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  مركز الزيتونة ينعي خبير القانون الدولي الدكتور كمال ناجي
ينعي مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت، ببالغ الحزن واألسى، وبمزيـد مـن الرضـا                

كتور كمال عبد العزيز ناجي، الباحث المتخصص في القانون الدولي، وأحد قـادة             بقضاء اهللا وقدره، الد   
 مع ثالثة من رفاقه بـالقرب مـن          أثيم  الذي استشهد في حادث اغتيال     فتح البارزين في الساحة اللبنانية،    

لفقيد  سائلين اهللا أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهل ا          ،23/3/2009ة ومية جنوبي لبنان في      مخيم المي 
  .الصبر والسلوان

 وأنهـى   ،1952 في بلدة جباليا شمال قطاع غـزة سـنة         الشهيد الذي عرف أيضاً باسم كمال مدحت      ولد  
أنهى دراسته في الكلية    قد   و . وانضم لصفوف الثورة الفلسطينية    1967 سنة ، ثم غادره  تعليمه في القطاع  

  .ن الدولي من الجامعة اللبنانية ثم حصل على شهادة الدكتوراة في القانو،في موسكو الحربية
  ياسر عرفـات   زعيم الراحل رتبة لواء، وكان من المقربين لل     ووصل ل  حركة فتح في صفوف   ناجي  تدرج  

، قبل أن يعود إليها عن طريـق قبـرص سـنة            1982التي غادرها معه سنة     ،  خالل وجوده في بيروت   
ستخبارات العسكرية الفلسطينية وقائـد     قائد جهاز اال  ، من بينها     عدة مناصب   بعد عودته  تقلدوقد  . 1986

يـشغل  ، كما كان    مسؤول اللجنة األمنية في مخيمات لبنان     و ،1992و 1987 يالمنطقة الوسطى بين عام   
  . منصب مساعد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنانأخيراً

ـ              ل فـي حلقـات     وكان الراحل أحد المشاركين باستمرار في نشاطات المركز، حيث قدم عدة أوراق عم
قطاع غـزة بعـد     : النقاش والمؤتمرات التي عقدها المركز، وكان من بين الموضوعات التي شارك فيها           

االنسحاب اإلسرائيلي، وآفاق مشروعي المقاومة والتسوية لحل القضية الفلسطينية، وانعكاسات األزمـة            
ـ           اق المـصالحة الوطنيـة، وفـتح       اللبنانية على الالجئين الفلسطينين في لبنان، والحوار الفلـسطيني وآف

 2008 و 2007واحتماالت انعقاد المؤتمر السادس، والتقييم االستراتيجي للقـضية الفلـسطينية لـسنتي             
  .2009 و2008والتقدير االستراتيجي لسنتي 

وقد كان له دور بارز في إثراء النقاشات األكاديمية، من خالل خبرته وتعمقه في القانون الدولي، كما في                  
 الداخلي الفلسطيني، وكان مثاالً للخلق الدمث، والعقلية المتفتحة، وقبول الرأي اآلخر، والحـرص              الشأن

  .على الوحدة الوطنية الفلسطينية
إن استشهاد الدكتور كمال ناجي ليس خسارة لحركة فتح وحدها، بل هو أيضاً خسارة للساحة األكاديميـة                 

  .الفلسطينية وللحركة الوطنية الفلسطينية
  

  نائب ممثل منظمة التحرير في لبنان بعبوة ناسفة )مدحت(  ناجيكمالالدكتور اللواء يال اغت .1
 ومن  مالك القعقور،)شرق صيدا(مخيم المية ومية  نقالً عن مراسلها في 24/3/2009الحياة، نشرت 
ل نائب  ضربة موجعة في لبنان، باغتياامنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح تلقت أن رام اهللاوبيروت 

رئيس المكتب التمثيلي للمنظمة في لبنان، اللواء كمال مدحت، بعد ظهر أمس بانفجار عبوة ناسفة، 
المالصق لمخيم عين (فُجرت بجهاز تحكم من بعد، استهدفت سيارته بعد خروجه من مخيم المية ومية 

مسؤول الرياضة هم [يه  جانب اللواء مدحت ثالثة من مرافقإلىواستشهد  .جنوب لبنان) الحلوة في صيدا
 وجرح ثالثة آخرون كانوا في ،] العقيد أكرم ضاهر ومحمد شحادة وأحمد ضاهر التحريرفي منظمة
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 منخفض محاذ إلىسيارة مواكبة استقرت في الحفرة التي أحدثها االنفجار بعدما قذف سيارة مدحت 
  .لطريق المية ومية

 إرهابية، في بيان صدر عن الرئاسة في رام ووصف الرئيس محمود عباس اغتيال مدحت بأنه جريمة
  .اهللا

وتساقطت أشالء مدحت ورفاقه الثالثة على بعد مئات األمتار، من مكان االنفجار الذي قدر حجم عبوته 
  . كلغ من المواد المتفجرة، وكذلك أجزاء من سيارة المرسيدس التي كانت تقلهم25بـ

عبوة وضعت في مصرف للمياه تحت زفت الطريق التي سلكها  الأن المية ومية إلى "الحياة"وأفاد مندوب 
 االنفجار كان إنموكب مدحت، وهو يخرج من المخيم، فيما قال ممثل منظمة التحرير عباس زكي 

وأكد أمين سر حركة فتح في لبنان العميد سلطان أبو العينين . "يو بي أي"يستهدفه كما نقلت عنه وكالة 
 الذي كان سبق مدحت للتعزية بوفاة أحد عناصر فتح قبل أيام في اشتباك  االنفجار كان يستهدف زكيأن

 أنوأفادت المعلومات .  دقيقة من مرور مدحت عليها15عائلي، وخرج سالكاً الطريق نفسها قبل زهاء 
وهذا ما أشار إليه أبو . السيارات التي يستخدمها زكي وتلك التي يتشكل منها موكب مدحت متشابهة

 أصابع إسرائيلية ألن من نفذ إلى أي جهة فيما أشار زكي إلىاً الذي تجنب توجيه االتهام يضأالعينين 
  ."يعمل في شكل أو في آخر مع إسرائيل"الجريمة 

ولقيت الجريمة استنكاراً واسعاً، فلسطينياً ولبنانياً، خصوصاً أن مدحت عمل خالل السنوات الماضية 
خيم عين الحلوة وعلى إعادة هيكلة حركة فتح داخل المخيم، على التهدئة داخل المخيمات وال سيما م

  .ونجح في إقناع عدد من التنظيمات اإلسالمية بالتزام مرجعية المخيم منعاً لالقتتال الداخلي
ووصف زكي الذي شكّل اغتيال مدحت ضربة لجهوده توحيد المرجعية الفلسطينية في لبنان على قاعدة 

دم الشهداء األربعة لن يذهب " إن، وقال "غادرة وجبانة"انية، الجريمة بأنها الخضوع لقوانين السلطة اللبن
وعن  ." يذهب كمال مدحت صاحب التاريخ بهذه الطريقة الجبانةأنهدراً وال يجوز تحت أي ظرف 

 الوضع خطير ونحن نتصرف بمسؤولية عالية لئال أنال شك ": وجود هواجس من تداعيات االغتيال، قال
ورفض زكي التعليق على ما تردد عن ان . "ي تبعات، وإن شاء اهللا نتجاوز هذا اإلشكالتكون هناك أ

 مررت بعشر دقائق وقع أنبعد . ال أريد التحدث في هذا الموضوع": العبوة كانت تستهدفه قائالً
  ."االنفجار

ية والسعي أما سكان مخيم المية ومية، فكان ذهولهم مختلفاً، خصوصاً أن مدحت زارهم من أجل التعز
اللواء كمال تحدث عن "وقال ربيع حسين، وهو من سكان المخيم، إن  . مصالحة بين عائلتينإجراءإلى 

ضرورة الحفاظ على التهدئة وحقن دماء الفلسطينيين وتجنب توتير الوضع األمني باشتباكات فردية أو 
ان السالح الفلسطيني يجب أن يكون عائلية أو حتى تنظيمية ألن هذه األمور ال تخدم القضية الفلسطينية و

وأوضح أن مدحت أمضى في المخيم أكثر من ساعة، وأن السكان . "اإلسرائيلي العدو إلىموجهاً حصراً 
  .في مثل هذه المناسبات ال يعرفون من يأتي من الفعاليات والقيادات الفلسطينية

ناني أن يكون المستهدف وفيما رجح مصدر أمني رسمي لبلى أنه  إ21/3/2009السفير، وأشارت 
باالنفجار، عباس زكي، قال مقربون من مدحت إنه كان يشعر في األيام األخيرة بأنه عرضة لالغتيال 

أنا خائف ": وهو صارح أكثر من مسؤول أمني لبناني وبعض المقربين منه بذلك وكان يردد أمامهم
ب من مخابرات الجيش اللبناني وأضاف المقربون أن مدحت طل. "وأشعر بأن هناك من يدبر اغتيالي

تسهيالت معينة، فكان الجواب بأنه يستحسن أن ال يتنقل كثيراً في هذه المرحلة، وأن األمر نفسه يسري 
وقبل ساعات من اغتياله طلب تسهيل خروجه من على . على عباس زكي، لكن مدحت رفض االمتثال

 ! "لكن ما كنا نخشاه قد حصل"دة بالحذر حاجز الجيش اللبناني، فكان له كل ما أراد مع نصائح جدي
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في لبنان " الكفاح المسلح الفلسطيني"مسؤول  أن وكاالتوالبيروت من  24/3/2009الخليج، وأضافت 
العميد منير المقدح، أكد أن مدحت كان له دور ايجابي وصمام أمان، مشيرا إلى أنه كان أبلغ الرئيس 

  .عباس بمحاوالت متعددة الغتياله
منير المقدح اتهم في تصريحات خاصة لـ  أن بيروتمن  23/3/2009 قدس برس، وكالة وجاء في

واضح أن الجهة المستفيدة "بالوقوف وراء الحادث، وقال " عمالء إسرائيل"من أسماهم بـ" قدس برس"
 -من هذا الحادث هم عمالء إسرائيل الذين يريدون خلق فتنة داخلية في المخيمات، فتنة فتحاوية 

 حمساوية، وقد كان اللواء كمال مدحت قد كتب رسالة مطولة للرئيس محمود - ية، أو فتحاويةفتحاو
عباس كشف له فيها النقاب عن مجموعة من محاوالت االغتيال التي استهدفته، وعموما نحن تركنا 

، "بع تفاصيلهاألمور كلها بعهدة القضاء اللبناني، حيث أن الجيش اللبناني بادر اآلن بمعاينة االنفجار وتت
  .على حد تعبيره

  
   ينفيالمالكيو... السلطة تطلب من االتحاد األوروبي عدم االتصال بحماس .2

طالبت دول االتحاد األوروبي بعدم   السلطة الفلسطينية أنرام اهللامن  24/3/2009الخليج، نشرت 
جية والناطق الرسمي وقال وزير الخار. إجراء اتصاالت مع حركة حماس، قبل تحقيق االتفاق الفلسطيني

خالل مؤتمر صحافي في " الخليج"ـرياض المالكي، ردا على سؤال ل. باسم حكومة تسيير األعمال، د
رام اهللا، إن السلطة تقدمت من خالله بطلب مباشر لالتحاد األوروبي خالل اجتماعات بروكسل األسبوع 

حركة قد تفهم منها استعداد المجتمع الماضي بعدم إجراء اتصاالت أو لقاءات مع حماس، باعتبار أن ال
إننا نحاول أن نحمي الحوار "وقال  .الدولي لالتصال بها، األمر الذي يؤثر في الحوار الفلسطيني

والمصالحة وأكدنا انه ال يوجد أي ضرر إلجراء مثل هذه االتصاالت مع حماس بعد إنجاز االتفاق 
ياسية وان تعترف بالمنظمة واالتفاقيات التي الوطني وبعد أن تصبح حماس جزءاً من المنظومة الس

كان هناك استماع واهتمام كبير من جانب ممثلي االتحاد األوروبي لذلك لكنني لم "وأضاف  ".وقعتها
وأكد المالكي حرص السلطة للمضي قدماً في موضوع الحوار الوطني  ".اسمع منهم ما يؤكد التزامهم

كانون / االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في ينايروضرورة إنجاز التوافق حول موعد إجراء 
  .2010الثاني عام 
 أن رياض المالكي نفى في حديث لوكالة معا  إلى أنبيت لحممن  23/3/2009وكالة معاً، وأشارت 

وقال المالكي  .يكون قد حذر الدول الغربية خالل اجتماع بروكسل من تخفيف مقاطعة تلك الدول لحماس
 التركيز على ضرورة انجاز الحوار اآلن من سياقها لقد قلت في النقاش انه يجب أخرجت ألحاديثان إ"

 لقاءات تتم هنا وهناك أي عن اآلن مفتاح لكل شيء الن الحديث ألنهالفلسطيني المنعقد في القاهرة 
في التفاوض  أنه ال يرى ضررا المالكيوقال  ".ستؤثر سلبا على الموضوع الرئيس وهو الحوار الوطني

  .األساس الهدف ألنهبين حماس والدول األوروبية بعد توحيد الصف الفلسطيني 
  

  والتزاماتها الدولية" منظمةال"المقترحة ببرنامج  على وجوب التزام الحكومةتشدد  "التنفيذية" .3
ام الحكومة شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس على وجوب التز.): أ.ب.د( –رام اهللا 

وقالت . الفلسطينية المقترحة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ببرنامج المنظمة والتزاماتها الدولية
التزام الحكومة ببرنامج "اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماع لها في رام اهللا برئاسة محمود عباس إن 

 ".درة في مواجهة االحتالل أو إعمار قطاع غزةالمنظمة سيمكن القيادة الفلسطينية من استعادة زمام المبا
وأكدت اللجنة ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة وانتقالية تتولى إعادة إعمار قطاع غزة 
واإلشراف على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل 

الحوار الوطني هو الطريق الوحيد إلنهاء "اللجنة على أن وشددت .  كحد أقصى25/1/2010بحدود 
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االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأن النتائج اإليجابية التي حققتها الجولة الثانية من الحوار الوطني في 
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تعود وفود  ".القاهرة تؤكد االستعداد للتغلب على الصعوبات المتبقية

 الفلسطينية إلى القاهرة بعد التشاور مع قياداتها المركزية وهي تملك األجوبة والتفويض الالزم الفصائل
  ".إلنهاء حالة االنقسام الشاذة في حياتنا الوطنية"

  24/3/2009الدستور، 
  

  عباس يتوقع اتفاقاً شامالً في جولة الحوار الثانية .4
 محمود عباس، أمس، أن تسفر الجولة الثانية من توقع الرئيس ):وكاالت(، "الخليج "-رام اهللا، دمشق 

وأكد خالل اجتماع اللجنة التنفيذية . الحوار الفلسطيني في القاهرة عن اتفاق على كل القضايا المطروحة
  ".االستطالعية"لمنظمة التحرير في رام اهللا على أهمية متابعة الحوار، وعدم االكتفاء بالجولة األولى 

  24/3/2009الخليج، 
  

  فياض المرشح األقوى لتشكيل الحكومة المقبلة...  أو من منظمة التحرير"توافق"واء كانت س .5
 سالم فياض أن منصبه الحالي هو آخر . رغم تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني د: محمد يونس-رام اهللا 

 فياض ما زال المرشح المفضل لدى الرئيس أن أن مصادر عليمة تؤكد إالمنصب حكومي يتواله، 
وتقول هذه المصادر إن عباس ومعه قطاع واسع في  . حكومة مقبلةأي لتشكيل واألقوىمحمود عباس، 

حركة فتح ومنظمة التحرير، يرون في فياض قدرة خاصة واستثنائية على القيام بمهمات المرحلة المقبلة، 
 أسسكومية على وفي مقدمها جلب المساعدات الدولية إلعادة إعمار غزة، ومواصلة بناء المؤسسة الح

 اتفاق مع حماس إلىوتقول هذه المصادر إن عباس متمسك بفياض في الحالتين، حال التوصل  .مهنية
 في حال فشل الحوار وتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة أوعلى تشكيل حكومة وفاق وطني، 

  .التحرير الفلسطينية
 تشكيل إلى اتفاق يفضي إلىالتوصل  قدرة حركتي فتح وحماس على إزاءوتسود أجواء من التشاؤم 

فمن جانبها، تقول حماس إنها لن . حكومة وفاق وطني بعد اصطدام الحوار بالبرنامج السياسي للحكومة
 الموافقة على حكومة تلتزم تعهدات منظمة التحرير والسلطة الوطنية التي تتضمن أوتقبل المشاركة 

   الذي ينص على "اتفاق مكة"الً من ذلك صيغة ، لكنها تقترح بد"إسرائيل"ـاعترافاً صريحاً ب
، كما اقترحت تشكيل حكومة غير سياسية تتولى "التزامها" الحكومة لتلك التعهدات بدال من "احترام"

 عباس رفض االقتراحين ألنه ال يريد تشكيل أنغير .  والتحضير لالنتخاباتاإلعمار إعادةمهمتي 
  .ينية، حسب تعبيره الفلسطاألراضي إلىحكومة تعيد الحصار 

وتبعا لذلك، توقعت مصادر عليمة ان يعيد الرئيس عباس تكليف فياض تشكيل حكومة جديدة من فصائل 
لكن هذه المصادر تؤكد ان فياض لن يقبل التكليف الجديد سوى بشروط، . ،منظمة التحرير والمستقلين

ل أشكال المناكفة السابقة مثل ، والتوقف عن ك)فتح ("الحزب الحاكم"في مقدمها الدعم الكامل من 
 من بعض مراكز القوى في "مناكفات" النقابات وغيرها من الخطوات التي يرى فيها فياض إضرابات

 اختيار مهنيين محترفين من فتح للمشاركة في الوزارة وليس من مراكز القوى أيضاومن شروطه . فتح
  .يريناألخالتي لم تخف حربها الموجهة ضد حكومته في العامين 

  24/3/2009الحياة، 
  

  غزة إعمار بإعادةتعهد  وي استعداده لتولي رئاسة الوزراءإلىلمح  يمنيب المصري .6
 أكد منيب المصري االقتصادي المعروف وعضو وفد المستقلين لحوار : عبد الرازق أبو جزر-القاهرة 

المرحلة المقبلة من حوار القاهرة ضرورة انجاز الفصائل التفاق توافقي حول القضايا الخالفية خالل 
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 الفصائل أمام الفرصة المتاحة إن "الحياة الجديدة"وقال المصري لـ .القاهرة المتوقع استئنافه خالل أيام
 والدولية والشرق أوسطية تستلزم اإلقليميةوأضاف ان التغيرات  .تكون األخيرة لتجاوز الخالفات الحالية

 بما اسماه ضرورة النزول عن الشجرة والتخلص من ثوب وطالب المصري القوى .ذلك التوافق السريع
وقال  األنانية والذاتية للصالح العام متسائال ماذا ينتظر الفلسطينيون من مرحلة يقودها نتنياهو واليمين؟

وأكد انه ال  . توافق سياسي أوالإلى في قطاع غزة تحتاج اإلسرائيلي ما دمره االحتالل إعمار إعادة إن
االنتخابات المقبلة على قاعدة النسبية الكاملة وان المستقلين يعملون بقوة لدفع األطراف  إجراءبد من 

  .المختلفة لتوافق سريع
  ). يلقوا بأنفسهم في النيلأن لم يتفق القادة فال يعودوا للوطن واألفضل إذا(وأضاف المصري 

سطينيين وعليهم الحفاظ عليها  منظمة التحرير هي الغطاء الوحيد الذي يجمع شمل الفلأن المصريوأكد 
  . تأهيلها بشكل أفضل ووفقا للتطورات الحاصلة في المنطقةإعادةوعلى انجازاتها من خالل 

 بشأن طبيعة الحكومة المنتظرة أكد المصري ضرورة ان تضمن رفع الحصار اإلشكاليةوحول استمرار 
 ال يكونوا فاقعي اللون أن شريطة  تكون من المستقلين مطعمة من الفصائلأن واقترح اإلعمار وإعادة

 القطاع في إعمار بإعادة استعداده لتولى رئاسة الوزراء متعهدا إلىوالمح المصري  .السياسي والحزبي
 يحدث ذلك في وقت وجيز لرفع أنفترة وجيزة من خالل خبراته المتراكمة وحرصه السياسي على 

 في تصرف حكومة وحدة وطنية وخبراتي يس نفأضع أناوقال . الحصار عن غزة وتخفيف آالم الناس
وقال انه  . الوضع القائمإنهاء توافق شامل للخالص من الظروف الصعبة والمساهمة في إطاروفي 

 قطاع غزة لالطالع على ما دمره االحتالل ولحشد الطاقات الجماهيرية للضغط إلى أيامسيتوجه خالل 
  . اتفاقإلىعلى المتحاورين للتوصل 

 24/3/2009يدة، الحياة الجد
  

  األمن الداخلي لحكومة هنية يلقى القبض على عمالء ساعدوا االحتالل في حرب غزة .7
كشف جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة هنية، عن إلقاء القبض على عدد من العمالء في أماكن مختلفة 

 اإلسرائيليةاصة من قطاع غزة، تورطوا في اإلبالغ عن أهداف للمقاومة، والمشاركة مع القوات الخ
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب  .كأدالء، بما فيهم العميل الذي أرشد عن برج األندلس بغزة

الغصين في تصريحات صحفية أن جهاز األمن الداخلي لم يتوان عن العمل ضد العمالء وأنه شدد من 
  .إجراءاته خالل الحرب األخيرة

 24/3/2009السبيل، األردن، 
  

  "إسرائيل"طالب المجتمع الدولي بما هو أكثر من انتقادات خجولة لممارسات ت  فياضومةحك .8
 سالم فياض، الواليات المتحدة األميركية .دعا مجلس الوزراء في جلسته األسبوعية برئاسة د: رام اهللا

ارسات عدم االكتفاء بالتعبير عن غضبهما وانتقاداتهما الخجولة تجاه المم"والمجتمع الدولي إلى 
اإلسرائيلية في مدينة القدس الشرقية وإنما إلى اتخاذ مواقف حاسمة وواضحة بهذا الشأن من أجل دفع 
الحكومة اإلسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها التي إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم وجود إرادة 

ل الجلسة، أكد رئيس الوزراء ووفق بيان صحافي عن أعما ".في الجانب اإلسرائيلي لتطبيق حل الدولتين
تشكيل حكومة توافق وطني تتولى مهمة "دعم الحكومة الكامل للجهود الهادفة إلى تحقيق الوحدة الوطنية و

إعادة إعمار قطاع غزة وتضع حداً لمعاناة شعبنا وتعيد بناء مؤسساتنا األمنية على أسس مهنية وتحضر 
اإلجراءات العقابية "واستنكر مجلس الوزراء  ".فقاً للقانونإلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة و

التي شرعت إدارات السجون اإلسرائيلية باتخاذها بحق أسرانا البواسل في سجون االحتالل حتى قبل 
إتمام اللجنة التي قامت الحكومة اإلسرائيلية بتشكيلها لوضع توصياتها للتضييق على األسرى وسلب 
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فة المواثيق الدولية والتي تشير إلى إفالس الحكومة اإلسرائيلية بسبب فشلها في حقوقهم التي كفلتها كا
  ".إتمام صفقة التبادل

 24/3/2009األيام، فلسطين، 
  

   هنية تطالب االتحاد الدولي للصحفيين باالعتذار واحترام الخصوصية الفلسطينيةحكومة .9
عتذار لها وتوضيح موقفه من اتهامها بسرقة طالبت الحكومة المقالة االتحاد الدولي للصحفيين اال: غزة

الدعم واألموال التي أرسلها لعوائل الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين سقطوا خالل 
وأكد . الحرب على غزة، وذلك بعدما قام سكرتيره أمس بتوزيع هذه األموال خالل حفل أقامه في القطاع

الحكومي في وزارة اإلعالم بغزة أن اتهام أيدن وايت حسن أبو حشيش رئيس مكتب اإلعالم . د
السكرتير العام لالتحاد الدولي للصحفيين الحكومة في غزة باستيالئها على المساعدات واألموال التي 
وصلت إلى الصحفيين في غزة وتكذيب عدد من الصحفيين ذلك وقدومه إلى غزة وتسليمه األموال بنفسه 

وقال أبو حشيش . ن يدلل على كذب االتهام من قبل االتحاد الدولي للصحفيينلعوائل الشهداء من الصحفيي
هذا دليل جديد على سياسة االفتراء التي يقوم بها ويمارسها السيد أيدين وايت، وهاهو يقر "في مقال له 

بنفسه أنه ال أموال دخلت للصحفيين وبالتالي اتهامه للحكومة بسرقتها هو وهم، ومن نسج خياله، 
مباركة وتأليب وإلرضاء بعض أصدقائه الصحفيين الفلسطينيين الشخصيين المتربعين على عرش وب

  ".مصالح الجسم الصحفي بدون وجه قانوني
  23/3/2009قدس برس، 

  
  بريلأ/ نيسان 27في  افتتاح السفارة الفلسطينية في فنزويال  يكشف عنالمالكي .10

رياض المالكي، انه . سم حكومة تسيير األعمال، د كشف وزير الخارجية والناطق الرسمي با:بيت لحم
 ابريل / نيسانسيتم افتتاح السفارة الفلسطينية في كركاس عاصمة فنزويال في السابع والعشرين من شهر

 قال المالكي في حديث لوكالة معا ،وعن موضوع التنقالت الحاصلة في سفارات فلسطين بالخارج .القادم
  . سفيرأي روتينية وليست تنقالت تعسفية بحق إجراءات تلك التنقالت هي إن

  23/3/2009وكالة معاً، 
  

  مسؤول فلسطيني يقول بأن حزب اهللا يقف وراء العملية في حيفا": هآرتس" . 11
عن مسؤول بارز في السلطة ) 23/3(نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية الصادرة يوم االثنين : الناصرة

 شبهات تدور حول حزب اهللا أو جهات أخرى مدعومة من إيران الفلسطينية في رام اهللا قوله، إن هناك
 معلومات أكيده أن  وحسب أقواله فإن لدى السلطة الفلسطينية. هي التي تقف خلف العملية في حيفا

التنظيم الشيعي يحاول ومنذ فترة تجنيد فلسطينيين من فتح وحماس والجهاد اإلسالمي حتى يصبحوا 
هللا، مدعيا أن حزب اهللا يحاول تنفيذ عملية كبيرة كرد انتقام لمقتل قائده منفذي عمليات من قبل حزب ا

وذكرت الصحيفة أنه في الماضي قام تنظيم حزب اهللا بتجنيد ناشطين من حركة . العسكري عماد مغنية
، كخاليا ناشطة له في 48فتح وبالتحديد من كتائب شهداء األقصى ومن تنظيمات أخرى ومن سكان 

  .رائيليالداخل اإلس
  23/3/2009قدس برس، 

  
  كمال مدحت وأصابع االتهام موجهة السرائيل فتح تنعى القيادي .12

أقامت حركة فتح امس، بيت عزاء للشهيد اللواء كمال مدحت          :  وفا - الحياة الجديدة    - رام اهللا    -بيروت  
وأم آالف   . غزة في مسقط رأسه بمنزل والده في مخيم جباليا شمال قطاع         ) كمال عبد العزيز غانم ناجي    (
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المواطنين وممثلو قوى العمل الوطني والمؤسسات المحلية بيت العزاء لإلعراب عن تعازيهم وتضامنهم             
، مؤكـدة أن سياسـة      ) عامـا  57(ونعت حركة فتح إقليم شمال غزة الشهيد مـدحت           .مع عائلة الشهيد  

فتح أن اغتيال الـشهيد كمـال   وأضافت  .االغتياالت لن تهز الحركة ولن توقف مسيرة الثورة الفلسطينية     
مدحت ومن سبقه من قيادات اللجنة المركزية للحركة وغيرهم من كوادر الحركة، لم يـزد الحركـة إال                  
تمسكاً بالثوابت الفلسطينية وبحركة التحرر حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها إقامـة الدولـة الفلـسطينية             

  .وعاصمتها القدس الشريف
ان اللواء كمال مـدحت     : وقال بيان الحركة   .جريمة اغتيال اللواء مدحت   " فتح"وفي رام اهللا أدانت حركة      

قدم حياته شهيدا في سبيل فلسطين وقضيتها وقرارها المـستقل، وتؤكـد حركـة فـتح أن المجـرمين                   
واالرهابيين القتلة والعمالء المأجورين لن ينجو من فعلتهم الدنيئة ضد هذا القائد الوطني كمال مـدحت،                

  .حقهم يد العدالة حتى ينالها العقاب الذي يستحقونبل ستال
وقال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، ان عملية االغتيال التي استهدفت الشهيد مدحت ورفاقة،               
استهدف االستقرار الفلسطيني في لبنان والعالقات الفلسطينية اللبنانية، لما يمثلـه الـشهيد مـن مكانـة                 

طيدة مع كافة األطراف وحزما في المواقف، مؤكدا أن هذا الجريمة النكراء            وحضور وعالقات جيدة وو   
  .لن تمر، وأنها تتابع على اعلى المستويات الوطنية والحركية والدولية

وأكد المتحدث، أن حركة فتح تطالب بالعمل من خالل أجهزة األمن اللبنانية بالعمل لمعرفة الضالعين في                
ر الفلسطينية ستدفع بكل امكانياتها وكل ما يتوفر لديها من معلومات فـي             هذا الجرم، وأن منظمة التحري    

سبيل تعزيز التحقيق، موضحا أن كل الشواهد تفيد الى أن عملية االغتيال تمت بمهنية وحرفية عالية، من                 
  .حيث الدقة والزمان والمكان والمراقبة وآلية التفجير
ي هذه الجريمة تعتبر أن االحـتالل األسـرائيلي هـو           وأضاف ان حركة فتح التي لم تتهم طرفا بعينه ف         

  .المستفيد الثابت من عملية االغتيال
  24/3/2009الحياة الجديدة، 

  
  "جريمة بشعة وضرباً للوحدة الوطنية " وتعده)مدحت(ناجي  اغتيال القيادي تدين حماس .13

في لبنـان اسـامة     " حماس"ممثل  ، أن   رأفت نعيم  عن مراسلها    صيدا من    24/3/2009 المستقبل،   قالت
من الواجب الملح كشف مالبسات الجريمـة البـشعة         "رأى انه   " اللبنانية لالرسال "في حديث مع    وحمدان  

كما استطاعت الجهـات االمنيـة      : "وقال" لبنان التي استهدفت نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في       
ية المختصة القـدرة علـى كـشف        كشف قتلة االخوين مجذوب في صيدا، نأمل ان يكون للجهات االمن          

المستفيد هو كل من يكن العـداء للـشعب الفلـسيني    "واشار حمدان الى ان  ". المجرمين في هذه الجريمة   
".  دور اساسي في المـصالحات الفلـسطينية       مدحتوعلى رأسهم العدو االسرائيلي، خصوصا ان للواء        

ان "واعتبـرت   " صهيونية بامتيـاز  "نها  وادانت الجريمة ووصفها با   " فتح"في بيان حركة    " حماس"وعزت  
الشعب الفلسطيني في لبنان جزءا من االمن اللبناني الذي يتحم مسؤولية القيام باعبائـه اجهـزة االمـن                  

  ".اللبنانية
غتيـال ،   اإلفي لبنان، دانت حـادث      " حماس"، أن   بيروت  من    24/3/2009 صحيفة فلسطين،    وذكرت

بدور نائـب   " حماس"وأشاد أحمد عبد الهادي، القيادي في       ". شعةجريمة نكراء وب  "ووصفت العملية بأنها    
ـ     ". خسارة كبيرة "ممثل منظمة التحرير، معتبراً مقتله       اللـواء  ":" فلسطين"وقال عبد الهادي، في تصريح ل

له دور كبير بصفته    .. كمال مدحت، صاحب تاريخ نضالي، ومقتله خسارة كبيرة للفلسطينيين في بيروت          
" حمـاس "ورأى القيادي في     ".والمنظمة، في العمل على تكريس الوحدة الوطنية والوفاق       أحد قيادات فتح    

ضرباً للوحدة الوطنية وأمن المخيمات اللبنانية، وحرصاً مـن الفـاعلين           " " مدحت"في استهداف القيادي    
 الفـتن   نحن إلى جانب إخواننا في فتح في مواجهة هـذه         : " وقال". على إيجاد فتن تشق الواقع الفلسطيني     
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والحرص على تثبيت األمن الذي يسعى العدو وعمالؤه إلى اإلخالل به من خالل أحداث أمنية يفتعلهـا                 
والكـشف  "وطالب عبد الهادي األجهزة األمنية في الحكومة اللبنانية بفتح تحقيق في الحادث              ".هنا وهناك 

  ".عن مرتكبي الجريمة حتى ال تكون سابقة
  

   شخصية وطنية واغتياله يخدم العدو الصهيوني )مدحت(ناجي الشهيد كمال : الجهاد .14
 وقـال ابـو عمـاد       ، نعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين القائد الوطني اللواء كمال مدحت           :بيروت

في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين نعتبر رحيل الشهيد كمال          " الرفاعي ممثل حركة الجهاد في لبنان       
طني لما كان يمثله الشهيد القائد ولحرصه الكبير على وحـدة الموقـف             مدحت خسارة على المستوى الو    

أن هذه الجريمة الجبانة تأتي فـي       " واضاف   ".الفلسطيني وسالمة واستقرار الوجود الفلسطيني في لبنان      
إن هذه الجريمة الجبانة ال تخدم سوى طرف        "واكد   ".أرض لبنان  سياق استهداف الوجود الفلسطيني على    

 ".عدو الصهيوني الذي يسعى إلىإبقاء الشعب الفلسطيني في دوامة الصراعات واالنقـسامات           واحد هو ال  
ندعو كافة القـوى     إننا في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إذ ندين هذه الجريمة الجبانة فإننا            " وتابع  

  ".اوتستهدف وجودنا وهويتن الفلسطينية إلى التوحد في مواجهة التحديات التي تهدد قضيتنا
  24/3/2009 ،وكالة سما

  
 الرد يكون بتعزيز الوحدةوتؤكد أن  )مدحت(ناجي   اللواءجريمة اغتيال تدين فصائل .15

 وعن وكالة وفا، أن جبهة النضال الشعبي        – رام اهللا    -  من بيروت     24/3/2009 الحياة الجديدة    ذكرت
هذا العمل االجرامـي والمـدان      الفلسطيني استنكرت جريمة اغتيال اللواء الشهيد كمال مدحت وقالت ان           

وأشارت الجبهـة ان    . يهدف الى خلط األوراق في المنطقة وزعزعة االستقرار، والعمل على خلق الفتنة           
تلك العمليات لن تثني ارادة شعبنا عن مواصلة نضاله والعمل على تحقيق استقالله، وان الجهة التي تقف                 

وطالبت الجبهة السلطات اللبنانيـة بالعمـل الجـاد         . لةوراء العملية هي الجبانة وسوف تطولها يد العدا       
  .والمسؤول للكشف عن الجهة التي تقف وراء اغتيال اللواء كمال

وقالـت  . وفي رام اهللا اعربت المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ادانتها الغتيال مدحت وعدد من مرافقيـه              
 الفلسطيني في لبنان وهدفها اثارة الخالفـات        المبادرة في بيان لها ان عملية االغتيال تستهدف االستقرار        

واعتبرت المبادرة الوطنية ان من يقف وراء عمليـة االغتيـال ال يريـد الخيـر                . داخل الساحة اللبنانية  
للفلسطينيين وال للبنان، ويرمي الى اشغال شعبنا في قضايا بعيدة عن اهدافه الوطنية، وان مثل هذا العمل                 

واضافت ان مثل هذه العملية لن تنال من ارادة شعبنا وتصميمه على نيل حريته              . اليخدم اال اعداء شعبنا   
  .واستقالله
الجبهة الديموقراطية لتحرير   "، أن   رأفت نعيم  عن مراسلها    صيدا من    24/3/2009 المستقبل،   وأضافت
ميع الفصائل  الرد يكون بتعزيز الوحدة الوطنية بين ج      "وأكدت ان   " عملية االغتيال الجبانة  "دانت  " فلسطين

  ".وعدم السماح بزج المخيمات في أي صراع
  

   )غتيال اللواء مدحتإ("التصفية"قد يكون خلف " فتح"صراع صالحيات داخل ": فلسطين" .16
ـ        :وكاالت-محمد الدلو /غزة/بيروت : في لبنان " فتح"قالت أوساط مراقبة، ومطلعة على الوضع الحركي ل

 )حت نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان بانفجـار          قتل اللواء كمال مد   م(إن عملية االغتيال،  
وأشـارت تلـك    ". وقعت إثر خالفات تراكمية بين قيادات الحركة، وهذه الخالفات آخذة بالتنامي تدريجياً           

نـين،  يالمصادر إلى أن ثمة تيارين متناحرين على الصالحيات في بيروت األول يتزعمه سلطان أبو الع              
، ونائبه العقيد خالد عارف، والتيـار اآلخـر يمثلـه           "فتح"ن الوضع التنظيمي لحركة     المسئول المباشر ع  

  .عباس زكي، مسئول منظمة التحرير في بيروت، ونائبه كمال مدحت
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إن الخالف بـين الجـانبين قـديم،        :" ، وطلبت االحتفاظ بهويتها   "فلسطين"وقالت تلك المصادر، لصحيفة     
احة واستالم مهامه التي أوكلها إليه الرئيس المنتهية واليته محمود          واشتعلت ناره بعد مجيء زكي إلى الس      

  ".عباس، الذي حاول وقيادة فتح حصر الخالف الذي لم يأخذ الطابع المعلن إال نادراً
وهذه مشاكل لـم    "وعن فحوى الخالف أوضح المصدر، أنه يدور حول الصالحيات والميزانية، والمواقع            

ة قيادة فتح توضيح مهام كل طرف، إال أن أبو العينين استمر بالتدخل في              تحسم حتى اللحظة، رغم محاول    
ولم .. الخالفات كبيرة جداً، وليست سهلة، وتزداد اتساعاً يوماً بعد يوم         :" وتابع المصدر ". صالحيات زكي 

.. يطرح في لحظة من اللحظات ولم نسمع أن الخالف سيتطور ليصل إلى مستوى المواجهات الميدانيـة               
  ". د أن الهوة ستتسع بعد حادث االغتيال، ولن تنحسر بسهولةواعتق

الملفات المركزية الكبيرة العامة، فهو مسئول      " " مدحت"وبحسب المصدر، يوكل زكي إلى مساعده اللواء        
عن متابعة عالقة المنظمة وفتح بالدولة اللبنانية، والمرجعيـات الـسياسية واألمنيـة، وملـف الحـوار                 

ي، وكذلك العالقة بين المنظمة وإطار فصائل التحالف في العاصـمة الـسورية دمـشق               الفلسطيني اللبنان 
  ). حماس والجهاد والقيادة العامة وفتح االنتفاضة وجبهة النضال والتحرير، وحزب الشعب(

، المـسئول عـن     )عضو قيادة الـساحة   (نين  يوأشار المصدر، إلى أن تلك صالحيات سحبت من أبو الع         
، ودأب  "أبو مـازن  "فقط، ويرفض الرجل القبول بالواقع الجديد الذي خلقه         " فتح"ركة  الوضع التنظيمي لح  

  .على التدخل في صالحيات، مسئول المنظمة في بيروت
نين يحظى بعالقات كبيرة وواسعة، مع قيادة فـتح التنظيميـة الـسياسية واألمنيـة               يإن أبو الع  :" ويقول

نياً، وصاحب كلمة على عدد كبير من العسكر، وعناصر         والعسكرية، وال يزال يمسك بزمام األمور ميدا      
والقيادة في رام اهللا لم تستطع وضع حد لتلك المشاكل، رغم توضيح الصالحيات أكثر من مـرة،                 .. فتح  

وبحسب المصدر فقد جمدت وزارة الخارجية في الحكومـة اللبنانيـة            "إال أن سلطان لم يلتزم بكثير منها      
  . في بيروت، إلى سفارةقرار تحويل ممثلية المنظمة

  24/3/2009صحيفة فلسطين، 
 

  قيادات حماس في السجون االسرائيلية بحثوا مع االسرائيليين في قضية شليط: تقارير .17
أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية متطابقة، أن مصلحة السجون اإلسرائيلية طلبت أول من أمس، : غزة

في صحراء النقب، لبحث فرص إنجاز » كتسيعوت«من جميع قادة معتقلي حماس، االجتماع في سجن 
وأكدت المصادر أن االجتماع عقد بالفعل، وحضره قادة األسرى في . صفقة تبادل أسرى بشروط جديدة

جميع السجون، من ضمنهم نواب ووزراء الحركة المعتقلين، وكبار قادة كتائب القسام الجناح العسكري 
 أعلنوا في ختام اجتماعهم أنهم يطالبون قيادة حركتهم وذكرت المصادر، أن معتقلي حماس. لحماس

وأشارت إلى أن ديكل، التقى بقادة حماس المعتقلين . بالتمترس خلف مطالبها، وعدم التنازل عنها مطلقا
وحث ديكل، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس جهاز . ثالث مرات خالل أقل من شهر

، قادة المعتقلين على الضغط على قيادتهم في الخارج إلبداء »اكالشاب«المخابرات العامة اإلسرائيلية 
وأشارت المصادر إلى أن ديكل، التقى حتى بقادة حماس، الذين . مرونة كافية تسمح بإتمام الصفقة

اعتقلوا في موجة االعتقاالت األخيرة، وأبلغهم بأن إسرائيل ستتراجع عن كل إجراءات التضييق، التي 
 المعتقلين، بل وتقوم بتحسينها بشكل أفضل مما كانت عليه في حال أنجزت قامت بها مؤخرا ضد

  .الصفقة
 24/3/2009الشرق األوسط،  
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   إلتمام صفقة التبادل "إسرائيل"الفرصة ما زالت سانحة أمام : المزيني .18
زالـت  الدكتور أسامة المزيني، أن الفرصة مـا        " حماس"أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية        :غزة

سانحة أمام قادة االحتالل اإلسرائيلي إلبرام صفقة تبادل األسرى، مشدًدا على أن الحركـة ثابتـة علـى          
: المزيني في تصريحات لفضائية العالم اإلخبارية     . وقال د  .شروطها ولن تخضع لالبتزازات اإلسرائيلية    

وحماس كان بـسبب    ) رائيلإس(إن فشل الجولة األخيرة من المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى بين            "
  ".التعنت الصهيوني، حيث كانت مطالب الحركة إنسانية ومنطقية وغير تعجيزية

بإطالق سراح ألف أسير فلسطيني من ذوي األحكام العاليـة مـن            " حماس"وأشار إلى أن مطالبة حركة      
بـدت مرونـة     ألف أسير في سجون االحتالل ال يعد شرطًا تعجيزيا، ال سيما وأن الحركـة أ               12أصل  

  . أسيًرا550 أسيًرا والثانية 450األولى : إضافية عندما جعلت ذلك على مرحلتين
، مـشدًدا   70 من األسرى عن أراضيهم وتراجعت بعد ذلك إلى          90طرحت إبعاد   ) إسرائيل(وكشف أن   

:  المزينـي .وقال د. على رفض حركته لمبدأ اإلبعاد جملة وتفصيالً، أخالقيا ووطنيا وفي كل االعتبارات        
إن حماس لن تتراجع عن شروطها، والكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي الذي إن تمكن مـن االسـتجابة                  "

، "لمطالب المقاومة الفلسطينية وتراجع عن العقبات التي يضعها أمام عملية التبادل، فإن الصفقة سوف تتم              
  .محذًرا من أن إصرار االحتالل على شروطه سيحول دون إنجازها

  24/3/2009فة فلسطين، صحي
  

  تستأنفان مفاوضات األسرى"إسرائيل"حماس و ":عكاظ" .19
 المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى صفقة تبادل استئنافأكدت مصادر فلسطينية :  جدة–فهيم الحامد 

األسرى بين حماس وإسرائيل والتي تم تجميدها مؤخرا مطلع األسبوع المقبل، مشيرة إلى أن رئيس 
ارات المصرية عمر سليمان الذي عاد أمس األول من واشنطن تمكن من الحصول على دعم االستخب

وكشفت المصادر أن هناك أسماء فلسطينية كبيرة  .أمريكي لصفقة األسرى والتهدئة بين حماس وإسرائيل
حمد سيتم اإلفراج عنها ضمن الصفقة قد يكون من ضمنها األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أ

 عاما وقائد كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة 30سعدات المحكوم عليه بالسجن 
  .إبراهيم حامد وعبد اهللا البرغوثي من كتائب القسام في الضفة

  24/3/2009عكاظ، 
  

   جلسة حوار القاهرة الخميس المقبل تناقش النقاط الخالفية الثالث : رباحرمزي .20
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس إن الحـوار الفلـسطيني فـي             :  د ب أ   - رام اهللا    -غزة  

وأوضح عضو المكتب الـسياسي     . القاهرة سيجري استئنافه يوم الخميس المقبل لبحث ثالث نقاط خالفية         
للجبهة رمزي رباح في تصريح صحفي مكتوب أن ممثلي الفصائل الفلسطينية سيحاولون خالل استئناف              

الحوار التوصل لصيغ توافقية بشأن ثالث من القضايا الخالفية الرئيسية التي لـم يتمكنـوا مـن                 جوالت  
  .االتفاق بشأنها خالل جلسات الحوار التي انتهت نهاية األسبوع الماضي

وذكر رباح أن قضية الخالف األولى التي ستحاول الفصائل التوصل التفاق بشأنها تتمثل في صالحيات               
ني الفلسطيني التي ستتولى إدارة الشأن الفلسطيني العام حتى إجراء انتخابات المجلـس             هيئة العمل الوط  

وكشف عن أن حركة حماس تصر على أن تتولى هذه الهيئة وحدها المسؤولية عـن               . الوطني الفلسطيني 
حركة البت في القرارات الهامة المتعلقة بالشأن الفلسطيني على أن تتخذ قراراتها بالتوافق في حين ترى                

فتح ومعها بعض الفصائل الفلسطينية أن عمل هذه الهيئة يجب أال يتعارض مـع صـالحيات مؤسـسة                  
  .منظمة التحرير الفلسطينية
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في حين تطالـب    : "وأشار رباح إلى أن نقطة الخالف الثانية تتعلق بالنظام االنتخابي وقال في هذا الصدد             
بين النظام االنتخابي النسبي ونظـام الـدوائر فـإن    حركة حماس باإلبقاء على النظام الحالي الذي يجمع         

  ".حركة فتح ومعها الفصائل األخرى تطالب بأن يتم اعتماد النظام النسبي بشكل كامل
وبالنسبة لنقطة الخالف الثالثة أوضح رباح أنها تتعلق ببرنامج حكومة التوافق الـوطني ، حيـث تـرى                  

مج حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت فـي أعقـاب          حركة حماس وجوب استناد هذا البرنامج إلى برنا       
اتفاق مكة وتم تضمين االتفاق عبارة تتحدث عن احترام الحكومة لالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير               
وإسرائيل في حين تصر حركة فتح على ضرورة أن يتضمن البرنامج نصا يتحدث عن التزام الحكومـة                 

  .الجديدة باالتفاقيات الموقعة
  24/3/2009ستور، الد

  
  استبعاد تشكيل حكومة الوحدة قبل قمة الدوحة:فتح .21

استبعد قيادي في حركة فتح الوصول إلى اختراق إيجابي حيال تشكيل حكومة :  جدة–فهيم الحامد 
وأشار . الوحدة الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الحالي

، إلى أن موعد القمة لن يكون عامل ضغط لسرعة "عكاظ"ذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ القيادي ال
تشكيل الحكومة في الجولة الثالثة من الحوار والمتوقع انعقاده في القاهرة قريبا، بيد أنه استدرك قائال إن 

حكومة توافق الحركة ترغب في حلحلة معضلة تشكيل الحكومة اليوم قبل غد ، ولكنها التريد أن تولد 
. معاقة التستطيع التعامل مع المجتمع الدولي وجهود إعمار غزة ورفع الحصار وتنكفئ على نفسها

وأوضح أن أي حكومة فلسطينية مقبلة يحب أن تحظى باالعتراف الدولي وتكون فاعلة على المسرح 
  .الدولي، وأن من يروج لفشل الحوار ال يسعى للمصلحة الفلسطينية

  24/3/2009عكاظ، 
  

 ظروف إحتجاز أخوية إلنجاز المصالحة الفلسطينية .22
يجد قادة الفصائل الفلسطينية الذين تجمعهم القاهرة النجاز اتفاق المصالحة متعة  :عمان ـ بسام البدارين

خاصة في التندر والتهامس حول ظروف الترتيبات المصرية للحوار والتي تشبه الى حد كبير ما يصفه 
كتور موسى ابو مرزوق دعابة باالعتقال االخوي، تنفيذا فيما يبدو لتعليمات الرئيس القيادي في حماس الد

واالجراءات الصارمة التي يتبعها  .حسني مبارك بحشر الفلسطينيين واجبارهم على اتفاق معقول 
االجباري امامهم طريفة احيانا وقاسية  المستضيف المصري لتجميع الفلسطينيين وتهيئة ظروف التحاور

بأن المنظم ' القدس العربي'احد شهود االجراءات من الخاضعين لها اكد لـ . الزامية في بعض االحياناو
المصري يتقصد دفع الفرقاء من الفصائل لالختالط وتجاذب الحديث امال في ان يذيب ذلك بعض التشدد 

  .في المواقف
سة المسؤول المصري لكل لجنة  سالأوويجد المفاوضون الفلسطينيون متعة كذلك في التحدث عن صالبة 

فرعية، حيث قرر الجنرال عمر سليمان وجود ضابط برتبة رفيعة من كادره في كل غرفة ومع كل 
ومن الواضح ان هؤالء الضباط تم اختيارهم بعناية ايضا من حلقات الكادر المسيسة اوال والمطلعة . لجنة

أت في ظل هذه الظروف من االحتجاز الودي وبطبيعة الحال نش. ثانيا على تفاصيل المشهد الفلسطيني
صداقات واحتكاكات وتبادل الجميع النكات واالبتسامات والدعابات بما في ذلك العبارات التي تطالب احد 

  .المفاوضين بالعودة لمرجعيته في الخارج قبل ابداء أي رأي او موقف
  24/3/2009القدس العربي، 
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   في عمان قد يحسم مكان انعقاد المؤتمر السادس لفتحاجتماع اللجنة التحضيرية: أبو النجا .23
في غزة إبراهيم أبو النجا أن اللجنة » فتح«أعلن القيادي في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة، ستعقد اجتماعاً مهماً نهاية الشهر الجاري في عمان من المفترض 
 كل التفاصيل المتعلقة بانعقاد المؤتمر السادس والذي يرقبه أبناء الحركة أن يضع اللمسات االخيرة على

  .من أجل استنهاض كادرها في االتجاهات والمجاالت كافة
 الشهر المقبل موعداً النعقاد المؤتمر، لكن مكانه لم 15وأضاف ابو النجا أن اللجنة التحضيرية حددت 
ها انعقاده في عمان أو القاهرة أو في الداخل، وأن يحدد بعد، موضحاً أن أفكارا عدة مطروحة، من
ووفقا ألبو النجا، يجري الحديث عن مشاركة نحو  .االجتماع المقبل للجنة التحضيرية قد يحدد المكان

في اختيار اعضاء المجلس الثوري الجدد واللجنة المركزية خالل انتخابات » فتح« من قيادات 1500
ال بد لها من انتخاب قيادات جديدة ألن استنهاض الحركة » فتح«نجا أن واكد أبو ال .المؤتمر السادس

  .وطاقاتها أمر ال مفر منه، خصوصاً أن التغيرات في المنطقة وعلى كل المستويات، دراماتيكية
رغم التشكيك في انعقاد المؤتمر السادس للحركة بسبب مواقف بعض «وقالت مصادر فلسطينية إنه 

لحفاظ على مصالحها ومنع التجديد في بنية الحركة، اال ان هناك نسجا جديدا من القيادات في الحركة ل
التحالفات بين قيادات فتحاوية لتشكيل أشبه بقوائم واحدة لخوض انتخابات المؤتمر السادس، سواء 

  .»لعضوية المجلس الثوري للحركة او للجنة المركزية
  24/3/2009الحياة، 

  
  ذ انتهاء الحرب على غزة  تتصدى ألول توغل منالمقاومة .24

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية ، فجر امس إلى الشرق         :  سمير حمتو ووكاالت األنباء    - الدستور   -غزة  
، وسط إطالق نار كثيف تجاه منازل الفلـسطينيين  ) جنوب قطاع غزة(من بلدة خزاعة شرق خان يونس  

شهود عيـان أن عـدة آليـات عـسكرية          وقال  . فيما تصدى لها رجال المقاومة واجبروها على التراجع       
 متر إلى الشرق من منطقة الفراحين شرق بلدة         100إسرائيلية مكونة من جرافتين ودبابتين توغلتا لمسافة        

كما شهدت المنطقة الشرقية لبلدة خزاعة شرق خان يونس تحركات غير اعتيادية علـى طـول                . خزاعة
  .صوت إطالق نار متفرق وانفجاراتالشريط الحدودي ، وكان يسمع بين الفينة واألخرى 

، الذراع العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عـن إطـالق          " كتائب عز الدين القسام   "من جانبها ، أعلنت     
خمس قذائف هاون باتجاه آليات إسرائيلية شرق منطقة الفراحين شرق خزاعة إلى الـشرق مـن خـان                  

  .يونس
يشار إلى أن هذا التوغل اإلسرائيلي هـو األول         . ليولم يتسن على الفور معرفة أسباب التوغل اإلسرائي       

و 18 كـانون أول     27من نوعه منذ انتهاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة خالل الفترة بين يـومي               
  . فلسطينيا1330كانون ثان وأسفرت عن استشهاد أكثر من 

  24/3/2009الدستور، 
  

  ال نتدخل في االنتخابات اللبنانية: أبو العينين .25
أكد أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين ان االنتخابات النيابية اللبنانية المقبلة شـأن                 : صور

مرة اخرى سنثبت في االمتحان اننا على       : وقال. داخلي لبناني، وإن الفلسطينيين في لبنان لن يتدخلوا فيها        
لمناسـبة  " فـتح "ن سياسي اقامته    ودعا أبو العينين الذي كان يتحدث في مهرجا        .مسافة واحدة من الجميع   

في مخيم البص الفلسطيني، الذين يحملون الجنسية اللبنانية لممارسـة حقهـم بـإرادتهم            " معركة الكرامة "
وقال لكل اللبنانيين وعلى اختالف طوائفهم ومذاهبهم وكـل         . الحرة والمستقلة وعلى قاعدة الديموقراطية    
يكفي الفلسطينيين في كل مخيمـاتهم      : "أضاف أبو العينين   .نيأطيافهم السياسية، مكانة في القلب الفلسطي     
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في لبنان حرمانهم وبؤسهم، وليس مطلوباً منهم في كل يوم، ان يجرى لهم امتحان وكـأنهم مجرمـون،                  
وكأنهم متهمون حتى تثبت براءتهم، مشيراً الى ان هذه المخيمات لن تكون أبداً مـصدر قلـق لالشـقاء                   

  ".اللبنانيين
إن هذه المنظمة هي حارسة     : وقال. لسطينيين المطالبين بايجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية      وانتقد الف 

  .الثوابت الوطنية الفلسطينية، وإن من يطالب بذلك هم اولئك الذين يملكون منتجعات سياحية في تل أبيب
قتطاع جزء أساسي مـن      عندما جرى ا   2007وأشار أبو العينين الى ان االنقسام الفلسطيني بدأ في العام           

  ).أي قطاع غزة(جسد الوطن الفلسطيني 
  24/3/2009المستقبل، 

  
   على بناء مستوطنة إسرائيلية جنوب الخليليصادقباراك  .26

اإلسرائيلية أمس أن وزير الحرب إيهـود بـاراك         " هآرتس"أكدت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لتـستوعب       صادق مؤخرا على بناء مستوطنة جديدة جنوب مدينة         

 مستوطن، في حين رفض باراك هدم بيوت مستوطنين تم بناؤها على أراض             2500في المرحلة األولى    
  .فلسطينية خاصة

الواقعة فـي منطقـة جبـل       " سانسانا"وحسب ما نشر، فإن باراك صادق على تحويل البؤرة االستيطانية           
 بيتا، بناها المستوطنون في الـسنوات الماضـية مـن دون            60" ترخيص"، و الخليل، إلى مستوطنة ثابتة   

 بيتـا   440من سلطات االحتالل، وبشكل يعارض حتى القانون االحتاللي، وتمهيد أرض لبناء            " ترخيص"
  . مستوطن في المرحلة األولى2500استيطانيا، لتكون المستوطنة قادرة على استيعاب 

، 1998أن بناء هذه المستوطنة يعود إلى قرار الحكومة منذ العـام            وصدر بيان عن مكتب باراك يزعم       
، حين كان شاؤول موفاز وزيرا      2004وأن حكومة أريئيل شارون أكدت على هذا القرار مجددا في العام            

فـي تلـك    ) للضفة الغربيـة  (للحرب، وذلك ضمن قرار يقضي ببناء ست مستوطنات عند خط التماس            
  .المنطقة

  24/3/2009الغد، األردن، 
  

   على الساحة الدولية"إسرائيل"رفض حل الدولتين سيعزل : أولمرت .27
حذر رئيس الوزراء االسرائيلي المنتهية واليته ايهود اولمرت من مخاطر عزل : ا ف ب -القدس 

اسرائيل على الساحة الدولية في حال واصل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة المكلف رفض صيغة 
 . افادت الصحافة االسرائيلية االثنينكما' دولتين لشعبين'

وذكرت الصحافة ان اولمرت ذكر خالل اجتماع مجلس الوزراء االحد بان المفاوضات مع الفلسطينيين 
تنطلق من مبدأ اقامة دولة فلسطينية في المستقبل الى جانب اسرائيل محذرا من ان اي حكومة اسرائيلية 

اسرائيلية (الخيار الفعلي هو بين دولتين ' واضاف اولمرت ان .'ستفقد الدعم الدولي لها'تتخلى عن ذلك 
لشعبين او دولة لشعبين والذين ال يرون ذلك يخدعون انفسهم ويجازفون بالتسبب باكبر اساءة ) وفلسطينية
 .'السرائيل
 في اشارة زعيم حزب العمل وزير الدفاع ايهود باراك الذي يفاوض حول' التاريخ لن يغفر لهم'وتابع ان 

ورد باراك االثنين  .مشاركته في الحكومة اليمينية المقبلة رغم ان حزبه يؤيد مبدئيا اقامة دولة فلسطينية
 .'لن يرد على تصريحات اولمرت المثيرة للشفقة'بقوله في بيان انه 

 ووعد رئيس الوزراء المكلف نتنياهو بمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين مع االلتزام بتكثيف االستيطان
 .'دولتين لشعبين'في الضفة الغربية المحتلة رافضا اعتماد مبدأ 

 24/3/2009القدس العربي، 
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   في قطاع غزةفلنائي يدعو إلعادة احتالل مواقع الصواريخ .28

دعا نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي متان فلنائي إلى إعادة احتالل مناطق إطالق الصواريخ والقذائف : غزة
وقال فلنائي، الذي كان يتحدث في . ية في منطقة النقب جنوب غرب إسرائيلعلى البلدات اإلسرائيل

يجب أن نحتل أماكن يجري منها «مؤتمر نظمه مركز دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب 
، معتبراً أن تواصل إطالق »إطالق قذائف الهاون، بعمق خمسة أو ستة كيلومترات داخل قطاع غزة

قبة «وكشف فلنائي النقاب عن أن نظام . على األمن اإلسرائيلي» تهديداً جدياً«ل قذائف الهاون يمث
، مؤكداً أنه سيكون بوسع هذا النظام إسقاط 2010المضاد للصواريخ سيبدأ تشغيله في شتاء » الحديد

  . صواريخ متجهة إلى التجمعات االستيطانية في قلب إسرائيل
 24/3/2009الشرق األوسط، 

  
   تواصل جهودها إلعادة شاليط "إسرائيل": أشكنيازي .29

 تواصـل   "إسـرائيل "إن  : قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنيازي        :فلسطين -غزة
  .الجهود إلعادة الجندي األسير جلعاد شاليط، وإنها تبحث عن كل الوسائل الممكنة من أجل ذلك

 بها، أمس، في مركز التجنيد في قاعـدة تـل           ورفض أشكنيازي في تصريحات أدلى بها خالل جولة قام        
وعقب رئيس األركان على إفادات عدد من       . العسكرية، اإلدالء بأي تفاصيل عن هذه الوسائل      " هشومير"

فـي قطـاع غـزة،      " الرصاص المصبوب "الجنود الذين تحدثوا عن انتهاك القوانين الدولية خالل عملية          
، "د أطلقوا النار على مدنيين فلسطينيين وقتلوهم بـدم بـارد          ق"فاستبعد أن يكون جنود من جيش االحتالل        

  .على حد زعمه
وادعى أشكنيازي أنه إذا اتضح من التحقيق الجاري حالياً صحة هذه اإلفادات، فسيتم اتخاذ اإلجـراءات                

، وإذا كانت هناك بعض االنتهاكـات       "بقيم أخالقية "وزعم أن جيش الحرب يتميز      . الالزمة بحق الفاعلين  
  .، حسب وصفه"حاالت استثنائية"ها بمثابة فإن

  24/3/2009صحيفة فلسطين، 
 

   بصدد رفع القيود عن دخول سلع غذائية لغزة عقب احتجاجات أميركية وأوروبيةأولمرت .30
 قال دبلوماسيون غربيون امس ان رئيس الوزراء االسرائيلي المنتهية واليتـه  - رويترز –القدس المحتلة   

يات المتحدة واالتحاد االوروبي ان اسرائيل سترفع القيود على دخول سلع غذائية            ايهود اولمرت ابلغ الوال   
  .كالمعجنات والجبن الى قطاع غزة الذي تحكمه حماس

وكانت حكومة الرئيس االمريكي باراك اوباما قد احتجت على هذه القيود وغيرهـا مـن القيـود التـي                   
  .تفرضها اسرائيل بشكل عشوائي

يون تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم ان مكتب اولمرت اعلم واشنطن وبروكـسل   وقال دبلوماسيون غرب  
  .بأنه سيسمح بدخول جميع انواع االطعمة الى قطاع غزة

جميع االطعمة هي مواد انسانية وسياسـتنا هـي         . وقال مسؤول اسرائيلي كبير سياسة الحكومة واضحة      
لكن مسؤولين   .ما نريده هو ان تنظم العملية     .. حلقد اكدنا ان هذا واض    . مرور جميع االمدادات االنسانية   

امريكيين وغربيين يشكون من كثرة تغيير اسرائيل لقائمة السلع االنسانية التي تسمح بدخولها الى قطـاع                
غزة االمر الذي اوجد مشكالت كبيرة تتعلق باالمداد والتموين لجماعات االغاثة والحكومـات المانحـة               

  .التخطيط لما يمكن ان تقدمه مستقبالحيث يجعلها ذلك ال تستطيع 
  24/3/2009الرأي، األردن، 
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   يهاجمون أهالي األسرى الفلسطينيينإسرائيليون .31
المتضامنين مع الجندي اإلسرائيلي األسـير فـي        "اعتدى عدد من اإلسرائيليين     :  يوسف الشايب  –رام اهللا 

لفلسطينيين خالل توقفها أمـام سـجن       ، أمس على الحافالت التي تقل أهالي األسرى ا        "غزة، جلعاد شاليط  
وأفاد عدد من أهالي األسرى، أن ما يقارب عشرين شـاباً            .هداريم اإلسرائيلي القريب من مدينة طولكرم     

إسرائيليا، هاجموا الحافالت اإلسرائيلية التي تنقل أهالي األسرى الفلسطينيين من معبر الطيبـة جنـوب               
 الحجارة عليها، واالعتداء على الحافالت بالعـصي، خـالل          طولكرم وحتى سجن هداريم، وقاموا بإلقاء     

  .توقفها أمام السجن في انتظار الدخول للزيارة
  24/3/2009الغد، األردن، 

 
  سرائيلية تدعو إلى تحقيق باستهداف الجيش الطواقم الطبية في غزةاحقوقية منظمة  .32

ايد في استهداف الجيش الطواقم دعت منظمة حقوقية إسرائيلية إلى إجراء تحقيق خارجي مح :تل أبيب
أطباء «وفي تقرير صادر عنها، قالت منظمة . الطبية وطواقم اإلسعاف خالل الحرب على قطاع غزة

وأكدت أن . اإلسرائيلية إن الحديث يدور عن سياسة عامة ال عن سلوك فردي واستثنائي» لحقوق اإلنسان
لجرحى والمحاصرين لمدة أيام وأبقوهم دون ماء أو الجنود اإلسرائيليين لم يسمحوا خالل الحرب بإخالء ا

وأشارت المنظمة إلى أنه اتضح لها من التحقيقات التي أجرتها أن الجنود منعوا . غذاء لفترة طويلة
طواقم اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى وإخالئهم، فضال عن امتناع الجنود عن تقديم مساعدة طبية 

 .، موضحة أن بعض الجرحى توفوا بسبب عدم تقديم العالج لهمللمصابين الذي كانوا بالقرب منهم
 آخرين، وتعرض 25 من عناصر الطواقم الطبية قتلوا خالل الحرب، بينما أصيب 16وذكر التقرير أن 

 . عيادة للعالجات األولية26 مركزا طبيا لألضرار، ضمنها ثمانية مستشفيات و34
ض مع تعليمات القانون الدولي التي تمنع المس بالمراكز يتناق«وأكد التقرير أن السلوك اإلسرائيلي 

وشددت المنظمة على أن الجيش اإلسرائيلي ليس الجهة المخولة للتحقيق . »والطواقم الطبية خالل الحرب
في هذه الحوادث، مشيرة إلى أن الجيش لم يطبق تعهداته للمحكمة اإلسرائيلية العليا بالتحقيق في إلحاق 

، »تدهور قيمي وأخالقي«ووصف التقرير سلوك الجيش اإلسرائيلي بأنه -. م الطبيةالضرر في الطواق
 حالة أطلق فيها 12وذكر التقرير أنه تم رصد . إلى حد االستهتار الحقيقي بحياة المدنيين الفلسطينيين

طواقم النار من طائرات الهليكوبتر والدبابات على سيارات إسعاف وطواقم طبية، وحاالت تم فيها طرد ال
 .الطبية من مواقع قدموا إليها إلخالء مصابين

  24/3/2009الشرق األوسط، 
 

   تعلن اإلضراب وتستعد للتصدي لزحف عنصري بهدف رفع العلم اإلسرائيليالفحمأم  .33
قررت الشرطة اإلسرائيلية حشد بضعة ألوف من قواتها في مدينة أم الفحم، اليوم، : نظير مجلي: تل أبيب

باكات دموية، لحماية حوالي مائة يهودي من اليمين المتطرف، سيزحفون نحو وسط تخوف من اشت
واتفقت . المدينة العربية داخل الخط األخضر، بدعوى رفع العلم اإلسرائيلي الذي ال يرفع في هذه المدينة

الشرطة مع المتظاهرين على تنظيم مظاهرتهم في مسار سري، تجنبا للصدام مع سكان المدينة 
 . وجيرانهم اليهود، الذين هبوا لمساندتهم48 من فلسطينيي ومناصريهم

وكانت مجموعة من عصابة كهانا، التي يحظر القانون اإلسرائيلي نشاطها، وتعمل عبر حزب االتحاد 
القومي االستيطاني، وأصبحت ممثلة في الكنيست، بميخائيل بن آري، قد خططت القيام بهذه المظاهرة 

ر، بدعوى أنه ال يعقل أن تكون هناك مدينة إسرائيلية مثل أم الفحم، ال يرفع االستفزازية منذ عدة شهو
ورفضت الشرطة في حينه ). دار البلدية والمدارس وغيرها(العلم اإلسرائيلي فوق مؤسساتها الرسمية 
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فتوجهت إلى المحكمة العليا، فقررت هذه أن حرية التعبير تحتم . منحها التصاريح الالزمة للمظاهرة
 .اء المظاهرة، وأنه في حالة نشوء خطر على أمن الجمهور ينبغي على الشرطة أن تحمي المظاهرةإجر

وحاولت بلدية أم الفحم ثني الشرطة عن قرارها، لكنها رفضت حتى ال يسجل عليها أنها تستهتر 
لمدينة وفي ضوء ذلك قررت البلدية إعالن اإلضراب العام، اليوم، وتنظيم مظاهرة في مدخل ا. بالقضاء

كما قررت لجنة المتابعة العربية العليا، التي تضم جميع األحزاب العربية الوطنية . لصد االستفزاز
والفعاليات الجماهيرية، التضامن مع أم الفحم بدعوة الجمهور الواسع إلى الحضور للمدينة والوقوف معها 

  .في صد هذا االعتداء
 24/3/2009الشرق األوسط، 

  
  االجتماع مع كبار المسؤولين األميركيين يفشل في أشكنازي .34

اإلخباري أن رئيس األركان اإلسـرائيلي الجنـرال        " ورلد تريبيون "كشف موقع   :  محمد سعيد  -واشنطن  
غابي أشكينازي قطع زيارته التي قام بها إلى واشنطن األسبوع الماضي عائدا إلى تـل أبيـب بـسبب                   

ركية حيث لم يتمكن من اللقاء مع أي من كبار المـسؤولين            االستقبال الفاتر الذي لقيه في العاصمة األمي      
األميركيين بمن فيهم وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس ، خالفا لزياراته السابقة في عهـد حكومـة                 

  .الرئيس األميركي السابق جورج بوش
للقاء مع كبار   وقد حاول المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي التقليل من أهمية عدم تمكن أشكنازي ا             

المسؤولين بالقول إنه قد تم تعويض اللقاء بهم مباشرة باتصاالت هاتفية ، فيما عزا الموقـع اإللكترونـي      
لجيش االحتالل اإلسرائيلي قطع أشكنازي زيارته للواليات المتحدة إلى ضرورة مشاركته في االجتمـاع              

الجندي األسير في قطاع غزة جلعـاد       األمني للحكومة اإلسرائيلية الخاص ببحث موضوع إطالق سراح         
  .شاليط

وقال مصدر أميركي إن اشكنازي لم يتمكن حتى من اللقاء مع الموظف السابق في إيباك الـذي عينتـه                   
وزيرة الخارجية هيالري كلينتون الشهر الماضي مستشارا لها لشؤون إيران ، دينيس روس بدعوى أنه               

  .ليس من صناع القرار في الحكومة األميركية
  24/3/2009الدستور، 

  
  "احتفالية القدس"ويواصل منع نشاطات  سراح الشيخ رائد صالح يطلقاالحتالل  .35

أمس، أطلقت  شرطة االحتالل اإلسرائيلي،    ، أن   القدس المحتلة  من   24/3/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
عد احتجـاز   ، وذلك ب  48سراح الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام            

دام ساعات مع جميل حمامي المحاضر في جامعة القدس، وعدداً من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب،              
  .خالل تواجدهم في خيمة اعتصام بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الهيئـة الـشعبية المقدسـية       عن مراسلها من القدس رامي منصور، أن         24/3/2009الدستور  وأضافت  
تعتزم تنظيم مؤتمر صحفي بمناسـبة إنطـالق الحملـة الـشعبية            كانت  قدس عاصمة الثقافة    إلحتفالية ال 

  . ، حيث تم بدء المؤتمر وخالل ثالث دقائق تم ايقافه بالقوة2009المقدسية للقدس عاصمة الثقافة العربية 
ـ         ـ    " "الدسـتور "وقال الناطق بإسم الحركة االسالمية المحامي زاهي نجيدات ل رائيلية إن المؤسـسة االس

وانما يهـدفون   . االحتاللية داهمت المؤتمرين بشكل همجي وغوغائي بعيدا كل البعد عن القيم واالخالق           
من وراء الحدث الذي افتعلوه ان يذللوا كل الصعاب التي تحول دون تهويد القدس ، سواء كانت مقاومة                  

  . التهويد صادرة عن مؤسسات او عن شخصيات
ة في اليومين األخيرين أهالي طالب في مدارس القـدس قـاموا بـإطالق              واحتجزت الشرطة االسرائيلي  

بالونات بألوان العلم الفلسطيني ، وداهمت عدة مدارس منها مدرسة دار الطفل العربي وسلموا إدارتهـا                
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كما واقتحمت الشرطة االسرائيلية مكاتب جمعية برج اللقلق         .إنذارات تمنعهم بموجبها من إقامة أي فعالية      
بلدة القديمة وسلمت مديرها عماد الجاعوني إنذارا بإغالق الجمعية إذا نظمـت فعاليـات ثقافيـة ،                 في ال 

واقتحمت الشرطة نادي القدس ونادي جبل الزيتون في الطور وأستدعت رئيس الهيئة االداريـة لنـادي                
  .القدس جواد إدكيدك وعضو النادي خميس إدكيدك ، وإثنين من نادي جبل الزيتون للتحقيق

  
  تخطط لفرض واقع جديد في القدس" إسرائيل: " يوسف سالمةخطيب األقصى .36

أكد الشيخ يوسف سالمة خطيب المسجد األقصى وزير األوقاف الفلسطيني  : خالد عبدالعزيز-أبوظبي 
السابق، أن هناك خطة ممنهجة لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي لفرض واقع جديد وإحداث تغيير 

القدس المحتلة، حيث تمنع المقدسيين من البناء فوق أراضيهم، إضافة الى فرض ديموجرافي في مدينة 
جاء ذلك  .الضرائب على المواطنين المقدسيين، وممارسة كل أشكال القمع والتهويد ضدهم لتهجيرهم

خالل اللقاء اإلعالمي الذي نظمته اللجنة االجتماعية الفلسطينية بمقر السفارة الفلسطينية في أبوظبي 
من تدمير وإزالة للتلة " اإلسرائيلية"وعرض الشيخ سالمة، صوراً تظهر ما تقوم به الجرافات  س،أم

المغربية المطلة على المسجد األقصى، وتركيب الجسر الحديدي المصمم لكي يحمل المدرعات 
رات ، كما عرض أيضاً صوراً ألثر الحفريات، واالنهيا"األقصى"لو أرادت الدخول الى " اإلسرائيلية"

داخل ساحات المسجد نتيجة الحفريات وما أحدثته من تصدع في أعمدة المسجد، ولم تسلم المنازل 
  .المالصقة للمسجد األقصى من هذه الحفريات وآثارها حيث أصابها التشقق

  24/3/2009الخليج، 
  

   الخطوات التصعيدية إلدارة السجون اإلسرائيلية تطال أسيرات حماس": مركز حقوقي" . 37
أكد مركز أحرار لدراسات األسرى، أن قرارات اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لمصلحة السجون : هللارام ا

القاضية بتضييق الخناق وعقاب أسرى حركة حماس وصلت وطالت أسيرات الحركة في سجن 
 16وأكد المركز من خالل الرسالة التي سربت له من األسيرة أحالم التميمي والمحكومة بـ". هشارون"

بد أن مصلحة السجون أبلغتها بصفتها ممثلة ألسيرات حماس في داخل المعتقل أنها تنوي منع عائالت مؤ
قناة "األسيرات من زيارتهن، باإلضافة إلى تحديد عدد زيارات المحامي بزيارة كل شهر وحظر 

وأشار إلى أن . اإلخبارية ومجموعة من الخطوات العقابية التي سيتم تنفيذها في األيام القادمة" الجزيرة
  هناك ثماني أسيرات من حركة حماس في سجون االحتالل 

  23/3/2009قدس برس، 
  

   عسكريلتوسيع معبرشرقي القدس   دونما30ً يصادر االحتالل .38
 دونمـا مـن أراضـي       30قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، مصادرة       :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

ذي يجري بناؤه على مدخل المخيم شرقي مدينة القدس بهدف عـزل            شعفاط لتوسيع المعبر العسكري، ال    
   .رأس شحادة ورأس خميس ومخيم شعفاط عن مدينة القدس، وهدم ما عليها من محالت وعقارات

  24/3/2009الغد، األردن، 
  

   منزالً في القدس90استصدار أوامر قضائية بتجميد هدم أكثر من : حاتم عبد القادر .39
إن مكتبه تمكن في غضون :  حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدسقال: القدس المحتلة

 أمرا احترازيا لوقف قرارات بهدم منازل في عدد من 90األيام الثالثة األخيرة من استصدار أكثر من 
 في األحياء في مدينة القدس إال انه أشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن بلدية االحتالل بالقدس ستعمد

وكشف عبد . غضون الفترة القادمة إلصدار المزيد من قرارات الهدم ما يستدعي تدخل عربي ودولي
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القادر النقاب عن توجه بإمكانية إعداد خرائط هيكلية جديدة للمناطق المهددة بالهدم بما ينقذ أكبر عدد 
جديد في الدفاع عن ممكن من البيوت وخاصة تلك المناطق التي تم رفض الخرائط فيها ،وهو أسلوب 

  ". نأمل أن يؤتي ثماره"المنازل 
في االلتماس ) 23/3(ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس صباح اليوم االثنين 

المقدم من عائلتي حنون والغاوي لتجميد قرار إخالئهما من منزليهما في حي الشيخ جراح في القدس، 
 منزال في المنطقة تخطط السلطات اإلسرائيلية إلخالئها، بعد 27ستقبل حيث ستكون مفصلية في تحديد م

  .  وحدة استيطانية على أنقاضها250إخالء عائلة الكرد، تمهيدا إلقامة مستوطنة من 
  23/3/2009قدس برس، 

  
 إسرائيليقصف شاب في غزة ب إصابة .40

  يعمل صيادافلسطينيب شاأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة : ألفت حداد ورأفت الكيالني
بجروح خطيرة اليوم، اإلثنين، في قصف الزوارق الحربية اإلسرائيلية لمراكب الصيادين في منطقة 

 .السودانية شمال غرب مدينة غزة
  23/3/2009، 48عرب

  
   مخيم نهر البارد يستلمون مساعدات غذائية إيرانيةسكان .41

رانية بالدخول الى مخيم نهر البـارد لالجئـين         مس شاحنات المساعدات االي   أبدأت  :  ا ف ب     -طرابلس  
الفلسطينيين في شمال لبنان والتي رفض السكان قبل يومين دخولها خصوصا بسبب اسـتخدام الجـيش                

وافاد مراسل صحفي ان ثالثة شاحنات دخلت امس الى المخـيم بعـد تفتـيش                .اللبناني الكالب لتفتيشها  
وقـال مـسؤول الجبهـة     .سية، التي تعتبر نجسة في االسالم روتيني لم يستخدم الجيش فيه الكالب البولي      

تم االتفاق مع الجيش على ادخال الشاحنات تباعـا         "الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال اركان بدر        
الى المخيم كما جرى تبديل احدى الشاحنات المحملة بالطحين بشاحنة اخرى النه الكالب فتشوها السبت               

 كمـا أنهـا     ". بمعدل ثالث شاحنات يوميا    11الى دخول الشاحنات البالغ عددها      سيتو"واضاف   ".الماضي
  .محملة بحوالى ثالثة االف حصة تموينية

 24/3/2009الدستور، 
  

  قطيع من الماشية وأدوات صناعية إلى غزة" تهريب"األمن المصري يمنع  .42
من صادرت قطيعاً يضم ذكر شهود وسكان محليون في مدينة رفح المصرية أن أجهزة األ): مصر(رفح 
 رأس ماشية كانت مخزنة قرب الحدود مع قطاع غزة، كما دهمت ليل أول من أمس مخزناً ملحقاً 560

 أسطوانة غاز، 52بمنزل قرب بوابة صالح الدين الحدودية وصادرت كمية من قطع غيار السيارات و
  .قالت المصادر إنها كانت معدة للتهريب إلى القطاع عبر األنفاق

  24/3/2009ياة، الح
  

  الجزيرةقناة  األسرى من مشاهدة يمنع االحتالل: فروانة .43
 أكد االباحث الفلسطيني المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانـة أن إدارة             : عاطف دغلس  -نابلس

سجن نفحة الصحراوي اإلسرائيلي منعت األسرى الفلسطينيين من مشاهدة قنـاة الجزيـرة، ورفـضت               
وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت إنه علم بهذا األمرعن طريق األسرى              . فهمالسماح ببثها في غر   

أكد عز الدين جبارين محامي مؤسسة يوسف الصديق        و  كما .الذين أبلغوه بالحادث عبر هواتفهم المهربة     
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لرعاية السجين أن إدارة سجني جلبوع، والنقب الصحراوي قطعت بث قناة الجزيرة عن األسرى بادعاء               
  .ع خلل فنيوقو

  23/3/2009الجزيرة نت، 
  

   تنفي ما روج حول االستيالء على قسم العالج في الخارج "المقالةالصحة " .44
حكومة المقالة أن العمل في قسم العالج في الخارج في غزة لم يتوقف الأكدت وزارة الصحة في : غزة

ما تم كان تصحيح خطأ كبير عانى ويتم على ما يرام، نافية ما روج حول االستيالء عليه، مشيرة إلى أن 
منه اآلالف من المرضى بسبب سيطرة عدد من الموظفين المحسوبين على وزارة رام اهللا على القسم 

وكانت وزارة الصحة في السلطة برام اهللا  .مستغلين حاجة المرضى، واتهمهم باالرتشاء والمحسوبية
 كان يتبع العاملين فيه لها، وعطلت مصالح اتهمت نظيرتها في غزة باالستيالء على هذا القسم الذي

  .المرضى الذين يحتاجون للتنسيق للعالج في خارج قطاع غزة
  23/3/2009، قدس برس

  
  تطور خطير يجب الوقوف أمامه بمسؤولية عالية ) مدحت(ناجي اغتيال ": الجماعة اإلسالمية" .45

 في الجنـوب بـسام حمـود عمليـة         "الجماعة االسالمية "دان المسؤول السياسي لـ     : رأفت نعيم  -صيدا
مـا  "االغتيال التي ذهب ضحيتها نائب سفير فلسطين في لبنان كمال مدحت وعدد من مرافقيه معتبرا أن                 

أمن المخيمات فـي    "وأكد أن    ".حصل هو تطور خطير يجب الوقوف أمامه بمسؤولية عالية وحذر شديد          
االغتياالت السياسية يشكل انتكاسـة لكـل       صيدا هو من أمن صيدا وأن العودة الى مسلسل التفجيرات و          
  ".أجواء التقارب والتفاهم واالستقرار النسبي الذي تنعم به المنطقة

  24/3/2009المستقبل، 
  

   ومرافقيه )مدحت(ناجي اغتيال بعملية   واسع لبناني وتنديداستنكار .46
مدحت ومرافقيه، ووصـفها    في بيان جريمة اغتيال اللواء كمال       " تيار المستقبل "دان  :  رأفت نعيم  -صيدا  

" تيار المـستقبل  "يستنكر  : "وجاء في البيان   .بأنها تستهدف الوحدة الفلسطينية، وكذلك االستقرار في لبنان       
ويرى في  . ، اللواء كمال مدحت ومرافقيه    "فتح"الجريمة اإلرهابية التي استهدفت القيادي البارز في حركة         

ية التي عمل لها الشهيد، ولالستقرار اللبناني الذي كـان يتمـسك            العملية البشعة استهدافاً للوحدة الفلسطين    
  .بتعزيزه، من موقعه كمساعد لممثل منظمة التحرير في لبنان

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري جريمة التفجير واعتبرت في تصريح لها أنها              كما  
ت قيادياً بارزاً وشخصية قـدمت الكثيـر للقـضية          جريمة بشعة ومستنكرة ومدانة بكل المقاييس، استهدف      

الفلسطينية، كما استهدفت مسيرة تعزيز األمن واالستقرار في هذا البلد واستقرار صيدا ومخيماتها، مشددة              
على ضرورة التنبه لكل محاوالت استهداف ساحتنا والساحة الفلسطينية في لبنان، داعية األجهزة األمنية              

  .لعمل على كشف مالبسات هذه الجريمة ومن يقف وراءهاوالعسكرية والقضائية ل
نعتبر أن غياب الشهيد يمثل خسارة كبيرة للثـورة الفلـسطينية،           : جريمة وقال   الودان النائب اسامة سعد     

ونرى أن جريمة اإلغتيال إنمـا       .فهو أحد رموز الكفاح الفسلطيني، وقدم مساهمات بارزة في هذا الكفاح          
كمـا  . الفلسطيني الفلسطيني الذي كان الشهيد من أبرز العاملين من أجل إنجاحه          تستهدف مسيرة الحوار    

من هنا فإن من يقف وراء الجريمة إنما يخدم         . تستهدف أمن المخيمات الفلسطينية واألمن الوطني اللبناني      
  .أعداء لبنان وفلسطين وأعداء الوحدة الوطنية الفلسطينية
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سالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن الجريمة بـشدة          استنكر نائب رئيس المجلس اإل    من جهته   
هذه الجريمة النكراء تحمل بصمات إرهابية تخدم األهداف الصهيونية في ضـرب الوحـدة              "معتبرا أن   

  ".الفلسطينية وتعكير مسيرة األمن واالستقرار التي ينعم بها لبنان حاليا
لفلسطيني خصوصا في المخيمات ودعـت الفـصائل        والشعب ا " فتح"في بيان حركة    " امل"حركة  وعزت  

الى جعل هذه الشهادة مناسبة لزيادة عناصر وحـدة الموقـف والخطـاب ومـدخال جديـدا                 "الفلسطينية  
" فـتح "واملت الحركة من    ".للمصالحة الفلسطينية والوحدة النها السالح االساس لحماية الشعب الفلسطيني        

ناني واالجهزة االمنية اللبنانية لتفويت الفرصة على اعداء الشعبين         التنسيق الكامل مع الجيشاللب   "والفصائل  
  ".اللبناني والفلسطيني

  24/3/2009المستقبل، 
 

  )مدحت(ناجي  اهللا يتقدم بالتعازي للشعب الفلسطيني باغتيال حزب .47
في االغتيال التي ذهب ضحيتها نائب سفير فلسطين عملية في بيان " حزب اهللا"دان : صيدا ـ رأفت نعيم 

من الشعب الفلسطيني واإلخوة في منظمة التحرير الفلسطينية        "لبنان كمال مدحت وعدد من مرافقيه وتقدم        
  ". بأحر التعازي باستشهاده

هذه الجريمة استهدافا للشعبين الفلسطيني واللبناني حيث تبدو البصمات الصهيونية واضحة في            "ورأى في   
  ".ين اللبنانية والفلسطينية في هذه المرحلة الحساسةمحاولة إثارة اإلرباك والبلبلة في الساحت

  24/3/2009المستقبل، 
  

  منع السلطات اإلسرائيلية إقامة احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية تنتقدالقاهرة  .48
انتقدت القاهرة بشدة منع السلطات اإلسرائيلية إقامة احتفالية القدس عاصمة : القاهرة، القدس المحتلة

التصرف اإلسرائيلي يعكس "لعربية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي، إن الثقافة ا
، "عدم وجود نية إسرائيلية حقيقية لالنخراط مجدداً في عملية التسوية السياسية إلقامة الدولة الفلسطينية

لبة الفلسطينية والعربية تصرفاتها القمعية كقوة احتالل لن تقهر المطا"بأن تدرك أن " إسرائيل"مطالباً 
  ". العادلة بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة

  24/3/2009الحياة، 
  

 مصر تشدد على عدم استقبال ليبرمان .49
أكدت مصادر دبلوماسية، أن تقريرا رفع إلى جهات عليا مصرية من :  وكاالت- أحمد ربيع -القاهرة 

وزير الخارجية بالحكومة اإلسرائيلية ) أفيغدورليبرمان( عدم استقبال بينها وزارة الخارجية يطلب
وأوصى التقريرباتخاذ موقف متشدد من هذا القرارعلى . االئتالفية اليمينية المتطرفة بزعامة نتنياهو

خلفية تطاول ليبرمان على القيادة السياسية المصرية وعدم إعطاء أي اعتبار له حتى إذا أقدم على 
عما بدر منه في السابق سواء ضد الرئيس المصري أو تهديداته بنسف السد العالي لما أسماه االعتذار

وأوضح التقرير، أنه ال جدوى من التعامل مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة . معاقبة مصر على مواقفها
الم أو إحداث سواء رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها، معتبرا أنها لن تتقدم خطوة واحدة باتجاه الس

وتوقع أال تصمد حكومة نتنياهو طويال في ظل المعارضة واالنقسامات . اختراق بمفاوضاته المجمدة
وطالب . الداخلية التي تشهدها الساحة اإلسرائيلية، مرجحا أن تجرى انتخابات أخرى في القريب العاجل

ا الراحلة لم تبد أي جدية للتحرك بعدم التعويل على حكومة نتنياهو كثيرا، الفتا إلى أن حكومة كاديم
  باتجاه التسوية السياسية العادلة وحل القضية الفلسطينية،
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  . باإلضافة إلى أن حكومة يمينية متطرفة ال يتوقع منها شيء في هذا المجال
   24/3/2009الشرق، قطر، 

  
  الشرطة المصرية تضبط مخزن متفجرات على حدود غزة .50

ن سري للمتفجرات يضم أكثر من نصف طن متفجرات من مادة عثرت السلطات المصرية على مخز
شديدة االنفجار وبعض مخلفات الحروب السابقة وبعض األسلحة اآللية الخفيفة كانت داخل " تي إن تي"

وذكر . أجولة من البالستيك ومعدة للتهريب بجوار أحد األنفاق في منطقة األحراش برفح المصرية
لمصرية في إطار حملتها لتمشيط الحدود بين مصر وقطاع غزة تمكنت مصدر أمني، أمس، أن الشرطة ا

 من الخرفان والماعز 500أيضا من ضبط ستة أنفاق جديدة في منطقة صالح الدين وداخل األنفاق 
باإلضافة إلى كميات كبيرة من األسمنت كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة، ولم تلق الشرطة القبض 

  . على أي شخص
   24/3/2009ر، الشرق، قط

 
   آخرين بتهمة التخابر مع إيهود أولمرت2الحكم باإلعدام على يمني وسجن : اليمن .51

، "إسرائيل"حكمت محكمة يمنية باإلعدام على يمني أدين بالتخابر مع :  حسين الجرباني-صنعاء 
 بالسجن وبالتحديد مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت، كما حكمت على يمنيين آخرين في القضية نفسها

، وصف مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت االتهامات التي أدين "إسرائيل"وفي . خمس وثالث سنوات
 .على أساسها اليمنيون الثالثة بأنها مجرد اختالقات

  24/3/2009الشرق األوسط، 
  

   مليون ريال لمساعدة غزة76اتفاقات سعودية بـ أربع .52
يفين إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مستشار وزير أبرم رئيس حملة خادم الحرمين الشر: بيروت

الداخلية السعودي الدكتور ساعد العرابي الحارثي في بيروت أمس، أربعة اتفاقات تعاون لمساعدة سكان 
، بينها اتفاقان مع وكالتين تابعتين لألمم المتحدة ) مليون دوالر20نحو ( مليون ريال 76القطاع قيمتها 

ووقع الحارثي اتفاقاً مع . ة متكاملة الخدمات للمتضررين من العدوان اإلسرائيلي وحدة سكني200لبناء 
 وحدة سكنية متكاملة الخدمات في غزة 100لبناء " هابيتات"برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

نية  وحدة سك100 مليون ريال، واتفاق تعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبناء 28.5كلفتها 
لتقديم مساعدات غذائية طارئة بمبلغ " برنامج الغذاء العالمي"أخرى بالكلفة نفسها، واتفاق تعاون ثالثاً مع 

لتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز " يونيفيم" مليون ريال، واتفاقاً آخر مع برنامج األمم المتحدة للمرأة 15
ملة أعمال البنى التحتية واألثاث وتفعيل ثمانية مراكز نسوية ريفية في غزة والضفة الغربية شا

  . مليون ريال4.8والمعدات، إضافة إلى تكاليف التدريب بنحو 
 24/3/2009الحياة، 

  
   المتحدة يؤكد استخدام األطفال كدروع بشرية في الحرب على قطاع غزة لألممتقرير  .53

اليوم اإلثنين، يبين أفادت وكاالت األنباء أن تقريرا لناشطي حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، نشر 
تفاصيل كثيرة تصرف فيها جيش االحتالل بمنتهى الوحشية ضد السكان المدنيين، وقام في إحداها 

 .كدرع بشري)  عاما11(باستخدام طفل 
 صفحة، يضم تفاصيل كثيرة جرى فيها خرق حقوق اإلنسان بشكل 43وعلم أن التقرير يشتمل على 
ه االتهام لجنود االحتالل بإطالق النار على األطفال الفلسطينيين، كما وج. مؤكد من قبل جنود االحتالل
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وهدم أحد المنازل بينما كانت صاحبة البيت وأطفالها بداخله، وتفجير مبنى كان قد قد أجبر مدنيون على 
 .الدخول إليه قبل ذلك بيوم

ورد في التقرير يشكل تجدر اإلشارة إلى أن مبعوثة السكرتير العام لألمم المتحدة أشارت إلى أن ما 
بضعة نماذج من بين مئات الحوادث المماثلة التي جرى توثيقها، ويجري التأكد من صحتها من قبل 

 .ناشطي األمم المتحدة في قطاع غزة
من سكان القطاع باتوا % 90كما طالب التقرير قوات االحتالل بإنهاء حصار قطاع غزة، حيث أن 

كما طالب بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى الضفة الغربية، . ءبحاجة إلى مساعدة في توفير الغذا
 .والتحقيق بخروقات حقوق اإلنسان خالل فترة الحرب

23/3/2009، 48عرب   
  

  سيكون هناك تحقيق من منظمة األمم المتحدة عن الجرائم اإلسرائيلية: كوشنير .54
وشنير، على توجه دول ومنظمات وافق وزير الخارجية الفرنسي، برنارد ك:  وكاالت-القدس المحتلة 

إلى المحكمة الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، يأتي ذلك مع توالي الشهادات حول 
  .االنتهاكات التي ارتكبها جنود االحتالل بحق المدنيين والطواقم الطبية خالل المحرقة في غزة

" إسرائيليين"ؤال عن إمكانية إصدار مذكرة بحق وقال في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، ردا على س
إنه يجوز للدول والمنظمات أن تتوجه للمحكمة الدولية وتقديم ما لديها وسيكون هناك "إثر المحرقة، قال 

  ".تحقيق من منظمة األمم المتحدة عن الجرائم
24/3/2009الخليج،   

  
  عدم مالحقة مجرمي حروبها " إسرائيل" ترفض طلب بريطانيا .55

رفض القضاء البريطاني تعديل أي من قوانينه التي تجيز اعتقال مجرمي الحرب اإلسرائيليين، : االتوك
معلناً رفضه لطلب إسرائيلي سابق تم تقديمه إلى وزارة الخارجية البريطانية عبر السفارة اإلسرائيلية في 

وصولهم إلى األراضي لندن بتعديل تلك القوانين خوفاً من اعتقال الجنراالت اإلسرائيليين فور 
  . البريطانية

وحسب صحيفة هآرتس ، فإن بريطانيا أبلغت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني بشكل غير 
في بريطانيا " إسرائيل"رسمي، أن القضاء البريطاني يرفض أي تعديل لقوانينه وخصوصاً أن صورة 

    . لى قطاع غزةوالعالم غدت أكثر قتامة وبشاعة بعد عدوانها األخير ع
وذكرت الصحيفة أن القانون البريطاني يسمح لمواطنيه برفع ادعاءات وتوجيه اتهامات ضد مرتكبي 
جرائم الحرب ويتيح مالحقتهم عبر إصدار مذكرة اعتقال بحقهم فور أن تطأ أقدامهم األراضي 

نعلم مدى خوف : قولها ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن وزارة الخارجية البريطانية  . البريطانية
    . اإلسرائيليين، من مذكرات االعتقال، لكن هذه المسائل قانونية معقدة

23/3/2009موقع الجمل   
  

  إلى الفرنكفونية" إسرائيل" يريد ضم ساركوزي .56
إلى المنظمة " إسرائيل"جان ميشال كازا، أمس، إن انضمام " إسرائيل"قال السفير الفرنسي لدى : ب.ف.أ

على " فرانس برس"وأكد السفير لوكالة . ورئيسها نيكوال ساركوزي" هدفاً لفرنسا"رنكفونية يظل الدولية للف
إلى المنظمة الدولية للفرنكفونية يبقى " إسرائيل"إن انضمام "هامش ملتقى عن الفرنكفونية في تل أبيب 

  ". يميأن تحقيق هذا الهدف سيكون أسهل في ظرف تهدئة إقل"بيد أنه أضاف ". هدفا لفرنسا
24/3/2009الخليج،   
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  مسؤولية إصابة ابنهما في تظاهرة في نعلين " إسرائيل" يحمالن أميركيان .57

حمل والدا الناشط األميركي تريستان أندرسون، أمس، الحكومة االسرائيلية المسؤولية عن إصابة : ب.أ
 .  الغربيةابنهما، خالل تظاهرة مناهضة لجدار الفصل العنصري في قرية نعلين في الضفة

وقالت والدة أندرسون، التي قدمت من الواليات المتحدة برفقة زوجها لزيارة ابنهما الذي يخضع لعالج 
 تتحمل علناً المسؤولية الكاملة عن الحادث«في أحد مستشفيات القدس المحتلة، إن على إسرائيل أن« ،

إنها فتحت تحقيقاً حول مالبسات فيما لم يصدر أي تعقيب من حكومة االحتالل، التي اكتفت بالقول 
 . إصابة الناشط األميركي

21/3/2009السفير،       
  

   القاهرةحواراتمع  . 58
  منير شفيق

ال يستطيع المرء أن يفهم كيف يعاد الخالف داخل الصف الفلسطيني حول االلتزام بالقرارات الدولية 
حرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية الخاصة بقضية فلسطين أو باالتفاقيات التي عقدت باسم منظمة الت

مع الكيان الصهيوني، أو احترامها بدل االلتزام بها، وذلك لسبب بسيط، بداية هو عدم االلتزام بها أو 
احترامها من قبل من وقّعوا عليها، سواء أتعلق األمر بالدول الكبرى وعلى التحديد أميركا وأوروبا 

يان الصهيوني، أم باألطراف الفلسطينية والعربية التي تطالب بااللتزام بها واللجنة الرباعية، أم تعلق بالك
هذا من دون التطرق إلى محتويات تلك . شرطاً للوحدة الوطنية الفلسطينية كما للمصالحة ونجاح الحوار

القرارات واالتفاقيات، وكلها يتضمن تنازالت تمس ثوابت القضية الفلسطينية وجوهرها، وأخرى تمس 
  . المقاومة أو المقاومة وإدارة الصراعحق 

وقد أثبتت التجربة أن تلك التنازالت قُدمت مجاناً من جانب الذين وافقوا عليها، أو أعلنوا التزامهم بها 
فلسطينياً وعربياً من جهة، وأدت إلى نتائج عملية وخيمة على القضية وقوة الموقف وإدارة الصراع من 

 ما حدث مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي انتهى أسيراً ثم والدليل. جانبهم من جهة أخرى
 واألنكى مع التواطؤ في إخفاء الجريمة ممن. محاصراً ومعزوالً وأخيراً شهيداً مغدوراً بالسم الزعاف

والدليل الثاني ما آلت إليه حال حركة فتح منذ أن دخلت ذلك الذي .حسبهم حلفاء وأصدقاء أو مقربين
يتضمن، الدخول في التنازالت واحترام القرارات أو االلتزام بها وصوالً إلى عقد االتفاقات، يتضمن فيما 

ومن بعدها إلى طريق المفاوضات الثنائية السرية التي أصبحت المقرر الوحيد للقضية الفلسطينية 
  !فياللحال الذي وصلته فتح بسبب ذلك كله. ومصير الشعب الفلسطيني

الفلسطينية لتصحيح المواقف والسياسات الفلسطينية والعربية لتقوم وحدة وطنية إن التعلم من التجربة 
على أسس جديدة وسياسات وممارسات صحيحة، وضع جانبا ليتركز الخالف حول التزام بالقرارات 
الدولية واالتفاقات التي عقدت مع الكيان الصهيوني أو احترامها، ما يعني اإلصرار على المضي في 

  .المدمرة المجربةالطريق 
األمر المذُهل هنا أن الرئيس محمود عباس ما زال مصراً على أن تلتزم حماس وكل الساحة الفلسطينية 
 بخطه السياسي الذي وصل إلى مؤتمر أنابوليس والتزاماته، وما تبعه من اتفاقات ثنائية ما زالت طي

ي قابل األيام من أجل االنتهاء بالحل التصفوي الكتمان، وذلك لتكون البناء الذي سيكمله جورج ميتشل ف
. ، وأخرى لليهود»قابلة للحياة«إقامة دولة للفلسطينيين : »حل الدولتين«للقضية الفلسطينية، والمسمى 

تمثل البديل لكل ما يسمى القرارات الدولية واالتفاقيات السابقة، وما أعلن من برامج » قابلة للحياة«عبارة 
بلية للحياة يمكن أن تكون على أي أرض وأي شروط، فهي ال تتناقض مع التنازل عن حق فالقا. حد أدنى

فتعني إسقاط » دولة لليهود«، أما عبارة 1967العودة وال حتى عن التمسك باألراضي المحتلة في يونيو 
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قوا تحت كل الحقوق والثوابت الفلسطينية األساسية في فلسطين، وصوالً إلى تحويل الفلسطينيين الذين ب
  .»دولة لليهود فقط«ال حقوق لهم في » مقيمين«االحتالل الصهيوني بعد قيام الدولة إلى مجرد 

بكلمة، إن الجواب األولي الذي يفسر لماذا ليس مفهوماً الدخول في خالف حول االلتزام بالقرارات 
تزمة بها أو محترمة لها، بعد الدولية يستند إلى أن الدول التي تبنت تلك القرارات ووقعت عليها لم تعد مل

أن أحالتها جميعاً إلى مجرد مرجعية غير ملزمة، ألن األمر كله وفقاً لخريطة الطريق وأنابوليس 
والرباعية، وعباس عملياً أصبح بيد ما تقرره المفاوضات الثنائية، فالمفاوضات سيدة نفسها ولها القول 

موا، أو احترموا قرارات هيئة األمم وحتى اتفاق أوسلو الفصل، أما من سبق أن وافقوا أو وقعوا أو التز
فيمكنهم أن ينقعوا تلك األوراق ويشربوا ماءها، فال أميركا وال بريطانيا وال أية دولة كبرى، ناهيك عن 

  .بتلك القرارات أو االتفاقيات أو يحترمونها الكيان الصهيوني، التزموا أو يلتزمون
 الفلسطيني إال تقديم المزيد من التنازالت -ة الحوار الفلسطينيولهذا، ال معنى لطرحها على طاول

، فكل شيء ُأحيل إلى المفاوضات »الرقص في العتمة«المجانية، فهي أشبه بالتعلق بحبال وهمية، أو 
فالذي يجب أن يطرح هو شجب تلك . الثنائية التي أصبحت استراتيجية وتكتيك حل للقضية الفلسطينية

  .ها ومن ثَم إعادة قراءة التجربة ونتائجهاالمفاوضات وإدانت
  22/3/2009 العرب القطريةصحيفة 

  
  الشراكة والوفاق الوطني: كلمة السر للوحدة .59

 هاني المصري
االثنين لم توجه مصر الدعوة للفصائل والشخصيات الوطنية الستئناف الحوار          ) األمس(حتى ظهر اليوم    

لمختلفة وإصدار القرارات التي يمكن أن تعطي للحوار نهايـة          الذي علق من أجل التشاور مع القيادات ا       
سعيدة بحيث يتم إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، أو التي يمكن أن تسدل الستار على المساعي من أجـل                  

  .تحقيق الوحدة، من هنا وحتى إشعار آخر
قادمة في الدوحة والمقررة في نهاية      ال أبالغ بالقول ان األيام القادمة، من هنا وحتى انعقاد القمة العربية ال            

فالدول العربية خصوصا المؤثرة في القرار العربي إضـافة         . هذا الشهر حاسمة في تحديد مصير الحوار      
والبلد المضيف قطر، حريصة على إنجاح الحـوار الفلـسطيني ألن المـصالحة             ) سورية(لرئاسة القمة   

بية، وألن نجاح الحوار الفلسطيني سيؤدي الى نجاح        الفلسطينية هي حجر الزاوية لتحقيق المصالحة العر      
القمة العربية القادمة، وفشله سيسبب الفشل لها، فقمة الدوحة، قمة فلسطين بامتياز، وال كانـت قمـة ال                  

  .تكون فلسطين في صدارة جدول أعمالها
اف المشاركة في   فإذا لم تتوفر لدى األطر    . الشراكة والوفاق الوطني هي كلمة السر ومفتاح نجاح الحوار        

فال يوجد طرف منتـصر     . الحوار قناعة عميقة، بأنه دون شراكة ووفاق وطني ال يمكن للحوار أن ينجح            
وال يوجد طـرف فلـسطيني      . وآخر مهزوم، حتى يملي الطرف المنتصر شروطه على الطرف المهزوم         

ـ               امل، والقـضية   مرتاح حتى يراهن على أن األطراف األخرى مأزومة، فالكل الفلسطيني في مـأزق ش
  .الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يتوقف على كيفية التصرف فيه، أن تكون أو ال تكون

وإذا نظرنا لسير الحوار في كل المراحل وعلى كل مستوياته، سواء على مستوى الحوار بين مصر وكل                 
صوصا اللقاءات  فصيل على حدة، أو على مستوى اللقاءات الثنائية بين الفصائل والشخصيات الوطنية، خ            

 شباط الماضي أو جلسات لجـان       26بين حركتي فتح وحماس، أو على مستوى جلسة الحوار األولى في            
 آذار، فإن هناك إدراكا متزايدا بأنه دون شراكة ووفاق وطني واعتراف            20 - 10الحوار في الفترة بين     

فزمن سيطرة وقيادة حركـة     . ينجحباآلخر ال يمكن للحوار أن يبدأ وال أن يستمر، وطبعا ال يمكن له أن               
  .واحدة للسفينة الفلسطينية قد ولى وال يعرف أحد إن كان سيعود ومتى
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والمنظمة جاؤوا للحوار بعد أن تخلوا عن الشروط المسبقة التي كانت تتحدث عن اعتذار              " فتح"فالسلطة و 
يم مقرات السلطة واألجهزة،    أوال، أو عن تراجعها عن االنقالب أوالً بحل الحكومة المقالة وتسل          " حماس"

  .أو عن إبداء االستعداد للتراجع عن االنقالب أوال
جاءت الى الحوار بعد أن تخلت عن الشروط المسبقة التي كانت تتحدث عن إطـالق سـراح                 " حماس"و

 المعتقلين أوال، أو التعامل مع الرئيس ابو مازن بوصفه قائدا لحركة فتح فقط، ألنها لم تعد تعترف به بعد                  
 بأنه ال يزال رئيسا، أو التي كانت تتمترس على ضرورة االعتراف بنتائج االنتخابـات التـشريعية                 9/1

  .بحيث تنعكس على نتائج الحوار وتحكمه
فالمطلع على المهمات المحددة للجان الحوار، والمتفق عليها من الجميع، يجد أن الكثيـر مـن مهماتهـا                  

جلس التشريعي المحددة في القانون األساسي، ومـن مهمـات          مأخوذة من مهمات الرئيس والحكومة والم     
اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس المركزي المحددة في النظام األساسي للمنظمة، وهـذا أمـر طبيعـي                
تفرضه الظروف االستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون، فيما يتعلق بأنهم أوال يمرون بمرحلة تحرر وطني              

حتالل والقانون األساسي الذي يجب أن يحكمهم هو الوحدة واالئتالف الـوطني            بوصف فلسطين تحت اال   
 بانقسام مدمر أدى الى تعطيـل عمـل المؤسـسة           2007 حزيران   14والوفاق، وثانيا ألنهم يمرون منذ      

التشريعية والى إيجاد حكومتين بكل ما يترتب على ذلك من وقـائع وهياكـل فـي مختلـف الميـادين                    
 معه الحديث عن المؤسسات وصالحياتها، فللضرورة أحكام، ولكل قاعـدة اسـتثناء             واألصعدة، ال ينفع  

  .يؤكدها
تقديم مقترح لتـشكيل  : فإذا نظرنا الى مهمات لجنة الحكومة على سبيل المثال ال الحصر، نجد أنها تشمل       

ـ             د مهمـات   الحكومة وطبيعتها كحكومة انتقالية مؤقتة حتى انتهاء فترة والية المجلس التشريعي، وتحدي
الحكومة وبرنامجها، ومعالجة القضايا المدنية ووضع الضوابط واآلليات لحل جميع المـشاكل اإلداريـة              
التي نتجت عن االنقسام وحل اآلثار التي ترتبت على المراسيم والقرارات التـي صـدرت فـي غـزة                   

 أو أغلقـت فـي      والضفة، وإعادة تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية والرسمية التي صودرت         
الضفة وغزة، وتحديد االجراءات المطلوبة إلعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطـاع،              

  .واستئناف عمل المجلس التشريعي وفقا للقانون
التنفيذيـة، رئاسـة    (إذا دققنا في هذه المهمات نجد أنها تمس وتتناقض مع صالحيات كافـة الـسلطات                

فوفقا للقانون األساسي الرئيس هو صاحب السلطة بتكليف شخص         ). الخ.. يعي،وحكومة، والمجلس التشر  
نفس هذا األمر ينطبق بدرجة أو أخـرى        . بتشكيل الحكومة وتحديد طبيعتها وشكلها ومهماتها وبرنامجها      

  .على مهمات كافة اللجان
كي، أو شيئا من هذا وذاك،      في األيام األولى للحوار، يبدو أن المشاركين لم يدركوا أو كانوا يريدون التذا            

وأطراف عديدة من المنظمـة تريـد عـدم         " فتح"فحاول كل طرف أن يشد القرص لجانبه، بحيث كانت          
  .المساس بسلطات وصالحيات الرئيس بل وحاولوا تعظيمها أكثر وأكثر

وبعض حلفائها تعظيم صالحيات الحكومة، والمجلس التشريعي،       " حماس"وعلى العكس من ذلك، حاولت      
تقزيم صالحيات الرئيس الى حد التلويح بعدم االعتراف به ألنه وفقا لوجهة نظرهم فقد الشرعية بعد أن                 و

 وعندما أدرك الجميع بـشكل متفـاوت        2009/ 1 /9تجاوز المدة الدستورية للرئاسة التي انتهت بتاريخ        
 كـان هـذا الحـوار       طبعا، أن األمور إذا كانت ستحل وفقا للمؤسسات الشرعية وألحكام القانون، لمـا            

  .ضروريا وممكنا وال صحيحا وال قانونيا، ولكن مثلما يقال، إن الذي جعلك تقبل المر األمر منه
وبعد هذا اإلدراك، أصبحنا نجد أن هناك لغة مشتركة بدت تسود في الحوار، األمر الذي سـاعد علـى                   

رئاسـية والتـشريعية وانتخابـات      التقدم الكبير الذي حدث في االتفاق على موعد وتزامن االنتخابات ال          
ف، وإصالح وتوحيد األجهزة األمنية، والمصالحة الوطنيـة، وتـسمية          .ت.المجلس الوطني، وإصالح م   

  .الحكومة وتحديد مهماتها
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وإذا تفحصنا كيف تحقق هذا التقدم، سنجد أنه تحقق عندما تم التخلي عـن وجهـات النظـر الخاصـة                    
بالشراكة والوفاق الوطني، وعندما أخذ الجميع يدرك أن لجان الحوار          والفئوية، وحل محلها ايمان متزايد      

ولكن بشرط  . مخولة باإلقرار، ولو مؤقتا ولفترة محدودة، بما هو من صالحيات السلطات الشرعية كافة            
  .أن ينتهي هذا األمر مع انتهاء االنقسام واستعادة الوحدة
" فتح"شكيل لجنة االنتخابات المركزية، حيث كانت       فعلى سبيل المثال كان هناك خالف واسع على كيفية ت         

ومعها العديد من الفصائل والشخصيات ترى أن هذه المهمة مـن صـالحيات الـرئيس وفقـا للقـانون                   
تريد أن تنقل هذه المهمة لتصبح من صالحيات الحكومة التوافقيـة التـي             " حماس"األساسي، بينما كانت    

وظهر الدخان األبيض حول هذه المسألة الهامة مـن خـالل           . وارسيتم االتفاق على تشكيلها إذا نجح الح      
اعتماد صيغة تبقي مهمة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية ضمن صالحيات الرئيس وفقا لما هـو وارد                
في القانون األساسي، ولكن تطلب من الرئيس أن ال يشكل هذه اللجنة إال بعد التـشاور مـع الفـصائل                    

  .ومة التوافقيةوالشخصيات الوطنية والحك
نفس األمر تقريبا حدث فيما يتعلق بتشكيل اللجنة األمنية الفنية التي ستتولى توحيد وإصـالح األجهـزة                 
األمنية في الضفة وغزة، فقد كان هناك وجهة نظر أن هذه المسألة من صالحيات الرئيس وأنها تنطبـق                  

ر أخرى ترى بأن هذه المهمة يجب       على غزة فقط ألنها شهدت االنقالب ضد الشرعية، وهناك وجهة نظ          
أن تكون من صالحيات الحكومة التوافقية وعملها يجب أن يشمل الضفة وغزة لكـي تكـون األجهـزة                  

  .وانتصرت صيغة تجعل هذه اللجنة تشكل بالتوافق الوطني أيضا. األمنية مهنية وبعيدة عن الحزبية
مشاكل العالقة، سواء فيما يتعلـق ببرنـامج        إن الشراكة والوفاق الوطني هي الوصفة السحرية لحل كل ال         

ف أو مسألة توكيالت النواب المعتقلين، فـال        .ت.الحكومة أو قانون االنتخابات أو المرجعية المؤقتة لـ م        
يمكن ألحد أن يتصرف وكأن فلسطين سويسرا وسيدة نفسها، بحيث يمكن لطـرف أو مؤسـسة ألنهـا                  

إن اإلصرار على هـذا الموقـف وصـفة         . أن يتبعوها شرعية أن تقرر وحدها وما على اآلخرين سوى         
مؤكدة للفشل والستمرار االنقسام وتحوله الى انفصال دائم أي الى كارثة وطنيـة تطـال الجميـع دون                  

  .استثناء
إن االنحياز الحاسم لألسس الديمقراطية وللمؤسسات الشرعية الوطنية شرط ال غنـى عنـه ألي عمـل                 

 هذا الشرط ممكن فقط بعد إنهاء االنقسام وإيجـاد مؤسـسات وطنيـة              مؤسسي يستند الى القانون، ولكن    
شرعية موحدة وبرنامج وطني جامع، ومرجعية مشتركة تحدد ركائز المصلحة الوطنية العليـا وقواعـد               

  .العمل المشترك
وإذا أردت أن أكون صريحا أكثر، أقول إن الشراكة واإلجماع الوطني ضروري دائما ما دامت فلسطين                

حتالل، وما دام االحتالل يستطيع أن يسمح أو يمنع إجراء االنتخابات، وأن يعتقـل مـن يـشاء                  تحت اال 
 40ويسمح بحرية الحركة لمن يشاء، وأن يعطل أعمال المجلس التشريعي من خالل اعتقال أكثـر مـن                  

  .نائبا محسوب معظمهم على كتلة واحدة من كتل المجلس التشريعي مما يخل بالتوازن القائم داخله
إن الخالصة التي نخرج بها من كل ما تقدم أن الشراكة والوفاق الوطني هي طريق الوحدة، وأن الوحدة                  
ضرورة وليست خيارا، وأن الوحدة على قواسم مشتركة ال تلغي التعددية والتنـوع والمنافـسة، وهـي                 

  !!الطريق الوحيد لتحقيق الحرية والعودة واالستقالل
 24/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   "سطوة اللوبي الصهيوني" و"فريمان" .60

  نواف الزرو
، اذ  "  اللوبي الـصهيوني فـي الواليـات المتحـدة         - او اسطورة    -سطوة  "مرة اخرى نجد انفسنا امام      
ترشيحه لمنصب رئيس مجلس المخابرات القومي األميركـي        " تشارلز فريمان "تستحضر لنا قصة سحب     
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لى المؤسسة االمريكية المقررة وخاصـة علـى مـستوى     بفعل الضغط الذي مارسه اللوبي الصهيوني ع      
، فقـد   ...واالدارة االمريكيـة  " اسرائيل"الكونغرس االمريكي ، ملف مرتكزات منظومة العالقات ما بين          

قمـع  "سحب فريمان ترشيحه بعدما احتج أعضاء بالكونغرس على تعليقات أدلى بها في الـسابق عـن                 
إن فريمان اضطر للقيام بهذه الخطوة بعد حملـة         "واشنطن بوست   ، وقالت صحيفة    " إسرائيل للفلسطينيين 

شنت ضده على اإلنترنت وأثارت جدال بشأن مدى القوة التي يتمتع بها اللوبي الموالي إلسـرائيل فـي                  
 الجزيرة  -ممارسة تدخل استثنائي غير مشروع لتحديد من يحق له العمل في إدارة الرئيس باراك أوباما                

أن اإلدارة األميركية تكبدت ما " ، واعتبر الكاتب ديفيد برودر في مقال بالصحيفة 2009" ـ  12 ـ  3 -
وصفها بالهزيمة المحرجة على أيدي جماعات الضغط التي كان الرئيس قد تعهـد بـأن يلزمهـا هـي                   

   ".وأصدقاءها داخل الكونغرس حدودهم
  ".لية في الحكومة األميركيةإنها نهاية مذلّة لمسيرة رجل تبوأ أرفع المراتب الدو"وأضاف برودر 

 حينما كان اعلن األدميرال توماس مورير ، مسؤول غرفة العمليات البحريـة فـي الواليـات                 -ولذلك  
ال يـستطيع أي  " انه 1974) ـ  1970(  ورئيس األركان العامة المشتركة 1970) ـ  1967( المتحدة 

حقيقة منظومة العالقات ما بين الواليـات       ، فلم يكن مهوال او بعيدا عن        " رئيس أميركي مواجهة إسرائيل   
انه ربما كان مورير آخـر قائـد        "، وقال المحلل بول روبرتس في مقال له بعد ذلك           " اسرائيل"المتحدة و 

  ".2007 ـ 8 ـ 31عسكري أميركي يتمتع بتفكير مستقل ـ البيان االماراتية ـ 
زيد من الترسخ والتوطد وربما التبعية االمريكية       وقد شهدت تلك العالقة الثنائية ما بين البلدين المزيد والم         

للسياسات االسرائيلية الى حد كبير كما جاء في العديد من االدبيات والتصريحات االمريكية ، والتي كان                
، اللذان  " ستيفن والت "و" جون ميرشايمر " اهمها على االطالق تلك الشهادة التي قدمها الباحثان االميركيان        

أن اللـوبي   " عن قلقهما البالغ حيال واقـع     " لندن ريفيو أوف بوكس   " ، في مجلة     2006اعربا في مارس    
اإلسرائيلي يقوم بحرف السياسة الخارجية األميركية عن مسارها ويوجهها نحو اتجاهات ال تخدم مصالح              

  ".الواليات المتحدة وال مصالح إسرائيل نفسها
 في الشروع بنقاش جدي قد يـتمكن مـن إنقـاذ            كان األمل يحدو هذين الخبيرين    : "ويقول روبرتس هنا  

الواليات المتحدة وإسرائيل من سياسات فاشلة قائمة على اإلكراه والقهر جل ما تفعله هـو زيـادة حـدة          
الكراهية ضد إسرائيل والواليات المتحدة ، لكن اللوبي اإلسرائيلي يعارض أي عملية إعادة تقييم من هذا                

معاداة "وحتى  " معاداة السامية "و" مالحقو اليهود "الق نعوت شتى مثل     النوع ويحاول وقفها عن طريق إط     
، كما يعارض مواطنون إسرائيليون ، في الوقت الحالي ، الخطط الصهيونية الخاصة بمـشروع               " أميركا

  "..معادية للصهيونية"إسرائيل الكبرى ويصفونها بأنها 
 يجرؤ على االعتراف عالنيـة بـذلك ،         إن أي سياسي أمريكي طموح ال     "ويوضح الباحثان كما مورير     

  ".نظراً للقوة الكبيرة التي يتمتع بها اللوبي اإلسرائيلي في أمريكا
وفي السياق ذاته ، فجر معهد ابحاث الشرق االوسط في واشنطن فضيحة جديدة للوبي االسـرائيلي فـي              

رفة آرائهم فـي تقريـر       اكاديمي امريكي لمع   2300الواليات المتحدة حينما اجرى استطالعا آلراء نحو        
 منهم ان اللوبي االسرائيلي يقوم بوضع مصالح اسرائيل      86%اكد  "البروفيسورين المشار اليهما اعاله ف      

قد اكده في تقريـر  " ، ما كان الناشط اإلسرائيلي يوري أفنيري ...فوق المصالح القومية للواليات المتحدة      
" تابو" كتابهما بالثور من قرنيه ويعالجان موضوعا بمثابة       إن الباحثين األمريكيين يمسكان في    :"نشره قائال   

خطير في الواليات المتحدة ال يجرؤ عاقل علـى طرقـه بـسبب التـأثير البـالغ لجماعـات التأليـب                     
  ".، في صناعة القرار في واشنطن" اللوبي"الصهيونية

قدرتـه  "، الفتـا ل   "  نفوذه إن اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن يتجاوز كافة المعايير بقوة        "ويضيف أفنيري   
ـ               التابو سياسيا  "على إخراس كل انتقاد ل إسرائيل في الكونجرس ووسائل اإلعالم وتصفية كل من يخل ب

من الناحية العملية فان الواليات المتحدة تعتبر منطقة محتلة من          :"، موضحا " ومنع كل عمل مناف لرغبته    
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فاً ، وحشياً ، وغبياً مثل االحتالل االسـرائيلي للـضفة           قبل اسرائيل ، وهذا ليس احتالالً مباشراً ، مكشو        
الغربية وقطاع غزة ، وانما هو احتالل محكم ليس له مثيل او شبيه او أسوأ منه في الواقـع العـالمي ،                      
وربما ليس في تاريخ الشعوب ، حيث مركز ثقل اسرائيل هو الكونغرس االمريكي بمجلسيه اللذين يلعبان                

نظام السياسي االمريكي ، وبالتالي فان السيطرة االسرائيلية على األجهـزة صـاحبة             دوراً مركزياً في ال   
القرار في الواليات المتحدة مطلقة تقريباً ، والحكم االسرائيلي في نيويورك وواشنطن مستقر بصورة ال               

الـسياسة  "قد أكد في مقالة قديمة له حول        " مستخلصا...". تقارن مع الحكم االسرائيلي في غزة ورام اهللا       
ان الواليات المتحدة ال يمكنها ان تضغط على اسرائيل ألنها غير قادرة            "،  " االمريكية في الشرق االوسط   

  ...".على ذلك
 فـي   -ان اسرائيل ستبقى    " المحلل السياسي في يديعوت احرونوت الى حد التاكيد       " ناحوم برنياع "وذهب  

  ". طفال مدلال للحزبين في اميركا-جميع االحوال 
ذن هو احتالل وحكم صهيوني للبيت االبيض والكونغرس بمجلسيه ، وهذه الحقيقة الكبيـرة الـصارخة                ا

  .، فالوقائع الماثلة امامنا كبيرة ودامغة هي األخرى" افنيريا"ليست فقط استخالصاً 
ة ولذلك في ضوء هذا الكم من الشهادات الموثقة حول ذلك الدور الصهيوني للوبيات الصهيونية المتنفـذ               

وتأثيرها على االدارة والكونغرس والسياسات االمريكية الشرق االوسطية على نحو حصري ، فال دهشة              
ان اسرائيل تحتل قمة االجندة السياسية ـ االستراتيجية االمريكية ومحور مـشروع   "اذن في الحديث عن 
في محاضـرة لـه     " زبايبرمايكل كولين "، وال غرابة حينما يعلن المفكر األمريكي        " الشرق االوسط الكبير  

  ".أن خطة شن الحرب على العراق تتصل بأرض إسرائيل الكبرى:"أمام مركز زايد في أبو ظبي مؤكداً 
واستتباعا فانه ال يبقى في ضوء كل ذلك امام العرب سوى العبرة واالستفادة واعادة ترتيـب االجنـدات                  

فاالمـة تحتـاج سـطوة    .. ا اردوا ان يعتبروا   واالولويات بما يخدم مصالح االمة وقضاياها القومية اذا م        
  .عربية خاصة بها،

  24/3/2009الدستور، 
  

  عبثية تجميل االحتالل .61
  "هآرتس" - عكيفا الدار

محمـود  . ال يوهمنكم ان يقولوا لكم ان بنيامين نتنياهو بحاجة لحزب العمل حتى يواجه التهديد االيراني              
 النووية سواء واصل ايهود باراك ارتخاءه على كرسـي          احمدي نجاد سيواصل على ما يبدو بناء القنبلة       

نتنياهو يعرف، انه ان قـرر      . وزير الدفاع، او مثل تسيبي ليفني، ان ايد عملية ضد ايران من المعارضة            
التوقيع على اتفاق سالم مع سورية او استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، فسيتنافس اعـضاء العمـل                

رئيس الوزراء الموعـود    . سيخليها اليمين المتطرف من حول طاولة الحكومة      وكاديما على االماكن التي     
لن يقضم اظافره عندما تحصى االصوات في مؤتمر حزب العمل، بسبب الخوف من فقدان رفاق لدربـه                 

هـو  . نتنياهو ال يسعى لتجنيد العبي تعزيز ممتازين، حتى يخوض الصراع مع كبار االعداء            . السياسي
  .عية حتى يصد الضغوط االتية من كبار االصدقاءبحاجة لجوقة تشجي

نتنياهو حصل في االنتخابات االخيرة على تفويض بتصفية ما تبقى من اتفاق اوسلو، واستئناف النهـضة                
ولكنه لم يحصل على تفويض بتخريب العالقات المميزة مع         . االستيطانية وهدم المنازل في شرقي القدس     

الناخب يريد ان يفعل فعـل زمـاري        . باالتفاقيات مع االتحاد االوروبي   الواليات المتحدة، او حتى المس      
نتنياهو تعلم من   . وان يحصل على ثواب كبنحاس ــ التصرف كمحتل والحصول على معاملة كضحية           

تركـة  "عندما يتزاحم حملـة     . التي يكرهها " مع النخب "اسالفه بأن هذا االمر ممكن، شريطة ان يتعاون         
ي عواصم العالم ويثنون على حكومته، لن يكون من الممكن اتهامه برفض التعاطي             بتكليف منه ف  " رابين

  .مع السالم
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سيرك السالم المتنقل في عواصم العالم الذي       : اجراء المفاوضات يستوجب كما نعرف توفر امرين اثنين       
 قائمـة، بقـي     طالما بقيت السلطة الفلـسطينية    . ال يمكنه ان يحظى بالنجاح دون التعاون من قبل رام اهللا          

او الديموغرافيا  " حماس"خطوة لالمام واثنتان للوراء، الى ان تنتصر        . السرائيل شريك في رقصة السالم    
في هذه االثناء يدفع مواطنو اوروبا رواتب المعلمين في الضفة بدال من الحكم العسكري، ويمول               . نهائيا

  .ل قصفها لغزةاليابانيون ترميم المباني العامة التي دمرتها اسرائيل خال
ان كانت الواليات المتحدة تريد من اآلخرين ان يتعاملوا بجدية مع تصريحاتها بشأن صداقتها السـرائيل                
والتزامها بانهاء الصراع، فمن االفضل ان تتنازل وزيرة الخارجية هيالري كلينتون عن بعض مسحوق              

كانت تؤيد حل الدولتين، هو ميثـاق       تصريحها، بأن اسرائيل هي التي يتوجب عليها ان تقرر ان           . الوجه
قبل سبع سـنوات مـن اآلن       . هذا المبدأ لم يعد منذ زمن مسألة اسرائيلية وال حتى اقليمية          . ظاهر للعيان 

كما . ، الذي دعا القامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل        1397مررت ادارة بوش لمجلس االمن القرار       
. التي تقوم على االنسحاب االسرائيلي حتى خطـوط حزيـران         ان القرار رحب بمبادرة السالم السعودية       

فهل هذا ما تريده ادارة اوباما؟ اقناع االسرائيليين بأنه من الممكن بالتأكيد اتباع سياسة يمينية وفي نفـس                  
  .الوقت الفوز بهبات ادارة اميركية ليبرالية؟

اضي، بأن وزارة الخارجية حـصلت  مراسل نيويورك تايمز في القدس ايتان برونر، افاد في االسبوع الم  
بعد انتصار اليمـين فـي      " تحسين صورة اسرائيل في ارجاء العالم     "على اضافة مليوني دوالر من اجل       

نائب المدير العام للعالقات الثقافية، آري ماكيل، قال إن الوزارة تنوي ارسال كتب وفنـانين               . االنتخابات
فـي  ". تظهر الوجه االكثر جماال السرائيل    "رض، حتى   مشهورين الرجاء العالم، وجوقات مسرحية ومعا     

  .الوزارة هناك ايضا قسم خاص يسعى لرفع مستوى اسرائيل االعتباري وهذا هدف جدير للتجميل
من االكثر صحة للجلد ارسال فنانين      . المفاوضات حول المناطق وتجميد المستوطنات قد يتسببا بالتجاعيد       

ولكن كما هو معروف، لم تبتدع بعد مـساحيق         . لوس انجلوس شعبين في جولة عروض بين نيويورك و      
لذلك، بدال من التطوع فـي سـالح التجميـل، يتوجـب علـى          . تجميل الزالة التجاعيد ومداواة الجراح    

السياسيين والمربين والفنانين ــ اولئك الذين ال يتضامنون مع سياسية اليمين ــ البقـاء فـي البيـت               
احـتالل  "يتوجب عليهم ان يوضحوا للشبان انـه لـيس هنـاك            . قيقيوتكريس وقتهم لكشف وجهنا الح    

يقول للقادمين الجدد من روسيا إن الفلسطينيين كانوا في عـسقالن والطالبيـة قـبلهم               ". حضاري متنوع 
 فـي   78قد تنازلت من قبل اكثر من عشرين عاما عـن           ) ف.ت. م(بسنوات كثيرة، ونذكر الجميع بأن      

  .العربيةفلسطين /المائة من اسرائيل
  24/3/2009األيام، فلسطين، 
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