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   في فلسطين"يوم األرض"خالل إحياء ات وزراعة أشجار مسيروجرحى وشهيد  .1

 11 استشهد وأصيب افتى فلسطيني أن غزة رائد الفي نقال عن مراسلها من 31/3/2010الخليج، نشرت 
آخرون معظمهم من األطفال وأحدهم في حال الخطر، برصاص قوات االحتالل التي تصدت لمظاهرات 

وقالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية إن .  غزة ووسطه يوم األرض في جنوب قطاعإلحياءغاضبة 
استشهد على الفور اثر إصابته بعيار ناري قاتل من جانب قوات )  عاما15ً(الفتى محمد زيد الفرماوي 

 قرب مطار ،48االحتالل، عندما اقترب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والمناطق المحتلة عام 
  .ينة رفحغزة الدولي المدمر شرق مد

 فلسطينياً معظمهم من الفتية واألطفال أصيبوا بجروح متفاوتة 11وقال مصادر طبية في غزة إن 
برصاص قوات االحتالل خالل تظاهرات إلحياء يوم األرض شرق مدينة خان يونس، وفي مخيم 

  .المغازي لالجئين وسط القطاع
ظاهرات عدة نظمتها الفصائل أن غالبية المناطق في قطاع غزة شهدت ت" فرانس برس"وذكرت 

وانطلق مئات المتظاهرين بينهم عشرات النساء في تظاهرة سلمية نظمتها . للذكرى" الفعاليات الوطنية"و
ورددوا هتافات تندد . في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة" نحال عوز"هيئة العمل الوطني باتجاه حاجز 

  . باالستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية
م عشرات األطفال بزرع عشرات شتالت الزيتون في أراضي عائلة السموني التي جرفتها قوات وقا

وقال وكيل الوزارة حسن . االحتالل خالل حربها على غزة في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
 مغتصباته وتوسعة البناء في الجدار العنصري أنجئنا لنثبت للعدو "أبو عيطة في مؤتمر صحافي 

  ".ضمن فعاليات إحياء ذكرى يوم األرض" زراعة أشجار الزيتون أنوتابع ". زول عما قريبسي
 kوكاالت و كامل ابراهيمkالنقب/ العراقيب نقال عن مراسلها من 31/3/2010الرأي، األردن، وذكرت 

  عبر تنظيم مهرجان جماهيري فياألرض الذكرى الرابعة والثالثين ليوم  أحيوا أمس48 فلسطيني أن
 وهدم بيوت، وبمسيرة مركزية في أراض على ما يعانيه الفلسطينيون هناك من مصادرة النقب احتجاجاً

  .مدينة سخنين في الجليل بدعوة من لجنة المتابعة العربية
 المسيرة المركزية التقليدية في سخنين في الجليل 48ونظمت لجنة المتابعة العربية التي تمثل فلسطينيي 

 أعضاءوتقدم المسيرة  .ع المدينة وصوال للنصب التذكاري لشهداء يوم األرضوالتي جابت شوار
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المجد والخلود لشهداء يوم " الفلسطينية وشعارات كتب عليها األعالمكنيست عرب وقيادات شعبية رفعت 
  . متظاهرألف من ثالثين بأكثروقدر منظمو المسيرة عدد المشاركين  ."األرض

يها ومؤيديها بين سخنين والنقب حيث نظم مهرجان خطابي في قرية  العربية ناشطاألحزابووزعت 
  . شخص بعد صالة العصرآالفالعراقيب غير المعترف بها شارك فيه نحو ثالثة 

 السياسية ومن بينهم النائبة في الكنيست حنين األحزابوتناوب على المنصة شيوخ من المنطقة ومسؤولو 
حاربة للوجود العربي وجزء من سياسة إسرائيل وعندما ندافع  ماألرضمصادرة "ن أ أكدتالزعبي التي 

  ." نحمي وجودناأرضناعن 
 من هدم البيوت نحن نتعرض لهجمة مستمرة بدءاً"وقال الشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب، 

وم الطائرات تق" إنوقال "  لم يعد لدينا سوى ثالثين منزالًواآلنكان لدينا مئة بيت . ومصادرة االراضي
 لستة 1953 للجيش سنة أراضطلبوا استخدام .  منايأخذونها واألرض. برشنا بمواد سامة لكي نرحل

  ." لناأنها ال يعترفون واآلن أشهر
هيئة العمل الوطني في مدينة القدس ، أن القدس المحتلة من 31/3/2010السبيل، األردن، وأضافت 
رض، في ظل إجراءات قوات االحتالل المشددة أمس، بمناسبة يوم األدعت إلى إضراب جزئي المحتلة 

عيد "وذلك بالتزامن مع ما يسمى لديهم بـ.. داخل البلدة القديمة وعلى بوابات المسجد األقصى المبارك
وحثت الهيئة المواطنين على تشكيل لجان شعبية وجماهيرية حقيقية وفعالة من أجل  ".الفصح اليهودي

 المصادرة والتهويد والقيام بأوسع عمليات زراعة واستصالح الدفاع عن األرض وحمايتها من خطر
لألراضي وتأمين ضخ األموال الالزمة، من أجل إقامة مشاريع زراعة وإسكانات وغيرها وإحياء مناسبة 

  .يوم األرض عبر أوسع اعتصامات ومسيرات احتجاجية نحو األراضي المصادرة والمهددة بالمصادرة
راتيجية فلسطينية تعيد االعتبار إلى البرنامج الوطني وتجمع وتوحد كل ألوان ودعت الهيئة إلى بناء إست

الطيف السياسي الفلسطيني خلف مقاومة شعبية وكفاحية، وإلى العمل على إنهاء ظاهرتي االنقسام 
  .واالنفصال بين جناحي الوطن لما لهما من تداعيات خطيرة على شعبنا ومشروعه الوطني

، أن الفلسطينيين في رام اهللا أحمد رمضان نقال عن مراسلها من 31/3/2010المستقبل، وجاء في 
 انطلقت في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية عشرات المسيرات الضفة أحيوا يوم األرض، حيث

 . النسوية والجماهيريةواألطربمشاركة آالف من الفلسطينيين وقادة الفصائل وممثلي االتحادات والنقابات 
 بالمصادرة واالستيطان، أراضيهاظم المسيرات والتظاهرات في الضفة في القرى المهددة وتركزت مع

كما تضمنت الفعاليات تنظيم عمليات تشجير  . جدار الفصل العنصريأراضيهاوتلك التي التهم معظم 
  .األراضيواسعة النطاق في هذه 

ان التي شارك فيها رئيس الوزراء وكانت ابرز مسيرات رام اهللا تلك التي جرت في بلدة قراوة بني حس
  .أراضيهم القرية في حراثة وزراعة أهاليسالم فياض 

 بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي وجمال محيسن، وأصيب عشرون فلسطينياً
  .جراء اعتداء قوات االحتالل على مسيرة سلمية في قرية بدرس في رام اهللا

لحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري واتحاد العمل الزراعي في قرية وأحيت القوى الوطنية وا
  .فالمية، يوم األرض على األراضي المهددة بالمصادرة، بزراعة أشتال الزيتون فيها

  
  "دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس"بعنوان كتاب جديد لمركز الزيتونة  .2

دراسات في "واالستشارات في بيروت مؤخراً كتاب بعنوان  صدر عن مركز الزيتونة للدراسات :بيروت
، وذلك ضمن مشاركة المركز في فعاليات الحملة األهلية الحتفالية القدس "التراث الثقافي لمدينة القدس

ويقع الكتاب، الذي استغرق إعداده نحو  .، والتي اختتمت الخميس الماضي2009عاصمة الثقافة العربية 
وهو كتاب موسوعي، يقدم منظومة .  صفحة من القطع المتوسط637اصل، في عام من الجهد المتو
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متكاملة من األبحاث والدراسات التي يمكن أن تشكّل مرجعاً مهماً لكافة الباحثين والمهتمين بالقدس 
  .وتراثها، وإضافة نوعية لمكتبات الجامعات ومؤسسات الدراسات وطلبة العلم

محسن . صص أحد أبرز إصدارات الحملة األهلية لالحتفالية، وقد حرره دويعد هذا الكتاب العلمي المتخ
صالح، وشارك في إعداده نخبة متميزة من أبرز األساتذة والخبراء المتخصصين والمهتمين بالتراث 

. رياض ياسين، ود. بديع العابد، ود. إبراهيم أبو جابر، وإبراهيم عبد الكريم، ود. د: الثقافي للقدس، هم
عبد الجبار سعيد، وعبد اهللا كنعان، وفادي شامية، . سالمة الهرفي البلوي، ود. لصالحات، ودسامي ا

ناجح . محمد عيسى صالحية، ومحمود عواد، ود. محمد عمارة، ود. محمد أكرم العدلوني، ود. ود
وانب العلمية بكيرات، الذين قدموا أبحاثاً تراثية وتاريخية ومعمارية وشرعية وتعليمية وقانونية، تثري الج

  .المختلفة المتعلقة بالمدينة
ويسلّط الكتاب الضوء على مدينة القدس بهويتها المعمارية، وأوقافها وممتلكاتها اإلسالمية والمسيحية، 
ومكتباتها ومؤسساتها التعليمية، والدور الحضاري لعدد من أبرز علمائها، وموقعها في الموسوعات 

 في الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة، وموقف المعاهدات والقرارات العالمية، ويدرس دور العثمانيين
  .الدولية من هذا التراث

ويوضح الكتاب ما تتعرض له المدينة تحت االحتالل اإلسرائيلي من معاناة ومن إجراءات تهويد، كما 
، ومن العلماء يعرض لألدوار المأمولة لحماية التراث الثقافي للقدس من العالمين العربي واإلسالمي

  .واألكاديميين ومن مؤسسات المجتمع المدني
ويشير الكتاب إلى إدراك الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ألهمية طمس المعالم الثقافية للسكان العرب، 

في .. وتغيير هوية األرض، والعبث بشخصية المدن والقرى الفلسطينية وتزييفها لصالح تراث آخر
ا التهويدي الستبدال روح المكان وأصالته لصالح هوية أخرى، موضحاً أن استكمال حلقات مشروعه

سلطات االحتالل اإلسرائيلي اقترفت العديد من الجرائم بحق الممتلكات الثقافية والتاريخية والدينية 
للقدس، مخترقة بذلك الحماية الخاصة المكرسة لهذه األماكن بموجب األحكام واالتفاقات الدولية، في 

  .اءات تعد بمثابة جرائم حرباعتد
ويذكر الكتاب أن إجراءات االحتالل إزاء القدس، بما فيها عمليات التدمير التي تتعرض لها المعالم 
العربية واإلسالمية، ومحاوالت الطمس والتهويد لألسماء العربية المقدسية، وانتهاج سياسة مبرمجة إزاء 

القدس، إنما تهدف لتشويه هوية المدينة وتشكيل تاريخ المسجد األقصى، والقيام بحفريات مغرضة في 
ولكن شهادات العديد من العلماء اإلسرائيليين أنفسهم تثبت سقوط المزاعم اإلسرائيلية، فضالً . يهودي لها

عن إثبات حقائق الوجود العربي اإلسالمي العريق للقدس وصمودها الذي يتحدى التهويد، بانتظار 
 .تحريرها من األسر

  31/3/2010السبيل، األردن، ؛ 30/3/2010ركز الفلسطيني لإلعالم، الم
  

   تتهم دحالن بجمع معلومات عن منفذي عملية خان يونس في غزةوزارة الداخلية .3
اتهمت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :  حامد جاد-غزة 

منفذي عملية خان يونس التي أسفرت الجمعة الماضي عن محمد دحالن بجمع معلومات مفصلة عن 
  .مقتل جنديين إسرائيليين، وذلك بعد يوم واحد من اتهامه لها باعتقال منفذي العملية

دحالن اتصل "، أبلغها أن )أ. م(وقالت الوزارة في بيان لها، إن أحد ضباط األمن الوقائي سابقاً ويدعى 
الجمعة بعد عملية خان يونس التي تبنتها حركتا حماس والجهاد به شخصياً في ساعة متأخرة من ليل 

وطلب منه بشكل عاجل ومن دون تأخير تزويده بكل الطرق بمعلومات مفصلة "اإلسالمي بشكل منفصل 
عن منفذي العملية والجهة التي ينتمون إليها وأماكن إقامتهم وأرقام ولون سياراتهم، وأماكن ترددهم وإن 

  ".همأمكن أرقام هواتف
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ان دحالن زود الضابط المذكور بأسماء شخصيات مسؤولة من حماس وسرايا "وقالت الوزارة ذاتها 
للبحث عنها وتحديد أماكن سكنهم عبر برنامج "القدس، الجناح العسكري للجهاد االسالمي في خان يونس 

  ".ةورسم خريطة بيوتهم، وتحديدها بدقة والرد عليه بأقصى سرعة ولألهمي) غوغل إيرث(
الضابط المذكور أدرك خطورة هذا الطلب وعواقبه الوخيمة، فآثر أن يدلي بهذه "وبحسب الوزارة فإن 

، حسب "المعلومات خشية حدوث كارثة يدفع ثمنها ويتحمل عواقبها، وحينها لن ينفعه دحالن وال غيره
إلدالء بأي معلومات عن الجهات المشبوهة أو ا"وحذرت داخلية الحكومة المقالة من التعاون مع  .البيان

المسؤولية الكاملة عما ينجم "، وحملت دحالن ومن يتعاون معه "المجاهدين والمقاومين وقيادات المقاومة
  ".عن تعاونه الخطير مع االحتالل في تصفية المقاومة ومالحقة ومتابعة قياداتها

الل للقضاء العادل، ولن ينسى سيأتي اليوم الذي سيقدم دحالن وزمرته من الخونة وعمالء االحت"وقالت 
  ".الشعب خيانتهم المستمرة

وكان دحالن، اتهم أول من أمس، حركة حماس باعتقال منفذ عملية قتل الضابط والجندي اإلسرائيليين 
عند تنفيذ عملية خان يونس تبنت كتائب "وقال خالل ندوة عقدت في جامعة النجاح في مدينة نابلس 

  .وقالت إنها شاركت في العمليةالقسام العملية ثم تراجعت 
  31/3/2010الغد، األردن، 

  
  خيبت آمال الفلسطينيين وشكلت خذالً واضحاً لهم قمة سرت العربية: بحر .4

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني بأن نتائج القمة العربية في ليبيا جاءت مخيبة لآلمال ودون : غزة
ا شكلت خذالنًا واضحاً ألبناء الشعب الفلسطيني واألمة بل إنه"مستوى الطموحات الفلسطينية والعربية، 

  ".العربية واإلسالمية، وتكرارا للقمم العربية السابقة
لم ترتق إلى "وأكد الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في بيان له، أن القمة 

 كل المطالبات بإعادة تقييم مستوى التحديات لنصرة القدس والمسجد األقصى والمقدسات، وتجاهلت
، مشيراً إلى أن من شأنه أن يضعف الموقف الفلسطيني، ويقوي "التمسك العربي بمبادرة السالم العربية

  .الموقف اإلسرائيلي
وحذر من أن حالة الهوان العربي إزاء أية إمكانية حقيقية لنصرة القضية الفلسطينية، يغري االحتالل 

ر والمبالغة في ممارسة القهر والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه بمزيد من الصلف واالستكبا
إن التهديدات الصهيونية المختلفة التي أطلقتها مستويات سياسية وعسكرية مختلفة ضد : "وقال .ومقدساته

حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية، والتي تم التهديد خاللها بإعادة احتالل قطاع غزة وإسقاط حكم 
 حماس والعودة ألسلوب االغتياالت، تشكل انعكاسا لمستوى األزمة التي تعصف بالوضع حركة

الصهيوني داخلياً وخارجياً، ورغبة في تصدير األزمات الصهيونية المختلفة إلى الداخل الفلسطيني في 
قطاع غزة تحت حجج وذرائع واهية، مؤكدين أن هذه التهديدات العنصرية ال تحمل جديدا في إطار 
السياسة الصهيونية اإلرهابية ذات المخططات المسبقة والجاهزة للتنفيذ التي لم تجد غضاضة في تدمير 
قطاع غزة إبان الحرب األخيرة، وال تمثل سوى العنوان األبرز للوجه الصهيوني المجرم والسياسة 

  ".برياءالصهيونية النازية التي تحترف القتل واإلرهاب والتدمير والتخريب وسفك دماء األ
  30/3/2010قدس برس 

  
  غطاًء لتصبح الوجه اآلخر لالحتالل" فتح"دحالن اتخذ من حركة : األشقرإسماعيل  .5

دعا النائب إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس :  عبد الغني الشامي-غزة 
يد من حديد على بعض إلى تصحيح مسارها ومنطلقاتها وان تضرب ب" فتح"التشريعي الفلسطيني، حركة 

  .المتنفذين فيها الذين يأخذونها غطاءا للتآمر على الشعب الفلسطيني باسمها
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وكشف أن ما ذكرته وزارة الداخلية في غزة حول طلب عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد 
و ليس دحالن من احد الضباط السابقين في األمن الوقائي جمع معلومات عن منفذي عملية خانيونس ه

  .للمناكفة اإلعالمية وحقيقة واقعة ولديهم الدالئل على ذلك
هذا يدلل أن هذه الشخصيات المتآمرة على شعبنا الفلسطيني ":"قدس برس"وقال األشقر في حوار مع 

بهذه الشخصيات أصبحت " فتح"غطاءا خطيرا جدا، ويدلل على أن حركة " فتح"أصبحت تأخذ من حركة 
مطالبة اآلن أن تصحح مساراتها ومنطلقاتها وأن تضرب بيد من " فتح"الل، لذلك هي الوجه اآلخر لالحت

حديد على أيدي هؤالء الخونة الذين ارتهنوا للكيان الصهيوني وارتهنوا المالءاته والذين رؤوا في 
ال مرتعا لهم لينفذوا أجندتهم الخاصة وان يكونوا وبا" حماس"و" فتح" الفلسطيني بين -الخالف الفلسطيني

  ." على شعبنا الفلسطيني
تحذيرا شديدا من أن عواقب ذلك هي عواقب وخيمة وأننا في الحكومة " فتح"نحن نحذر حركة : "وأضاف

الفلسطينية وفي المجلس التشريعي وأبناء شعب الفلسطيني نحذر هؤالء الخونة من أن العقاب سيكون 
 أن يقتلوا المجاهدين، وهؤالء ليس عقابهم إال رادعا وصارما وذلك بعدما انحرفوا انحرافا كبيرا وأردوا

  .حسب قوله". أن ينفذ بهم حكم العدالة
  30/3/2010قدس برس 

  
  مشروع الدولة يتحقق بالبقاء فوق األرض وصمود شعبنا أقوى من المستوطنات: فياض .6

إن "ئالً  أشاد الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، قـا           : رويترز -سلفيت  
صمود أبناء شعبنا على أرضهم، أقوى من المستوطنات واالحتالل، وشعبنا مصمم على حمايـة أرضـه               
والدفاع عن حقه في العيش عليها بحرية وكرامة، فنحن متجذورن في هذه األرض، ونحـن هنـا منـذ                   

  ".البدايات وسنبقى حتى النهايات
 31/3/2010األيام، فلسطين، 

  
  2000 اوباما بخطة سالم مماثلة لخطة بيل كلينتون في العام إدارة من السلطة تنفي ابالغها .7

اعلنت السلطة الفلسطينية انها لم تتلق اي بالغ من االدارة االمريكيـة يفيـد بـان                :اشرف الهور  -غزة  
الرئيس باراك اوباما يريد طرح خطة سالم مماثلة لتلك التي طرحها الرئيس السابق بيل كلينتـون فـي                  

واكد نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الذي نفى الخبر في تصريحات متلفزة  .2000العام 
على قاعدة بيان الرباعية    ' لدفع عملية السالم قدما      األمريكيعلى رغبة الفلسطينيين في استمرار التحرك       

علـى حـدود الرابـع مـن        ، وهما بيانان يدعوان إلقامة دولة فلسطينية        'الدولية وبيان االتحاد االوروبي   
  .1967من العام ) يونيو(حزيران 

ورأى ابو ردينة انه في حال استمرت الجهود االمريكية في هذا المجال، فان هناك فرصة ستكون مواتية                 
لمواصلتها عمليـات االسـتيطان واسـتمرار       'لعملية السالم، غير انه اتهم اسرائيل باضاعة هذه الفرص          

  .' عملية السالمالمماطلة والتهرب من ثوابت
واكد الناطق باسم الرئاسة ان ما سيعرض على القيادة الفلسطينية في عملية السالم، سيعرض على قيـادة                

لـن تقبـل بدولـة      'واكد ان القيادة الفلسطينية      .منظمة التحرير الفلسطينية وعلى استفتاء شعبي فلسطيني      
  .'ناقصة السيادة على القدس او على الحدود

  31/3/2010 القدس العربي،
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  نفي مشروع قوة أمنية للمخيماتسفارة فلسطين في لبنان ت .8
 عضو أوفدان الرئيس محمود عباس " في سفارة دولة فلسطين في بيان خبراً من اإلعالمينفى المكتب 

 مشتركة أمنية حامال موافقته على تشكيل قوة األحد الى لبنان األحمداللجنة المركزية لحركة فتح عزام 
  ". داخل مخيمات الالجئيناألمنية ألوضاعالضبط 
 من الرئيس عباس األحمدالرسالة الخطية التي نقلها عزام  "أن إلى في السفارة اإلعالمي المكتب وأشار
 الراهنة على واألوضاع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان تتعلق بالعالقات الثنائية بين البلدين إلى

وأكد المكتب  ". التنسيق بين القيادتين اللبنانية والفلسطينيةإطارية وتأتي في الساحتين الفلسطينية والعرب
  ".ال وجود لمثل هذه االقتراحات" انه اإلعالمي

  31/3/2010المستقبل، 
  

  وزارة االتصاالت في غزة تشيد بحصول فلسطين على نطاقها الدولي على شبكة االنترنت .9
معلومات في غزة بقرار الهيئة العالمية لألسماء واألرقام رحبت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ال: غزة

"ICANN " العنوان االلكتروني على الشبكة " بنينا" منح الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت
وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور يوسف  ".فلسطين"العالمية والذي سيعرف باسم 

إن هذا االنجاز يضاف إلى سلسلة االنجازات واإلبداعات التي حققها : "توب لهالمنسي في تصريح مك
  " . وحرب شرسة طالت كل مقومات الحياة  شعبنا الذي يتعرض لحصار ظالم

سيساهم بدون شك في زيادة " فلسطين"أن منح فلسطين عنوانها االلكتروني وباللغة العربية : "وأضاف
من مختلف الفئات العمرية والذين تمثل اللغة االنجليزية لديهم عدد مستخدمي االنترنت في فلسطين 

  ".حاجزا أمام االستفادة من خدمات االنترنت
 للهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت ممثلة بمديرها العام مروان   كما تقدمت الوزارة بالتهنئة

لهيئة التي تعتبر الجهة المسؤولة عن رضوان على هذا االنجاز والذي جاء ثمرة لجهود حثيثة قامت بها ا
  ".PS"إدارة المجال الفلسطيني على شبكة االنترنت 

  30/3/2010قدس برس 
  

  منظمة التحرير تناشد المجتمع الدولي الضغط على تل أبيب لإلفراج عن عباس زكي .10
لفلسطيني وقوى أصدقاء الشعب ا"طالبت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية : رام اهللا

السالم الدولية وهيئات األمم المتحدة، بالتدخل لإلفراج عن القائد الوطني عباس زكي، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح من سجون االحتالل، الذي اعتقل خالل مشاركته بمسيرة سلمية اتجهت نحو القدس 

  ".المحتلة بمناسبة احد الشعانين
إن اعتقال القائد عباس ) "30/3(إلى الهيئات الحقوقية واألممية، الثالثاء وقالت الدائرة في رسالة وجهتها 

زكي، يأتي في إطار الممارسات التعسفية التي يمارسها االحتالل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وقيادته، ما 
كافة ودعت الدائرة تلك الهيئات، للعمل من أجل اإلفراج عن ، "يناقض كافة األعراف والقوانين الدولية
  .األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل

  30/3/2010قدس برس 
  

  القمة العربية لم تستطع حتى الرد على إهانات الصهاينة : علي بركة .11
 أنه في الوقت الذي يواصل فيه العدو ،رأى المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة

إلسالمية والمسيحية، ومواصلة بناء الصهيوني حصار غزة، وتهويد القدس، وسرقة المقدسات ا
القمة "وقال إن . "تخرج علينا القمة العربية بمقررات ال تلبي مطالب الشعب الفلسطيني"المستعمرات، 
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العربية لم تستطع حتى الرد على إهانات الصهاينة، وخصوصا تمسك المجرم نتنياهو وحكومته المتطرفة 
لمتابعة العربية قرارها باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع باالستيطان في القدس، بعدما أعلنت لجنة ا

 من واستغرب بركة رهان القمة العربية على إدارة الرئيس باراك أوباما، محذراً ."الكيان الصهيوني
القبول بالحل األميركي الجديد الذي حمله إلى المنطقة قبل أيام جو بايدن، ويتضمن حل الدولتين، مقابل 

 . حق العودة، وفرض التوطين في الدول العربية المضيفة لالجئينالتنازل عن 
أن  في ذكرى يوم األرض  جهاد طه في لبنانرأى عضو القيادة السياسية لحركة حماسمن جهته 

معركة األرض لم تنته في الثالثين من آذار، وال تزال سياسات المصادرة تطاردنا والمخططات "
وشدد على التمسك بخيار المقاومة خيارا وحيدا من أجل انتزاع . "والمؤامرات المحدقة تحاول خنقنا

  . حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، وحماية مقدساته التي تتعرض لالستباحة من قبل الصهاينة
  31/3/2010السفير، 

 
  األحمد يجتمع بأقطاب فتح في لبنان للتوافق على التشكيلة الجديدة التي أقرها عباس .12

ـ      ": عوض وليد -رام اهللا   عـضو   األحمـد  بأن عـزام     "القدس العربي "كدت مصادر فلسطينية في لبنان ل
 أمـس لبنان شرع منـذ مـساء       إلى  اللجنة المركزية لحركة فتح موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس          

 وتيارات حركة فتح في لبنان بهدف التوصل التفاق بشأن التعيينات           أقطابالثالثاء بسلسلة اجتماعات مع     
 ورفضت من قبل العميد منير مقدح مسؤول جهاز الكفـاح المـسلح             أسابيع التي اقرها عباس قبل      نيةاألم

  .الفلسطيني في لبنان الذي يقوم بدور جهاز الشرطة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين هناك
ـ  أكدمن جهته    يـة اآلن،    لغا األحـد  الذي وصل لبنان     األحمد لم يلتق    بأنه الثالثاء   "القدس العربي " مقدح ل

   . التعيينات التي اقرها عباسأزمة ساعة لبحث 24 يلتقيه خالل أن انه من المقرر إلىمشيرا 
ـ  وأوضح  ترتيـب البيـت     بإعادة مكلف من قبل عباس      األحمد الثالثاء بان    أمس "القدس العربي " مقدح ل

ـ       إلى لحمله رسالة    إضافةالفتحاوي،   سطينية علـى التوافـق      المسؤولين اللبنانيين تؤكد حرص القيادة الفل
  .الفلسطيني اللبناني

حـسبما  " من عباس للرئيس اللبناني ميشيل سليمان قال مقـدح           األحمدوبشأن فحوى الرسالة التي حملها      
 الفلسطيني وتعزيز العالقة بين     - تؤكد على ضرورة التوافق اللبناني       فإنها هنا في لبنان     اإلخباريدور في   
  ." على الساحة الفلسطينية في لبنانالفلسطيني - وافق الفلسطيني ضرورة التىغال إضافة ،الطرفين

  31/3/2010القدس العربي، 
  

   وأن اعتقال زكي مخالف لقرارات األمم المتحدة.. فتح تؤكد تمسكها بتصعيد المقاومة الشعبية .13
 ،، بمناسبة يوم األرضقيادة حركة فتح أعلنت في بيان أصدرته أمس أن 31/3/2010السفير، نشرت 

أن الشعب الفلسطيني ال يزال يتعرض ألبشع أنواع العدوان والتصعيد العسكري اإلسرائيلي المستمر، من 
القتل واالغتياالت والتدمير ومصادرة ونهب المزيد من األراضي الفلسطينية، لتوسيع وإقامة المستوطنات 

غيير المعالم الدينية واألثرية والمناطق العسكرية واألمنية العازلة، وأخطرها هدم األحياء والمنازل وت
والثقافية والتاريخية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، وإقامة جدار العزل العنصري في الضفة الغربية، 

وطالبت .  من مجمل أراضيها، في محاولة لفرض سياسة األمر الواقعةالمائ في 58ومصادرة ما يقارب 
 . زيز الوحدة من أجل مواجهة األخطار المحدقة بنابإنهاء االنقسام الفلسطيني، ورص الصفوف وتع

حرية التنقل "واعتبرت قيادة فتح أن اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي خالل مسيرة 
استهداف قيادات "، مؤكدة أن "نية إسرائيل ورغبتها باستمرار العدوان وسياسة اإلخضاع" يكشف "والعبادة

 . "لتمسك بالثوابت الوطنية، وال عن مواصلة كفاحها في مواجهة االحتاللحركة فتح لن يثنيها عن ا
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، أن  رام اهللا كمال زكارنـة     نقال عن مراسلها من      31/3/2010الدستور، األردن،   من جهة أخرى ذكرت     
اللجنة المركزية لحركة فتح ردت أمس على اعتقال عباس زكي بالدعوة الى تصعيد المقاومـة الـشعبية                 

  . عازل واالستيطان وما يجري في القدسضد الجدار ال
وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر صحفي في رام اهللا شارك فيه عـدد                  

جزء من برنامجنا السياسي ومن مخرجـات المـؤتمر الـسادس           "من زمالئه في لجنة المقاومة الشعبية       
  ".د وهناك تضحيات كبيرةلحركة فتح هناك تطوير في العمل الشعبي هناك تصعي

..  هذا التوجـه سنـشارك بـه       أخذنا لكننا ندرك حينما     األمر عباس زكي في هذا      األخأتى اعتقال   "وتابع  
  . سنحث الناس على المشاركة به.. سنعرفه.. سنقوده
هناك قرارا في اللجنة المركزية والـذي        "أن جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح         وأوضح
مة لقرارات المؤتمر العتماد المقاومة الشعبية كشكل متقدم في هذه المرحلة واعتمـاده ال يعنـي                هو ترج 
 فـي هـذه     األداة تطوير هـذه     إلىنحن نسعى   "وقال  ".  وما احد يزايد على فتح     األخرى الخيارات   إسقاط

جتمـاعي   يكون هناك وحدة لخطابنا السياسي والنضالي بزخم شعبي فيه شـمول ا   أنالمرحلة بما يضمن    
  . وجغرافي وشمول سياسي لكل الوطن المحتل

المجلس الثـوري واللجنـة المركزيـة     " أن من جانبه قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح    
 لتأكيد دور الحركـة     باإلجماع األول اجتماعا تشاوريا وفي االجتماعين كان هناك قرار جديد           أمسعقدتا  

  ". عيد الحراك الدوليفي تصعيد النضال الشعبي وفي تص
. تنظيم حركة فتح في كل مكان وقيادة حركة فتح فـي كـل مكـان              .. األماكنسنكون في كل     "وأضاف

اعتقال عباس زكـي مخـالف       "وأوضح.  والمعصرة آمررأيتموها وستروها في بلعين وبيت لحم وبيت        
 يشمل نـضالنا    األسرى حرية   نضالنا من اجل  .  المتحدة األممالتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل قرارات       

 ونضالنا تستمر المطالبة به وانجازه دون شروط حتى يعود عباس زكـي        وإخوانهمن اجل تحرير عباس     
  ".األرضوزمالؤه لممارسة الحفاظ على هذه 

  
  حماس تدعو إلى اعتماد إستراتيجية عربية عملية لمواجهة الغطرسة الصهيونية   .14

 تجسيداً لاللتفاف الجماهيري حول خيار األرضيوم "عل  حماس في بيان إلى ج حركةدعت: غزة
المقاومة في مواجهة المخططات الصهيونية، دفاعاً عن األرض والعرض والمقدسات، وتجسيداً للتمسك 
بحقوق وثوابت شعبنا وعلى رأسها حق العودة لكل الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم 

 عربية عملية وفاعلة لمواجهة إستراتيجيةاعتماد "وطالبت بـ ."وديارهم بفعل العدوان الصهيوني
التحديات ومواجهة الغطرسة الصهيونية والعدوان المتواصل على األرض والمقدسات، وتعزيز صمود 
الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته، وفك حصاره وعدم إعطاء أي غطاء ألي شكل من أشكال التفاوض 

  ." العدوالعبثي المباشر وغير المباشر مع
  31/3/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"حماس تثمن مطالبة أحزاب بريطانية في البرلمان بعدم بيع السالح لـ .15

بما نشر بشأن نية أحزاب في البرلمان البريطاني تقديم طلبٍ يقضي بمنع بيع  رحبت حركة حماس: غزة
  .ن على غزة، بعد أن ثبت استخدام السالح البريطاني في العدوا"إسرائيل"السالح لـ 

 إن الخطوة -وصل السبيل نسخة عنه -وقال القيادي في الحركة صالح البردويل في تصريح صحفي 
  ".تعكس الوعي األوروبي المتنامي بحقيقة العدو الصهيوني وخطورته على السلم واالستقرار العالمي"

ٍل بطيء، تعكس الوعي هذه التطورات التي تجري على الساحة األوروبية ولو بشك: "وأضاف البردويل
األوروبي المتنامي بحقيقة العدو الصهيوني وخطورته؛ ليس على السالم في الشرق األوسط، وإنما على 
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السلم واالستقرار العالميين، كما أن هذه األصوات المتصاعدة من بريطانيا تنبئ عن تحوٍل ملموسٍ في 
وطالب البردويل الدبلوماسية العربية بشكٍل ". جراميةالنظرة البريطانية إلى الكيان الصهيوني وأفعاله اإل

عام والدبلوماسية الفلسطينية بشكٍل خاص، بضرورة استثمار هذه التطورات في العالقات الصهيونية 
  ".إسرائيل"األوروبية، بشكٍل يساهم في توسيع الفجوة وتضييق سبل الدعم الذي توفره الدول األوروبية لـ

مع العمل على اختراق الموقف األمريكي الداعم بشكٍل أعمى للكيان، ومحاولة "من ذلك كما دعا إلى تزا
إحداث وقفة مع الذات تقوم بها اإلدارة األمريكية؛ تالفيا للضرر الذي يصيب مصالحها في الشرق 

  ".األوسط بسبب التصرفات العنصرية لهذا الكيان المتغطرس
  31/3/2010السبيل، األردن، 

  
  تهم السلطة باعتقال قيادي بارز واثنين آخرين من أعضائهاحماس ت .16

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال قيادي بارز لديها وهو : رام اهللا
  . الدكتور مصطفى الشنار المحاضر في جامعة النجاح

إن األجهزة األمنية "نسخة عنه "  برسقدس"وصل ) 30/3(وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثالثاء 
الفلسطينية، داهمت منزل الشنار الكائن في حي المعاجين بالمدينة، كما قالت الحركة إنه قد جرى اقتحام 
منزل وائل الحشاش الذي أفرج عنه من السجون اإلسرائيلي يوم أمس بعد أن أمضى ثالث سنوات في 

راجعة األجهزة الفلسطينية، في نابلس وهو أحد الناطقين باسم االعتقال اإلداري، وتم تسليمه استدعاء لم
  ".حماس وممثلها في لجنة التنسيق الفصائلي قبل اعتقاله

إن األجهزة األمنية الفلسطينية، اقتحمت منزل الناطق باسم "وقالت الحركة إنه في محافظة طولكرم 
 القيادي ياسين   بمحتوياته، مشيرة إلى أنالحركة والمختطف لديها عبد اهللا ياسين وقامت بتفتيشه والعبث
كما اعتقلت أجهزة أمنية في محافظة بيت ". أنه يتعرض للتعذيب الشديد على أيدي محققيه في طولكرم

. لحم، الصحفي عبد اهللا عدوي أثناء توجهه لجامعة بيرزيت، مشيرة إلى أنه أحد طلبة كلية الدراسات
  .ة الفلسطينية في محافظة الخليل، األسير المحرر محمد الجعبريوأشارت الحركة إلى أن األجهزة األمني

  30/3/2010قدس برس، 
  

  فصائل فلسطينية تدعو إلى توجيه كافة الجهود لدعم المقاومة: غزة .17
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى توجيه كافة الجهود الفلسطينية والعربية : غزة

وناشدت ". خياراً استراتيجياً وطريقاً لتحرير األرض واإلنسان"اعتبارها واإلسالمية لدعم المقاومة ب
، كافة القوى الوطنية الفلسطينية والعربية واإلسالمية، )30/3(الفصائل، في بيان صدر اليوم الثالثاء 

 توجيه الجماهير وقياداتها نحو خدمة القضايا الوطنية والمصيرية وفي"لتفعيل دورها الشعبي والوطني و
  ".مقدمتها القضية الفلسطينية

من جهة أخرى، شدد البيان على ضرورة سحب مبادرة السالم العربية واستبدالها بمبادرة عربية تهدف 
إلى دعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوسائل الكفيلة بدعم صمود المقاومة الفلسطينية أمام االحتالل 

في األراضي الفلسطينية واستمرار " هبة جماهيرية"لى ودعت الفصائل، الشعب الفلسطيني إ. اإلسرائيلي
  ".تتغير قواعد اللعبة، وتظهر القيادة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني"فعالياتها حتى 

  30/3/2010قدس برس، 
  

   في يوم األرض" الديمقراطية"اعتصام لـ: لبنان .18
 في وسط بيروت، "أسكوا" أمام مبنى مسأ اعتصاماً "الديموقراطية لتحرير فلسطين" نفذت الجبهة :بيروت

ورفع المعتصمون الذين تقدمهم عضوا المكتب السياسي للجبهة  ."يوم األرض" لـ34في الذكرى الـ 
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الممارسات الصهيونية في "، منددة بـ"األرضيوم "محمد خليل وعلي فيصل، الفتات وشعارات ذكرت بـ
االرتقاء " إلىودعا خليل في كلمة، الفصائل  ."دووقف المفاوضات مع الع" إلى وداعية العرب "فلسطين

 مستوى التحديات المحدقة بقضيتنا الوطنية ووضع الخالفات والتباينات جانباً والتركيز على مواجهة إلى
  .إسرائيلي المتحدة بان كي مون، واحرقوا علماً لألمم األمين العام إلىوسلم المعتصمون مذكرة . "العدوان

  31/3/2010الحياة، 
  

  حماس تعاني أزمة مالية كبيرة بسبب موقفها المتذبذب مع إيران": الجريدة"مصدر فلسطيني لـ .19
' حماس'أمس، أن حركة ' الجريدة'كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ:  سمية درويش– غزة – رام اهللا

صدتها في تعاني حاليا أزمة مالية كبيرة بسبب المالحقات األميركية والغربية لها، وتجميد الكثير من أر
  .الخارج والتي كانت مودعة بأسماء أشخاص وهيئات

وأضاف المصدر أن األزمة المالية تضاعفت آثارها بسبب موقف الحركة السياسي المتذبذب من إيران، 
فبعد عدة جوالت قام بها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى عدد من الدول العربية، وأعلن 

تباطها وامتدادها الطبيعي هو العمق العربي بدأت طهران في الضغط على فيها صراحة أن حماس ار
حماس وتقليص مساعداتها المالية لها ورغم موقف مشعل فإن بعض الدول الخليجية لم تغير سياستها 

 الذي -وربط المصدر الفلسطيني  .تجاه حماس حتى اآلن، األمر الذي سبب ضغطا ماليا على الحركة
 بين أزمة حماس المالية وبين قيام حكومة الحركة في قطاع غزة بتنفيذ حكم -هطلب عدم ذكر اسم

  .بنك فلسطين'من )  ألف دوالر800حوالي ( ألف شيكل 600قضائي بمصادرة مبلغ مليون و
وأغلقت كل البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة أبوابها أمس، احتجاجا على قيام أفراد من شرطة 

  . ألف شيكل بالقوة600از مبلغ قدره مليون وحكومة حماس باحتج
  31/3/2010الجريدة، الكويت، 

 
  حماس تقدم تعازيها لرئيس دولة اإلمارات بوفاة شقيقه .20

إلى رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، الشيخ في رسالة مفتوحة قدمت حركة حماس، تعازيها : دمشق
 بوفاة شقيقه الشيخ أحمد، في حادث سقوط طائرة ق، والشعب اإلماراتي الشقيخليفة بن زايد آل نهيان

  .شراعية في المغرب
  30/3/2010قدس برس، 

  
  الحرب على غزة ما زالت مستمرة وقادرون على الرد: أشكنازي .21

المواجهات "قال رئيس هيئة األركان في جيش االحتالل اإلسرائيلي غابي أشكنازي، إن : القدس المحتلة
 أيام وقتل فيها ضابط وجندي إسرائيليان، تذكرنا بأن الحرب على غزة لم التي وقعت في قطاع غزة قبل
  ".تنته بعد، وأنها ما زالت مستمرة

جنودنا عملوا بشكل موحد واستطاعوا خالل : "ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن أشكنازي قوله الثالثاء
ودنا على أهبة االستعداد للرد على تلك المواجهات قتل عدد من المقاتلين الفلسطينيين، وفي هذه األثناء جن

  ".أي هجوم قد تتعرض له المواقع اإلسرائيلية
وأكد رئيس هيئة أركان جيش االحتالل أن جيشه مستعد للتعامل مع أي هجوم فلسطيني، مشيرا إلى أن 

  .الجيش يقدر األوضاع ويحسب خطواته حسابات دقيقة، ثم يقرر متى سيرد على تلك االعتداءات
نازي أن مقتل جنديين إسرائيليين برصاص المقاومة الفلسطينية لم يؤثر سلبا على معنويات وزعم أشك

وحول ". حزينون للغاية، ولكن ما جرى لن يثنيهم عن مواصلة القتال) أي الجنود(هم : "الجنود، وقال
حفاوة، وعالقتنا الضباط األمريكيون استقبلوني ب: "زيارته إلى الواليات المتحدة األمريكية، قال أشكنازي
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وذكر أن قائد المنطقة ". بالجيش األمريكي مميزة للغاية ولن تتأثر باختالف وجهات النظر السياسية
الوسطى في الجيش األمريكي ديفيد بترايوس، نفى أمامه ما نسبته إليه وسائل اإلعالم من تصريحات 

كيين في أفغانستان والعراق للخطر اتهمت االحتالل اإلسرائيلي من خالله بتعريض حياة الجنود األمري
  .جراء التصعيد في األراضي الفلسطينية

  31/3/2010السبيل، األردن، 
  

 ضغوط أميركية وإسرائيلية على باراك ليهدد نتنياهو بإسقاط حكومته .22
يتعرض وزير الدفاع اإلسرائيلي وزعيم حزب العمل، إيهود باراك، لضغوط :  نظير مجلي- تل أبيب

ف سياسية وإعالمية أميركية وإسرائيلية هذه األيام لوقف دعمه المطلق لرئيس الوزراء، شديدة من أطرا
بنيامين نتنياهو، والتهديد باالنسحاب من االئتالف الحكومي إذا لم يتجاوب مع المطالب األميركية لتسوية 

  .األزمة مع واشنطن وإطالق المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين
ة في إسرائيل، فإن هؤالء الضاغطين يقولون إن الرجل الوحيد القادر اليوم على وحسب مصادر مطلع

تغيير الوضع االستراتيجي في إسرائيل، وينقذها من الغرق في العزلة الدولية المتعاظمة واألفق المتكدر 
أظهر هو إيهود باراك، على الرغم من أنه يعتبر سياسيا فاشال حطم بثبات ما تبقى من حزبه المؤسس، و

  .طيلة الوقت انسالخا عن مبادئ هذا الحزب وعن الجماهير التي يمثلها
مكالمتان هاتفيتان يجب أن «: ، بن كسبيت، في هذا السياق»معاريف«ويكتب المراسل السياسي لصحيفة 

للفني . األولى مع تسيبي لفني، زعيمة حزب كديما المعارض والثانية مع نتنياهو. يجريهما إيهود باراك
صحيح، أن نتنياهو ال يطيقك، وأنت ال تثقين به، ولكن باستثنائكما، توجد هنا : غي أن يقول الحقيقةينب

وأنا أعتزم أن أطرح عليه إنذارا إلقامة حكومة جديدة، حكومة ليكود، وكديما، والعمل، . أيضا دولة
إذا واصلنا العرج، . ةكل خيار آخر، في هذا األوان، هو وصفة لكارث. حكومة األحزاب الثالثة العاقلة

إسرائيل ال . سنعلق في ورطة، نفقد فيها ما تبقى من ثقة عالمية وفي النهاية سنتفكك في السنة القادمة
تحتاج إلى انتخابات اآلن، يجب إنقاذ نتنياهو من نفسه، يجب توحيد القوى الصهيونية البرغماتية، وطرح 

 . »خرال يوجد طريق آ. جبهة موحدة حيال ما يجري حولنا
  31/3/2010الشرق األوسط، 

  
  خالل العام الماضي" إسرائيل"في % 28العنصرية ارتفعت : تقرير .23

أظهرت معطيات تقرير أعده مركز مساواة وائتالف مكافحة العنـصرية،          : أحمد سمارة  - القدس المحتلة 
% 20 يشكلون    الذين 48خالل العام الماضي في األحداث العنصرية بحق فلسطينيي         % 28ارتفاعاً بنسبة   

  . من سكان الكيان اإلسرائيلي
 حادثاً عنصرياً بحق الفلـسطينيين      286نسخة عنه،   " فلسطين أون الين  "ورصد المركز في تقرير وصل      

ـ          21من قبل اإلسرائيليين، مشيراً إلى أن        . 18 مشروع قانون عنصري طُرح منذ انتخاب الكنيـست الـ
سة الدينية اليهودية، مشيرة إلى التحريض الذي يقوم بـه          ولفتت المعطيات إلى أن العنصرية طالت المؤس      

  . حاخامات تجاه الجماهير العربية
وجاء في التقرير أن الشرطة اإلسرائيلية ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب كأعـداء، وبـدالً مـن                  

ها الحفاظ على   لذا تتآكل ثقة المواطن العربي في الجهة التي يفترض ب         "حمايتهم فإنها تهملهم وتمس بهم،      
أمنه الشخصي ."  

دليـل  ) إسرائيل(ورأى حقوقيون وباحثون مختصون في مناهضة العنصرية، أن استفحال العنصرية في            
  . 48على استمرار التحريض العنصري تجاه فلسطينيي األرض المحتلة عام 
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ـ    اإلسـرائيلي،  إن العنصرية حصلت على الشرعية في الشارع": فلسطين"وأضافوا في أحاديث منفصلة ل
، مشددين على أن ذلك ال يعني أنه علـى فلـسطينيي            "وأصبحت جزءاً من المناخ العام وحياة ضحاياها      

الداخل التسليم باألمر الواقع، وإنما عليهم تصعيد وتنظيم مناهضة العنصرية ومكافحتها، وتنظيم عملهـم              
  . في جبهة مواجهة ومحاربة للعنصرية والعنصريين

عفو إغبارية، رئيس اللوبي البرلماني لمناهضة العنصرية       . ربي في الكنيست اإلسرائيلي د    وقال النائب الع  
إن الشارع اإلسرائيلي بغالبيته يتجه نحو التطرف العنـصري بتـأثير حملـة التحـريض       :" في الكنيست 

  ". العنصرية التي تقودها الحكومة اليمينية من خالل تشريع أفظع القوانين عنصرية
ـ وأضاف في حدي   إن هذا األمر يتطلب مواجهة غير اعتيادية ونضاالً مثابراً في          ": "فلسطين أون الين  "ث ل

  ". األجندة الحزبية والعمل السياسي الوطني لمواجهته
إغبارية أن اللوبي البرلماني لمناهضة العنصرية والذي تأسس مؤخّرا بمبادرته سيكون مركـز             . وأكد د 

 حركـة   19ن والتنسيق مع هيئة مناهضة العنصرية والتـي تـضم           المواجهة من داخل الكنيست بالتعاو    
  . ومؤسسة يهودية عربية، وأجندة وشخصيات إسالمية ولجان حقوق اإلنسان وغيرها

إن ارتفاع وتزايد الحاالت العنصرية في السنوات       :" بدوره قال المحامي نضال عثمان، من مركز مساواة       
  ". والسالم في المنطقة عموما" إسرائيل"لسالم الداخلي في األخيرة، له عالقة مباشرة باالبتعاد عن ا

استمرار االحتالل في سياسته في الضفة الغربية والقدس المحتلة واستمرار الحـصار علـى              :" وأضاف
قطاع غزة واالستمرار في توسيع المستوطنات، هي بحد ذاتها ممارسات عنصرية وممارسـات تتعـدى               

  ". ان وحقوق الشعب الفلسطينيبشكل فظ وإجرامي على حقوق اإلنس
ـ     أن السنوات األخيرة شهدت ضـعف الجهـاز القـضائي فـي            " فلسطين" وأكد عثمان في تصريحات ل

، نتيجة القتراحات قوانين تلتف على قرارات محكمة العدل العليا وامتناع مؤسسات رسمية عن              )إسرائيل(
  ". جهاز القضائي من قبل اإلعالم والسياسيينتنفيذ قرارات المحاكم، باإلضافة إلى الهجوم الشديد على ال

وبين أن الكنيست شهد في العامين األخيرين تقديم اقتراحات عنصرية وتمييزية، شكلت ما يقـارب الــ       
، أي منذ االنتخابات األخيرة،     2009في كل عام من عدد االقتراحات التي قدمت للكنيست في العام            % 50

 اقتراحـاً عنـصرياً،     12 ، كان هناك     2008اً عنصرياً، وفي عام      اقتراح 11 كان هناك    2007ففي عام   
وأورد عثمان مجموعة من القوانين العنـصرية التـي تـم           .  اقتراحاً عنصرياً  21 سجل   2009وفي عام   

  . تقديمها في العام الماضي للكنيست
أن العنصرية   إلى   48من جهته أشار بكر عواودة مدير مركز مكافحة العنصرية في فلسطين المحتلة عام              

على المستوى الشعبي تتأثر من ظاهرة التمييز العنصري الذي تمارسه الدولة كما يتجلى في تصريحات               
السياسيين ورجال الجمهور ورجال الدين أحيانا عالوة على تشريع عشرات القوانين التي ترسـخ فكـرة                

رهم علـى الرحيـل عـن     وإجبـا التعامل العنصري مع المواطنين العرب بغية تضييق الخناق علـيهم،       
  . أراضيهم

ـ      أنه ال غرابة في اتساع ظاهرة العنـصرية فـي          ":" فلسطين"وأضاف عواودة، في تصريحات خاصة ب
الشارع اإلسرائيلي ما دام هناك نواب يهود في البرلمان ال يتوقفون عن وصف العـرب بـأنهم قنبلـة                   

  . مستنقعا للكراهية ولألفكار المسبقةديمغرافية وسرطان داخل الدولة، كما أن كتب التعليم ال تزال 
ونوه إلى أن وزير الشؤون الخارجية أفيغدور ليبرمان كان قد حض على محاكمة النواب العرب وقتلهم،                
الفتا إلى أن القضاء اإلسرائيلي يتعامل بأكف من حرير مع العنصريين الذين يدوسون بأرجلهم قـوانين                

 . تحريض العنصريةمحلية وعالمية تحظر التفرقة وعمليات ال
  30/3/2010فلسطين أون الين، 
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 من الفلسطينيين في غزة والضفة يتخلون عن حق العودة% 64": يديعوت"استطالع لـ .24
العبرية استطالعا للرأي نشرته من ) يديعوت أحرونوت(اجترت صحيفة :  عبد الجبار أبوغربية- عمان

ذلك في العودة ألراضي الدولة الفلسطينية قبل يظهر تخلي الفلسطينيين عن حق العودة، واقتصار 
أتغيير في الليل؟؟ استطالع «الصحيفة بدأت عنوان الخبر . المستقبلية التي ستقوم إلى جانب إسرائيل

 في المائة من 64، موضحة أن االستطالع أظهر أن »جديد يظهر تخلي الفلسطينيين عن حق العودة
 الضفة الغربية، مستعدون للتخلي عمليا عن مطلب تحقيق الفلسطينيين الذين يسكنون في قطاع غزة وفي

 إلى أراضي دولة إسرائيل، وسيكتفون بإعادة كل الالجئين تقريبا إلى أراضي 1948حق العودة لالجئي 
الصحيفة كررت أن هذا االستطالع الذي . الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستقوم إلى جانب إسرائيل

يشبه بقدر كبير اقتراح النائب األول لرئيس الوزراء ) الم العربي للبحث والتطويرالع(أجراه أخيرا معهد 
اإلسرائيلي، الذي بلور اقتراحا إسرائيليا يقضي بأن يتاح في التسوية الدائمة دخول الجئين أفراد فقط إلى 

ضافت الصحيفة وأ. أراضي إسرائيل، أما كل الباقين فال يسمح لهم بالعودة إال إلى األراضي الفلسطينية
أن هذا االستطالع عرضت نتائجه على رئيس المخابرات اإلسرائيلية ووزراء الحكومة، يبين أيضا 

 في المائة من 63انخفاضا ما في مدى التأييد الجماهيري العام لحل الدولتين؛ حسب االستطالع فإن 
 هذا الحل في االستطالع الذي  في المائة أيدوا73الفلسطينيين في المناطق يؤيدون حل الدولتين، مقابل 

 .»مقولة حق أريد بها باطل«وصفته جهات فلسطينية بأنه 
  31/3/2010عكاظ، 

  
  باراك يحرض نتنياهو على خوض مغامرة عسكرية النقاذ شعبيته ": قضايا مركزية"موقع  .25

ئـيس  رشجع  االسرائيلي اليوم ان وزير الحرب ايهود باراك ي       " قضايا مركزية "ذكر موقع   : القدس المحتلة 
الوزراء نتنياهو على خوض مغامرة عسكرية خطيرة للخروج من المأزق الحالي السرائيل علـى كافـة                

  .المستويات
ونقل الموقع عن مصادر اسرائيلية قولها ان صحيفة معاريف االسرائيلية نشرت استطالعا قبـل دخـول                

يث افاد معظم المستطلعين انهـم      عيد الفصح اليهودي اشار بوضوح الى انهيار شعبية باراك ونتنياهو ح          
غير راضين عن اداء باراك لوظيفته كوزير للحرب االمر الذي يعني نهاية الشخـصية العـسكرية لـه                  

  .سياسيا" العمل "ونهاية حزبه 
واضافات المصادر ان باراك يهدف من وراء تلك العملية الى اعادة هيبته وحزبه في ظل الفشل الكبيـر                  

 خالل تدني مكانتها الدولية والخالف مع واشنطن وفضيحة اغتيال المبحـوح فـي              الذي تعانيه الدولة من   
  .دبي

واشار الموقع الى ان ادارة اوباما منعت االسبوع الماضي اسرائيل من توجيه ضربة عـسكرية لقافلـة                 
وقالت مـصادر   . عسكرية سورية تحمل صواريخ بعيدة المدى الى حزب اهللا خوفا من اشتعالل المنطقة              

ئيلية ان االدارة االمريكية استدعت السفير في واشنطن وقدمت احتجاجا شديد اللهجة منوهـة الـى                اسرا
وزير الخارجية كلينتون تحدثت بلهجة صارمة االسبوع الماضي عن عمليات التهريب الى حزب اهللا بناء               

  .ا على تلك المعلومات
  31/3/2010وكالة سما، 

  
   الجو اإلسرائيلي حوادث قاتلة في سالحأربعة": معاريف" .26

قالت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس الثالثاء إن الشهر الماضـي شـهد أربـع               :قنا - القدس المحتلة 
حوادث قاتلة في سالح الجو، إال أن كل واحدة من تلك الحوادث انتهت بمعجزة حيث لم توقع أي قتلـى                    

  .حسب الصحيفة
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ت شديدة من قبل ضباط جيش في مواقع رفيعـة،          هذه أثارت انتقادا   "فوضى الجو "وأضافت الصحيفة إن    
مشيرة إلى أن الحادث األول وقع عندما كان سالح الجو يجري طيران تدريب على طـائرة مـن نـوع                    
تسوكيت في منطقة النقب، حيث وصلت إلى الطائرة معلومات أرضية أن هناك أخطاء مما أدى إلى حالة                 

  .حطم إال أنه تم إنقاذها في اللحظات األخيرةتخبط وعدم إحساس باألمن، وكادت الطائرة أن تت
ووقع الحادث الثاني خالل تدريبات تحاكي عملية عسكرية ضد مهربي الوسائل القتالية من قبل جهـات                
معادية، وتم إنزال العناصر في المكان المحدد ونزل برفقتهم أحد الفنيين الذي الحظ إقالع الطائرة فعـاد                 

بينما هبطت المروحية مـرة     , عت في الجو عدة أمتار سقط على األرض       مسرعا وأمسك بها وعندما ارتف    
  .أخرى وتم نقله إلى المستشفى حيث كان يعاني من رضوض في جميع أنحاء جسده

  31/3/2010الشرق، قطر، 
  

 في المسجد األقصى" قرابين"إحباط محاولة يهود متطرفين ذبح  .27
 األقصى المبارك والمواطنون الفلسطينيون  أحبط التواجد المكثّف لحراس المسجد:القدس المحتلة

المرابطين في داخل المسجد األقصى متطرفين يهود من إدخال ماشية إلى ساحات المسجد المبارك من 
إن الشرطة منعت : وقالت مصادر فلسطينية .بمناسبة عيد الفصح اليهودي" قرابين"أجل ذبحها هناك كـ

اخل المسجد لحمايتهم، بسبب تواجد المواطنين المقدسيين المتطرفين اليهود من إدخال الماشية إلى د
  .وفلسطينيي الداخل في محيط المسجد، لحمايته من اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة

  30/3/2010 قدس برس،
  

  اليهودية االستيطانية تعمل سراً لتهويد القرى العربية" تراث الجليل األعلى"جمعية  .28
 اليهودية االستيطانية في القرى "تراث الجليل األعلى" جمعية ما يسمى تنشط: عبدالقادر فارس -غزة 

 من خالل اإلغراءات المالية الباهظة لشراء منازل عربية 1948العربية داخل فلسطين المحتلة عام 
بهدف تهويد هذه القرى، كما حصل في قرية البقيعة في الجليل األعلى؛ وهي قرية سكانها من الدروز 

، أن هذه المرة األولى التي يتم فيها "هآرتس"وأفادت صحيفة . وبعض العائالت اليهوديةوالمسيحيين 
الكشف عن نشاط استيطاني داخل القرى العربية على غرار ما يجري في مدينتي القدس والخليل 
المحتلتين تمارسه المنظمات اليهودية المتطرفة، من خالل شراء البيوت بخمسة أضعاف القيمة الحقيقية 
لهذه البيوت من ثم إسكان عائالت يهودية فيها، وتقع غالبية البيوت التي اشترتها هذه الجمعيات في وسط 

وأشارت الصحيفة إلى أن النشاط  .19 قرية البقيعة وتحيط بكنيس يهودي تم بناؤه في القرن الـ
شاط استيطاني إال قبل شهر ، ولم تعلم القيادة الدرزية في القرية بوجود ناالستيطاني في القرية كان سرياً

  .عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة االحتالل وسكان القرية الشهر الماضي
  31/3/2010عكاظ، 

  
   االحتاللمواجهة مخططاتليدعو إلى التوحد و تهجير الفلسطينيين هدفهحصار الخضري يؤكد أن ال .29

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري الفصائل والقوى  :كتب فايز أبو عون
  .للتوحد والتعاضد في مواجهة التحديات والمخططات اإلسرائيلية الهادفة لالستيالء على األرض

 في وقال في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في أعقاب غرسه وعدد كبير من المواطنين شرق غزة أشتاالً
إن االحتالل يخطط ويعد العدة لالستيالء "تي جرفها جيش االحتالل خالل الحرب على غزة، األراضي ال

 ".على كل األرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ضمن مشروعه وعقليته
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من فلسطين التاريخية % 85واستعرض الخضري إحصاءات حول سرقة االحتالل لألرض، مبيناً أن 
 دونماً في الضفة إلقامة الجدار العنصري وتوسيع 160ائيلية، وأنه تمت مصادرة تحت السيطرة اإلسر

  . ألف فلسطيني في القدس مهددون بمصادرة منازلهم60المستوطنات وشق طرق للمستوطنين، وأن 
  31/3/2010األيام، فلسطين، 

  
   مليار دوالرميزانية سنوية حقيقية لدعم القدس قيمتها نصفالقدس بحاجة ل: الشيخ عكرمة صبري .30

 رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في ،قال الشيخ عكرمة صبري :إسالم محمد، السيد السعدني - القاهرة
عقب لقائه عمرو موسى األمين العام للجامعة " الشرق"القدس وخطيب المسجد األقصى في تصريحات لـ

 القدس تخطت كل الخطوط الحمراء ن االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة بحق المقدسات في مدينةإ ،العربية
 العرب والمسلمين بصحوة كبرى تجاه القدس وإال ضاعت منهم إلى األبد في ظل ممارسات مطالباً

وانتقد صبري حالة الصمت العربي الذي وصفه بالعجيب  .التهويد والحصار واالستيالء على األراضي
 األقصى قائال إنه في الوقت الذي خصص حيال الممارسات الصهيونية التي تستهدف تهويد القدس وهدم

 مليار ونصف المليار "إسرائيل"فيه العرب مجتمعين نصف مليار دوالر للحفاظ على القدس خصصت 
لتهويدها وكان األولى بالعرب أن يزيدوا من مخصصات القدس المالية خاصة وأن الحرب حول طبيعة 

ت الصهيونية واليهودية تجمع تبرعات بالمليارات القدس أصبحت حربا مالية من الدرجة األولى والمنظما
 إذا كان من أجل القدس، وأضاف سبق وقلنا إن القدس في حاجة ألكثر من نصف مليار دوالر سنوياً

  .العرب والمسلمون يسعون بالفعل ال بالقول للحفاظ على مقدساتهم فيها
  31/3/2010الشرق، قطر، 

  
  بموجب القانون الدولي "غير قانوني"لقدس بناء المستوطنات بالضفة وا: خبير دولي .31

 المستوطنات في أي مكان إن حنا عيسى . قال الخبير القانوني الدولي د: بترا–القدس المحتلة، رام اهللا 
 .داخل األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، بموجب القانون الدولي، بما فيها القدس الشرقية

 "إسرائيل" أن التوسع في بناء المستوطنات هو انتهاك اللتزامات وضح في بيان صحفي في رام اهللاأو
 بنقل بعض مدنييها إلى األرض التي "إسرائيل" وان قيام "أنابوليس"بموجب خارطة الطريق ومؤتمر 

تحتلها هو خرق التفاقية جنيف الرابعة واألحكام ذات الصلة من القانون العرفي بما في ذلك األحكام 
أن الفتوى التي أصدرتها محكمة  "إلىوأشار  .وكول اإلضافي األول التفاقيات جنيفالمدونة في البرت

 خلصت إلى أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما 2004-7-9العدل الدولية 
اضي فيها القدس الشرقية تمثل خرقا للقانون الدولي وان نقل رعايا السلطة القائمة باالحتالل إلى األر

المحتلة ومصادرة األراضي واستغالل الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات ضد السكان المدنيين 
الفلسطينيين غير مشروعة وتتناقض بشكل قطعي مع إعالن المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي 

  .واإلسرائيلي والى اتفاقيات التنفيذ الالحقة بين الجانبين الفلسطيني 1993-9-13المؤقت المؤرخ في 
  31/3/2010الدستور، األردن، 

  
   شهد ارتفاعاً ملحوظاً بهدم منازل المواطنين بالقدس2009 عام :اإلحصاء الفلسطيني .32

 الذكرى  أعده بمناسبةتقرير  الفلسطيني فيلإلحصاءكد الجهاز المركزي  أ: وليد عوض-رام اهللا 
 بهدم منازل المواطنين  ملحوظاًد ارتفاعاً شه2009ن عام أ األرضالسنوية الرابعة والثالثين ليوم 

 عملية هدم ذاتي ونتج عن ذلك تشريد 23 من ضمنها مأهولة وحدات سكنية 103بالقدس حيث تم هدم 
 إلى اإلشارة، وتجدر  فلسطينياً منزال89ً فتم هدم 2008 في عام أما،  طفال281ً من بينهم  فلسطينيا569ً
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 بإخالء قرار 2000 حوالي إصداري تم هدمها بيد صاحب البناء، وتم  ال تشمل البيوت التاألرقام هذه أن
 ألف فلسطيني في شرقي 60وتقدر األمم المتحدة أن هناك نحو  .2009 لهدمها خالل العام مساكن تمهيداً

  .القدس يعيشون حالياً في مبان مهددة بالهدم
دسيين بحجة البناء من دون  تفرض سلطات االحتالل غرامات مالية باهظة على المقأخرىومن جهة 

ترخيص في القدس الشرقية، حيث بلغ مجمل الغرامات المالية التي جمعتها بلدية القدس الغربية من 
 مليون دوالر، 50 حوالي 2008 حتى العام 2004المقدسيين بحجة البناء غير المرخص منذ العام 

 إلى أو الشرقية وترحيلهم خارج البالد اضافة الى سياسة تجريد الفلسطينيين من حق المواطنة في القدس
 وذلك حسب المركز 1967 من مواطنتهم منذ العام  فلسطينيا8558ًالضفة الغربية حيث تم تجريد 

 خالل عام  آالف وخمسمائة وسبعة وسبعون مقدسياًأربعة، منها )بتسيلم (اإلنساناإلسرائيلي لحقوق 
  . سنةأربعين ما يعادل نصف العدد الذي سحبته خالل أي، 2008

 في 2008 عدد المواقع االستيطانية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية العام أن إلىوتشير البيانات 
 عدد المستوطنين أما موقعا، ويتركز وجود المستوطنات في محافظة القدس، 440الضفة الغربية قد بلغ 

 من المستوطنين ةبالمائ 32.3 أننات  مستوطن، ويتضح من البيا500670في الضفة الغربية فقد بلغ 
 مستوطنا في 198458 مستوطنا منهم 261885يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 

 من مجموع من يعيشون في الضفة ةبالمائ 17.2القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين حوالي 
 من مجموع السكان في ةبالمائ 41ي الغربية، في حين بلغت نسبة المستوطنين في محافظة القدس حوال

 .هذه المحافظة
  31/3/2010القدس العربي، 

  
  قوات االحتالل تتوغل شمال قطاع غزة والبحرية تطلق النار تجاه الصياديين .33

توغلت قوة إسرائيلية خاصة شمال قطاع غزة وسط إطالق نار كثيف من قبل تلك القوة والبحرية : غزة
إن قوة إسرائيلية خاصة توغلت في " قدس برس"وقال راصد ميداني لـ. اإلسرائيلية في وقت متزامن

وأضاف أن القوة اإلسرائيلية التي أطلقت النار . أرض أبو سمرة شمال بلدة بيت الهيا شال قطاع غزة
  .بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين مشطت المنطقة وانسحبت منها

رائيلية أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران وأشار إلى أنه في الوقت الذي توغلت فيه القوة اإلس
  .أسلحتها تجاه الصياديين الفلسطينيين في عرض بحر بيت الهيا دون ان يسجل إصابات في األرواح

  30/3/2010قدس برس، 
  

   على اقتحام أحدها لتنفيذ حكم قضائياحتجاجاً إضراب شامل لمصارف غزة .34
وك العاملة في قطاع غزة أبوابها بقرار سلطة النقد أغلقت المصارف والبن:  سمير حمتو-غزة 

الفلسطينية احتجاجاً على االعتداء الذي تعرض له أحد المصارف العاملة وموظفيه أمس األول، بعد قيام 
فيذ حكم نأفراد من شرطة الحكومة المقالة باقتحام الفرع الرئيسي لبنك فلسطين في حي الرمال بغزة، وت

  . بالقوة مبلغ قدره مليون شيكل نقداًمحكمة في غزة باحتجاز
ن األموال التي استردتها خاصة بالعمل الخيري الطبي، أمن جانبها أكدت جمعية أصدقاء المريض بغزة 

 انه منذ تولي مجلس إدارة الجمعية إلىوان احتجازها رهن حياة المرضى وعرضها للخطر، مشيرة 
 باحتجاز أموال الجمعية المودعة في سلطة النقد قراراً من العام الماضي أصدرت يوليو/ الجديد في تموز

  .البنوك العاملة في قطاع غزة بناء على قرارات سياسية بحتة ال عالقة لها بالعمل الخيري للجمعية
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تشجيع على  "بأنهوكان الناطق بلسان الداخلية المقالة في غزة إيهاب الغصين وصف قرار سلطة النقد 
  ". المواطنألرزاقفوضى ومحاربة  المواطنين وعلى الإرهاب

سلب "، المعزول فيصل أبو شهال رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض .من جهته أدان النائب د
أن هذا العمل تعد وخرق للقانون وعلى "وأكد ". عناصر من حماس أموال تعود للعاملين في الجمعية

 األموال المسيطر عليها من قبل حماس هي أن هذه" إلى ، مشيراً"حقوق عشرات العاملين في الجمعية
مدخرات وحقوق للعاملين في الجمعية التي استطاع مجلس إدارتها، الذي طردته حركة حماس بالقوة في 

  ".منتصف حزيران الماضي، من تثبيت حقوقهم وتثبيت مستحقات وادخارات بعد أن حرموا منها
  31/3/2010الدستور، األردن، 

  
  م يستعيد أرضه بعد ربع قرن من مصادرتهاعا 100فلسطيني عمره  .35

 لم تفلح محاوالت التهجير التي انتهجها االحتالل اإلسرائيلي في حق المسن الفلسطيني إبراهيم :عمان
من قرية بيت سكاريا جنوب غرب بيت لحم، في النيل من عزيمته وثنيه عن الثبات )  عام100(عطا اهللا 

  .ا صودر منهاعلى ما تبقى له من األرض واسترداد م
 الضفة "إسرائيل" عندما احتلت 1967 عام  شخصا90ًوبدأت معاناة عطا اهللا وهو أب وجد ألكثر من 

الغربية وأقامت أول مستوطنة في منطقة عتصيون بين بيت لحم والخليل، وتفاقمت المعاناة مع مصادرة 
  .مئات الدونمات من األراضي التي ورثها عن آبائه

 دونما من أرضه التي صودرت 750 تمكن من استعادة نحو  عاما27ًاستمرت وبعد معركة قضائية 
  ".الجزيرة نت"وسلمت للمستوطنين الذين اقتلعوا أشجارها وأعادوا زراعتها باللوزيات، حسب موقع 

  31/3/2010الغد، األردن، 
  

  وزارة االتصاالت تشيد بحصول فلسطين على نطاقها الدولي على شبكة االنترنت: غزة .36
رحبت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة بقرار الهيئة العالمية لألسماء واألرقام : ةغز

"ICANN " العنوان االلكتروني على الشبكة " بنينا"منح الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت
: ي تصريح مكتوب لهيوسف المنسي ف. وقال وزير االتصاالت د". فلسطين"العالمية والذي سيعرف باسم 

إن هذا االنجاز يضاف إلى سلسلة االنجازات واإلبداعات التي حققها شعبنا الذي يتعرض لحصار ظالم "
أن منح فلسطين عنوانها االلكتروني وباللغة العربية : "وأضاف". وحرب شرسة طالت كل مقومات الحياة

 فلسطين من مختلف الفئات العمرية سيساهم بدون شك في زيادة عدد مستخدمي االنترنت في" فلسطين"
  ".والذين تمثل اللغة االنجليزية لديهم حاجزا أمام االستفادة من خدمات االنترنت

  30/3/2010قدس برس، 
  

   ألف شيكل مزورة في نفق مع مصر75الشرطة الفلسطينية تضبط  .37
مبلغاً من ) 30/3(ضبط جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة يوم الثالثاء : رفح

وقالت المقدم حسن أبو كاشف مدير . العملة المزيفة قادمة إلى غزة عبر أحد األنفاق األرضية مع مصر
إن عناصر مكافحة المخدرات خالل عملهم الروتيني في منطقة األنفاق مع مصر : شرطة المحافظة

" قدس برس"يان تسلمت وأوضح أبو كاشف في ب. ضبطوا خمسة صفائح تحوى عملة إسرائيلية مزورة
  .ألف شيكال مزورا" 15"نسخة عنه، أن كل صفيحة تحتوي على 

  30/3/2010قدس برس، 
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  والدة توأمين ملتصقين بغزة.. األولى من نوعها .38
وضعت سيدة فلسطينية في مستشفي ناصر بمدينة خانيونس مولودين توأمين سيامي ملتصقين : وكاالت

بو حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بغزة، أن معاوية أ. وأوضح د. من جدار البطن
مارس وهما في وضع مستقر / آذار 27األم ميرفت أبو عاصي وضعت التوأمين وهما بنتان في يوم 

  .وأكد أن هذه الوالدة تعتبر األولى في قطاع غزة. داخل حضانة مستشفي مبارك في خان يونس
  30/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  ون فلسطينيون يخلدون ذكرى يوم األرض على جدران أقدم سجن في غزة فنان .39

عمد عشرات الفنانين على رسم لوحات فنية تعبر عن معاناة الالجئين والشهداء واألسرى وشجر : غزة
 أقدم سجن في الزيتون بقايا الجدار الغربي لمقر السرايا الحكومي المدمر وسط مدينة غزة والذي يعد

لتشجيع الفنانين الفلسطينية على   وزارة الثقافة في الحكومة الفلسطينية بغزة، هذا العمل،ورعت. القطاع
مارس من كل / عرض إبداعاتهم في ذكرى يوم األرض الذي يحيه الفلسطينيين في الثالثين من آذار

عانة التي إلى جذب أنظار المجتمع الدولي للم"وهدف تشيجع الحكومة الفلسطينية لمثل هذا األعمال . عام
" 2007يكابدها الفلسطينيين جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع الساحلي منذ صيف العام 

  . بحسب مسؤولين فلسطينيين في غزة
وتشد الرسومات المارة لكنها تذكر بعضهم بالمعاناة التي كابدوها داخل هذا المقر األمني الذي يعود 

  . ني في فلسطينتأسيسه إلى عهد االنتداب البريطا
  30/3/2010قدس برس، 

  
  اعتصامات فلسطينية وبيانات وإحراق العلم اإلسرائيلي: لبنان .40

، صدرت مواقف وبيانات من الفصائل والقوى الفلسطينية، وأقيمت "يوم األرض" لـ34في الذكرى الـ 
ونية في فلسطين، اعتصامات تخللها إحراق العلم االسرائيلي وهتافات وشعارات تندد بالممارسات الصهي

ورفعت مذكرة الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي ". الى وقف المفاوضات مع العدو"وتدعو العرب 
  .مون

جهاد طه " حركة حماس"وأكد عضو القيادة السياسية لـ. وفي مخيمات صور، أقفلت مدارس االونروا
 األرض لم تنته في الثالثين من ان لب الصراع هو األرض المغتصبة من قبل الصهاينة وأن معركة"

التمسك بخيار المقاومة خياراً وحيداً من أجل انتزاع "وشدد على ". آذار بل هي مستمرة حتى يومنا هذا
  ".حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وحماية مقدساته

تمسك "وأصدرت لجنة الالجئين الفلسطينيين في مخيمي البارد والبداوي في الشمال بياناً أكدت فيه 
جماهير شعبنا الفلسطيني باألرض والدفاع عنها وتقديم التضحيات دفاعاً عن األرض في مواجهة 

  .المصادرة واالستيالء بالقوة على أرضنا ومزارعنا وأمالكنا من قبل العدو الصهيوني الغاصب
متحدة باحترام واصدرت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير في البقاع بياناً، طالبت فيه األمم ال

القرارات الصادرة عنها، وتطبيق قرار محكمة العمل الدولية الذي اعتبر جدار الفصل عنصرياً ويجب 
  .إزالته

يشكل بالنسبة الى الشعب الفلسطيني يوماً " يوم األرض"واعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي أن 
  .يرمجيداً، وقد أثبت أنه قادر على الصمود واالنتصار والتحر

  31/3/2010المستقبل، 
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  العربية تجري اتصاالتها لتنفيذ التعهدات المالية لدعم القدس الجامعة: موسى .41
قال عمرو موسى بأن الجامعة العربية تجري حالياً اتصاالت مع الدول العربية لتنفيذ التعهدات : القاهرة

وحيا .مبلغ خمسمائة مليون دوالرالمالية التي أقرتها دول الجامعة والخاصة بدعم خطة إنقاذ القدس ب
األمين العام للجامعة العربية صمود الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم األرض ،معربا عن تقديره لما يقوم 

  .به من تضحيات ونضال في سبيل أرضه ووطنه
  31/3/2010الشرق، قطر، 

  
  أرضهم بنالفلسطينيي تمسكسيظل شاهداً على " يوم األرض: "الجامعة العربية .42

يت جامعة الدول العربية، أمس، الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لتمسكه بحقوقه واستمراره في ح
وقالت الجامعة في بيان أصدره أمينها العام . نضاله وصوال لتحقيق كامل أهدافه الوطنية المشروعة

رض إن المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح بمناسبة يوم األ
وحتى اآلن لم تتغير وعنوانها العنصرية وانتهاك حقوق " إسرائيل"منذ نشأة " اإلسرائيلية"السياسية 
تحل الذكرى الرابعة والثالثون ليوم األرض ذلك اليوم الذي سيظل شاهدا على تمسك "وقال . اإلنسان

  .الفلسطينيين بأراضيهم في مواجهة سياسة الطرد واإلحالل
مستمرة في زحفها االستيطاني سواء ببناء مستوطنات جديدة أو توسيع " سرائيلإ"ولفت إلى أن 

 وحدة استيطانية في القدس 1600ببناء " اإلسرائيلية"المستوطنات القائمة والتي كان آخرها قرار الحكومة 
  .المحتلة

  31/3/2010الخليج، 
     

  "إسرائيل"شيخ األزهر يرفض إدانة انتهاكات  .43
شيخ االزهر رفض التنديد أن  ،حسام أبوطالب عن القاهرةمن  31/3/2010ي،  القدس العربذكرت

باالنتهاكات اإلسرائيلية في حق المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية، وعلل موقفه بأن الشجب واإلدانة 
وأضاف أن هناك قاعدة أزهرية  .للجرائم اإلسرائيلية تحصيل حاصل وبال قيمة ولن يسفر عن شيء

وبالتالي فإن الكالم في قضية القدس وما يجري للمقدسات هناك ' تحصيل الحاصل محال'تقول إن 
واإلعتداءات التي تقع على المسجد بالقيمة وأصبح مضيعة للوقت، وأصر على رفض مطالب 

  .الصحافيين بأن يصدر أي تعليق حول االنتهاكات
زهر الالمحدود لألقصى الشريف  عن دعم األ أعلنشيخ األزهر  ، أن31/3/2010الشرق، قطر، وقالت 

ضد محاوالت تهويده واالستيالء عليه مطالبا األمة اإلسالمية بتقديم يد العون للمرابطين حول األقصى 
وقال شيخ األزهر خالل استقباله . وقال إن دعم األقصى واجب شرعي معلق في رقبة كل مسلم ومسلمة,

د األقصى يتعرض لحملة شرسة من جانب الصهاينة رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس إن المسج
  .تستهدف تقويض أركانه قي ظل الصمت العربي واإلسالمي وفي ظل الفرقة والتقاتل المذهبي والطائفي

  
   الثابت ودعمها القضية الفلسطينية مصر يؤكد موقفيمصرالرئيس الوزراء  .44

س الوزراء ـ مجددا ـ الموقف الثابت أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجل  : عصام عبدالكريم-القاهرة
ورفض  . لمصر من القضية الفلسطينية ومساندتها للحق الفلسطيني بصفة عامة والقدس بصفة خاصة

، جاء   خاصة فيما يخص المقدسات اإلسالمية , مصر القاطع لإلجراءات اإلسرائيلية لتغيير في هوية القدس
شيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصي ورئيس ذلك خالل استقبال رئيس مجلس الوزراء أمس لل

   . الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس
  31/3/2010االهرام، مصر، 
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  شرطة مصر تلقي القبض على تسعة فلسطينيين .45

 قالت مصادر أمنية ان الشرطة المصرية ألقت القبض يوم الثالثاء على تسعة فلسطينيين تسللوا :شالعري
 عاما أرشد الشرطة بعد 15وقال مصدر ان شابا فلسطينيا عمره  .اع غزةالى االراضي المصرية من قط

القبض عليه يوم الثالثاء عن ثمانية فلسطينيين اخرين قال انهم يستعدون للتسلل من أحد االنفاق السرية 
وأضاف المصدر أن الشرطة ألقت القبض على الثمانية في منطقة البراهمة بمدينة  .تحت خط الحدود

  . متر تقريبا من فتحة النفق الذي قالوا انهم تسللوا منه300دية وهم على مسافة رفح الحدو
  30/3/2010وكالة رويترز، 

  
  حملة كويتية لدعم المسجد األقصى .46

تمكن كويتيون من تحويل حلم شد الرحال للمسجد األقصى إلـى واقـع عبـر              : جهاد أبو العيس  -الكويت
عبر توفير عشرات الحافالت    " حال للمسجد األقصى المبارك   مشروع شد الر  "تبنيهم مشروعا أطلقوا عليه     

ويأتي إطالق المـشروع الـذي       .لنقل المصلين للمسجد األقصى من شتى مناطق فلسطين بصفة مجانية         
كبرى جمعيات النفـع العـام      –تشرف عليه جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية اإلصالح اإلجتماعي          

أوفيـاء  "ة كبرى تهدف لدعم صمود المدينة المقدسة تحمـل شـعار             ضمن حملة دعم ومؤازر    -الكويتية
  ".ألقصانا

  30/3/2010نت، .الجزيرة 
  

  بدو سيناء نحن ال نحب الفلسطينيين بل نحب المال :مجلة امريكية .47
 ذكرت أن بدو سيناء يعدون أكثر الفئات انتفاعا من عدم االستقرار :مجلة جلوبال بوست األمريكية -غزة

صراع المحتدم فى غزة وتفاقم األوضاع بعد البدء فى بناء الجدار الفوالذى على الحدود النابع من ال
نحن نحتاج " . المصرية مع قطاع غزة، وذلك عبر تهريب البضائع من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة

   .بالتأكيدللوظائف، واألموال شأننا شأن الجميع، فنحن ال نحب الفلسطينيين بالضرورة، ولكننا نحب المال 
  31/3/2010وكالة سما، 

  
  وتسعى إلى تنازالت في القدس " إسرائيل"واشنطن ترفض الحلول الجزئية مع  .48

منذ نـشوب   " إسرائيل"يؤكد مسؤول أميركي مطلع على مضمون المحادثات مع         :  جويس كرم  -واشنطن  
المفاوضات ما زالت    «، أن »الحياة«الخالف حول االستيطان في القدس الشرقية مطلع الشهر الجاري لـ           

أن تنهـي هـذه   «في موضوع القدس من شـأنها  » جارية في شكل مكثف إلقناع نتانياهو بتقديم تنازالت  
وال يخفي هذا المسؤول استياء اإلدارة من تصرفات الحكومة اإلسـرائيلية           . »المرحلة وتطلق المفاوضات  

، إال أنه في الوقت نفسه ينفـي        »لماضيا) سبتمبر(بدء المحاوالت الستئناف المفاوضات في أيلول       «منذ  
وجود نية أميركية لتغيير شكل الحكومة في هذه المرحلة على النحو الذي قام به الرئيس الـسابق بيـل                    

للعمل مع نتانياهو واستكمال الجهود إلقناعه بالقيـام بخطـوات          «، مشيراً إلى أن نية      1999كلينتون في   
» مركز صابان لسياسات الشرق األوسـط     «دى إسرائيل مدير    ويرى السفير السابق ل    .»تمهد للمفاوضات 

مارتن انديك، أنه ما زال في إمكان البيت األبيض التكيف مع الحكومة اإلسرائيلية             » بروكينغز«في معهد   
إنه يعتقد أنه حتى أقصى المتطرفين في حكومة نتانياهو         » الحياة«وقال في لقاء مصغر حضرته      . الحالية

من الممكن إقناعه بتسوية لوقف االستيطان في األحياء العربيـة          «أفيغدور ليبرمان   مثل وزير الخارجية    
  . »في القدس
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أن واشنطن ستعلن عن أي تفاهم فور الوصول اليه،         » الحياة«ويؤكد المسؤول األميركي الذي تحدث إلى       
مون مطالبهـا   وأشار إلى أن اإلدارة تعمدت عدم تسريب مض       . داحضاً التسريبات اإلسرائيلية عن تسوية    

 -ويقرأ أنديك األزمة األميركية      . لتفادي استغالل أي من األطراف تلك المطالب لتحقيق مكاسب سياسية         
تضع عملية السالم فـي     «بين الحليفين، إذ يرى أن واشنطن       » التباعد االستراتيجي «اإلسرائيلية من باب    

اتفاق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين     صلب االستراتيجية لعزل إيران إقليمياً، من خالل الوصول إلى          
  . »يضعف خط الممانعة المدعوم من إيران الذي تحدثت عنه الوزيرة هيالري كلينتون في خطابها

31/3/2010الحياة،   
  

  تجميد االستيطان ألربعة شهور في القدس " إسرائيل"الواليات المتحدة تطالب : "هآرتس" .49
 شهور إلستئناف   4اإلسرائيلية تجميد اإلستيطان في القدس المحتلة لمدة        طالبت الواليات المتحدة الحكومة     

  .المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية
، الصادرة صباح اليوم، أن الطلب األميركـي بتجميـد          "هآرتس"وذكر مصدر سياسي اسرائيلي لصحيفة      

ركية مقابل تعهدها بالضغط على رئيس       شهور هو أحد المطالب األمي     4اإلستيطان في القدس المحتلة لمدة      
 .السلطة، محمود عباس، بالدخول في مفاوضات مباشرة

وقال المصدر ذاته ان الواليات المتحدة حددت فترة التجميد بأربعة أشهر بناء على قرار لجنة المتابعـة                 
 . أشهر إلجراء المفاوضات غير المباشرة4العربية التي حددت فترة 

اعتقد ان نتنياهو يدرك    : "، ليل الثالثاء،  MSNBCكي، باراك أوباما، في حديث لقناة       وقال الرئيس األمير  
وذكرت الصحيفة ان اإلدارة األميركية تحاول استغالل ازمتها الحاليـة          ". ان عليه القيام بخطوات شجاعة    

مع حكومة نتنياهو بهدف تحسين شروط استئناف المفاوضات، والشروع في مفاوضات مباشـرة، علـى               
 شهور فإن ذلـك سـيعجل       4تبار انه في حال وافق نتنياهو تجميد اإلستيطان في القدس المحتلة لمدة             اع

 .الدخول في مفاوضات مباشرة
يرفضون تجميد اإلسـتيطان فـي      ) السباعي(ونقلت الصحيفة ان الوزراء في المجلس الوزاري المصغر         

وحسب . اليات المتحدة حول اإلستيطان   القدس بصورة علنية، وقد يتوصلون لتفاهمات غير معلنة مع الو         
الصيغة التي تتبلور في المجلس الوزاري فإن اسرائيل ستوضح لواشنطن بأنها ال تعتزم البناء في القدس                

وقالت الـصحيفة إن    .  شهور، واعتبار ذلك اعالناً بتجميد لإلستيطان في القدس المحتلة         4المحتلة خالل   
 خطاً صارماً برفض المطالب األميركية، فيما يـسعى الـوزيران           الوزراء ليبرمان ويعلون وبيغين تبنوا    

 ...".نعم، ولكن"على غرار الرد اإلسرائيلي المعهود " حل خالق"براك وميريدور إلى 
31/3/2010، 48عرب  

  
  " إسرائيل"البرلمان البريطاني يدعو إلعادة النظر بصادرات األسلحة لـ ":الغارديان" .50

ماني بريطاني إلى إعادة النظر في الموافقة على مبيعات األسلحة البريطانية           دعا تقرير برل  :  بترا –لندن  
وجاءت هذه الدعوة بعد أن اعترفت الحكومة البريطانية أن اسرائيل اسـتخدمت معـدات              . إلى إسرائيل 

بريطانية الصنع في العدوان على قطاع غزة العام الماضي ، حيث يعد ذلك انتهاكا لسياستها بـأال يـتم                   
  .ام صادراتها من األسلحة إلى إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلةاستخد

ونسبت صحيفة الغارديان البريطانية أمس إلى تقريـر اللجنـة البرلمانيـة للرقابـة علـى الـصادرات                  
من المؤسف أنه من شبه المؤكد قد جرى استخدام صادرات األسلحة البريطانية إلى             "اإلستراتيجية القول   

  ". الهجوم على غزةإسرائيل في 
قـد  "واشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اعترف بأن الجيش اإلسـرائيلي               

من بينهـا   " يكون استخدم معدات في الهجوم على قطاع غزة تتضمن مكونات تم تصديرها من بريطانيا             



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1745:         العدد       31/3/2010األربعاء  :التاريخ

 16)إف  (ت تُـستخدم فـي مقـاتالت        مكونات لتصنيع أجهزة االستقبال عبر األقمار الصناعية ، ومكونا        
ورحب تقرير اللجنة بقرار الحكومـة       .لعرض المعلومات على مستوى نظر الطيار وغيرها من المعدات        

البريطانية الالحق بإلغاء خمسة تراخيص لتصدير معدات إلى البحرية اإلسرائيلية ، مشددا على ضرورة              
ة لضمان عدم اسـتخدام إسـرائيل لـصادرات         تعلم الدروس بشكل أوسع نطاقاً من خالل إجراء مراجع        
  .األسلحة البريطانية في األراضي المحتلة في المستقبل

31/3/2010الدستور، األردن،   
  

 واشنطن ترفض مناقشة االستيطان بالقدس في مجلس األمن: مصدر أميركي .51
دارة االلكتروني، مساء امـس، عـن مـصدر فـي اإل          " يديعوت أحرونوت "نقل موقع صحيفة    : رام اهللا 

األميركية قوله إن الواليات المتحدة ترفض طرح قضية االنتهاكات اإلسرائيلية والتوسع االستيطاني فـي              
  .مدينة القدس المحتلة في مجلس األمن الدولي وستمنع أي قرار صادر عنه يدين اسرائيل

ألمن وأنها لـم  وأكد المصدر أن الواليات المتحدة ستمنع طرح قضية االستيطان اإلسرائيلي على مجلس ا  
وأضـاف المـصدر أن      ".إسرائيل"على قرارات تدين    ) الفيتو" (حق النقض "تغير في سياستها باستعمال     

وزارة الخارجية األميركية ستعلن موقفها الواضح حول هذه القضية في المؤتمر الـصحفي األسـبوعي               
األميركية ماضية فـي تفعيـل      وقال إن اإلدارة    . ورفضها مناقشة االستيطان في القدس في األمم المتحدة       

وتعيـق  " تمس بثقـة الطـرفين    "الضغوطات على الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني لمنع قيامها بخطوات         
ونقل الموقع عن المتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس قولـه            .استئناف المفاوضات غير المباشرة   

 واشنطن ملتزمة بأمن حلفائها وال تغيير فـي         وان" إسرائيل"ان هناك رابطا ابديا بين الواليات المتحدة و       
  . ذلك

31/3/2010الحياة الجديدة،   
  

  "إسرائيل"وجهت رسالة تحث البيت االبيض على تعزيز العالقة مع " أيباك": "الغارديان" .52
إن لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية األيباك وجهت رسالة تحث فيهـا            " الجارديان"قالت صحيفة   

، وأن اللوبي األمريكي الرئيسي الموالي إلسرائيل حشد        "إسرائيل"العالقة مع   ' تعزيز'البيض على   البيت ا 
مجموعة من أعضاء الكونجرس األمريكي للضغط على البيت األبيض بعد المواجهة العلنية التي يصفها              

  . نتنياهوكاتب المقال كريس ماكجريل بالمريرة بين أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي وبنيامين
هو استغالل بعض االختالفـات فـي إدارة        ) ايباك(ويوضح الكاتب أن الهدف من الخطوة التي اتخذتها         

أوباما التي مازالت تفكر كيف تستغل أزمة بناء مساكن بمستوطنات في القدس للضغط على اسرائيل من                
  .أجل تقديم تنازالت الحياء مفاوضات السالم

من ثالثة أرباع أعضاء مجلس النواب األمريكي بالتوقيع على رسالة تـدعو            فقد قامت إيباك بإقناع أكثر      
" تعزيـز "إلى وضع حد لتوجيه انتقادات علنية السرائيل كما تحث الرسالة أيضا الواليات المتحدة علـى                

وتقول الرسالة المفتوحة التي تم تداولها بين أعضاء الكونجرس في األسبوع            .عالقتها مع الدولة اليهودية   
لماضي إنه حتى في وجود خالفات بين واشنطن وإسرائيل فإنها ينبغي أن تظل وراء األبواب المغلقـة                 ا
ويشير المقال إلى أن الخالفات بين أوباما ونتنياهو وضعت األخير في            ".األفضل هو حلها بهدوء وثقة    "و

  .سرائيليةبتزايد االتهامات له بأنه يقوض أهم عالقة للدولة اإل" إسرائيل"موقف محرج في 
ويلفت الكاتب انتباه القراء إلى نقطة مثيرة في مقاله وهي أنه على الرغم من تأثير إيباك علـى امتـداد                    
سنوات عديدة على السياسة االمريكية تجاه اسرائيل وذلك من خالل استهداف أعضاء الكونغرس الـذين               

  .ينتقدون الدولة اليهودية ، ربما لم يعد لها نفس التأثير
31/3/2010ي، بي بي س  
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  في الكونجرس يخططون لمناورة تستهدف إحراج أوباما" إسرائيل"أنصار  .53

بدأ أعضاء في الكونجرس األمريكي خالل اتصاالت شخصية جرت فيمـا           :  أحمد عبد الهادي   -واشنطن  
بينهم أثناء عطلة المجلس مشاورات حول قرار مقترح يلزم إدارة الرئيس باراك أوباما بنقـل الـسفارة                 

هـذا  " إيبـاك "ويدفع اللوبي اليهودي في أمريكا      . من تل أبيب إلى القدس المحتلة     " إسرائيل"مريكية في   األ
االقتراح في محاولة إلجبار اإلدارة على اتخاذ موقع دفاعي بعد الضغط المكثف الـذي مارسـه علـى                  

  . حكومة بنيامين نتنياهو في األسابيع األخيرة
منذ إقـرار   : " فيليب كراولي عن حقيقة وجود تلك االتصاالت، فقال        وسئل الناطق بلسان وزارة الخارجية    
 واإلدارات المتعاقبة استخدمت البند الذي يتيح للرئيس تجـاوز          1995قانون نقل السفارة إلى القدس عام       

ذلك لفترات متوالية من أجل حماية المصالح الحيوية للواليات المتحدة، واألهم من ذلـك لإلبقـاء علـى                  
 العمل مع األطراف والدول األساسية في المنطقة للوصول إلى سـالم شـامل فـي الـشرق      قدرتنا على 

وقد أدركت تلك اإلدارات وقتهـا  . األوسط وللتوصل إلى حل الدولتين للمواجهة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية 
قّد كما ندرك نحن اآلن أن نقل السفارة سيكون له أثر سلبي هائل، وال يساعد علـى االسـتقرار، وسـيع                   

وهدفت الوزارة من وضع هذا الرد المبكـر   ". قدراتنا على لعب دور من أجل التوصل إلى تلك األهداف      
على الجهود التي بدأت توا بين أعضاء الكونجرس برعاية إيباك إلى إرسال رسالة مبكرة إلى األطراف                

ة علنية من قبل أعـضاء      وجاء رد الوزارة دون أي إشار     . المعنية بأن اإلدارة ستواجه تلك الجهود بحسم      
الكونجرس أو إيباك إلى حقيقة ما يجري من خلف الستار من نقاشات إلحراج البيت األبيض بشأن نقـل                  

وقالت معلومات متداولة في واشنطن إن أعضاء الكونجرس الذين يعدون هذا الفـخ الـسياسي                .السفارة
حق تجاوز القانون لمدة ستة أشـهر        بحيث يحرم الرئيس من      1995لإلدارة سيقترحون تعديل قانون عام      

وتنص الصيغة الجديدة المقترحة على أنه ليس من حق الـرئيس تجـاوز تطبيـق               . أو سنة قابلة للتجديد   
القانون إذ يمكن للكونجرس أن يرد على ذلك بوقف تمويل نفقات السفارة أو باتخاذ خطوات أخرى تتعلق                 

  . بميزانية العمل الدبلوماسي األمريكي
  31/3/2010لسعودية، الوطن، ا

  
 خيار الدولتين يحقق األمن واالستقرار للشرق األوسط: وزير الخارجية األلماني .54

شدد وزير الخارجية األلماني جيدو فسترفله على أنه ال بديل لخيار الدولتين وحق             :  برلين –عهود مكرم   
حياة، في الوقـت نفـسه رأى       الفلسطينيين في الحصول على دولتهم المستقلة ذات السيادة القادرة على ال          

في أمن واستقرار، منوها أن الـسالم الـشامل والعـادل سـيحقق األمـن               " إسرائيل"ضرورة أن تعيش    
واعتبر فسترفله أن سياسة المستوطنات تعرقل أي تقدم في عملية السالم وحـث             . واالستقرار في المنطقة  

بتها بتجميد االستيطان والعودة إلى مائدة الحوار       على االلتزام بالمطالب الدولية الرامية إلى مطال      " إسرائيل"
  .واستئناف المفاوضات بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي

31/3/2010عكاظ،   
  

  مليون دوالر لدعم الثقافة في الضفة وغزة1.5 توقع اتفاقية بقيمة النرويج .55
 مليون دوالر لـدعم     1.5بقيمة   وقعت وزارتا الثقافة والتخطيط مع دولة النرويج، أمس، اتفاقية           :رام اهللا 

  . المجال الثقافي في الضفة وغزة لتمويل الصندوق الثقافي في وزارة التخطيط
وأكد ممثل النرويج لدى السلطة تور وينسالند اهتمام بالده الكبير بدعم الشعب الفلـسطيني فـي جميـع                  

  .المجاالت
31/3/2010الحياة الجديدة،   
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  "إسرائيل" تمويل فلسطين لتدريسها كتباً تحث على مقاومة  بوقفون يطالببرلمانيون أوربيون .56

طالب اعضاء بالبرلمان األوروبي امس وزيرة خارجية االتحاد كاترين اشتون، بسرعة العمل علي وقف              
التمويالت التي يقدمها االتحاد لصندوق التعليم الفلسطيني والموجه الي المدارس الفلسطينية بسبب تدريس             

هج وكتب مدرسية تحث علي مقاومة االحتالل وعلي الجهاد المسلح والتضحية بالنفس            هذه المدارس لمنا  
وطالب اعضاء البرلمان باتخاذ ذات الخطوة مع الدول التي تتلقي معونـات   .من اجل الحرية واالستقالل

تنموية من االتحاد االوروبي، وتقوم بتدريس مناهج او كتب فيها دروس او فقرات عـداء السـرائيل أو                  
  .الحث علي معاداة الدولة اليهودية، ومن المرتقب ان تبحث اشتون طلب أعضاء البرلمان

30/3/2010الوفد، مصر،   
  

  مليون دوالر دعماً للسلطة خالل العام الحالي23سويسرا تقدم  .57
مـس   أعلن السفير مارتن داهندن، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، خالل لقاء أ             :رام اهللا 

مع الدكتور علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، دعم بالده للـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                
  . مليون دوالر للعام الحالي32بحوالي 

31/3/2010األيام، فلسطين،   
  

  "العمل لنصرة الحرية في كل مكان"بعيد الفصح ويتعهد " إسرائيل"أوباما يهنئ اليهود و .58
هنأ الرئيس باراك أوباما، أمس، يهود العـالم وإسـرائيل          : ضير، زكي أبو الحالوة    محمد أبو خ   -القدس  

محاربة القمع والتمييز والعمل لنصرة الحريـة فـي كـل           «خصوصا لمناسبة حلول عيد الفصح، متعهدا       
  .»مكان

31/3/2010الراي، الكويت،   
  

  الصهيونية أمام مفترق طرق .59
  منير شفيق

صهيونية، وهي أزمة جدية ولها أبعاد وال شك، أنسى البعض ما بين -ما جرى ويجري من أزمة أميركية
الطرفين من عالقات عضوية واستراتيجية وتداخل، بل حرف البعض أن يرى أن األزمة في أساسها 

أميركية، ألن الصهيونية في هذه األزمة تتشكل من طرفين اللوبي اليهودي الصهيوني األميركي -أميركية
ودية الصهيونية في أوروبا والعالم عموماً من جهة، والقيادات اليهودية الصهيونية ومعه اللوبيات اليه

  . من جهة ثانية» دولة إسرائيل«اإلسرائيلية في الكيان الصهيوني المسمى 
الطرف الصهيوني المتمثل في هذه اللوبيات هو الالعب األقوى في األزمة بين اإلدارة األميركية 

الضغط الممارسة، أو التي مورست دائماً، على اإلدارة األميركية واإلدارات وحكومة نتنياهو، فنقاط 
السابقة آتية من اللوبي اليهودي الصهيوني األميركي في الكونغرس، وعالَمي اإلعالم والمال، ومن 

  . تغلغلوا مراكز القرار في عدد من مؤسسات الدولة والجامعات والجمعيات واألحزاب السياسية
يملك قوة تأثير في االنتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، وامتلك عصا إرهاب ضد كل هذا الطرف 

من يتعرض له تحت دعوى اتهامه بمعاداة السامية، وفي المقابل ثمة مستوى من الهزال والنفاق 
ئاسية، أو واالنتهازية لدى األغلبية الساحقة من السياسيين الطامعين في الفوز بأي من االنتخابات الر

التمثيلية في الكونغرس، وهذه الظاهرة آخذة في التفشّي، بعد انتهاء الحرب الباردة، في عالم 
الديمقراطيات األميركية واألوروبية مع غياب ظاهرة القادة التاريخيين وتنامي ظاهرة القادة ذوي الوزن 

  . عية، وفي األحزاب الرئيسة بخاصةالخفيف في أكثر المجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية واإلجتما
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بين تاتشر وبلير، أو ) بمعناها الغربي الرأسمالي(» الوطنية«ال مقارنة في مستوى الوزن واألهلية وحتى 
إلى : بين جورج بوش األب وجورج بوش االبن، أو بين كيندي وكلينتون، ناهيك عن العودة للخلف

  . تشرشل وروزفلت، أو آتلي وبيفن
 مقارنة بين ديغول وساركوزي، أو أديناور وميركل وعليه قس في إيطاليا واليونان، أما إذا أو إذا شئت،

  . جئت إلى أوروبا الشرقية خصوصا بولندا فستجد أمامك كوارث من القادة الجدد حتى الفضيحة
 من هنا يمكن القول إن نفوذ اللوبيات اليهودية الصهيونية أخذ ينتقل من دور ممارسة الضغوط إلى

أي أصبح في الداخل، وليس من الخارج إلى الداخل فقط، بالنسبة إلى . التغلغل في عدد من مراكز القرار
  . اتخاذ القرار المباشر، وقد يصل إلى طرق باب الرئاسة نفسها في الواليات المتحدة أو فرنسا مستقبالً

ري من حيث مالحظة إمكان وبالمناسبة فهذه المرحلة األخيرة لم يلحظها المرحوم عبدالوهاب المسي
االنتقال من الدور الوظيفي لألقلية اليهودية إلى دور قيادي على أعلى مستوى يوظف غيره، فقد بقي 
متمسكاً في تحليله الذي كان صحيحاً في المراحل السابقة فيما دخل بعد انتهاء الحرب الباردة في مرحلة 

  . جديدة
لغل المباشر، في داخله أو مراكز قراره، من قبل اللوبيات اليهودية المكان الوحيد الذي بقي بعيداً من التغ

ويشمل، في -الصهيونية هو الجيش في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية عموماً، وبالطبع فإن الجيش 
 يمثل العمود الفقري للدولة الديمقراطية، بل أهم مراكز القرار -أغلب األحيان، أجهزة األمن والمخابرات

  . ها في قضايا االستراتيجية واألمن القومي األساسيةفي
ولهذا فإن الجيش هو المرشّح للتدخل حين تذهب الظاهرة الجديدة المتمثلة في تغلغل الصهيونية في 
مراكز القرار االستراتيجي والسياسي، ومن ثم تسخيره في مصلحة دولة الكيان الصهيوني بما يتعارض 

لدولة ومصالحها العليا، وعلى مستوى األمن القومي، وهو ما أخذ يبرز في مع أولويات في استراتيجية ا
الواليات المتحدة األميركية تحت السطح في عهد المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش، وفوق 

  . السطح منذ السنة األولى من عهد أوباما
لناشبة اآلن بين إدارة أوباما لقد أصبح تدخل جنراالت الجيش األميركي على المكشوف في األزمة ا

وحكومة نتنياهو، وهنا يقف، في الواجهة، اللوبي اليهودي الصهيوني األميركي الذي يدعم سياسات 
  . نتنياهو، أو يحاول تهدئة األزمة في مصلحة نتنياهو وعدم الذهاب بها إلى مستوى لي ذراعه

انتهت األزمة األولى، رغم تدخل الجيش، في هذه األزمة، في الحقيقة، هي الثانية في عهد أوباما، إذ 
مصلحة نتنياهو من خالل تراجع أوباما أمام ضغوط مراكز القوى الصهيونية، وذلك سواء أجاءت 
الضغوط من داخل اإلدارة أم من الكونغرس أم خارجه، ومن ثم كان التخلي عن مشروع ميتشيل األول، 

ف النمو االستيطاني في الضفة الغربية مع استثناء القدس والقبول بمشروع نتنياهو فيما يتعلق بمستوى وق
  . والدخول في مفاوضات غير مشروطة

وقد أضر هذا التراجع بهيبة أوباما، وأدخل مشروع التسوية الذي أعطى له الجيش األميركي أهمية 
 من خالل خاصة في مأزق، إن لم يكن في الطريق المسدود، ولهذا فعندما بدأت عملية التسوية بالتحرك

له في العودة إلى » عدا سوريا«ودعم لجنة المبادرة العربية » محمود عباس«تراجع المفاوض الفلسطيني 
 وحدة سكنية 1600المفاوضات غير المباشرة، دخلت التسوية في مأزق أشد، بسبب إعالن قرار إنشاء 

  . إستيطانية جديدة في شرقي القدس
ن قبل حكومة نتنياهو جاء في أثناء زيارة نائب الرئيس األميركي واألنكى أن إعالن القرار المذكور م

جو بايدن له من أجل دعم ميتشيل والمفاوضات غير المباشرة، األمر الذي فجر األزمة الثانية وأخرج 
على لسان كل من بايدن نفسه ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون والناطق الرسمي باسم البيت األبيض 

ة الغضب على القرار المذكور الذي صفع وجه بايدن، مما اعتبر إهانة ألميركا، وبهذا تصريحات شديد
  . ارتفع مستوى األزمة الثانية إلى درجة حرجة قد تهدد بما هو أسوأ
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وهنا أخذ تدخل الجيش من خالل جنراالته، ودعم وزير الدفاع روبرت غيتس لهم، يرسل بإشارات يجب 
» المنطقة الوسطى«الصهيوني األميركي قبل نتنياهو وحكومته، فقد ذهب قائد أن يفهمها اللوبي اليهودي 

الجنرال بترايوس إلى حد اعتبار عدم إيجاد حل للصراع في فلسطين مهدداً لألمن القومي األميركي بل 
  . للدم األميركي في جبهات الحرب في العراق وأفغانستان وباكستان

في مواجهة اللوبي الصهيوني األميركي، فقد » قلب السبع«صدره هنا ال بد ألوباما من أن يضع في 
تحركت أميركا األخرى عبر البنتاغون وال بد من أن يتحرك معها كل السياسيين والمثقفين الذين انحنوا 
غير راضين، وربما ناقمين، أمام عاصفة اللوبي اليهودي الصهيوني وإرهابه، وقد انعكس ذلك، 

لعام األميركي، مما يهدد، إذا ما استمر التمادي الصهيوني وتصاعدت األزمة، وبسرعة، على الرأي ا
  . بخروج ما هو مدفون من أحقاد قديمة وجديدة، قد تمسح دموع المحرقة بما هو أسوأ منها

كيف سيتصرف قادة اللوبي اليهودي الصهيوني في أميركا أوالً وفي العالم ثانياً، وأخيراً وليس : والسؤال
 نتنياهو وحكومته؟ هل سيخافون، كشأن كل الطغاة، إذا تراجعوا من أن يجر ذلك إلى تراجعات آخراً

أخرى، فيركبهم الغرور الممزوج بالقوة والنفوذ إلى العناد والمكابرة، وعدم لحاظ ما أخذ يتحرك من 
  عوامل غضب مضاد؟ 

لوب منهم، فيدخلون مع ميتشيل في لعبة أم سيتراجعون جزئياً وشكلياً لتهدأ األزمة دون أن يلبوا المط
الباب الدوار لتدخل عملية التسوية في أزمة أشد من سابقتها، ثم ال ينقذهم إالّ تحقيق الجيش النتصار 

  . ملموس في واحدة من جبهات القتال، في األقل، وهو ما ال مؤشر إليه
قة، وفي المقابل، ولألسباب إن عوامل تحقيق تسوية ما أصبحت أقوى من أية مرحلة ساب: وخالصة

نفسها، تقف الصهيونية العالمية واإلسرائيلية على أبواب أزمة لم تعرفها منذ انتهاء الحرب العالمية 
  . الثانية

  31/3/2010العرب، قطر، 
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  ياسر الزعاترة 

بل الرئيس األمريكي أوباما خالل لقائهما فـي        قيل الكثير بخصوص اإلهانة التي تعرض لها نتنياهو من ق         
  .البيت األبيض ، وهو ما يستحق بعض التفسير في ضوء الحقائق الموضوعية في األروقة األمريكية

من المؤكد أننا ال نتحدث عن إهانة من العيار الثقيل ، ال سيما حين نتذكر كيف تسابق رمـوز الـسياسة             
د على العالقة اإلستراتيجية بين الدولتين ، ومنهم نائب الـرئيس           األمريكية على خطب ود الرجل والتأكي     

  .ووزيرة الخارجية ، فضال عن رئيسة مجلس النواب
لم يرشح الكثير من حيثيات اللقاء الذي استمر لتسعين دقيقة بين الرجلين ، لكن ما ال ينبغي إنكاره هو أن                    

ير في ظل حقائق موضوعية تقول إن حـصة         ثمة قدرا من التوتر بين الطرفين ، وهو أمر يستحق التفس          
نتنياهو في الكونغرس األمريكي هي أكبر من حصة أوباما ، وأن هذا األخير ال يمكنه تغيير نمط العالقة                  
اإلستراتيجية بين البلدين بأي حال ، حتى لو أراد ذلك أو آمن به ، مع أن األمر ال يبـدو كـذلك تبعـا                        

  .ة ثانيةلطموحه الطبيعي في الحصول على والي
ما يفسر هذا األمر ابتداء هو حاجة اإلدارة األمريكية إلى مجاملة الوضع العربي على مشارف القمة التي                 

ودفعها إلى التأكيد على نظريتهـا      " االعتدال"عقدت في سرت ، وحيث كان من الضروري دعم أصوات           
ات التصعيد ، وهو ما حـصل       في إحراج العدو أمام القوى الدولية ، وذلك بدال من االنسياق خلف أصو            

  .بالفعل كما يعرف الجميع
على أن الجانب األكثر أهمية في هذا السياق إنما يتعلق بتوجهات واضحة وربما حازمة لدى البنتـاغون                 
خالصتها أن أي تصعيد في الملف الفلسطيني ستكون له تداعياته على الجنود األمريكـان فـي العـراق                  
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ه الكبير على عموم المصالح األمريكية في المنطقة ، ما يعنـي ضـرورة              وأفغانستان ، وسيكون له تأثير    
  .العمل على منعه بكل الوسائل الممكنة

هذه الحقيقة هي التي رددها غير واحد من كبار المسؤولين األمريكيين ، حيث قال نائب الـرئيس جـو                   
بأمن جنودنا الذين يقـاتلون فـي       ما تفعلونه هنا يمس     : "بايدين لإلسرائيليين أثناء زيارته األخيرة بالنص     

، بينما أقر قائـد     " هذا يعرضنا للخطر ويعرض سالم المنطقة للخطر      . العراق ، في أفغانستان وباكستان    
القيادة المركزية األمريكية الجنرال ديفيد بتريوس أمام أعضاء في مجلس الشيوخ بأن التوترات الحاليـة               

 على القوات األميركية العاملة في العالم اإلسالمي ، مؤكـدا أن            بين إسرائيل والفلسطينيين لها تأثير بالغ     
  .جيش بالده يراقب تلك التطورات عن كثب

، حيث قال   " اإليباك"في مواجهة شيوع هذا الخطاب ، لم يكن أمام نتنياهو سوى الرد عليه في كلمته أمام                 
 إسرائيل ، بـل هـو يكـره    كراهية اإلسالم المتطرف للغرب ال تنبع من أعمال     "بحسب صحيفة هآرتس    
أن تقاتل إسرائيل أعداءها    . اإلسالم المتطرف يرى إسرائيل كموقع متقدم للحرية      . إسرائيل بسبب الغرب  
  ".فإنها تقاتل أعداء أميركا

من هنا تحفل الصحافة اإلسرائيلية كل يوم بمقاالت وتحليالت تطالب نتنياهو بتسوية األمـر مـع اإلدارة            
ه بأولوية المواجهة مع المشروع النووي اإليراني ، ولعل ذلك هو مـا دفـع هـذا                 األمريكية ، مع تذكير   

األخير إلى تكرار القول بأن ما يفعله في القدس هو ما فعله األسالف ، وأنه ال يبتدع خطا جديـدا ، وأن                      
ل القدس هي عاصمة الدولة وليست مستوطنة ، وكل ذلك في سياق استنفار يهود الواليات المتحدة من أج                

  .مساندته
هنا يكمن مأزق أوباما في التعاطي مع هذا الملف ، فال هو قادر على تحدي اللوبي الصهيوني ، وال هو                    
قادر على تجاهل مواقف البنتاغون والجنراالت الذين وعد باالستماع عليهم في سائر الملفات ، ولعل ذلك                

  .التشدد من طرفههو ما يفسر مواقف رموز إدارته المجاملة لنتنياهو مقابل بعض 
لو كان الوضع العربي بعافية ، لكان بوسعه التقدم خطوات إلى األمام بدل استمرار المراهنة على غضب                 
أوباما ، وهو غضب يعلم المعنيون تمام العلم أن نتاجه لن يتجاوز السعي من أجل إنشاء عملية تفـاوض                   

ج شيئا على األرض ، اللهم سوى تكـريس         بشروط معينة تنفس الوضع الفلسطيني والعربي ، بينما ال تنت         
مسار الدولة المؤقتة أو السلطة تحت االحتالل ، فيما يتواصل االستيطان والتهويد ، حتى لو جمد لبعض                 

تخفيف حـواجز ، إفـراج عـن        (من اللون المعروف    " حوافز"الوقت من أجل المجاملة ، معطوفا على        
، وهي حوافز ال تكلف الصهاينة سوى بعـض الجـدل           ) معتقلين ، نقل صالحيات أمنية في بعض المدن       

  .الداخلي العابر
  31/3/2010الدستور، األردن، 
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  خالد الحروب
لكـن  .  اإلسـرائيلي  -هناك تطورات حقيقية في الموقف األمريكي إزاء إسرائيل وحل الصراع العربـي           

 هذا الموقف إلى سياسة فعالة على األرض وضـاغطة علـى            السؤال الصعب هو كيف يمكن أن يتطور      
أولها هنا هـو دخـول المؤسـسة العـسكرية األمريكيـة            . إسرائيل؟ لنبدأ أوال بتأمل التطورات الجديدة     

ربما ألول مرة فـي     . وانتشارها في العالم على خط إبداء الرأي والتصورات إزاء الصراع مع إسرائيل           
 تصريحات من قادة الجيش تقول بأن المـصلحة القوميـة والعـسكرية             تاريخ السياسة األمريكية تصدر   

ما قاله الجنرال بترايوس قائد قوات البحرية       .  اإلسرائيلي -األمريكية تقضي بإيجاد حل للصراع العربي       
األمريكية في هذا السياق من أن استمرار الصراع يهدد حياة الجنود األمريكيين في العراق وأفغانـستان                

ة حقيقية ومهمة، وهي اعتراف بالفكرة التي يصر كثير منا عليها ويحاولون إيصالها لـصناع               هو انعطاف 
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وهي فكرة أن قضية فلسطين تقع في قلب تشكيل نمط العالقة بين الواليات             . القرار األمريكيين والغربيين  
مريكـي األعمـى    وأن التأييد األ  . المتحدة والعالم اإلسالمي، وهي ترفع من مستويات الكراهية والصداقة        

والمطلق إلسرائيل كان والزال المحفز األكبر وراء صعود كل تيارات التطرف القاعدي ضـد أمريكـا،      
  . وسوف يبقى كذلك ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

ـ                  ا والمهم في هذا السياق أن تصريح بترايوس ال يبدو معزوال، بل يعكس قناعة تتوسع ويمكن القول بأنه
فنعرف جميعا أن أوباما يؤمن بهذه الفكرة وكررهـا فـي           . أصبحت جزءا من التفكير الرسمي األوبامي     

أكثر من مناسبة، كما أن هيالري كلينتون أخبرت مستمعيها في األيباك، وهي اللوبي الصهيوني اليمينـي   
يضاف إلى  .  أينما تذهب  األهم في واشنطن، أن الناس يحدثونها عن القضية الفلسطينية معاناة الفلسطينين          

أصبح منافسا لإليباك ويعمل على ضرورة تطبيـق حـل          ) جي ستريت (ذلك بروز لوبي يهودي يساري      
  .الدولتين بالسرعة القصوى

التطور الثاني في الموقف األمريكي هو الحديث عن ضرورة قيام دولة فلسطينية بنفس مستوى ضرورة               
ه دوما من واشنطن هو التركيز على أولوية أمن إسرائيل وأن           ما تعودنا سماع  . الحفاظ على أمن إسرائيل   

وقد تفاقم ذلك الخطاب إلى درجة وقحة بل ومتوحشة خالل سنوات           . هذه األولوية هي التي تحدد ما يليها      
أمـا اآلن فـإن نبـرة       . حكم جورج بوش اإلبن، وحيث ربط أمن إسرائيل بالمصلحة القومية األمريكية          

مستوى القناعة بضرورة قيام دولة فلسطينية إلـى درجـة اعتبارهـا مـصلحة              الخطاب اختلفت وارتفع    
  . أمريكية تخفف من العداء والضغط على مصالح الواليات المتحدة القومية والعسكرية

التطور الثالث هو مواجهة الحركة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس والطلب من نتنياهو أن يختـار                
وقد ترافق مع ذلك الطلب وضع حـد لمنـاورات          . ستيطان أو مع حل الدولتين    مع اال : بوضوح أين يقف  

فكثير من الصرامة التي سمعها نتنياهو في لقائه األخير         . نتانياهو وتهربه وتضييعه للوقت ألكثر من سنة      
فرض واشنطن لمخططات االستيطان والبناء في القدس الشرقية        . مع أوباما أصبحت منشورة في اإلعالم     

 كسائر منـاطق    1967دة االعتبار للموقف األمريكي القديم إزاء المدينة واعتبارها محتلة منذ عام            هو إعا 
  .وهو الموقف الذي تجاوزه جورج بوش وقفز عنه, الضفة الغربية

التطور الرابع في الموقف األمريكي هو تطور سياقي ذلك أن كل ما سبق يحدث ضمن إطـار سياسـة                   
داخليا وكما صار معروفا وشائعا تمكن أوبامـا        . توى الداخلي أم الخارجي   أوبامية أوسع سواء على المس    

والتي تقود أمريكا   , من إنجاح مشروعه في سن تشريعات جديدة للتأمين الرعاية الصحية في الكونجرس           
ويعتبر كثيرون أن هذه التشريعات هي ثورة حقيقية في شكل          . باتجاه دولة الرعاية االجتماعية األوروبية    

نجح أوباما في ذلك رغم كل المعارضة الجمهورية        . م االجتماعي األمريكي واألهم منذ نصف قرن      النظا
الشديدة وتحالفات شركات التأمين وجبهة عريضة وقفت ضده باعتبار أن إفشال مـشروعه ذاك يعنـي                

التي قامـت   وداخليا أيضا يعتبر كثيرون أن سلسلة اإلجراءات النقدية واالقتصادية          . تحطيم أوباما داخليا  
وأن ثمة بـدايات النتعـاش      , بها إدارة أوباما لكبح جماع األزمة المالية قد نجحت ولو جزئيا في أهدافها            

على المستوى الخارجي نجـح     . األقتصاد األمريكي من ناحية، ولعقلنة الرأسمالية العالمية من ناحية ثانية         
لرؤوس النووية مع روسيا دفعة كبيرة إلـى        أوباما في دفع معاهدة الحظر من انتشار الصواريخ الحاملة ل         

وخارجيا أيضا ينظر الكثيرون إلى التطورات السياسية       . وهي األولى من نوعها منذ عشرين عاما      , األمام
وخاصة فوز عالوي األبعد عن الطائفية، بكونه نجاح آخر إلدارة أوبامـا            , في العراق ونجاح االنتخابات   

  . لكلي للقوات األمريكية من العراقمن ناحية تأكيد مواعيد االنسحاب ا
تدفع النجاحات المختلفة في ذلك السياق إلى بناء رأس مال سياسي عند إدارة أوباما وثقة بالنفس قد تقود                  

وهما ضغط وسياسة ال ينطلقان من نقطة العداء إلسرائيل بل          . إلى ضغط وسياسة مختلفين إزاء إسرائيل     
لق يضعف منطق وحجج المزايدين مـن المحـافظين واليمـين           وهو منط , الحفاظ على مصالحها وأمنها   

مع الحضور الجديد والمفاجئ للجيش األمريكي في       , مرة أخرى , ويحدث ذلك كله  . الصهيوني واألمريكي 
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فالسؤال الذي يواجهه اآلن كثير من عتاة مؤيدي إسـرائيل فـي            . النقاش حول القضية الفلسطينية وحلها    
اك هو هل أنتم مع استمرار قتل الجنود األمريكيين بسبب تـصلب الـسياسة      واشنطن واللوبيات القوية هن   

  أم أنتم مع حل الدولتين؟, اإلسرائيلية
كل ما سبق ال يعني أن الطريق مفتوح اآلن لسياسة جديدة وتحوالت جذرية إزاء ما ستقوم به واشـنطن                   

ذي يعاني منه أنصار إسرائيل فـي       فأوال ورغم االرتباك ال   . فهناك معوقات ما تزال هائلة    . تجاه إسرائيل 
فهناك إلى جانبهم تقف جبهة صلدة مـن الجمهـوريين          . واشنطن إال أن ذلك ال يعني ضعفهم أو تنازلهم        

واالختبار االنتخابي الكبير سـيأتي فـي       . والمحافظين الجدد الذين يعملون ليل نهار على إضعاف أوباما        
ويتوقع أن يحاول نتنياهو المماطلـة وتـضييع        . ونجرسشهر نوفمبر القادم حيث االنتخابات الجزئية للك      

الوقت حتى ذلك الحين بأمل أن يخسر الديموقراطيون ويضعف أوباما، ويقف الكونجرس بغالبيته ضـد               
أما خارجيا فنعلم جميعا أن االختبار األكبر واألصعب الذي تواجهه إدارة أوبامـا يكمـن فـي                 . سياساته
بة استراتيجية قوية تضعف أوباما في كل المجاالت وتقضي بطبيعـة           فالفشل هناك يعني ضر   . أفغانستان

  . الحال على فرص ترشحه لوالية ثانية، وتستنزفه بعيدا عن القضية الفلسطينية
  31/3/2010الشرق، قطر، 
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  ناجي صادق شراب
ة غير تفاوضية وال تسمح بالتسوية النهائية يبدو أن المفاوضات التي تستأنف في ظل ظروف سياسي

وإمكانية الوصول الى حلول لكل القضايا التفاوضية التي قد حسمتها إسرائيل مسبقاً بتأكيد ثوابتها، تقوم 
األولى عدم استعداد إسرائيل ال اليوم وال في المستقبل للتسليم بوجهة النظر : على فرضيتين أساسيتين
يا القدس أو الالجئين أو حتى الدولة الفلسطينية، من خالل تأكيدها يهودية الدولة الفلسطينية بالنسبة لقضا

  .من ناحية، وحسم قضية القدس قبل التفاوض، وفرض حدود الدولة الفلسطينية وشكلها
الفرضية الثانية ربط قيام الدولة الفلسطينية بمستقبل التسوية السياسية، بمعنى إذا كانت هناك مصلحة من 

ذه الدولة في هذا الشأن فقد يسمح بقيام هذه الدولة التي قد تشكل إطاراً عاماً لتسوية القضايا قيام ه
التفاوضية األخرى، وحيث أن هذه الدولة بكل مكوناتها الجغرافية والطبيعية والطبوغرافية، وتوافر 

ية مجرد خطوة أو الموارد االقتصادية، وفي ضوء العامل السكاني الفلسطيني، ستكون الدولة الفلسطين
مرحلة في إطار تسوية إقليمية، وهذا يقودنا الى إضافة الفرضية الثالثة التالية وهي أن قضايا الالجئين 
والقدس ال يمكن حلها إال في إطار إقليمي، وإذا أخذنا في االعتبار البعد األمني اإلسرائيلي سندرك 

  . العربياستحالة االمتداد اإلقليمي للدولة الفلسطينية بعمقها
وأخيراً ال توجد ضمانات لما يمكن ان تكون عليه هذه الدولة من ارتباطات وتحالفات خصوصاً في ضوء 
التطورات الفلسطينية وسيطرة حماس على غزه وصعوبة عودة األمور الى سابق عهدها، وإذا أضفنا بعد 

ضفة الغربية، كل هذه الفصل الجغرافي بين الضفة وغزه، والحواجز الجغرافية التي تفصل مدن ال
االعتبارات ال ينبغي أن نتجاهلها، وستفرض نفسها على أجندة المفاوضات الحالية التي ستختزل وتركز 

  .على الدولة الفلسطينية كمنهج إلدارة المشكلة وليس حلها
م وعليه في ضوء التسوية ومحدداتها، وفى ضوء استحالة حل القضايا التفاوضية المذكورة ال بد من قيا

هذه الدولة وقبولها عضواً في األمم المتحدة، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن الخيارات اإلقليمية 
الكونفيديرالية أو الفيديرالية بين األردن ومصر وحتى إسرائيل في صورة من صور الكونفيديرالية 

إسرائيل التي تملك االقتصادية ألنه في كل األحول ال يمكن االستغناء عن أشكال التعاون االقتصادي مع 
وقد يعتقد البعض انني أكرر اقتراح . الكثير من القدرات االقتصادية التي تحتاجها الدولة الفلسطينية

 - مستشار األمن اإلسرائيلي السابق جيورا أيالند الذي قدم مشروعاً ورؤية إسرائيلية لمركز بيغن 
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 واليات على غرار الواليات األميركية التي السادات أقترح فيه كونفيديرالية فلسطينية أردنية من ثالث
تتمتع بصالحيات وسلطات واسعة مع سلطات سيادية للسلطة المركزية، ولسنا بصدد تحليل وتفنيد هذه 
الدراسة، لكنها تشكل رؤية سياسية تعكس تصوراً سياسياً إسرائيلياً خصوصاً في الفكر الليكودي الذي 

قد يحمل المشروع . ينية أال في إطار الوطن البديل وهو األردنيؤمن بعدم جدوى قيام الدولة الفلسط
بعض النقاط التي تحتاج الى مزيد من التحليل والدراسة لكن أهميتها أن على المفاوض الفلسطيني أن 
يقدم رؤيته الفلسطينية الواضحة والمحددة في ضوء كل االعتبارات التي تحكم أي تسوية سياسية واقعية 

  .المنتظر لمبادرات اآلخرينبعيداً عن دور 
ال بد من رؤية إبداعية تأخذ في االعتبار طبيعة الصراع وخصائصه من ناحية، وشمولية القضية 
الفلسطينية، وأبعادها اإلقليمية والدولية، آخذين في االعتبار ماذا تعنى التسوية السياسية، وما هي ركائزها 

أن يدرك أن التسوية السياسية في حد ذاتها تشكل مرحلة ومحدداتها وبدائلها، فالمفاوض الفلسطيني يجب 
مهمة يمكن البناء عليها، وعلينا أن ال نقلل من أهمية قيام الدولة الفلسطينية بكل معوقاتها وتحدياتها، فقيام 
كينونة سياسية فلسطينية كاملة في صورة دولة فلسطينية لها عضوية كاملة في األمم المتحدة خطوة مهمة 

ه إدارة الصراع بطرق تقوم على التقدم وتوظيف كل الطرق السلمية التي ال تقل عن األساليب في إطار
العسكرية التي فشلت في حل الصراع، فمثل هذا صراع ال تجدي معه أال األساليب السلمية ومن هنا 

وأخيراً . يديراليةأهمية قيام الدولة الفلسطينية، وأهمية التعاون اإلقليمي سواء في صورة كونفيديرالية أو ف
ما نحتاجه هو الرؤية السياسية المستقبلية، فكفانا أكثر من ستين عاماً من فقدان الرؤية السياسية وحصرها 

  .في الرؤية الشمولية التي تنتهي بأصحابها
  31/3/2010الحياة، 
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