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  48 الـ فلسطينييخطط لترحيل قطعان المستوطنين ورائد صالح يحذر من الفحم تصّدأّم  .1
رح، أمس، ج أنه قد سيد إسماعيل أم الفحمعن مراسلها من  25/3/2009صحيفة فلسطين، ذكرت 

 اندلعت بين  واعتقل العشرات إثر مواجهات عنيفة1948ثالثون فلسطينياً من األراضي المحتلة عام 
المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة أم الفحم وجنود وشرطة االحتالل اإلسرائيلي التي استخدمت 

وأطلق أفراد شرطة وجنود االحتالل وابالً من القنابل  .الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط
مهروا منذ ساعات الصباح الغازية المسيلة للدموع وأخرى صوتية حارقة باتجاه المواطنين الذين تج

الباكر للتصدي لليهودي المتطرف مارزل وزمرته المتطرفة الذين وصلوا بواسطة حافلتين وهم يرفعون 
األعالم اإلسرائيلية استفزازاً لمشاعر أهالي المدينة الذين رفعوا األعالم الفلسطينية، إلى مدخل المدينة 

   .ة احتاللية مشددةالغربي منطقة القواس وسط حراسات عسكرية وشرطي
وفي وقت الحق  ،1948وأصيب بالمواجهات الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل أراضي 

ونقلت وكالة  .إن ثالثين فلسطينياً أصيبوا بجراح خالل تلك المواجهات:" قالت مصادر طبية فلسطينية
 فلسطينياً على األقل بدعوى 15عن مصادر إسرائيلية أن شرطة االحتالل اعتقلت حوالي " رامتان"

وذكر شهود عيان أن الجنود والشرطة أطلقوا القنابل الصوتية .  قيامهم بأعمال مخلة بالنظام العام
الحارقة والمسيلة الدموع على أسطح البيوت المجاورة، ما أدى إلى حاالت اختناق لدى المواطنين في 

  . البيوت وإصابة األطفال والنساء
، أعلنوا، أمس، 1948نة أم الفحم كبرى المدن العربية في األراضي المحتلة عام وكان أهالي مدي

اإلضراب العام والشامل في المدينة احتجاجاً على نوايا اليميني اليهودي وزمرته بتنظيم مسيرة لهم في 
  .المدينة

، سلطات 48من جانبه، اتهم الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام 
كما اتهم . لترحيل فلسطينيي الداخل من أراضيهم" مجنونة حمقاء"االحتالل اإلسرائيلي بانتهاج سياسة 

، وذلك عندما وفرت له الشرعية والحماية عبر محكمة العدل "مارزل"سلطات االحتالل بالتواطؤ مع 
د من التواطؤ إن شئتم الدقة، لقد ثبت ما هو أبع": "فلسطين"وقال الشيخ صالح لـ .العليا وقوات الشرطة

إذ أن الحضور األمني الكثيف لقوات األمن والشرطة اإلسرائيليتين، بكل أسلحتهم وعتادهم، وخيولهم، 
باإلضافة إلى عربات رش المتظاهرين بالمياه، وتجهيز أربعين سيارة إسعاف تدل بشكل قاطع على أن 
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وشدد رئيس الحركة اإلسالمية على أن  ".مع األهاليالمؤسسة اإلسرائيلية الرسمية بيتت نية المصادمات 
لم يستطيعوا الوصول إلى مدينة أم الفحم، وأن زيارتهم لم تستمر " مارزل"المتطرفين اليمينيين بزعامة 

  .سوى لثوان معدودة، غادروا على إثرها المنطقة بأسرها
مارزل لم يأت وحده، بل جلب  "إن: من جانبه، قال زاهي نجيدات، العضو البارز في الحركة اإلسالمية

وتابع نجيدات متحدثاً ".  معه أيضا المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية برمتها، وبكافة أذرعها األمنية المختلفة
قدوم مارزل من أجل جس نبض الجماهير العربية نحو فكرة "لقد كان : عبر الهاتف" فلسطين"لـ

  . الترحيل، وإخالء هذه األرض من أصحابها
 أ ف  وعن  أم الفحم عبد الرؤوف أرناؤوط، عن مراسلها من25/3/2009الوطن، السعودية،  أوردتو
 شرطي إسرائيلي 2500 برشق المتشددين اإلسرائيليين ومعهم ما يزيد عن  قاموان العربيالمواطن أن ب

لدموع قاموا بتوفير الحماية لهم بالحجارة فردت الشرطة اإلسرائيلية بإطالق قنابل الغاز المسيل ل
 منهم بجروح من بينهم 14واالعتداء على المواطنين العرب بالهراوات ما أدى إلى إصابة أكثر من 

  . الشيخ رائد صالح وعضو الكنيست من حزب ميرتس اليساري اإلسرائيلي إيالن غيلون
حسب تقرير بو، أنه  عن مراسلها من تل أبيب نظير مجلي25/3/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 في حيفا، فإن االعتداءات على خلفية عنصرية ضد العرب في إسرائيل زادت "مساواة"جمعية أصدرته 

 104 وحدها نفذت 2009، وفي سنة 2007مقارنة بسنة )  اعتداء166 (2008في سنة % 52بنسبة 
وغالبية هذه االعتداءات نفذت من الشرطة والمخابرات، ولكن اعتداءات المواطنين . اعتداءات كهذه

عكا ويافا واللد (د على عرب تضاعفت تسع مرات في هذه الفترة، خصوصا في المدن المختلطة اليهو
 جراء انتصار اليمين 48ويسود القلق لدى فلسطينيي ). والرملة وحيفا ونتسيرت عيليت وطبريا وكرمئيل

ناصبون المتطرف في الحكم في إسرائيل، حيث إن الحكومة الجديدة ستضم العديد من الوزراء الذين ي
 .العرب عداء بهيميا، أمثال وزير الخارجية العتيد أفيغدور ليبرمان

  
  لحوار يحفظ الثوابت وتدعو لوقف االعتقال السياسي في الضفةدعمها تؤكد ة هنيحكومة  .2

، خالل اجتماعها أمس، دعمها للحوار الوطني، ]المقالة [أكدت الحكومة الفلسطينية : تامر قشطة- غزة
نجاح الحوار هو الحفاظ على الثوابت وجمع الصفوف حول خيار وبرنامج المقاومة معتبرة أن طريق 

وأوضحت في بيان صادر عن . وليست اإلمالءات الدولية المجحفة بالحق الفلسطيني التي تمس بالثوابت
نسخة عنه، أن الحكومة استمعت إلى التقارير المفصلة من " فلسطين"رئاسة الوزراء ووصل صحيفة 

الذين شاركوا في حوار القاهرة، وبحثت مدى التقدم الحاصل والعقبات الجوهرية التي ال تزال الوزراء 
  . تعترض سبيل التوصل إلى اتفاق شامل حول كل القضايا الخالفية

واستنكرت الحكومة استمرار حمالت االعتقال السياسي في الضفة الغربية، داعية في الوقت ذاته إلى 
إن تصريحات : "وقالت .ما له من انعكاسات سلبية على أجواء المصالحة الوطنيةإغالق هذا الملف فورا ل

في رام اهللا التوتيريه مخالفة لروح ونص االتفاقات التي تم التوصل إليها في " المتنفذين"بعض المسؤولين 
يا في ، مشددة على أن محاوالت إحياء التراشق اإلعالمي ال تصب في المصلحة الفلسطينية العل"القاهرة

  .ظل أجواء الحوار الحالية
  25/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تقرر توزيع مليوني دوالر على متضرري حرب غزةالمقالة الحكومة  .3

 اآللية المقترحة من وزارة أقرتمس انها أعلنت الحكومة المقالة في غزة  أ: اشرف الهور-القاهرة 
وذكرت  . على غزةاألخيرة اإلسرائيليةلحرب  للتعامل مع الوحدات السكنية التي دمرت خالل ااألشغال

 من الخطة في وقت الحق، األولى انها ستباشر في المراحل األسبوعيفي تصريح لها عقب اجتماعها 
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 لفئات مختلفة من المتضررين "مساعدات اسعافية عاجلة" توزيع مليوني دوالر كـأقرت انها إلىالفتة 
قرار إ إلى إضافةزع هذه المبالغ عبر الوزارات ذات العالقة، وقالت انها ستو. اإلسرائيليةجراء الحرب 

اآللية التي وضعتها وزارة النقل والمواصالت لتوزيع المركبات التي تبرع بها المتضامنون مع غزة في 
تتضمن تلبية احتياجات البلديات وخاصة التي "وضحت الحكومة ان هذه العربات أو ).شريان الحياة(قافلة 

  ."ي الحربتم تدميرها ف
، معتبرة ان استمرار االحتالل في هدم "خطا احمر" ذلك، شددت الحكومة على اعتبار مدينة القدس إلى

جريمة خطيرة تتطلب موقفا عربيا ودوليا واضحا باتجاه هذه " أهلهامنازل المواطنين وتفريغ المدينة من 
الذي تنفذه اللجنة ) الثقافة العربيةالقدس عاصمة (شادت بمشروع أو ."اإلسرائيليةالممارسات العنصرية 

، مؤكدة ان استمرار الفعاليات بنجاح أسابيع وزارة الثقافة منذ ثالثة بإشرافالوطنية العليا في قطاع غزة 
  ."دليل على الحضور القوي لقضية القدس في وجدان شعبنا"

  25/3/2009القدس العربي، 
  

  ها بحل الدولتينأي حكومة إسرائيلية يجب أن تعلن التزام: عريقات .4
قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، أمس، إن أي :  الفرنسية- رام اهللا

وقال عريقات في تعقيبه على االتفاق  .حكومة إسرائيلية يتم تشكيلها يجب أن تعلن التزامها بحل الدولتين
هو والعمل إيهود باراك بشأن تشكيل حكومة الذي تم التوصل إليه بين زعيمي حزبي الليكود بنيامين نتنيا

إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تؤكد موقفها بشأن تشكيلة الحكومة "إسرائيلية 
إذا أرادت أي حكومة إسرائيلية أن تكون شريكاً في "لكنه أضاف  ".اإلسرائيلية بأنه شأن إسرائيلي داخلي
طة الفلسطينية فعليها أن تعلن التزامها بحل الدولتين وأن توافق على أي مفاوضات سياسية قادمة مع السل

االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير ووقف كافة النشاطات االستيطانية بما فيها النمو الطبيعي ورفع 
  ".اإلغالق والحصار

  25/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  المحتل شؤون الوطن  أبعاد قرار عباس حل دائرة .5
 أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تصفية دائرة شؤون الوطن :مد النجارمح -عمان 

المحتل التابعة لمنظمة التحرير تساؤالت لدى شخصيات فلسطينية عن دوافعه وتوقيته الذي جاء وسط 
  .الحديث عن ضرورة إصالح المنظمة لتكون ممثال لكل أطياف الشعب الفلسطيني

 مارس الحالي / ديوان الرئاسة الفلسطيني في رام اهللا في الثاني عشر من آذاروتكشف وثيقة صادرة عن
تنقل دائرة شؤون الوطن المحتل من عمان إلى "عن القرار الموجه للصندوق القومي الفلسطيني جاء فيه 

  ".داخل الوطن، ويتم بيع مبنى الدائرة بعمان وتحويل القيمة للصندوق القومي الستعمالها بدفع الرواتب
وقالت مصادر في حركة فتح وأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار تصفية الدائرة ليس 

  .األول، حيث كان عباس وقع ذات القرار مرتين في العام الماضي
وأكد رئيس دائرة شؤون الوطن بعمان غازي الحسيني أن الدائرة تقوم بمهام رعاية الجرحى واستقبال 

وأضاف  .اخل الوطن للعالج أو القيام بأمور تتصل بالعالقة مع منظمة التحريرومساعدة القادمين من د
أن الدائرة التي كانت تضطلع بمهام كبيرة قبل وجود السلطة الفلسطينية ظلت تضطلع بمهام أخرى، من 
 أهمها رعاية جرحى الثورة الفلسطينية وتوفير مكان لهم لاللتقاء بهم وممارسة نشاطاتهم والمساعدة على

إذا كان الوطن المحتل غير "وتساءل الحسيني عن اإلصرار على حل الدائرة قائال . تنظيم أوضاعهم
وأكد الحسيني  ".موجود وبالتالي يطلب تصفية دائرته، والوطن المحرر غير موجود فأين هو الوطن إذن؟
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فلسطينية التي تقوم هام من حيث المعنى الرمزي كونها أحد مؤسسات منظمة التحرير ال"أن بقاء الدائرة 
  ".بمهام غير موجهة للداخل الفلسطيني وإنما تعنى بالخارج

وعن توقيت القرار قال قيادي في حركة فتح في عمان للجزيرة نت إن قرار حل الدائرة يأتي في سياق 
رغبة عباس تصفية المؤسسات التي يسيطر عليها مقربون من رئيس الدائرة السياسية في منظمة "

بات "وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن عباس  ".لفلسطينية فاروق القدوميالتحرير ا
حريصا على عدم اإلبقاء على أي مؤسسة ال تتبع للسلطة الفلسطينية خاصة إذا كانت من المؤسسات التي 

  ".يديرها مقربون من القدومي
زيرة نت إنه التقى بالرئيس من جهته نفى غازي الحسيني بشدة أي عالقة للقدومي باألمر، وقال للج

عباس قبل أشهر وتمت تسوية األمور بشأن الدائرة، مشيرا إلى أن الحديث عن أن الدائرة ضحية خالفات 
  ".غير دقيق"بين عباس والقدومي 

ويرى عضو في المجلس الوطني الفلسطيني أن إصرار عباس على حل الدائرة يثير التساؤالت خاصة 
ة التحرير وتمثيلها من كل الفصائل لتصبح ممثال حقيقيا للشعب مع الحديث عن إصالح منظم

غير مفهوم "واعتبر العضو الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار تصفية الدائرة  ".الفلسطيني
خاصة أنه جاء أثناء انعقاد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة ووجود لجنة تبحث إصالح 

مؤسسات منظمة التحرير يجب أن تبقى داخل وخارج الوطن "لس الوطني أن وأكد عضو المج ".المنظمة
وال يجوز االستعاضة عن هذه المؤسسات بمؤسسات السلطة الفلسطينية كون األخيرة تابعة للمنظمة وال 

انتقائية فيما يتعلق "وتحدث عن  ".يجوز تصفية دوائر المنظمة وإلحاقها بدوائر السلطة الفلسطينية
، مشيرا إلى أن الدوائر التي يتم توقيع القرارات بسحب مخصصاتها "تعامل مع دوائر المنظمةبقرارات ال

وتصفيتها تتبع لشخصيات ال يرضى عنها عباس فيما يستمر إغداق األموال على دوائر باتت مع الوقت 
  ".وهمية

  25/3/2009الجزيرة نت، 
  

  )مدحت( غتيال ناجيوصل إلى بيروت قبل يومين من ا  دحالن":OTV"ـلتلفزيون ا .6
OTV News :ـلتلفزيون اكشفت معلومات موثوقة لOTV أن المسؤول األمني األول في سلطة أبو ،

القيادي الفلسطيني كمال   بيروت، قبل يومين من عملية اغتيالإلىمازن، محمد دحالن، وصل 
 لسقوط  أيضاً، أن النتيجة األولىOTVـ معلومات للوأكدت. ، بجواز سفر مصري)مدحت(ناجي

  . األسبوع المقبلإلىمدحت، كان تأجيل الحوار الفلسطيني الفلسطيني، الذي كان مقرراً هذا األسبوع، 
  24/3/2009موقع التيار الوطني الحر، لبنان، 

  
  "إسرائيل" المقدسيين من عنصرية بإنقاذبرلمانية فلسطينية تطالب  .7

قدس جهاد أبو زنيد من ضياع فرص حذرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن ال:  بترا–غزة 
 اإلسرائيلي وسياساته التعسفية ضد أبناء الشعب االحتاللتحقيق األمن والسالم بالمنطقة جراء ممارسات 

وقالت أبو زنيد في بيان صحافي أصدره مكتبها في مدينة القدس، . الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة
ف الدولية والعربية الجهود لفرض األمن والسالم بالمنطقة انه وفي الوقت الذي تبذل فيه جميع األطرا

وطالبت ابو زنيد الدول العربية واإلسالمية الوقوف بحزم  . جاهدا لعرقلة هذه المساعياالحتالليسعى 
 العنصرية والتي تهدد وجودهم وبقاءهم االحتاللأمام ممارسات االحتالل وإنقاذ المقدسيين من سياسة 

كما دعت المجتمع الدولي والبرلمان األوروبي للتحرك الفوري والعاجل لوضع . دسةداخل المدينة المق
  . التي تخالف القوانين والشرائع الدولية وقوانين حقوق اإلنساناالحتاللحد لممارسات 

  25/3/2009الدستور، 
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   عن حماس مريم صالح في الضفة الغربيةةنائبالوفد نمساوي يلتقي  .8

مريم صالح عن قائمة حماس البرلمانية أمس في رام اهللا، وفداً نمساوياً تضامنياً .  دةالتقت النائب: رام اهللا
  .من مؤسسة دار الجنوب النمساوية التي تُعنى بمساندة الشعب الفلسطيني في نضالهم ضد االحتالل

وا وأعرب أعضاء الوفد النمساوي عن تضامنهم الكامل مع مطالب الشعب الفلسطيني بالتحرر، فيما ألق
على الموقف السياسي الرسمي األوروبي الذي ما زال يغض الطرف عن ممارسات االحتالل "باللوم 

وشدد  ".القمعية تجاه شعب فلسطين، وفي الوقت ذاته يقدم الدعم المادي والمعنوي الكاملين لالحتالل
طالب الشعب أعضاء الوفد على أن بعض خطوات التضامن التي تبديها الحكومات األوروبية، تجاه م

  .الفلسطيني العادلة ال تزال غير قادرة على الرقي الى المستوى المنشود
 إليصال صالح بالشكر ألعضاء الوفد الزائر، على ما تبذله مؤسستهم من جهد ةمن جانبها، تقدمت النائب

 من عالمياً في كثيرإ، المضللة األوروبية الشعوب إلىصورة الواقع الحقيقي لما يجري في فلسطين 
  .األحيان

 25/3/2009السبيل، األردن، 
  

   بيت لحم ومجلس القضاء األعلى يستنكرفي محكمة جهاز أمني تابع للسلطة يعتقل قاض .9
 أقدمت مجموعة من أفراد قوات األمن الوطني، التابع السلطة الفلسطينية، باقتحام قاض في :بيت لحم

 .شهار السالح في وجهه وتوجيه الشتائم لهمحكمة بداية بيت لحم بجنوب الضفة، حيث أقدموا على إ
بينما كان القاضي : "نسخة منه" قدس برس"وقال مجلس القضاء األعلى في بيان صادر عنها، وصل 

فواز عطية، قاضي محكمة بيت لحم، نائب رئيس المحكمة، متوجها إلى عمله في المحكمة اعترض 
احتجازه بالقوة ونقله إلى داخل مبنى المقاطعة سبيله مجموعة من أفراد قوات األمن الوطني، وحاولوا 

  ".بعد أن اعتدوا عليه رغم علمهم بهوية القاضي
إنه رغم قيام أحد أفراد قوات األمن بواسطة جهاز االتصال الهوائي الذي بحوزته بإعالم "وأضاف البيان 

  ".مسؤوليه أن الهدف هو قاض، إال انه تلقى أمراً بوجوب إلزامه بدخول المقاطعة
بعد رفض القاضي إجراءات قوات األمن الوطني غير القانونية، "وذكر مجلس القضاء األعلى أنه 

وإصراره على التوجه إلى المحكمة حيث يعمل، بقيت سيارة من األمن الوطني تسير أمامه، وما إن 
روا أوقف سيارته داخل المحكمة، حتى أحاط به أكثر من سبعة أفراد من قوات األمن الوطني، وأشه

السالح في وجهه، وقام أحدهم بتوجيه الشتائم له وسب الذات اإللهية أمامه، وهو األمر الذي دفع شرطة 
  .، بحسب البيان"المحكمة للتدخل لحماية القاضي ونقله إلى داخل مكتبه

لقيام أفراد من قوات األمن الوطني برفع السالح على " استنكاره الشديد"هذا وأعرب مجلس القضاء عن 
واإلساءة إليه بتوجيه الشتائم، في سابقة غير مقبولة، واعتداء سافراً "اض في محكمة بداية بيت لحم ق

  ".يمس كرامة كل القضاة ويهدد استقاللية السلطة القضائية
  24/3/2009 قدس برس،

  
   إبريل /الحوار الوطني في القاهرة ُيستأنف مطلع نسيان .10

، أن القاهرةو رام اهللا،  مراسليها منوجيهان الحسينيمحمد يونس  عن 25/3/2009الحياة، ذكرت 
  القاهرة وجهت أمس دعوات إلى الفصائل لعقد جولة ثانية من الحوار الوطني الفلسطيني األربعاء المقبل، 

نريد اتفاقاً ": "الحياة"نبيل شعث تفاؤله بفرص التوصل إلى اتفاق، لكنه قال لـ " فتح"وأبدى عضو وفد 
وأشار إلى أن الخالفات تدور حول البرنامج السياسي ".  وليس اتفاقاً يصعب تطبيقهقابالً للتطبيق،
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في " الجهاد االسالمي"و " حماس"للحكومة وشكلها، والنظام االنتخابي، وأجهزة األمن، وتمثيل حركتي 
  .منظمة التحرير
طه ان القاهرة لم عضو وفد الحركة إلى الحوار أيمن " حماس"عن القيادي في " رويترز"ونقلت وكالة 

حماس مصممة على "وأكد طه أن . توجه الدعوة إلى حركته بعد للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات
يعني االعتراف "، لكنه رفض التزام اتفاقات السالم مع إسرائيل، معتبراً أن هذا "ضمان نجاح المحادثات

  ".بإسرائيل، وهو أمر مرفوض تماماً
غير " فتح"ركز على برنامج سياسي مقبول من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن وقال شعث إن الحوار سي

متمسكة بشروط اللجنة الرباعية، لكنها في الوقت نفسه ال تريد حكومة قد تتعرض لحصار مالي 
  ".هناك فرصة للتوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع"وأكد أن . وسياسي

باس يعد لتطبيق خطة بديلة في حال فشل الجولة وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس محمود ع
ورجحت أن يكلف الرئيس رئيس الوزراء المستقيل سالم فياض تشكيل حكومة موقتة . المقبلة من الحوار

قطعنا شوطاً : "لكن شعث قال. من فصائل منظمة التحرير كي تدير السلطة إلى حين التوصل إلى اتفاق
  . كبيراً

إلى الحوار رئيس كتلتها النيابية عزام األحمد خالل مؤتمر صحافي في " تحف"من جانبه، شدد عضو وفد 
حماس كانت تحاور "واعتبر أن ". القضايا األساسية والجوهرية ما زالت عالقة"رام اهللا أمس، على أن 

  ".تريد أن تحقق مكاسب لنفسها... وكأنها دولة مستقلة
" حماس"عضو المكتب السياسي لحركة ، أن ة غز- عمانمن  25/3/2009السبيل، األردن، وجاء في 
إن مصر أبلغت الحركة رسميا بقرار استئناف الحوار في ": السبيل"أمس، في حديث مع  قال محمد نزال

االول من الشهر القادم، والذي سيبدأ بين حركتي فتح وحماس، ثم تشارك فيه بقية الفصائل الفلسطينية، 
جان والحضور سيكون على نفس المستوى الذي كان في الجلسات وأوضح نزال أن تمثيل الفصائل في الل

  .السابقة، مؤكدا على ضرورة وضع نقاط الخالف على جدول االعمال
  

  "مسؤولياتها الكاملة تجاه استحقاقات ومجريات ونتائج الحوار"حماس تطالب فتح أن تتحمل  .11
مسؤولياتها الكاملـة  "تحمل فتح طالب فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان ت :القاهرة ـ اشرف الهور 

  ".تجاه كل استحقاقات ومجريات ونتائج الحوار
عدم وضع العصا في دواليب الحـوار       "نسخة منه على ضرورة     " القدس العربي "واكد في تصريح تلقت     

، وكـان   "الفلسطيني، ووقف اي انسجام يتناغم مع االمالءات الخارجية على مجريات الحوار الفلسطيني           
  .د في تصريحه عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو وفدها في حوار القاهرةبرهوم ينتق

ان النظرة التشاؤمية التي ما زال ينظر اليها عزام االحمد تجاه حوارات القاهرة انما هـي                "وقال برهوم   
وه علـى  نابعة بالفعل من تجربته المريرة مع حركة فتح وقياداتها المنقسمة على نفـسها والـذين اجبـر              

  ".التراجع عن كل ما اتفق عليه مع حركة حماس في صنعاء
ان خوف االحمد من تكرار نفس التجربة وحرصه على رضا اصحاب القرار في فـتح               "واضاف برهوم   

الذين لوحوا له مرارا وتكرارا بالعصا الغليظة حتى اثناء وجوده في القاهرة، وبالتالي فهو يسقط كل ذلك                 
  ". مسار الحوارات الفلسطينية باتجاه مناكفات اعالميةعلى حركة حماس، لحرف

تزامنت مع حملة اعتقاالت ومالحقات غير مسبوقة       "واشار الناطق باسم حماس الى ان تصريحات االحمد         
لعناصر وابناء حركة حماس في الضفة الغربية، والشروط المسبقة لمحمود عباس بين يـدي الحـوارات              

  ".المالءات االمريكية على برنامج الحكومة المقبلةالفلسطينية والتي تزامنت مع ا
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كان مطروحا بقوة   "من جهته قال صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية ان الفيتو االمريكي              
لـن تـتخلص مـن الفيتـو        "ورأى ان حركة فـتح       ".على طاولة الحوار في القاهرة من قبل حركة فتح        

  ".حث عن صيغ مقبولة لنا وتخرج نفسها من هذا الفيتوالب"، لكنه طالبها بـ "االمريكي
، كونه جمع الحركتين وتم خاللـه تحديـد         "امرا ايجابيا "واكد البردويل في ذات الوقت ان الحوار يعتبر         

المشكلة والتوافق على بعض القضايا السيما في موضوع المصالحة الوطنية وفلـسفة اعـادة صـياغة                
  .ر، واسم الحكومة المقبلة وخضوعها للقانون االساسياالجهزة االمنية ومنظمة التحري

  25/3/2009القدس العربي، 
  

  الجولة السابقة نجحت ألنها شملت الدخول في أدق التفاصيل :الزهار يحلل نتائج الحوار .12
" األهرام"في حوار مع محمود الزهار القيادي في حركة حماس .  أكد د:أشرف أبو الهول - أجري حوار

أدت ، صاف أن نؤكد أن الجولة السابقة من الحوار التي جرت علي مستوي اللجان الخمسمن االن: أنه
 فبرغم ان هذه الجولة أخذت وقتا إال أنها في ،إلي تقدم في الموقف بين الفصائل بصورة مرضية

المحصلة أجملت نقاط االتفاق وحصرت أوجه الخالف في نقاط قليلة والسبب في ذلك أنها شملت الدخول 
تفاصيل التفاصيل وهو ما يعد نجاحا وإنجازا وبالتالي يمكن حسم ما تبقي من نقاط خالف في في 

  .االجتماع القادم والمفترض أن يتم علي مستوي مختلف
نحن النريد أن يكون الوقت ، وأضفاف المصالحة الفلسطينية غير مرتبطة بالقمة العربيةوأكد الزهار أن 

طول بال الراعي المصري خالل الجولة المنتهية من الحوار مهما جدا سيفا مسلطا علي رقابنا فقد كان 
  .وسهل مهمة المتحاورين وجعل النقاش أكثر جدية

والذي يميز الحوار الجاري في القاهرة هو أننا نناقش وبالتفصيل كل جزئية ونبحث عن اجابة عنها 
  .يتوافق الجميع عليها

 :، قال الزهارتقسيم المؤتمر إلي لجانليرة من الحوار بعض المشاركين في الجولة االخوحول انتقاد 
بالتأكيد الكالم غير منصف فقد عملت اللجان بشكل جيد ومهني بصورة مرضية وكانت تضم 

  .الجانب المصري كان نزيها ولم يحاول فرض رؤيته علي أي طرف وأكد الزهار أن .متخصصين
  25/3/2009األهرام، 

  
  وار وهي غير جاهزة لالتفاق في هذه الجولة حماس حضرت جلسات الح:األحمد .13

قال عزام األحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، انه بالرغم من التقدم             :  يوسف الشايب  –رام اهللا 
وأكد األحمـد    .الملموس الذي حققته األطراف المتحاورة في القاهرة، إال أن المسافة بينهم ال زالت بعيدة             

ل مؤتمر عقد في رام اهللا أمس، أن حركة حماس حضرت جلسات الحوار             في تصريحات صحافية له خال    
في القاهرة وهي غير جاهزة لالتفاق في هذه الجولة، من خالل تمسكها بمواقفها السابقة، وخاصة فيمـا                 

  .يتعلق بتشكيل الحكومة والمنظمة واألمن
ضحة اآلن بعد هذه الجلسة،     اعتقد أن األمور أصبحت وا    "ولم يخف عزام وجود تقدم بين الطرفين، وقال         

  ".وأعتقد ان مجرد كسر الجمود في قضية الحوار والوطني واالنطالقة تعتبر نقطة مهمة وأساسية
رفضت قضية النظام النسبي في االنتخابات، والذي أجمعـت عليـه كافـة             "وأشار عزام إلى أن حماس      

ن الخاص بالخدمة في األجهزة األمنية أمـا        الفصائل الفلسطينية، وفيما يتعلق باألمن تم االتفاق على القانو        
  ".القضايا الخالفية فال زالت عالق

من البداية شعرت أن حركة حماس غير جاهزة في الجولة الثانية من الحوار أن توقـع علـى                  "وأضاف  
  ".اتفاق ولذلك جرى التأجيل، وبصراحة في نصف الوقت الذي مضى كنا ندور حول حلقة مفرغة
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 طلبت التأجيل والجميع وافق على ذلك، ونحن اآلن ننتظر الدعوة من األخـوة فـي                حماس"وقال األحمد   
القيادة المصرية الراعي للحوار، ويبدو أن مسار المصالحة العربية ينعكس تماما على مسار المـصالحة               
الفلسطينية، وربما بسبب عدم اكتمال مسيرة المصالحة العربية فإن ذلك أثـر علـى سـير المـصالحة                  

  ".ينيةالفلسط
اإلخوة في حماس كانوا يحاوروننا كأنهم دولة مستقلة تريد أن تتحدث مع دولة أخرى، وتريد               " عزام   وقال

أن تحقق مكاسب لنفسها، وكنت أالحظ أنهم يسعون لتحقيق أي مكسب خارج إطار القانون في القـضايا                 
  ".التي جرت في ظل االنقسام

  25/3/2009الغد، األردن، 
  

   هدفه عرقلة الحوار بين فتح وحماس )مدحت( ناجي مالاغتيال ك: محللون .14
يعتبر محللون ان مقتل المسؤول الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كمال             :  ا ف ب   -بيروت  
 ، يشكل عامال اضافيا باتجاه زعزعة االستقرار داخل المخيمات ، كما انه قد يساهم في اضعاف                  مدحت

مركز دراسات مقره في    (ر االطرش المحللة في مجموعة االزمات الدولية        وتقول سح . سلطة حركة فتح  
اغتيال كمال مدحت يظهر مرة جديدة ان المخيمات هي عامل توتر على الساحتين اللبنانية              "ان  ) بروكسل

يجعل وضع الفلسطينيين في لبنان اكثر هشاشة، وهو ضربة قوية لفتح           "وتعتبر ان االغتيال    ". والفلسطينية
  ".خسرت مسؤوال كبيراالتي 

ويقول احمد موصللي ، استاذ العلوم السياسية والحركات االسالمية في الجامعة االميركية في بيـروت ،                
ان اغتيال مدحت ربما يكون من عمل مجموعة متطرفة، وحذر من تصعيد في المخيمات وفي الـداخل                 

، فسنشهد سلسلة   في حرب مخيمات  ول  اذا كان هناك قرار لنسف االوضاع والدخ      "وقال موصللي   . اللبناني
قتل مدحت هو مجرد رسالة، ولكن إذا وقعت هجمات أخرى فـان            "واضاف  ". تحركات ستؤدي الى ذلك   

" بشكل جـدي  "ويعتبر موصللي ان مزيدا من العنف قد يدفع الحكومة الى اعادة النظر             ". الوضع سينفجر 
تها حـول ابقـاء امـن المخيمـات بعهـدة           في اجراء االنتخابات التشريعية في حزيران، كما في سياس        

هذا يمكـن   "، مضيفا   "ما حصل رسالة سيئة جدا من حيث التوقيت والنتائج        "ويتابع موصللي   . الفلسطينيين
  ".ان يكون صنيعة اي دولة مصالحها في لبنان تقضي بعدم الوصول باالمور الى خواتمها السعيدة

  25/3/2009الدستور، 
  

   ال يعني الفشلي حوار القاهرة فعدم النجاح: الديمقراطية .15
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبـدالكريم، إن الجولـة            :  يوسف الشايب  –رام اهللا 

الثانية من الحوار حققت خطوات ملموسة إلى األمام في بعض القضايا، مضيفاً أن التزام جميع الفصائل                
 .والتشريعية خطوة مهمة جدا لتكريس الخيار الديمقراطي      بالموعد الدستوري المحدد لالنتخابات الرئاسية      

سنسعى إلى أن تكون الجولة القادمة حاسمة للوصول إلى اتفاق، وإذا لم ننجح لن              "وأكد عبدالكريم بالقول    
  ".يكون معنى ذلك فشل الحوار

  25/3/2009الغد، األردن، 
  

   الوطنيمصممون على استكمال الحوار: فدا .16
نحـن  ) فـدا (قال صالح رأفت األمين العام لالتحاد الـديمقراطي الفلـسطيني           : يب يوسف الشا  –رام اهللا 

مصممون على استكمال الحوار الوطني في الجولة الثالثة وننتظر أن توجه مصر الدعوة لعقـد الجولـة                 
  .الثالثة

  "....المستفيد األول والوحيد من االنقسام هو االحتالل اإلسرائيلي"وأكد رأفت أن 
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نه تم االتفاق على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية بـإجراء              وأشار إلى أ  
انتخابات للمجلس الوطني ألول مرة في الداخل والشتات قدر ما أمكن على أساس النظام النسبي الكامل،                

يل عـن   داعيا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، ورافضا أي بد            
  .المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

  25/3/2009الغد، األردن، 
  

  القاهرة لم تخبرنا بموعد استئناف المصالحة الفلسطينية : حماس .17
إن القاهرة لم تحدد موعداً النطالق جولة الحوار الجديدة بـين   : قالت حركة حماس   : محمد األيوبي  -غزة

قواالً لمسؤولين في حركة فتح تحدثوا عن تأجيل الحـوار إلـى مطلـع              الفصائل الفلسطينية لتنفي بذلك أ    
أن تحديد موعد   " فلسطين"وأوضح فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في حديث مع           .أبريل المقبل /نيسان

وأشار برهوم إلى أن حركته لم تتلـق أي          .الحوار الفلسطيني مرهون بالترتيبات المصرية راعية الحوار      
 الحوار الشهر المقبل، معرباً في الوقت ذاته عن استعداد حركته للذهاب إلى القـاهرة               دعوة حول انطالق  

  . لبدء جولة جديدة من الحوار
من المـرجح أن    :"من جهتها، نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن مصدر في حماس قريب من الحوار قوله               

وأكد المصدر القريـب     ".القمة العربية تستأنف جولة من الحوار الوطني في نهاية األسبوع القادم أي بعد            
على األغلب ستنعقد لجنتا الحكومة واالنتخابات ولجنة اإلشراف العليا إلنهاء الخالفـات            "من حماس أنه    

  ".المتبقية بمشاركة مقلصة وتتمثل خصوصا بحركتي حماس وفتح ألن الخالف هو بينهما عمليا
  25/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  توقيع اتفاق المصالحة بحضور عباس ومشعلقرب ل فلسطيني يؤكد مسؤو": القدس العربي" .18

ان االتفـاق بـين   " القدس العربـي " لـ ىاكد مسؤول فلسطيني رفيع المستو :ابوظبي ـ جمال المجايدة 
حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية االخري سوف يتم التوقيع عليه في حفل رسـمي كبيـر فـي                  

القادم بحضور كل من الرئيس المصري حسني مبارك والـرئيس          ) ابريل (القاهرة يوم الرابع من نيسان    
الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وقادة الفـصائل وممثلـين عـن                

  .الحكومتين السعودية والسورية لضمان تنفيذه
رون االتفاق الذي   واكد المسؤول وهو وزير في السلطة الفلسطينية ان مسؤولين عرب كبار سوف يحض            

ينص على تولي شخصية فلسطينية مستقلة منصب رئيس الوزراء واختصار المناصـب الهامـة علـى                
  .الوزراء من المستقلين من الضفة وغزة ومنح الحركتين فتح وحماس وزارات ال وزن لها

يينـه  وقال المسؤول ان رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لم يتول من قبل اي منصب وسوف يكـون تع                
مفاجأة ترضي االطراف الفلسطينية والعربية والدولية لحسم الخالف المرير بين فتح وحمـاس والتوجـه               

  .النهاء حالة االنقسام الراهنة واستعادة الوحدة الوطنية
 عدم ذكر اسمه ان حركتي فتح وحماس خاسرتان من هذا االتفاق الـذي              ىواكد المسؤول الذي اصر عل    

رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان والرابح الوحيد هـو الـشعب            اشرف على كافة مراحله     
  .الفلسطيني

وأكد ان الجولة التالية من الحوار في القاهرة هي جولة االتفاق حول كل القضايا المطروحة على جـدول       
ـ                 ل أعمال اللجان تمهيدا العالن االتفاق النهائي الذي ال يتضمن اعتراف حركة حمـاس باسـرائيل مقاب

موافقتها علي اتفاق اوسلو وكافة االلتزامات المترتبة عليه وابرزها قيام السلطة الفلسطينية التـي شـكلها                
  .1993الراحل ياسر عرفات عام 
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واكد المسؤول الفلسطيني الذي زار ابوظبي خالل اليومين الماضيين ان االتفاق المرتقب الذي تدعمه كل               
و تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني تتـولى          من مصر والسعودية وسورية وامريكا، ه     

مهمة اعادة اعمار قطاع غزة وتضع حداً لمعاناة الشعب وتعيد بناء المؤسسات األمنية على أسس مهنيـة                 
  .وتحضر إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وفقاً للقانون الفلسطيني

  25/3/2009القدس العربي، 
  

  عتقاالت في صفوف حماس تعكس اإلفالس السياسي اإلسرائيلي اال: ناصيفرأفت  .19
رأفت ناصيف إن االعتقاالت األخيرة التي نفذتها قوات االحـتالل           قال القيادي في حركة حماس     :نابلس

في الضفة الغربية تعكس حالة اإلفالس في       " حماس"اإلسرائيلي، ضد نواب كتلة التغيير واإلصالح، وقادة        
لتليين موقفهـا   " حماس"تأتي في إطار االبتزاز والمساومة من أجل الضغط على          " لية  الخيارات اإلسرائي 
  ".من صفقة التبادل

، حكومة االحتالل بالتعاطي مـع قـضية تبـادل          "حوارة"من سجنه في مركز توقيف      " ناصيف"وطالب  
 القمعية الجديـدة    ببعدها اإلنساني وليس السياسي، منددا باإلجراءات     " شاليط"األسرى مقابل اإلفراج عن     

  ".االنتقامية"، واصفاً تلك الخطوات بـ "حماس"بحق أسرى حركة 
  25/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  48 ي الـحماس تدعو األمة العربية إلى وقفة جادة في وجه االعتداءات على فلسطيني .20

 السكان دعت حركة حماس األمة العربية إلى وقفة جادة في وجه االعتداءات اإلسرائيلية على :غزة
  . والتي كان أخرها في مدينة أم الفحم48الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

يجب على األمة العربية ": "قدس برس"لوكالة " حماس"وقال الدكتور خليل أبو ليلى القيادي في حركة 
ذي يهدد كلها على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي أن تقف أمام هذا الخطر الصهيوني الداهم ال

كل الشعوب العربية ويهدد أيضا المقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى، يجب أن تكون هناك وقفة 
واتهم أبو ليلة بعض األنظمة العربية ". جادة ضد هذه الممارسات الصهيونية المتواصلة والمتالحقة

  .بمساعدة الدولة العبرية، مثلما شجعت الحرب على غزة
 24/3/2009قدس برس، 

  
   االنضمام الى حكومة يمينية بقيادة نتنياهورب العمل االسرائيلي يقرحز .21

اإلسرائيلي مساء أمس االنضمام إلى الحكومة التـي يعمـل        " العمل"قرر حزب   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
اليميني بنيامين نتانياهو، وسط أجواء توتر داخلي شديد ينذر بانـشقاق           " ليكود"على تشكيلها زعيم حزب     

وستنقذ هذه الخطوة الحكومة المرتقبة مـن عزلـة       . الحزب اليساري األعرق في الدولة العبرية     فعلي في   
  .  دولية كانت تنتظرها في حال تشكلت من تحالف بين اليمين واليمين المتطرف

، اقتراح زعيمه إيهود باراك االنضمام إلى 507 صوتاً ومعارضة 680بغالبية " العمل"وأقر مؤتمر 
، رغم معارضة أكثر من نصف نواب الحزب في الكنيست، وتحذير بعضهم من أن هذه حكومة نتانياهو

  ".وذيالً لليمين... إضافة ال لزوم لها"تجعله " إعالن لنهاية العمل"الخطوة 
على " العمل"ووافق المؤتمر على االتفاق االئتالفي الذي وقعه الحزبان صباح أمس، وبموجبه يحصل 

حقيبة الدفاع لباراك الذي خوله أعضاء المؤتمر أيضاً تعيين الوزراء األربعة خمس حقائب وزارية أهمها 
وينص االتفاق على أن الحكومة ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل إقليمي بين إسرائيل . اآلخرين

  .وجاراتها، كما يؤكد التزام االتفاقات السابقة، لكن بكالم عام من دون الدخول في تفاصيل
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بقراره مهمة نتانياهو الذي يحاول عبثاً منذ خمسة أسابيع تشكيل الحكومة، ووفر له غالبية " لالعم"وسهل 
تتيح له إعالن تشكيلته اليوم، رغم أن لديه مهلة تنتهي في ) 120 نائباً من أصل 66(برلمانية مطلقة 

 15" (إسرائيل بيتنا"اق مع ، بعد االتف"ليكود"وهذا االتفاق هو الثالث الذي يبرمه . الثالث من الشهر المقبل
بزعامة ايلي )  نائبا11ً(الدينية المتزمتة " شاس"برئاسة المتطرف أفيغدور ليبرمان ومع حركة ) نائباً
  .يشاي

  25/3/2009الحياة، 
  

  بانهيار كبير" العمل"اتفاق باراك ونتانياهو يهّدد  .22
 ينذر بانشقاق فعلي في حزب التأم مساء أمس في أجواء توتر داخلي شديد:  أسعد تلحمي-الناصرة 

) اللجنة المركزية(مؤتمر الحزب في اإلسرائيلي، مؤسس الدولة العبرية وأعرق أحزابها، " العمل"
بنيامين " ليكود"للتصويت على اقتراح زعيمه إيهود باراك االنضمام إلى الحكومة التي يعمل زعيم 

اق الذي توصل إليه طاقما المفاوضات نتانياهو على تشكيلها، كما جرى التصويت على مسودة االتف
  .للحزبين في شأن شروط التحالف بينهما، وعلى طلب باراك أن يقوم شخصياً بتعيين وزراء الحزب

وأعلن، في خطاب مقتضب التزامه طريق حزب . واستُقبل باراك بصرخات تحقير من أعضاء المؤتمر
ضع حد لإلشاعات بأنه سيترك الحزب في حال  عاماً، محاوالً بذلك و20والبقاء فيه حتى بعد " العمل"

رداً على لوائح االتهام ضده من أركان " دفوعه"وتابع، وهو يقدم . رفض اقتراحه االنضمام إلى الحكومة
الغالبية المطلقة من اإلسرائيليين وناخبينا تريد رؤيتنا في الحكومة، "الحزب المعارضين خطوته، أن 

  ".ال عجلة خامسة في المعارضة... متشددلنشكل نداً موازياً لليمين ال
علينا أن نكون في الحكومة لنواجه التحديات الكثيرة، : "وقال. ونفى، أن يكون الهثاً وراء كرسي وزاري

نريد المشاركة في اتخاذ كل القرارات السياسية، وفي العملية السياسية اإلقليمية مع ... األمنية وغيرها
  ".أيضاًكل الجيران ومع الفلسطينيين 

من مجموع (وشهد المؤتمر تراشقاً عنيفاً بين مؤيدي االنضمام ومعارضيه، وتأكد أنه باستثناء ستة نواب 
مرشحين لمنصب وزير أو نائب، يعارض السبعة اآلخرون في شدة االلتحاق بحكومة يمينية ) 13

 وأن جل ما يريده نتانياهو التأثير على سياسة الحكومة،" العمل"متطرفة العتقادهم بأنه لن يكون في وسع 
من ضم الحزب إلى حكومته هو أن تحظى حكومته بالشرعية في الداخل وأمام العالم الذي يبدي استياءه 

المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيراً " إسرائيل بيتنا"من التشكيلة المرتسمة للحكومة التي سيكون فيها زعيم 
  .للخارجية

  25/3/2009الحياة، 
  

  "دروعاً بشرية" استخدمت في حرب غزة أطفاالً فلسطينيين "إسرائيل" :"الجارديان" .23
البريطانية أنها تمكنت من جمع أدلة عن ارتكاب " الجارديان" صحيفة  كشفت: عمر حنين، وكاالت-لندن 

  .جرائم حرب في غزة أثناء المحرقة، بما في ذلك استخدام األطفال دروعاً بشرية" إسرائيل"
قامت باستهداف الطواقم الطبية " اإلسرائيلية"ر صفحتها األولى أن القوات وأوضحت في تقرير تصد

وحصلت الصحيفة على أفالم تم . والمستشفيات، كما أطلقت الطائرات من دون طيار النار على المدنيين
  .التقاطها بعد شهر من التحريات على نحو يدعم المطالبات بإجراء تحقيق شامل

 بقوة على السطح خالل األيام األخيرة، وأضافت أن منظمتي العفو الدولية وقالت إن األدلة بدأت تطفو
دعتا األمم المتحدة إلى فتح تحقيق، عقب قيامهما بإجراء تحقيقات من جانبهما " هيومان رايتس ووتش"و

" إسرائيليين"العبرية كانت قد نشرت قبل أيام عدة شهادات جنود " هآرتس"حولها، وذكرت بأن صحيفة 
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 إن قناصاً أطلق النار على أم فلسطينية وطفليها الصغيرين، وان قائد وحدة أمر جنوده بقتل امرأة قالوا
  .مسنة، وذلك من ضمن شهادات كثيرة في االتجاه ذاته

أكدوا تجاهل جنود االحتالل إجراءات الحماية الخاصة " هيومان رايتس ووتش"كما قالت إن أطباء من 
  .لفرق اإلغاثة الطبية

استخدمت طائرات من " إسرائيل" إلى أنها أذاعت ثالثة أشرطة مصورة تتضمن براهين على أن وأشارت
  . فلسطينيا على األقل48دون طيار إلطالق النار على مواقع مدنية، ما أدى إلى مقتل 

 ال يوجد تشابه أو توازٍ في الذنب هنا"، إال أنها أكدت أنه "حماس"وقالت إن هذا ال ينفي وجود قضية ضد 
  ".إسرائيل"بين الحركة و

 أخوة من عائلة العطار، استخدمتهم قوات االحتالل دروعاً بشرية، ووصفوا 3وقالت إن مراسلها قابل 
كيف تم اقتيادهم من منزلهم والبنادق مصوبة نحوهم وطلب منهم أن يركعوا أمام الدبابات ليحولوا دون 

استهدفت الطواقم الطبية " اإلسرائيليين"كدت أن نيران كما أ. النار على الدبابات أو الجنود" حماس"إطالق 
  .وتستنتج بالقول إن تحقيقا دوليا ال بد أن يفتح لتحميل هذا الجيش المسؤولية عما حدث. والمستشفيات

  25/3/2009الخليج، 
  

  نعم قتلنا أبرياء في الحرب على قطاع غزة: جنرال إسرائيلي .24
ئيلي شارك في العدوان على قطاع غـزة ان جهـود الـضباط             قال قائد اسرا  :  رويترز –القدس المحتلة   

االسرائيليين لحماية جنودهم من نيران الفلسطينيين اثناء الحرب ربما ساهمت فـي سـقوط قتلـى بـين                  
ووصف تسفيكا فوجل وهو ضابط بقوات االحتياطي برتبة بريجادير جنرال استدعي           . المدنيين دون داع  

م على اعتبار اي شخص ال ينصاع لالوامر بمغادرة منطقة قتال على            للخدمة ممارسات اسرائيل التي تقو    
ان الـشخص   " معقولة"وقال انه كان يتعين على الجنود ان يقرروا السباب          . انه مقاتل محتمل من حماس    

اذا اردت ان تعرف ما اذا      "لكنه اضاف   . الموجود في مجال نظرهم يمثل تهديدا قبل ان يطلقوا النار عليه          
سأكون غير أمين للغاية    "وقال  ". ننا في قيامنا بذلك قتلنا ابرياء فاالجابة بشكل ال لبس هي نعم           كنت اعتقد ا  

  ".اذا قلت ان ذلك كان مستحيال
  25/3/2009الدستور، 

  
  العتراض صواريخ غزة" قبة الحديد" منظومة تنشر "إسرائيل"": معاريف" .25

 بأن سالح الجو اإلسرائيلي سينشر قريبـا        اإلسرائيلية أمس " معاريف"أفادت صحيفة   :  وكاالت -تل أبيب 
في محيط قطاع غزة وذلك العتراض القذائف الصاروخية مـن طـرازي القـسام              " قبة الحديد "منظومة  
  .وغراد

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الصحيفة الصادرة بالعبرية أن نشر المنظومة الجديدة التي تم تطويرها في               
وقال مـصدر عـسكري      .سيتم في غضون االشهر االربعة المقبلة     " فائيلر"معهد تطوير الوسائل القتالية     

ئف كبير ان المنظومة الجديدة ستكون قادرة على اعتراض قذائف القسام وصواريخ غراد وحتـى القـذا               
وتشمل هذه المنظومة جهاز رادار متطور يقوم بتعقب مسار الصاروخ          .  مليمترا 155المدفعية من عيار    

  .مضاد العتراضهثم يتم اطالق صاروخ 
قوله ان تعرض قرى ومدن جنوب إسـرائيل للـصواريخ      " رفائيل"ونقلت الصحيفة عن مصدر في معهد       

  .الفلسطينية ساعد مطوري المنظومة على فحصها في الميدان وتبين انها تفي بالمطلوب منها
اض صـواريخ   وأفادت الصحيفة بأن هناك نية لنشر هذه المنظومة على الحدود الشمالية ايـضا العتـر              

   .الكاتيوشا وقذائف الهاون
  25/3/2009الغد، األردن، 
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  تندد بنتائج تقرير دولي حول حرب غزة" اسرائيل" .26
 نددت اسرائيل، أمس، بتقرير المقرر الخاص لالمم المتحدة حول : وكاالت من الياس نصراهللا -لندن 

الهجوم االسرائيلي في غزة، الوضع في االراضي الفلسطينية ريتشارد فالك طالب فيه بتحقيق حول 
وقال مارك ريغيف الناطق باسم رئيس  .تدعو الى االعتقاد بوقوع جريمة حرب" اسباب"مشيرا الى 

لالسف انه مثال اضافي على الموقف االحادي الجانب والمنحاز : "الوزراء المنتهية واليته ايهود اولمرت
نوع من التقارير ال يخدم ابدا حقوق االنسان هذا ال"واضاف ان ". وغير العادل لمجلس حقوق االنسان
  ".ويستخدم سياسة حقوق االنسان اداة

  25/3/2009الراي، الكويت، 
  

  المشاكل المالية تعيق إكمال السياج األمني في القدس: مصادر إسرائيلية .27
لم  في المائة من جدار الفصل األمني 30كشف تقرير حكومي في إسرائيل، عن أن ما نسبته  -الناصرة 

 والضفة 1948 سنوات على بدء بناءه، للفصل بين فلسطين المحتلة عام 6يكتمل، وذلك بعد أكثر من 
  .الغربية المحتلة، كأحد اإلجراءات األمنية لمنع عمليات المقاومة الفلسطينية

واشار التقرير، الذي صدر عن لجنة الرقابة الحكومية، إلى أن التأخير حدث بفعل الميزانية والقيود 
 كيلومتر، لم يتم إنهاءها في القدس منذ آب 164.5 كيلومترا، من أصل  50الشرعية، وإلى أن 

  .2008) أغسطس(
وذكر التقرير أن مشاكل الميزانية هي السبب الغالب لعدم اكتمال العمل، باإلضافة إلى أنه تم إعاقة بناء 

 اكتمل 13 من المعابر األمنية من أصل 10 كيلومتر، بسبب النداءات القانونية، باإلضافة إلى اكتمال 4.5
 مليار شيكل المخصصة لبناء جدار القدس، بدأت قبل سنة، وأنه تم 3.8وأوضح التقرير أن  .حتى اآلن
وحذر التقرير من أن الفجوات الكثيرة في  . في المائة من المبلغ80 مليار منها، بنسبة تقريبية 3استخدام 

والتسلل من الضفة " التفجيرية"دينة معرضة للهجمات والعمليات الجدار، خاصة في القدس، تُبقى الم
  .للقدس

  24/3/2009  قدس برس
  

   مظاهرة اليمين الفاشي في مدينة ام الفحمأعضاء الكنسيت العرب يستنكرون .28
قال عضو الكنيست عفو إغبارية، عن الجبهة الديمقراطيـة، إن مظـاهرة            :  برهوم جرايسي  -أم الفحم   

تي تمت بترخيص من المحكمة العليا اإلسرائيلية وحماية الشرطة، تعكـس لـيس فقـط               اليمين الفاشي ال  
  .استفحال العنصرية اإلسرائيلية، بل أيضا خطورة تغلغلها أكثر في المؤسسة اإلسرائيلية

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن علـى المؤسـسة اإلسـرائيلية                
ا السياسية والعسكرية وحتى القضائية التي تتعامل مع عصابات إرهابية كهـذه، أن تعـي               بكامل اذرعه 

  .حقيقة ما جرى، وأن الجماهير الفلسطينية في وطنها، والى جانبها القوى الديمقراطية اليهودية
 وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن تظاهرة الفاشيين سـقطت، وأن ام               
الفحم تصدت وانتصرت، وهذا بفضل الوحدة الكفاحية من أم الفحم وخارجها، وأخص بالـذكر اليهـود                
التقدميين، وقد أثبتت أم الفحم مجددا أن عرب الداخل أقوى من الفاشيين، وأن الفاشية لن تمـر، خاصـة                

  .وأن الفاشية تتنامى في إسرائيل
الشرطة كالعادة تتعامل معنا    " جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي         وقال عضو الكنيست  

كأعداء وليس كمواطنين، ألننا مارسنا حقنا في الدفاع عن بلدنا أم الفحم وفي صد الفاشيين الـذين أرادوا                  
  ".تدنيسها

  25/3/2009الغد، األردن، 
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  إلى حوانيت في األردن" سرائيلييناإل" ممنوع دخول الكالب و:"االسرائيلي إذاعة الجيش" .29
لمحال " االسرائيليون"أمس، صوراً التقطها السياح " االسرائيلي"نشر موقع إذاعة الجيش : آي.بي.يو

  ".اإلسرائيليين"آسفون، ال نستقبل الكالب و"تجارية تم تعليق الفتة على أبوابها جاء فيها باللغة االنجليزية 
وإلى " االسرائيلي" فلسطينية تتعرض لهجوم من كلب تابع للجيش كما شملت الالفتات صورة المرأة

وأشارت اإلذاعة إلى أن هذه الالفتات أثارت عدم  ".كلنا فداك يا غزة"جانب ذلك ملصقات كتب عليها 
  ".اإلسرائيليين"ارتياح في صفوف السياح 

بية وإسالمية تقيم في دول عر" إسرائيل"ـوأضافت ان هذه اإلعالنات تشكل جزءاً من موجة عداء ل
  .عالقات دبلوماسية معها، مثل مصر وتركيا في أعقاب الحرب على غزة" إسرائيل"

  25/3/2009الخليج، 
  

  جنود اسرائيليون يحطمون سيارات فلسطينية احتفاال بإنهاء خدمتهم العسكرية .30
 العـسكرية بأعمـال      قام جنود من قوات االحتياط االسرائيلية في اليوم االخير لخدمتهم          -القدس المحتلة   

شغب واعتداءات في جنوب جبل الخليل وحطموا سيارات فلسطينية كما يتضح هذا من شهادات جنود من              
ـ " هارتس"وقالت صحيفة   . سرية قوات االحتياط التي استبدلتهم في الموقع        اوردت النبـآ اليـوم ان       يالت

ـ            دمتهم نكلـوا بفلـسطينيين ال يحملـون        السرية البديلة ايضاً تلقت تقارير تؤكد ان الجنود الذين انهوا خ
  .تصاريح

  25/3/2009 ،وكالة سما
  

   االحتالل تزعم العثور على مصفحة وأسلحة بالخليلشرطة .31
زعمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أنها عثرت على سيارة مصفحة ضـد الرصـاص              - القدس المحتلة 

ربية المحتلـة بحثـا عـن سـيارات         خالل مداهمات نفذتها في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغ          
  .مسروقة

وقالت شرطة االحتالل أنها ضبطت مساء الثالثاء السيارة المجهزة بألواح من الفوالذ وبنوافـذ خاصـة                
  .إلطالق النار منها أثناء تحركها، خالل مالحقتها للسيارات المسروقة في البلدة

  25/3/2009 ،وكالة سما
  

  معبرال آالف فلسطيني بانتظار موافقة مصر فتح 5 ":معبر رفح"الناطق اإلعالمي باسم  .32
أفاد الناطق اإلعالمي باسم معبر رفح البري على الجانب الفلسطيني عادل زعرب بأن نحو : لفت حدادأ

 فلسطيني من أبناء قطاع غزة تم تسجيلهم على قائمة السفر إلى خارج القطاع، مازالوا في انتظار 5000
ب زعرب في بيان له عن أمله بأن تعمل مصر على إنهاء أزمة وأعر. موافقة مصر على سفرهم

 .المسافرين في أقرب وقت، خاصة المرضى وأصحاب اإلقامات والطلبة
وأضاف نريد أن تمارس مصر نفوذها السياسي، من أجل تقوية موقفها أمام إسرائيل والعالم، موضحا انه 

ية الفلسطينية في معبر أو مزايدة على دور مصر، ال يجب اعتبار المطالبة بفتح معبر رفح اختزاالً للقض
بل هي إدراك ألهمية أوراق الضغط التي تملكها مصر إذا اتخذت قرار تحويل هذا المعبر لمنفذ حياة ال 

 .يربط غزة بمصر فقط بل بمحيطها العربي واإلسالمي
 24/3/2009، 48عرب
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       قتتال  مؤسسات حقوقية فلسطينية تدعو الفصائل لالعتذار عن اال .33
دعت مؤسسات حقوق إنسان في األراضي الفلسطينية القوى واألحزاب السياسية :  عاطف دغلس-نابلس

الفلسطينية المتحاورة بالقاهرة في رسالة وجهتها لها لالعتذار عن ضحايا االقتتال الفلسطيني وذويهم، 
ها في حقوقهم وحرياتهم، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر وألم جراء االنتهاكات التي تعرضوا ل

سواء على صعيد القتل أو التعذيب أو االحتجاز التعسفي وغيرها من التجاوزات التي مست بحقوقهم "
  ".وحرياتهم المكفولة بمقتضى القانون األساسي

 الفصائل -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- ودعت هذه المؤسسات وعددها تسع في رسالتها 
الذي شمل -شعب الفلسطيني على ما جرى، لكون القتل والدمار والتخريب واالعتداء لالعتذار إلى ال

 قد آثر على وجودهم ونمائهم وتطورهم، كما أن هذه -الفلسطينيين ومؤسساتهم وثرواتهم ومقدراتهم
ودعت المؤسسات إلى تشكيل لجنة  .الممتلكات هي ملك للفلسطينيين وليست ملكا لفصيل أو جماعة

قلة ومحايدة وذات صالحيات ومن أشخاص ذوي خبرة للتحقيق في كافة الجرائم واالنتهاكات وطنية مست
  .التي ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة

  24/3/2009الجزيرة نت، 
  

 "احتفالية القدس"  على هامشإجراءات االحتالل تستنكر "هيئة مقدسية" .34
ات المقدسية في القدس المحتلة، بعمليات التنكيل ندد االئتالف األهلي، الذي يضم عددا من المؤسس: غزة

واالقتحامات والمداهمات واالعتقاالت، التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد المواطنين 
الفلسطينيين في القدس المحتلة، على خلفية مشاركتهم في احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية عام 

هي استمرار لقيام سلطات االحتالل " أن هذه الممارسات اإلسرائيلية  لىوأكد االئتالف األهلي، ع .2009
في فرض اإلغالق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، وتنتهك حق الفلسطينيين في الحركة 

  .والتنقل واإلقامة، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري بحقهم في كافة نواحي الحياة
 24/3/2009، قدس برس

  
  يحذر من انفجار األوضاع داخل سجون االحتالل " مركز حقوقي" .35

دعا أسرى سجن رامون إلى بلورة موقف وطني عام وموحد، لمواجهة :  رامي دعيبس–جنين 
وأشار بيان لمركز الدفاع عن  .اإلجراءات التصعيدية إلدارات السجون تجاه األسرى واألسيرات

أن المضايقات داخل السجن مستمرة أكدوا األسرى أن ، اليوم، "حريات"الحريات والحقوق المدنية 
ومتواصلة وتتمثل بعدة إجراءات بدء من العقوبات والغرامات والتفتيش والعزل وغيرها من اإلجراءات 

 تحذيراته من إنفجار األوضاع داخل السجون اإلسرائيلية وخارجها "حريات"االستفزازية، وجدد مركز 
اتها بالتضييق على األسرى واألسيرات، واللجوء إلى سحب إنجازات الحركة األسيرة نتيجة إستمرار إدار

وحقوقها التي كفلتها لها المواثيق الدولية، داعيا إلى تحرك فاعل وسريع للهيئات والمنظمات الدولية 
 .لوضع حد لإلنتهاكات اإلسرائيلية تجاه األسرى والمعتقلين

 24/3/2009، 48عرب
  

    في أوروبا  صلى اهللا عليه وسلمتنكر بشدة بث فيلم مسئ لزوجات النّبيتس" أوقاف غزة" .36
اعتبرت وزارة األوقاف والشئون الدينية في غزة، سماح الحكومات األوروبية ببث فيلم كرتوني إباحي 

  استخفاف واستهتار وتحٍد سافر وغير مقبول "عن زوجات النبي محمد، صلى اهللا عليه وسلم، بمثابة 
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داعية إلى مقاضاة " بناء األمة اإلسالمية، ويعبر عن مدى الكراهية والحقد لإلسالم والمسلمينلمشاعر أ
  .من يقف وراء هذا الفيلم

  24/3/2009قدس برس، 
  

  تطالب بالتحقيق في وفاة شاب اعتقلته الحكومة المقالة" مؤسسة حقوقية" .37
شاب من حي الدرج  ظروف وفاة طالبت مؤسسة حقوقية في قطاع غزة بالتحقيق في : رائد الفي-غزة

  .في مدينة غزة، خالل احتجازه في جهاز المباحث الجنائية التابع للحكومة المقالة
  25/3/2009الخليج، 

  
   مليون دوالر17خسائر الصيادين منذ بدء االنتفاضة ": ندوة في غزة" .38

ن، أمس، من تفاقم حذر حقوقيون وممثلو منظمات زراعية ونقابات وجمعيات تعنى بشئون الصيادي :غزة
أوضاع الصيادين جراء تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية بحقهم، وفرض مسافة ال تتجاوز الثالثة أميال 

  .للصيد في بحر غزة
ودعا المشاركون في جلسة حوارية نظمتها الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة 

 غزة إلى تحرك فلسطيني على مختلف المستويات من أجل المنظمات األهلية في غزة بمقر الشبكة في
  .مواجهة اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي بحق قطاع الصيد، وضمان حريته في المياه اإلقليمية لقطاع غزة

 اإلسـرائيلية    قطاع الصيد المباشرة خالل الحـرب      من جهته، أفاد نزار عياش نقيب الصيادين أن خسائر        
ة ألف دوالر، فيما بلغت الخسائر غير المباشرة أكثر من مليون وسبعمائة ألـف            األخيرة تجاوزت أربعمائ  

  . دوالر، مبيناً أن خسائر الصيادين المباشرة منذ بدء االنتفاضة تزيد عن السبعة عشرة مليون دوالر
  25/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
    312ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .39

ن وفاة مواطنة من مدينة غزة جراء منعها من السفر لتلقي أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس، ع :غزة
 أنه بوفاة الضحية يرتفعوقالت وزارة الصحة . العالج بالخارج بالرغم من امتالكها كافة األوراق الثبوتية

وأشارت الوزارة إلى أن شهر مارس الحالي شهد ارتفاعاً مضطردا   ".312 الحصار إلى ضحاياعدد 
 1000 سيدات، فيما ال يزال أكثر من 6 أطفال و5 شهيدا بينهم 21يث وصل إلى في أعداد الضحايا، ح

  .  مريض متواجدون في مستشفيات القطاع هم بأمس الحاج للسفر فورا
  25/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
 من خطر شح المياه في قطاع غزة يحذرون مسؤولون فلسطينيون .40

ة أن الوضع المائي في األراضي الفلسطينية وبخاصة أكد مختصون في قضايا الماء والبيئ :فايز أبو عون
في قطاع غزة يعيش أسوأ حاالته اآلن، وخاصة في أعقاب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي 

 ماليين دوالر، ناهيك 6 يوماً على التوالي، موضحين أن الخسائر المباشرة لقطاع المياه بلغت 22استمر 
  .باشرة وغير المرئيةعن األضرار والخسائر غير الم

 25/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  وفد طبي أردني وقافلة مساعدات تصل إلى غزة .41
أعلن االستشاري الدكتور إبراهيم الخصاونة نائب مدير المستشفى الميداني األردني :  حامد جاد-عمان

نضمام الطاقم  طبيبا وممرضا وفنيا وصل أمس من األردن إلى غزة تمهيدا ال18في غزة أن طاقما ضم 
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إذ سيغادر الطاقم الحالي غزة بعد مضي شهرين من  الطبي الجديد الذي سيتسلم المشفى الميداني غدا 
  .عمله

إلى ذلك عبرت جسر الملك حسين أمس قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة سيرتها الهيئة الخيرية 
 المواد التموينية المختلفة تم تحديدها  طنا من261 شاحنة تحمل 17وتضم  القافلة  .األردنية الهاشمية

وبهذه القافلة وصل مجموع  القوافل التي تم  . التي ستقوم بتوزيعها هناك"االونروا"باالتفاق مع وكالة 
   . قافلة295تسييرها لغاية أالن الى 

  25/3/2009الغد، األردن، 
  

  " حيث توقيتهالمقلق من"بـ " مدحت "اللواءالرئيس سليمان يصف التفجير الذي طال  .42
منظمة التحرير  الذي أودى بحياة نائب ممثل  الرئيس اللبناني ميشال سليمان التفجيروصف: بيروت

إن ": وقال. "المقلق من حيث توقيته"الفلسطينية في لبنان، اللواء كمال مدحت، مع ثالثة من مرافقيه بـ
 الفلسطينية التي - الخالفات الفلسطينية هذا الحادث تُشتم منه رائحة تدبير إسرائيلي يهدف إلى تعميق هوة

شكلت نقطة ضعف عربي وكذلك نقطة ضعف فلسطيني، في وقت تتواصل المساعي العربية على 
مستويات عالية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية التي هي حجر األساس لوحدة الموقف والشعب 

. لبنان عباس زكي معزيا في اللواء مدحتواتصل الرئيس سليمان بسفير دولة فلسطين لدى . "الفلسطيني
إشاعة أجواء التهدئة لصد األهداف " مشددا على ضرورة "إدانته الكاملة لجريمة االغتيال"وعبر عن 

  . "المرسومة من عملية االغتيال
  25/3/2009الشرق األوسط، 

  
  القاهرة تدعو الفصائل الفلسطينية إلى معاودة الحوار بعد القمة العربية .43

وجهت القاهرة، أمس، دعوات إلى الفصائل لعقد جولة :  محمد يونس، جيهان الحسيني-، القاهرة رام اهللا
ثانية من الحوار الوطني الفلسطيني األربعاء المقبل، أي بعد انتهاء أعمال القمة العربية المقررة في 

ن هذه الجولة سيشهد ، أن اليوم األول م"الحياة"وأكد مصدر مصري موثوق به لـ . الدوحة األحد المقبل
محادثات ثنائية بين حركتي فتح وحماس، على أن يستأنف بعدها الحوار في شكل موسع بين سائر 

وعما إذا كان رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان حمل معه من واشنطن موقفاً . الفصائل
إلدارة الفترة االنتقالية حتى عقد دولياً أكثر مرونة إزاء حكومة التوافق الوطني التي يتوقع تشكيلها 

جميع المسؤولين األميركيين الذين التقاهم "االنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، قال المصدر إن 
الوزير سليمان في واشنطن أكدوا له ضرورة أن تلتزم الحكومة المقبلة شروط اللجنة الرباعية كي يمكن 

. وااللتزام باالتفاقات السابقة" إسرائيل" هي نبذ العنف واالعتراف بـوهذه الشروط". التعاطي معها دولياً
من دون أن يتضمن برنامج الحكومة ذلك، فإنها ستظل محاصرة ولن تتمكن بالتالي من "ولفت إلى أنه 

القيام بمهامها التي يفترض أن يكون على رأسها كسر الحصار وتشغيل المعابر وإعادة إعمار غزة، 
عداد النتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وتنظيم األجهزة األمنية وإعادة بنائها على أسس إضافة إلى اإل

  ".مهنية بعيداً من الفصائلية، وتوحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة
  25/3/2009الحياة، 

  
  القاهرة تشيد بتقرير فولك عن انتهاكات غّزة .44

متحدة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية رحبت مصر بتقرير المقرر الخاص لألمم ال: القاهرة
ودعت . ريتشارد فولك عن االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خالل العدوان على قطاع غزة

. المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحقيق في جرائم الحرب البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل
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هذا التقرير المهم يثبت بما ال يدع "ة المصرية السفير حسام زكي، إن وقال الناطق باسم وزارة الخارجي
مجاالً للشك أن الجيش اإلسرائيلي ارتكب جرائم حرب خالل عدوانه على القطاع وانتهك أبسط قواعد 

يتعين : "وأضاف". اإلنسانية التي تلزم الدول باحترام قدسية حياة البشر وتجرم قتل المدنيين أو استهدافهم
وأشاد بما أورده فولك في ".  المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحقيق في هذه الجرائم البشعةعلى

أحقية الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ما دامت إسرائيل تنكر حق "تقريره عن 
  ".الفلسطينيين في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة

  25/3/2009الحياة، 
  

  مصر تمنع ثالثة من قيادات حماس من دخول أراضيها": لقدس العربيا" .45
قالت مصادر مطلعة في العاصمة المصرية القاهرة، إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية : القاهرة

اللواء عمر سليمان أعطى تعليماته إلى جميع المراكز والمنافذ الحدودية جواً وبراً وبحراً بمنع دخول 
محمد : وذكرت المصادر أن المعنيين بهذا القرار هم. قيادات ورموز حركة حماس إلى مصرثالثة من 

نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومشير المصري وسامي أبو زهري المتحدثان باسم حركة 
وأشارت المصادر، إلى أن أسباب منع الثالثة تعود إلى مواقفهم السلبية تجاه . حماس في قطاع غزة

م المصري والتحريض العلني المباشر وغير المباشر ضده، وفقاً لما يقوله المسؤولون في النظا
المخابرات العامة، الذين يرصدون كل التصريحات والمواقف التي يدلي بها قادة حركة حماس، 

  .خصوصاً، والفصائل الفلسطينية، عموماً
 وجهوا نقداً الذعاً وشديدا إلى محمد إن رئيس المخابرات العامة المصرية ومساعديه: وتقول المصادر

نزال خالل لقاءاتهم المتعددة مع وفود حركة حماس التي زارت القاهرة خالل الشهرين الماضيين، 
واتهموه بأنَّه يقود ما اعتبروها حملة إعالمية مبرمجة ومنظَّمة ضد النظام المصري، مما أسهم في حالة 

م العربية واإلسالمية واألجنبية ضد مصر، وبدت واضحة التحريض التي شهدتها الكثير من العواص
خالل المظاهرات والمسيرات الشعبية، التي كان يتوجه بعضها إلى السفارات المصرية، وتهتف بهتافات 

وتشير المصادر، إلى أن اللواء محمد إبراهيم المسؤول عن . معادية للنظام المصري والرئيس مبارك
لمخابرات ألمح إلى رغبة مسؤولي وفد حماس الذي شارك في حوار الملف الفلسطيني في جهاز ا

الفصائل األسبوع الماضي، في عدم إشراك نزال في عضوية لجان الحوار التي بدأت أعمالها في 
وفيما يتعلَّق بالموقف من مشير المصري . مارس الحالي/ العاصمة المصرية في العاشر من شهر آذار

 المخابرات المصرية رصدت تصريحات لالثنين رأت أنها تمثّل إساءة وأبو زهري، ذكرت المصادر أن
لمصر ونظامها، لذا فإن اللواء عمر سليمان رفض طلباً من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس بالسماح لمشير المصري بالمرور عبر األراضي المصرية للتوجه إلى طهران للمشاركة في 

ان دعماً لفلسطين مؤخراً، على الرغم من الموافقة على السماح للدكتور أحمد المؤتمر الذي أقامته إير
وتضيف المصادر، . بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد آخر من أعضاء المجلس بالمرور

ان السلطات المصرية ترفض السماح لسامي أبو زهري بالعودة إلى قطاع غزة، التي كان قد غادرها 
العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وبقي عالقاً فيها حتى اآلن، مشيرة إلى أن اللواء إلى دمشق قبل 

أمام وفد حماس، وأن ذلك أدى إلى " قليل األدب"عمر القيناوي نائب عمر سليمان وصف أبو زهري بـ
  .توتير أجواء اللقاء في حينه

  25/3/2009القدس العربي، 
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 اتخاذ خطوات عملية لحماية القدسلب ب تطاباتحاد االطباء العرب لجنة القدس .46
دعت لجنة القدس باتحاد االطباء العرب منظمة المؤتمر اإلسالمي :  زهراء عماد الدين-القاهرة 

والجامعة العربية والقادة العرب الى اتخاذ خطوات عملية لحماية القدس ودعم صمود سكانها من بطش 
ذا هو أضعف اإليمان فى القمة العربية المقبلة فى االحتالل وعمليات التهويد المستمرة وقالت ان ه

وادانت اللجنة، فى بيان لها امس، اعتقال الشيخ رائد صالح رئيس الحركة االسالمية فى . الدوحة
 على يد قوات االحتالل االسرائيلي بسبب مشاركته فى احتفالية القدس عاصمة الثقافة 48فلسطين 
ت االسرائيلية ضد احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية تستهدف واكدت اللجنة، أن الممارسا. العربية

إسكات كل صوت يقاوم سياسات تهويد القدس الشريف التي تتم حاليا على قدم وساق مشيرة الى أن ما 
تم بحق الشيخ رائد وإخوانه والنشطاء وما يتم بحق القدس وسكانها لن ينجح في كسر صمود الشعب 

  .يقة أن القدس إسالمية عربية فلسطينيةالفلسطيني أو طمس حق
  25/3/2009الشرق، قطر، 

  
  تجدد دعوتها إلى محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين" المؤتمر اإلسالمي" .47

جدد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي، أمس، الدعوة الى : آي.بي.يو
ورحب أوغلي بالتقرير الذي قدمه ريتشارد فولك مفوض . محاكمة مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين

اإلسرائيلية الجسيمة لحقوق اإلنسان أثناء العدوان "األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان حول االنتهاكات 
اإلسرائيلي على قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب وقتل متعمد للمدنيين الفلسطينيين ودعوته إلى تأسيس 

  ".  لغزة تحت رعاية األمم المتحدةمحكمة جنائية خاصة
من جهة أخرى، أعرب اوغلي عن إدانته الشديدة لمحاوالت المتطرفين اإلسرائيليين اقتحام مدينة أم الفحم 

  .1948في فلسطين المحتلة 
  25/3/2009الخليج، 

  
 ولعب األطفالالقاهرة تدمر ثالثة أنفاق على الحدود مع غزة وتضبط كميات من السلع  .48

اكتشفت األجهزة األمنية المصرية ثالثة أنفاق على الحدود الدولية برفح بين مصر : ادي محمد ش-رفح 
وغزة تستخدم في تهريب السلع والمنتجات المصرية والمستوردة إلى قطاع غزة، وتم تدميرها من 

ذائية وقالت مصادر أمنية، إن األنفاق الثالثة كان بها كميات كبيرة من المواد الغ. الجانب المصري
  .ولم يتم ضبط أي أحد بها.. والحلوى ولعب األطفال والمالبس واألجهزة الكهربائية وقطع الغيار

من جهة أخرى، تم ضبط عدد من سيارات النصف نقل، تقل كميات من السلع وقطع الغيار ومولدات 
اق، وتم التحفظ الكهرباء، حيث كانت في طريقها إلى الحدود لتهريب حموالتها إلى قطاع غزة عبر األنف

  .على المضبوطات وجار التحقيق مع سائقيها
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية مصرية بشمال سيناء، إن شرطيا قد أصيب، فجر أمس الثالثاء، 

، فيما تم اعتقال اثنين آخرين من المهربين في "إسرائيل"برصاص مهربين على الحدود بين مصر و
  .حادث منفصل

تقلت أجهزة األمن المصرية اثنين من المهربين المصريين بوسط سيناء على في حادث منفصل، اع
 15وقالت المصادر إنه تم القبض على المتهمين وبحوزتهما نحو ". إسرائيل"الحدود بين مصر و
  .كيلوجراما من الهيروين

 25/3/2009العرب، قطر، 
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  "األخطر على قضيتنا"الخالف بين الفلسطينيين : عاهل السعودية .49
أكد العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، امس، في افتتاح أعمال السنة :  د ب أ، أ ف ب-الرياض 

األخطر على "األولى من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، أن الخالف بين الفصائل الفلسطينية هو 
  ".االنتصار ال يتحقق ألمة تحارب نفسها"وأن " قضيتنا العادلة

  25/3/2009الدستور، 
  

  قطر تجدد دعوتها إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي  .50
جددت دولة قطر دعوتها إلى ضرورة كفالة تطبيق القرارات المتصلة بالشرعية الدولية :  قنا-جنيف 

خصوصا تلك التى تهدف إلى إنهاء االحتالل االسرائيلي لكافة االراضي العربية خصوصا االراضي 
كما دعت دولة قطر إلى االعتراف الفعلي . جوالن السوري المحتل وال1967الفلسطينية المحتلة منذ سنة 

واالعمال الحقيقي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس حتى 
يتسنى له التمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية دون تمييز وعلى قدم 

جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها السيد فيصل عبداهللا آل حنزاب مستشار . اة مع بقية شعوب العالمالمساو
في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب االمم المتحدة والمنظمات الدولية االخرى في جنيف أمس أمام 

  .الدورة العاشرة لمجلس حقوق اإلنسان
  25/3/2009الوطن، قطر، 

  
  لى أطفال غّزةطن حلويات دمشقية ا .51

 عامالً من أمهر صناع الحلويات في سورية على إعداد أكبر علبة حلويات شامية في 50يعكف : دمشق
وستعرض . العالم يصل وزنها الى أكثر من طن من الحلويات العربية الشرقية لتكون هدية ألطفال غزة

 الشهر 9 و7يفه دمشق بين الذي تستض" كاندي فير"العلبة في المعرض الدولي للحلويات والشوكوال 
  .المقبل

 25/3/2009الحياة، 
  

  غارة جوية أمريكية على السودان تستهدف قافلة أسلحة متجهة إلى غزة": الشروق" .52
دمرت الطائرات األمريكية قافلة شاحنات قيل إنها كانت محملة باألسلحة ومتجهة إلى الحدود : الخرطوم

تمهيدا الدخالها عبر األنفاق إلى قطاع غزة في أواخر يناير المصرية، للشك فى أنها مهربة إلى سيناء، 
  .الماضي

وقالت مصادر مطلعة لـالشروق  أن هذه أول عملية كبيرة تم فيها احباط محاولة تهريب السالح إلى 
غزة، إعماال لقرار مجلس األمن القاضى بوقف إطالق النار فى غزة، وحظر تجارة وتصدير السالح إلى 

وهو االتفاق الذى . لالتفاق األمنى الذى تم توقيعه بين الحكومتين األمريكية واإلسرائيليةغزة، وتنفيذا 
يلزم الواليات المتحدة بالتعاون مع حلف الناتو والقوى الفاعلة األخرى بالعمل على وقف تهريب السالح 

ضافة إلى تعاون إلى غزة، عبر شرق أفريقيا والبحر األحمر وخليج عدن والبحر األبيض المتوسط، باإل
  .استخباراتى لتحديد مصادر األسلحة، وبصفة خاصة القادمة من السودان وإيران

24/3/2009الشروق، مصر،   
  

  واشنطن تهاجم المقرر الخاص لألمم المتحدة لطلبه تحقيق في حرب غزة وتصفه بالمنحاز .53
لخاص لألمم المتحدة لحقوق شنت الواليات المتحدة األمريكية هجوماً غير مسبوق على المقرر ا: واشنطن

اإلنسان في األراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، فقد اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 
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روبرت وود المقرر الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان باالنحياز بسبب مطالبته بفتح تحقيق حول 
عدة وثائق واعترافات جنود ارتكاب جرائم الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، والتي أثبتت 

  .حرب فيها
أما في حال "وأقر وود بأن الواليات المتحدة تدرك أنها لن تكون قادرة على منع قيام تحقيق، وأضاف 

كان ال بد من إجراء تحقيق من هذا النوع فيجب أال يكون منحازاً وال بد أن يأخذ بعين االعتبار الوضع 
  .حسب قوله، "على األرض والحقائق

24/3/2009قدس برس،   
  

 الفلسطيني ال يمكن أن يستمر-الوضع الراهن في الصراع اإلسرائيلي: أوباما .54
الفلسطيني ال -قال الرئيس االمريكي باراك اوباما ان الوضع الراهن في الصراع االسرائيلي: واشنطن

  . يقوم على دولتينيمكن ان يستمر وان من الضروري ان تعمل الواليات المتحدة على تشجيع حل
وسئل اوباما في مؤتمر صحفي بالبيت االبيض ان كانت الحكومة االسرائيلية التي من المتوقع ان يشكلها 
بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني ستجعل صنع السالم اكثر صعوبة فأجاب قائال ان عملية السالم 

  ."لن تكون أسهل مما كانت لكنني اعتقد انها ضرورية"
أن الوضع الراهن غير قابل لالستمرار وأن من الضروري لنا .. ما نعرفة بالفعل هو هذا"ومضى قائال 

ان ندعم حال يقوم على دولتين بمقتضاه يمكن لالسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشا جنبا الى جنب في 
  ."دولتيهما في سالم وأمن

25/3/2009وكالة رويترز،   
  

   الرئاسة الفلسطينية بموقف واضح من الحصارتطالب" الحملة األوروبية" .55
رئاسة السلطة الفلسطينية بإصدار موقف " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"طالبت : بروكسيل

واضح من الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ال سيما عقب األنباء التي أشارت إلى طلب تقدم 
، األمر الذي يعني استمرار "حماس"بوقف أي اتصاالت مع به رئيس السلطة محمود عباس لألوروبيين 

  .فرض الحصار ومعاناة الفلسطينيين
ولفتت الحملة األوروبية االنتباه إلى أنها تواجه مراراً وتكراراً مواقف سلبية من قبل بعض األوروبيين، 

لطة الفلسطينية الذين استندوا في كثير من األحيان إلى مواقف وتصريحات صادرة عن مسؤولين في الس
  .يحرضون على استمرار فرض الحصار على غزة

وشددت في تصريحها على ضرورة عدم ربط قضية رفع الحصار وفتح المعابر بموضوع الحوار 
أمر غير أخالقي، ويبعث "الوطني الفلسطيني الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، معتبرة أن ذلك 

  .صار لتحقيق أهداف معينةبرسائل خاطئة تفيد بالمشاركة في الح
يشار إلى أن وفوداً برلمانية من عدد من الدول األوروبية التقت مؤخراً قيادة حركة المقاومة اإلسالمية 

في دمشق، لبحث سبل إنهاء العزلة الدولية عن الحركة ومن أجل العمل على رفع الحصار عن " حماس"
  .لرباعية الدوليةغزة، والذي يربطه االتحاد األوروبي بتنفيذ شروط ا

24/3/2009قدس برس،   
  

  " إسرائيل"اليهود األميركيون يعارضون االستيطان ويدعون لتقليص المساعدات لـ: استطالع .56
 بالمئة من اليهود 75أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة يهودية أميركية ان :  بترا–واشنطن 

إذا كانت تحول دون التوصل " إسرائيل"ة لـاالميركيين يؤيدون تقليص المساعدات االقتصادية األميركي
 بالمئة إن على الواليات المتحدة اإلعالن عن هوية الطرف الذي 77إلى اتفاق مع الفلسطينيين، وقال 
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 بالمئة تأييدهم لتقليص المساعدات العسكرية 49يعرقل االتفاق بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فيما أبدى 
اسرائيل " بالمئة من اليهود األميركيين يعارضون مواقف رئيس حزب 69وأظهر االستطالع أن . أيضا
  .المتطرف أفيغدور ليبرمان" بيتنا

وقال معدو االستطالع إن معظم اليهود األميركيين ال يستسيغون تشكيل حكومة يمينية متشددة في 
وأيد .  الشرق األوسطإسرائيل ، وإنهم يميلون بشكل واضح إلى تأييد مواقف اإلدارة األميركية من قضايا

 بالمئة من المشاركين بعينة الرأي التدخل األميركي، وأبدت نسبة مماثلة من المستطلعة آراؤهم 58
  .معارضتها لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية

25/3/2009الدستور،   
  

  بريطانيا تحقق في دعم غاالوي لغزة": ديلي تليغراف" .57
البريطانية امس ان اللجنة الخيرية المنظمة لعمل الجمعيات " يغرافديلي تل"ذكرت صحيفة : آي.بي.يو

الخيرية في بريطانيا فتحت تحقيقا حول جمعية أسسها النائب جورج غاالوي لجمع التبرعات لمصلحة 
جمعت اكثر من مليون جنيه استرليني " تحيا فلسطين"وأفادت الصحيفة ان جمعية . سكان قطاع غزة

الى هناك " ضخمة"في القطاع، وأرسلت قافلة " االسرائيلية"ضررين من المحرقة لمصلحة سكان غزة المت
  ". االحترام"تحمل مساعدات انسانية كان على رأسها غاالوي الذي يرأس حزب 

25/3/2009الخليج،   
  

  من قتل كمال مدحت؟ .58
  داود الشريان

ية في لبنان اللواء كمال مدحت، ردور األفعال اللبنانية على اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطين
كانت في شكل عام ميالة الى ان الجريمة ال دخل لها باألزمة السياسية اللبنانية، وانها حدثت في إطار 

 الفلسطينية، وربما تكون عملية ثأر لمشاكل - االسرائيلي، او الخالفات الفلسطينية -النزاع الفلسطيني 
لكن هذه التفسيرات التلقائية . ، وقصص يصعب وصفهاداخل المخيمات التي تضم فصائل ومصالح

  .والسهلة غير مقنعة
بعض االطراف اللبنانية يريد للعرس االنتخابي ان يمر بسالم، والجهة التي نفذت االغتيال استغلت هذا 
الظرف، وهي تدرك ان اغتيال قيادي فلسطيني سيفهم من البعض على انه محاولة توجيه االنظار الى 

الموقت والهدوء االمني المتوجس، » الوئام«غتياالت، وخلط االوراق والتشويش على اجواء قضية اال
ولهذا استبدل بعض السياسيين اللبنانيين كلمات العزاء . وسيفرض حاال من التساكن ولو على مضض

ب لكن اسلو. والحرص على الوحدة الفلسطينية، بإطالق االتهامات والتصعيد الداخلي، لتفويت الفرصة
تنفيذ الجريمة الذي يشبه االغتياالت اللبنانية السابقة والتنفيذ المحترف والتوقيت، يردنا الى الشك في 

  .التفسيرات التي اعلنت
هذا ال يعني تبرئة اسرائيل، لكن ما هي المصلحة الظاهرة للدولة العبرية في اغتيال رجل مثل كمال، 

 عن ان اسرائيل غير ميالة إلرباك المخيمات، سعياً والسلطة الفلسطينية، فضالً» فتح«المحسوب على 
 - اما ربط الجريمة بالنزاع الفلسطيني . للدفع بمشروع التوطين الذي هو احد اهم اهدافها في لبنان

وتصفية كوادرها للسيطرة على القرار » فتح«والقول إن االغتيال هدفه ضرب حركة . الفلسطيني
رح الجرائم السابقة، فاالشكاالت الفلسطينية اصبحت ورقة في الفلسطيني، ال يبعد الجريمة عن مس

حتى القول إن كمال مدحت قتل لدوره في التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، . االشكاالت اللبنانية واإلقليمية
 الفلسطينية يبدو متهافتاً، اذا عرفنا ان حرب نهر البارد فرضت على -وتجسير العالقات اللبنانية 

  .ينالفلسطيني
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لم يبق اال القول إن هذا الرجل قتل ألن اغتياله يثير االرتباك، ويبعث رسالة مفادها ان فتح ملف 
االغتياالت الفلسطينية متاح وموجود، وال يحدث قلقاً دوليا ومحاكمات، وقادر على تنشيط العدوى التي 

. م من قمة المصالحة العربيةاصيب بها لبنان بعد اغتيال الحريري، فضالً عن ان االغتيال نفذ قبل ايا
سيكون امراً مؤسفاً اذا كان اللواء كمال مدحت قتل خارج سياق القضية التي عاش يناضل من اجلها، 

  .ومؤسفاً ايضاً ان تصبح ارواح الفلسطينيين اداة رخيصة في صراعات اآلخرين
  25/3/2009الحياة، 

  
  حرب مخيمات؟ .59

 ساطع نور الدين
رائيل باغتيال المسؤول الفلسطيني كمال مدحت مفيد جدا لكنه غير مقنع ابدا، ما االتهام الذي وجه الى اس

يرسخ االقتناع بأن ثمة خطرا جديدا يتهدد الوجود الفلسطيني في لبنان، الذي ال يزال يعيش على ماضيه، 
 . من دون اي صلة بالواقع، ومن دون اي رؤية للمستقبل

ا ودقتهم وحرية حركتهم، بل النها تسلط الضوء على خالف الجريمة مروعة، ليس فقط الحتراف منفذيه
داخلي فلسطيني، يمكن ان يشعل المخيمات الفلسطينية كلها، ويمتد منها الى المحيط، الذي ال يملك ادنى 
تصور لما يفترض القيام به من اجل تنظيم تلك العالقة غير السوية، التي تركت منذ مطلع ثمانينيات 

 . ن بحثالقرن الماضي من دو
قد تكون الجريمة هي مقدمة هذا البحث المعطل نتيجة االولويات اللبنانية الطاغية، وهو ما يستتبع القول 
إن الجهة المنفذة تود ان تدفع الجانبين اللبناني والفلسطيني في اتجاه اجباري ال يريدان سلوكه اآلن على 

 المنطق يفيد ان مختلف عمليات االغتيال هي مع ان.. االقل، وال يمكن ان يصال من خالله الى اي مكان
 . في الغالب محاولة لتعطيل مسار ال لفتح مسار بديل

لكن تبرئة العالقات اللبنانية الفلسطينية المعقدة من هذه الجريمة، ال تعفي لبنان من المسؤولية، عن 
المخيمات وخارجها مواصلة السعي الى ضبط هذه الفوضى السياسية واالمنية الفلسطينية التي تسود 

المنصوص عليه في ملفات الحوار الوطني اللبناني والذي يحظى بما يشبه االجماع، قبل ان تتحقق 
المخاوف التي طالما راودت اللبنانيين من امكان انتقال الصراعات الفلسطينية المستحكمة في الداخل الى 

 . اللبنانية» الساحة«
وحد تلك المرجعية الفلسطينية التي سلم بها لبنان، والتي لم تعد الجريمة تستهدف في المقام االول واال

ومصدرها الرئيسي هو الوهن الظاهر على تلك . محل اجماع فلسطيني، ال في الداخل وال في الخارج
 الماضية، تنظيمات صغيرة مسلحة ومعروضة للبيع 25المرجعية، والذي فرخ على مدى االعوام الـ

اللبنانية من دون بقية ساحات اللجوء » الساحة«وهي ظاهرة خاصة بـوالشراء لمن يدفع اكثر، 
الفلسطيني، كانت وال تزال تحسم من رصيد الحركتين الكبريين فتح وحماس ومن شعبيتهما ومن 

 . حضورهما اللبناني
اخطر ما في الجريمة انها تفتح ابواب الصراع الداخلي الفلسطيني على مصراعيه، وتستنفر جميع 

ات الكبيرة منها والصغيرة ضد بعضها البعض، وتنذر بحرب مخيمات تتوج االغتياالت التنظيم
واالشتباكات الفردية الفلسطينية التي طالما كانت عنوانا رئيسيا للوضع الفلسطيني في لبنان، منذ الغزو 

يين اختيار هذا التوقيت الشعال الحرب حرج جدا، للبنان.  وحتى اليوم1982االسرائيلي في العام 
 . والفلسطينيين على حد سواء، وال يبدو انه كان عبثا من جانب الجهة المنفذة والشديدة االحتراف

ثمة حاجة الى بلورة خطاب وطني . هذا ترف مستحيل. ال يستطيع لبنان ان يكتفي بالتفرج من بعيد
اء السالح الفلسطيني لبناني ينسجم مع المناخ الشعبي العام داخل المخيمات الفلسطينية، ويدعو الى إلق
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اللبنانية باعتبارها منصة سياسية ودبلوماسية وإعالمية لخدمة » الساحة«كله، وأينما كان، والتعامل مع 
 !قضية، يبذل ابناؤها جهودا حثيثة الضاعتها

 25/3/2009السفير، 
  

  عباس، وشاليط، ودبيكا، والمنطق  .60
  فايز أبو شمالة. د

 السيد محمود عباس دعا األوروبيـين إلـى عـدم تخفيـف الحظـر               نقل عن وكالة رويترز لألنباء؛ أن     
المفروض على التعامل مع حماس، ويحذر من أن خطوة كهذه قد تعيق المصالحة الفلـسطينية، وتـشجع      

أنه نقل رسالة سابقة المضمون     " رياض المالكي "حماس على عدم االعتراف بشروط الرباعية، ورغم نفي         
إن خطوات التقارب األوروبية مع     : ألنباء ذاتها قد نقلت عنه شخصياً القول      إلى بروكسل، إال أن وكاالت ا     

حماس قد تقوض محادثات الوحدة بإعطاء حماس انطباعاً عن تغيير مواقف االتحاد األوروبي منها سواء               
ي إن في هذا الكالم الخطير نفي للنفي الذي صدر عن المالك          . وافقت على االتفاقات االنتقالية أم لم توافق      

العبري التابع للمخابرات اإلسرائيلية منذ عدة أيام، ورفـضت  " دبيكا"نفسه، ويعيدني إلى خبر نشره موقع     
) إسـرائيل (بعدما تم تبادل األسماء بين حماس و      : تصديقه؛ إذ قالت المصادر الشرق أوسطية في الموقع       

 أن المحادثـات قـد      3-19بشأن إتمام صفقة تبادل األسرى، جاء من القاهرة يوم الخميس الماضي في             
  .توقفت ألجل تسهيل إقامة حكومة وحدة فلسطينية

لقد ذهب بعض الكتاب في تحليل الربط بين إقامة حكومة وحدة فلسطينية، وصفقة تحرير األسرى إلـى                 
إن نجاح صفقة تبادل األسرى سيفتح الطريق إلى نجاح الحوار الفلسطيني، الذي سيفضي إلى فتح               : القول

عملية التبادل في اللحظة األخيرة كـي تفـشل الحـوار      ) إسرائيل(مير غزة، بالتالي ترفض     المعابر، وتع 
العبري قال كالماً غير ذلك، وربط بين موافقة واشنطن، وبروكسل علـى            " دبيكا"الفلسطيني، ولكن موقع    

م تحريـر   البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية العتيدة كشرط إلتمام صفقة تبادل األسرى، أي أنه سـيت             
إذا تمت الموافقة األمريكية على نسخة البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية، وإن لم يـتم فلـن                " شاليط"

  ".شاليط"يتحرر 
المؤكد أن هنالك رابطاً ما بين إنجاح صفقة التبادل، وما يلي ذلك من تهدئة بين حماس وإسرائيل، وفتح                  

ط على حماس كي توافق على شروط الرباعية، وهنـا          المعابر، وتعمير غزة، وبين توقف كل ذلك للضغ       
نحن أمام تفسيرين لتأخر صفقة تبادل األسرى، وتحرير شاليط، وألننا ال نفترض سوء النيـة المبيـت،                 
كذبنا الربط بين نجاح صفقة شاليط، وفتح المعابر، والتهدئة التي ستعطي لحماس قوة تفاوضية في حوار                

لألنباء ليصب في خانة الشك في وجود تنسيق مـا بـين            " رويتر"وكالة  القاهرة، إلى أن جاء الخبر عن       
يهدف إلى  تأخير قضية اإلفراج عن شاليط، وتأخير االتفاق على التهدئة، وتأخير فتح              ) إسرائيل(عباس و 

المعابر إلى أن يتحقق التوافق الفلسطيني، وهذه بعض وسائل الضغط على حماس كي تبدي تنازالً فـي                 
) إسـرائيل (رة، ومن هنا يمكن تصديق تهديد عباس بحل السلطة الفلسطينية في حالة اتفاق              حوارات القاه 

مع حماس على التهدئة، وإطالق سراح األسرى، وعلى رأسهم مروان البرغـوثي، ألن ذلـك سيـشكل                 
  .الضربة القاضية لسلطة أعطت كل شيء، وتنتظر اإلسناد في المقابل

طويلة ما دامـت قـد ارتبطـت بالوحـدة          " شاليط"إن طريق تحرير    : تقريره بالقول " دبيكا"ينهي موقع   
إذا كانـت صـفقة     : ومعنى ذلك بالفلسطيني  . الفلسطينية، والتوافق على برنامج حكومة الوحدة الفلسطينية      

تبادل األسرى وسيلة للضغط على حماس، واألسرى الفلسطينيين، فما أطول بال حمـاس، ومـا أوسـع                 
  !!. صدرها، وما أعمق صبرها

  25/3/2009صحيفة فلسطين،  
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  الحرب على غزة لم تحقق أهدافها .61
  "هآرتس "- موشيه آرنس

" الرصاص المـصهور  "االدعاءات القائلة ان جزءا من وحدات الجيش االسرائيلي التي شارت في عملية             
ان ألن  ولكن آن االو  . قد خرقت الشيفرة االخالقية التي يؤمن بها الجيش االسرائيلي، بحاجة للتحقيق طبعا           

نسال انفسنا ما الذي تم انجازه فعال في هذه العملية، وان كان هناك تناسب منطقي بين االنجازات وبـين                   
  .الثمن

في البداية شعر الجمهور االسرائيلي باالرتياح للبدء في عملية الجيش االسرائيلي، هذا الجيش الذي كـان            
لبنان الثانية، وفـي ظـل تبـدد النبـوءات          مدربا ومزودا بالعتاد بصورة جيدة خالفا لوضعه في حرب          

كان هذا دليال اخر    . السوداوية المتكدرة التي توقعت سقوط المئات من الجنود في العملية البرية في غزة            
  .على ان الجيش االسرائيل قد اعد جيدا للعملية

لى اطـالق   ولكن ما الذي تمخضت عنه هذه العملية؟ هي لم تضع حدا الطالق صواريخ القسام ولم تؤد ا                
سراح جلعاد شاليت في المقابل دفعت اسرائيل ثمنا باهظا عندما اثارت ضدها الرأي العـام فـي العـالم               

هذه االمـور سـتالحقها     . بسبب الدمار الكبير الذي خلفته في قطاغ غزة والضائقة السكانية المدنية هناك           
  .دمةالقا" حماس"لزمن طويل وستصعب عليها بالتأكيد الرد على استفزازات 

العملية توقفت رغم ان الـصواريخ ظلـت تـسقط علـى            . بالمقارنة مع الثمن، االنجازات تبدو معدومة     
الجنوب، بسبب الذريعة الواهية بانه لم يعد هناك ما يمكن فعله وانسحاب الجيش االسرائيلي من دون ان                 

  .ينجز شيئا تقريبا
نه دخل الى وزارة الـدفاع مـن دون تجربـة     عمير بيرتس يتهم احيانا بالفشل في حرب لبنان الثانية، ال         

تقريبا وورث رئيس هيئة االركان دان حالوتس الذي كان على قناعة بان القوة الجوية هي رد على كـل                   
كان من الممكن ان نلمس مشاعر االرتياح في اسرائيل عندما دخل باراك صاحب التجربة االمنية               . شيء

ي اشكنازي بالوراثة وعلى سالح مشاة مجرب ذي سـمعة          وحصل على جاب  . الواسعة الى وزارة الدفاع   
  .ولكن حكم علينا ان نمنى بالفشل. االن اعتقدنا ان الشؤون االمنية قد اودعت بافضل االيادي. مزدهرة

البداية كانت مبشرة بالسوء، صواريخ القسام اطلقت على اسرائيل طوال اشهر كثيرة، وقيل للجمهور ان               
الخطوة الثانيـة   . ي الوقت الصحيح، وان كل يوم يمر يقربنا من العملية البرية          العملية الصحيحة ستبدأ ف   

الذي كان من المفترض به على حد قـول بـاراك ان          " حماس"كانت اتفاق وقف اطالق النار مع مخربي        
استغلت كما كان متوقعا وقف اطالق النـار الدخـال          " حماس. "يسرع المفاوضات الطالق سراح شاليت    

  ".حماس"سلحة الى القطاع بينما بقي جلعاد شاليت قابعا في اسر المزيد من اال
الرصـاص  "اطالق صواريخها رغم وقف اطالق النار بـدأت اخيـرا عمليـة             " حماس"عندما واصلت   

. التي ارتكزت في البداية على القصف الشديد من الجو والحقت اضرارا متوقعـة بالمـدنيين              " المصهور
ح المشاة بتردد اال انهم اعادوه من قبل انجاز المهمات وتردد نداء وزير             حينئذ فقط بدأوا يستخدمون سال    

  .الدفاع مرة اخرى مطالبا بوقف اطالق النار
لشدة الغرابة كان هناك تشابه كبير بين حرب لبنان الثانية التي ادارها بيرتس وبين عملية غـزة بـادارة                   

ش االسرائيلي قد نجحت في استرداد قوة الردع        كالهما حمل الفكرة االستحواذية بان عمليات الجي      . باراك
حقيقة ان حزب اهللا اقوى بكثير اليوم مما كان عليه قبل حرب لبنان وعدم اختفاء الخطر في                 . االسرائيلية

ايضا ما زالت تتسلح وتهدد وتطلق الصواريخ بين حين واخر من قطـاع             " حماس. "الشمال راسخة االن  
هذه عبرة يتوجب ان    .  يمكن ردع المخربين وانما يتوجب نزع سالحهم       العبرة المستفادة هي انه ال    . غزة

نحن بحاجة لتفكيـر اسـتراتيجي      . فشالن عسكريان متتاليان يكفيان اسرائيل االن      .نتعلمها مرة تلو المرة   
  .جديد يواجه المخاطر الجسيمة التي تمثل امامنا

  25/3/2009األيام، فلسطين، 
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  هذا االحتفال سيقتلنا  .62

  زعاترةياسر ال
وحدهم المهزومون في هذه األمة هم الذي يعجزون عن رؤية معالم االنحطاط والهزيمة فـي المجتمـع                 
الصهيوني ، أما الشرفاء وأنصار المقاومة فيرونها حقيقة واقعة ، ويدركون أن المشروع الصهيوني في               

 بل بـسبب االنحطـاط      طريق األفول ، ليس بسبب مشكلة الديمغرافيا على أهميتها كما يذهب كثيرون ،            
الداخلي والهزيمة النفسية التي تأتي نتاجا لضغوط المقاومة التي تتعزز ثقافتها في الوضـع الفلـسطيني                

  .والعربي واإلسالمي
خالل األيام الماضية تابعنا عددا من الوقائع التي تؤكد هذه الحقيقة التي تحدثنا عنها مرارا خالل األعوام                 

 وما تركته من آثار نفسية على المجتمع اإلسرائيلي ، األمر الذي            2006تموز  تحديدا منذ حرب    : األخيرة
جعل تلك اآلثار أكثر وضوحا بسبب العجز عن إخضاع الشعب الفلـسطيني خـالل مـسيرة انتفاضـة                  

  .األقصى، ومن ثم االنسحاب من قطاع غزة ، وبعد ذلك العجز عن تركيعه
فـي قطـاع غـزة،      " الرصاص المصهور "اركوا في عملية    ما بين شهادات الجنود اإلسرائيليين الذين ش      

وتداعيات صفقة تبادل األسرى التي لم تكتمل مع حماس، ومن ثم الرد اإلسرائيلي على فشلها، تتعـرى                 
  .هذه الدولة المحتلة بجيشها ومجتمعها

ى قتل  في غزة كان عنوان العمل الميداني للجنود هو تجنب أية إصابة في صفوفهم، حتى لو أدى ذلك إل                 
وجرح عشرات اآلالف من المدنيين الفلسطينيين وهدم آالف البيوت، وال تسأل عما تركته الهزيمة فـي                

  .نفوس الجنود من أمراض جعلتهم يرتكبون ممارسات موغلة في البشاعة والعنصرية
 ليس هذا مجال سرد الوقائع التي وردت على ألسنة الجنود، وهي من دون شك أقل بكثير من الحقيقـة،                  

  .فقد كتب ونشر عنها الكثير، لكننا نشير إليها في معرض الرؤية التي نتحدث عنها ال أكثر
في سياق صفقة الجندي شاليط ، تابعنا ذلك الجدل المحتدم في المجتمع اإلسرائيلي حـول الـصفقة ، ال                   

تي انضم إليها   سيما بعد أن أقامت عائلته خيمة اعتصام دائمة أمام منزل رئيس الوزراء ، وهي الخيمة ال               
  .وزراء ونواب وأشخاص عاديون ، بينما تظاهر مقابلهم آخرون من عائالت قتلى العمليات االستشهادية

، فقد نقلت تسريبات إعالمية عن إيهـود  ) 3 ـ  20هآرتس (بحسب الكاتب اإلسرائيلي يوئيل ماركوس 
في الجانب  . والحق معه : "بالقول) بأعني الكات (، وهو ما عقب عليه      " هذا االحتفال سيقتلنا  "أولمرت قوله   

الفلسطيني أيضا توجد عائالت ، وهي أيضا يؤلمها أن أبناءها أو آباءها مسجونون لسنوات عديـدة فـي                  
  ".إسرائيل ، ولكنهم ببساطة أقوى منا ، ولعلهم أكثر إيمانا بقضيتهم منا

يني ثمة مجتمـع صـامد ولديـه      تلك هي الحقيقة التي يتعامى عنها المهزومون ، فهنا في الجانب الفلسط           
  .القابلية للتضحية

في ذات السياق ، تأتي ردة الفعل على فشل إتمام صفقة شاليط بسبب رفض حماس الخضوع للـشروط                  
اإلسرائيلية ، والتي تمثلت في حملة االعتقاالت التي طالت عددا من قادة حماس في الضفة ، وأكثـرهم                  

 متفاوتة ، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابيـة بحـق سـجناء             كان خرج للتو من السجن بعد تنفيذ أحكام       
حماس والجهاد اإلسالمي تمثلت في منعهم من التواصل مع العالم الخارجي عبر التلفزيون وزيارة األهل               

إنه مؤشر آخر على انحطاط هذه الدولة وهزيمتها ، وإال فما قيمة المحاكم واألحكام والقـضاة                . والدراسة
  . التي يتبجح بها قادتهاوالقيم األخالقية

ال حاجة للتذكير ببعد بالغ األهمية يتعلق بغياب الكبار في الدولة ، وتشرذم األحزاب ، األمر الذي يعزز                  
مسيرة التراجع التي فرضتها مسيرة المقاومة والممانعة في المنطقة من جهة ، وتراجع روح التـضحية                

  .ىمقابل صعود روح الفردية واالستهالك من جهة أخر
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تحديات خارجية قوية ، وفساد يضرب في الداخل ، وهنـا           : ذاك هو منطق أفول الدول واإلمبراطوريات     
  .في الدولة العبرية يتوفر العامالن بحمد اهللا

  25/3/2009الدستور، 
  

  "حرام" ألوالد الـ"حالل"جرائم الـ .63
  زهير أندراوس

 لصالح ما يسمى في القاموس اإلسرائيلي       الصحافة العبرية، المتطوعة  ) 19.03.09(استفاقت يوم الخميس    
، من سباتها العميق ونشرت، طبعاً بعد موافقة الرقابة العسكرية، شـهادات            )اإلجماع القومي الصهيوني  (

، حـول الجـرائم     !'األكثر أخالقياً في العالم، جيش الدفاع اإلسـرائيلي       'أدلى بها العديد من أفراد الجيش       
. ا خالل العدوان الهمجي والبربري على أبناء شعبنا فـي قطـاع غـزة             الفظيعة والمقززة التي ارتكبوه   

مقاطع ) هآرتس(وللتنويه فقط، فإن الشهادات نشرت في مجلة داخلية لجيش االحتالل، واقتبست صحيفة             
من االعترافات، بمعنى أخر، النشر لم يأت بعد تحقيق صحافي أجرته وسيلة إعالم عبرية، إنمـا جـاء                  

توقيت النشر والنشر نفسه يثيران الشكوك حول الهـدف         . ادنا المتواضع أمر مهم جداً    صدفة، وهذا باعتق  
من ذلك، مع أننّا لم نكن بحاجة إلى هذه الشهادات لمعرفة مدى فظاعة هذا الجيش وإلى أي حـد يـصل                     

لميـة،  بجرائمه التي تقشعر لها األبدان، فقد شاهدنا المناظر المفزعة من على شاشات قنوات التلفزة العا              
وهي المناظر التي امتنعت وسائل اإلعالم العبرية عن نشرها، ألنّها عند الحرب تتحول إلى كتيبة خاصة                

  .تعمل وفق أوامر الناطق العسكري
  مبررات النشر

ويحق لنا أن نسأل بكل وضوح هل النشر مرده أن ستة بروفيسورات كبـار فـي القـانون الدسـتوري                    
نوني للحكومة اإلسرائيلية، المحامي، ميني مزوز، بتـشكيل لجنـة تحقيـق            والدولي طالبوا المستشار القا   

وحسب أقوالهم، فإن التحقيـق     . خارجية تفحص إذا كان الجيش اإلسرائيلي ارتكب جرائم في حرب غزة          
. الخارجي وحده سيشل الدعاوى المستقبلية ضد إسرائيل في الموضوع ويطّهر سمعة الجيش اإلسرائيلي            

سورات شرحوا في عريضة رفعوها بأنّهم يطالبون بلجنة تحقيق خارجية ألن المستـشار             وهؤالء البروفي 
مزوز والنائب العسكري الرئيسي العميد افيحاي مندلبليت كانا مشاركين بأنفسهما في األفعـال وأعطيـا               
مصادقات على النشاطات وعليه فأنّهما ال يمكنهما أن يكــــونا ضمن طاقم المحققـين، علـى حـد                 

لن ينفعكم التحقيق الخارجي أو الداخلي، فال يعقل أن يقوم          : لهؤالء يجب القول بصراحة منتهية    . يرهمتعب
إسرائيلي، مهما كان لبرالياً، أن يدين دولته وجيش احتالله، وكبار ضباطه، وإذا كنـتم فعـالً تريـدون                  

سسات الدولية المختصة فـي     التحقيق النزيه والموضوعي والذي ال تشوبه شائبة، فعليكم التوجه إلى المؤ          
هذه األمور، كما هدد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بتقديم دعوى ضد الرئيس اإليراني، محمود               

  .أحمدي نجاد، ألنّه صرح بأنّه يجب محو الدولة العبرية عن الخريطة
ي العـام لمحكمـة     أيـن المـدع   : عالوة على ما ذُكر آنفاً، نرى لزاماً على أنفسنا أن نسأل بصوت عال            

الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الذي أصدر أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني، عمـر حـسن                
البشير، دون أن يتوجه إليه أحداً بشكوى عن الجرائم التي ارتكبها البشير في دارفور، على حـد زعـم                   

وشهد شـاهد مـن     ( حتى من منطلق     في الحقيقة لم تقع علينا اعترافات الجنود كالصاعقة، وال        . أوكامبو
، ولكن مع هذا، ما أثار حفيظتنا هو التعصب الديني اليهودي في هذه الحرب اإلجرامية على غزة،                 )أهلها

فالدول الغربية، وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، طورت بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلـول               
، أي الخوف من كل من يقول ال اهللا إال اهللا، محمـد             )وفوبيااإلسالم(في أمريكا ما نسميه نحن      ) سبتمبر(

رسول اهللا، وبات المسلمون في هذه الدول بمثابة إرهابيين، أو على األقل إرهابيين مع وقـف التنفيـذ،                  
واجتاز الغرب جميع الخطوط الحمراء في التعامل مع المسلمين، وباتت الرسومات المسيئة للنبي العربي              
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إطار حرية التعبير عن الرأي، وأصبح إنتاج وإخراج فيلم بذيء عن الرسـول محمـد               الكريم تدخل في    
  .أمراً عادياً يتقبله المجتمع الغربي الذي يعقد بمبادرة عربية مؤتمرات للحوار بين األديان) صلعم(

 على أية حال، يتبين من شهادات جنود االحتالل اإلسرائيلي أن حاخامات الدين اليهـودي، مـن أمثـال                 
عوفاديا يوسيف، الذي قال إن العرب والمسلمين هم أفاع سامة، أقنعوا الجنود بأن الحرب على غزة هي                 
حرب دينية بين المسلمين وبين اليهود، وبالتالي على الجندي اليهودي أن يقتل أكبر عدد من المـسلمين،                 

سق الحروب اليهوديـة، وهـذا      وعملياً يمكن القول الفصل إننّا عدنا إلى الحروب الصليبية، ولكن على ن           
األمر يؤكد بشكل غير قابل للتأويل بأن اإليحاء لإلسرائيليين بأنّهم يحاربون المسلمين، سيشجعهم علـى               
ارتكاب المزيد من جرائم القتل، وتحويل المقولة العنصرية من العربي الجيد هو العربي الميـت، إلـى                 

ونعتقد أن تحويل الحرب إلى حرب دينية يدخل في         . يتالمسلم الجيد هو المسلم الم    : مقولة أشد عنصرية  
إطار ما يسمى بصراع الحضارات، بين المتنـورين والمتحـضرين، أي الغـرب، وبـين المتخلفـين                 
واإلرهابيين، أي العرب والمسلمين، وبالتالي في هذا التأطير تكمن خطورة االعترافات، التي كشف عنها              

  .جنود االحتالل
   قاتلالجندي سيتحول الى

تفشي الجريمة داخل المجتمع اإلسـرائيلي      : مضافاً إلى ما ذُكر أعاله، يجب االلتفات إلى نقطة مهمة جداً          
وازديادها بشكل كبير بات يقض مضاجع السلطات ذات الصلة في الدولة العبرية، ولكن هـذا األمـر ال                  

ل والنساء الفلـسطينيين األبريـاء،      فالجندي الذي يقتل بدم بارد األطفا     : يأتي في فراغ وال يدور في فراغ      
كسر عملياً حاجز القتل، وبالتالي، حسب نظريات علم النفس، فإن هذا الجندي عندما يتم تسريحه وعودته                
إلى الحياة المدنية، سيتحول إلى قاتل مدني، ولن يتورع عن االنضمام إلـى عـصابات اإلجـرام فـي                   

بقّها في جيش االحتالل، ستنتقل معه إلى محيطه الصغير،         إسرائيل، كما أن وجهة نظره العدوانية التي ط       
  .أي البيت، وإلى محيطه الكبير، أي إلى المجتمع اليهودي اإلسرائيلي

وللتذكير فقط فإن هذه الجرائم الفظيعة كانت قد ارتكبت في عهد الثالثي أولمرت، ليفني وبـاراك، واآلن                 
يث يقف على رأس الدبلوماسية اإلسرائيلية، الفاشـي        نحن قادمون على حكومة يمينية متطرفة للغاية، ح       

المأفون، أفيغدور ليبرمان، الذي طالب خالل العدوان البربري على غزة، أن تستعمل الدولـة العبريـة                
القنابل النووية، كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، عندما ألقـت القنابـل                

العنصرية اإلسرائيلية وصلت إلى حد ال يطـاق،        . ي ناغازاكي وهيروشيما في اليابان    النووية على مدينت  
وباعتقادنا فاقت جميع أشكال ومظاهر العنصرية، والخطر يكمن في أن يقوم نتنياهو وليبرمـان وبـاقي                
أعضاء الحكومة بترجمة هذه العنصرية إلى أعمال ضد الفلسطينيين مـن طرفـي مـا يـسمى بـالخط                   

ضد العرب والمسلمين في المنطقة، ويجب االلتفات إلى أن االتفاق الذي وقّـع بـين حزبـي       األخضر، و 
الليكود وإسرائيل بيتنا يتضمن بنداً واضحاً وهو القضاء على حماس وسلطتها في قطاع غـزة، وقوننـة                 

قلناهـا،  . الوالء للدولة العبرية اليهودية الصهيونية من قبل فلسطينيي الداخل، أصحاب األرض األصليين           
الفلسطينيون في الدولة العبرية بحاجة ماسة إلى التعاضد والتماسك لمواجهـة           : وها نحن نعيد مرة أخرى    

الفاشية اإلسرائيلية، واألسرة الدولية ملزمة بإرسال قوات لحمايتهم من تفشي الفاشية في إسرائيل، قيـادةً               
  .وشعباً

الرئيس محمود عباس، الذي لم يتطرق إلـى هـذه          تحية خاصة لرئيس سلطة رام اهللا، فخامة        : مالحظة
  .الشهادات الفظيعة، وبالتالي نقترح عليه أن يصرح بأنّها اعترافات عبثية

  25/3/2009القدس العربي، 
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  :كاريكاتير .64
  

  
  21/3/2009الجزيرة نت،   


