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  ميركية الستئناف المفاوضاتتنفي علمها بمبادرة أ السلطة .1

صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في   أنتل أبيب من 1/4/2010الشرق األوسط، نشرت 
لتجميد البناء االستيطاني في القدس الشرقية  منظمة التحرير الفلسطينية نفى أي علم، باالقتراح األميركي،

ين على مفاوضات مباشرة وقال ردا على سؤال والضفة الغربية لمدة أربعة شهور مقابل موافقة الفلسطيني
وأضاف في تصريحات ". لم نبلغ رسميا بهذا االقتراح"إن كان لدى السلطة الفلسطينية علم باألمر 

" أنا شخصيا على اتصال يومي باألميركيين، ولم يتحدثوا قط عن مثل هذا االقتراح": "الشرق األوسط"لـ
 ".نات اختبار إسرائيليةليس إال بالو"الذي يعتقد عريقات أنه 

إن اإلدارة األميركية تعرف موقفنا، وكذلك موقف األشقاء العرب من مسألة "وأوضح عريقات بالقول 
 وحدة سكنية استيطانية في 1600بناء (االستيطان، وضرورة إلغاء قرار الحكومة اإلسرائيلية األخير 

 ".نية جديدة، وكذلك ضمان عدم تنفيذ أي مشاريع استيطا)القدس المحتلة
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ورفض عريقات الرد على سؤال إن كانت السلطة الفلسطينية ستقبل بالعودة إلى المفاوضات المباشرة في 
أنا ال أريد الخوض والرد على افتراضات لم "وقال . ما لو قبلت إسرائيل باالقتراح األميركي المفترض

 ".أسمع بها
نة لوكالة الصحافة الفرنسية إن تجميد االستيطان وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردي

المطلوب تجميد "وأضاف أبو ردينة . هو شرط استئناف المفاوضات" بشكل كامل خاصة في القدس"
االستيطان في القدس أوال، وفي عموم الضفة الغربية، قبل العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير 

لضوابط التي حددتها القمة العربية في سرت، التي دعت لوجود ال بد من تلبية ا"وتابع القول ". مباشرة
مرجعيات واضحة لعملية السالم والمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حتى يمكن التقدم في عملية 

 ".السالم إلى األمام
ا قال فلسطيني، أن مسؤوال اشرف الهور غزة نقال عن مراسلها من  1/4/2010القدس العربـي،    وذكرت  

ان القيادة الفلسطينية ال تمانع من حيث المبدأ بإجراء مفاوضات مباشرة مع اسـرائيل،              ' لقدس العربي ا'لـ
اذا ما اعلنت تل ابيب عن وقف مشاريعها االستيطانية في القدس والضفة الغربية، وذكر المسؤول الـذي                 

عالن الصريح من قبل    فضل عدم ذكر اسمه ان القيادة الفلسطينية لن تقبل بأي مفاوضات مباشرة دون اال             
الحكومة االسرائيلية بوقف كامل االعمال االستيطانية في مدينة القدس والضفة الغربية، مع وجود ضمانة              

  .امريكية على هذا االمر
ـ    ان المسؤولين االمريكيين اهملوا مـؤخرا الحـديث عـن          ' القدس العربي 'وكشف المسؤول الفلسطيني ل

قاءاتهم االخيرة مع المسؤولين الفلسطينيين، بحسب ما رتب له مسبقا،          خالل ل ' غير المباشرة 'المفاوضات  
اجهـضت  'وانهم طالبوا السلطة بالقبول بالتفاوض المباشر، سعيا منهم لكسب الوقت، وخاصة بعـد ان               

  . ' وحدة استيطانية في القدس1600اسرائيل تجربة التفاوض غير المباشر قبل انطالقها باعالنها بناء 
  

  االستيطان حول مستقبل المفاوضات في ظل استمرار 21ونة يصدر تقديره االستراتيجي مركز الزيت .2
قال مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات الذي  :وكاالت، المحمد جمال - رام اهللا المحتلة، تل أبيب

تأجيل ، الذي أقر 1993عام  يتخذ من بيروت مقراً له في دراسة نشرها أمس إنه منذ توقيع اتفاق أوسلو
قضية االستيطان إلى مرحلة الحل النهائي للمفاوضات، دخلت دولة الكيان اإلسرائيلي في سباق مع الزمن 
لفرض وقائع ملموسة على األرض، محاولةً تقليص المساحة الجغرافية التي ستؤول فيما بعد للسلطة 

  .الفلسطينية في إطار نتائج أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين
 التي ناقشت قضايا الحل النهائي لم تفلح في 2000عام " كامب ديفيد"الدراسة أن مباحثات وأوضحت 

جسر الهوة بين الموقفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، لتتدحرج األمور تباعاً وتدخل المفاوضات نفق التكلس 
 وزمام القرار والجمود وصوالً إلى مرحلة ما بعد عرفات، التي شهدت تسلم محمود عباس مقاليد السلطة

، حيث شُرعت األبواب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات الثنائية في ظل البرنامج 2005فيها عام 
السياسي المعروف الذي يحمله الرئيس عباس؛ الذي ال يؤمن إالّ بالمفاوضات خياراً إستراتيجياً وحيداً 

سيرة التفاوض أي حراك حقيقي في ظل لحلِّ الصراع مع االحتالل، وقالت إنه لم يكن متاحاً أن تشهد م
حكم شارون، لكن مسار اآلمال الفلسطينية الرسمية أخذ طريقه إلى االنتعاش مع انطالق مؤتمر 

 في عهد اإلدارة األمريكية السابقة بقيادة بوش االبن، ومقرراته التي زرعت 2007نهاية سنة " أنابوليس"
ية تحقيق تسوية قريبة، تتمخض عنها دولة فلسطينية وفق في عقل المفاوض الفلسطيني أوهاماً حول إمكان

إالّ أن األشهر العجاف التي تلت ذلك، والعقم الذي أصاب . التي نظّر لها بوش" حل الدولتين"رؤية 
مسيرة التفاوض نتيجة تردد رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت في قضايا محددة وخاصة 

 الفلسطينية الرسمية مجدداً وأورثها إحباطاً واضحاً، وخصوصاً في ظل ما قضية القدس، بدد كل اآلمال
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قيل بأنه فرصة تاريخية إلنجاز التسوية في ظل االنقسام الفلسطيني، الذي يعطي محمود عباس هامشاً 
  ".المزعجة"حماس ومؤثراتها " عقدة"واسعاً وأريحية كبرى إلبرام اتفاقات بعيداً عن 

 وعلى ما يبدو، فإن المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين، في عهد أولمرت، قد وجاء في الدراسة أنه
شارفوا على إنجاز صفقة شبه متكاملة للتسوية، لم يشذ عنها سوى تباينات حول وضع القدس ومستقبلها، 
 حسب العديد من المصادر الفلسطينية واإلسرائيلية المطَّلعة على جوالت المفاوضات التي كانت تجري

  .مؤثرات جانبية بسرية بالغة، إلنجاز الصفقة دون أية عراقيل أو
  1/4/2010الشرق، قطر، 

  
  قرار فتح بتصعيد المقاومة السلمية اقرار بفشل التسوية: الحكومة في غزة .3

رأت الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس ان قـرار حركـة فـتح                : اشرف الهور  -غزة  
، يعتبر بمثابة اقرار بفشل عملية التسوية السياسية، ورحبت فـي ذات الوقـت              'ميةالمقاومة السل 'بتصعيد  

بقرارات الزعماء العرب في قمة سرت الخاصة بدعم مدينة القدس، وطالبتهم بتطبيق القـرارات بـشكل                
نسخة منه ان قـرار     ' القدس العربي 'وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها االسبوعي تلقت           .عملي
  .'تصعيد المقاومة السلمية هو بدء اقرار من حركة فتح بفشل عملية التسوية'بـفتح 

ـ      ادخاله في تجارب فاشلة طوال     'للشعب الفلسطيني بسبب    ' االعتذار'وطالبت حكومة حماس حركة فتح ب
العشرين عاما الماضية وخاصة محاربة المقاومة بكافة اشكالها وقمع االنتفاضة في الضفة المحتلة والتي              

محـاوالت بعـض االطـراف الدوليـة        'واستنكرت الحكومة المقالة     .'صرح بها قبل ذلك محمود عباس     
، 'وحكومة االحتالل بمساعدة من سلطة فتح في رام اهللا بمحاولة التهرب من تداعيات تقرير غولدسـتون               

وضوع بنك  ونددت بموقف سلطة النقد الخاص بم      .محذرة من اهمال التقرير واستبعاده من النقاش األممي       
ـ      تعزيز وترسيخ سياستها الثابتة    '، وقالت انها تعمل على      'التحريض'فلسطين في غزة، واتهمت السلطة ب

  .'نحو حرية الحركة والعمل لقطاعات المصارف والبنوك والشركات
  1/4/2010القدس العربي، 

  
  خالف فتح وحماس ال يلغي االنتخابات: حنا ناصر .4

الفلسطينية الدكتور حنا ناصر أمس االربعاء، أن االنتخابات " ركزيةلجنة االنتخابات الم"أكد رئيس 
" فتح وحماس"المحلية والتشريعية والرئاسية الفلسطينية هي استحقاقات قانونية وأن الخالف بين حركتي 

  .ليس سبباً كافياً إللغائها، إال إذا لم تتمكن طواقم اللجنة من القيام بمسؤولياتها
في رام اهللا إن اللجنة مستقلة ومحايدة ومسؤولياتها ال تتعدى عمالً فنياً يقع وقال في تصريح صحفي 

وأضاف أن االنتخابات، رغم صعوباتها في الوقت الحاضر بسبب االنقسام الفلسطيني بين . ضمن القانون
رصة الحركتين، قد تكون بحد ذاتها عامالً مساعداً في إنهاء الخالف إذا ما استفادت كل جهة من هذه الف

 .إليجاد وسائل للتعاون تؤدي في النهاية إلى المصالحة الوطنية المنشودة
  1/4/2010االتحاد، االمارات، 

 
  الالجئون الفلسطينيون ضيوف في ظل السيادة اللبنانية: األحمد .5

رئيس كتلة فتح البرلمانية " فتح"اعتبر مبعوث الرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة  :بيروت
" اإلسرائيلية"سياسة العدوان والغطرسة " األحمد بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، أن عزام

تحاول وضع عراقيل أمام أي إمكانية إلحياء عملية السالم، وجهود القيادة الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع 
  ".أشقائنا العرب للتصدي لسياسة الغطرسة والعدوان
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يري ما طلبه مني الرئيس محمود عباس إبالغه به وهو أن القيادة الفلسطينية أكدت للحر"وقال األحمد 
حريصة كل الحرص على هذه العالقات التاريخية الثنائية، مقدرين للحكومة اللبنانية وللشعب اللبناني 
 الشقيق على احتضانهم الالجئين الفلسطينيين وتوفير أفضل السبل لهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، آمالً

تستكمل الجهود من أجل توفير حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين الذين هم ضيوف على الدولة "أن 
  ".اللبنانية، في ظل السيادة اللبنانية والقانون اللبناني

  1/4/2010الخليج، 
  

  منظمة التحرير في لبنان تدين اعتقال عباس زكي .6
يوم "س، لمناسبة الذكرى الرابعة والثالثين لـ في لبنان بياناً أم" منظمة التحرير الفلسطينية"أصدرت 
 مواطنين خالل 9عباس زكي، مع " فتح"، تعتبر فيه ان اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة "االرض

يأتي في إطار ممارسات تعسفية "مشاركتهم في مسيرة احياء مناسبة دينية جليلة هي احد الشعانين، 
ودعت ". فلسطيني وقيادته، ما يناقض األعراف والقوانين الدوليةيمارسها االحتالل بحق أبناء الشعب ال

تحمل مسؤولياته بمطالبة إسرائيل باإلفراج الفوري عنه ورفاقه وكل االسرى "المجتمع الدولي الى 
 ". والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

ت مصادرة االراضي معركة األرض مستمرة حتى يومنا هذا، وال تزال سياسا"ورأت المنظمة أن 
وتهويدها والمخططات المختلفة تحاول خنق االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس العربية 

  ". والتضييق عليها
  1/4/2010السفير، 

  
  حكومة هنية تطالب مؤسسات حقوق اإلنسان بمنع اإلقصاء الوظيفي بالضفة .7

حقوق اإلنسان إلى إيقاف عمليات اإلقصاء طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة كافة مؤسسات : غزة
  .الوظيفي التي تمارسها حكومة رام اهللا بحق الموظفين نتيجة انتماءاتهم السياسية المختلفة
مؤسسات " صمت"وأبدى الدكتور محمد المدهون، رئيس ديوان الموظفين العام في غزة، دهشته إزاء 

لة التي تقدم عليها حكومة رام اهللا من خالل التالعب بالمهز"وعدم تدخلها لوقف ما أسماه , حقوق اإلنسان
  ".بمصير المواطنين الفلسطينيين وقطع رواتبهم بسبب انتمائهم السياسي

   31/3/2010قدس برس
  

  ضمن أي صفقة تبادل" 48أراضي "أسرى القدس و: وزير األسرى بحكومة غزة .8
محمد فرج الغول، أن أي صفقة تبادل  أكد وزير األسرى والعدل في الحكومة الفلسطينية في غزة -غزة

، 48لألسرى ال بد وأن تشمل أسرى مدينة القدس المحتلة واألسرى من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .مؤكدا أن االحتالل يجب أن يرضخ في النهاية لمطالب المقاومة العادلة

اللجنة "، نظمته 48اضي وقال الوزير الغول أمس األربعاء خالل حفل تضامني مع أسرى القدس وأر
إن اإلصرار ": "الحرية موعدنا"في ذكرى يوم األرض بعنوان " 2010الوطنية العليا لنصرة األسرى 

، مشيرا إلى أن وزارته "على المقاومة سيجعل االحتالل يرضخ في النهاية لمطالب المقاومة العادلة
مهما حاول "أ من الحركة األسيرة، باعتبارهم جزءاً ال يتجز" 48"ستبقى على تواصل مع أسرى الـ 

 ".االحتالل أن يفصلهم عن جسم الحركة األسيرة
  1/4/2010السبيل، األردن، 
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  فياض يعلن إطالق مشروع الستصالح أراضي الدولة .9
اعلن الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء، امس، ان الحكومـة اقـرت مـؤخراً قـانون                 :جعفر صدقة 

 انه سيتم بدء العمل به قريباً، كما اعلن اطالق مشروع الستصالح اراضـي              التأمينات االجتماعية، مؤكداً  
  .الدولة، واعطاء االولوية في هذا المشروع لالسرى المحررين

وكان فياض يتحدث في افتتاح ندوة برام اهللا نظمتها وزارة الزراعة، الطالق استراتيجية تطوير القطـاع         
أعلـن عـن    : "وقال فياض . ى مدى السنوات الثالث القادمة     مليار دوالر عل   1.225الزراعي بكلفة تبلغ    

اعداد تصور يزاوج في العمل بين وزارة الزراعة ووزارة األسرى، بإطالق مشروع استصالح اراضي              
  ".الدولة، واعطاء االولوية في استصالحها وادارتها لالسرى المحررين

 1/4/2010األيام، فلسطين، 
  

  اومة السلمية شكلي وإقراٌر بفشل التسوية السياسية قرار فتح اعتماد المق: أبو زهري .10
 توجهات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بتصعيد المقاومة إنقالت حركة حماس :  حامد جاد-غزة 

السلمية، واعتماد نهج المسيرات السلمية ضد الجدار واالستيطان دليل على تخلي فتح عن المقاومة 
ودعت حماس حركة فتح لالعتذار للشعب الفلسطيني عن إدخاله  .تسويةبفشل عملية ال المسلحة، وإقرار

 عاما الماضية، متهمة قيادات فتحاوية أمنية بجمع معلومات حول قطاع 20في تجارب فاشلة طوال الـ
بإطالق حملة "واتهمت عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحالن  .غزة ودفاعاته ومقاومته

 لألذهان الذي قامت به ذات القيادات إبان أعادالمعنوية للشعب الفلسطيني ما دعائية إلضعاف الروح 
محاسبة هؤالء القادة "، داعية الى "وجودها في غزة وقيادتها لألجهزة األمنية من تعاون أمني مع االحتالل

  ".ومحاكمتهم
ج المسيرات إن قرار حركة فتح باعتماد نه"وقالت حماس بلسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري 

 ".السلمية ضد الجدار واالستيطان، يعني من الناحية العملية تخلي الحركة عن نهج المقاومة المسلحة
قرارا "واعتبر أبو زهري، في تصريحات صحافية أمس قرار حركة فتح اعتماد خط المقاومة الشعبية 

د جرائم االحتالل؛ ألن شكليا يهدف إلى التغطية على دورها في قمع المظاهرات من أجل األقصى وض
الحديث هنا يجري عن مسيرات شكلية يتم استخدامها كغطاء لمنع أية مظاهرات حقيقية تخرج فيها 

هذا القرار يمثل إعالنا رسميا عن تخلي حركة فتح عن العمل "وأضاف  ".الجماهير لمواجهة االحتالل
ن مؤسسات المجتمع المدني ويمثل تنكرا المسلح واعتمادها المسيرات السلمية، وهذا يحيلها إلى مؤسسة م

  ".لتاريخها في العمل المسلح
 1/4/2010الغد، األردن، 

  
 سأبقى رأس حربة المقاومة السلمية.. زكي يرفض الشروط اإلسرائيلية إلطالق سراحه .11

عضو اللجنة المركزية  نقال عن مرسلها من رام اهللا كفاح زبون أن 1/4/2010الشرق األوسط، نشرت 
المثول أمام رفض  منذ يوم األحد الماضي، ةالسجون اإلسرائيلي فتح، عباس زكي، المعتقل في لحركة

 .محكمة عوفر العسكرية، أمس، مما حدا بالقاضي اإلسرائيلي إلى تأجيل محاكمته إلى اليوم
كد وأ. "عندنا الشعب أكبر من القيادة، وأنا واحد من هذا الشعب" "الشرق األوسط" قال زكي لـمن جهته

انتفاضة ثالثة، ومن نوع جديد، ستعمل "زكي في تصريحاته التي نقلتها محاميته بثينة دقماق، أنه يرى 
يعتمد على "وأضاف أنه . "على اختراق كل الحواجز وصوال إلى القدس، وبكل السبل السلمية المتاحة لها

يء بات جاهزا لالنتفاض على ما يراه على األرض وعلى دعم القيادة الفلسطينية له، وهو يعتقد أن كل ش
حركة شعبية قوية "وهو مؤمن بأن . "الوضع القائم، خاصة أن إرادة الناس قوية، وروح التضحية عالية
ورفض زكي يوم االثنين الماضي . "وشاملة بمقدورها أن تتجاوز كل الحواجز، ولن يتمكن من منعها أحد
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لى تعهد يتضمن ثالثة شروط؛ أولها عدم المرور عرضا من إدارة المعتقل إلخالء سبيله على أن يوقع ع
 يوما، وأن يستوفي كفالة قدرها خمسة آالف شيكل، والشرط الثالث أن 15على الحواجز اإلسرائيلية لمدة 

لكن زكي رفض هذه الشروط، ألنها تهدف . يمثل أمام المحققين اإلسرائيليين في أي وقت يستدعى فيه
رط بدوره أن ال يخرج من سجنه ما لم يكن مصحوبا بالزمالء الذين إلى تقييد مشروع المقاومة، واشت

بأن يبقى رأس حربة لهذه المقاومة "ونقلت المحامية دقماق عن زكي تعهده في سجنه . اعتقلوا معه
 ." ولن تنطفئ- في رأيه -الشعبية السلمية التي بدأت 

المركزية لحركة فتح يونس أن اللجنة  نقال عن مراسلها من رام اهللا محمد 1/4/2010الحياة، وجاء في 
 عقد اجتماع عاجل عقب اعتقال عباس زكي، وفهمت اللجنة االعتقال بأنه رسالة إسرائيلية سارعت إلى

 ال حصانة ألي منكم في حال مشاركته في التظاهرات واألعمال االحتجاجية، أنلقيادة الحركة مفادها 
  .م الحركة احمد عسافالسلمية منها وغير السلمية، وفق الناطق باس

 إعادةالحركة درست الوضع، وقررت اللجوء للخيار الشعبي الذي هو " أن "الحياة"وأوضح عساف لـ
 دولة فلسطينية إقامة قناعة بضرورة إلىنسخ لالنتفاضة األولى، تلك االنتفاضة التي أوصلت العالم 

 الفلسطينيون الكثير من اإلنجازات في االنتفاضة األولى ذات الطابع الشعبي، حقق": وأضاف. "مستقلة
 في االنتفاضة الثانية التي غلب عليها الطابع العسكري، قدم الفلسطينيون آالف أمابقليل من الضحايا، 

  ." الخيار الشعبيإلى يحصدوا انجازات سياسية، لذلك كان قرار العودة أنالضحايا من دون 
 سجن عوفر العسكري حيث يعتقل زكي، أمامرة  اللجنة المركزية في تظاهأعضاء عدد من أمسوشارك 
  .إسرائيليين اشتباكات بين المتظاهرين وجنود تخللها

   
  وحماس والجهاد تؤكدان جاهزية المقاومة  ..بري كبير جنوب غزةإسرائيلي توغل  .12

 توغال بريا بعدد كبير مـن الـدبابات         أمس يوم   اإلسرائيلينفذت قوات االحتالل    :  اشرف الهور  -غزة  
 أمنيـة وقالـت مـصادر   .  الشرق من جنوب قطاع غـزة    إلىليات المصفحة في منطقة حدودية تقع       واآل

يـونس جنـوب      توغلت في منطقة الفراحين شرق مدينة خـان        إسرائيلية آلية   16 من   أكثر إنفلسطينية  
 الفلـسطينية   األراضي متر في عمق     300 من   بأكثر تلك القوة دخلت لمسافة تقدر       أن  وأوضحت .القطاع
وشرعت تلك القوات التـي ترافـق عـددا مـن            . العسكري القريب  "كيسوفيم" انطلقت من موقع     أن بعد

، وسط خشية شديدة مـن      األشجارالجرافات على الفور بتجريف مناطق رملية داخل حدود غزة، وبعض           
 يكون الدخول الكبير لتلك القوات مقدمة لتوغل بري في عمق اكبر، خاصـة فـي ظـل                  أنالسكان من   

  . لسكان القطاع بعمليات عسكرية، ردا على مقتل اثنين من الجنود الجمعة الماضياإلسرائيليةدات التهدي
 تكـون   أنعلى فصائل المقاومة    "يونس   وفي السياق قال حماد الرقب الناطق باسم حماس في مدينة خان          

لضرب بيد مـن    ا" في غزة على     األمنية األجهزةوحث   ." كل المحاوالت التي تستهدفها    أمام ويقظةحذرة  
  . المقاومةأفعال يعطي معلومات عن أن كل من يحاول "حديد وبقوة

 بالمزيـد مـن     "إسـرائيل " اإلسـالمي ومن جهتها توعدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد          
 ابو حمزة    وأكد . يوم الجمعة  اإلسرائيليين بحياة الجنود    أودت، على غرار العملية التي      "العمليات النوعية "

، إسـرائيلي  هجوم   أليالناطق باسم السرايا في تصريحات صحفية على جاهزية فصيله العالية للتصدي            
ومـا علـى    "وتابع   ." غطرسة االحتالل وعربدته المتواصلة    أمام األيدي نقف مكتوفي    أنال يمكننا   'وقال  

مجاهـدي  " أن حمزة أبو  وأوضح ." لهم من قبل القيادة الميدانية     اإلشارة تنفيذها حين تصدر     إالالمجاهدين  
  ." بعناية فائقة لتنفيذ الهجماتاإلسرائيلية األهدافسرايا القدس يعملون على مدار الساعة على رصد 

  1/4/2010القدس العربي، 
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  مجرد التباس األخيرةالتبني المزدوج لعملية عبسان: حماس والجهاد .13
 األخيرة، التي أسفرت عن مقتل سارع أكثر من فصيل إلى إعالن مسؤوليته عن عملية عبسان: غزة

ففي مؤتمرين صحافيين .  جنود آخرينثالثةضابط كبير في إحدى الوحدات المختارة، وجندي، وإصابة 
منفصلين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن العملية، وكذلك سرايا 

 .ح كل من الفصيلين تفاصيل تلك التصاريحواوض. القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
، أن تكون حركته تكذّب "الشرق األوسط"من ناحيته، نفى داود شهاب، الناطق بلسان حركة الجهاد، لـف

 .كتائب القسام، أو أي فصيل آخر، مشيرا إلى أن ما حدث من تبن مزدوج للعملية كان نتاج التباس
ية إسرائيلية المناطق الحدودية، أن يهب المقاومون من جرت العادة عندما تقتحم قوة عسكر": وأضاف

هذا ما حدث في "، مشيرا إلى أن "األذرع العسكرية كلها لفصائل المقاومة، للتصدي لقوات االحتالل
عملية عبسان األخيرة، حيث إنه فور أن سمع دوي االنفجار وإطالق النار، سارع مقاومون من األجنحة 

وات اإلسرائيلية، وبالتالي تولد انطباع لديهم أنهم هم المسؤولون عن قتل العسكرية كلها للتصدي للق
 ."الضابط والجندي اإلسرائيليين

لكن شهاب أكد أن قتل الجندي والضابط كان نتاج كمين مسلح نصبه عناصر سرايا القدس، والدليل على 
كثر من فصيل العملية وغيرها ذلك حقيقة مقتل أحد عناصر الجهاد في منطقة االشتباك، معتبرا أن تبني أ

 شهاب  ونفي."يدلل على التنافس بين الفصائل الفلسطينية على العمل المقاوم«يحمل داللة إيجابية، ألنه 
بشدة أن يكون اإلعالن المزدوج قد أحدث أي تداعيات سلبية على صعيد العالقات بين حماس والجهاد، 

 .ى درجات التنسيق السياسيمشيرا إلى أن الحركتين تحافظان حاليا على أعل
ودعا شهاب إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام، لزيادة مستوى التنسيق 
العسكري، مؤكدا أن مثل هذا التنسيق يضمن نجاح عمليات المقاومة، على اعتبار أن الكثير من العمليات 

 .فشلت بسبب عدم وجود هذا التنسيق
د الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية، يقتبس الكلمات نفسها الصادرة من ناحيته، يكا

عن شهاب في تفسيره لما حدث، مشيرا إلى أن األمر يتعلق باألساس بالتباس بسبب وجود أكثر من 
طرف مقاوم في المكان، حيث اعتقد كل طرف أنه المسؤول عن اإلصابات التي لحقت بالجيش 

 .اإلسرائيلي
 قال موسى إن هذا النوع من العمليات يحظى بدعم الفلسطينيين، "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ

منوها بأن شعبية هذه العمليات ترجع بشكل أساسي إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني ال يزال يرزح تحت 
: وأضاف. سطينياالحتالل، وكذلك إلى حقيقة فشل مشاريع التسوية كلها في تحقيق أي إنجاز للشعب الفل

اإلجماع على خيار المقاومة تعاظم بعد أن تحولت العملية التفاوضية إلى عملية تخدير، وبعد أن منحت "
 ."اإلسرائيليين وقتا مستقطعا لمواصلة االستيطان والتهويد

 1/4/2010الشرق األوسط، 
  

   بعد إطالق سراحه في الضفة إلى سوريا"القسام" مؤسس االحتالل يبعد .14
ـ       أمين  أكد :وليد عوض  -  رام اهللا   األربعـاء القدس العربي   " سر كتلة حماس البرلمانية مشير المصري ل

 إبعـادا  سورية كانت    إلىبان مغادرة صالح العاروري مؤسس كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية             
حمـاس  ووصل العاروري القيادي البارز فـي حركـة          .اإلسرائيليةقسريا وليست صفقة مع المخابرات      

  . من اإلفراج عنه من سجون االحتاللأسبوعين إلى العاصمة السورية دمشق بعد حوالي األربعاء
ليس لدي معلومـات حـول هـذا        " قال المصري    أراضيها استقبال العاروري على     األردنوحول رفض   

ل إلـى  وأفاد موقع كتائب القسام االلكتروني أن السلطات األردنية منعت العاروري مـن الـدخو             ."االمر
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 مما اضطره للعودة إلى الضفة، ثم سمحت له الثالثاء بالمرور عبر أراضـيها للتوجـه           أيامأراضيها قبل   
  .إلى سورية
 عاماً في سجون االحتالل بتهمة االنتماء لحمـاس وتأسـيس الجنـاح             18  أمضى    العاروري يذكر أن   

  .العسكري للحركة في الضفة الغربية
  1/4/2010القدس العربي، 

  
 تتهم حكومة رام اهللا بمواصلة إقصاء المعلمين على خلفية سياسيةحماس  .15

اتهمت حركة حماس حكومة رام اهللا برئاسة سالم فياض بمواصلة تنفيذ سياسة اإلقصاء الوظيفي : نابلس
  .للمعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية سياسية

إن وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية بمنع "نسخة منه " قدس برس"وقالت في خبر صحفي وصل 
بمجرد قيام أي "، موضحة أنه "تجديد طلبات توظيف أي من المحسوبين على الحركة بحجة المنع األمني

موظف بتقديم طلب التجديد تجري عملية فحص سريعة على اسمه ورقم هويته، وإذا تبين أنّه من القوائم 
األمنية؛ تبلغه الوزارة بمنع تجديد طلبه وأن عليه مراجعة األجهزة األمنية في الممنوعة من قبل األجهزة 

  .، كما قالت"المحافظة
  31/3/2010قدس برس، 

  
  حركة فتح في لبنان تطالب باإلفراج الفوري عن زكي .16

اإلفراج الفوري عن عضو اللجنة المركزية "طالبت قيادة حركة فتح في لبنان في بيان أصدرته أمس، بـ
ودعا البيان . » الحركة عباس زكي، وعن بقية اإلخوة الذين اعتقلوا معه بمسيرة حرية التنقل والعبادةفي
 لإلفراجالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة االحتالل "

ال زكي يشكل صفعة اعتق" أنواعتبر البيان . "الفوري عن كافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
لكل المجتمع الدولي، ويثبت أكثر من أي وقت مضى، أن دولة االحتالل ال تملك أي مشروع للسالم في 

مالءاتها المنطقة، بل على العكس تملك مشروعا عنوانه إخضاع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية إل
 . "العنصرية والتوسعية

 في لبنان العميد منير المقدح بيان أدان فيه ممارسات "طينيالكفاح المسلح الفلس"وصدر أمس عن قائد 
 القائد األخقيام قوات االحتالل اإلسرائيلية باعتقال " بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا اإلسرائيلياالحتالل 

  . " فلسطينأبناء إرهابعباس زكي عمال إرهابياً جبانا يستهدف 
  1/4/2010السفير، 

  
 طالب بمالحقة المتهمين باغتياله عائلة كمال ناجي ت: لبنان .17

الجهود الوطنية المخلصة والشريفة التي بذلتها " ثمنت فيه أمسأصدرت عائلة الشهيد كمال ناجي بياناً 
حركة فتح وقوى العمل الوطني ومن حولها جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، إلحياء الذكرى 

 ."خالد ظاهرومحمد شحاذة ومال ناجي ورفاقه أكرم ظاهر السنوية األولى الستشهاد القائد الفلسطيني ك
الكشف عن الجهة التي تقف خلف جريمة اغتيال "وطالب البيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ

ونؤكد على ضرورة تسليم الهاربين من وجه العدالة في لبنان . الشهداء كمال ناجي ورفاقه ألبناء شعبنا
 . "ورفع الغطاء عنهم

  1/4/2010، السفير
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  ما زال قائماً" كيسوفيم"الرد على عملية : وزير إسرائيلي يدعو الغتيال قادة المقاومة .18
ـ التـي   ) كيسوفيم(إن الرد على عملية     : قال وزير حماية البيئة اإلسرائيلي جلعاد أردان       :فايز أبو عون  

كون قوياً وحاسماً، ولسنا يجب أن ي"، يوم الجمعة الماضي ـ  )جوالني(قتل فيها جندي وضابط من لواء 
، وليس هنـاك جـدوى مـن وقـف          )الرصاص الـمصبوب (بحاجة لعملية عسكرية موسعة على نمط       

  ".االغتياالت الـمموضعة
علـى رؤسـاء الــمنظمات      : "باللغة العربية ) صوت إسرائيل (وأضاف أردان، في تصريح نقلته إذاعة       

 بدالً من التخطيط للعملية التالية، ويجـب علينـا          الفلسطينية ونشطائها الخشية على حياتهم في كل لحظة       
  ".إزعاجهم وإرباكهم من خالل تهديد حياتهم وتصفيتهم

وفي سياق متصل، قام، أمس، رئيس هيئة األركان اإلسرائيلية اللواء جابي أشكنازي، بجولة بالقرب من               
 والتي تُعـرف فـي بعـض        الـمنطقة التي قتل فيها العسكريان اإلسرائيليان، نهاية األسبوع الـماضي،        

  ".مواقع انتصار حماس"وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بـ
إن أشكنازي قال في حـديث لـه مـع زمالئـه            "التي أوردت النبأ    ) يديعوت أحرونوت (وقالت صحيفة   

بـين  " أنتم جنود الكتيبة التي كان القتيالن من أفرادها، وتعتبرون السور الحـامي الفاصـل             : العسكريين
الجيش اإلسرائيلي سيـستمر فـي      "وأشار إلى أن     .ن الفلسطينيين والـمدن والقرى اإلسرائيلية    الـمقاتلي

  ".حربه على الجماعات الفلسطينية حتى يستطيع اإلسرائيليون العيش بأمان
 1/4/2010األيام، فلسطين، 

 
  ترفض تجميد االستيطان في القدس بصورة علنية " إسرائيل": "هآرتس" .19

، الصادرة أمس األربعـاء،  'هآرتس'ذكر مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة  :راوسالناصرة ـ زهير أند 
 شهور هو أحد المطالب األمريكية مقابل       4أن الطلب األمريكي بتجميد االستيطان في القدس المحتلة لمدة          

تعهدها بالضغط على رئيس السلطة، محمود عباس إللزامه على الدخول في مفاوضـات مباشـرة مـع                 
إلسرائيلية، وقال المصدر عينه للصحيفة العبرية إن الواليات المتحدة حـددت فتـرة التجميـد               الحكومة ا 

 أشهر إلجراء المفاوضـات غيـر       4بأربعة أشهر بناء على قرار لجنة المتابعة العربية التي حددت فترة            
  .المباشرة

) الـسباعي (ري المـصغر    ونقل المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، أن الوزراء في المجلس الوزا          
يرفضون تجميد االستيطان في القدس بصورة علنية، وقد يتوصلون لتفاهمات غير معلنة مـع الواليـات                

وحسب الصيغة التي تتبلور في المجلس الـوزاري فـإن إسـرائيل ستوضـح              . المتحدة حول االستيطان  
تبار ذلك إعالناً بتجميد لالسـتيطان       شهور، واع  4لواشنطن بأنّها ال تعتزم البناء في القدس المحتلة خالل          

  .في القدس المحتلة
وقالت الصحيفة إن الوزراء أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون وبنيامين بيغن تبنوا خطاً صـارماً بـرفض                
المطالب األمريكية، فيما يسعى الوزيران إيهود باراك ودان ميريدور إلى حل خالق على غـرار الـرد                 

ولفتت الصحيفة إلى مقابلة أجرتها مع رئيس السلطة في رام اهللا المحتلة،            . ولكناإلسرائيلي المعهود نعم،    
 لمح خاللها بقبوله تجميد االستيطان دون اإلعالن عن ذلك أو ما يسمى بالتجميـد               2009عباس في العام    

  .الهادئ
 اإلسرائيلي  يوسي بيلين، وهو من مبادرة جنيف فقال إن الجمهور        . السابق، د ) ميريتس(أما زعيم حزب    

لقد انتخب الجمهور حكومة يمينية متطرفـة،       : يواجه اليوم اختياره في انتخابات الكنيست األخيرة، وقال       
التي تريد أن تظهر للشعب كيف أنّها صامدة أمام األمريكيين، وكيف أنّها ترفض التسوية والتوصل لحل                

ف إذا كان هذا األمر جنونيا أم منطقيا،        سياسي، هذا حقها، لكن من جهة ثانية، من حقنا كجمهور أن نعر           
  .على حد قوله
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من ناحيته نشر اللواء في االحتياط، غيورا أيالند، رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق مقـاالً                
قال فيه إنّه يتحتم على نتنياهو أن يقول للرئيس األمريكـي أوبامـا إن              ) يديعوت أحرونوت (في صحيفة   

فض حل الدولتين لشعبين، وهو الحل الذي طرحه الـرئيس ألمريكـي األسـبق، بيـل        الدولة العبرية تر  
  .كلينتون، الفتاً إلى أنّه من واجب نتنياهو أن يقدم لألمريكيين خطة سالم وفق منطقها

وشدد أيالند على ضرورة قيام الحكومة اإلسرائيلية برفض المطالب األمريكية التي تحاول إدارة الرئيس              
  .ها على الحكومة اإلسرائيلية الحاليةأوباما فرض

  1/4/2010القدس العربي، 
  

  تستعدان لجولة جديدة في األزمة بينهما" إسرائيل"أمريكا و: اإلذاعة العسكرية .20
نقلت اإلذاعة العسكرية عن مصادر سياسية إسرائيلية تقديرها أنه على رغم :  أسعد تلحمي-الناصرة 

يام األخيرة عن مسؤولين أميركيين بهدف ترطيب األجواء مع التصريحات المعتدلة الصادرة في األ
واعتبرت التصريحات ". إال أن الجانبين يستعدان لجولة أخرى، مقلقة أكثر، في األزمة بينهما"إسرائيل، 
مجرد تالعب لفظي فقط، إذ ال نلمس أي مرونة جوهرية في التشدد األميركي، وما زال البيت "المعتدلة 

وزادت أن واشنطن ". ردود اإلسرائيلية على قائمة المطالب التي طرحها الرئيس اوبامااألبيض ينتظر ال
  .ال تبدي أي استعداد لتليين موقفها تحديداً من مسألة عدم البناء في القدس الشرقية

 1/4/2010الحياة، 
  

  تصاعد نسبة مؤيدي الرفض المسلح إلخالء المستوطنات .21
الع للرأي بين عصابات المستوطنين، أجراه معهد األبحاث أظهر استط:  برهوم جرايسي-الناصرة 

من مستوطني الضفة الغربية المحتلة يؤيدون  % 21اإلسرائيلي ترومان، ونشرت معطياته أمس، أن 
  .رفضا مسلحا، ألي قرار رسمي بإخالئهم من بعض المستوطنات

 في المائة منهم، إنهم ال 54وتؤكد نتائج االستطالع تعزز التطرف بين عصابات المستوطنين، اذ قال 
يعترفون بصالحية حكومة إسرائيل إلصدار قرار بإخالئهم من مستوطناتهم، في حين أن هذه النسبة 

من المستوطنين ال يعترفون بصالحية الكنيست  % 49، كذلك فإن  %50كانت قبل خمس سنوات 
 63ويعتقد  . 2005أجري في العام  في المائة في استطالع 46باستصدار قرار إخالء، مقابل ) البرلمان(

في المائة من المستطلعة آراؤهم أن قرار اخالء كهذا من الممكن أن يتم البت فيه من خالل استفتاء 
  .شعبي

الغالبية من "وتطرق االستطالع إلى فكرة إخالء غالبية مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، علما أن هذه 
 12 في المائة من مستوطني الضفة الغربية، و20ستوطن، أي  ألف م60المستوطنات، يستوطنها نحو 

في المائة من مجموع المستوطنين في الضفة والقدس المحتلة، وكلها مستوطنات صغيرة ونائية، وتقع 
  .الى الشرق من جدار الفصل العنصري

 1/4/2010الغد، األردن، 
  

  دة التطرف بالموقف الفلسطينيقلق من تحوالت في اإلدارة األمريكية قد تساهم في زيا :باراك .22
وسط تكتم حكومي إسرائيلي شديد حول ابحاث طاقم السباعية، فقد قال :  برهوم جرايسي-عواصم 
باراك، إن لدى طاقم السباعية عدم ارتياح من مطالب أميركية معنية، دون أن اإلسرائيلي إيهود الوزير 

  .يوضح تفاصيل هذه المطالب بشكل عام
هناك مطالب تتعلق باألجهزة األمنية، مثل تسهيالت للفلسطينيين، ومطالب تتعلق وأضاف باراك، أن 

. بشكل ومضمون المفاوضات واخرى تتصل بالبناء االستيطاني في القدس المحتلة، وسواها من المطالب
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لدينا قلق من تحوالت في اإلدارة األميركية، قد تساهم في زيادة التطرف في "وقال باراك، موضحا 
  ".ف الفلسطينيالموق

ودافع باراك بقوة عن البناء االستيطاني في القدس المحتلة، وقال إن جميع حكومات إسرائيل واصلت 
ودافع وزير الحرب عن زميله . البناء في القدس وال يمكن الطلب من هذه الحكومة أن ال تبني في القدس

  . المحتلةوزير الداخلية، الذي يقر المشاريع االستيطانية تباعا في القدس
  1/4/2010الغد، األردن، 

  
  "يوم األرض" على خلفية رفع صورة نصراهللا في "إسرائيل"اليمين يحرض ضد العرب في  .23

استغل أقطاب اليمين في إسرائيل ووسائل إعالمها قيام شابين ملثمين برفع :  أسعد تلحمي–الناصرة 
يادي في الحزب عماد مغنية في التظاهرة السيد حسن نصراهللا والق" حزب اهللا"صورتي األمين العام لـ 

، للتحريض "يوم األرض"الكبرى أول من أمس في مدينة سخنين في الجليل لمناسبة الذكرى السنوية لـ 
على العرب في إسرائيل، على رغم أن قيادتهم استنكرت األمر، فيما شكك البعض في هوية الملثمين وما 

  .ءهماإذا كانت أياد مخابراتية إسرائيلية ورا
صور الملثمين يحمالن صورتي نصراهللا ومغنية وكتبت " يديعوت أحرونوت"ونشرت كبرى الصحف 
صور قادة حزب اهللا في تظاهرة في ... هذه إسرائيل... هذه ليست بيروت: "تحتهما في عنوانها الرئيس

في تظاهرة في صور نصراهللا : "اليمينية في عنوانها الرئيس" إسرائيل اليوم"وكتبت صحيفة ". الجليل
  ".لن نحترم قوانين تميز ضدنا: العرب في إسرائيل: "، مضيفة في عنوان آخر"الجليل

لشؤون العرب في إسرائيل الذي أكد أن " لجنة المتابعة العليا"تعقيب " يديعوت احرونوت"وأبرزت 
 زيدان جاء فيه ونشرت مقاالً لرئيس اللجنة محمد". الحديث هو عن متطرفين ال يمثلون الجمهور العربي"

من الخطأ االعتقاد أن التظاهرة "، مضيفاً ان "حادث هامشي للغاية"أن رفع صورتي نصراهللا ومغنية هو 
... وهذه الصور ال عالقة لها بنضال العرب في إسرائيل وال بنضال يوم األرض... كانت دعماً لنصراهللا

رسالتنا إلى السلطات ... سرائيلينضالنا هو في إطار القانون من أجل االنخراط في المجتمع اإل
اإلسرائيلية تقول بوجوب أن تغير سياستها تجاه العرب في إسرائيل، من خالل مساواة تامة خصوصاً في 

  ". قضايا األرض
وكان زيدان أعلن خالل التظاهرة التي شارك فيها عشرات اآلالف من فلسطينيي الداخل والمئات من 

لعرب في إسرائيل لن يلتزموا القوانين العنصرية التي تسنها الكنيست، ا"القوى اليهودية التقدمية إن 
  ".خصوصاً قانون الوالء للدولة، والقانون الذي يعرف إسرائيل دولةً يهودية

قلوب العرب في إسرائيل "واعتبر الباحث في معهد األبحاث القومي يوعاز هندل في مقال آخر أن 
ثمة ... رفع صور نصراهللا ومغنية يعلن حلمه بنهاية دولة اليهودومن ي... تتعاطف مع من نعتبره عدونا

أسباب للمشاهد التي رأيناها في سخنين والخطاب المناوئ إلسرائيل وتحريض الحركة اإلسالمية ضد 
  الدولة وأساساً عدم التماثل المتعاظم للمواطنين العرب مع دولتهم

برسالة إلى وزير الداخلية ايلي يشاي لفحص مدى ) إسرائيل بيتنا(وتوجه النائب اليميني أليكس ميلر 
من موازنتها التي " تظاهرة الكراهية والحقد ضد دولة إسرائيل"مشاركة بلدية سخنين في تمويل وتنظيم 

وطالب باتخاذ خطوات ضد رئيس البلدية مازن غنايم ومجلسه البلدي، . تتلقاها من وزارة الداخلية
ت أكثر عن التظاهرات في السنوات األخيرة التي تعلن دعمها اإلرهاب ليس معقوالً السكو"مضيفاً أنه 

  ".هذه قمة السخافة... والشهداء، وهي تظاهرات تمول من خزينة الدولة
  1/4/2010الحياة، 
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  استيطاني مكثف في قرية البقيعة في الجليل األعلىجمعيات يهودية تقوم بنشاط  .24
ياستها االستيطانية المكثف في البلدة القديمة من القدس المحتلة بموازاة س:  حسن مواسي-القدس المحتلة 

والخليل ويافا وعكا، تقوم جمعيات يهودية استيطانية متطرفة في اآلونة األخيرة على تهويد قرية البقيعة 
العربية في الجليل، وذلك بهدف تهويد القرية، إذ قامت هذه الجمعيات بشراء بيوت من السكان العرب في 

ية، وبأسعار باهظة، وخصوصا في وسط البلدة حيث يقع الكنيس اليهودي الذي تم بناءه في القرن القر
  .التاسع عشر، واألدهى من كل ذلك أن هذه الجمعيات تجاهر علنا أن هدفها تهويد القرية

في أن هذه المرة األولى التي يتم فيها الكشف عن نشاط استيطاني بهذه الوتيرة " هآرتس"وقالت صحيفة 
 المحتلة، والذي تقوم به الجمعيات االستيطانية المتطرفة بهدف استجالب المستوطنين 48أراضي الـ

اليهودية االستيطانية على شراء البيوت في " تراث الجليل األعلى"اليهود للسكن فيها، حيث تعمل جمعية 
  .البقيعة بثمن يضاهي خمسة أضعاف القيمة الحقيقية للبيوت

صدد أن احد ابرز نشطاء هذه الجمعية هو الحاخام أفيف زيغلمان المقرب من زعيم ويشار في هذا ال
الحاكم موشية فايلغين، ويسكن في مستوطنة قريبة من نابلس " الليكود"التيار اليمني المتطرف في حزب 

  ".تقوية الروابط اليهودية مع البقيعة"في الضفة الغربية المحتلة، وتعمل هذه الجمعية على 
في الضفة ونقل نشاطه " كدوميم"المسؤول في الجمعية شمعون فرويليخ، وهو من سكان مستوطنة وقال 

لو كان لدي عدد كاف من البيوت لتمكنت من إحضار ألف يهودي فورا فهناك : "االستيطاني إلى البقيعة
  ".ضغط كبير للقدوم إلى البقيعة

  1/4/2010المستقبل، 
  

  ق قومي إلنقاذ النقب من التهويد يقررون إقامة صندو48فلسطينيو الـ .25
 والمجلس اإلقليمي 48أقرت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ: القدس المحتلة ـ حسن مواسي

للقرى العربية غير المعترف بها، إقامة صندوق عربي قومي للنقب، وعقد مؤتمر جماهيري للجماهير 
لعمل بإستراتيجية التخطيط البديل، واتخاذ موقف العربية، إلى جانب إقامة مركز توثيق أو أرشيف، وا

، والتأكيد على قرار لجنة المتابعة بخصوص سياسة إغالق األبواب في "غولدبرغ"واضح اتجاه لجنة 
البلدان المعترف بها أمام دخول سكان من القرى غير المعترف بها، وإقامة لجنة من لجنة المتابعة 

  ".النقب ارض الرباط والصمود"رات مؤتمر والمجلس اإلقليمي من اجل تطبيق قرا
  1/4/2010المستقبل، 

 
  الصمود الفلسطيني أهم مقومات الدفاع عن القدس واألقصى: الناطق باسم الحركة اإلسالمية .26

 1948من جانبه بين الناطق باسم الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام :  عهود محسن–السبيل
ي تمكنت من الدخول خالل فترة الضحى كانت تهدف لتدنيس المسجد الشرذمة الت"زاهي نجيدات، أن 

واالحتكاك بالمصلين وفرض أجواء من التوتر داخل المسجد، ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم باالستيالء 
، أن تواجد المصلين حال دون تنفيذ المخطط اإلجرامي "لسبيل"وأكد نجيدات في تصريحات لـ ".عليه

لى أن االعتكاف الدائم والصالة والتواجد داخله في كل الظروف واألحوال كفيلة للمتطرفين، مشيراً إ
  .بإخافة كل لص جبان يفكر في االعتداء عليه ألن للمسجد أهله المدافعين عنه

    1/4/2010السبيل، األردن، 
  

 "مخّربين"يسير على درب عزمي بشارة ويتعاطف مع  الطيبي: نائب ليكودي .27
إن الطيبي يواصل السير على درب "اإلسرائيلي، داني دانون ) البرلمان" (الكنيست"قال عضو  : الناصرة

، وهو يتعاطف مع مخربين ومع أعداء إسرائيلي )عضو الكنيست العربي السابق(عزمي بشارة 
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، عن النائب من حزب الليكود )30/3(ونقلت اإلذاعة العبرية، يوم الثالثاء  .، حسب تعبيره"ويساندهم
بدالً من السعي إلى تحقيق السالم، يفضل النواب العرب تحريض الجمهور العربي على "وله الحاكم، ق

  .، حسب قوله"اطالق انتفاضة ثالثة
  31/3/2010قدس برس، 

  
  تيين فلسطينيين قتال برصاص حي فدالجيش اإلسرائيلي يحقق باستشها .28

حقيق خاصة بقتل فتيين فلسطينيين     أعلن جيش االحتالل األربعاء عن تشكيل لجنة ت       :  وديع عواودة  -حيفا
قبل نحو أسبوعين بعدما أظهر تقرير حقوقي أنهما استشهدا برصاص حي ال برصاص مطاطي خالفـا                

  .لمزاعم الناطق بلسان الجيش في يوم استهدافهما
 اإلسرائيلية ما قاله النـاطق      67وتستذكر منظمة بتسيلم لحماية حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة عام           

آذار جـراء   / مـارس  20سان جيش االحتالل بأن الفتيين من قرية عراق بورين بقضاء نابلس قتال في              بل
  ".غير قانونية"و" عنيفة"إصابتهما برصاص مطاطي أثناء مشاركتهما في مظاهرة 

ويدحض تحقيق بتسيلم مزاعم الجيش، مما دفع النيابة العسكرية العامة لتشكيل لجنـة تحقيـق األربعـاء                 
  .رة استثنائية وعلى غير عادته للتحقيق بالجريمةخاصة بصو

  1/4/2010نت، .الجزيرة
  

  48 قانوناً عنصرياً إسرائيلياً يميز ضد فلسطينيي 40: الطيبيالنائب  .29
قال النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي إنه يوجد اآلن ما يقارب : الناصرة

العنصرية أصبحت "، مشيراً إلى أن "، داخل إسرائيل48فاً تجاه عرب قانوناً عنصرياً مجح"األربعين 
  ".التيار المركزي في المجتمع اإلسرائيلي

وأضاف الطيبي، الذي كان يتحدث خالل مهرجان نظم أمس في مدينة سخنين شمال فلسطين المحتلة عام 
 تجاه المواطنين العرب،  هي األكثر عنصرية2010دولة إسرائيل عام "، أن "يوم األرض"، بمناسبة 48

حيث يوجد اآلن ما يقارب األربعين قانوناً عنصرياً مجحفاً تجاه . تجاه اإلنسان واألرض على حد سواء
  ".العرب، وأصبحت العنصرية هي التيار المركزي في المجتمع اإلسرائيلي

  31/3/2010قدس برس، 
  

  ةتعاون استخباراتي وصناعات عسكرية مشترك:  والهند"سرائيلإ" .30
 الهنديـة فـي المجـاالت الـسياسية     –تتقدم وبشكل متسارع العالقات االسرائيلية  : محمد خلف  -صوفيا

ان "نقال عن مـسؤول اسـرائيلي       " فاينانشال تايمز "وذكرت جريدة    واالقتصادية والدفاعية واالستثمارية،  
ان التبـادل   "مشيرا الى   " مليار دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة        12حجم التبادل الثنائي سيرتفع الى      

  ".2008 مليار دوالر العام 4,1التجاري بينهما وصل الى 
اال ان ما يشكل عصب العالقات بين الدولتين يبقى المجال الدفاعي ويبرز في اتجاهين احدهما علنـي و                  

 اذ وفـق   االخر يحاط بالتكتم والسرية ويرتبط بمواضيع حساسة مثل التعاون االستخباراتي و النـووي،            
اال انه في    لدينا عالقات دفاعية مع الهند وهي ليست سرا،       " السفير االسرائيلي في نيودلهي مارك سوفير     

  ".المقابل السر هو في ماهية هذه العالقة ومع احترامي للجميع سيبقى الشق السري سريا
يل اصـبحت   الى ان اسرائ  " بيزنس ستاندارد "ويشير المحلل الهندي أجاي شوكال في تقرير نشرته مجلة          

ممـا   % 30من مجمل صادراتها من الـسالح و     % 50المزود االول للهند بالسالح ،وتشكل مبيعاتها لها        
  ".تستورده نيودلهي دفاعيا
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مـن  " بوالريس" المعروف بأسم   " تيكسار" وكانت الهند اطلقت القمر االصطناعي االسرائيلي التجسسي        
يزيد من قدرة اسرائيل على مراقبة نـشاطات ايـران          " قمر"  ،وهو   2008قاعدة سريهاريكوتا في العام     

  .العسكرية
الـصناعات الجويـة    " و" التـا "  مليار دوالر مع شـركتي     1,1في السياق نفسه ابرمت الهند عقدا بقيمة        

اضـافة الـى     التجسـسية، " اواكس" اللتان ستطوران وتبيعان الهند طائرات ال     " آي.ايه.آي" االسرائيلية
وهو ما سيرفع قيمة المشتريات الدفاعية المعلنة من اسرائيل الى حوالي            اروخية،الص" 8باراك  " منظومة  

  . اعوام10 مليارات دول في اقل من 8
  صناعات تسليحية

وكشفت اسرائيل عن مشروع كبير للصناعات العسكرية في الهند ،وذكرت النـشرة االقتـصادية التـي                
 اهم شركات االنتاج الحربي في الـبالد سـتقيم          ان شركة رفائيل التي تعتبر    " معاريف" تصدرها جريدة   

وهي تابعة للحكومة الهندية لتطـوير منظومـات        " بل" المعروفة بأسم   " بهارات الكترونيس   " شراكة مع   
  .صواريخ متقدمة

ستمتلك حوالي  " بل  "ان الشركة الهندية    " لوبا دوري " رفائيل"ونقلت النشرة عن المدير العام للتسويق في        
  ".النسبة المتبقية" رفائيل" المشروع ،فيما من اسهم% 74

وتشير التقديرات االسرائيلية الى ان قيمة المشروع تصل الى بضعة مليارات مـن الـدوالرات ،وقـال                 
مسؤولون ان اسرائيل تسعى الى نيل حصة كبيرة من االستثمارات الهندية في الصناعات العسكرية فـي                

  . مليار دوالر100 العقد المقبل و التي تقدر بما اليقل عن
  .في بنغالور وحيدر آباد" بل " في المنطقة الصناعية التابعة ل"معاريف " وسيقام المشروع الجديد وفق 

وتتفاوض الهند االن مع اسرائيل لشراء اسلحة متطورة ووسائل رؤية مـن خلـف الجـدران او حـول                   
  .ة االرهاب وحرب العصاباتالجدران و قامت اسرائيل بتدريب رجال امن هنود على تقنيات مكافح

هذا وكانت مصادر اسرائيلية كشفت عن ان اسرائيل تطور بالتعاون مع الهند منظومات دفاعيـة بينهـا                 
 120القادرة على تدمير الطائرات والطائرات مـن دون طيـار علـى مـسافة               " MARSAMمنظومة"

  .المعدة لسالح البحرية الهندي" IAI DRDOمنظومة"كيلومترا ،وكذلك 
ان االستخبارات االسرائيلية كثفت عالقاتها مع الهند فـي مجـال           "الدفاعية ذكرت   " جينس" انت مجلة   وك

وتتبادل اجهزة الدولتين االمنية معلومـات اسـتخباراتية عـن          " مكافحة المسلحين االسالميين في كشمير    
  ".نشاطات سرية في دول الشرق االوسط 

  1/4/2010الوطن، الكويت، 
  

  ن يقتحمون المسجد األقصى تحت حماية شرطة االحتاللعشرات المستوطني .31
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح أمس األربعاء باحات المسجد األقصى :  عهود محسن–السبيل

المبارك من بوابة المغاربة، وسط حماية وحراسات غير مسبوقة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، بينما 
هود بالقرب من باب السلسلة غرب المسجد األقصى المبارك، في تجمع عدد كبير من المتطرفين الي

وذكرت مصادر من داخل المسجد األقصى أن عدداً من المستوطنين تمكنوا من  .محاولة القتحامه أيضاً
  .الدخول بشكل فردي وعلى فترات، وتحت حماية شرطية مكثفة، قدر عددهم بثالثين مستوطناً

 زاهي نجيدات، أن 1948كة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام من جانبه بين الناطق باسم الحر
الشرذمة التي تمكنت من الدخول خالل فترة الضحى كانت تهدف لتدنيس المسجد واالحتكاك بالمصلين "

وأكد نجيدات في  ".وفرض أجواء من التوتر داخل المسجد، ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم باالستيالء عليه
ونوه إلى أن  .، أن تواجد المصلين حال دون تنفيذ المخطط اإلجرامي للمتطرفين"لسبيل"تصريحات لـ

يجب أن يكون بشكل متواصل ودائم وأن ال نكون موسميين في ذلك، ألن قطعان "التواجد في األقصى 
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الصهاينة ال ينفكون عن محاوالت االعتداء والمهاجمة بأي حجة كانت في ظل الصمت والخذالن العربي 
  ".ما خلصت إليه القمة العربية األخيرة عامل مساند للتحرك الصهيوني" معتبراً أن ،"ميواإلسال

جدير بالذكر أن شرطة االحتالل رفعت أمس األربعاء الحظر المفروض على دخول السياح األجانب إلى 
 ".عيد الفصح اليهودي"المسجد األقصى بعد منعهم يوم االثنين الماضي بمناسبة ما يسمى بـ

  1/4/2010بيل، األردن، الس
  

   تغلق بوابات األقصى وتفتش باحاته وُمصلّياتهاإلسرائيليةالشرطة  .32
، بوابات المسجد األقصى المبارك باستثناء بوابات حطة، امش مساء اإلسرائيليةغلقت الشرطة أ: القدس

فق المسجد والسلسلة، والناظر، وقامت بحملة تفتيش واسعة النطاق في ساحات وباحات ومصليات ومرا
وبررت الشرطة تصرفها بأنه تحسب القتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد األقصى في  .األقصى

 .ذروة مسيراتها الصاخبة في البلدة القديمة وتحديداً في محيط المسجد األقصى
  عاما25ً الشرطة منعت الشبان المقدسيين الذين تقل أعمارهم عن الـ إن األقصىوقال حراس المسجد 

من دخول المسجد وأداء صالة المغرب، بينما احتجزت بطاقات الشبان الذين تزيد أعمارهم عن ذلك إلى 
 .حين االنتهاء من الصالة كإجراء يحول دون بقاء المصلين واعتكافهم في األقصى بعد صالة العشاء

 1/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  "عيد الفصح"بـفتحه أمام المستوطنين لالحتفال ين وغلق الحرم اإلبراهيمي أمام المسلميياالحتالل  .33
أعلن االحتالل إغالق الحرم اإلبراهيمي في الخليل أمس واليوم الخميس أمام المصلين المسلمين، وفتحه 

  . تحت حماية عسكرية مشددة"عيد الفصح اليهودي"أمام المستوطنين لالحتفال بمناسبة 
  1/4/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   العربيةتكرار اقتحام األقصى رد على مقررات القمة: ماء فلسطينرابطة عل .34

 عدت رابطة علماء فلسطين المحاوالت اإلسرائيلية المتجددة القتحام باحات المسجد األقصى، :غزة
 . على مقررات القمة العربية التي ال تبرح الورق الذي كتبت عليه، كما قالت عملياًرسالة استخفاف ورداً

محاوالت االحتالل لتهويد بيت المقدس ماضية "طة في بيان صادر عنها أمس األربعاء، إن وقالت الراب
، مطالبةً الجهات الرسمية "في طريقها نحو التنفيذ دون أدنى مباالة ببيانات الشجب والتنديد واالستنكار

  .بمغادرة ساحة األقوال إلى ميدان األفعال عبر قيادة الشعوب إلنقاذ المسجد األقصى
 هو أقل ما يمكن القيام به - المباشرة أو غير المباشرة -شددت على أن العدول عن المفاوضات و

  .لمواجهة االحتالل، داعيةً إلى ضرورة تفعيل المقاومة بمختلف أشكالها لحماية المقدسات اإلسالمية
وسائل المتاحة، ودعت الجماهير العربية واإلسالمية عامة والشعب الفلسطيني لنصرة بيت المقدس بكل ال

مضيفة أن هدم المسجد األقصى المبارك تمهيداً لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه مسألة وقت ليس إال، 
 .وأن األمة تتحمل وزر ذلك

  1/4/2010السبيل، األردن، 
  

  مبنى في القدس312مخطط إسرائيلي جديد لهدم  .35
، عن مخطط تفصيلي أمس المجتمع،  كشفت مؤسسة المقدسي لتنمية: ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة

 في تقرير خاص حول انتهاكات "المقدسي"وذكرت .  مبنى فلسطينيا312ًيوضح نية بلدية االحتالل هدم 
المخطط يشمل بلدة سلوان واألحياء المجاورة لها، والبستان، ورأس العمود، "االحتالل في القدس، إن 
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مدينة داوود في حي البستان بعد هدمه، وإنشاء الحوض نية البلدية إقامة ما يعرف ب"موضحة ". والثوري
 . "المقدس الذي هدفه إقامة حزام استيطاني في قلب مدينة القدس الشرقية والمحيط للمسجد األقصى

هذا المخطط جاء استكماالً للسيطرة عليه وخاصة بعد افتتاح كنيس الخراب وما يعنيه ذلك "مشيرة إلى أن 
ة بقرب هدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه ورصدها لمبلغ وفق الروايات اإلسرائيلي

  ." ماليين شيكل من اجل تنفيذ ذلك7
 انتهاكات ضد المسكن الفلسطيني في الشهور 110 انتهاكاً ضد أهالي القدس، منها 280ورصد التقرير 
 شقق سكنية في مناطق متفرقة  تهديدات بهدم110وبين أن بلدية االحتالل أصدرت . الثالثة المنصرمة

من مدينة القدس تركزت في سلوان وبيت حنينا وجبل المكبر، منوهاً إلى أن هذه المساكن تؤوي أكثر من 
 .  مقدسياً، وهم اآلن ينتظرون مصيرهم المجهول350

  1/4/2010البيان، اإلمارات، 
  

  ير مسبوقةالممارسات اإلسرائيلية العنصرية ضد أبناء القدس غ: باحثة مقدسية .36
 أكدت الباحثة في شؤون القدس ورئيس المركز النسوي في القدس عبير زياد أن تحقيق السالم :القدس

  . يحتاج إلى تدخل خارجي فاعل غير مرتبط بأي ضغوطات من المؤسسات اإلسرائيلية في العالم
عرف من الذي لقد أصبح العالم ي"نسخة عنه، " قدس برس"وأضافت الباحثة، في تصريح مكتوب، وصل 

يتهرب من السالم، وهو الجانب اإلسرائيلي وأصبح هناك شيء من التعاطف معنا، وأن التعاطف غير 
  ."إسرائيل"، داعية المجتمع الدولي إلى أن يراقب ويحاسب "كافي ولم يصل إلى المرحلة المرجوة

ن هناك ممارسات وأكدت الباحثة زياد أن الصمود الشعبي ليس بالشيء السهل في مدينة القدس وأ
إسرائيلية غير مسبوقة في التاريخ من هدم واستيالء ومن خالل تطوير القوانين التي تخدم الجهات 

وطالبت زياد المجتمع الدولي واألوروبي وهيئاته المختلفة التمسك بالموقف  .اإلسرائيلية في المدينة
  .سبة أصحاب جرائم الحرباإلنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على المساعدة في محا

  31/3/2010 قدس برس،
  

  غرس ألفي شجرة زيتون في األحياء المهددة بالهدم في القدس.. "يوم األرض"في  .37
نظمت الفعاليات الوطنية الدينية في القدس المحتلة وفي الداخل الفلسطيني المحتل :  عهود محسن–السبيل

تون في عدد من المناطق المهددة بالهدم أو  شتلة زي2000، فعاليات في يوم األرض بزرع نحو 48
المصادرة في المدينة، وشارك في الفعاليات أطفال أحياء القدس المنكوبة والمستهدفة من قبل االحتالل 
اإلسرائيلي واالستيطان، مؤكدين على تواصل االمتداد الجغرافي بين أرض الداخل الفلسطيني ومدينة 

أوقف شجرة " ة القدس للتنمية في الداخل الفلسطيني بعنوانالقدس، من خالل انطالق مشروع مؤسس
  ".زيتون مباركة واغرسها في أرض القدس المباركة

  1/4/2010السبيل، األردن، 
  

   يقررون إقامة صندوق قومي إلنقاذ النقب من التهويد48 فلسطينيو الـ .38
 والمجلس اإلقليمي 48الـأقرت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني :  حسن مواسي-القدس المحتلة 

للقرى العربية غير المعترف بها، إقامة صندوق عربي قومي للنقب، وعقد مؤتمر جماهيري للجماهير 
العربية، إلى جانب إقامة مركز توثيق أو أرشيف، والعمل بإستراتيجية التخطيط البديل، واتخاذ موقف 

  تابعة بخصوص سياسة إغالق األبواب في ، والتأكيد على قرار لجنة الم"غولدبرغ"واضح اتجاه لجنة 
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البلدان المعترف بها أمام دخول سكان من القرى غير المعترف بها، وإقامة لجنة من لجنة المتابعة 
  ".النقب ارض الرباط والصمود"والمجلس اإلقليمي من اجل تطبيق قرارات مؤتمر 

  1/4/2010المستقبل، 
  

  48يميز ضد فلسطينيي  قانوناً عنصرياً إسرائيلياً 40: الطيبي .39
 أحمد الطيبي إنه يوجد اآلن ما يقارب األربعين . قال النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي د:الناصرة

العنصرية أصبحت التيار "، مشيراً إلى أن "، داخل إسرائيل48قانوناً عنصرياً مجحفاً تجاه عرب "
يوم الثالثاء ي كان يتحدث خالل مهرجان نظم وأضاف الطيبي، الذ ".المركزي في المجتمع اإلسرائيلي

دولة إسرائيل عام "، أن "يوم األرض"، بمناسبة 48 في مدينة سخنين شمال فلسطين المحتلة عام 30/3
وأشار إلى  ". هي األكثر عنصرية تجاه المواطنين العرب، تجاه اإلنسان واألرض على حد سواء2010

 في المائة 2.5، أصبح اليوم ما يقل عن 48كيتها للعرب قبل عام أنه بينما كانت غالبية األراضي تعود مل
  . في المائة من مجمل السكان وذلك في أعقاب المصادرة20فقط بملكيتهم، وهم الذين يشكلون 

 رغم جميع محاوالتنا وطرحنا هذا 1948لم تقم أي مدينة عربية جديدة منذ عام  " إلى أنه الطيبي أشارو
  ". بلدة ومدينة يهودية خالل هذه الفترة الزمنية1200 بينما تمت إقامة االقتراح في الكنيست،

  31/3/2010 قدس برس،
  

  "ضيوم األر" في  ويتسارعاالستيطان يتواصل: الضفة .40
خالفا للقرار اإلسرائيلي المعلن بتجميد أعمال البناء االستيطاني في الضفة :  عوض الرجوب-الخليل 

الغربية لمدة عشرة أشهر، تثبت الوقائع على األرض أن أعمال البناء لم تتوقف، بل تواصلت وتسارعت 
  .في كثير من المستوطنات

ستمرار أعمال البناء ورصدت عدسة الجزيرة نت في األيام األخيرة، وبالتزامن مع إحياء يوم األرض ا
في عدد من المستوطنات، بما في ذلك بناء وحدات سكنية، ومجمعات تجارية، وأعمال تمهيد وبنية تحتية 

  .وشوهدت معدات الحفر والرافعات وآليات البناء تعمل في أكثر من مستوطنة. واسعة
ففي . ثر من محورفي منطقة بيت لحم، يشهد مجمع عتصيون االستيطاني، أعمال بناء مكثفة في أك

مستوطنة إلعازر تتواصل أعمال البناء في ست بنايات، وبجوارها أعمال تمهيد وبنية تحتية لعدد من 
وفي مستوطنة روش تسوريم تُقام بناية ضخمة، يعتقد أنها وحدات سكنية، فيما يجري  .البنايات األخرى

وتتواصل عمليات  . الشمال منهاالعمل إلقامة مجموعة بنايات أخرى في مستوطنة نفيه دانئيل إلى
  .الزحف االستيطاني لمستوطنة بيتار عيليت

وفي بيت جاال ببيت لحم، تواصل معدات الحفر التابعة لالحتالل أعمالها إلقامة مقطع جديد من الجدار 
  .العازل على أراضي المواطنين وقرب مساكنهم، بعد أن تم اقتالع أشجار زيتون معمرة في المكان

نتي القدس وبيت لحم، تتواصل أعمال بناء وتشطيب عدد من الوحدات السكنية في مستوطنة وبين مدي
  .هار غيلو المقامة على أراضي بلدتي بيت جاال والولجة

فإن وتيرة البناء تعد األسرع، حيث يتزامن البناء في ) هارحوما(أما في مستوطنة جبل أبو غنييم 
  .نحاء مختلفة من المستوطنةعشرات البنايات، وتُشاهد الرافعات في أ

شرق الخليل، وأقيمت ست " كريات أربع"أما في محافظة الخليل، فتتواصل أعمال البناء في مستوطنة 
  .وحدات سكنية جديدة في مستوطنة ماعون المقامة على أراضي بلدة يطا، جنوب المدينة

مال البناء في الشهور األربعة بدورهم خبراء في مجال االستيطان ينفون أن يكون االحتالل قد أوقف أع
  .الماضية، مستبعدين في الوقت ذاته أن يتوقف في وقت قريب
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إضافة لما سبق  -فقد أكد خبير األراضي واالستيطان عبد الهادي حنتش أنه عاين أعمال توسع وبناء 
" ناتي"و" سوسيا"و" كرمئيل"و" خارصينا"و" نحال نغوهوت" تجرى جنوب الضفة في مستوطنات - ذكره

 إضافة  أن التوسع يشمل أيضاًوجميعها في محافظة الخليل، موضحاً" أفي غايل"والبؤرة االستيطانية 
  .بيوت متنقلة وكرفانات

كما أوضح خبير االستيطان غسان دغلس تواصل أعمال البناء االستيطاني في عدة مستوطنات شمال 
ن موريه وعزموط ورحايل وجميعها في الضفة الغربية بينها يتسهار، وشافي شمرون، وإيتمار، وألو

وأشار إلى استمرار البناء االستيطاني في مستوطنات أخرى بينها مستوطنة كدوميم شرق  .منطقة نابلس
  .مدينة قلقيلية، وجيتيت المقامة على أراضي مدينة جنين

  31/3/2010نت، .الجزيرة
  

 عدة قرى في الضفةن يقتحمون والمستوطن .41
، 31/3 مساء األربعاء وا مستوطناً تسلل250أكثر من أن  31/3/2010ين، فلسطين أون النشر موقع 

االستيطاني المقام على أراضي الفلسطينيين شمال الخليل، " غوش عتصيون"على تلة تشرف على تجمع 
إن المستوطنين جمعوا نساءهم : "وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت. بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة

  ". جفعات أريز شلومو"هوا إلى المنطقة بهدف إقامة تجمع استيطاني جديد بما يسمى وأطفالهم وتوج
عيد "وتشهد مدن الضفة المحتلة هذه األيام اعتداءات متصاعدة من المستوطنين خالل احتفاالتهم بـ

، باعتالء تلة مشرفة على بلدة بيرزيت 31/3اليهودي، حيث قامت مجموعة منهم ظهر األربعاء " الفصح
  .مال رام اهللا، تمهيداً لبناء بؤرة استيطانية أخرى حسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبريةش

 ، أنوكاالت األنباءعن فلسطين المحتلة ونقالً عن مراسلها في  1/4/2010الدستور، األردن، وأضافت 
  بالسيطرة على مساكن في حي في قرية بيرزيت، بدعوى انه فجراًواعشرات من المستوطنين قام

 في الحي، االستيطانوأعلن المستوطنون اعتزامهم .  مدينة الروابي الفلسطينيةإقامةورداً على " مهجور"
  ".المهجورة"وأقاموا شعائر دينية في المكان ورفعوا العلم اإلسرائيلي على المساكن 

إلى  وصلت االحتاللأن قوات كبيرة من جيش " بترا" حلمي ناصر رئيس بلدية بيرزيت لمراسل وأكد
.  هذه الخطوة باالستفزازية المستوطنين، وسمح لهم بإجراء شعائرهم الدينية، واصفاًإخالءالحي دون 

 المساكن التي استولوا عليها والتي تقع ضمن إخالء المستوطنين رفضوا أنوذكرت مصادر إسرائيلية 
  ".منطقة عسكرية مغلقة" المكان االحتالل جيش إعالن، على الرغم من "ب"مناطق 

. كما اقتحم مستوطنون قرية رابا بمحافظة جنين، ونفذوا اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين هناك
وقال شهود عيان أن عشرات المستوطنين، اقتحموا جبل السالمة بالقرية، وأغلقوا الطريق الواصل إليه 

  .وتمركزوا في محيط الجبل
  

  مواجهات في الخليل وبيت لحم وتوغل شرق خان يونس .42
شهد مخيم العروب شمال مدينة الخليل مواجهات بين قوات االحتالل :  أحمد رمضان-ام اهللا ر

والمواطنين، ألقى خاللها الجيش قنابل الصوت والغاز على المواطنين واستمرت المواجهات حتى 
  .منتصف الليل، ولم يبلغ عن إصابات

ة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، اثر  مواجهات عنيفأمسوفي مدينة بيت لحم، شهد مخيم الدهيشة فجر 
 داخل مدينة إلى عسكرية آليات عدة مواقع في محافظة بيت لحم اثر توغل نحو عشر إلىعملية توغل 

 بيت لحم وعدد من المواقع المجاورة حيث قام العشرات من الشبان والفتية قرابة الساعة الثالثة فجراً
 العيارات بإطالقارة والزجاجات الفارغة، وقد رد الجنود بالتصدي لهذه القوات وقاموا برشقها بالحج

  .المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة والتي سقط عدد منها في باحات بعض المنازل
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 الخليل وداخل منطقة الوسط في المخيم، وذكر -وقد تركزت المواجهات في الشارع الرئيسي القدس 
  .م سيارات المواطنين بالياتهم بشكل متعمد جنود االحتالل تعمدوا بصدأنشهود 

في قطاع غزة، توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب 
 مترا في المنطقة 300وذكر شهود أن ثالث جرافات معززة بخمس دبابات توغلت مسافة  .قطاع غزة

 .انطالقا من الحدود الشرقية للقطاع
  1/4/2010 المستقبل،

  
  "انتظروا الرد غدا"االحتالل يلقي بيانات على القطاع  .43

لقت طائرات إسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بيانات تحذيرية على مناطق مختلفة أ :غزة
 في المنطقة الوسطي ألقيت البيانات إنوقال شهود عيان لمراسلنا  ."إسرائيل"من الحدود بين قطاع غزة و

 شرق خان يونس حيث إلى إضافة غزة وشرق منطقة حجر الديك المحاذية لمخيم البريج، من قطاع
وتحذر البيانات من  . عدد من جنود االحتالل الجمعة الماضيةوإصابة الى مقتل أدتوقعت العملية التي 

وجاء في نص البيان الذي حمل  . توضح طبيعتهأنرد إسرائيلي خالل ساعات على مقتل الجنود دون 
  ".انتظروا الرد غدا:"ورة لوردة وطفل ص

  1/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

 سجن عوفر يبدأ أول فعاليات الحركة األسيرة ويعلن إضراب عن الطعام .44
أعلن أسرى سجن عوفر بدء خطوات الحركة األسيرة النضالية وذلك بإعالن :  علي سمودي-جنين

 وإرجاع جميع وجبات الطعام ومن ثم ينتقل األمر 1/4/2010إضرابهم الكامل عن الطعام يوم الخميس 
   .في خطوات معدة ومرتب لها لباقي السجون ضمن برنامج أعدته قيادات الحركة األسيرة

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدارسات األسرى وحقوق اإلنسان أن سلسلة من الخطوات النضالية 
خطوات نضالية اكبر واشمل واعنف إذا لم تستجب إدارة سيقوم بها األسرى في سجون االحتالل تمهيدا ل
 .السجون لمطالب األسرى العادلة والمشروعة

 1/4/2010القدس، فلسطين، 
 

  التركي عن األسرى" صرخة حجر"االحتالل يحجب مسلسل  .45
ام بي "قال أسرى في سجن النقب الصحراوي إن إدارة مصلحة سجون االحتالل حذفت فضائية  :غزة
مة الفضائيات المسموح بمشاهدتها في السجن، لحرمانهم من مشاهدة المسلسل التركي من قائ" سي

  . الذي يعكس معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل" صرخة حجر"
إدارة السجن بالتوقف عن هذه السياسة التي تزيد من التوتر "في بيان، أمس، " النقب"وطالب أسرى في 

 مصلحة السجون من االستمرار في سياسة التضييق عليهم ، محذرين"واالحتقان في أوساط األسرى
واعتبر الناشط المختص في شؤون األسرى في سجون االحتالل فؤاد   .والمساس بمنجزاتهم وكرامتهم
مواصلة لسياسة إدارة السجون التي تنتهجها من سنوات والقاضية بالتنغيص "الخفش قرار حجب القناة أنه 

  ".على األسرى
  1/4/2010الخليج، 

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1746:         العدد       1/4/2010الخميس  :التاريخ

   المحررين من المعتقالت اإلسرائيليةاألسرى طفل من 500مؤسسة سويدية تؤهل  .46
   قدمت مؤسسة إنقاذ الطفل السويدية بدعم من المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية :القدس المحتلة

  ات الدعم ضمن برنامج تأهيل األطفال المحررين من المعتقالت الذي تم إطالقه في العام الماضي، خدم
  . وأمهاتهمآبائهم من 291 من األطفال والناشئين المحررين و500والتدخل اإلرشادي لقرابة 

  1/4/2010الرأي، األردن، 
  

  صحفيينالمنتدى اإلعالميين الفلسطينيين ُيدين اعتقال واعتداء األجهزة األمنية في الضفة على  .47
ه البالغ إزاء تواصل حمالت االعتقال واالعتداءات عن قلق  أعرب منتدى اإلعالميين الفلسطينيين:رام اهللا

وأوضح المنتدى أن األجهزة  .من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية على الصحفيين
األمنية اعتقلت الصحفي واألسير المحرر عبد اهللا عدوي أثناء توجهه لجامعة بيرزيت، فيما اعتدت قوات 

 على الصحفيين أثناء تغطيتهم لمواجهات مع قوات االحتالل في بيت 29/3نين  االثيوماألمن الفلسطينية 
وذكرت مصادر إعالمية أن قوات األمن اعتدت على الصحفيين إياد حمد مصور وكالة  .لحم

اإلخبارية، " معا"، ومحمد أبو غنية المصور في وكالة رويترز، ولؤي صبابا من وكالة "األسوشيتدبرس"
صوير اعتداءات على المواطنين ومظاهر غضب الجماهير وتلفظوا ضدهم بألفاظ وطلبوا منهم عدم ت

وجدد المنتدى مطالبته للرئيس محمود عباس بضرورة التدخل الفوري والسريع لإلفراج عن كافة  .نابية
الصحفيين في سجون السلطة بدون أدنى تردد، ويطالب أيضاً بوضع حد عاجل لمالحقة الصحفيين 

  .ئل اإلعالموالكُتاب ووسا
  31/3/2010 قدس برس،

  
   فلسطينيين جراء تفجير األمن المصري لنفق على حدود قطاع غزة أربعةإصابة  .48

إن أربعة ) 31/3( قال رجال إسعاف وسكان فلسطينيون في جنوب قطاع غزة يوم األربعاء :رفح
لشريط الحدودي بين فلسطينيين أصيبوا بجروح جراء تفجير أجهزة األمن المصرية نفقاً أرضياً على ا

  . األراضي المصرية وقطاع غزة
  31/3/2010 قدس برس،

  
   وإطالق معتقلي القطاع إنهاء الحصارهيناشدونو... تهسالممبارك على  ونهنئيفلسطينيو غزة  .49

هنأ عشرات الفلسطينيين، خالل اعتصام قبالة الحدود بين قطاع غزة ومصر اليوم األربعاء : رفح
ي حسني مبارك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجرها في ألمانيا وعودته ، الرئيس المصر)31/3(

وحمل المعتصمون األعالم المصرية والفلسطينية وصوراً . إلى األراضي المصرية مطلع هذا األسبوع
للرئيس مبارك والفتات تدعو القاهرة إلى تكثيف جهودها النجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء حصار 

  .زةقطاع غ
ويشار إلى أن معظم المشاركين في االعتصام الذي نظمته اللجان الشعبية في قطاع غزة هم من ذوي 
المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، وبعضهم عبر عن أمله بأن يصدر الرئيس مبارك قراراً 

ات فلسطينية أن وتفيد إحصاء .يعفوا عن أبنائهم وأشقائهم المغيبين في السجون المصرية منذ سنوات
  . فلسطينيا بعضهم مضى على اعتقالهم خمسة أعوام24مصر تعتقل في سجونها 

  . 2007التي تدير شؤون قطاع غزة منذ صيف العام " حماس"ومعظم هؤالء المعتقلين ينتمون إلى حركة 
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ات اآلالف ووقعت تلك االعتقاالت التي تقول القاهرة إنها جاءت على خلفيات أمنية عندما اجتياز عشر
  .2008) يناير(الفلسطينيين الحدود بين قطاع غزة ومصر في كانون الثاني  من 

  31/3/2010قدس برس، 
  

  "الكتلة اإلسالمية" وسط مقاطعة  مقاعد مجلس طلبة بيرزيتتفوز بأغلبيةعرفات ياسر كتلة الشهيد  .50
 بأغلبيةلشهيد ياسر عرفات كدت مصادر رسمية في حركة الشبيبة الفتحاوية، فوزها كتلة اأ :رام اهللا

 مقعدا، في حين 51 أصل مقعدا من 31مقاعد مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت حيث حصلت على 
 16حصلت كتلة اليسار الموحد التي ضمت تحالف الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب على 

  .مي على مقعد واحدمقاعد، والتيار القو 3مقعدا، في حين حصلت كتلة المبادرة الوطنية على 
، فان كتلة الشهيد "معا" رئيس لجنة الشبيبة الثانوية في حركة فتح، عبد المنعم وهدان، لـأكدهوحسب ما 

 من حيث عدد المقاعد في هذه االنتخابات التي وصلت نسبة التصويت  نموذجياًياسر عرفات حققت فوزاً
 أن طالب وطالبة، موضحا آالف 7 قرابة إلىمن طلبة الجامعة الذين يصل عددهم % 58 قرابة إلىفيها 

 المحسوبة على حماس اإلسالمية الكتلة إعالنهذه النسبة من المشاركة تعتبر مقبوال جدا في ظل 
  %.75 نسبة االقتراع كانت في العادة ال تزيد عن أنمقاطعتها لهذه االنتخابات خاصة 

 الطالبية لن تتغير في هذه ةالشبيبن نتيجة كتلة  في هذه االنتخابات فااإلسالميةلو شاركت الكتلة "وقال 
  ". حقيقيون في الشبيبةأعضاءاالنتخابات، الن من صوت للشبيبة هم 

 األجهزة بررت في وقت سابق مقاطعتها لهذه االنتخابات بما وصفته بمالحقة اإلسالميةوكانت الكتلة 
 من 70 من أكثر اعتقلت األمنية هزةاألج أن أكدت وقادتها في جامعة بيرزيت، حيث ألنصارها األمنية
 اللواء، عدنان الضميري ، نفى في حديث األمنية األجهزةن الناطق الرسمي باسم أ إال، وأنصارهاقادتها 

  . في وقت سابق هذه االدعاءات"معا"لـ
  1/4/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  لس الطلبةفي جامعة الخليل تؤكد مقاطعتها النتخابات مج" الكتلة اإلسالمية" .51

 قالت الكتلة اإلسالمية، في جامعة الخليل، إنها قررت مقاطعة انتخابات مجلس اتحاد الطلبة :الخليل
 وذلك بسبب األوضاع التي وصفتها بالسيئة، والديمقراطية الهزيلة 1/4المزمع إجراؤها يوم الخميس 

 .ية التابعة للسلطة الفلسطينيةجامعة إلى معسكر أمني يقوده طلبة يعملون في األجهزة األمنالوتحويل 
وقالت الكتلة في البيان إنها ستقاطع االنتخابات الطالبية، ودعت مناصريها وكوادرها ومحبيها للمقاطعة؛ 

. بحسب البيان" ثكنة عسكرية"بسبب عسكرة أجهزة عباس وعناصر شبيبة فتح للجامعة وتحويلها لـ
دت من االعتقاالت والتهديدات حتى وصلت مرحلةً أجهزة عباس والشبيبة الفتحاوية صع"وأوضحت أن 
  . مشيرا إلى حملة اعتقاالت طالت طالب وطالبات مقربين من الكتلة اإلسالمية" ال يمكن تحملها

بإقحام الحياة األكاديمية الخدماتية الهادفة، في معادلة " أرباب السلطة وأذنابها"واتهمت من وصفتهم بـ
  ". العرس الديمقراطي الهزيل"اصفةً االنتخابات بأنها سياسية ذات أجندات خارجية، و

تجنيب ساحة الجامعة ومجاهدي الكتلة اإلسالمية أية "وأرجعت قرار المقاطعة لحرصها الشديد على 
، وشددت على أنها تقاطع هذه االنتخابات مقاطعةً تامةً، وال عالقة لها بأية كتلة مترشحة ولم "إشكاليات

  .حزب مستقل مهما كان اسمه وشكلهولن تدعم أي مرشح أو 
  31/3/2010 قدس برس،
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  "إعدام العمالء" من سكان غزة يؤيدون 85% .52
من سكان % 85.6 أعلن مركز الحرية للدراسات واستطالعات الرأي في قطاع غزة، أن أكثر من :غزة

 العينة التي من% 14.4القطاع يؤيدون قرار الحكومة تنفيذ أحكام اإلعدام بحق العمالء، فيما يرفضه 
وأوضح المركز أن العينة شملت جميع مناطق قطاع غزة واشتملت على الجنسين، حيث  .استطلعت

  %.47.2، بينما كانت نسبة الرجال %52.8كانت نسبة النساء المستطلعة آراؤهن 
  . شخص في االستطالع وبنسب متساوية بين مدن القطاع الخمس1000وشارك أكثر من 

  1/4/2010السبيل، األردن، 
  

  مشاريع إسكان بملياري دوالر في الضفة .53
اتجهت السلطة الفلسطينية ممثلة بالحكومة وأذرعها االستثمارية في السنوات األخيرة إلى قطاع اإلسكان 
بالضفة الغربية بهدف االستثمار من جهة وتوفير منازل لمحدودي الدخل من موظفي السلطة من جهة 

وهو شركة استثمارية مملوكة من قبل  -صندوق االستثمار الفلسطيني  أطلق ،ولبلوغ تلك الغاية .أخرى
 مجموعة من المشاريع اإلستراتيجية بينها برنامج وطني للسكن المالئم لبناء ثالثين ألف وحدة - السلطة

وباشرت وزارة األشغال أواخر العام  .سكنية في مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو ملياري دوالر
  . وحدة سكنية في منطقة نابلس26ل في أول مشروع إسكان لموظفي السلطة ببناء الماضي العم

 . والجنان في جنين باكورة مشاريع اإلسكان لصندوق االستثمار،وتعد ضاحيتا الريحان في رام اهللا
وستضم الريحان نحو ألفي وحدة سكنية تستوعب نحو عشرة آالف نسمة بتكلفة إجمالية تقارب مائتي 

أما الجنان فستضم حوالي ألف وحدة سكنية لتستوعب نحو خمسة آالف نسمة  .ر أميركيمليون دوال
  .كمقدمة لمشاريع أخرى في باقي المحافظات

 محمد مصطفى أن دراسة أجراها الصندوق لسوق اإلسكان في فلسطين .وأوضح رئيس الصندوق د
سكن المالئم، وحاجة المجتمع إلى أظهرت وجود عجز كبير في تلبية احتياجات األسر الفلسطينية من الم

  . ألف وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة470
وأشار مصطفى في حديث للجزيرة إلى أن حجم التمويل للبرنامج يبلغ حوالي خمسمائة مليون دوالر 

  . مليون دوالر منها ويساهم بقية الشركاء بالجزء المتبقي72أميركي سيساهم الصندوق في توفير 
 وزارة األشغال الفلسطينية بدأت أواخر العام الماضي تنفيذ أول مشروع إسكان لموظفي السلطة وكانت

وأعلن وزير األشغال  . وحدة سكنية26لبناء )  مليون دوالر1.7نحو ( ماليين شيكل6.3الفلسطينية بقيمة 
  .محمد إشتية وقتها أن عدد طلبات الحصول على وحدات سكنية فاق خمسين ألف طلب

 مهندس مشاريع اإلسكان في الوزارة بسام شعالن فأكد من جهته أن المشروع يوفر قروضاًأما 
  . عاما15ًللمستفيدين بقيمة الوحدات السكنية يتم تسديدها على فترة زمنية أقصاها 

  1/4/2010الديار، لبنان، 
  

   نبش للذاكرة الفلسطينية"حضور وانطباعات"معرض  .54
رة الصحفية روال حلواني في الذاكرة الفلسطينية في معرضها  تنبش المصو:علي صوافطة - نابلس

 من الصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة لقرى فلسطينية دمرت أزواجعبر تسعة ) حضور وانطباعات(
وتقدم حلواني في معرضها الذي افتتح مساء يوم الثالثاء في المركز الثقافي الفرنسي  .1948في العام 

 حصلت عليها 1948 لتسع قرى فلسطينية مطلع القرن العشرين هجرت في العام  التقطتنابلس صوراً
 دير الدومنيكان في القدس ومؤسسة الدارسات الفلسطينية في بيروت وتقابلها تسع صور أرشيفمن 

  .التقطتها حلواني بعدسة كاميراتها لواقع هذه القرى في الوقت الحاضر
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 ينسى أن ألحد أريد الذاكرة الفلسطينية ال أنعش أن المعرض  منأريدههذا ما "وقالت حلواني لرويترز 
هذا المعرض جزء من حلم  " وأضافت." تتحدثأنهذه القرى التي تروي حكاية من سكنوها دون 

 500 من ألكثر لكن الفكرة ظلت تلح علي فبدأت البحث عن صور أنساه أنروادني لسنوات حاولت 
 اخترت هذه التسع أن إلى الصور آالفطلعت على مئات  وا1948قرية فلسطينية هجرت في العام 

 تكون الصور الثماني عشر أنواختارات حلواني  ."صور التي تشاهدها في المعرض لتروي الحكاية
 يظهر واألسود األبيضباللونين ) الطنطورة مجدل يابا المجدل حطين البيرة صفورية زكريا قولة(لقرى 

  . يومنا هذاإلى باقية أخرى آثارعد عين فيما ال تزال  بأثرا أصبحت هذه القرى أنبعضها 
  31/3/2010وكالة رويترز، 

  
 افتتاح قاعة رياضية في مخيم الرشيدية بتمويل إيطالي .55

 في لبنان سلفاتوري "األونروا" افتتح سفير ايطاليا في لبنان غابريال كيكيا والمدير العام لـ:صور
قصى في مخيم الرشيدية بتمويل من حكومة ايطاليا بلغ لومباردو قاعة رياضية جديدة في مدرسة األ

وأقيم للمناسبة احتفال في مبنى القاعة الرياضية حضره إلى كيكيا ولومباردو عدد من .  دوالر165000
 . المسؤولين التربويين في األونروا ولجان شعبية

 لمصلحة مخيمات الالجئين التزام الحكومة اإليطالية بالعديد من المبادرات"وشدد السفير كيكيا على 
الفلسطينيين والمناطق المحيطة بها، وهي تستمر بشكل كبير في تعزيز عملية الحوار بين الشعبين 

وأوضح لومباردو أن هناك قاعات رياضية مماثلة في مخيمي عين الحلوة وشاتيال،  ."اللبناني والفلسطيني
يين وعندما يتعلق األمر بالرياضة، ففي سنة ايطاليا لديها عالقة خاصة مع الفلسطين"وأشار إلى أن 

 . " عندما فازت بكأس العالم أهدته للشعب الفلسطيني1982
  1/4/2010السفير، 

  
  ناشد الفاتيكان يالكتائب وحزب .. يدعو إلى إطالق سراح عباس زكي: صفير .56

اس زكي من دعا البطريرك الماروني نصراهللا صفير الى اطالق سراح المسؤول الفلسطيني عب: بيروت
:  وقال صفير.السجون اإلسرائيلية بعد اعتقاله أثناء مشاركته في زياح أحد الشعانين في القدس المحتلة

أخبرنا أصدقاؤنا بأن السيد عباس زكي سجين ما آلمنا جداً، وعرفنا الرجل منذ زمن بعيد، رجل سلم «
  .»ومحبة، لذلك نرجو أن يفرج عنه ليعود الى عمله سالماً معافى

طرح موضوع ترهيب االسرائيليين المسيحيين « في هذا السياق الفاتيكان "الكتائب"ناشد حزب و
  .»والمسلمين لمنعهم من ممارسة شعائرهم حفاظاً على الوجود المسيحي في مهد المسيحية

  1/4/2010الحياة، 
  

   من أجل القدس  نداًءيطلق "تكتل الجمعيات والهيئات االهلية في لبنان" .57
أمس احتفاال، ضمن سلسلة االنشطة التي يطلقها تحت »  الجمعيات والهيئات االهلية في لبنانتكتل«نظم 

نداء الى منظمة «، إلطالق الحملة الدولية ـ »المؤتمر الدائم لنصرة القدس والمقدسات«عنوان 
 . ، في فندق البريستول»االونيسكو من أجل القدس والمقدسات والتراث في فلسطين

  1/4/2010السفير، 
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  لن نغير نقطة واحدة في الورقة المصرية :أبو الغيط .58
نفى أن يكون موضوع التفويض العربي لمصر كـي          وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط       :سرت

تستمر في جهودها التمام المصالحة الفلسطينية قد طرح للنقاش في قمة سرت العربيـة، لكنـه أكـد أن                   
المصالحة الفلسطينية أصال وأن جهودها في هذا اإلطار ال تزال قائمة من            القاهرة لم ترفع يدها عن ملف       

وقال أبو الغيط في جواب لـه علـى سـؤال            .دون أن يعني ذلك وجود أي نية لتعديل الورقة المصرية         
 للقمة العربية في مدينة سرت الليبية عما إذا كانت          22عقب انتهاء فعاليات الدورة     " قدس برس "وجهته له   
الزعماء العرب لم يطرحوا    : " قد أخذت تفويضا عربيا باالستمرار في رعاية المصالحة الفلسطينية         القاهرة

ونفى أبـو الغـيط أن      . سؤال تفويض مصر إلنهاء االنقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية في قمتهم أصال          
الورقة : "ليها، وقال يكون ذلك على حساب الورقة المصرية التي تم تقديمها للفصائل الفلسطينية للتوقيع ع            

   .، على حد تعبيره"المصرية غير مطروحة للتعديل ولن نغير فيها نقطة واحدة
  31/3/2010القدس برس 

  
   صاروخ مضاد للطائرات في سيناء معد للتهريب إلى غزة100مصر تضبط  :"يديعوت" .59

اء، أعلنت انهـا    ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أجهزة األمن المصرية بشمال سين         : القدس المحتلة 
ضبطت مخزناً كبيراً للصواريخ والقذائف فى وسط سيناء، ونقلت عن مصدر أمنى إن المخزن ضبط فى                

 40 دانة وقذيفة أربـى جـى و       45 صاروخ مضاد للطائرات و    100مدينة نخل وعثر بداخله على قرابة       
ى المتفجرات فـي منطقـة      وأكد اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء أنه تم العثور عل            .عبوة ناسفة 

مهجور شرق مدينة نخل بوسط سيناء دون العثور على متورطين حتى اآلن، وأنه تم تمـشيط المنطقـة                  
  .ونقل المتفجرات لنسفها فى مكان صحراوي

  1/4/2010وكالة سما، 
  

   أنفاق برفحثالثةاألمن المصري يفجر  .60
الثة أنفاق في المنطقة الحدودية بين      ، على ث  2010-3-31عثرت أجهزة األمن المصرية مساء األربعاء       

وقالـت  . جنوب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، واألراضي المصرية، وقامت بتفجيرهـا جميعـاً             
إن السلطات المصرية قامت بتفجير نفق مقابل حي البرازيل شرق رفح، ونفقين آخـرين  : "مصادر محلية 
  .، مؤكدةً عدم وقوع أي إصابات"مقابل مخيم يبنا

  1/4/2010ن أون الين، فلسطي
  

  غزةإلى  األنفاق عبر سيارة جديدة قبل تهريبها 40الشرطة المصرية تضبط  .61
 سيارة جديدة قرب الحدود مع قطاع غزة وذلك قبل تهريبها الى هذه             41ضبطت الشرطة المصرية    : غزة

ح المـصدر   واوض .على ما افاد االربعاء مصدر امني     , االراضي الفلسطينية الخاضعة لحصار اسرائيلي    
ان عناصر دورية امنية كانوا يقومون بعمليات تفتيش روتينية الثالثاء حين رصدوا سيارة حديثة ال تحمل                

 سيارة اخـرى    40وبتمشيط المنطقة عثر على     . لوحات تسجيل بالقرب من احد انفاق شمالي معبر رفح        
ضبوطة  يع السيارات الم  تمت مصادرة جم  "واضاف المصدر ذاته     .بمنطقة زراعية ومخبأة تحت االشجار    

  ".فيما توصلت اجهزة االمن الى ان السيارات كانت في طريقها للتهريب الى قطاع غزة
  1/4/2010وكالة سما، 

   
  
 



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1746:         العدد       1/4/2010الخميس  :التاريخ

  تحث حماس على عدم تنفيذ أحكام اإلعدام" العفو الدولية" .62
في غزة، بعد   حثت منظمة العفو الدولية، أمس، حركة حماس على عدم تنفيذ أحكام اإلعدام             ): يو بي آي  (

  ".اسرائيل"اعالن مسؤولين بارزين في الحركة عن عزمهم اعدام اشخاص مدانين بالقتل وبالتعاون مع 
وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن يتم في غضون األيام القليلة المقبلة تنفيذ عمليات االعـدام، والتـي                  

لم تصدر أي معلومات عن عـدد        وقالت إن الحركة     2005ستكون األولى من نوعها في غزة منذ العام         
 شخصاً صدرت بحقهم أحكـام      14األشخاص الذين سيواجهون عقوبة االعدام، لكن يعتقد أن ما مجموعه           

والخيانـة  " إسـرائيل " بعد ادانتهم بتهم التعاون مع       2009باالعدام من قبل محاكم عسكرية في غزة عام         
  .والقتل

على حماس أال تبدأ تنفيـذ  " وشمال أفريقيا في المنظمة   وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق األوسط      
أحكام االعدام، ألن ذلك سيكون خطوة إلى الوراء ضد التوجه البارز نحو فرض حظـر عـالمي علـى                   
عقوبة اإلعدام، ولكون السجناء وفي معظم الحاالت، حكم عليهم باإلعدام بعد إجراءات فشلت في تلبيـة                

  ". عادلةالمعايير الدولية للمحاكمة ال
1/4/2010الخليج،   

  
  أوباما ال يستطيع التراجع عن ضغطه على نتنياهو": الغارديان" .63

البريطانية في عددها، أمس، عن مـصدر، تقـول إن          " الغارديان"نقلت صحيفة   : مينا العريبي : واشنطن
ضغطه على  مسؤولين أميركيين يستشيرونه حول السياسة اإلسرائيلية، أن أوباما ال يستطيع التراجع عن             

مهـددة، فـي    ) األمريكية(مصداقية اإلدارة   «: وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة هويته      . نتنياهو
نتنياهو كان يتصور أنه األفضل العام الماضي بعد أن أحرج الرئيس من خالل             . إسرائيل والعالم العربي  

وقفها الحالي، أو تتوصل إلـى      م) األميركية(رفضه طلب تجميد االستيطان، وفي حال لم تواصل اإلدارة          
 .»اتفاق يزيل الضغط عن اإلسرائيليين، فأتوقع أنه سيكون من شبه المستحيل التقدم

وتدور تساؤالت في واشنطن حول جدوى الضغط العلني على نتنياهو، وإظهار شـدة الخالفـات بـين                 
مي حول هـذه القـضية،   فبينما المبعوث األميركي الخاص، جورج ميتشل، يلتزم الصمت اإلعال  . البلدين

تشير مصادر إلى تأييده إلظهار الخالف، بينما مستشار أوباما، دينيس روس، يعارض مثل هذا الـضغط                
 .العلني

، ديفيـد ماكوفـسكي، المقـرب مـن روس،          »معهد واشنطن لشؤون الشرق األوسط    «وقال الخبير في    
شيء خاطئ، ألنهم مقتنعـون بـأن       اإلسرائيليون مقتنعون بأنهم ال يقومون بأي       «: »الشرق األوسط «لـ

هذه القضية الحساسة خلقت عاصفة مثاليـة فـي الوقـت           «: وأضاف. »المناطق التي يبنون فيها يهودية    
المفاوضات يجب أن تبدأ في الحديث عن الحدود أوال مـن أجـل             «وشدد ماكوفسكي على أن     . »الراهن

لقدس هو من عوارض بدال من أسـاس        الخالف الحالي حول ا   «، مضيفا أن    »التخلص من العقبة الحالية   
وهذه هي النظرية التي تستند إسرائيل إليها،       . ، الذي قال إنه عدم بدء المفاوضات بين الطرفين        »المرض

 .»من دون شروط مسبقة«مطالبة إدارة أوباما بالضغط على الفلسطينيين لبدء المفاوضات 
1/4/2010الشرق األوسط،   

  
  األمن أو السالم" إسرائيل"لن تحقق لـاألنشطة االستيطانية : ساركوزي .64

 أدان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بقوة العمليات اإلسـرائيلية           :  هدي توفيق في واشنطن    -واشنطن  
في مؤتمر صحفي مـشترك مـع الـرئيس         - وأكد ساركوزي     , لبناء المستوطنات واألنشطة االستيطانية   
 يتضامن بكل قوة مع موقف الرئيس أوباما بإدانـة البنـاء    أنه-األمريكي باراك أوباما في البيت األبيض     

ـ       االستيطاني واألنشطة االستيطانية   ، مؤكدا أن الوقت     األمن أو السالم  " إسرائيل"، التي قال إنها لن تحقق ل
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 وقال ساركوزي إن انشغال الرئيس أوباما بعمليـة الـسالم            . اآلن قد حان التخاذ مبادرات لصالح السالم      
 ألن    وأن غياب السالم في الشرق األوسط يشكل خطورة علي الجميع،           ،    اإلسرائيلية مهم جدا   -ة  الفلسطيني

   . عدم االستقرار يغذي اإلرهاب في جميع أنحاء العالم
1/4/2010األهرام، مصر،   

  
  شيوعيو البرازيل يطالبون برفع الحصار عن غزة وإعادة بناء منظمة التحرير .65

 12 ـ  9ي البرازيلي الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في الفترة بـين  صادق مؤتمر الحزب الشيوع
اكتوبر الماضي، على التوصيات التالية التي قـدمتها لجنـة الـشؤون والتـضامن الـدولي               /تشرين أول 

  : بخصوص القضية الفلسطينية
  . ن التاريخية التأييد المطلق لبناء الدولة الفلسطينية الديموقراطية العلمانية فوق تراب فلسطي-1
 من اجل تثبيت الحقـوق      1967 انهاء االحتالل الغاشم والظالم لالراضي الفلسطينية التي احتلت عام           -2

  .الوطنية غير القابلة للمساومات ومن اجل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
  . تثبيت وتنفيذ جميع القرارات الدولية التي رفضتها الدولة الصهيونية-3
حاليا من اعداد الشعب الفلسطيني إلى بيوتهم       % 65ة الالجئين الفلسطينيين الذين يشكلون       ضمان عود  -4

  ). الصادر عن االمم المتحدة194قرار   ( 1948وممتلكاتهم التي طردوا منها سنة 
  اسير فلسطيني يقبعون بدون ذنب في سجون اإلحتالل الرهيبـة،            11000 اطالق سراح فوري لـ      -5

ق أحمد سعدات االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وباقي قيادات النـضال             وعلى راسهم الرفي  
  .الوطني الفلسطيني

 اعادة بناء منظمة التحرير، أي اعادة بناء الوحدة الوطنية السياسية المناسبة لهذه المرحلة من نضال                -6
ضلة والتنظيمات الشعبية لقـوى     الشعب الفلسطيني البطل مع ضمان المشاركة الحقيقية لجميع القوى المنا         

  .الشعب
  . التأييد الالمشروط لجميع اشكال المقاومة التي يخوضها الشعب الفلسطيني من اجل استرداد حقوقه-7
  . ازالة جدار الفصل العنصري البغيض  استنادا الى قرارات محكمة الهاي الدولية-8
 1967ت على اراضي فلسطين المحتلة سـنة         تدمير وازالة جميع المستوطنات اإلسرائيلية التي اقيم       -9

  .بما فيها القدس
  . االنهاء الفوري للحصار القاتل على الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة-10 

 ضرورة تشديد الحمالت الدولية من أجل محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وجرجـرتهم الـى               -11
رورة تشديد الحمالت المحلية في المدن والقـرى        المحاكم الدولية، هذا من ناحية ومن الناحية األخرى ض        

  .البرازيلية من أجل محاكمة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية البرازيلية
 نحو بناء ارقى العالقات التضامنية بين الحزب الشيوعي البرازيلي واألحزاب الشيوعية العربية من              -12

  .للنضالأجل تصليب التضامن وتقديم افضل انواع الدعم اللوجستي 
 التأييد والدعم الالمحدود لجميع المحاوالت الرامية إلى توحيد اليـسار الفلـسطيني، إذ مـن غيـر        -13

المعقول استمرار هذه البعثرة بين قوى اليسار حفاظا على مصداقيتها وتعزيزا لمواقفها وتحقيقا لبرامجها              
  .في الوحدة والنضال

30/3/2010المستقبل العربي،   
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   تردي الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية استفحل على نحو يثير القلق:مسؤول أممي .66
 رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس فيليب الزاريني في مؤتمر قال: عهود مكرم- بروكسل 

استفحل تردي الوضع اإلنساني على نحو يثير القلق في األراضي الفلسطينية ، أنه صحافي في جنيف
أنه أزمة للكرامة البشرية ويندى لها وذ لم يتغير عن العام الماضي، بل تفاقم في بعض المناطق المحتلة، إ
 .الجبين

 في المائة من 80وأشار إلى أن السكان أصبحوا فجأة معتمدين على المساعدات اإلنسانية، إذ يستفيد نحو 
ي الواقع لم يقد الحصار إلى ف«: وأردف الزاريني. سكان القطاع من المساعدات الدولية بشكل أو بآخر

أي طريق، فما زال هناك قدر هائل من البؤس في غزة، كما أسفر الحصار عما يسمى باقتصاد األنفاق 
مضيفا أن ما تستطيع األمم المتحدة فعله في غزة ضئيل بسبب . »الذي ساهم في تقويض جهود المعتدلين

 .الحصار
إدخال بعض المواد الالزمة لتنفيذ مشروع األمم المتحدة وذكر أن قرار الحكومة اإلسرائيلية السماح ب

 وحدة سكنية في خان يونس، ستكون له آثار هامشية بالنظر إلى االحتياجات الهائلة في 150لبناء 
وأكد الزاريني على أنه ال يوجد خيار آخر سوى رفع الحصار المفروض منذ نحو ثالثة أعوام  . القطاع

 . على قطاع غزة
1/4/2010عكاظ،   

  
   مليون دوالر لدعم السلطة الوطنية25بريطانيا تقدم  .67

بمـا  ( تبرعت المملكة المتحدة البريطانية هذا األسبوع بخمسة وعشرين مليون دوالر أميركـي              -القدس  
 .لدعم السلطة الوطنية)  مليون جنية إسترليني17يعادل 

أن التبرع يأتي كدليل علي الثقـة       وأوضحت القنصلية البرطانية العامة في القدس في بيان صحفي،امس،          
 مليـون جنيـة     82لمشروع بناء الدولة، وضمن االتفاقية الفلسطينية البريطانية التي تنص علي دفع مبلغ             

 .2011 و2010 مليون جنية إسترليني لعامي 74 ومبلغ 2010 و2009إسترليني لعامي 
لمهم تعزيز مستقبل السالم في المنطقـة،       إنه من ا  ': وقال وزير التنمية الدولية البريطاني دكلس ألكسندر      

وأن نستمر في الجهود المشتركة لبناء مؤسسات فلسطينية قوية قادرة علي تقديم خدمات بمستوى عـال                
وأكد أن المملكة المتحدة تتعهد بااللتزام بهذه القضية مشيرا إلى أن هذا الدعم سوف يحدث                .من الجودة   
 .تغيراً حقيقيا

1/4/2010القدس، فلسطين،   
  

   ألف يورو مساعدة للفلسطينيين 150 اليونان تقدم  .68
 ألف يورو لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تـسديد           150 قدمت اليونان     :  عبدالستار بركات  -أثينا  

 وذلك بالرغم من األزمة المالية التي تعاني         فواتير لصالح القطاع الخاص في مجال األمن وسيادة القانون،        
   . يونان في الفترة األخيرةمنها ال

1/4/2010األهرام، مصر،   
  

  مرحلة التهويد الكبرى للتاريخ والتراث .69
احتلت فلـسطين فـي     ... كما هو موثق في صحف التاريخ والجغرافيا والحضارة والتراث        : نواف الزرو 

 القـومي   الوعي الوطني الفلسطيني دائما قمة الهموم واألولويات واالهتمامات، كما احتلت فـي الـوعي             
وكانت في الوعي اإلسالمي على امتداد األمـة دائمـا سـيرة األمـة              ... العربي صميم الوجدان العربي   
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اإلسالمية، فكانت وبقيت دوما الجوهر والعنوان الكبير لكل ما يجري على امتداد مساحة الوطن واألمة،               
  .قةوكان شعبها جزءا من األمة العري... وكانت جزءا من خريطة الوطن الكبير

حملت فلسطين معها دائما كل العناوين وكل العناصر وكل األبعاد األخرى المتعلقـة بالعقيـدة والهويـة                 
  .واالنتماء والتاريخ والحضارة والجغرافيا واإلستراتيجية والمستقبل

  واألساطير المزيفة" إسرائيل"اختراع 
 البريطانية والحاضنات االستعمارية    فتحالفت وتواطأت المؤسسة االستعمارية   ... كلهم كانوا يعرفون ذلك     

  .الغربية األخرى مع الحركة الصهيونية من أجل العبث بحقائق التاريخ والجغرافيا والمسميات
لـشعب بـال    ... أرض بال شعب    "، وعلى تسويق فلسطين على أنها       "دولة إسرائيل "اتفقوا على اختراع    

  "...!أرض
اغتصبوا .. صحاب الهوية والوطن واألرض والحق والوجود     اقترفوا المجازر الجماعية بالجملة وشردوا أ     

ـ     بمـا  " والزمان العربي في فلسطين   .. عبرنة وتهويد األمكنة والمسميات   "الجغرافيا إلقامة الكيان وسعوا ل
  ".يحمله من مضامين تاريخية وحضارية وتراثية وثقافية ودينية
 العبرية على األجندات اإلسـرائيلية، وأدرك       ومنذ قيامها هيمنت هواجس الوجود والبقاء ومستقبل الدولة       

 مبكرا أن تلك الدولة التي اخترعت على أنقاض وطن وشعب           -إسرائيل-المؤسسون األوائل لذلك الكيان     
جذوره ضاربة عميقا في األرض والتاريخ والحضارة والتراث ال يمكن لها أن تستمر إال باإللغاء الكامل                

  ..! العربية واستبدال رواية وهوية وسيادة صهيونية منهاالشامل للرواية والهوية والسيادة
شـعب اهللا المختـار فـوق    .. أرض الميعاد : فكانت ثالثية األساطير المؤسسة المزيفة للدولة الصهيونية    

  ".أن اليهود هم أصل السكان وأصل البالد" والحق التاريخي، وزعموا مبكرا -العرب–األغيار 
مـع  " إسـرائيل "ونية على مدى العقود الماضية عن االدعاء بأن حروب          لذلك لم تتوقف المؤسسة الصهي    
في كل حروبها كانت هـي المبـادرة والمعتديـة    " إسرائيل"رغم أن ... العرب هي حروب وجود وبقاء   

  .والمغتصبة
هكذا كان المشهد الفلسطيني على مدى عمر القضية منذ النكبة، وهكذا هو اليوم على حقيقتـه، فالدولـة                  

نية لم تتوقف منذ اختراعها عن هجومها اإلستراتيجي الرامي إلى تهويد الزمان والمكان العربـي               الصهيو
  .في فلسطين

  نتنياهو وتهويد التراث والمعالم
واستتباعا فإن األحداث والتطورات والحمالت اإلسرائيلية المتصلة في هذه األيام إنمـا هـي اسـتمرار                

ر العرقي، بل إننا نشهد في عهد نتنياهو تصعيدا محموما لم يسبق            إستراتيجي لسياساتهم المعروفة بالتطهي   
أن شهدناه قبل ذلك، فهناك حروب صهيونية مفتوحة لإلجهاز على األرض والتاريخ والحضارة والتراث              

، حـروب   -فلـسطين -وعلى كل المعالم التي تحكي حكايات الوجود والحضور العربي في هذه الـبالد              
رواية وهوية وحضارة وسيادة صهيونية مزيفة على أنقاض روايتنا وهويتنـا           صهيونية مفتوحة الختراع    

  .وحضارتنا وسيادتنا العربية اإلسالمية
فبعد تهويد الجغرافيا والديموغرافيا والمسميات العربية للمدن والبلدات والقرى، جاءت بالنسبة لهم مرحلة             

 ألـف   30وزعم أنها حوالي    - المعالم التراثية    التهويد الكبرى للتاريخ والتراث، فمن خطة نتنياهو لتهويد       
 في بيـت    -قبة راحيل –إلى مسجد بالل    .. ، إلى تهويد الحرم اإلبراهيمي في خليل الرحمن       -معلم يهودي 

إلى قبر يوسف في نابلس، إلى ما يسمونه الكنيس اليهودي في أريحا، مع التركيز دائما وأبدا على                 .. لحم
لهم، وحتى إلى إجبار السلطة الفلسطينية علـى إلغـاء          " ينة اآلباء واألجداد  مد"المدينة المقدسة باعتبارها    

حتى حفل تدشين ميدان الشهيدة دالل المغربي في رام اهللا قبل أيام باعتبار ذلك احتفـاال برمـز وطنـي                    
وذلك ليس صدفة أو يقظـة  .. -!وحدث ذلك بتدخل من جوزيف بايدن نائب الرئيس األميركي -فلسطيني  
  .تأخرة أو هجوما مفصوال عن تاريخهم وتراثهم العدواني على هذا الصعيدصهيونية م
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اليـوم  " على سبيل المثال     2010شباط  /فعندما يعلن نتنياهو أمام مؤتمر هرتسليا العاشر في مطلع فبراير         
لن أتحدث عن فك االرتباط، وإنما عن االرتباط بتراثنا وبالصهيونية وبماضينا وعن مستقبلنا هنـا فـي                 

وإذا أردنا أن نتحدث عن شيء أكثر أساسية فإنني         "، مؤكدا   "أجدادنا التي هي أرض أبنائنا وأحفادنا     أرض  
سأتحدث عن ثقافة قيم الهوية والتراث، ثقافة معرفة جذور شعبنا، ثقافة تعميق ارتباطنا الواحد مع اآلخر                

فإن شعبا ال   .. ا من جديد   ألف معلم تاريخي يهودي يجب أن نحييه       30في هذا المكان، حيث لدينا حوالي       
  ".3/2/2010/األربعاء/هرتسليا/يتذكر ماضيه يبقى حاضره ومستقبله ضبابيا

أسـطوريا  - ميثولوجيـا  -نقول إنه عندما يعلن نتنياهو ذلك فهذه حرب صريحة ترتدي زيا إيـديولوجيا              
حـد كبيـر    ، بعد أن كانت الدولة الصهيونية قد استكملت على مدى الـسنوات الماضـية إلـى                 -خرافيا

االنقضاض التهويدي على الجغرافيا والسكان، فقلبت الموازين الجيوديموغرافية جذريا لـصالحهم، ومـا            
  .تزال الحمالت التهويدية متواصلة

وفي السياق التهويدي التراثي نفسه، تراكمت التصريحات والمواقف الصهيونية على نحو يـصوغ لنـا               
 اإلستراتيجية الصهيونية على حقيقتها، لمـن مـا تـزال           -رافية اإلخ -الميثولوجية–اللوحة اإليديولوجية   

  .عيونهم مغلقة أو متأذية من الفلسطينيين والعرب وال يرون حتى اآلن الوجه الصهيوني على حقيقته
  جبهة التعليم ومائة مصطلح صهيوني

ائيلي جـدعون   تواصلت حمالت التهويد والصهينة على جبهة التعليم أيضا، إذ أصدر وزير التعليم اإلسر            
ساعر قرارا بإلزام طالب المؤسسات األكاديمية العليا، بزيارة ما أسماها األماكن التراثية اليهوديـة فـي                

  .القدس وأنحاء الضفة لتعرفها وفهمها
خطـة المائـة    "بينما كانت وزيرة التعليم اإلسرائيلية سابقا ليمور لبنات قد سبقت ذلك بإطالق ما أسمته               

تعميق الصهيونية والديمقراطية والتراث اليهودي داخل المدارس       "، الرامية إلى    "يونيةمصطلح لتعليم الصه  
، واشتملت الخطة التي يجري بعثها وتعميمها في هذه األيام على المدارس اإلسرائيلية بمـا               "في إسرائيل 

ع عبـر   فيها المدارس العربية هناك على مائة مصطلح تتحدث عن أهم وأبرز األحداث المتعلقة بالصرا             
إيلـي  "و" أنـواع االسـتيطان   "و" إعالن قيام إسرائيل  "مصطلحات مركزة موجهة معسكرة صهيونيا مثل       

 أي الـسور    -حومـاه ومجـدال   "و" حروب إسرائيل "و" جيش الدفاع "و" بنيامين زئيف هرتسل  "، و "كوهين
لية قبـل قيـام     المنظمات العسكرية اإلسرائي  "وكذلك عن   " محاكمة إيخمان "و" زئيف جابوتنسكي "و" والبرج
، كمـا   "الكارثة أو المحرقـة   -يد فشيم   "و" وعد بلفور "و" الهجرات اليهودية قبل قيام الدولة    "وعن  " الدولة

  .أيضا في المدارس العربية إضافة إلى اليهودية" تراث زئيفي"اتخذت الحكومة اإلسرائيلية قرارا بتعليم 
  محو القرى العربية بما يتالءم مع الرواية الصهيونية

كل ذلك إنما يأتي استكماال لما كانوا قد اقترفوه منذ البدايات من سياسات تطهير عرقي وتهديم وتهويـد                  و
إستراتيجي لكل شيء عربي هناك، ففي الجوهر والمضمون، عملت كل المؤسسات الصهيونية عمليا منذ              

خ دائمـا عبـرة ودرس،      قيام تلك الدولة على إلغاء اآلخر العربي الفلسطيني وشطبه تاريخيا، وفي التاري           
واستحضار ما جرى منذ البدايات على هذا الصعيد ينطوي على أهمية متزايدة في هذه األيام التي تـشهد             

  .هجوما معنويا ثقافيا تراثيا دينيا من جانبهم لم يسبق له مثيل
مـا حـدث    "النقاب عن وثيقة تؤكد أن      " هآرتس"في هذا السياق على نحو حصري كانت كشفت صحيفة          

 كان تدميرا جذريا لمدن وقرى، وتدميرا لحضارة كاملة، بحاضرها وبماضيها، ومن معـالم              1984/معا
 سنة، وحتى الكنس الباقية في األحياء العربية التي هدمت، لقد مسحوا كل شيء على               3000للحياة خالل   
 لطمـس   موشيه ديان حول فلسطين إلى صحراء مدمرة      "، وجاء الحقا في وثيقة أخرى أن        "وجه األرض 

  .19/2/2010هآرتس، ". الحضارة العربية التي كانت قائمة وإقامة إسرائيل عليها
أن "وعلى نحو مكمل أكد مؤرخون ناقدون للحركة الصهيونية، مثل الدكتور إيالن بيبيه، بدورهم علـى                
رة اختفاء القرى الفلسطينية من مواقعها هو جزء من سياسة منهجية مبرمجة لطمس وجودها من أجل بلو               
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تاريخ جديد يتالءم مع الرواية الصهيونية التي تدعي أن البالد كانت فارغة وأنها تحولـت إلـى أرض                  
  ".خضراء مزدهرة بسبب نشاطات الكيرن كييمت وأمثالها

الصهيونية المتعلقة بالنكبة ومشهد التطهيـر العرقـي والتـدمير          /ولذلك نقول ربما تكون الوثائق العبرية     
يدي التنظيمات والدولة الصهيونية، التي يكشف عنها تباعا على مراحـل زمنيـة             الشامل لفلسطين على أ   

متباعدة، من أهم الوثائق التي من شأنها إدانة جنراالت تلك التنظيمات والدولة باقتراف جرائم حرب مع                
  .سبق التبييت والتخطيط

  التهديم من األسرار األشد صونا في إسرائيل
التـدمير  "رخ الدكتور وليد مصطفى أكد في دراسـة نـشرت بعنـوان             وفي سياق النهج نفسه كان المؤ     

من مجموع القرى الفلسطينية التي كانت موجودة في فلسطين قد          % 62.6"أن  " الجماعي للقرى الفلسطينية  
هدمت على أيدي السلطات الصهيونية، وإذا أخذ بعين االعتبار أن بعض أقضية فلسطين لم تقع بأكملهـا                 

ـ   1948ام  تحت سيطرة العدو ع    مـن  % 78.4 قد شـكلت     1967 قرية التي هدمت قبل      468 نجد أن ال
  ". التي خضعت للسيطرة الصهيونية في ذلك العام598مجموع القوى الفلسطينية الـ

وإذا ما أضفنا إلى ذلك جملة ال حصر لها من الوثائق اإلسرائيلية والفلسطينية والبريطانية فإنـه يمكـن                  
ديم الشامل للمدن والقرى الفلسطينية، وسياسـة الترحيـل الـشامل للـشعب             التأكيد على أن سياسة الته    

  .الفلسطيني اعتبرت ركيزة أساسية من ركائز الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل
كما اعتبرت هذه السياسة من أشد األسرار صونا في الحياة اإلسرائيلية كما يؤكد البروفسور اإلسـرائيلي                

 وضمن نطاق األراضي المقامة عليها دولة إسرائيل تعد المـسألة           1948لعام  قبل ا "إسرائيل شاحاك قائال    
من أشد األسرار صونا في الحياة اإلسرائيلية، فال توجد نشرة أو كتاب أو كراس يتحدث عن عـددها أو                   
مواقعها، وهذا أمر مقصود، وذلك من أجل أن تكون األسطورة الرسمية المقبولة عن بالد فارغة قابلـة                 

  ". في المدارس اإلسرائيلية، ولروايتها للزوار والسياحللتعميم
  !أين العرب من كل ذلك؟

وما بين عهد ديان وبن غوريون ومائير وبيغن وشامير وعهد نتنياهو اليوم، الجوهر يبقـى هـو هـو،                   
إسرائيل ال تزال تخـاف الروايـة       " أن   28/2/2010/فالكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي يوثق في هآرتس      

شعب بـال   "وأكذوبة قديمة كبيرة هي     "  موقعا تراثيا يهوديا على اإلنترنت     150هناك  "، مضيفا   "يةالفلسطين
 سنة من وجود الدولة     60 سنة من الصهيونية وأكثر من       100، بعد أكثر من     "أرض أتى أرضا بال شعب    

ـ                ل تـسويغ   ال تزال إسرائيل تحتاج إلى اإلخفاء والتنكر والطمس على الحقائق والتغطية عليها، مـن أج
  ".وجودها، ال يوجد برهان أكبر من ذلك على عدم ثقتها بعدلها

 قرية ضائعة وجدت في البالد مئات السنين، وال تتـرك   416" الكيرن كيميت "دولة غطت بخراج    "ويؤكد  
عالمة تدل عليها وال حتى الفتة، يجب في آخر األمر أن تعطي لمواطنيها التاريخ كله ال فصوال مختارة                  

  ."فقط منه
ـ             ليس هناك أفظع   "فالذي يجري إذن هو اغتصاب للتاريخ والرواية والحقوق بعد أن اغتصبت األرض، ف

من اغتصاب األرض إال محاوالت اغتصاب التاريخ والرواية، وال أشد من التهجير القسري من الـوطن        
لصراع علـى  إال محاوالت تهجير الوطن من الذاكرة والحلم، وليس أفظع من الصراع على األرض إال ا              

  ".المعاني والمفاهيم، كما يوثق لنا الدكتور وليد سيف
  :ولذلك تبقى األسئلة الكبيرة على أجندة العرب

؟ أين الدول واألنظمة والقمم العربية من مسؤولياتها التاريخية والقوميـة ممـا   ...أين العرب من كل ذلك    
  ؟...يجري في فلسطين

 الشامل على فلسطين قضية ونكبة وتاريخا وحضارة وتراثا لن          فالهجوم الصهيوني اإلستراتيجي التهويدي   
  ...!يتوقف
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فلماذا إذن التمسك العربي بخيار السالم اإلستراتيجي مع دولة ليس لها عالقة بالسالم وال تعرف سـوى                 
  !؟..سياسات التطهير العرقي

األمة بالتأكيد إلى غد إلى     تطمح  .. اللوحة العربية البادية بال حضور وبال قرار سيادي وبال إرادة عربية          
  ..!فجر عربي جديد فيه من الغضب والمسؤولية ما يؤدي إلى تغيير المعادالت

 31/3/2010نت، .الجزيرة
  

 الدور الفلسطيني في التراجع العربي .70
  ياسر الزعاترة

هناك من األنظمة العربية من دأب على التساؤل عما إذا كان عليـه أن يكـون فلـسطينيا أكثـر مـن                      
  .طينيين ، وبالطبع في سياق تبريره االنحياز لخط التسوية والمفاوضات واالبتعاد عن خيار المقاومةالفلس

بين الرئيس السوري ونظيره الفلسطيني ، وذلـك        " سرت"نتذكر ذلك بمناسبة الجدل الذي دار خالل قمة         
السلمية ، مع أن واقـع      حين رد الثاني على األول رافضا فكرة المقاومة المسلحة وداعما لفكرة المقاومة             

الحال هو أن الكلمة كان يمكن أن تمر من دون مشكلة ، ألن األصل في القمم هو البيان الختامي ولـيس                     
الكلمات التي قد يجنح بعضها نحو التشدد ، سواء تم ذلك عن وعي وقناعة ، أم مجرد مغازلة للجمـاهير      

  .وتهربا من مسؤولية التردي العام
لفلسطيني شيئا عن ماهية المقاومة السلمية التي يتحدث عنها ، وهـل هـي مقاومـة                لم يقل لنا الرئيس ا    

رمزية كتلك التي نتابعها أسبوعيا في نعلين وبلعين ، أم أنها رفض شامل لالحتالل وتحد له بكل وسـيلة                   
وإذا صح ذلك ، فلماذا عملت السلطة كل جهدها من أجل لجم االحتجاجات الـشعبية               . ممكنة عدا السالح  

في محطات كثيرة ، من بينها العدوان على قطاع غـزة ، وكـذلك العـدوان المـستمر علـى القـدس                      
  . والمقدسات؟،

ال ندري كيف يمكن االدعاء بتبني المقاومة السلمية ، بينما التنسيق األمني مع المحتلين يسير دون توقف                 
 فيما خيرة رجاالت الـشعب      ، وبينما الجنرال دايتون يسرح ويمرح في طول الضفة الغربية وعرضها ،           

الفلسطيني يقبعون في سجون السلطة ، ويالحق اآلخرون دون هوادة ، فيما تعسكر الجامعـات ويمنـع                 
  . الطلبة من التعبير عن آرائهم؟،

من الصعب االدعاء بمسؤولية القيادة الفلسطينية عن التراجع العربي المزري الذي نتابعـه منـذ سـبع                 
ا التراجع هو الذي سمح لتلك القيادة بوراثة فتح ومنظمة التحرير رغم أنهـا لـم   سنوات ، ال سيما أن هذ    

تكن ذات شعبية تذكر بين قواعد الحركة ، فضال عن حقيقة أنها هي ذاتها من حـاول االنقـالب علـى                     
  .ويسر لإلسرائيليين التخلص منه" الزعيم الرمز"

 لما كان باإلمكان تمرير قتل ياسر عرفات بتلـك          نعم ، لوال التراجع العربي وعلى رأسه الشقيقة الكبرى        
السهولة ، ومن ثم تمرير القيادة لخصومه الذين يحظون بمباركة أمريكية إسرائيلية ، ما يعني أننـا إزاء                  

  .معادلة متداخلة إلى حد كبير
سـمي  لكن ذلك ال ينفي أن جزءا ال بأس به من التراجع العربي الرسمي ما زال يستند إلى التراجـع الر                   

الفلسطيني ، ولو غيرت القيادة الفلسطينية نهجها وانحازت مثال إلى معسكر المقاومة والممانعة الختلـف               
ولعل ذلك هو ما يفسر رد الرئيس الفلسطيني على الرئيس السوري ، وعدم ترك اآلخرين يردون                . األمر
  .عليه

لى الكيـان الـصهيوني ، فهـي        والحق أن الشعب الفلسطيني ال يطلب من هذه األنظمة إعالن الحرب ع           
أعجز من أن تفعل ذلك في هذه المرحلة ، ولكن رفض الحرب ال يعني االستسالم لرغبات اإلسرائيليين ،             

  .وعدم الرد على ممارساتهم القذرة
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كيف يمكن مثال تبرير الحديث المستمر عن السالم كخيار إستراتيجي ، بينما يدير الطرف اآلخر ظهـره                 
 ويمعن في األراضي المحتلة استيطانا وتهويدا ، بينما يتبجح بطرح حلول ال يمكـن أن                للخيار المذكور ،  

يقبل بها أي أحد ، ومع ذلك ال يجرؤ النظام العربي الرسمي على اتخاذ خطوة رمزية تتمثل في سـحب                    
  . المبادرة العربية من التداول؟،

رئة النظام العربي الرسمي ، ولو تجـرأت        المعضلة األساسية إذن هي في القيادة الفلسطينية ، من دون تب          
تلك القيادة على مقاومة العدو وتحديه ، لما كان بوسع األنظمة أن تتقاعس فـي الـدعم ، ال سـيما أن                      

ونتذكر هنا انتفاضة األقصى حين    . الشارع العربي لم يعد غائبا عن المشهد في ظل ثورة وسائل االتصال           
ي بتبنيه لها ، فما كان من األخير إال دعمها ، وإن علـى نحـو                فاجأ ياسر عرفات النظام العربي الرسم     

  .محدود
نكرر، مصيبة الفلسطينيين في قيادتهم التي حددت مسارها الرافض للمقاومة ، وقبلت بما يقدمه االحتالل               
من فتات، حتى لو ظلت تقول إنها تطلب المزيد ، ومن دون تغيير هذه المعادلة لـن يتحـرك الوضـع                     

ون في اتجاه استـسالم فلـسطيني       لى األمام ، ومن يطالبون بمصالحة مع هذا النهج إنما يدفع          الفلسطيني إ 
  .، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركواعام

  1/4/2010الدستور، األردن، 
  

 "سرائيل عميقة بالفعلإأزمة " .71
  *جيمس وات

طن كانت نقطة لقد كان االسبوع الماضي اسبوعا غير اعتيادي حيث أن الدراما التي حدثت في واشن
هذا . تحول إن لم تكن في منهجية الحكومة االسرائيلية فبالتأكيد في صبر االدارة االمريكية على اسرائيل

 من أية اشارة الى أن حكومته قد تلقت AIPACوقد خال خطاب رئيس الوزراء نتنياهو أمام االيباك 
صدر عقب اجتماعها االخير في العاصمة تحذيرا شديد اللهجة من قبل الرباعية الدولية في بيانها الذي 

 .الروسية موسكو
كما لم يشر نتنياهو أيضا الى أن الواليات المتحدة األمريكية قد اشارت على مدى من الزمن وبكل 
وضوح الى أن سياسة اسرائيل االستيطانية وعلى االخص طرد السكان العرب من القدس الشرقية تعد 

نظر اليه الواليات المتحدة ودول مثل بريطانيا ليس فقط كعنصر هام عقبة حقيقية أمام السالم الذي ت
 .ألمنها القومي وانما ايضا كخطوة اساسية لتحقيق العدالة وحكم القانون

 قد أعطى شعورا بالنشوة الغامرة كما هو الحال عادة AIPACال شك أن تصفيق اعضاء منظمة االيباك 
ولكن المشكلة الرئيسية تستمر . اء الحقا في البيت االبيضولكن الصحوة من تأثير هذا االنتشاء قد ج

بالظهور بسبب الجدل الذي تطرحه اسرائيل نفسها حيث أنه بغض النظر عن المحتوى العاطفي يجب أن 
يكون هنالك ارتباط بالحقائق والتفكير السليم ومبادي االخالق المشتركة لكي يستقيم الجدل مع الجمهور 

أعتقد أن إسرائيل قد فقدت هذا الجمهور كما أن إسرائيل نفسها تظن أنها قد فقدته وأنا . غير الصهيوني
 .ولكنني أعتقد أنها لم تعمل على ايجاد السبب أو الحل

فعلى سبيل المثال إن التأكيدات غير المستندة الى الحقيقة على االطالق مثل التأكيد على أن الشعب 
نة تؤكد بالضرورة غياب المنطق السليم أو المحتوى الحقيقي  س5000اليهودي قد بنى مدينة القدس قبل 

والغريب في األمر أن الجمهور الغربي قد تقبل ولفترة زمنية طويلة ادعاءات كهذه . للجدل المطروح
أنا أعتقد أن السبب وراء ذلك يكمن في أن الجمهور الغربي كان يأمل بالتوصل في مرحلة : بدون بحث

 .وماسية القوية لتسوية معقولة مع السكان الفلسطينيين االصليينما وببعض الجهود الدبل
لقد كانت تسوية كهذة قاب قوسين أو أدنى وذلك في أوساط التسعينيات ولكن التراجع المأساوي في عملية 
السالم الذي حصل بعد ذلك قد دفع بال شك الجمهور الغربي وغيره من الجماهير لتحدي المنطق 
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 ال تجد خارج اسرائيل أحداً إال قلة قليلة ممن هم على استعداد لتبني المنطق الصهيوني برمته حيث
  .إن أزمة اسرائيل عميقة بالفعل .الصهيوني كما يقدم لهم بدون مناقشة

  السفير البريطاني في عمان*
  "عمون"

 1/4/2010القدس، فلسطين، 
  

  هل مازالت المفاوضات هي الحل األوحد؟ .72
 أسعد عبد الرحمن. د

، فهـي   "التسوية"مة اإلسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو ال يمكن اعتمادها شريكا في عملية             الحكو
طبعا ليس آخـر هـذه      . والتهويد" االستيطان"تقابل دعوات الجميع للسالم والتسوية بمزيد من االستعمار         

" االستيطانية" كل النشاطات    حول سالم الشرق األوسط، الداعي إلى تجميد      " اللجنة الرباعية "الدعوات بيان   
، وتفكيك كل المواقـع المتقدمـة       "النمو السكاني الطبيعي  "لما يسمى   ) تلك المخصصة لالستجابة  (بما فيها   

، واالمتناع عن القيام بعمليات هدم أو إبعاد في القدس الشرقية، وإلـى             2001مارس  / التي بنيت منذ آذار   
  .مين إلى قيام دولة فلسطينيةاستئناف المفاوضات بغية التوصل في غضون عا

. من جهتها، ترى القيادة الفلسطينية أن المفاوضات هي الحل األوحد لتحقيق السالم وقيام دولة فلـسطينية               
التي بدأت منذ أوسلو والتي قضتها الوفود الفلسطينية المفاوضـة          " سنوات الضياع "فرغم ما يمكن تسميته     

سرائيليين لطالما خرجوا على الجميع بما يثبت دائما اسـتحالة          ، فإن اإل  "تسوية"تحاول عبثا الوصول إلى     
صحيح أن الجانب الفلسطيني يعتقد أنه ال يستطيع التفاوض مهما كانـت الظـروف              . نجاعة المفاوضات 

. بل في استمرار التفاوض   " تسوية"واألسباب، كون كل الدعم الدولي للسلطة مشروطا ليس بالوصول إلى           
، والبديل هو رفـض     "حمل كاذب "رار المفاوضات ضمن الظروف الحالية هو       لكن صحيح أيضا إن استم    

العودة إلى المفاوضات حتى التوصل أوال إلى صـيغة يجـرى فيهـا وقـف العـدوان، واالسـتيطان                   
فـالعودة  . االستعماري، ورفع الحصار، وفتح الحدود والمعابر، وتهدئـة متبادلـة وشـاملة ومتزامنـة             

ال للعالم بأن السالم قادم بـين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين طالمـا أن              للمفاوضات تعطي انطباعا مضل   
  .هذا أوال. المفاوضات مستمرة

أما ثانيا، فإن على القيادة الفلسطينية التمسك بقرار اإلجماع الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في               
كزي تمسكه الكامل والثابت    المجلس المر "والذي نص على تأكيد     ) 2010 يناير   16 و 15(دورته السابقه،   

بوقف االستيطان اإلسرائيلي في القدس ومحيطها وفي األراضي الفلسطينية المحتلة قبل أي حديث عـن               
استئناف جديد للمفاوضات مع إسرائيل، كذلك على تحديد مرجعية وفـق قـرارات الـشرعية الدوليـة                 

لة الفلسطينية وبالقـدس الـشرقية       حدودا للدو  1967للمفاوضات، وتحديد سقف زمني لها، وبحدود عام        
فاستئناف المفاوضات فـي ظـل اسـتمرار        ". 67جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام         

المقارفات اإلسرائيلية، حتى وإن كانت مفاوضات غير مباشرة، هو تكريس للرؤيـة اإلسـرائيلية لـنهج                
واقع على األرض، مع التحذير مـن خطـر         المفاوضات ومرجعياتها، مع استمرار فرض سياسة األمر ال       

تحويلها إلى مفاوضات على قضايا جزئية كما جرت عليه العادة في السابق، ثم ممارسة الضغوط ذاتهـا                 
  .لمواصلتها بعد انقضاء األشهر األربعة التي أقرتها لجنة المتابعة العربية وإن بحجج مختلفة

حبة المرجعية في تقرير استئناف المفاوضات من عدمها،        ما المشكلة في أن تتمسك القيادة الفلسطينية، صا       
؟ فنحن لسنا مع من يطالب مفاوضينا باالعتراف بـأن المفاوضـات كانـت              "المركزي الفلسطيني "بقرار  

جريمة ال يمكن أن يغفرها لهم الشعب الفلسطيني، بل ندعوهم للتمسك بما سبق وأعلنوه صـراحة بأنهـا                  
 أوال، قبل أي شيء، وقفها إلى حين توقـف المقارفـات االحتالليـة              باتت مفاوضات عبثية من المطلوب    

لذا، ال بد من وقفة جدية مع النفس ومراجعة الموقف الفلـسطيني برمتـه، تبـدأ بـالحوار                  . اإلسرائيلية
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والتدقيق في الحسابات والعودة إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتنظيماته وعلى رأسها منظمة التحرير             
التي وافقت على وثيقـة     " من خارجها "ممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وكل القوى        الفلسطينية ال 

الوفاق الوطني، بل والتنسيق مع رموز وقيادات العمل القومي الفكري واإلسالمي والتقـدمي لمواجهـة               
ق فالمفاوضات، وحدها، لن تجعل إسرائيل تنظر جديا لالعتـراف بـالحقو          . تحديات المرحلة ومتطلباتها  

والتوقف " االستيطان"الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن يجعلها تعيد القدس أو أقلها توقف مؤقتا             
كما أنه ليس هناك حاليا معطيـات تـشجع علـى           . عن تحويل األرض إلى جيتوهات متقطعة األوصال      

خاصة في مدينـة    فحجم المقارفات اإلسرائيلية زادت واتخذت أبعادا غير مسبوقة         . استئناف المفاوضات 
القدس التي تعتبرها إسرائيل، بأكملها، عاصمتها التي ال تتجزأ، وأن الخطط الخاصة ببناء وحدات سكنية               
جديدة في شرق القدس شأن داخلي خاص بإسرائيل ليس ألحد أن يتدخل فيه، حتى وإن كان هذا الشخص                  

القرارات "لسطيني محمود عباس أكد أن      بل إن الرئيس الف   . الواليات المتحدة نفسها، أكبر حليف إلسرائيل     
التي أعلنتها الحكومة اإلسرائيلية عن إقامة آالف الوحدات االستيطانية الجديدة تشكل نسفا للثقة وضـربة               

  ".قاصمة للجهد الذي بذل خالل الشهور الماضية إلطالق المفاوضات غير المباشرة
االنتفاضـة، إن   / ية للتحرك الجماهيري، أو الهبة    بعد هذا، أيضا، ما المشكلة في تكريس القيادة الفلسطين        

شئتم، في الضفة الغربية، والمسارعة ببناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية تتسع يوما بعد يـوم، وإعـادة                 
النظر في التزامات السلطة الفلسطينية، خاصة األمنية، تجاه إسرائيل، وتعميق التعاون مع قوى التضامن              

" االسـتيطانية "فحقا، لم يعد مقبوال الـسماح باسـتمرار الـسياسة اإلسـرائيلية             . الدولي لتوسيع الحملة  
االستفزازية في غياب ضغط أمريكي فعلي يلزم إسرائيل بوقف هذه األعمال والممارسات، مـع التأكيـد                
على ضرورة أن يأخذ الموقف العربي أبعادا جادة وحقيقية تزيد من عزلة إسرائيل وترفع سقف الموقف                

  .الدولي
بعد هذا وذاك، ربما يكون األنسب أن يتغير أسلوب األداء التفاوضي الفلـسطيني المغيـب للمؤسـسات                 

الفلسطيني صنعا حين تجاوز عالم الحديث واالعتـراض        " حزب الشعب "وللقوى الفلسطينية، ولقد أحسن     
يل موقفه  ودخل في عالم تسج   ) مباشرة كانت أم غير مباشرة    (الشفوي على مساعي استئناف المفاوضات      

في مذكرة رسمية مكتوبة رفضت أي دعوة للمفاوضات في ظل استمرار المقارفات اإلسرائيلية وبخاصة              
في دورته األخيرة في    (في القدس، مثلما كرست موقف كل القوى الممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني             

 هو الموقف الذي تبنته     -انات فيما تؤكده الوثائق والبي    -بل إن هذا الموقف كان    ).  يناير المنصرم  15/16
. حركة فتح سواء على لسان قائدها الرئيس أبو مازن أو على لسان لجنتها المركزية ومجلسها الثـوري                

ولو ضمن شروط   (الغطاء الستئناف المفاوضات غير المباشرة      " لجنة المتابعة العربية  "وحتى حين وفرت    
بل واألمريكية والدولية علـى     (العربية  " حسن النوايا "وجدنا الحكومة اإلسرائيلية تقابل     ) مضمونة وزمنية 

جديد تلته قرارات مشابهة تكرس بمجموعها الرفض اإلسرائيلي الحازم لوقف          " أسمنتي"بقرار  ) حد سواء 
  !!!االستعمار" االستيطان"

  1/4/2010الشرق، قطر، 
  

  نهاية عصر الغموض اإليجابي: "إسرائيل"أميركا و .73
  غيورا ايالند

 مع الواليات المتحدة، للمرة االلف، أن الغموض االيجابي هو بالفعل أمر إيجابي، طالمـا               تكشف االزمة 
عندما يقرر أحد الطرفين، وال سيما اذا كان قوة عظمى، أن يسمي الولد باسمه،              . يتمتع الطرفان بوجوده  

يلحـق التغييـر   . قاًتغيير الواقع أو تغيير قواعد اللعب أمر محتمل طالما كان منسقاً مسب. ينشأ واقع جديد 
على نحو مفـاجئ، وهـذا   ) الواليات المتحدة(ضرراً كبيراً في اللحظة التي يتم من جانب الطرف القوي         

  .بالضبط ما حصل اثناء زيارة نتنياهو الى واشنطن
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ولم تكـن   .  اقترح الرئيس كلينتون خطته لحل النزاع االسرائيلي ــ الفلسطيني         2000في كانون االول    
ن مبادئ مبسطة، بل اقتراحات ملموسة، جغرافية، فنية، وكمية لحل كل واحد من المواضيع              هذه قائمة م  
  .الحدود، الترتيبات االمنية، القدس، الالجئين، وغيرها: الجوهرية

منذ ذلك الحين وحتى اليوم فان فكرة الدولتين هي في نظر كل ادارة اميركية، وبالتأكيد ديمقراطية، اسـم       
الحدود بينهما تقوم على أساس خطوط      (بين النهر والبحر ستكون دولتان      : جوهرهاً. سري لخطة كلينتون  

، القدس ستقسم، تفرض قيود على تسليح الدولة الفلسطينية، والالجئون بشكل عام            ) مع تعديالت طفيفة   67
 حـل   لالميركيين، كما للطرفين، واضح أن اتفاقا دائما على أساس الموافقة على          . لن يعودوا الى اسرائيل   

  .الدولتين هو خطة كلينتون مع تغييرات طفيفة، وال يهم من يكون المتفاوضون
على مدى تسع سنوات، ثماني سنوات بوش وسنة اوباما، فضل االميركيـون واالسـرائيليون االكتفـاء                

شارون في حينه وكذا نتنياهو عرفا كيف يتعايـشان مـع هـذا             . بالموافقة على المبدأ الغامض للدولتين    
كان مريحاً للواليات المتحدة والسرائيل، على حد سواء، الشرح بأن طبيعـة االتفـاق              . م المبسط المفهو

  .الدائم ليست معروفة، وهي ستكون خاضعة للمفاوضات بين الطرفين
قبل نحو أسبوع قرر اوباما عدم االكتفاء باالسم السري والتأكد من ان نتنياهو ايضا يفهم ويوافق على أن                  

افترض رئيس الوزراء أن أجوبـة حقيقيـة، اذا         . الحرج كبير . معناه تأييد خطة كلينتون   " نالدولتي"تأييد  
كانت كهذه على اطالق، يتعين عليه أن يقدمها فقط في المفاوضات، وها هو مطالب بأن يعطيهـا هنـا                   

  .واآلن
، ولكـن   هذه أخطاء جـسيمة   . كتب كثير عن أخطاء ارتكبت حول الرحلة االخيرة الى الواليات المتحدة          

كما أنه يعرف ان    . يعتقد نتنياهو أن خطة كلينتون سيئة السرائيل      : الخطأ الحقيقي مغاير  . معظمها تكتيكي 
  .ليس في وسعه تحقيقها، حتى لو أراد

لـيس  . خطة كلينتون غيـر مقبولـة     : "منذ لقائه األول مع أوباما، قبل سنة، كان ينبغي لنتنياهو أن يقول           
ولما كنت اوافق على أن من المهم حل النزاع، بودي أن اعرض            . 2000 صدفة ردها الطرفان في العام    

تفـضل واسـمح    ). وتوجد كهذه، ونتنياهو يعرفها جيـدا     (عليك اقتراحات بديلة او تحسينات ذات مغزى        
لفريق اسرائيلي ــ اميركي بأن يدرس بسرية هذه االفكار االخرى على مدى ثالثـة اشـهر، قبـل أن             

  ".تبلور موقفك
والتي هي، كما اسلفنا، التفسير االميركي الوحيـد لــ          (ن ذلك، قبل نتنياهو رسميا خطة كلينتون        بدالً م 

وعندما طلب أوباما فقط سماعه يقول صراحة ما قاله ظاهراً في خطاب بار ايالن، علقـت                "). الدولتين"
  .الكلمات في فمه

ثانيا، خطة كلينتون هي الحل     . رة بديلة أوالً، ليس السرائيل أية فك    : االستنتاجات االميركية الالزمة بشعة   
  .ثالثا، رئيس وزراء إسرائيل ليس رجالً مصداقاً. الوحيد وال يوجد غيره

. المسافة من هنا الى وضع تملي فيه الواليات المتحدة خطة، وعلى رأسها جدول زمني ملـزم، قـصيرة     
 ينبع من أن الفلسطينيين ايـضا       وللمفارقة يمكن القول ان االحتمال االساس للخروج من الوضع االشكالي         

اعتراف بدولة يهودية، اعالن عن انهاء المطالب، والتخلي عن حـق           (ال يمكنهم أن يقبلوا خطة كلينتون       
  .ما كان ابو مازن مستعداً حتى للبحث مع اولمرت في تلك الصيغة). العودة

  "يديعوت"
  1/4/2010األيام، فلسطين، 
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