإقرار الحقوق المدنية األشقاء فلسطين، ونحن نطالب إلى مشروعه هو العودة إنما
 . "والمحافظة على الهوية الفلسطينية

 نسمع بقرار وزير واآلن.  الفلسطينيينإلخوانناما زلنا نطالب بالحقوق المدنية : من جهته، قال الغريب
لذا نطلب .  في ذلك المخيم المنكوباألهلية الجمعيات ألصحاب شمال لبنان انه يريد ترخيصا الداخلية في

 يكون ذلك مسا أن الفلسطينيين من دون إلخواننا اإلنسانيمن معالي وزير الداخلية المساعدة في العمل 
 .  اللبنانياألمنفي 

  30/3/2010السفير، 
  

   خالل حرب غزةبحماس على اإلطاحة "إسرائيل"عباس حث  :ليبرمان .23
قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الـرئيس          :رويترز-قنا-محمد جمال -القدس المحتلة 

الفلسطيني محمود عباس حث إسرائيل على اإلطاحة بحركة المقاومة اإلسالمية حماس في حرب غـزة               
وذكر ليبرمان   .ارتكاب جرائم حرب  العام الماضي ثم عاد وغير موقفه وأنحى بالالئمة على إسرائيل في            

وقال ليبرمـان    .أن ذلك أثار شكوكا بشأن مدى مالءمة عباس كقائد يمكن أن تصنع إسرائيل السالم معه              
فـي عمليـة    . في أفـضل حاالتـه    ) عباس(خالل العام الماضي شاهدت     "لصحيفة معاريف اإلسرائيلية    

. ن نطيح بحماس ونقصيها من السلطة     الرصاص المصبوب اتصل بنا شخصيا ومارس ضغطا وطالبنا بأ        
) بتهمـة ارتكـاب   (وبعد شهر من انتهاء العملية رفع شكوى ضدنا أمام محكمة العدل الدولية في الهاي               "

  ."هل هذا شريك؟. جرائم حرب
  30/3/2010الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل" إذا حاولت المساس بأمن "ثمن باهظ"باراك يهدد حماس بدفع  .24

التي تسيطر ” حماس“حذر وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك امس حركة : تعالء المشهراوي، وكاال
وقال باراك في تصريح له خالل تفقده . على قطاع غزة من اإلخالل بالتوازن على امتداد حدود القطاع

 كتيبة جوالني، ان الفصائل الفلسطينية ستدفع الثمن غاليا إذا ما حاولوا توتير في” فرقة غزة“ما يسمى 
  .األوضاع على الحدود

ان تواجد الجيش االسرائيلي على حدود اسرائيل يهدف الى تأمين سالمة وامن الدولة، “وأكد باراك 
ويمكن ان يدفع الجيش ثمنا لذلك كما حدث يوم الجمعة، والذي هو ثمن باهظ وكبير، ولكن يمكن ان 

لفصح بهدوء وأمن، وذلك من خالل يحدث في سبيل امن اسرائيل، حيث يستطيع الجميع االحتفال بعيد ا
العمل الذي تقومون به على الحدود، والجهوزية العالية التي تتمتعون بها والرد على كافة المحاوالت التي 

ثمنا ” حماس“تمس بأمن اسرائيل، ان هذا الثمن الذي دفع الجمعة الماضي كبير ولكن سوف تدفع حركة 
  .”ئيلي وأمن اسرائيلكبيرا ألي محاولة للمساس بالجيش االسرا

  30/3/2010االتحاد، االمارات، 
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  بسبب تراجع الدعم األمريكي في أوروبا يتخوفون من عزلة دولية" إسرائيل"سفراء  .25

 دول اوروبية، توقعوا 7 افادت الصحف االسرائيلية ان سفراء اسرائيل لدى : أسعد تلحمي-الناصرة 
ية االسبوع الماضي ان تذهب الدول االوروبية في خالل اتصال مع وكيل وزارة الخارجية االسرائيل

ضد اسرائيل في " قرارات سيئة"تصعيدها أبعد من واشنطن، فتحاول دفع مبادرات سياسية مختلفة واتخاذ 
وقال القنصل االسرائيلي السابق . غياب حماية اميركية، مشيرين الى ضغط دولي غير مسبوق في حدته

لممارسة "يل تخشى من ان يستغل بعض دول العالم االزمة مع اميركا في نيويورك ألون بنكاس ان اسرائ
  ".ضغط على اسرائيل وزيادة عزلتها الدولية

  30/3/2010الحياة، 
  

   تجاه المفاوضاتمريكا تعزز موقف المتشددين الفلسطينيينأ: سرائيليإوزير  .26
أجراها مـدير عـام     أن مشاورات   ) هأرتس(أوردت صحيفة    :رويترز-قنا-محمد جمال -القدس المحتلة 

وزارة الخارجية يوسي غال قبل عدة أيام مع سفراء إسرائيل في عواصم القرار الـدولي أفـضت إلـى                   
  .تقديرات بأن أزمة شديدة ستعتري قريباً العالقات اإلسرائيلية األوروبية

 يحقق إال   ورأى الوزير الليكودي بيني بيغين أن الضغط الذي تمارسه اإلدارة األميركية على إسرائيل لن             
نتائج عكسية مما ترجوه واشنطن كونه يؤدي إلى تصليب المواقف الفلسطينية والعربية، وأكد مجـددا أن                

هي عاصمة إسرائيل مستبعداً تماماً التنازل عن السيادة اإلسرائيلية فيها وغيرهـا مـن              " الموحدة"القدس  
  .المصالح اإلسرائيلية الحيوية

رائيلي أفيغدور ليبرمان رفضه المطلق للمطلب األميركي بوقف أعمال         بدوره، جدد وزير الخارجية اإلس    
ـ          ، معربا عن ثقته بنجاح     "غير معقول "البناء في المستوطنات واألحياء شرقي القدس المحتلة، واصفا إياه ب

المساعي إلقناع واشنطن بالعدول عن هذا المطلب، لكنه أكد ضرورة اإلصرار على رفـضه ولـوبثمن                
  . باهظ

ير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك عضو مجلس الوزراء المصغر فقد اتخذ مسارا مختلفـا بـشأن                أما وز 
تبحث اإلدارة األمريكية عن إجابة لسؤال ما إذا كانت إسرائيل تسير           "الخالف مع الواليات المتحدة، وقال      

  ."معها بحيوية وجدية نحوتفاهمات عريضة في العملية الدبلوماسية
  30/3/2010الشرق، قطر، 

  
  صحافيون إسرائيليون يحذرون من سياسة حكومة نتنياهو .27

، بن كاسبيت، في مقـال  'معاريف'قال كبير المحللين السياسيين في صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس 
نشره االثنين، ان الحل الوحيد للتوصل التفاق مع اإلدارة االمريكية واخراج تل ابيب من العزلة الدوليـة                 

 بسبب سياسته الخارجية، هو تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو، شريطة ان تضم حـزب               التي تعيشها 
كاديما برئاسة زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، واسناد حقيبة الخارجية لها، وارسـال وزيـر الخارجيـة                

دولـة  الحالي افيغدور ليبرمان، الى البيت لكي يهدد اعضاء حزبه، وال يواصل تهديد المصالح الحيوية لل              
العبرية، على حد تعبير المحلل الذي اضاف انّه ولألسف الشديد، السياسي الوحيد فـي اسـرائيل الـذي                  
بامكانه فرض الحكومة الجديدة هو من اسماه بالسياسي الفاشل، وزير االمن، ايهود باراك، الذي توصـل           

 يجري عن ابتعاد امريكا عـن  الى نتيجة حتمية بان االمور في واشنطن باتت مختلفة للغاية، وان الحديث      
اسرائيل، وليس عن تكتيك تقوم به االدارة الحالية فقط، وبرأيه فإنّه بدون الحكومة الجديـدة ستواصـل                 

  .اسرائيل ادخال االهداف الذاتية في مرماها
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، شيمعون شيفر، فقد رأى ان وزير االمن يعتقد بان          'يديعوت احرونوت 'اما المحلل السياسي في صحيفة      
ط الذي يوجه خطى الوزراء يجب ان يكون االختيار بين توثيق التعاون مع االمريكيين في الـصراع                 الخ

ضد النووي االيراني وبين االصرار على استمرار الوضع القائم في المناطق الفلسطينية، ولفت الى انّـه                
ويرى فيها مطالـب    مقابل الوزير باراك، فإن وزير الخارجية ليبرمان يعارض بحزم المطالب االمريكية            

ويعتقد ليبرمان بانه ال يوجـد اي       . استسالم على نمط تشيكوسلوفاكيا وبولندا عشية الحرب العالمية الثانية        
وهـو يواصـل التمـسك      . احتمال في التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين حسب صيغة الدولتين للشعبين          

 تضم المراكز السكانية لعرب اسرائيل في       بموقف ان الدولة الفلسطينية التي ستقوم في المستقبل يجب ان         
بالمقابل، تضم الى اسـرائيل     . منطقة المثلث، والتي ستنتقل الى حكم فلسطيني في اطار تبادل االراضي          

وكل تسوية اخرى، براي ليبرمان، ستؤدي الى حل دولتـين للفلـسطينيين            . الكتل االستيطانية في الضفة   
  .ونصف دولة لالسرائيليين

قائال انّه بعد سنة في الحكم يبدو ان السائس الذي          ' هآرتس'تب المحلل الوف بن في صحيفة       من ناحيته، ك  
اختفـت  . كان في افضل حاالته عندما اصر على ما له ازاء كبار اقوياء ينكمش اآلن خائفا في الزاويـة                 

يران ام التسليم   التجميد ام البناء في المستوطنات؟ امحاربة ا      . رسالته، وليس واضحا من يمثل وال ما يمثل       
لقنبلة ايرانية؟ ادولتين للشعبين ام ضم الضفة؟ اصالحات اقتصادية جريئـة ام صـب امـوال لتـسمين                  

فهنا بيبي الذي كـان     : االئتالف؟ وتابع ان االزمة في العالقة بالرئيس اوباما اثارت للحظة امورا منسية           
وباما اقوى كثيرا ونتنياهو عـالم بعالقـات        فا. لكن هذا صراع ال احتمال له     . ذات مرة ينابذ زعيم العالم    

القوة، الفتا الى انّه عندما ال يوجد برنامج عمل وال توجد رسالة، يشغلون بالصغائر ويعرضونها علـى                 
تثبيط التهديد  : واوضح المحلل ان نتنياهو انتخب لهدف واحد      . انّها قرارات حاسمة لمستقبل دولة اسرائيل     

تالفا مع احزاب اليمين التـي سـتؤيد عمـال عـسكريا، ولهـذا تعجـل                لهذا فضل ائ  . الذري من ايران  
لكن النتيجة ما تزال ضـئيلة،      . االستعدادات العسكرية، ولهذا عظم الحديث عن المحرقة الثانية والعماليق        

. وايران تغذ السير نحو القنبلة، والعقوبات تتقدم في كسل، واالمريكيون يطلبون من اسرائيل اال تهـاجم               
 نتنياهو لم يقرر ايطيع اوباما ويتنحى جانبا ام يرسل سالحه الجوي الى نطنز، على حد تعبيـر                  وما يزال 
  .المحلل

  30/3/2010القدس العربي، 
  

  وروبا نوويا اذا تعرضت للخراب الكامل أ ستهاجم "سرائيلإ": صهيونيمؤرخ عسكري  .28
متخصص في التاريخ العـسكري     يعتبر مارتين فان كارفيلد، البروفيسور ال     : ـ زهير اندراوس   الناصرة

في قسم العالقات الدولية بالجامعة العبرية بالقدس، من ابرز المتخصصين في الدولة العبرية، وكارفيلـد،               
المنحدر من اصول هولندية، خرج عن طوره للمرة االولى وصرح بان اسرائيل قد تبدو مضطرة البادة                

 بما في ذلك استخدام السالح النووي، اقوال البروفيسور         القارة االوروبية اذا ما تعرضت لالنهيار الكامل،      
االسرائيلي جاءت خالل مقابلة صحافية نادرة ادلى بها للقناة السابعة، وهي اذاعة متخصصة في شـؤون                
المستوطنين، حيث قال في معرض رده على سؤال ان الدولة العبرية ستنظر الى القارة االوروبية علـى                 

  .عرت ان الخراب النهائي يقترب من حدودهاانها هدف معاد اذا ما ش
في حوزتنا المئات من الرؤوس النووية، والصواريخ التي يمكن ان تطال اهدافا مختلفة في              : وساق قائال 

  .قلب القارة االوروبية، بما في ذلك خلف حدود روما، العاصمة االيطالية
سالح الجو االسرائيلي، علمـا بـان       كما ان معظم العواصم االوروبية ستصبح اهدافا مفضلة ل        : واضاف

ـ          على مستوى جيوش العالم، انه في المكـان         13قواتنا المسلحة وجيشنا االسرائيلي ال يقع في المرتبة ال
الثاني او الثالث، وبالتالي شدد البروفيسور االسرائيلي، فنحن نمتلك القدرة على تدمير العـالم معنـا اذا                 

  . اعد بذلك اذا ما اقتربت نهاية اسرائيل، على حد قولهشعرنا باقتراب النهاية، واستطيع ان



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1744:         العدد       30/3/2010الثالثاء  :التاريخ

وتطرق كارفيلد الى الفلسطينيين وقال ان اسرائيل تنتهج استراتيجية محددة تقوم على الطـرد الجمـاعي                
  .للشعب الفلسطيني

 فان كل الفلسطينيين يجب ان يطردوا نهائيا، والحكومة االسرائيلية الحالية تنتظر اللحظـة  : وحسب كالمه 
  .المناسبة لتنفيذ هذا القرار

وتابع كارفيلد، الذي قام مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحافية بترجمة تـصريحاته، قـائال قبـل                
 بالمئة فقط من االسرائيليين يؤمنون بهذا الحل مع الفلسطينيين، وقبل شـهرين  8 ـ  7عامين كان هناك 

) غالوب( بالمئة، واليوم حسب استطالع معهد       33الى  فقط ارتفعت النسبة بين اوساط االسرائيليين لتصل        
عالوة على ذلك، اكد كارفيلد ان رئـيس        !  بالمئة 55الستطالعات الرأي في اسرائيل وصلت النسبة الى        

  .الوزراء االسبق ارييل شارون اراد فعليا وتقدم بخطوات عملية لطرد الفلسطينيين نهائيا، على حد قوله
يجب ان نستغل اي حادث من شأنه ان يـوفر لنـا فرصـة ذهبيـة لطـرد                  : وزاد في هذا السياق قائال    

  . عربيا، وهرب االخرون120 حين قتل 1948الفلسطينيين، كما حصل في دير ياسين عام 
: باالضافة الى ذلك، طالب كارفيلد بضرورة انتهاج خطوات اكثر صعوبة وقسوة مع الفلسطينيين، قـائال              

رائيل من داخل الضفة الغربية وقطاع غزة يجـب ان تـرد عليهـا              كل صاروخ او قذيفة تسقط على اس      
 . قذيفة مدفعية، وهنا يمكن ازالة هذه المناطق عن الوجود بدون اي مشاكل، على حد تعبيره100بـ

  30/3/2010القدس العربي، 
  

   تتهم السعودية بتمويل الجماعات االسالمية المتشددة في البلقان"سرائيلإ" .29
 االذاعة االسرائيلية العامة تصريحات لوزير الخارجية افيغـدور ليبرمـان،   نقلت: غزة ـ اشرف الهور 

  .في البلقان، كما حدث سابقا في كل من افريقيا وامريكا الجنوبية' تغلغل االرهاب'حذر فيها من 
وبحسب ما نقل عن ليبرمان فقد ذكر ان المعلومات االستخبارية المتوفرة تتحدث عـن قيـام منظمـات                  

  .بتجنيد نشطاء وتشكيل بنية تحتية في دول البلقاناسالمية 
يجري تحت غطاء قيام منظمات خيرية سعودية بتحويل اموال الى منـاطق يقطنهـا              'وقال ان هذا االمر     

  .'مسلمون من اصول بوسنية والبانية
يشار الى ان االتهامات الموجهة للسعودية جاءت بعد ايام فقط من رفض المملكـة لتـصريحات رئـيس      

وزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها وقف االستيطان في القدس على اعتبار انها عاصمة               ال
سياسـة  'وطالبت السعودية اللجنة الرباعية الدولية بتقديم توضيحات ازاء ما وصـفتها بــ               .السرائيل

 .'العنجهية االسرائيلية واصرارها على تحدي االرادة الدولية
  30/3/2010القدس العربي، 

  
  غالبية اإلسرائيليين غير راضين عن سياسة نتنياهو: استطالع .30

كشف استطالع جديد للرأي العام أن غالبية اإلسرائيليين غير راضين عن            :محمد جمال  - القدس المحتلة 
راضين،  % 41ممن جرى استطالع آرائهم مقابل       % 53سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بواقع       

  .تائج إال الجمهور يفضلون نتنياهوعن زعيمة المعارضة تسيبي ليفنيورغم هذه الن
وحسب االستطالع الذي نشرته صحيفة معاريف فإن الجمهور اإلسرائيلي يطالب نتنياهوبتنفيذ ما وعد به              
خالل خطابه في جامعة بار إيالن، بضم حزب كاديما إلى االئتالف الحكومي، فيما يظهر االستطالع أن                

يحظى بنسبة متدنية في حال إجراء انتخابات وسيحصل على ثمانية مقاعد فـي الكنيـست              حزب العمل س  
  .فقط

من المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عـن أداء زعيمـة المعارضـة تـسيبي ليفنـي                  % 56وعبر  
ـ           % 34.7مقابل  مقعد في الكنيـست     29راضين، كما ال يزال حزب كاديما يحافظ على قوته وسيحظى ب
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ـ      في إجراء انتخ    مقعداً فـي الكنيـست، وسـتحافظ بـاقي          28ابات جديدة، بينما سيحظى حزب الليكود ب
  . األحزاب نسبيا على مواقعها

وأشارت صحيفة معاريف إلى أنه وفق هذه النتائج ال يمكن إقامة حكومة يسارية، فأحزاب كاديما والعمل                
ـ    ، وهو 55 عدد المقاعد إلى      مقعداً، وفي حال انضمام األحزاب العربية سيصل       44وميرتس سيحظون ب

  .أمر مستبعد في كل األحوال
في المقابل ستفرز هذه النتائج حكومة يمين ضيقة، فأحزاب الليكود وإسرائيل بيتنـا وشـاس ويهـودات                 

  . مقعداً في الكنيست63هتوراة والبيت اليهودي، سيحظون بـ
  30/3/2010الشرق، قطر، 

  
 غموض النووي إزاء ال" تنازالت"لن تقدم أي : "إسرائيل" .31

، أمس، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن تل أبيب "جيروزاليم بوست"نقلت صحيفة : )يو بي أي(
إزاء سياسة الغموض النووي التي تنتهجها، وذلك في قمة األمن النووي التي " تنازالت"لن تقدم أي 

ة العبرية ال تخطط إلعالن وأوضح المسؤول اإلسرائيلي أن الدول. ستعقد في واشنطن في نيسان المقبل
وليست هناك حاجة . لن نغير شيئا إزاء هذا الموضوع: "أي تغيير في سياسة الغموض النووي، مضيفاً

 ". الى إيقاظ الدببة
  30/3/2010السفير، 

  
  "قربان عيد الفصح"إسرائيلي يحاول اقتحام األقصى لذبح  .32

اإلثنين شابا إسرائيليا بالقرب من شارع يافا في اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس : القدس المحتلة
محيط المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، في أعقاب محاولته اقتحام المسجد، وهو يحمل 

  ".عيد الفصح اليهودي"بمناسبة " كقربان"جديا في يده بغية تقديمه 
  30/3/2010السبيل، األردن، 

  
 ارة إسرائيلية في إحدى دول أوروبا الشرقيةإجهاض عملية تفجير كبرى ضد سف .33

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس، أن إحدى دول أوروبا الشرقية اكتشفت وأجهضت عملية  :تل أبيب
تفجير كبرى ضد السفارة اإلسرائيلية فيها، وأن هذه العملية نظمت وخططت من مجموعة من أفراد 

وأضافت أن الشابين اللذين أرسال لتنفيذها .  إلى نهايتهاالحرس الثوري اإليراني مباشرة، من بدايتها
وقالت المصادر ذاتها إن المخابرات اإلسرائيلية تعتقد أن  .اعتقال وهما في مرحلة االنطالق األولية

 .العملية جاءت لالنتقام لمقتل عالم الذرة اإليراني، البروفسور مسعود محمدي
 30/3/2010الشرق األوسط، 

  
  فرض قيوداً مشددة على الدخول لألقصىي و...د الحصار على القدساالحتالل يشد .34

الشرطة اإلسرائيلية ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  30/3/2010القدس العربي، نشرت 
 محصور بالرجال الفلسطينيين الذين تفوق المسجد األقصىن السماح بدخول أثنين بإلايوم  أعلنت

 الضفة الغربية أهالي، ما يستثني آخر إشعار دائمة في القدس حتى إقامةملون  ويح عاما50ً أعمارهم
  . من قبل قوات االحتالل بمناسبة عيد الفصح اليهوديأسبوعالمغلقة لمدة 

.  قوات االحتالل اإلسرائيلي االثنين حصارها المشدد على القدس والبلدة القديمة من المدينةوأحكمت
 الخارجية باستثناء األقصى بوابات المسجد إغالق االحتالل واصل إنس وقالت مصادر محلية في القد

 مشددة مماثلة اتخذتها قوات إجراءات أنضافت المصادر أو ."الناظر"حطة والسلسلة والمجلس : بوابات
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االحتالل على بوابات البلدة القديمة من مدينة القدس، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية وشرطية 
  . البلدة القديمة بدخولهاأحياء مواطن ال يسكن أليبطاقات المواطنين، بحيث لم تسمح مشتركة للتدقيق ب

وكانت قوات االحتالل نشرت المئات من عناصرها على بوابات البلدة القديمة وفي الشوارع والطرقات 
   . ومحيطهاألقصى المسجد إلىالمؤدية 

 مسيرة أي ستمنع إنها الفصح العبري، وقالت  مع بدء عيدتأتي بأنها إجراءاتهاوبررت سلطات االحتالل 
 من اندالع مواجهات عنيفة مع ، تحسباًاألقصى تظاهرة لليهود المتطرفين في محيط بوابات المسجد أو

  . افتتاح كنيس الخرابأعقبتالمواطنين مماثلة لتلك التي 
حتالل اإلسرائيلي وعلى ذلك الصعيد اندلعت مواجهات صباح االثنين بين شبان فلسطينيين وقوات اال

 لالحتفال بعيد األقصى في القدس المحتلة على خلفية نية جماعات يهودية اقتحام األسباطقرب باب 
 عشرات المقدسيين اشتبكوا مع جنود االحتالل عقب منعهم من إنوقال شهود عيان  .الفصح اليهودي

سرائيلي فرضت الحواجز  قوات االحتالل اإلأن إلىشار الشهود أو .األقصى المسجد إلىالدخول 
 مدينة القدس، ومنعت عشرات الحافالت التي تقل فلسطينيين من إلىالعسكرية على الطرقات المؤدية 

  .األقصى المسجد إلى من الدخول 48الداخل المحتل عام 
 األقصىمؤسسة  "، أنعبد الرؤوف أرناؤوطنقالً عن مراسلها  30/3/2010األيام، فلسطين، وأضافت 
، من حصاره المفروض على أمس اإلثنينقالت إن االحتالل اإلسرائيلي خفّف بعد ظهر " لتراثللوقف وا

وسمح  المسجد األقصى المبارك وعلى البلدة القديمة، وقلّل من تواجد قواته على أبواب المسجد األقصى،
 وبحسب أنه" "مؤسسة األقصى"وأكدت  . المسجد األقصىإلىمنذ قبل العصر لجميع المصلين بالدخول 

شهود العيان الذين تواجدوا في المسجد األقصى من كبار السن فإنه لم يقتحم أي مستوطن يهودي أو حتى 
  . كلهاأمسأي سائح أجنبي المسجد، خالل ساعات نهار 

  
   الفلسطينية خالل العام الماضياألراضي دونم من ألف 160سلطات االحتالل تصادر  .35

 ألف دونم من األراضي الفلسطينية 160رائيلي العام الماضي نحو صادرت سلطات االحتالل اإلس: نابلس
 .تحت قوانين مختلفة كقانون األراضي البور والمناطق المغلقة واألراضي المتروكة أو األراضي الشائعة

 االحتالل يتذرع بمصادرة هذه األراضي بحجج أمنية أنوذكر تقرير لمؤسسة التضامن الدولي في نابلس 
 أن إلىمشيرا  ..ر العنصري، وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية وشق الطرق الخاصة بهاوإقامة الجدا

  .أبرز عمليات المصادرة وأكبرها حجماً تمت في مدن القدس والخليل وبيت لحم وجنين ونابلس واألغوار
 ألف دونم من 139 نحو 2009يونيو / حزيرانوبحسب التقرير فقد صادرت قوات  االحتالل في شهر 

طقة األغوار والبحر الميت ومنطقة النبي موسى ومناطق براري عرب التعامرة والعبيدية والرشيدة، من
وفي القدس . ، وهي أكبر مساحة تتم مصادرتها خالل العام الماضي"معاليه أدوميم"لتوسيع مستوطنة 

ها لصالح  وضمت، ألف دونم12ابريل من العام الماضي / نيسانالمحتلة، صادرت قوات االحتالل في 
 آالف دونم من أراضي 3إلى الشرق من المدينة، كما استولت على  " كيدار"و" معاليه أدوميم"مستوطنتي 

 آالف دونما من 3واستولت في الخليل على  ".هارشموئيل"و" راموت"بلدة بيت اكسا لتوسعة مستوطنتي 
كما صادرت  ".كرمئيل" و"متسيدوت يهودا"أراضي بلدة يطا بهدف ضم هذه األراضي إلى مستوطنتي 

 دونمات أخرى 4، إضافةً إلى "كرمي تسور" من أراضي بلدة بيت أمر بهدف توسعة مستوطنة  دونما25ً
 دونما من أراضي قريتي أرطاس 1770كما صادرت  .لصالح إقامة شبكات كهربائية في المنطقة

 دونما من أراضي 940كما استولت على  .قضاء بيت لحم" أفرات"والخضر بغرض ضمها لمستوطنة 
قرية الجبعة بحجة أن هذه األراضي تقع ضمن المناطق العسكرية المغلقة لدولة االحتالل، كما صادرت 

وفي نابلس وضع  .االستيطاني" غوش عتصيون" دونما من قريتي حوسان ونحالين لضمها إلى مجمع 24
ف إقامة بؤرة استيطانية جديدة وضم  دونما من أراضي قرية عصيرة القبلية بهد50االحتالل يده على 
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فيما صادرت عشرات الدونمات األخرى من أراضي كفر قليل  "..يتسهار"مساحات أخرى لمستوطنة 
وفي جنين، صادرت قوات  .يوليو تمهيداً لتوسعات استيطانية جدية حول المدينة/ تموزوبورين في شهر 

وطنة جديدة على أراضي القرية، كما صادرت  دونما من أراضي قرية يعبد إلقامة مست300االحتالل 
  ".شكيد" دونما من نفس القرية من لتوسيع مستوطنة 115
 دونما من أراضي تعود ملكيتها لعائلة العبادي 42 التقرير على ان سلطات االحتالل صادرت ايضا وأكد

  في قرية طورة الغربية الستكمال بناء جدار الفصل العنصري
  30/3/2010وكالة سما، 

  
   مدينة عبرانيةى تحول القدس إل يسعى إلىالشيخ عكرمة صبري يحذر من مخطط صهيوني .36

مفتي صبري الشيخ عكرمة ، أن  إسالم فرحاتنقالً عن مراسلها 30/3/2010، مصر، األهرامنشرت 
 الحثيثة لفرض "إسرائيل" القدس حذر من محاوالت إلنقاذ العليا اإلسالميةالقدس السابق ورئيس الهيئة 

 اإلسالمية األخرىال مكان فيها ألصحاب الديانات . مدينة يهوديةإلى واقع جديد يهدف لتحويل القدس 
. "إسرائيل" واعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسالمي أي معلم عربي ىوالمسيحية والقضاء عل

قامة الهيكل هو إال بداية لتحقيق خططهم البعيدة التي تتمثل في إ وأضاف أن إنشاء كنيس الخراب ما
 أمس األول بنقابة ه واعتبر خالل مؤتمر صحفي عقد، ومعالمهاألقصى أنقاض المسجد ىالمزعوم عل
ضم المسجد اإلبراهيمي ومسجد المصريين بمشاركة مكرم أحمد نقيب الصحفيين المصريين الصحفيين 

ء وسرقة المعالم  الحضاري واالعتدااإلفالس ى عل واضحاً قائمة التراث اليهودي دليالًإلىبالل 
 ضمن معركة ديموغرافية شرسة لزيادة عدد اليهود لتكون النسبة الغالبة األخرىالحضارية للحضارات 

  .للسكان من اليهود بالمدينة
 500ى لإوطالب عكرمة الدول العربية وصندوق القدس بااللتزام بالمبالغ المقررة للصندوق والتي تصل 

  .إلسالمية ودعم القطاعات الخدمية للمقدسيينمليون دوالر للحفاظ علي الحقوق ا
الشيخ عكرمة صبري ، أن غريب الدماطي، القاهرةنقالً عن مراسلها في  30/3/2010الخليج، وأضافت 

أكد أن االستيطان مزق األراضي الفلسطينية بحيث لم يعد باإلمكان إقامة دولة ذات سيادة لغياب الترابط 
لعربية إلى التنبيه للمخطط الصهيوني بشأن تغيير األسماء العربية دعا وسائل اإلعالم ا و.الجغرافي

 من مخططات تهويدية، منها تحويل المدرسة التنكزية التي تقع على صبريوحذر . بالقدس إلى عبرية
تتبنى معركة ديمغرافية ضد " إسرائيل"وأضاف صبري أن  .الجدار الغربي للمسجد األقصى، إلى كنيس

  .ك بسبب تزايد عدد المقدسيينالهوية العربية وذل
الشيخ عكرمة ، أن  حسام حنفي،القاهرةنقالً عن مراسلها في  30/3/2010العرب، قطر، وأوردت 
إن المقدسيين يواجهون مخططات التهويد الصهيونية بزيادة المواليد واإلنجاب، حيث كان : صبري قال

ورفض صبري  . ألف نسمة300، وقد وصل اآلن إلى 1967 ألف نسمة عام 80عدد المقدسيين 
  . األكاذيب التي تروجها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بأن المقدسيين يقومون ببيع منازلهم لليهود

  
  قدسرئيس قسم المخطوطات في األقصى يكشف عن تفاصيل خطة لتهويد ال .37

ي في أكد رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى ناجح بكيرات أن ما يجر:  عهود محسن-السبيل 
القدس من بناء لألحياء االستيطانية جزء من خطة شاملة ومحكمة لتغيير جغرافيا وطبوغرافيا المدينة، 

 مشيراً إلى أن هذا العام ،لتتالءم والمطامع الصهيونية بجعل المدينة عاصمةً أبدية لدولة الكيان الصهيوني
المحاور " السبيل"رات في حديث لـوكشف بكي .سيشهد تغيرات كبيرة في استراتيجيات حكومة االحتالل

  :الرئيسية الثالث التي تستند إليها اإلستراتيجية اإلسرائيلية، وهي
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 الهادف لخلق أحياء يهودية لإلحاطة بالمسجد األقصى والبلدة القديمة؛ لقطع المحور العمراني" .1
ما ينفذ على الشريان الذي يمد األقصى بالحياة من خالل التواجد المقدسي هناك، وهو من أخطر 

  ".األرض لفصل األحياء العربية عن القدس واألقصى
جلب ثالثة ماليين سائح للقدس، وتعريفهم " وهو يهدف بحسب بكيرات لـالمحور السياحيو .2

بالوجود الصهيوني في المدينة من خالل ما يعرف بخاتم سليمان، وهو عبارة عن إنشاء أبنية فخمة 
المخطط "وبين بكيرات أن  ".د للنبي داوود وصوالً لباب الخليللفنادق تبنى من باب المغاربة وتمت

الصهيوني ال يقف عند هذا الحد، بل ويمتد لتطوير هذا المحور ليصبح عدد السياح سبعة ماليين في 
الحفريات واألحياء االستيطانية التي تقام في البلدة القديمة والبلدات "وأشار إلى أن  ".2020العام 

  ."إلقامة إرث صهيوني في المدينةالمجاورة تسعى 
األخطر، فهو مقدمة إلنهاء الوجود الفلسطيني والعربي المسلم " بحسب بكيرات المحور األمنيأما  .3

في المدينة، من خالل تعزيز التواجد األمني المشدد هناك حمايةً لألحياء االستيطانية، ولإلحاطة بما 
  ".للعرب في المدينة" ليميةتجارية دينية تع"يمكن أن يتبقى من حياة عامة 

  30/3/2010السبيل، األردن، 
  

  الصهاينة يسابقون الزمن لالنقضاض على األقصى وبناء الهيكل المزعوم: "مؤسسة األقصى" .38
 اعتبر رئيس مؤسسة األقصى للوقف والتراث زكي اغبارية أن محاوالت الجماعات :القدس المحتلة

يجري بخطى حثيثة، "تهويد للمسجد األقصى والمدينة المقدسة اليهودية المتطرفة للتسريع في عمليات ال
" السبيل"وأوضح اغبارية، في تصريحات لـ ".وبدعم كامل من القيادة السياسية في دولة الكيان الغاصب

أن الصهاينة يسابقون الزمن لالنقضاض على األقصى لبناء الهيكل المزعوم، خصوصاً في ظل وجود "
خذ القتل والتهجير سبيالً لفرض واقع االحتالل على األرض، وموقف عربي حكومة يمينية متطرفة تت

ونوه إلى أن مؤسسة األقصى، وبالتعاون مع بعض المؤسسات  ".هزيل، وواقع فلسطيني متهتك
  .والجمعيات األهلية، تحاول منع عمليات التهويد من خالل النشاط اإلعالمي، والتواجد اليومي في القدس

  30/3/2010 السبيل، األردن،
  

   لم تلغ مكانة اللغة العربية رسميا لكنها تتعمد طمسها فعلياً"إسرائيل": حقوقي فلسطيني .39
 بتغيير القوانين التي تحدد مكانة اللغة العربية، حتى ال  لم تقم عملياً"إسرائيل":  زهير اندراوس-الناصرة 

قع سياسات طمس اللغة العربية وتهميشها رض الواأتُغضب الهيئات الدولية المختلفة، لكنها مارست على 
 المركز العربي للحقوق -" دراسات"يوسف جبارين، مدير . بشكٍل مقصود، هذا ما قاله الحقوقي د

 ثقافية عقدت في المركز الجماهيري في مدينة رهط في النقب، -والسياسات، خالل ندوة سياسية 
وقدم جبارين مداخلة عن المكانة المفقودة  ."تنا هويتنالغ" االلكتروني، تحت عنوان "أخبارنا"بالتعاون مع 

 أن ينص بوضوح على 1922 من العام األصل القانون الرسمي االنتدابي أنكد وأللغة العربية في البالد، 
 على ضمان 1947كما نص قرار التقسيم سنة  .اللغتين العربية والعبرية لغتان رسميتان في البالد

. بية في الجهاز القضائي وفي السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية في البالداستعمال اللغة العر
 المواقع العربية في أسماء لتغيير 1951 سنة "إسرائيل" لجنة المسميات التي شكّلتها إلىوتطرق الباحث 

  .النقب والدور الذي لعبته في تهويد النقب
  30/3/2010القدس العربي، 
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  القمة العربية لقرار إعادة إعمار غزة" تغييب"نتقد تجهة الحصار اللجنة الشعبية لموا .40
تغييب قرار الشروع في إعادة إعمار غزة "انتقدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  : رائد الفي-غزة 

وقال رئيس اللجنة النائب جمال ".  مليار دوالر2عن نتائج القمة، رغم أنه اتخذ مسبقاً ورصد له ميزانية 
 الشروع بذلك اآلن ولو بشكل إمكاننتائج القمة لم تضع آليات الشروع في اإلعمار رغم " إن الخضري

عدم التطرق لموضوع "وقال الخضري إن ". تدريجي وخاصة أن عملية اإلعمار تحتاج عدة سنوات
أس اإلعمار لم يكن متوقعاً من سكان غزة وأصحاب البيوت المدمرة، الذين كانوا يأملون أن يكون على ر

  ".األولويات
  30/3/2010الخليج، 

  
   على ممارسات سلطات االحتاللاألسرى يعتزمون اإلضراب عن الزيارات والطعام احتجاجاً .41

 ، أن األسرىوليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  30/3/2010، القدس العربينشرت 
 في كافة سجون االحتالل  عن الطعام واالمتناع عن الزيارةباإلضراب الشروع واالفلسطينيون قرر

 في التنكيل ه على ممارسات سلطات االحتالل ضدهم وتمادياإلسرائيلي مطلع الشهر القادم احتجاجاً
 والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل األسرى أهالي لجنة  وأعلنت.بأهاليهم خالل قيامهم بزيارتهم

  . من الشهر المقبلاألول من ائيلية سيبدأ اعتباراً عن زيارات السجون اإلسر شامالًإضراباً أناالثنين 
 األسرى في السجون اإلسرائيلية وفي مقدمتها سجنا نفحة وهداريم لمركز األسرى أكد اإلطارفي ذات 

 متفق أيام عن الزيارات وثالثة  عاماًإضراباً ابريل المقبل /ون منذ بداية شهر نيسانأ سيبدأنهمللدراسات 
  .2010 ابريل / نيسان27-17-7 عن الطعام وهي األسرىائل سيضرب فيها عليها بين كافة الفص

وكيل وزارة األسرى في الحكومة الفلسطينية في ، أن غزة من 29/3/2010قدس برس، وأضافت وكالة 
 التي اتخذها األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل ةال إن الخطوات التصعيدي قغزة محمد التتري
 إلى لفت انتباه المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى معاناتهم التي ال تنتهي بفعل اإلسرائيلي، تهدف

  .السياسات اإلسرائيلية المنافية للقوانين الدولية
  

  أسير يفقد بصره في سجون االحتالل بسبب سياسة اإلهمال الطبي في األسر .42
لسان أحد المحررين الذين  كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى، وعلى : ضياء الكحلوت-غزة 

أفرج عنهم من سجون االحتالل، أن أحد األسرى المرضى أصيب بالعمى وفقد حاسة البصر، مبينا أن 
، فيما "الرمد الربيعي"األسير المريض أصيب في بداية األمر بمرض بسيط في عينيه شبيه بمرض 

بيب السجن، األمر الذي أدى رفضت إدارة السجن تقديم العالج الالزم له، كما رفضت عرضه على ط
  .بعد شهور إلى تدهور حالته الصحية بشكل متسارع، فقد على إثرها حاسة البصر

 المركز الفلسطيني إلى خطورة األوضاع الطبية والصحية المتدهورة التي يعاني منها األسرى ونوه
ة إلى العالج  أسير مريض، هم في أمس الحاج1600خاصة المرضى منهم والذين بلغ عددهم قرابة 

  .والتداوي، وزيارة األطباء المتخصصين
  30/3/2010العرب، قطر، 

  
   طفالً الشهر الماضي80منهم ... 2010منذ بداية  فلسطينيين 350 عتقلي االحتالل :الخليل .43

 قال نادي األسير الفلسطيني في محافظة الخليل إن نسبة المعتقلين الفلسطينيين، من محافظة :بيت لحم
 األعلى من بين المحافظات الفلسطينية، في ظل الهجمة االعتقالية التي يمارسها االحتالل منذ الخليل هي

إن عدد أسرى محافظة الخليل في سجون االحتالل، : وقال أمجد النجار، مدير النادي .بداية العام الحالي
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ذ بداية العام الحالي  أسيراً من مختلف قرى وبلدات المحافظة ومخيماتها، وبلغ عدد األسرى من1540بلغ 
  .  الماضيفبراير/  تم اعتقالهم خالل شهر شباط طفال80ً معتقالً من بينهم 350 نحو 2010

  29/3/2010قدس برس، 
  

   الفلسطينيمنختطف ابنتيه بالتعاون مع األي من إسرائيلية واً متزوجاًفلسطينيعتقل ي االحتالل .44
، من قرية حبلة قرب مدينة قلقيلية، في  فلسطينياًمواطناً قالت الشرطة اإلسرائيلية إنها اعتقلت :قلقيلية

إن "وقال ناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية  .شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية
الفلسطيني المعتقل، الذي يبلغ من العمر أربعين عاما، متزوج من إسرائيلية، وانفصل عنها، إال أنه 

، حسب تعبيرها، مضيفا أن الشرطة اإلسرائيلية، تمكنت أيضا "ه، خالفا للقانون اإلسرائيلياحتفظ بابنتي
من السيطرة على ابنتيه اللذان تواجدتا معه في مسكنه بالقرية حيث تم نقلهما إلى إسرائيل، وقد ادعت 

  .الشرطة أن ذلك جاء تنفيذا لقرار صدر عن محكمة إسرائيلية يقضي بنقل حضانة الطفلتين إلى الوالدة
ه بدعوى أنه ال يملك كما قررت الشرطة اإلسرائيلية، توقيفه بتهمة دخول إسرائيل بصورة غير مشروع

  .التصاريح الالزمة، مشيرة إلى أنه سوف يقدم للمحاكمة، مما يعني احتمال صدور قرار بسجنه
  29/3/2010قدس برس، 

  
  قوات إسرائيلية تتوغل شرق خان يونس وتجرف أراض زراعية .45

ن الجيش قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إ:  وكاالت، سمر خالدإبراهيم، كامل -القدس المحتلة 
 بعدد من الدبابات والجرافات بشكل محدود شرق بلدة القرارة في خان  مدعوماًأمساإلسرائيلي توغل 

وذكرت المصادر أن القوات اإلسرائيلية توغلت رفقة ثالث دبابات وأربع  .يونس جنوب قطاع غزة
سط إطالق متقطع العسكري شرق بلدة القرارة و) كيسوفيم(جرافات لمئات األمتار انطالقا من موقع 

وأضافت أن اآلليات العسكرية شرعت فور عملية التوغل بتجريف أراض زراعية في منطقة  .للنيران
  .التوغل التي ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات االستطالع

وكانت قوات إسرائيلية توغلت الليلة قبل الماضية شرق مخيم المغازي لالجئين وسط القطاع وشنت 
  .راضي فيهاعمليات تجريف لأل

  30/3/2010الرأي، األردن، 
  

  "القدس بالنسبة لنا ال تقل أهمية عن باريس بالنسبة لفرنسا: "زحالقة .46
 مسيرة تضامنية مع القدس واحتجاجاً على ما تتعرض األول أمس جرت في مدينة باريس ظهر :باريس

نظم المظاهرة  .ة والمسيحيةله المدينة وأهلها من تهويد وتشريد واستيطان وانتهاك للمقدسات اإلسالمي
  .االتحاد العام لطلبة فلسطين، وشارك فيها اآلالف من العرب والفرنسيين

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وقيادة الحركة الطالبية . وشارك في المظاهرة، د
  .الفلسطينية، وقيادات الجالية الفلسطينية وبقية الجاليات العربية في باريس

مساء ذلك اليوم نظم اتحاد طلبة فلسطين أمسية لمناسبة يوم األرض، تحت شعار تهويد القدس وأثره وفي 
زحالقة محاضرة شرح فيها أوضاع الفلسطينيين في الداخل خاللها  ألقى ،على القضية الفلسطينية

 التطور وتطرق زحالقة إلى ما يحدث في القدس مؤكداً أن. والممارسات اإلسرائيلية العنصرية ضدهم
 تلقى دعماً من الجميع، ودعا زحالقة أناألهم هو بوادر الهبة الشعبية المناهضة لالحتالل والتي يجب 

إلى وحدة ميدانية فلسطينية دفاعاً عن القدس، منوهاً أن القدس ال تحتمل انتظار إتمام المصالحة الشاملة 
بأن الدفاع عن القدس هو دفاع عن الشعب وقال زحالقة . على الساحة الفلسطينية، والتي طال انتظارها

هل يتخيل أحد فرنسا : "وتساءل زحالقة. الفلسطيني بأسره ألن فلسطين بدون القدس هي كالجسد بال روح
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بدون باريس؟ وماذا يبقى من فرنسا بدون باريس؟ القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني ال تقل أهمية عن 
  ".ديني غير موجود في باريسباريس بالنسبة لفرنسا، ال بل هناك بعد 

 30/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  "في ظل محاوالت تصفيتهما"تدعو إلى توحيد األرض والشعب " المبادرة الفلسطينية" .47
 دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى استعادة وحدة األرض والشعب اللذين مزقهما االنقسام :رام اهللا
إن الشعب الفلسطيني وأرضه ": "يوم األرض"ها بمناسبة ذكرى وقالت المبادرة، في بيان ل .المؤذي

وقضيته ومشروعه الوطني يتعرضون لمحاولة تصفية من قبل الحكومة اإلسرائيلية، وأن المطلوب اآلن 
  ".هو استعادة الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية ضد االستيطان والجدار والحصار

  29/3/2010قدس برس، 
  

  "يوم األرض"مشارف غزة في ذكرى تظاهرة على  .48
 ليوم األرض، التي تحل اليوم، عبر 34 ـأحيا نشطاء فلسطينيون وأجانب، أمس، الذكرى ال: )وكاالت(

 وارتدى المتظاهرون، في 48 ـمسيرة سلمية على تخوم الشريط المحتل بين قطاع غزة ومناطق ال
 على إقامة االحتالل شريطاً على مشارف جاًالمسيرة األسبوعية التي تنظمها المبادرة المحلية احتجا

وغرس المتظاهرون األعالم الفلسطينية في منطقة  .القطاع، الثوب الفلسطيني الشعبي والكوفية السوداء
ورفع . الشريط المحتل في خطوة تعبر عن رفضهم الستمرار مصادرة وتصحير األراضي الفلسطينية

ية ونشطاء من حركة التضامن الدولية األعالم الفلسطينية المتظاهرون بمشاركة شخصيات سياسية فلسطين
  .والفتات تطالب برفع الحصار وإنهاء االحتالل

  30/3/2010الخليج، 
  

  امنه% 3.5اآلن ال يملكون سوى و ...األراضيمن % 75 كانوا يملكون 48وفلسطيني: بركة .49
وسط مطالبات  ،34 لـ ذكرى يوم األرض ا48  فلسطينيو الـيحيي : سمر خالد-الضفة الغربية 

للمجتمع الدولي بالضغط على حكومة االحتالل بإيقاف سياسة مصادرة األراضي وإرجاع الحق إلى 
تحدث النائب العربي في  و.أصحابه والكف عن تهويد األقصى ومحاصرته واسرلة اآلثار العربية

: ، وقال48ن في أراضي الكنيست اإلسرائيلي محمد بركة حول المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيو
في كل أسبوع هناك قرارات جديدة تهدف إلى التضييق وإلحاق األذى بنا، عدا عن الحملة الواسعة التي "

 48وأشار بركة إلى أن فلسطينيي . "تقوم بها إسرائيل لهدم البيوت في مناطق الجليل والمثلث والنقب
من األراضي، إال أنهم اآلن ال % 75ا نسبته من السكان كانوا يملكون م% 20الذين يشكلون ما نسبته 

  .من هذه األراضي بفعل المصادرة والتهويد المستمر% 3.5يملكون سوى 
 واستنكر الحملة التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية ضد القيادات الفلسطينية في الداخل أمثال الشيخ رائد 

  .حاكم اإلسرائيليةصالح وسعيد نفاح اللذان يواجهان تهماً سياسية أمام الم
يجب إغراق االحتالل " ودعا بركة إلى تعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، مضيفاً 

  ."في كل مناطق التماس باحتكاكات مستمرة، فهو الشيء الوحيد الذي يزعجه
  30/3/2010الرأي، األردن، 
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   من فلسطين تحت االحتالل%85 :إلحصاء الفلسطينيا .50
 في 85صدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقريراً، أظهر أن أكثر من ألمناسبة يوم األرض، 

 من المستوطنين في ةالمائ في 55 من فلسطين التاريخية أصبحت تحت السيطرة اإلسرائيلية، وأن ةالمائ
فلسطينية المعزولة وأشار التقرير إلى أن مساحة األراضي ال. الضفة الغربية يسكنون في محافظة القدس

 حوالي ألف دونم، أي ما نسبته 555والمحاصرة بين جدار الفصل العنصري والخط األخضر بلغت نحو 
 من مساحة الضفة الغربية، في حين بلغت المساحة الواقعة شرقي الجدار، والمحاطة ةالمائ في 9.8

 من مساحة ةالمائ في 3.4 حوالي كيلومتر مربع، أي ما نسبته 191 حواليبجدار جزئي أو كامل، 
 متر، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، 1500الضفة، فيما أقام االحتالل منطقة عازلة بعرض 

أي ( كيلومتراً مربعاً من إجمالي مساحة قطاع غزة 87 كيلومتراً، ما يعني أنها ستقتطع 58والبالغة نحو 
  ). من مساحتهةالمائ في 24

 وحدة سكنية في األراضي ةومائ ألف 23االحتالل هدمت ما يزيد عن ولفت التقرير إلى أن قوات 
  .، بحجة مقاومة االحتالل أو البناء من دون ترخيص2009 و1967الفلسطينية بين العامين 

  30/3/2010السفير، 
  

  من مساحة الضفة% 33استغلت عملية السالم لبسط سيطرتها الكاملة على " إسرائيل ":التفكجي .51
قال خبير االستيطان ومدير مركز الخرائط للدراسات العربية بالقدس خليل : غلسعاطف د -نابلس 

 على 1992 استغلت عملية السالم مع الفلسطينيين لبسط سيطرتها الكاملة منذ العام "إسرائيل"التفكجي إن 
من مساحة الضفة الغربية خاصة بمنطقة األغوار، وذلك تحت مسميات مختلفة % 33أكثر من 
 وخالل تلك الفترة "إسرائيل"وأكد التفكجي أن  . الطبيعية ومناطق الكسارات والطرق االلتفافيةكالمحميات

من مساحتها من % 6 على جميع المخططات الهيكلية للمستوطنات بالضفة والتي تعادل صادقت أيضاً
وغير " ج" و"ب"و" أ"أجل تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى أنه وعند توزيع األراضي داخل الضفة إلى مناطق 

منقوصا منها بالطبع مساحة "من مساحة الضفة % 42لم يتبق للفلسطينيين إال " وفق اتفاق أوسلو"ذلك 
  ".2 كلم58، وأيضا منطقة اللطرون 2 كلم200 ومنطقة غور األردن 2 كلم70القدس الشرقية 
 بالداخل الفلسطيني  تستخدم سياسة التهويد نفسها سواء بالضفة أو بالقدس أو"إسرائيل"وأشار إلى أن 

من أراضي فلسطين التاريخية لكنهم وفي % 96حيث كان الفلسطينيون يمتلكون "، 1948المحتل عام 
كما استغل االحتالل عملية السالم لتوسيع مستوطناته  ".منها% 4 لم يعودوا يمتلكون سوى 1976العام 

 مليار 17حة الضفة، حيث رصد لذلك من مسا% 1.6وإقامة المزيد منها داخل الضفة الغربية بما يعادل 
  ". بؤرة استيطانية116 مستوطنة و145 ألف وحدة سكنية في 36أقام "دوالر و

 وما 1967في مدينة القدس عام % 100وقارن خبير االستيطان بين ما كان يملكه الفلسطينيون بنسبة 
ذلك الحين في مصادرة  مستمرة ومنذ "إسرائيل" أن ، موضحاً%13لديهم اليوم الذي ال يتعدى سوى 

  . ألف وحدة سكنية50 ألف مستوطن وتسعى إلكمال بناء 200المزيد من األرض لصالح أكثر من 
وحسب التفكجي فإن إسرائيل اتبعت أساليب مختلفة للسيطرة على األرض كالمصادرة للمصلحة العامة 

ضافة لسحب الهويات، إ"، وبذريعة أمالك غائبين ولصالح التخطيط والتنظيم، %65والتي تجاوزت 
  ".وعبرنة المناطق العربية، والجدار، والتهجير وبناء الكنائس

  29/3/2010نت، .الجزيرة
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  الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة تستعد لعقد المؤتمر العام .52
يئة الوطنية الفلسطينية لله(انعقد في دمشق يوم أمس األول، األحد، االجتماع الثاني للجنة القيادية المؤقتة 

، للبحث بشكل أساسي في التحضير لعقد المؤتمر العام للهيئة في مطلع شهر )للدفاع عن الحقوق الثابتة
وقد ناقش المجتمعون بصورة مفصلة التحضيرات الالزمة للمؤتمر العام للهيئة،  .يونيو المقبل /حزيران

  .سياسية التي ستقدم إلى المؤتمر لمناقشتها وإقرارهاوفي مقدمتها إعداد الوثيقة التنظيمية والوثيقة ال
 30/3/2010، 48عرب

  
  74سماح االحتالل بإدخال األحذية والمالبس يرفع عدد السلع المسموح بدخولها غزة إلى  .53

 وبعد نحو ثالثة أعوام من الحصار المشدد المفروض وافق االحتالل اإلسرائيلي أخيراً:  حامد جاد-غزة 
وأعلن وكيل مساعد وزارة االقتصاد  .األحذية والمالبس إلى أسواق قطاع غزةعلى غزة إدخال 

الفلسطينية ناصر السراج أن سلطات االحتالل وافقت على البدء بتزويد غزة باألحذية والمالبس اعتباراً 
من نهاية األسبوع الحالي، وذلك بمعدل يسمح بدخول عشر شاحنات في اليوم الواحد من الصنفين 

  .ينالمذكور
 شاحنة من هذين يمائتأكد مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع إلى غزة رائد فتوح أن حمولة نحو و

يزال االحتالل يحتجزها في موانئه، في حين أن ما سيسمح االحتالل بدخوله يقدر بحمولة  الصنفين ما
له أخيرا من جزءاً مما سمح االحتالل بدخو"أن " الغد"وأوضح فتوح في حديث إلى .  شاحنة50نحو 

مبينا انه مع ". الزجاج كان أيضاً ضمن مئات حاويات البضائع التي مايزال االحتالل يحتجزها في موانئه
 74يصبح عدد السلع المسموح بدخولها إلى القطاع نحو " المالبس واألحذية"دخول الصنفين الجديدين 

  .ل الحصارسلعة وذلك من أصل ما يزيد عن خمسة آالف سلعة كانت تدخل غزة قب
  30/3/2010الغد، األردن، 

  
  تشكيل لجنة لمساءلة صحافيين فلسطينيين مطبعين .54

قررت األمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين خالل جلسة طارئة لها عقدت، أمس، تشكيل : )معاً(
ي لقاء مع لجنة مساءلة لالستماع للصحافيين على خلفية الضجة االعالمية التي أثيرت حول مشاركتهم ف

صحافيين إسرائيليين في تل أبيب، حيث كلفت اللجنة بااللتقاء مع الصحافيين المعنيين لتوضيح مالبسات 
 العامة ضرورة البحث لوضع معايير وضوابط لمنع تكرار مثل هذه الحوادث األمانةوقررت  .الموقف

ف تبحث خالل اجتماعها المقبل مستقبالً، في حين أكدت مصادر رسمية في النقابة أن األمانة العامة سو
  .هذا الموضوع بالتفصيل من أجل الخروج بآليات عمل واضحة ومعلنة لكافة الصحافيين الفلسطينيين

  30/3/2010الخليج، 
  

  ينظم سلسلة ندوات حول حقيقة ما يجري في القدس" المنتدى الفلسطيني: "هولندا .55
دوات وأنشطة في عدد من المدن الهولندية للتعريف سلسلة ن" المنتدى الفلسطيني في هولندا" ينظم :الهاي

بقضية القدس، والتي تتعرض المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها لمحاوالت إسرائيلية من أجل تهويدها 
فقد أقيمت ثالث ندوات في مدينتي الهاي واليدن، يومي  ".التراث اليهودي"وضمها إلى ما يسمى قائمة 

، وذلك استكماال لسلسلة "ماذا يجري حقيقة في بيت المقدس"تحت عنوان ، )28/3 -27(السبت واألحد 
من األنشطة المماثلة، التي بدأت قبل أسبوعين، وكان نظّم المنتدى أولى أنشطته في الثالث عشر من 

، وذلك في مدينة "واقع المقدسات في ظل استئناف المفاوضات" مارس الجاري، بعقد ندوة تبحث في /آذار
  .لهولنديةروتردام ا

  29/3/2010قدس برس، 
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  األونروا توزع نموذجاً جديداً لبطاقات الالجئين .56

بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بتطبيق نظام تسجيل وثائق :  إيهاب مجاهد-عمان 
وستقوم الوكالة  . بالتعاون مع خمس جهات مانحةإعدادهالالجئين الفلسطينيين الذي فرغت الوكالة من 

" ونروااأل"وتمكنت  .المقبليونيو / تسليم الالجئين النموذج الجديد لبطاقات التسجيل العائلية في حزيرانب
، بعضها يعود إلى  مليون وثيقة تاريخية تتعلق بالالجئين الكترونيا17,56ًعبر النظام الجديد من توثيق 

الة بدأت بتطبيق نظام التسجيل في وكانت الوك .، في مناطق عمل الوكالة الخمس1948فترة ما قبل العام 
  .يناير/ لبنان ومن ثم سوريا والضفة الغربية فيما سيطبق في قطاع غزة في كانون الثاني

  30/3/2010الدستور، األردن، 
  

  "الحركة الشعبية للدفاع عن حق العودة"تقيم ورشة تثقيفية حول " ثابت" .57
الحركة الشعبية للدفاع عن حق " تثقيفية حول لحق العودة ورشة تدريبية" ثابت" أقامت منظمة :بيروت
في " الرحمة للعمل االجتماعي"، في مركز )28/3(وذلك يوم األحد الماضي " مشاكل وحلول.. العودة 
وشارك في ". يوم األرض"، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والثالثين لـ  في جنوب لبنانصيدا/ عبرا

  .في المخيمات والتجمعات" ثابت"الفلسطيني ومندوبي الندوة عدد من مؤسسات المجتمع المدني 
توعية الالجئين من "، في كلمة االفتتاح، على ضرورة "ثابت"وأكد علي هويدي، مدير عام منظمة 

محاوالت شطب قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة التي تمارس بأيد صهيونية وأمريكية وأوروبية 
، عارضاً ألهمية االستفادة من دروس مناسبة يوم "يدي الفلسطينيةوعربية، إال من رحم ربي، وبعض األ

وتقديم الغالي والنفيس في "األرض لجهة رفض مصادرة األراضي وعمليات التهويد وتهجير السكان 
، مستعرضاً المستجدات المتعلقة في ملف الالجئين الفلسطينيين "سبيل الدفاع عن المقدسات الفلسطينية

  .ين في لبنان بشكل خاصبشكل عام والالجئ
ثقافة "الفلسطيني سمير عطية تحت عنوان " بيت الشعر"وركّز المحور األول، الذي تحدث فيه مدير عام 
، مستعرضاً سلوك الالجئين الثقافي العفوي المتشبث "العودة وأثرها على مجتمع الالجئين في المخيمات

والشهداء ومضامين الصمود والمقاومة واألمل التي بالرموز الفلسطينية كأسماء البلدات والقرى والقادة 
مازال الالجئ الفلسطيني يزين بها جدران مخيمه وبيته ويطلق أسمائها على أوالده ومدارسه ومحالته 
التجارية واألحياء السكنية مما يؤشر وبشكل واضح وقوي على أن الالجئ الفلسطيني ال يزال متمسكا 

  ".بحقه في العودة
لحق العودة وكان بعنوان تحت " ثابت"لثاني فتناوله محمد الشيخ سالم المدير التنفيذي لمنظمة أما المحور ا

، منطلقاً من تعريف عام بالفئة "ظاهرة تعدد مؤسسات العودة في أماكن اللجوء بين السلب واإليجاب"
ة في مجال حق المستهدفة من برامج حق العودة متنقالً بين األسس التي بنيت عليها المؤسسات العامل

العودة، إلى الدور المفترض لهذه المؤسسات والسلبيات واإليجابيات المتوقعة من تكاثرها معوالُ في تقييم 
  .الظاهرة على أثر كل مؤسسة في مساحة اختصاص عملها و فكرة إنشائها

ثالث عن في حين تحدث معين مناع، الباحث في مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في المحور ال
، حيث "دور الحركة الشعبية في تكريس حق العودة ورفض توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان"

استعرض منّاع مكونات المجتمع المدني الفلسطيني مركزا على ضرورة االستفادة من كل نقاط القوة لهذا 
قه واألفكار المطروحة المجتمع، وأهمية طرح مواقف األطراف الرئيسية من حق العودة وطريقة تطبي

  وأشار إلى أهمية توثيق أواصر العالقة بين المخيم وجواره كأحد أهم  .على طاولة التعامل مع الالجئ
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حلقات التحصين الرمزية، ملقياً المسؤولية على عاتق ما تؤمن به الحركة الشعبية للمجتمع، من مؤسسات 
  .وحركات وأحزاب وأصحاب رأي ورموز عمل جماهيرية

  30/3/2010 س برس،قد
  

  أكبر كوفية فلسطينية في ذكرى يوم األرض .58
 أعلن شباب فلسطينيون عن بدء تجهيز أكبر كوفية فلسطينية وإدخالها موسوعة غينس لألرقام :رام اهللا

وقال عمر  . أمتار، والتي تعد األولى من نوعها في فلسطين والعالم5 متر وعرض 500القياسية بطول 
دقاء فلسطين وهي صاحبة الفكرة أن هذا التوجه جاء من اجل تجسيد الكوفية ناصر رئيس جمعية أص

كرمز للثقافة والتراث والنضال الفلسطيني والتي ذاع صيتها في العالم قاطبة وأصبحت رمزا للقضية 
وأوضح ناصر أن الكوفية ستعرض أمام الجمهور في يوم . الفلسطينية وكل حركات التحرر في العالم

  .دار الفصل العنصرياألرض على ج
  30/3/2010، األردنالغد، 

  
  كتاب جديد يوثق لجرائم االحتالل اإلسرائيلي في غزة .59

لمؤلفه بدر عقيلي والصادر عن دار " جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة" يوثق كتاب :)بترا( - عمان
ويضم  .ضفة الغربية، لشهادات جنود إسرائيليين عن فظائع ارتكبوها في غزة والالجليل للنشر حديثاً

الكتاب شهادات لهؤالء الجنود أنفسهم الذين شاركوا في الحرب وصنعوا مأساتها وأحداثها وما خلفته على 
  . في العالماإلعالم معظم وسائل أبرزتهارض الواقع من قتل جماعي 

نيت به من  في حربها على غزة ألنها لم تكن بعدما م"إسرائيل"ويبين الكتاب الركائز التي اعتمدتها 
 لتخاطر بهزيمة أخرى غير متوقعة وال شبه هزيمة 2006خسائر وهزيمة في حربها على لبنان العام 

  .من اعتمادها سياسة األرض المحروقة والتعبئة والالمباالة بالرأي العام العالمي
ئيلي على لذلك فان الكتاب من خالل الشهادات الموثقة يؤكد وعلى لسان من شاركوا في العدوان اإلسرا

غزة أن الهجمات لم تكن تفرق بين إنسان وآخر وإنما كانت عشوائية دون مراعاة للتجمعات السكانية 
 والقذائف السهمية والمتفجرات األبيضحيث استخدمت فيها األسلحة المحرمة دوليا خصوصا الفسفور 

  . التقارير الطبيةأثبتتهاالمعدنية والتي 
  30/3/2010، األردنالغد، 

  
   فلسطيني يفوز بجائزة فرنسيةفيلم .60

للمخرج الفلسطيني كمال جعفري المقيم في الواليات المتحدة جائزة لويس " ميناء الذاكرة"منح فيلم 
وقدم الفيلم  . األولأمس الواقع في باريس التي اختتمت مساء أفالم تظاهرة مهرجان إطارماركوريل في 

  . الواقع الذي يقام كل عام في مركز جورج بومبيدوأفالمضمن الدورة الثانية والثالثين من مهرجان 
للمخرج البيرتو آرسي جائزة ريد " كيف تقتل فيال"ومنحت لجنة التحكيم الفيلم االسباني الفلسطيني 

 ضحايا أفرادهفيكتاروم وهو يصور بجرأة نادرة الحرب ضد غزة، كما عاشها فريق مسعف يقع عدد من 
  .لتلك الحرب

  30/3/2010الخليج، 
 

   لترسيخ ثقافة القدس كموقع مقدس تدعوبهية الحريري .61
رأست النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعا لهيئة تنسيق برنامج إحياء ذكرى يوم األرض المنبثقة               
عن اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا والجوار، وأكدت الحريـري خـالل االجتمـاع                
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القضية الفلسطينية مادة يومية للطالب في المدارس سواء من خالل التعريف           ضرورة ان تتحول القدس و    
بها وبما تتعرض له من تهديد واعتداءات اسرائيلية واستباحة لألرض والمقدسات، او من خالل أبحـاث                

ان مواجهة ما يقوم به العدو االسرائيلي في        : وقالت.وتوقيع عرائض وانشطة دائمة ثقافية وفنية وتراثية        
راضي الفلسطينية من اعتداءات بحق البشر والحجر والشجر، يستدعي منا جميعا العمل لترسيخ ثقافة              األ

القدس بما هي موقع مقدس ورمز عالمي اسالمي ومسيحي يجب حمايته بالتواصل مع كل القوى الحيـة                 
 قـضية القـدس     والمؤثرة في الرأي العام العالمي ومع األصدقاء حول العالم ، وهذا ال يتم اذا لم تبـق                

  .وفلسطين القضية المركزية بالنسبة لنا من جيل الى جيل وحتى اعادة الحق الفلسطيني الى اصحابه
 30/3/2010المستقبل، 

  
  "الخيار الوحيد الذى تركه لنا اعداؤنا هو المقاومة": بثينة شعبان .62

ية السورية صرحت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهور:  ابراهيم حميدي-سرت
استغرقا نقاشاً مطوالً وحيوياً، « اإلسرائيلي والسالم -الدكتورة بثينة شعبان بأن موضوع الصراع العربي

جدياً «وأوضحت شعبان التي حضرت اجتماع القادة المغلق ان النقاش كان  .خالل جلسات القمة العربية
اتفاق على «شيرة الى انه جرى التوصل الى ، م»ومسؤوالً آخذاً في االعتبار ما تنتظره الجماهير العربية

 .»دعم المقاومة في كل أشكالها في فلسطين ولبنان وسورية، وأيضاً وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل
لكن إسرائيل يوماً بعد يوم تهاجم وتتوغل وترتكب . نسعى الى السالم«: وتابعت شعبان في تصريحات

، مشيرة رداً على سؤال إلى »رة بعد األخرى انها ال تريد السالمجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأثبتت م
مبادرة السالم العربية موجودة ومطروحة على الطاولة، لكن الطرف اإلسرائيلي هو الذي ال يريد «ان 

والمقاومة هي الخيار الذي فرضه علينا اعداؤنا بسبب احتاللهم وجرائمهم ضد الشعب . السالم
   .»لخيار الوحيد الذى تركه لنا اعداؤنا هو المقاومةا«: وزادت. »الفلسطيني

  30/3/2010الحياة، 
  

  أن ذلك ينطبق تماما على الوضع في فلسطينويؤكد مفتي مصر يبيح الكفاح المسلح  .63
، مؤكدا 'الكفاح المسلح لدرء العدوان ومقاومة المعتدي'علي جمعة . أباح مفتي الديار المصرية د: القاهرة

ما على الوضع في فلسطين، وال يندرج تحت إطار اإلرهاب ولكن المقاومة أن ذلك ينطبق تما
المشروعة، حيث جاء ذلك أثناء رده على أسئلة عدد من المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي حول 

ورحب القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين في مصر صبحي . اإلرهاب المنعقد في المدينة المنورة
في '، مؤكداً أنه 'يدعم وجود المقاومة الفلسطينية'فتي المصري، مضيفا أن كالمه صالح بتصريحات الم

حالة إباحة الحكومة المصرية للكفاح المسلح ضد إسرائيل فسيكون اإلخوان أول من يتقدم الصفوف 
 .'األولى

  30/3/2010الجريدة، الكويت، 
  

   فلسطينياً إلى غزة٢٥٠ترحيل  مصر تقرر  .64
 أصدرت وزارة الداخلية قراراً بترحيل عدد من الفلسطينيين إلى بالدهم، :لخطيبأحمد ا-المصري اليوم

قدم بعضهم إلى مصر بشكل غير شرعى سواء من الذين تورطوا فى أعمال جنائية، أو الذين تم القبض 
وقالت مصادر مطلعة  .عليهم فى سيناء بعد تسللهم إلى البالد عبر األنفاق ولهم صالت بقضايا إرهابية

 فلسطينياً خالل األشهر القليلة الماضية نتيجة ٢٥٠رحلت أكثر من » الداخلية«إن » المصرى اليوم«لـ
وأشارت  .عالقتهم بعدد من المتهمين فى بعض القضايا اإلرهابية ومنها قضيتا خليتى حزب اهللا والزيتون

: ة عبر التسلل، هماالمصادر إلى أن السلطات األمنية نجحت فى القبض على شقيقين قدما من قطاع غز
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عماد وعصام عبداهللا الشاعر، وتم احتجازهما داخل حجز ترحيالت الجيزة استعداداً لترحيلهما بعدما تأكد 
إن السلطات لديها حالة «: وأضافت المصادر .لألجهزة األمنية دخولهما إلى مصر عبر أنفاق قطاع غزة

عبر األنفاق والدروب الموجودة على الحدود مع استنفار تام نتيجة تسلل بعض الفلسطينيين إلى البالد 
  .قطاع غزة

  30/3/2010المصري اليوم، 
  

   تستنكر االجراءات بحق االسرى في سجون االحتالل في األردنالعربية لحقوق االنسان .65
استنكرت المنظمة العربية لحقوق االنسان في االردن االنباء عن وفاة مائة وتسعين اسيرا في : عمان

الل وكانت وفاة غالبيتهم بسبب االهمال الطبي المدروس وعدم معالجة االسرى وتزويدهم سجون االحت
باالضافة الالف المعتقلين الذين زاد عددهم عن احد عشر الف معتقل في حمالت  باالدوية الالزمة ،

ة في وقالت المنظم .اعتقال متكررة على سكان الضفة الغربية والقدس الواقعة تحت االحتالل الصهيوني
بيان اصدرته امس انها وهي ترى في هذه االجراءات انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين وحرياتهم في 
االراضي العربية المحتلة لتطالب الجامعة العربية وهيئة االمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان الدولية 

تقلين واالسرى في سجون والعربية باستنكار هذه االجراءات وادانتها والمطالبة باطالق سراح المع
  .االحتالل مع توفير الرعاية الطبية والزيارات لالسرى والمعتقلين

  30/3/2010الدستور، األردن، 
  

 أكبر صندوق تعويضات سويدي يحظر االستثمار في شركة إسرائيلية  .66
البيـت  "أعلن اكبر صندوق تعويضات سويدي امس، انه وضع على الئحته السوداء شـركة              ): أ ف ب  (
  .  اإلسرائيلية لتصنيع األسلحة، ألنها تشارك في بناء جدار الفصل العنصري في فلسطين"ستمزسي

 السويدي في تقريره السنوي، ان اللجنة األخالقية التابعة له أوصت بعدم االستثمار             "صندوق اي بي  "وقال  
  . "لم يعط النتائج المتوخاةألن الحوار الذي تم بين اللجنة األخالقية والشركة "في هذه الشركة اإلسرائيلية 

النها اعتبرت انها يمكن ان تكـون لهـا عالقـة           "وأوصت اللجنة بعدم االستثمار في الشركة االسرائيلية        
بخروقات لالتفاقات واألعراف الدولية األساسية نتيجة مشاركتها في تطوير ووضع وصيانة نظام مراقبة             

  . "فة الغربيةخاص في بعض مناطق جدار الفصل قيد البناء في الض
30/3/2010السفير،   

      
  بلير يؤكد ضرورة تحول المفاوضات إلى مفاوضات مباشرة  .67

أكد المبعوث االوروبي للسالم في الشرق األوسط توني بليـر ضـرورة ايـالء              :  فكرية أحمد  -الهاي  
قد في فلسطين مطلع    االتحاد األوروبي وبقية دول العالم االهتمام الكافي لمؤتمر االستثمار الثاني الذي سيع           

يونيو القادم، وشدد على ان هذا المؤتمر سيسعي الفادة الفلسطينيين من االسـتثمار األجنبـي المباشـر                 
  . وإعطاء دفعة القتصاد بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية

ـ        "الوفد"وأشار بلير في تقرير له لالتحاد األوروبي اطلعت عليه           ة  أمس، ان األراضـي الفلـسطينية مليئ
بالموارد الطبيعية وتحتاج فقط الي تنظيم المشاريع، وان رئيس الوزراء سالم فياض يـشارك اعـضاء                
الحكومة في وضع خطة إلقامة دولة فلسطينية قوية، وعلي المجتمع الدولي ان يسهم لجعل ذلـك حقيقـة                  

د الفلسطيني وإعطاءه   واقعة، لتكريس أسس الدولة، ورفع ثقل االحتالل تدريجيا، وفتح اآلفاق أمام االقتصا           
  .دفعة حيوية هائلة

وأشار بلير في تقريره الي ان الفترة المقبلة يجب العمل فيها على تزاوج األهداف الفلسطينية واإلسرائيلية                
معا بطريقة هادفة، مع بذل جهود عملية سياسية متواصلة وقوية للمـساعدة فـي بنـاء أسـس الدولـة                    
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الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء فياض كرسا نفسيهما لبنـاء          وقال بلير ان الرئيس     .  الفلسطينية
دولة فلسطينية فاعلة، يمكنها أن تعيش جنبا إلي جنب مع إسرائيل في سالم وأمن، وحكومة إسرائيل تقر                 
وتؤيد من حيث المبدأ قيام دولتين، ولكن يجب االعتراف ان عملية السالم والجهود الرامية إليها مازالت                

كن عكسها بسهولة لالطاحة بالسالم، وفي هذا سبب قوي يدفع الطرفين بجانب الدعم الـدولي               هشة، ويم 
للتحرك من المحادثات غير المباشرة إلي المفاوضات المباشرة، ومن ثم الوصول إلـي اتفـاق الوضـع                 

  .النهائي
29/3/2010الوفد، مصر،   

  
  ألمن ضد االستيطانواشنطن تدرس االمتناع عن التصويت على قرار محتمل في مجلس ا .68

كشفت مصادر إعالمية نقالً عن مصدر دبلوماسي أن الواليات المتحدة تدرس           :  وكاالت -القدس المحتلة   
االمتناع عن التصويت على قرار محتمل سيتخذه مجلس األمن الدولي ضد االستيطان في القسم الـشرقي      

 أن المسؤولين األمريكيين في واشنطن لم       )بي بي سي  (وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية     . من القدس المحتلة  
يؤكدوا النبأ، كما أنه ليس هناك أي خطط ملموسة إلدراج مثل هذا القرار على جـدول أعمـال األمـم                    

  .المتحدة
30/3/2010الخليج،   

  
  االتحاد البرلماني الدولي يرفض مناقشة االنتهاكات اإلسرائيلية .69

  ,  العربية واإلسالمية بمؤتمر االتحاد البرلمـاني الـدولي        فشلت المجموعتان   :   محمود المناوي   -بانكوك  
 في إدراج االنتهاكات اإلسـرائيلية للمقدسـات اإلسـالمية           , الذي عقد أمس بالعاصمة التايالندية بانكوك     

  .والمسيحية في القدس
 ورفض التوسـع االسـتيطاني ضـمن         ,  وضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح للتراث اليهودي        

 وعزز من اخفاق المجموعتين العربية واإلسالمية حصول مقترحهما          . جدول أعمال المؤتمر كبند طاريء    
  . صوتا فقط وسط معارضة معظم الدول االوروبية 466 علي

30/3/2010االهرام، مصر،   
  

  آالف الجوازات عبر شركة طيران صهيونية" الموساد"بريطانيا تحقق في تزوير  .70
" الموسـاد "األمنية البريطانية حول إقدام جهاز االستخبارات الصهيوني الخـارجي          تحقق السلطات   : لندن

بتزوير آالف جوازات السفر البريطانية، وذلك في أعقاب الكشف عن قيامها بتزوير جوازات سفر لتنفيذ               
  .جريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح

حول  " M16" تدور لدى جهاز المخابرات البريطاني       البريطانية أن شكوكاً  " أخبار العالم "وذكرت صحيفة   
على تزييف آالف الجوازات البريطانية، بمساعدة شركة طيران صهيونية تعاونـت           " الموساد"إقدام جهاز   

  ".الموساد"مع 
" اإلسرائيلي"إن الموساد   "ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين في جهاز المخابرات البريطاني قولهم           

من تزييف اآلالف مـن جـوازات الـسفر         " إسرائيلية"ل نشاطه المستور عبر شركة طيران       استطاع خال 
البريطانية، وهناك شكوك أن بعض هذه الجوازات تم استخدامها في عملية اغتيال القائـد فـي حمـاس                  

  ".محمود المبحوح في دبي
 عن الـصحيفة؛ أن مـصادر       العبرية نقالً " معاريف"واستناداً إلى ما نشرته النسخة اإللكترونية لصحيفة        

الشرطة البريطانية باتت تشك أيضا في عمليات الفحص التي تمت للوفد األمني الذي شارك في مـؤتمر                 
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العام الماضي في الكيان الصهيوني، ذلك أنـه تـم فحـص جـوازات الـسفر                " اإلرهاب"ضد ما يسمى    
  .البريطانية دون الوفود القادمة من دول أخرى

24/3/2010عالم، المركز الفلسطيني لإل  
  

   يدقون على جدران الصمت العربي امام مشهد اجتياح وتهويد فلسطين48 فلسطينيو .71
ليوم ، الذكرى السنوية الرابعة      ا 48تحيي الجماهير العربية الفلسطينية في فلسطين المحتلة        : نواف الزرو 

منهجية المعادية لها في مختلف     الثالثين ليوم األرض الخالد في ظّل تصعيد السياسة الرسمية االحتاللية ال          و
  .مناحي الحياة

ففي بيانها الذي اصدرته في هذه المناسبة اوضحت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العـرب ، ان                 
هذه الذكرى تحل في ظّل مواصلة العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطينيي ، وأكـد المـشاركون ،                 

ليست مجرد مناسبة وطنية عادية ، وأنها ليـست عيـداً وطنيـاً             خالل نقاشهم ، ان ذكرى يوم األرض        
للجماهير العربية الفلسطينية في البالد ، إنما يعتبرها اهلنا يوماً نضالياً كفاحياً وحدوياً يتجاوز الرمزية ،                
خصوصاً في وجه سياسة المؤسسة اإلسرائيلية التي تستهدف وجود وحقوق الجماهير العربيـة القوميـة               

المدنية ، وان هذه المناسبة تأتي في ظل أحلك الظروف وأكبر التحديات التي تواجه الفلـسطينيين                منها و 
في مختلف مناحي الحياة ، السيما على مستوى األرض والبناء وتنامي مظاهر العنـصرية والفاشـية ،                 

لحكـومي مـع    الشعبية منها والرسمية ، إضافة الى قضايا التمييز العنصري كما يتجلّى فـي التعامـل ا               
  .. السلطات المحلية العربية

 فان دولة االحتالل ليست فقط 48فوفق احدث معطيات ووقائع ما يجري على ارض فلسطين المحتلة ـ  
لم تتوقف عن مشاريع المصادرة والتهويد ضد االرض والمكان العربي الفلسطيني ، بل صـعدت مـن                 

هاز استراتيجيا على القضية تاريخيـا وجغرافيـا        هجومها وحربها الشاملة على اهلنا هناك ، بهدف االج        
  . وتراثيا

إن معركة الفلسطينيين في الداخل هـي الحفـاظ   "النائب العربي جمال زحالقة قال خالل مظاهرة في اللد        
  ".على الوجود العربي الفلسطيني في مدن الساحل ، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة

ة التحكم في الديمغرافيا والجغرافيا ، فنسبة العرب في مدينة اللد           في اللد والرملة تحاول السلط    : "وأوضح
 في المئة ، وهذا يقلق السلطات التي تقوم بمساع محمومة لهدم بيـوت عربيـة وبنـاء                  40وصلت الى   

وخلـص زحالقـة إلـى      ". مساكن لليهود الحريديم ، وهي تحرم العرب من رخص البناء بهدف ترحيلهم           
 في اللد سابق إلقامة دولة اسرائيل ، الحق في المسكن هو فوق كل القـوانين ،                 إن الوجود العربي  : القول

فمؤسسة التخطيط في اسرائيل هي أسـوأ وأخطـر مؤسـسة           . خصوصاً وإنها قوانين التمييز اإلسرائيلي    
  .نواجهها ، فهي أسوأ من جهاز الشاباك والشرطة

  مرتكزات االستراتيجية الصهيونية
ر والبدايات ، فمنذ البدايات األولى لنشوئها ، تبنت الحركة الصهيونية العالمية كما             ما يعيدنا هنا الى الجذو    
، ولم يكن متاحاً لتلك الحركـة       " إقامة الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين      "هو معروف مشروع    

يجية تحقيق ذلك المشروع األكبر إال عبر ثالث وسائل أساسية أو ركائز محورية استندت إليها االسـترات               
  : االسرائيلية في المراحل المختلفة وهي -الصهيونية 

  .االستيالء على أكبر قدر ممكن من األراضي العربية الفلسطينية : األولى 
  .حركة الهجرة والتهجير المستمرة المتدفقة إلى أرض فلسطين : الثانية 
  .ي وتوطينهم في أرضه ووطنه إحالل القادمين ـ الغزاة اليهود الجدد مكان الشعب الفلسطين: الثالثة 

  :فقد جاء على سبيل المثال في قضية االستيالء على األرض ، واستيطانها في األدبيات الصهيونية 
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أن ملكية األرض الخاصة بالمناطق التي تمنح لنا ، يجب أن ننتزعها تدريجياً من أيـدي أصـحابها ،                   " 
العمل لهم في األقطار التي ينقلون إليها ، ولكـن          ويجب أن نحاول نقلهم بهدوء إلى خارج الحدود وإيجاد          

 مـن  -في بالدنا يجب أن نحرمهم من العمل ، ويجب نقل ملكية األرض وتهجير السكان بليونة وحـذر   
   ". 44 - 42 ـ ص 1946محاضر المؤتمر الصهيوني األول ـ القدس ، رؤوبن ماس 

تستملك األراضي كملك لليهود وتـسجل باسـم        :"وجاء في دستور الوكالة اليهودية في المادة الثالثة منه          
صندوق رأس المال اليهودي ، وتبقى مسجلة باسمه إلى األبد ، كما تظل هذه األمـالك ، ملكـاً لألمـة                     

  ". 181 - 180 أميل توما ، جذور القضية الفلسطينية ، ص -اليهودية غير قابل لالنتقال 
إن مخططـي االسـتيطان     :"الوكالة اليهودية سابقاً    رئيس االستيطان في    " رعنان فايس "وجاء على لسان    

الصهيوني عملوا على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن تعين من خـالل أنظمـة مـن                   
صـحيفة  -المستوطنات السكانية تبدأ كنقاط استيطانية ، وتأخذ بالتوسع ألكبر مساحة ممكنة من األرض              

  ".1997 ـ 9 ـ 12الجروزلم بوست اإلسرائيلية ، عدد 
إن الحركة الصهيونية منذ نـشأتها      ) :"هرتسل  ( وقبل ذلك كان ورد في مذكرات نبي الصهيونية األبرز          

كحركة سياسية وضعت أمامها هدف االستيالء على الحد األقصى من األرض كحتميـة إلقامـة دولـة                 
  ".1986جليل ، عمان  أنظر كتاب الفكر الصهيوني وإقامة دولة إسرائيل ، دار ال-يهودية كبيرة 

بينما كان فالديمير جابوتنسكي األب الروحي لليمين اإلسرائيلي منذ نـشأته قـد ربـط ثالثيـة األرض                  
  :والهجرة واالستيطان بمعادلته التالية 

  الدولة اليهودية-هدف الصهيونية " 
   االستعمار الجماعي -األسلوب 

   - ال حدود -مساحة األرض 
  ".1989 ـ 2 ـ 2االستيطاني الصهيوني ، صحيفة الرأي األردنية ، عدد االستعمار :  عن دراسة -

 -كل هذه وغيرها الكثير الكثير من االقتباسات الموثقة في األدبيات السياسية واأليدولوجية الـصهيونية               
األرض والهجـرة   "اإلسرائيلية ، تقودنا إلى الخالصة المكثفة التي تؤكد جديـة العالقـة بـين ثالثيـة                 

في االستراتيجية الصهيونية بشكل عام ، وفي الـسياسة الرسـمية للحكومـات اإلسـرائيلية               "يطانواالست
  .المتعاقبة وصوالً إلى حكومة نتنياهو الراهنة 

ولذلك حينما نتابع في هذه االيام ان دولة االحتالل تشن هجوما تهويديا جديدا متجددا على ما تبقى مـن                   
فان ذلك غير مفاجئ ، اذ عمليا لم تتوقف تلك الدولة عن مواصـلة              االرض العربية في الجليل والنقب ،       

حمالتها التهويدية للمكان العربي الفلسطيني ، ولم تكتف عمليا بما انتزعته وهودته من االراضي العربية               
 ، بل هي تواصل وعلى نحو هستيري حمالتها الرامية الى تهويد ما تبقى مـن االرض                 48في فلسطين   

  ،...هناك
  ستراتيجية على االرض والسكان والهوية حرب ا

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

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

وزرع المستعمرات وإقامة المدن والقرى االستيطانية فوقها ، وإلى محاصرة السكان العرب في أمـاكن               
تداد العمراني الذي يحتمه ويستلزمه تكاثرهم الطبيعي ، وعالوة على     تواجدهم وسكنهم والحيلولة دون االم    

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

  . سطوة ورحمة أرباب العمل اإلسرائيليين السوداء تحت 
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ومن اخطر معطيات الصراع على االرض ، ان دولة االحتالل نجحت فـي االسـتيالء علـى االرض                  
  ".فقط من مساحة فلسطين% 2الفلسطينية ، اذ لم يبق بين ايدي العرب سوى

   من األراضي العربية93%تمتلك » إسرائيل«
أن الـسياسة   "تيالء على فلسطين كشفت دراسة فلسطينية متخصـصة         وفي سياق المعطيات المتعلقة باالس    

التخطيطية وسياسة إدارة األراضي التي انتهجتها وتنتهجها إسرائيل منذ قيامها لم تترك مجاال للشك بـأن            
تهويد األرض هو أحد أهم ميزات الدولة الحديثة في إسرائيل ، فالدولة التي تدَّعي الديمقراطيـة تفتقـر                  

 93%بموجب قوانينها الغريبة ، أكثر مـن        " تمتلك"وال توجد دولة في العالم      .  سوق أراض ،     اليوم إلى 
أن األرض في إسـرائيل ال تبـاع وإنمـا          "، وأكدت الدراسة    "" أراضي دولة "من مساحتها تحت تعريف     

غـم   سنة وتبقى ملكيتها في كل الحاالت للدولة ، وقد سنت إسرائيل جميـع القـوانين ر  49تستأجر لمدة  
أن يـوم األرض    "غرابتها لتضمن استيالءها على معظم أراضي الفلسطينيين ، ويجمع الفلسطينيون على            

 شكل نقطة تحول في الصراع على األرض بين المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة والعـرب              1976في العام   
 فـي   48ة في فلـسطين     ، وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الفلسطيني        " الفلسطينيين

أن المشاكل التي تواجه    " "التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل     "دراسة أعدتها تحت عنوان     
العرب الفلسطينيين كثيرة ومتشعبة ، لكن تبقى قضايا األرض والتخطيط والبناء هي األساس والعنـوان               

  ". الرئيس لنضال الفلسطينيين في العقدين القادمين
 -ال شك أن الصراع على األرض كان وما زال فـي لـب الـصراع اإلسـرائيلي                  :"الدراسة  وحسب  

الفلسطيني منذ ظهور الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر ، فقد جندت الحركة الصهيونية منذ                
يـة ،   نشأتها مقوالت دينية وعلمانية إلقناع الشعب اليهودي والعالم بأسره بحقها فـي فلـسطين التاريخ              

ـ   أرض بال  "امتزجت مع مقوالت علمانية مثل      " أرض إسرائيل "و" األرض المقدسة "مصطلحات توراتية ك
وربط " يهود الشتات " ، وكانت بمثابة الوقود الذي حرك عربة الصهيونية وتوحيد        " شعب لشعب بال أرض   

  ".مستقبلهم بفلسطين
: جهها العرب الفلسطينيون فـي إسـرائيل هـي        أن القضايا المركزية األساسية التي يوا     "وبينت الدراسة   

استمرار التمييز القانوني العنصري ، تهويد الحيز العربي ، تكاثر سكاني مقابل حيز يتقلص تـدريجيا ،                 
، عدم المشاركة في صـنع القـرار ، التخطـيط           ) مناطق نفوذ السلطات المحلية   (تقسيم الدولة اإلداري    

  " .ت العربية الفلسطينيةالهيكلي غير المناسب ، وهدم البيو
  المخططات الى حيز التطبيق في الجليل والنقب

االستيطان التهويدي ، بما في ذلـك  " فان 48 وفق احدث التقارير واالبحاث العربية في فلسطين       -وهكذا  
، لم يعد يقتصر    ) بحسب القاموس اإلسرائيلي الرسمي في ظاهره     " غير القانونية ("إنشاء البؤر االستيطانية    

 الخـط   48(على الضفة الغربية المحتلة فقط ، بل وجد وبشكل حثيث في مناطق تقع داخـل فلـسطين                  
  ".، وخصوصا في منطقتي الجليل والنقب) األخضر

تبقى األرض في ذكرى يـوم األرض       : والى ماال نهاية    .. واستنادا الى كل ذلك ايضا نقول ثانية وثالثة         
 -ذا كانت منذ البدايات األولى للصراع العربي ـ الفلـسطيني   عنوان القضية والصراع والمستقبل ، هك

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

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

مستقبل هذا الشعب العربي الفلـسطيني      ... والهوية واالنتماء والتاريخ والحضارة والجغرافيا والمستقبل       
ل بـال شـك     ومستقبل هذه األمة في العمق واألفق االستراتيجي ، ذلك أن دولة االحتالل اإلسرائيلي تشك             

  ... خنجراً مغروزاً في خاصرة األمة إلى حين 



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1744:         العدد       30/3/2010الثالثاء  :التاريخ

ومن هنا وعلى هذه األرضية الواضحة الراسخة لم يتوقف الصراع على األرض الفلـسطينية إطالقـاً ،                 
 حيث خرجت كـل الجمـاهير العربيـة         1976وبالتالي كانت انتفاضة يوم األرض في الثالثين من آذار          

الفلسطيني ، في الجليل والمثلث والنقب لتعلنها انتفاضة عربية عارمـة           الفلسطينية هناك في عمق الداخل      
  ... ضد لصوص األرض والتاريخ 

  مشروع تهويد الجليل وانتفاضة يوم االرض
نظراً ألهمية منطقة الجليل اإلستراتيجية والسكانية واالقتصادية ، وتحسبا من استمرار التكاثر الـسكاني              

بي في المنطقة ، دأبت السلطات اإلسـرائيلية علـى اتخـاذ اإلجـراءات        والمد العمراني والزراعي العر   
والخطوات الحصارية والتهويدية ، فقد أقدمت على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات كان من أبرزهـا مـا                 

ـ  الذي يرمي في الحقيقية إلى تهويد الجليل وليس تطويره ، وكان ذلـك             "مشروع تطوير الجليل  " عرف ب
وراء المـشروع  "يـسرائيل كينـغ  " ، حيث كان متصرف اللواء الشمالي آنذاك1976في شباط ـ فبرير  

محذراً من المشكلة الديموغرافية في الجليل واالنتماء القومي العربي ، ودعا كينغ إلـى تهويـد العمـل                  
القضية الخاصة بالجليل هي قلة السكان      :"واالقتصاد والتعليم والقانون واألرض ، وقد جاء في المشروع          

) 40(من مجموع السكان وفي أطراف الجليل هناك        %) 70(هود بالنسبة إلى غير اليهود الذين يؤلفون        الي
، أما أهداف مشروع تهويد " ألف من السكان غير اليهود يقطنون ضواحي حيفا وعكا وطمره وشفا عمرو        

   : -وما تزال -الجليل فكانت 
 وغير اليهود بواسطة مشروع تطوير طويل األمد        تغيير الوضع الديموغرافي الراهن بين السكان اليهود      " 

  :أهدافه هي 
  . تحويل إقليم الجليل الجبلي إلى منطقة ذات أكثرية يهودية 

  .ضمان توزيع صحيح للسكان اليهود في الجليل 
  " تعزيز اقتصاد السكان الموجودين فيه

ـ 2 ـ  12وكما هو معروف أدى مشروع تهويد الجليل ، واألمر الذي صدر فـي    بمـصادرة  1976  
ألف دونم من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنا ، أدى إلى االنتفاضة الشعبية الرافضة             ) 20(حوالي  

 ، والتي سقط فيها ستة شهداء وأصيب عدد كبير آخر مـن المـواطنين العـرب    1976 ـ  3 ـ  30في 
  ".يوم األرض"واشتهرت الحقا باسم

ل ، أصدرت السلطات اإلسرائيلية األوامر والقوانين الكثيـرة         ومواصلة لتنفيذ أهداف مشروع تهويد الجلي     
 12 ـ  19الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي باألغلبية الساحقة يـوم  "قانون الجليل"المتالحقة كان من ضمنها

، وقد أقر هذا القانون الجديد على خلفيـة         "  ، وقد صوت إلى جانب القانون كل األحزاب تقريباً         1989ـ  
زن السكاني في الجليل لصالح السكان العرب ، ويهدف إلى تنفيذ مـضمون مـا ورد فـي                  اختالل التوا 

مشروع تهويد الجليل ، وفي هذا الصدد يجدر التنويه هنا بأن المصادر اإلسرائيلية أشارت إلى اعتـزام                 
 وقد أكد   السلطات اإلسرائيلية توطين أعداد كبيرة من القادمين اليهود السوفيات في منطقة الجليل أيضاً ،             

لقد جاء ترومبلدور وأصدقاؤه من روسيا ،       :"ذلك اسحق شامير رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حينه بقوله          
واآلن يأتي عشرات اآلالف ، وسيأتي عشرات اآلالف في أعقابهم للجليل أيـضاً مـن أجـل اسـتيطان                   

  ".المستوطنين هناك وتعزيزها 
أنـه  "القتصاد والتخطيط اإلسرائيلي آنذاك دافيـد مغـين       وفي أعقاب ذلك وبعد فترة وجيزة أعلن وزير ا        

 1991وألول مرة ، سوف يشهد الجليل تحوالً ديموغرافياً ، يصبح فيه اليهود أكثرية اعتباراً من آذار ـ  
 388 ألف مهاجر يهودي جديد في الجليل ، ليرتفع عدد اليهود فيه إلى              28استيعاب  "، وأشار مغين إلى   ") 

مـن   % 51,5من سكان الجليل من اليهـود ، مقابـل          % 49,5ميزان الديموغرافي إلى    ألفاً ، ليتقلص ال   
  ". العرب 
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خطة حكومية إسرائيلية جديدة تـستهدف  " كشفت مصادر صحافية عبرية النقاب عن1998وفي آذار ـ  
 من حقهم في استغالل مساحات شاسـعة مـن األراضـي            48حرمان المواطنين العرب في مناطق الـ       

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

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

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

الذي تزامن أيضاً مع إعالن منطقة نار جديـدة هـي           "النجوم السبعة "الثمانينيات أعلن شارون عن مخطط    
   ". 105منطقة 

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

رائيلية موقعاً طبيعياً لتطوير الصناعة والسياحة والزراعـة ،         اعتبرت هذه المنطقة من وجهة النظر اإلس      
وبالتالي استيعاب مئات اآلالف من المهاجرين والمهجرين اليهود القادمين من شتى أنحاء العالم ، وفـي                
إطار خطتها الرامية إلى تهويد النقب بالكامل واالستيالء علـى األرض وتهجيـر أو عـزل أصـحابها                  

طات الكيان اإلسرائيلي على تجميع فلسطيني النقب الذين أصـبح عـددهم اليـوم              األصليين ، عملت سل   
تجمعات سكنية محاصرة مفصولة عن بعضها البعض       ) 7( ألف عربي ، في      160 )-( 150يتراوح بين   

أن تمت مصادرة كل أراضيهم البالغة مساحتها أكثر من مليونين ونصف المليون دونم زراعي              "وذلك بعد 
ألف دونـم فقـط ،      ) 150( ، ولم يبق منها بين أيدي السكان العرب اآلن سوى حوالي             1948قبل العام   

تسعى تلك السلطات لألستيالء عليها أيضاً ، وقد شرعت السلطات في تنفيذ مشروع تجميع عرب النقـب                 
 راهط وهي أكبر تجمع سـكاني     : في التجمعات السكانية السبعة منذ نهاية الستينيات ، أما التجمعات فهي            

  " عربي في النقب ، ثم تل السبع ، وبعده عرعرة ، واكسيفة ، ثم الشقيب ، وأخيراً اللقية وحورا
ورغم إصرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تهويد ما تبقى من أراضي النقب بأيـدي الفلـسطينيين                

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

تم مؤخرا إطالق حملة إعالمية واسـعة غايتهـا تـشجيع العـائالت          "وتتحدث المصادر العربية عن انه      
اليهودية في إسرائيل على االنتقال للسكن في النقب ، ضمن مشروع تهويده ، بمعنى زيادة نسبة الـسكان      

ليهود فيه ، ورغم أن عددا من المستوطنات ، في النقب ، يتم إنشاؤه من دون التقيد بالخريطة الهيكليـة                    ا
 ، إال أن عدة دوائر حكوميـة تـسهم فـي إنـشاء هـذه                35 "-تاما  "العامة إلسرائيل ، المعروفة باسم      

همات الوطنية فـي     الحركة من أجل الم    -أور  "المستوطنات باإلضافة إلى هيئة خاصة واحدة هي جمعية         
  ". أرض إسرائيل
  و قانونا للترحيل18 - جديدة -حملة قديمة 

  ":ابتهاج زبيدات"وفي هذا السياق ايضا جاء في تقرير لمراسلة العرب اليوم االردنية في الناصرة 
 والحكومات االسرائيلية المتعاقبة تحاول ترحيل عرب النقب وان قسما ضئيال منهم            1948انه منذ العام    " 

 85 ألف نسمة ،     145رحلوا ، لكن الغالبية العظمى منهم صامدون ، يأبون الرحيل ، واليوم يبلغ عددهم               
ان الحكومات  :"، وتوثق زبيدات ايضا     " المثلث"والوسط  " الجليل"ألفا منهم في النقب والباقون في الشمال        

 عبر التاريخ العديـد مـن        قانونا خاصا لمصادرة أراضي عرب النقب ، كما اقامت         18االسرائيلية سنت   
اللجان الحكومية التي فاوضتهم على حلول وسط ، بعضهم قبلوا بذلك ورضخوا ، وغالبيتهم رفـضوا ،                 
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وقضيتهم رفعت الى مجلس األمن القومي وكأنهم يشكلون خطرا على األمن القومي السرائيل ، فقرر هذا                
ت المالية ، واذا لم يقبلوا ولم تقبل الحكومـة          امهالهم سنتين ، فإذا وافقوا على الرحيل يقبضون التعويضا        

  ".بحل وسط معهم ، فإنهم سيخسرون أراضيهم وبيوتهم والتعويضات أيضا
 480وقد ذهبت سلطات االحتالل الى التهديم الشامل للمدن والقرى العربية ، اذ بعد ان قامـت بتهـديم                   

 آالف بيت عربي    10 على هدم حوالي      وبعدها بقليل ، فقد اقدمت كذلك      48قرية عربية في فلسطين عام      
 ألف فلسطيني ممن أصبحوا الجئـين داخـل         250 نحو   48حتى اآلن ، كما ان هناك اليوم في فلسطين          

الوطن ، يسكنون في بلدات مجاورة لبلداتهم المهدومة ، ويطلون في كل صباح وكل مـساء عليهـا وال                   
  ".. مصدر سابق-مية فلسطينية ـ و ابتهاج يستطيعون السكن فيها وال حتى زيارتها ـ عن مصادر اعال

 فالترحيل والمصادرة والهدم هي دين السياسة االسـرائيلية وديـدنها ، ولـم تتوقـف الدولـة                  -وهكذا  
  .الصهيونية عن اقتراف ابشع الجرائم التهديمية والترانسفيرية على هذا الصعيد

   ألف بيت عربي مهدد بالهدم في النقب42
 الف منزل عربي في النقب بالهدم ، اذ قال رئـيس            42حتالل تهدد ما ال يقل عن       ناهيك عن ان دولة اال    

ان وزارة الداخلية اإلسـرائيلية تقـدر       ""حين رفايعة " المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب       
 ألف بيت في الوسط العربي في النقب وحـده ، علمـا أن هـذه                42عدد البيوت المرشحة للهدم بحوالي      

  ". ألف نسمة من العرب85بيوت تأوي حوالي ال
غير المعترف بها في النقب ، جنوب األراضـي الفلـسطينية           " طويل أبوجرول "وحديثا جدا شهدت قرية     

  . عمليات هدم وإجالء ، ومصادرة ممتلكات من قبل سلطات اإلحتالل1948المحتلة عام 
شرة التي تشهد فيها هذه القرية عمليات هدم ،         إن هذه المرة الحادية ع    : "فقالت مصادر فلسطينية في النقب    

ان عمليات اإلجالء هذه جاءت تلبيـة لمطالبـة         "، وأضافت "حيث بقي السكان في العراء بدون ممتلكاتهم      
جهات عنصرية يهودية باستعمال هذا األسلوب مع عرب النقب على غرار إجـالء مـستوطنات قطـاع      

  ".غزة
تهويـد  "ية خطوة نحو التصعيد في مجال هدم البيوت العربيـة و          أن هذه الخطوة اإلسرائيل   "وأشارت إلى   

وجاءت في ضوء المراوغات اإلسرائيلية القاضية إلى إفراغ األرض من سكانها العرب لـصالح              " النقب
  ".السكان اليهود ، وبعد إعالن وزير البناء واإلسكان عن وقف الهدم إلى ما بعد األعياد اليهودية

ان الحكومة ودائرة أراضي إسرائيل تريد االستيالء علـى         "الكنيست طلب الصانع  وقال النائب العربي في     
، مشيرا  " األرض وما تقوم به من عمليات هدم هو تطهير عرقي وترانسفير للمواطنين العرب في النقب              

ذه المرة كانـت عمليـة الهـدم        أن عملية هدم البيوت لعائلة الطاللقة تكررت عدة مرات ، إال أن ه            "إلى  
، حيث قاموا بتحميل جميع الممتلكات ومحتويات البيوت والمواشي بواسطة شاحنات وأخذها إلـى              ةوحشي
حيث يتم مصادرتها ، كما أن السلطات قامت بتفجير صهاريج المياه بنية تخريبها حتـى ال  " اشدود"ميناء  

  ".يتم إحضار مياه الشرب لألهالي
 ما تبقى من أراضي النقب بأيـدي الفلـسطينيين          ورغم إصرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تهويد      

طات وبالذات فـي    هناك فإنهم صمدوا وتحدوا وبقوا ، وما يزال الصراع مستمراً ضد محاوالت تلك السل             
  .، والمدية وعرب الزبيدات وعرب السراديح وغيرهاأراضي تل المالحة

إنه من المتوقـع    :"رنوير قولة   على لسان البروفسور يرمياهو ب    "معاريف"، ذكرت صحيفة   هذا السياق  وفي
بينما اشار شارون الى تـوطين      "ألف مهاجر يهودي جديد في منطقة النقب      ) 250(أن يتم توطين حوالي     

  .مليون يهودي 
وهكذا يتبين لنا في الحصيلة ان دولة االحتالل لم تكتف عمليا بما هدمته من قرى ومنازل عربية وبمـا                   

،  ايضا بتهويد الجغرافيا والتاريخ     وتراث وتاريخ ، ولم تكتف     صادرته من اراض وممتلكات ومن حضارة     
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وانما تخطط وتبيت وتسعى القتالع وترحيل من تبقى من اهل فلسطين بوسائل مختلفة ، و تسعى اللغاء                 
  .وجودهم تاريخيا ووطنيا وسياسيا وحقوقيا

الرض ، ان فلـسطين مـن       وبيت القصيد هنا في هذا الصدد ونحن امام الذكرى الرابعة والثالثين ليوم ا            
البحر الى النهر باتت في هذه االيام تحت مخالب االغتصاب والتهويد واالقتالع والترحيل وهذه العمليـة                

وعلى مرأى مـن العـالم      .... في هذه المرحلة  " عملية السالم "تجري مع بالغ الحزن والقهر تحت مظلة        
 على جدران الصمت والعجز العربي امـام         يدقون 48وان اهلنا هناك عرب     ...العربي والمجتمع الدولي  

  .مشهد اجتياح وتهويد فلسطين
  30/3/2010الدستور، األردن، 

  
  أوباما ونتنياهو ..المبارزة الفاصلة .72

  باتريك سيل
رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس األميركي بينهما ما صنع الحداد، ويسعى كل واحد منهما لتدمير 

اضحة تمام الوضوح أن الرجلين يمقتان بعضهما، وأن سياستيهما ومن األمور التي باتت و. اآلخر
  .تتناقضان تناقضاً شديداً، بحيث يمكن القول إن نزاعهم شخصي وسياسي في الوقت ذاته

ومحصلة الصراع بين الرجلين، سوف يكون لها تداعيات عميقة ليس فقط على بلديهما، وإنما على 
الذي يتواجهان فيه، تتفاقم التوترات على نحو خطير في ففي الوقت . الشرق األوسط بأسره أيضاً

  .لدرجة أننا بتنا نسمع مجدداً إشاعات عن احتمال اندالع حرب فيها. المنطقة
ومن بين الحوادث العديدة التي وقعت في المنطقة خالل اآلونة األخيرة، حادث إطالق النار على أربعة 

 من نابلس بواسطة جنود إسرائيليين، مما أدى إلى من الفتية الفلسطينيين غير المسلحين بالقرب
مصرعهم، والمصادمات المتكررة في القدس الشرقية التي باتت من أشد النقاط اشتعالًا، وموضعاً 
لالهتمام الشديد من جانب القادة العرب المجتمعين في القمة العربية التي انتهت فعالياتها بمدينة سرت 

  .الليبية
لع العنف مجدداً عبر الحدود اإلسرائيلية مع قطاع غزة ما أدى إلى مصرع اثنين من باإلضافة لذلك، اند

  .اإلسرائيليين وعدد من الفلسطينيين، وهو ما يمكن أن يؤدي بسهولة الندالع نار حريق أكبر
في العام الماضي كان أوباما هو المنتصر على بوش، فعندما دعا أوباما إلى تجميد بناء المستوطنات في 

راضي الفلسطينية المحتلة، على أمل أن يساعده ذلك في إعادة إطالق المفاوضات بين الفلسطينيين األ
واقترح بدالً من ذلك تجميد عمليات البناء في المستوطنات لمدة . واإلسرائيليين رفض نتنياهو دعوته

 المحتلة، وفي  وحدة سكنية في الضفة الغربية3000عشرة أشهر فقط، على أن يتم استمرار العمل في 
وقد نظر معظم المراقبين .  مع استثناء القدس الشرقية العربية تماماً-العديد من المباني العامة األخرى 

إلى مقترح نتنياهو هذا على أنه نكتة ساخرة ولكن ما حدث هو أن أوباما رضخ أمام نتنياهو، وهو ما 
ى الحضيض في عهد بوش قد ارتفعت مرة وكانت سمعة أميركا التي تدنت إل. مثل صدمة للعالم بأسره

أخرى عندما تم انتخاب أوباما، بيد أنها ما لبثت أن تدنت مرة أخرى عندما بدا أوباما غير قادر على 
وكان اإلحساس بالصدمة وخيبية األمل شديداً في المعسكر . الوقوف في وجه المتشددين اإلسرائيليين

ولم يتوقف نتنياهو عند هذا الحد، بل . لم العربي واإلسالميالفلسطيني على نحو خاص باإلضافة إلى العا
وعلى ما يبدو أنه كان يراهن على فشل أوباما في تمرير قانون الرعاية الصحية في . أمعن في تحديه

الكونجرس، وهو االحتمال الذي كان كفيالً في حالة تحققه بتحويل أوباما إلى بطة عرجاء خالل الفترة 
  .واليته، وبالتالي فقدانه للقدرة على فرض إراداته على إسرائيلالمتبقية من فترة 

وبعد أن بدأ نتنياهو يشم رائحة النصر، عمل بال هوادة على حشد المؤيدين األميركيين العديدين إلسرائيل 
داخل الواليات المتحدة، مثل جماعات الضغط المؤيدة لبلده، ومراكز الدراسات والبحوث، وصحافة التيار 
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سي، بل والكونجرس ذاته من أجل شن هجوم جبهي على أهداف أوباما السياسية الرئيسية، والتي الرئي
تشمل ليس فقط مشروع قانون الرعاية الصحية في الداخل األميركي، ولكن أيضاً حل الدولتين كخيار 

ين العربي  اإلسرائيلي، واالنفتاح على إيران، والمصالحة مع العالم-مطروح إلنهاء الصراع الفلسطيني
  .واإلسالمي

وفي تناقض صارخ مع هذه األهداف، حاول نتنياهو حشد العالم بأسره ضد أيران، وتحدى الجميع من 
خالل المضي قدماً في طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، وبناء مساكن لليهود هناك، بل وصل به 

  . تلك أبيباألمر إلى حد القول إن البناء في القدس ال يختلف عن البناء في
ولكن الرياح جرت على عكس ما تشتهي سفن نتنياهو وهو ما دفعه دفعاً لتغيير سياق مبارزته مع 

 من كسب معركة الرعاية - وعلى عكس ما كان يتمناه نتنياهو -فمن ناحية، تمكن أوباما . أوباما
 استكمال الصحية، ولم يكتف بذلك فحسب بل تمكن بعدها مباشرة من تحقيق نصر آخر من خالل

وبهذين االنتصارين في جعبته، يبدو . المباحثات لتوقيع معاهدة الحد من األسلحة مع الرئيس ميدفيديف
  .أوباما اآلن أكثر استعداداً للدخول في مواجهة مع نتنياهو

والكالم الذي يتردد في واشنطن في الوقت الراهن، يدور حول أن أوباما يرغب في زحزحة نتنياهو عن 
و إجباره على أقل تقدير على إعادة تشكيل التحالف، الذي يقوده من خالل طرد المتطرفين منصبه، أ

المعتدل نوعاً، والذي تقوده وزيرة الخارجية " كاديما"، واستبدالهم بحزب "اليميني"المنتمين إلى الجناح 
  ".تسيبي ليفني"السابقة 

يات المتحدة وأوروبا على حد سواء، هناك ففي الوال: وما يبدو اآلن هو أن ساعة الحسم تلوح في األفق
في الوقت الراهن نوع من الشعور بنفاد الصبر تجاه وحشية إسرائيل، والمباالتها بحياة الفلسطينيين، 
وحصارها لغزة، واغتيالها لمعارضيها السياسيين، وتوسعها المستمر في األراضي الفلسطينية وخصوصا 

لياً أي إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع بينها وبين في القدس الشرقية، وهو ما يستبعد عم
  .العرب

ويرى عدد متزايد من السياسيين والمعلقين الغربيين، أن مغتصبي األراضي من القوميين والمتعصبيين 
من األصوليين الدينيين اإلسرائيليين، ال يقلون خطراً على المصالح الغربية في الشرق األوسط من 

ولكن في الوقت الذي تشن فيه كل دولة عربية، بدءا من المملكة . إلسالميين في العالم العربيالمتطرفين ا
العربية السعودية شرقاً إلى الجزائر غرباً حرباً الهوادة فيها على اإلسالميين الذين ينهجون خيار العنف، 

ى اآلن لمواجهة والذين يعيشون في تلك الدول، فإن ال أحد في إسرائيل وال في الغرب تصدى حت
ليس هذا فحسب، بل إنهم يمثلون جزءاً . المتطرفين اإلسرائيليين الذين ال يقلون عن تلك الجماعات عنفاً

بين " الرباط الذي ال ينفصم"كنتيجة لذلك يمكن القول إن ما يطلق عليه .ال يتجزأ من حكومة نتنياهو
األخير في واشنطن، كان " آيباك" في مؤتمر  والذي جرى التغني به كثيراً-إسرائيل والواليات المتحدة 

ففي الوقت الراهن يسعى القادة العرب . سبباً في تآكل خطير لنفوذ الواليات المتحدة في العالم العربي
والذين كانوا معتمدين اعتماداً شبه كامل على الواليات المتحدة إلى تنويع تحالفاتهم من خالل البحث عن 

المتحدة، ألنهم أصبحوا يدركون تماماً أن النظر إليهم من قبل شعوبهم على أنهم حلفاء جدد غير الواليات 
  .مقربون أكثر مما ينبغي ألميركا بات أمراً يلحق بهم أضراراً شديدة

الجميع يراقبون الموقف في الوقت الراهن، ليروا ما إذا كان أوباما الذي اكتسب حيوية متجددة قد أصبح 
وهناك إجماع متزايد على أن السالم في الشرق . ة النهائية ضد نتنياهو أم الجاهزاً اآلن لخوض المعرك

  . يجب، بطريقة أو بأخرى، أن يتم فرضه فرضاً- الفائق األهمية للعالم الصناعي -األوسط 
  .وهذا في الحقيقة هو التحدي الكبير الذي ينتظر أوباما خالل السنوات الثالث القادمة من واليته

  30/3/2010ارات، االتحاد، االم
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  اختبار األمة في امتحان القمة .73
  فهمي هويدي

عندما قال رئيس الوزراء التركي أمام القمة العربية إن مصير إسطنبول مرتبط بمصير القدس، ومصير               
تركيا مرتبط بمصير العالم العربي، فإنه بدا كأنه يغرد خارج السرب، ألن أغلب سـامعيه مـن القـادة                   

  .رأيا آخر في المسألةالعرب يبدو كأن لهم 
)1(  

فاجأنا السيد رجب طيب أردوغان وذكرنا بحقيقة إستراتيجية نسيها كثيرون وتجاهلها الباقون، وهـي أن               
نجاح إسرائيل في تهويد القدس واقتالع الفلسطينيين منها يعد تتويجا النتصارها وتمكينا يطلق يدها فـي                

عيا واستيطانيا، ولكن أيـضا بحـسبانها رأس حربـة          المنطقة بأسرها، ليس فقط باعتبارها مشروعا توس      
وأمام ذلك التمكين فإنه لن يكون أحد بمنأى عن         . لمشروع الهيمنة الغربية، الراعي الحقيقي للدولة العبرية      

الخطر، ليس في العالم العربي وحده، وإنما أيضا في تركيا وإيران تحديدا، ذلك أن القـدس مـن هـذه                    
  .نية عادية يتم تهويدها وابتالعها، ولكنها رمز للعالم اإلسالمي كلهالزاوية ليست مدينة فلسطي

وتلك قـراءة صـحيحة مـن       . لقد وصف أردوغان ما تفعله إسرائيل في القدس بأنه ضرب من الجنون           
المنظور اإلستراتيجي، لذلك فإن االستمرار في ممارسة ذلك الجنون، ومن ثم تحويـل الالمعقـول إلـى               

ة الهوجاء إلى واقع يفرض نفسه بالقوة على اآلخرين، يطرح معادلة جديدة تماما             معقول، وترجمة العربد  
لإلقـدام علـى مزيـد مـن التغـول      " المجانين"في المنطقة، تقلب موازينها وتهدد مستقبلها وتفتح شهية       

  .واالستقواء
" بي الوحيـد  العر"هذا الذي أدركه رئيس الوزراء التركي، استحق أن يصفه الشاعر مريد البرغوثى بأنه              

في القمة، لكن المالحظ أن العواصم العربية تتعامل معه بقدر مدهش من التراخي والالمباالة، يختزل رد                
الفعل في بيانات للتنديد فقدت معناها وجدواها، وقرارات حذرة ليست في مستوى التحـدي أو الخطـر،                 

الر، واالستغاثة بمحكمـة العـدل      تراوحت بين إنشاء مفوضية للقدس، وإعانة أهلها بخمسمائة مليون دو         
الدولية التي سبق لها أن أدانت إقامة الجدار، ولكن إسرائيل قابلت قرارها بازدراء واستهتار مـشهودين،                
ونفذت مخططها كامال بمباركة ورعاية من جانب أركان الهيمنة الغربية، ممثلة في الواليـات المتحـدة                

  .والرباعية الدولية
)2(  

في سرت كان التحدي صارخا ومحرجا للقادة العرب، فالسيد نتنياهو أعلن صـراحة             حين انعقدت القمة    
 أن القدس خارج المناقشة، وأن عملية تهويدها واقـتالع          -في عقر دار الراعي األميركي    -في واشنطن   

ولم يكذب رئيس بلدية المدينة خبرا، فلم يتوقف لحظة عـن عمليـة الهـدم               . الفلسطينيين منها لن تتوقف   
اء سواء في األحياء العربية أو بجوار المسجد األقصى وتحته، حتى أصبح انهياره مسألة وقـت ال                 والبن

أكثر، وهو جهد توازى مع استمرار محاوالت اقتحام المسجد األقصى من جانـب مـستوطنين وتحـت                 
ة الغربية  في الوقت ذاته فإن حملة بناء الوحدات االستيطانية تشهد اندفاعة قوية في الضف            . رعاية الشرطة 

  .وغور األردن والجوالن
بل ذهبت إسرائيل في تحديها وتوحشها إلى حد االستيالء على المساجد القديمة وتحويلها إلى آثار يهودية،                

  .كما حدث مع المسجد اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم
أوباما في بداية العام بخصوص القـضية       لقد نجح نتنياهو في إجهاض الوعود التي أطلقها الرئيس باراك           

 مدخال إلطالق مفاوضـات تمهـد إلقامـة         -مؤقتا بطبيعة الحال  -الفلسطينية، التي كان وقف االستيطان      
 وحدة استيطانية   1600الدولة الفلسطينية، بل إنه تحدى نائب الرئيس األميركي جو بايدن حين أعلن بناء              

، وهو ما سبب للرجل حرجا قيل إنه أحدث أزمـة           )2010ذار  آ/ مارس ٩(جديدة أثناء زيارته إلسرائيل     
  .في العالقات مع الواليات المتحدة، من ذلك النوع الذي يحدث داخل أي أسرة
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حكومة نتنياهو فعلت ذلك كله قبل انعقاد القمة العربية، ومن الواضح أنها لم تكن قلقة مـن أي رد فعـل                     
سحب (ل، بل عاجزة عن اتخاذ أي قرار سياسي جريء          عربي، ومطمئنة إلى أن القمة عاجزة عن أي فع        

  ).المبادرة العربية مثال، أو قطع العالقات واستخدام ورقة المصالح التجارية
وبينما لم تكترث إسرائيل بالقمة وحولت انعقادها في ليبيا إلى مادة للسخرية عبر عنها بعض المعلقين في                 

بية على تزوير بعض جوازات سفر مواطنيها واستخدامها        صحفها، كان قلقها أكبر من ردود األفعال الغر       
في جريمة قتل محمود المبحوح قيادي حركة حماس في دبي، ذلك أن قرار بريطانيا طرد أحـد رجـال                   
الموساد في السفارة اإلسرائيلية بلندن بسبب اتهامه بالتواطؤ في العملية أثار القلق في تـل أبيـب مـن                   

 وأستراليا وفرنسا وألمانيا حذوها، بعدما ثبت أن جوازات سفر مواطنيها           احتمال أن تحذو كل من إيرلندا     
  .استخدمت أيضا في العملية

المشهد من هذه الزاوية مسكون بمفارقة مخزية، فإسرائيل لم تبد أي قلق من جانب العالم العربي وهـي                  
قلقها من ردود األفعال    تفتك بالقدس وتطلق مشروعاتها االستيطانية الوحشية في الضفة، لكنها عبرت عن            
  .األوروبية على تزوير جوازات سفر مواطنيها واستخدامها في جريمة قتل المبحوح

)3(  
قراءة إسرائيل للموقف العربي لم تكن خاطئة، فقد ذكرت التقارير الصحفية التي خرجت من اجتماعـات                

 وهو ما تـم أثنـاء       سرت أن مصر واألردن اعترضتا على استخدام القمة كورقة ضغط على إسرائيل،           
اجتماعات وزراء الخارجية أعضاء لجنة مبادرة السالم، إذ عارض وزيرا خارجية البلـدين اتخـاذ أي                

ومما . الموقف العربي " لتسويق"قرارات تتعلق بإلغاء أو تجميد المبادرة العربية، بحجة أنها تشكل أساسا            
، "التحدي"ح أن يطلق على اجتماع القادة قمة        له داللته الرمزية في هذا السياق أن المندوب السوري اقتر         

، فـاقترح   "االعتدال"ولكن وزير الخارجية المصري استثقل الكلمة باعتبار أنها ليست واردة في قاموس             
  .تسميتها قمة القدس وهو عنوان أكثر حيادا أخذ به

فـي قمـة الكويـت      لم يكن مفاجئا اإلبقاء على المبادرة العربية التي كان العاهل السعودي قـد أعلـن                
ورغم مضي ثماني سنوات    . االقتصادية التي عقدت أوائل العام الماضي أنها لن تبقى طويال على الطاولة           

وألنها . على إطالقها فإنها ما زالت فوق الطاولة، ولم يملك القادة العرب شجاعة سحبها أو حتى تجميدها               
 العربية، فإنه بات يحق لنا أن نعتبرها حيلـة          لم تحقق شيئا حتى اآلن سوى مساندة االدعاء بإبراء الذمة         

أما الطاولة فلم تعد كذلك، ولكنها تحولت إلى مشجب علق عليه القـادة             . للتسويف وليست ورقة للتسويق   
  .المبادرة ثم انصرفوا

. أي متابع لمؤشرات العالقات العربية اإلسرائيلية ال يفاجأ بحدود السقف الذي حكم موقف القمة وأداءهـا         
المـصرية أن اللـوبي   " الـشروق "، نـشرت صـحيفة      )24/3يوم  (أنه قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة       ذلك  

وجه التحية إلى مصر لقيامها ببناء السور الفوالذي العازل بـين           ) إيباك(الصهيوني في الواليات المتحدة     
لوف وفي هذا الصدد تحدث مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنـى روبـرت سـات              . سيناء وغزة 

ألنها أوشكت على االنتهاء من آخر مراحل الحاجز        "،  "ناضجا وشجاعا "ممتدحا موقف مصر الذي اعتبره      
". الذي يضيق الخناق على حماس، األمر الذي يشكل خطوة مهمة نحو إحداث تغيير داخل غزة              ) السور(

  .نطنوقد استقبلت كلمته بتصفيق شديد من جانب الحضور، كما ذكر مراسل الجريدة في واش
أن وفدا عسكريا أميركيـا زار منطقـة        " المصري اليوم "نشرت صحيفة   ) 19/3في  (قبل ذلك بأيام قليلة     

الحدود المصرية مع القطاع لتفقد المرحلة األخيرة من الجدار الفوالذي واالطمئنان إلى حسن سير العمل               
  .في المشروع

وسع االستيطاني واستمرار عمليات تهويـد  وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اإلسرائيلية مخططات الت    
تقريرا عن تقدم خطوات التطبيع بـين إسـرائيل         ) 23/3عدد  " (الشرق األوسط "القدس، نشرت صحيفة    

، تمثلت في عقد سلسلة من المؤتمرات منها ندوة عن تاريخ هجرات            !)التي ترأس لجنة القدس   (والمغرب  
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صويرة، وقبلها عقد الملتقى الـدولي الثـاني لليهـود          اليهود من منطقة المغرب العربي عقدت بمدينة ال       
 شخصية من إسرائيل، وفي الرباط عقدت ندوة عن المحرقة التي           17المغاربة في مراكش وشاركت فيه      

وقبل هذا كله شهدت وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني أحـد المنتـديات              . تعرض لها اليهود  
  .السياسية التي عقدت في مدينة طنجة

الحاصل في المغرب يتكرر بصورة أكثر حذرا في منطقة الخليج التي استقبلت وزيرا إسـرائيليا بحجـة                 
كما عقد بعـض    . مشاركته في مؤتمر دولي، وزار وزير خليجي رام اهللا أكثر من مرة بتأشيرة إسرائيلية             

ضافة إلى الواليـات    المسؤولين األمنيين اجتماعات تنسيقية اشترك فيها نظراء لهم من مصر واألردن، إ           
وألول مرة هذا العام وجهت إدارة مهرجان الجنادرية في المملكة السعودية دعـوات             . المتحدة وإسرائيل 

  .المشاركة لعدد من دعاة التطبيع العلني مع إسرائيل، الذين ترددوا عليها أكثر من مرة
ا لكـي تتجنـب احتمـال انفجـار         أما في الضفة الغربية فإن األجهزة األمنية تحكم قمع الجماهير وتكبله          

الغضب الفلسطيني واندالع شرارة انتفاضة ثالثة، وهو ما أعلنه وزير شؤون القدس في حكومـة سـالم                 
 حـوارا قـال فيـه إن        17/3يوم  " الشرق األوسط "فياض السابقة حاتم عبد القادر، إذ نشرت له صحيفة          

للقيام بأي أعمال من شأنها أن تـؤدي إلـى   حكومة فياض الراهنة تمنع إطالق يد الفلسطينيين في الضفة       
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة بمثابة إجراءات غير مسبوقة لـم            . اندالع مواجهات مع قوات االحتالل    

يعهدها الفلسطينيون، أدت إلى كبت الشارع وعدم السماح له بالتعبير عن غضبه وسخطه إزاء الجـرائم                
  .اإلسرائيلية المتالحقة

)4(  
نتقد فيها االستسالم العربي المهين أمام إسرائيل يتم إسكات األصوات الناقـدة بـدعوى أن               في كل مرة ي   

الخيار اآلخر هو الحرب، ورغم أن إسرائيل لم تستبعد ذلك الخيار، وال تزال تخوض تلك الحرب بـين                  
وقـت  الحين واآلخر، فإن الطموح في العالم العربي أصبح أكثر تواضعا، إذ لم يعد أحد يتطلـع فـي ال                  

  .الراهن إلى تحرير فلسطين، وإنما أصبح الرجاء أال يتم تضييع فلسطين
وأزعم في هذا الصدد أن عمليات المقاومة التي تمت إلى اآلن لم يفكر قادتها في أنها ستؤدي إلى تحقيق                   

ن وهـم  التحرير، بقدر ما أرادوا بها إشعار اإلسرائيليين بأن االحتالل له تكلفته، وأنهم لن يظلوا في أمـا    
محتلون لألرض، وهذه التكلفة العالية هي التي دفعت إسرائيل إلى االنسحاب من غزة والخـالص مـن                 

  ".همها"
ورغم أنه ال أحد يستطيع االدعاء بأن حكومة حماس هناك أنجزت شيئا على صعيد التحرير المنـشود،                 

من ثم فإن تصوير    . ي ثوابتها فإنه أيضا ال أحد يشك في أن وجودها عطل مسيرة بيع فلسطين والتفريط ف             
االنقسام الحاصل على أنه صراع على السلطة بين فتح وحماس هو تبسيط ال يخلو من تدليس، ألنه فـي                   
جوهره خالف حول أسلوب التعامل مع الملف، وهل الممانعة والمقاومة هما الحـل، أم أن الحـل فـي                   

   الماضية؟19طوال األعوام الـالتسليم والدوران في دوامة المفاوضات التي لم تثمر شيئا 
اللندنية حوارا مع األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي        " الحياة"نشرت صحيفة   ) ٢٥/٣في  (قبل أيام قليلة    

السيد رمضان شلح، سئل فيه عن بدائل العرب وخياراتهم في التعامل مع إسرائيل، فكان رده أنه لـيس                  
أن تستسلم أو تخوض حربا، وإنما غاية المراد منها أن تلتزم           مطلوبا من الدول العربية في الوقت الراهن        

  .بحدود الالحرب والالسلم، وأن تترك الفلسطينيين بعد ذلك يتدبرون أمورهم مع اإلسرائيليين
حتى هذا المطلب صار عسيرا ألن القرار العربي لم يعد مستقال، وألن ثمة إصرارا مـن اإلسـرائيليين                  

النبطاح العربي الراهن في إغالق الملف وتصفية القضية بتوقيـع فلـسطيني            واألميركيين على استثمار ا   
  !وإجماع عربي

  30/3/2010نت، .الجزيرة
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  أقل من أزمة .. أكثر من خالف"إسرائيل"أميركا و .74
  ماجد عزام

ليس خالفاً عادياً ذلك الذي اندلع أخيراً بين إسرائيل والواليات المتحدة او بـاألحرى بـين إدارة بـارك                   
اما وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، إنه أكثر من خالف، بدليل اإلهانة الفظة التي تعرض لها أقرب                أوب

. أيضاً نائب الرئيس األميركي جو بايـدن      " كصهيوني"المسوؤلين الى الدولة العبرية والذي يصف نفسه        
صاً من قبل مـسؤولين     غير أنه حتماً أقل من أزمة، بدليل تصريحات التهدئة األخيرة التي أطلقت خصو            
التحالف الراسـخ غيـر     "في إدارة أوباما وحتى هذا األخير نفسه والتي تتضمن الجملتين األكثر شيوعاً،             
  ".القابل للفصل بين البلدين، وااللتزام األميركي الثابت والمطلق بأمن بإسرائيل

يركية تأييـداً إلسـرائيل     عندما يتعرض نائب الرئيس األميركي وهو أحد أكثر الشخصيات السياسية األم          
إلهانة فظة على هذا النحو سواء كانت من موظف متوسط الدرجة أو نتيجة خطأ بيروقراطـي، أم مـن                   
حكومة باكملها، فإن ثمة مشكلة كبيرة، وعندما يصل األمر الى مطالبة اإلدارة األميركية بتحقيق رسـمي         

. مهنية في وزارة الداخليـة اإلسـرائيلية      مع التوجس من شبهة تعمد اإلساءة، خاصة ضمن المستويات ال         
يصبح األمر أكثر من خالف عادي وتحديداً إذا ما تذكرنا التباين حول عملية التسوية وآليـات ووسـائل                  

  .الوصول الى اتفاق نهائي للصراع في فلسطين والمنطقة
يصل الى حد األزمة    رغم اإلهانة والشعور الكبير بالغضب في أوساط اإلدارة األميركية إال أن األمر لم              

منها التحالف االستراتيجي الراسخ بين البلدين وااللتزام األميركي المطلق بـأمن إسـرائيل             : لعدة أسباب 
بوصفها جزءاً من المصالح األميركية الحيوية في المنطقة ومنها أيضاً الوضع السياسي والحزبي الداخلي              

  .اك أوباما حسب تعبير أليوت ابرامزفي واشنطن حيث إلسرائيل حلفاء وأصدقاء أكثر من بار
غير أن انتهاء الخالف وطي صفحته بشكل مرحلي، ال يعني أن النار ليست تحت الرماد لعـدة أسـباب                   
منها المنهجي أو المبدئي والمتمثل بانتخاب أميركا ألوباما، وانحياز العالم ككل الى نهج هذا األخير مقابل                

ومنها تبلور مـستجد    . الى نهج وأسلوب جورج بوش المناقض تماماً      انتخاب إسرائيل لنتنياهو وانحيازها     
مهم في واشنطن حيث أضحت الدولة الفلسطينية مصلحة قومية أميركيـة، وحيـث أضـحى االنحيـاز                 
إلسرائيل ضاراً للمصالح األميركية في المنطقة وعامالً سلبياً في العالقات الرسمية والشعبية وليس ذلـك               

 الى حل للصراع في فلسطين يترك آثاراً سـلبية حتـى علـى حيـاة الجنـود                  فقط بل إن عدم التوصل    
  .األميركيين المنتشرين في طول المنطقة وعرضها

اآلن رغم طي صفحة الخالف مرحلياً، وقبل تحوله الى أزمة إال أن تكراره وارد جداً إذا ما سعت إدارة                   
اليمينيـة  ) نتنياهو، ليبرمان، بـيغن   (حكومة  أوباما الى الدفاع عما تراه مصلحة قومية، وإذا ما انسجمت           

المتطرفة مع مواقفها التي ال ترى فرصة للتسوية سوى بإبقاء الوضع الراهن في أحسن االحوال، وفـي                 
أسوأها تقديم حكم ذاتي بلدي موسع للفلسطينيين مع إمكانية غض النظر عن إطالق اسم دولة عليه، وهو                 

  .سطيني أو عربيأمر ال يمكن أن يقبل به أي مسوؤل فل
ثمة أمر مقلق يتمثل بنزوع إدارة أوباما كما اإلدارات األميركية المتعاقبة الى التوصل الى حل وسط مع                 
إسرائيل، كما جرى مع مطلب التجميد التام لالستيطان ومن ثم الضغط على الفلسطينيين والعرب لقبولـه                

دولة الخادع وتقديمه بصفته الحـل الـواقعي        بمعنى تحسين شروط الحكم الذاتي الموسع وتزيينه بإطار ال        
ال لحـق   : والمنطقي والممكن بعد بلورة حل وسط مع إسرائيل وفق ثوابت أو الءات اإلجماع الصهيوني             

هذا ال يمكن أن يواجـه      . 1967) يونيو(عودة الالجئين، ال لتقسيم القدس وال للعودة الى حدود حزيران           
 من الوحدة وإنما التوافق والتفاهم والوعي أيضاً على المستوى          بالطبع إال بأعلى مستوى ممكن ليس فقط      

  .الفلسطيني كما العربي أيضاً
 30/3/2010المستقبل، 
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