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***  

  
   عن مطالبها   الحركةلن تثني غوط الضُّ استئنافها واالحتالل أدرك أن تمَّ"صفقة شاليط": حماس .1

علي بركة نائب ممثـل حركـة المقاومـة         ، أن   دمشق من 26/3/2009م  ركز الفلسطيني لإلعال   الم ذكر
في دمشق أكد أن المحادثات مع االحتالل الصهيوني بشأن صـفقة تبـادل األسـرى               " حماس"اإلسالمية  

تم استئنافها برعاية الوسيط المصري، مشيرا إلى أن        " غلعاد شاليط "بالجندي األسير لدى فصائل المقاومة      
وقـال بركـة فـي      . لن تثنيها عن مطالبها   " حماس"ي أدرك بأن الضغوط على حركة       االحتالل الصهيون 

هناك اتصاالت ومحادثات يجريها الوسيط المصري لـم        ): "3-25(تصريحات تلفزيونية مساء األربعاء     
  ". تنقطع ونأمل أن يستجيب الجانب الصهيوني لمطالب المقاومة

فقة، موضحا أن حكومة االحتالل أدركـت بأنـه ال          ونفى بركة أن تكون حركته قدمت تسهيالت في الص        
 مـن   450، وبالتالي عليها االستجابة لمطالب المقاومة وهي اإلفراج عن          "شاليط"مجال أمامها إال صفقة     

وحذر بركة مـن أن يكـون مـصير    . األسرى ذوي األحكام العالية واإلفراج عن جميع النساء واألطفال    
. إذا لم يستجيب العدو الصهيوني لمطالب المقاومـة       " رون أراد "فقود  كحال الطيار الصهيوني الم   " شاليط"

، موضحا أن قضية األسرى هي قضية وطنية        "شاليط لن يرى النور حتى يراه أسرانا في السجون        : "وقال
  . مدعومة من فصائل المقاومة ومن الشعب الفلسطيني

طق اإلعالمي باسم كتائـب عـز       أبو عبيدة، النا  ، أن   غزة من   26/3/2009صحيفة فلسطين،    وأضافت
 أسيراً من ذوي المحكوميات العاليـة، تطالـب         120على إبعاد   " حماس"الدين القسام، نفى موافقة حركة      

كتائب القسام وحماس، لم توافقا     :" وقال أبو عبيدة في تصريحات صحافية، أمس       .الحركة باإلفراج عنهم    
واعتبر النـاطق    ".محتلة، إلى غزة أو قطر أو سوريا      على إبعاد أي معتقل فلسطيني من الضفة الغربية ال        

، مـشيراً إلـى أن      "مجرد تحليالت ال حقيقة لها على أرض الواقع       " باسم القسام ما تناقلته وسائل اإلعالم       
االحتالل عرض إبعاد عدد كبير من أسرى الضفة إلى غزة وخارج األراضي الفلسطينية، وقد رفـضت                

ال زال االحتالل يصر على عـدم       : " وقال أبو عبيدة  . صفقة التبادل ذلك في جوالت مفاوضات     " حماس"
 من قادة الفصائل المدرج أسماؤهم في الصفقة، إال إننا مصرون علـى إخـراج كافـة          10إطالق سراح   

  ".األسماء المدرجة لدينا 
ول عن ملـف     أكد األسير المحرر خالد نزال من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية أن المسئ             ،لقيليةومن ق 

قد تنقل بين السجون المركزية منـذ قرابـة العـام           " عوفر ديكل "األسرى في وزارة الحرب اإلسرائيلية      
بصورة غير مباشرة، والتقى مع عدد من قيادات من حماس داخل السجن، ومنهم القيادي هارون ناصـر                 

ـ   .الدين أن حماس وضـعت قائمـة      إن ديكل أبلغ األسرى في أحد االجتماعات        " :" فلسطين"وقال نزال ل
  ".األسرى بين أيديهم وأدارت ظهرها لهم

أخبرني األسير هارون عندما التقيته أن عـوفر ديكـل حـضر ومعـه              " ويضيف األسير المحرر نزال     
ضابطان كبار، والتقوا بقادة الحركة األسيرة قبل عام، وقال ديكل أثنـاء اللقـاء، إن أسـرى المؤبـدات            

كونوا في بيوتهم بعد توقيع اتفاقية أوسلو، إال أن أحداً لم يكن يسأل بهـم                كان من المفروض أن ي     350ال
أخبرني القيـادي  : " ويتابع". ويهتم بالمطالبة بهم، ولم تكن هناك جدية في ذلك من قبل الجانب الفلسطيني            
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 ناصر الدين أن القيادة اإلسرائيلية ناقمة على حماس كونها ال تريد التعاطي مع أي عـرض إسـرائيلي                 
  ".يتضمن تغيير بعض األسماء في قائمة حماس

 القيادي في حركة  من القاهرة، أنجيهان الحسيني عن مراسلتها 26/3/2009 الحياة، وأوردت
العدو الصهيوني هو الذي أفشل ابرام الصفقة، من جهتنا لم نغير « إن قالإسماعيل رضوان » حماس«

، متهماً االسرائيليين بمحاولة »مطالبنا معروفة... متيازمن موقفنا في هذه القضية الوطنية واالنسانية با
ابتزاز الحركة لتغير من مواقفها او لتقدم تنازالت من خالل اجراءات قامت بها أخيراً رداً على تمسك 
الحركة بمطالبها بإطالق جميع االسرى المدرجة اسماؤهم في قائمتها ورفضها مبدأ االبعاد، وكذلك عدم 

  . من بين هذه االسماء120ائيل المطلق اطالق رضوخها لرفض اسر
  

   على أرض فلسطين نرفض ما يسمى بالوطن البديل وال دولة إال:هنية في أول مشاركة علنية .2
 رفض مؤامرة التوطين أو الوطن البديل، ]المقالة [ أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية:غزة

خالل حفل تكريم البعثة الطبية ) 3- 25(ساء األربعاء وقال هنية في أول حضور ومشاركة علنية له م
أؤكد في الوقت الذي يجري فيه الحديث : "الملكية األردنية العاملة في المستشفى الميداني األردني بغزة

الصهيوني عن الوطن البديل أو الدولة الفلسطينية األردنية أو مؤامرات التوطين، باسم الشعب الفلسطيني 
ينية نرفض ما يسمى بالوطن البديل وال دولة فلسطينية إلى على أرض الدولة والحكومة الفلسط

نرفض ما يسمى الوطن البديل، ونحن مع األردن في خندق واحد في مواجهة ما : "وأضاف". الفلسطينية
نحن في خندق واحد في مواجهة : "، متابعاً"أسماه جاللة الملك عبد اهللا مؤامرة ما بعد العدوان على غزة

ال : "وقال". مخططات الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني وتقويض أركان الدول العربية المجاورةال
سنواصل .. فوق ترابنا.. نحن فوق أرضنا.. ال للمس باألمن األردني.. ال للتوطين.. للوطن البديل

وحتى عودة .. فحتى نقيم دولتنا كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشري.. سنواصل سيرنا.. مشوارنا
  ".الالجئين إلى أرضهم التي هجروا منها

وأكد وقوف الشعب الفلسطيني مع األردن في وجه كل المؤامرات ومخططات التوطين، مشددا على 
وأشار إلى أن مشاركته تأتي حبا في األردن، . العالقة اإلستراتيجية بين الشعبين الفلسطيني واألردني

  .هم ومغادرتهم الوطن ليكونوا إلى جانب أهلهم وشعبهم في غزةوتقديرا لجهودهم وتضحيات
 وحكومة وشعبا، من خالل التظاهرات، واالعتصامات، وعبر هينة عن تقدير حكومته لدور األردن ملكاً

، معتبرا أنه ليس غريبا أن تضطلع  عن غزةوالصوت المرتفع، في حركة دبلوماسية لوقف العدوان
مجاالت السياسية واإلغاثية والطبية مساندةً لشعبنا، واقفةً بكل مكوناتها مع أشقائها األردن وتنهض بكل ال

  . في فلسطين عامة، وغزة على وجه الخصوص
وجرى خالل الحفل تقديم هدية خاصة من الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للملك األردني عبد اهللا 

سمة للحرم القدسي سلِّمتا إلى مسؤول الفريق الثاني عبارة عن مصحف القدس الشريف، وصورة مج
 .الطبي العسكري األردني، كما جرى تكريم الطاقم الطبي األردني بأكمله

  25/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الستار قاسم المرشح األقوى لتولي رئاسة حكومة التوافق عبد: "الدستور"مصادر لـ .3
 عبد الستار قاسم أستاذ . مطلعة ومقربة من الحوار أن دقالت مصادر فلسطينية:  سمير حمتو- غزة 

العلوم السياسة في جامعة النجاح الوطنية، واحد ابرز الشخصيات المستقلة في مدينة نابلس هو المرشح 
األقوى لتولي رئاسة حكومة التوافق الوطني التي سيعلن عن تشكيلها عقب إنهاء جولة الحوار المقبلة 

وأوضحت هذه المصادر للدستور ان حركة حماس  . المقبلأبريل/ اهرة مطلع نيسانالمقرر عقدها في الق
تؤيد ترشيح قاسم لرئاسة هذه الحكومة لما يحظى به من احترام بين كافة الفصائل، مشيرة إلى ان هناك 
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وأوضحت المصادر ان قاسم هو األقوى .  بتكليفه بتشكيل الحكومةإجماعمشاورات حثيثة للحصول عل 
 ياسر . جمال الخضري ود.ن بين ثالثة مرشحين تحدثت عنهم وسائل اإلعالم حيث طرح اسم محظا م
 إقامةوأشارت المصادر إلى أن وضع األجهزة األمنية في غزة والضفة سيبقى على حاله لحين . الوادية

  .االنتخابات خالل كانون ثاني من العام المقبل
  26/3/2009الدستور، 

  
  ة مرتبط بوقف التدخل الخارجينجاح المصالح: الحكومة .4

نجاح الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني مرتبط بمدى " أن ]المقالة [أكدت الحكومة الفلسطينية :غزة
االبتعاد عن الضغوط الخارجية التي تحاول أن تتدخل في الواقع الفلسطيني وإمالء بعض الشروط مثل 

وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في  ".فلسطينياللجنة الرباعية وشروطها المجحفة بحق الشعب ال
تقدم ايجابي "نأمل خالل هذه الجولة أن يكون هناك " :أمس" الشبكة اإلعالمية الفلسطينية"تصريح لـ

نحن ال نستطيع أن نتكهن : "وأضاف ".باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل وتوحيد الصفوف
 نحن من جانبنا في كل مرة نذهب وفي نيتنا التوصل إلى اتفاق وإنهاء حالة ...بنتائج الجولة قبل أن تبدأ

وشدد الناطق باسم الحكومة على أهمية أن يرتبط أي حوار بالحفاظ على الثوابت  ".االنقسام الفلسطيني
  .الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق شعبنا

غربية، داعياً في الوقت ذاته إلى إغالق واستنكر النونو استمرار حمالت االعتقال السياسي في الضفة ال
  .هذا الملف فورا لما له من انعكاسات سلبية على أجواء المصالحة الوطنية

  26/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   إعالن تبني شروط الرباعية وأوروبياًالمطلوب من حركة فتح أمريكياً: المالكي .5
 رياض المالكي دبلوماسيين عرب األسبوع . دأبلغ وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية: عمان

الماضي بأن اإلدارة األمريكية واإلتحاد األوروبي يضغطان بشدة على مؤسسة الرئاسة الفلسطينية حتى 
 ان قواعد الحركة إلىتعلن حركة فتح باعتبارها الحزب الحاكم تبنيها علنا لشروط الرباعية الدولية ملمحا 

ن مثل ا إلىونقل سفراء عرب تحدث إليهم المالكي مؤخرا عنه إشارة  .خياروكوادرها قد ال تفضل هذا ال
هذا الموقف ال يمكن إعالنه من قبل حركة فتح تنظيميا إال عبر أهم مؤسسات الحركة المرجعية، مشيرا 

 ان مقر الرئاسة يبحث إمكانية تلبية الطلب األمريكي واألوروبي عبر المؤتمر الحركي السادس لفتح إلى
  .ي يفترض ان يعقد منتصف الشهر المقبلالذ

وأشار المالكي في السياق لصعوبة إقناع المؤسسات التنظيمية في حركة فتح بالموافقة على الطلب المشار 
 يتطلب جهدا خاصا وكبيرا من الرئيس محمود عباس إلقناع اللجنة المركزية األمر إنجاز أنإليه مؤكدا 

  .لمؤتمر الحركيللحركة أوال ثم طرح الموضوع على ا
  26/3/2009القدس العربي، 

  
  ال تفاوض مع من ال يحترم تعهدات السالم: عريقات .6

 صناعة أنشدد كبير المفاوضين  صائب عريقات على  :وكاالتال، "الخليج "- القدس المحتلة، رام اهللا 
رة التقدم  أفعال وليس أقوال، وذلك في رد على تصريحات نتنياهو بأنه يدرك ضروإلىالسالم بحاجة 

 حكومة إسرائيلية توقف االستيطان بما فيها أي" عريقات ان وأضاف. في الشرق األوسط" السالم"نحو 
النمو الطبيعي وتقبل مبدأ حل الدولتين، وتقبل التفاوض على جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس 

  ".ستكون شريكة
  26/3/2009الخليج، 
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 ليس بديال عن قيام الدولة في إطار حل الدولتينالسالم االقتصادي : أبو ردينة .7
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن أي عملية سالم حقيقية : .)آي.بي.يو( –رام اهللا 

تتضمن حال عادال وشامال لجميع ملفات الوضع النهائي دون استثناء، على أساس مرجعيات "يجب أن 
وطالب أبو ردينة في تعقيب له على ما جاء في كلمة رئيس  ."عية الدوليةعملية السالم وقرارات الشر

، الحكومة اإلسرائيلية القادمة أن تلتزم التزاماً واضحاً أمسالوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو 
بال أي لبس أو غموض، ليس فقط في مواصلة مفاوضات السالم، بل بإنجاز سالم حقيقي تقوم بموجبه 

 وعاصمتها القدس، في إطار حل 1967ولة الفلسطينية على جميع األراضي التي احتلت عام الد
أي حلول بأسماء ومسميات أخرى، ليست سوى محاولة للتهرب من استحقاقات "واعتبر أن . الدولتين

السالم والتزاماته التي تستوجب وقف جميع النشاطات االستيطانية، وخاصة في القدس وبناء جدار 
وكذلك فك الحصار ووقف سياسة التوغل واالعتقاالت والحواجز التي "وأضاف  ."ل العنصريالفص

تنتشر في عموم األراضي الفلسطينية وتحولها إلى كانتونات تجعل من الحديث عن االزدهار االقتصادي 
 ."في ظل االحتالل ليس أكثر من كونه بديال عن حل الدولتين

 ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن اتفاق سري بين وحذر المسؤول الفلسطيني من خطورة
ألن تنفيذ مثل هذا المخطط "، )A1(بعض أطراف االئتالف الحكومي الجديد للبناء في ما يسمى 

االستيطاني سيقضي على احتمال قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، كما يعزل القدس نهائيا عن 
 ."الذي ال يمكن قبوله بأي حال من األحوالاألرض الفلسطينية، األمر 

 26/3/2009القدس العربي، 
  

  لعدول عن نهج المفاوضاتلثنائي باراك نتنياهو يعطي فرصة مثالية : فلسطينيةقيادات  .8
اعتبرت قيادات ونواب في المجلس التشريعي بأن ثنائي  :وكاالتال، "الخليج "- القدس المحتلة، رام اهللا 

عطي فرصة مثالية للجانب الفلسطيني وأصحاب نهج المفاوضات السياسية العدول عن ي" باراك  نتنياهو"
وقال المستشار السياسي للرئيس محمود عباس نمر حماد  .هذا النهج الذي لم يفض إلى نتائج سياسية

 ، مؤكدا وجوب االنتظار لتشكيل  هذه"الحكم على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة رهن ببرنامجها السياسي"
  .الحكومة ومعرفة توجهاتها السياسية

حسن خريشة، ان التوافق ما بين باراك ونتنياهو يخدم .ورأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د
ويعري مواقفها السياسية أمام العالم، داعيا " إسرائيل"ـالفلسطينيين كونه يكشف عن الوجه الحقيقي ل

التحالف لصالح تعديل نهجها السياسي والبحث عن خيارات أخرى القيادة الفلسطينية لالستفادة من هذا 
تشكيل مثل هذه الحكومة المتطرفة يضيف عامالً جيداً ويدعم أهمية توحيد "وقال إن . غير المفاوضات

  ".الموقف الفلسطيني وفق رؤية استراتيجية موحدة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة
علينا أن ننتظر تشكيل هذه الحكومة "اهللا  سمير عبد. األعمال دوقال وزير العمل في حكومة تسيير

ومعرفة برنامجها السياسي خاصة أنها ستكون أمام استحقاقات دولية تطالبها بااللتزام بحل الدولتين 
وااللتزام بمرجعية السالم وخطة خارطة الطريق وعلى رأسها وقف االستيطان واالنتهاكات التي 

  .فلسطينيتمارسها بحق الشعب ال
ورأى عضو المجلس التشريعي عن كتلة اإلصالح والتغير محمود مصلح، أن هناك فئة من الشعب 
الفلسطيني مستفيدة من استمرار المفاوضات واستمرار الحالة القائمة لتحقيق مكاسب شخصية على 

في ظل " رائيلإس"إن التعويل على ما يسمى بتقارب اليسار واليمين في "وقال . حساب المصالح الوطنية
الرافضة لحل الدولتين والداعمة لالستيطان وعزل وتهويد القدس وإمكان استئناف " اإلسرائيلية"السياسة 

، مشددا على أن المطلوب هو توحيد المواقف "التسوية السياسية هو مجرد كالم وال يمكن البناء عليه
  ".اإلسرائيلية"الفلسطينية من دون النظر لطبيعة وشكل الحكومات 
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ال يمكن التعويل بأي "اهللا  اهللا عبد عبد.وقال رئيس اللجنة السياسية في التشريعي، النائب عن كتلة فتح، د
  ".شكل من األشكال على مثل هذه الحكومة او التوقع منها سوى الدمار على الشعب والقضية الفلسطينية

  26/3/2009الخليج، 
  

  بعد تدمير مكاتبها في غزة "مجمع خيم"الداخلية المقالة تستأنف عملها في  .9
استأنفت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة عملها في خيام نصبتها :  ضياء الكحلوت- غزة 

أمام مقرها الرئيسي المدمر في خطوة تحد لالحتالل اإلسرائيلي الذي دمر المقر خالل عدوانه األخير 
 . إلعادة إعمار عشرات آالف المنازل والمباني الحكوميةعلى غزة، والذي يمنع إدخال المواد الالزمة

وأكد نائب رئيس الحكومة المقالة زياد الظاظا أنه رغم القصف اإلسرائيلي لكافة مؤسسات الحكومة 
وبنيتها التحتية بشكل ممنهج لكي ال تتمكن من ممارسة دورها فإن المواطن ما زال يشعر باألمن 

  .تمرار في العمل وتأدية واجبها الوطنيواألمان، وأنها تمكنت من االس
من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين أن الوزارة ستنطلق من الخيام لخدمة 

من أهم "وقال الغصين  .الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر في عملها حتى يتم فتح المعابر وإعادة اإلعمار
 بنا، وبعض أبناء شعبنا يعيشون في خيام جراء هدم منازلهم خاللأولويات الوزارة حماية أبناء شع

سنحقق "وأضاف الغصين  ."الحرب والوزارة جزء منهم وستعمل من خالل الخيام لتشعر بمعاناتهم
  ."رسالتنا رغم القصف والدمار وسنحقق أهدافنا بإذن اهللا بأبسط المقومات

 26/3/2009العرب، قطر، 
  

  اهللا البرغوثي تالل مسؤولية حياة المعتقل عبدوزارة األسرى تحمل االح .10
حملت وزارة شؤون األسرى الفلسطينية سلطات : وكاالتال محمد الرنتيسي، - القدس المحتلة، رام اهللا 

االحتالل وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة األسير عبد اهللا البرغوثي، الذي يقضى 
 ضد أسير فلسطيني، ويتم استهدافه "إسرائيل"و الحكم األعلى في تاريخ  مرة، وه67حكماً بالسجن المؤبد 

 .على حياته داخل عزل سجن ايشل ببئر السبع بالعديد من الممارسات اإلجرامية التي تشكل خطر
وأوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة، بان إدارة السجون قامت بنقل األسير البرغوثى 

فاوضات حول صفقة التبادل من العزل الذي يقبع فيه منذ عدة سنوات بسجن عسقالن إلى بعد تعثر الم
عزل سجن ايشل، واحتجزته مع سجناء مدنيين بينهم مجانين ومدمني مخدرات، في وقت صادرت فيه 

  .أغراضه الشخصية بما فيها مالبسه الخاصة
  26/3/2009الدستور، 

  
   لتعطيل الوحدة وضرب السلم األهلي اللبناني محاولة مدحتاغتيال: خالل التشييعزكي  .11

 حركة فتح وأنصارها  أن ناجية الحصري،بيروتنقالً عن مراسلتها في  26/3/2009الحياة، نشرت 
وسائر الفصائل الفلسطينية شيعت نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء الركن كمال عبد 

اللواء أكرم ظاهر والعقيد محمد حسين شحادة والمالزم خالد ومرافقيه ) كمال مدحت(العزيز ناجي 
يوسف ظاهر الذين كانوا معه في الموكب لحظة استهدافه على طريق مخيم المية ومية في منطقة صيدا 

جواسيس " في مأتم حاشد، وسط هتافات الغضب والحزن واتهام عدد من المشيعين ،االثنين الماضي
وممثل حركة الجهاد  شييع، مسؤول حركة حماس في لبنان أسامة حمدان،وحضر الت . بتنفيذها"إسرائيل

.  القيادة العامة- اإلسالمي أبو عماد الرفاعي، وأبو عماد مصطفى ممثالً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
 الفلسطيني السفير خليل مكاوي ممثالً رئيس الحكومة فؤاد - وحضر رئيس لجنة الحوار اللبناني 

النائب محمد قباني ممثالً رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري ووفد من الحزب التقدمي السنيورة، و
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االشتراكي ممثالً رئيسه وليد جنبالط ومثل حزب اهللا الوزير السابق طراد حمادة وعضو المجلس 
  .السياسي حسن حدرج، وشخصيات

وإذا كانت مسؤولية . ة خيانة حصلت على وقع همسات ووشوشات بأن ثم خالل الجنازةوجاءت الهتافات
 ال يسقطها أحد من حسبانه عن االغتيال، فان عيون الذين يعرفون كمال مدحت من قرب "إسرائيل"

 مجهول إلىويعرفون أشياء كثيرة عن تهديدات سابقة بالقتل تعرض لها، بدت لحظة الجنازة تتطلع 
  .يخيفها

تجمع فلسطيني غير مسبوق منذ خروج الثورة "هذا وخاطب السفير الفلسطيني عباس زكي الجموع بأن 
، وخاطب "الرجال الرجال" ورفاقه "المحب والوفي"، وعدد مزايا الشهيد مدحت "الفلسطينية من لبنان

 إلىكنت احسبني سأودعك لتذهب "مدحت قائالً انه لم يكن يتوقع ان يكون في موقع المؤبن له والمودع، 
ءت لتعطل التخمينات، قتلوك ورفاقك ليقتلوا فينا اإلرادة في تحقيق الوحدة غزة، لكن يد الخيانة والغدر جا

الوطنية واإلسالمية ولكن خسئوا غادرتنا جسداً وبقيت في الوجدان تحرضنا على متابعة ما عملت من 
قتلوك لضرب مسيرة السلم األهلي في لبنان لكنها مسيرة ستبقى تتطور ألن ": وأضاف زكي ."اجله

 الفلسطينية الضابط الوحيد أمام كل العواصف، وما أملكه باسم القوى - قات اللبنانية سالمة العال
الفلسطينية ان دمكم لن يذهب هدراً ولن نعترض مسيرة التحقيق، نمتلك العقل في األزمات، وان 
االستنكارات التي سجلت على أعلى المستويات مؤشر على ان من اقترف الجريمة لن ينجو من العقاب، 

  ."قريباً جداً سنرى عقاباً شديداًو
 في  زكي أعلن في تصريح له خالل تشييع محمد شحادةعباس أن 26/3/2009المستقبل، وأضافت 

، عن استنفار أمني فلسطيني لبناني على أعلى مستوى بعد جريمة اغتيال مدحت ومن أجل كشف صيدا
  .لية وللمرة األولى في التحقيق العدالة، كاشفاً مشاركة جهات دوإلىمن يقف وراءها وتقديمه 

ردا على قال عباس زكي  أن  فادي الغوش،بيروت نقالً عن مراسلها في 26/3/2009عكاظ، وجاء في 
ال شك أن : عما إذا ما كان استهداف مدحت هو استهداف لالعتدال الفلسطيني في لبنان" عكاظ"سؤال لـ 

 ونحن أيضاً نشهد كفلسطينيين مرحلة انتقالية لبنان تشهد مرحلة تجاذبات، وهو في مرحلة انتقالية،
وعن تأثير عملية االغتيال على الحوار الجاري في القاهرة بين الفلسطينيين، أوضح  .وحوارات وطنية

زكي أن هذا االغتيال قد يؤثر إيجاباً، فمقر السفارة في بيروت شهد اجتماعاً لجميع الفصائل من التحالف 
 وشكلت ثالث لجان من مختلف الفصائل، مقرا عدم اتهام أية جهة في الفلسطيني ومنظمة التحرير،

 .العملية
  

   االعتراف بإسرائيل وشروط الرباعية لن تشكل حكومة برنامجها" حماس: "نزال .12
محمد نزال عن " حماس"امتنع عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق ـ قدس برس

 عن قيام السلطات المصرية بإدراج اسمه واسمي مشير المصري وسامي التعليق على األنباء التي نشرت
من دخول األراضي المصرية، وأكد أنه لم يبلغ رسميا بهذا " حماس"أبو زهري وهما من المتحدثين باسم 

  .القرار
إلى عدم ارتياح من قبل السلطات المصرية " قدس برس"وأشار نزال في تصريحات خاصة لـ

ن قد أدلى بها خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة، ووجه فيها لتصريحات ومواقف كا
ال يجوز اعتبار النقد أو االختالف في المواقف : "انتقادا للموقف السياسي الرسمي المصري، وقال نزال

  ".السياسية هجوما ضد مصر، فاالنتقاد هو للسياسات وللمواقف وليس للدولة
نقدا للمواقف السياسية المصرية، فال ينبغي أن يكون ذلك مدعاة للقطيعة حتى لو صح أن هناك "وأضاف 

استغرابه أن يتم اللجوء إلى ذلك في ظل دخول العشرات من قيادات  وأبدى نزال". والمنع من الدخول
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إلى القاهرة خالل الفترة الماضية، وفي ظل الحوار الوطني الفلسطيني الذي يجري على " حماس"
  .ةاألراضي المصري

إن االعتراف : "وحول الحوار الوطني الفلسطيني تمنى نزال أن يكتب لهذا الحوار النجاح، وأضاف نزال
أن توافق عليها تحت أي " حماس"بإسرائيل والموافقة على شروط الرباعية هي خطوط حمر ال يمكن لـ 

  ".ظرف من الظروف
إن تلك خدعة ال تنطلي على : "ال نزالوموقف الحكومة الفلسطينية، ق" حماس"وحول التمييز بين موقف 

ال يمكنها أن تشكل حكومة يكون برنامجها قائما على االعتراف بإسرائيل أو شروط " حماس"أحد، فـ 
   .، على حد تعبيره"الرباعية

  25/3/2009 قدس برس
  

  "ةالرباعي"قبل بشروط تلن حماس : رضوان .13
إسماعيل رضوان الموجود حالياً في القاهرة » سحما«أكد القيادي في حركة :  جيهان الحسيني- القاهرة 

، واستنكر »لن تقبل االعتراف بشروط اللجنة الرباعية ولن تتنازل عن ثوابتها«أن الحركة » الحياة«لـ 
االتفاقات » التزام«رضوان دعوة الحكومة الفلسطينية االنتقالية التي ستشكل وفق توافق وطني، إلى 

االئتالف الصهيوني الحاكم أكد عدم التزامه االتفاقات التي «ين أن في ح» احترامها«الموقعة وليس 
لماذا لم تفرض الرباعية «: ، وقال»)أبو مازن(وقعتها حكومة ايهود أولمرت مع الرئيس محمود عباس 

، »على حكومة نتانياهو وليبرمان التزام االتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، وتريد ان تفرض علينا ذلك
  .»الصبر وعدم التنازل«وهو » حماس«لى ان خيار الفلسطينيين هو خيار الفتاً ا

الشعب الفلسطيني يحملنا مسؤوليته بعدم التفريط في ثوابته رغم المعاناة التي يعايشها «: وأضاف
نريد «: وتابع. »هدف حماس من الحوار هو التوصل إلى الوحدة الوطنية لكن ليس بأي ثمن... ونعيشها

، في »لفلسطيني بوضوح، ونرفض التنسيق االمني مع االسرائيليين واجراءات دايتونترتيب البيت ا
من دون تحقيق ذلك، فإن الوحدة لن «واشار إلى أنه . اشارة الى المنسق االمني االميركي كيث دايتون

، مستنكرا استمرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باالعتقاالت السياسية والمالحقات »تصمد
  .لعناصر الحركة وكوادرها
تجربة أوسلو ما زالت ماثلة أمامنا، فكلما قدم الفلسطينيون تنازالً، طالب «واشار رضوان إلى أن 

ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة ممثلة للفصائل والشعب الفلسطيني يمكنها رفع . »الصهاينة بالمزيد
ى وحدة الصف الفلسطيني والتضامن العربي الحصار واعادة االعمار والقيام بكامل مهماتها، معوالً عل

حكومة التكنوقراط هي محاولة لاللتفاف على الثوابت الفلسطينية، «واعتبر أن . في دعم هذه الحكومة
  .»ولن تحل القضية السياسية للشعب الفلسطيني

  26/3/2009الحياة، 
  

  تعلن تلقيها دعوة لجولة جديدة من الحوار الوطني حماس .14
أعلن فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن حركته تلقت أمس دعوة مـصرية               : حامد جاد  -غزة

للمشاركة في جولة جديدة من الحوار الفلسطيني ستنطلق في األول من الشهر المقبـل مؤكـدا جاهزيـة                  
ـ    . حركته للمشاركة في هذه الجولة     ان جولة الحوار الجديدة ستركز علـى       " الغد"وبين برهوم في حديث ل

القضايا الخالفية التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق خالل جلسات الحوار السابقة وتتمثل في               بحث كافة   
برنامج وشكل الحكومة ، وقضية المرجعية الوطنية لحين إعادة تشكيل المجلس الوطني ، ونظام وقانون               

  ".بيةاالنتخابات ، والتزامن في إعادة صياغة األجهزة األمنية في قطاع غزة والضفة الغر
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وأشار إلى أن لدى حماس رؤية متكاملة حول معالجة كافة القضايا الخالفية المذكورة معتبرا أن الحديث                
عن حوار وطني فلسطيني يعني عدم ترك أي قضية خالفية والعمل على بلورة موقف موحد حول مجمل                 

  .كثر من تفسيرقضايا الحوار حتى ال تنفجر األوضاع بعد تطبيق أي اتفاق في قضايا يكون له أ
  26/3/2009الغد، األردن، 

  
  دعوة الستئناف الحوار وتؤكد رفضها التزام الحكومة باتفاقيات المنظمةىتلقتالشعبية  .15

اعلنت الجبهة الشعبية امس انها تلقت دعوة من مصر الستئناف الحوار في : القاهرة ـ اشرف الهور
ت ذاته على رفضها االلتزام باتفاقيات منظمة ، وشددت الجبهة في الوق)ابريل(الثاني من شهر نيسان 

وقال رباح مهنا . التحرير الفلسطينية مع اسرائيل كشرط لالتفاق على تشكيل حكومة توافق في الحوار
عضو المكتب السياسي للجبهة ان تنظيمه الذي تلقى الدعوة المصرية اكد على ضرورة انهاء الخالفات 

االلتفات الى المخاطر المحدقة بقضيتنا 'اق سابقا في اسرع وقت لـ الفلسطينية التي اعاقت التوصل التف
الوطنية من حمالت صهيونية محمومة لتهويد القدس، وزيادة وتيرة االستيطان في الضفة الغربية، 
وتكريس جدار الفصل العنصري هناك، واالسراع في البدء في اعمار ما دمرته قوات االحتالل في قطاع 

 .'غزة
لى ان لجان الحوار اتفقت على مجمل القضايا في الحوارات االخيرة، وان الموضوعات ولفت مهنا ا

العالقة تتعلق بالحكومة وبرنامجها وطريقة تشكيلها، والتزام او احترام االتفاقات التي وقعتها منظمة 
 .التحرير، وموضوع التمثيل النسبي الكامل ونسبة الحسم

ق ينتقص من حقوق شعبنا ويلتزم االتفاقات الموقعة التي رفضتها لن تقبل باتفا'واكد مهنا ان الجبهة 
الجبهة، مشددا على ضرورة اجراء االنتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم ال تتجاوز 

لتمكين كل قوى شعبنا من المشاركة في صنع القرار ومواجهة االحتالل ومخططاته الننا ال زلنا ' 1.5
 .' وطنيفي مرحلة تحرر

في سياق قريب اعلن ابو احمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رفض تنظيمة االلتزام 
باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل كشرط لالتفاق على تشكيل حكومة توافق في الحوار 

 .الفلسطيني في القاهرة
سلطة الفلسطينية والتي تصر على االلتزام واكد فؤاد انه اذا بقيت الصيغة التي تطرح من قبل ال
فان هذا يعني انه لن يتم تشكيل الحكومة، وال 'باالتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، 

 .'يمكن االتفاق بين االطراف الفلسطينية على اساس هذا البرنامج
، 'تفاقيات التي وقعتها منظمة التحريراحترام اال'واشار فؤاد الى ان الجبهة الشعبية ترى في طرح حماس 

وربما يحاول اللواء سليمان تسويق هذه الصيغة في الواليات المتحدة، واذا وافقت، 'حال للخالف، وقال 
 .'وهو المرجح، يمكن ان يتوافق الفصيالن حماس وفتح على تشكيل حكومة

لقاهرة ومساعي تشكيل حكومة نسخة منه من فشل حوار ا' القدس العربي'وحذر فؤاد في تصريح تلقت 
 .'في حال استمرار اصرار السلطة الفلسطينية على مطلب االلتزام باالتفاقيات'التوافق 

بتقديري اذا بقي االصرار من طرف 'وشدد على رفض الجبهة الشعبية االلتزام بهذه االتفاقيات، وقال 
ن هذا لن يوصل الى اتفاق على السلطة واالخ ابو مازن ومن قبل الرباعية والواليات المتحدة فا

واكد ان هذا ليس موقفا جديدا، ورأى ان . 'االطالق، ونحن كجبهة شعبية نرفض ان نلتزم بهذه االتفاقيات
 .'نتائجها كانت كارثية على القضية الوطنية الفلسطينية'االتفاقيات 

 26/3/2009القدس العربي، 
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  قر لالعتقال اإلداريالبروفيسور االشوتحويل القيادي ناصيف األشقر  .16
ذكر المحامي فارس أبو الحسن، من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن االحتالل حول               :نابلس

األسير القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف والبروفيسور عصام األشقر، أسـتاذ الفيزيـاء بجامعـة                
كمة التابعة لالحتالل في معسكر سـالم       وبين أن المح  . النجاح الوطنية، إلى االعتقال اإلداري لستة أشهر      

وكانت قوات االحتالل    .ستنظر اليوم في سجن نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر           
قد نفذت حملة اعتقاالت طالت قادة ونواباً عن حركة حماس في الضفة الغربية، وذلك عقب تعثر صـفقة                  

  .التبادل مؤخراً
  26/3/2009صحيفة فلسطين، 

 
   يطالبون إيطاليا بالتراجع عن طرد ثالثة من زمالئهم"مبعدو المهد" .17

 طالب مبعدو كنيسة المهد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وأوروبا امس األمم المتحـدة    :د ب أ   -غزة  
بالتدخل لدى ايطاليا لمنعها من تنفيذ قرارها بوقف المخصصات المالية لثالثة مبعدين ومطالبتهم بـإخالء               

وطالب فهمي كنعان المتحدث باسم مبعدي كنيسة المهد الثالثة عشر إلى قطاع غزة ، في                .م السكنية شققه
بيان صحفي ، المجتمع الدولي واألمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم تجاه مبعدي كنيسة المهد والعمل علـى                

 إبراهيم عبيات ومحمـد     وقال إن قرار إيطاليا إيقاف المخصصات المالية للمبعدين        .إيقاف معاناتهم فورا    
  .سعيد وخليل أبو نجم المالية ظالم بكل المعايير ونحملها المسئولية الكاملة عن حياتهم 

وطالب كنعان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض بالتـدخل لـدى الحكومـة                
 يوجد اتفاق مكتوب بـين      اإليطالية لوقف هذا القرار بعد سبع سنوات من اإلبعاد القسري خاصة وأنه ال            

  .الحكومة اإلسرائيلية وايطاليا بهذا الشأن 
كما دعا محتجزي الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في غزة إلى طرح قـضيتهم ضـمن صـفقة تبـادل            

 عائلة ، مشددا على ضرورة اتفاق المتحـاورين         39األسرى لضمان عودتهم إلى أسرهم وإيقاف معاناة        
  .مة توافق وطني تتولي قضيتهم على سلم أولوياتهافي القاهرة وصوال لحكو

  26/3/2009الرأي، األردن، 
 

  في قطاع غزة "األونروا"قائمة حماس تفوز في انتخابات موظفي وكالة  .18
بأغلبية مقاعد اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين        " حماس"فازت حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة

،  وفـصائل   "فـتح "مقعداً تنافست عليها الحركة، ونظيرتهـا       ) 27(أصل  ، في قطاع غزة، من      "األونروا"
أي ما نسبته   ) 27(مقعداً من أصل    ) 17(فوزها في االنتخابات بأغلبية     " حماس"وأعلنت   .منظمة التحرير 

  ". فتح"و" حماس"أن االنتخابات شهدت منافسة قوية بين حركتي " األونروا"وذكرت مصادر في  %).63(
، %)29.6(إن ائتالف فصائل المنظمة حصل على ثمانية مقاعـد بنـسبة            : "  في بيان لها   وقالت الحركة 

ونجح أحد المستقلين في الحصول على مقعد واحد في العمال، مشيرة إلى أنه بقي التنافس علـى مقعـد                   
  .واحد في العمال، حيث ستجرى االنتخابات على هذا المقعد الحقاًَ

، بـأحر التهـاني وأجمـل       "نسخة عنه، أمس    " فلسطين"تلقت صحيفة   في البيان، الذي    " حماس"وتقدمت  
وجاء فـي    ".التبريكات ألهالي قطاع غزة بالفوز الكبير الذي حققته الحركة في انتخابات اتحاد الموظفين            

 4، وحصولها علـى     11 مقعداً في قطاع المعلمين من أصل        11على  " حماس"نتائج االنتخابات، حصول    
ات وائتالف المنظمة على خمسة مقاعد، فيما حصلت الحركة اإلسالمية في قطـاع        مقاعد في قطاع الخدم   

  . العمال على مقعدين والمنظمة على ثالثة مقاعد وحصل مرشح مستقل على المقعد األخير
26/3/2009صحيفة فلسطين،   
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  يتعهد بمواصلة مباحثات التسوية مع السلطة كشريك للسالم نتنياهو .19
المكلف تشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة بنيامين " ليكود"أعلن زعيم حزب  : أسعد تلحمي- الناصرة 

 التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، مضيفاً أن التوصل إلى السالم هو إلىنتنياهو أمس أنه سيسعى 
وقال نتنياهو في كلمة في مؤتمر لرجال أعمال من .  ولحكومته"إسرائيل"هدف متواصل لكل حكومات 

انه هدف مشترك ومستمر لكل ... األخيرالسالم ليس هو الهدف " والعالم في القدس أمس إن "سرائيلإ"
وهذا يعني انني سأتفاوض مع السلطة الفلسطينية . اإلسرائيليين والحكومات اإلسرائيلية، بما فيها حكومتي

، مضيفاً أن األمر لن "دارة مفاوضات مع السلطة الفلسطينيةإ "إلىوتابع انه سيسعى ". من اجل السالم
 اآلن كيف سيكون شكل الحكومة إلىما زلنا ال نعرف : "وقال". لكنني اعتقد انه ضروري"يكون سهالً 

، مضيفاً "ما نعرفه هو ان الوضع القائم ال يمكن ان يستمر... في إسرائيل وال القيادة العتيدة للفلسطينيين
لكن قضايا األمن واالزدهار والسالم متشابكة " السلمية، أن التطور االقتصادي لن يشكل بديالً للمفاوضات

أقترح عليكم أن تقبلوا إسرائيل بأذرع مفتوحة، وعليكم أن تثقوا : "وتابع موجهاً كالمه للفلسطينيين". معاً
ودعا ". بأننا شركاء للسالم واألمن والتنمية السريعة لالقتصاد الفلسطيني، بناء لهيكلية السالم االقتصادي

  ".ولن يخيب أملكم"ل األعمال إلى االستثمار في السلطة الفلسطينية رجا
  26/3/2009الحياة، 

  
  اتفاق سري بين نتنياهو وليبرمان لتكثيف االستيطان في القدس .20

، النقاب عن ان األربعاء أمس جيش االحتالل اإلسرائيلي، إذاعةكشفت : زهير اندراوس -الناصرة 
 المفاوضات االئتالفية إطاربزعامة الفاشي افيغدور ليبرمان، قد اتفقا في حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، 

ونقلت  .ومدينة القدس) معاليه ادوميم(، الواقعة بين المستوطنة االحتاللية )E1(على البناء في المنطقة 
ه تم ، قوله انّإليها عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع جدا على المفاوضات االئتالفية المشار اإلذاعة

 في االتفاق االئتالفي الرسمي الموقع بين الحزبين، إليها اإلشارةاالتفاق على ذلك، بالرغم من انه لم تتم 
، التي تقع )معاليه ادوميم( في هذا السياق الى انّه بموجب مخطط بلدية اإلشارةتجدر . على حد تعبيره

 وحدة 3000عن بناء ما ال يقل عن على مسافة سبعة كيلومترات من القدس شرقا، فان الحديث يجري 
 .سكنية، كما يجري التخطيط لبناء فنادق ومناطق سياحية فيها

  26/3/2009القدس العربي، 
  

  الكنيست نتنياهو يعرض تشكيل حكومته األسبوع المقبل على .21
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أمس انه سـيعرض           :  برهوم جرايسي  -الناصرة

وقال خالل اجتماع لكتلة حزبه الليكود فـي         . لنيل الثقة  ]الكنيست [ المقبل على البرلمان   األسبوعومته  حك
 يجري  أنورجح مسؤول كبير في الليكود       ". المقبل األسبوعاعتزم عرض حكومة وحدة وطنية      "البرلمان  

  . الثالثاءأوالتصويت على منح الثقة االثنين 
  26/3/2009الغد، األردن، 

 
  المصادقة على بناء حي يهودي القدس وآخر مقابل البرلمان الفلسطيني": يفمعار" .22

اإلسرائيلية أمس أن لجنة البناء التابعة للبلدية اإلسرائيلية لمدينة " معاريف"أفادت صحيفة  -الناصرة 
. القدس ستصادق اليوم على بناء حي يهودي جديد في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة

 وحدة سكنية جديدة على أكثر من خمس دونمات في سفح جبل 20ت أن الحديث يدور عن بناء وأضاف
وتابعت أن المليونير اليهودي األميركي أروين موسكوفتش اشترى . سكوبس في اتجاه حي الشيخ جراح

هم قبل الحقاً قاعدة ل" حرس الحدود"قبل سنوات األرض في المنطقة المذكورة المقام عليها فندق استعمله 
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وزادت أنه سيتم هدم . أن يتركوه، بينما في الجهة الشمالية من األرض منزل المفتي الحاج أمين الحسيني
الفندق إلنشاء الوحدات السكنية الجديدة، وأن المليونير يطالب بلدية القدس منذ فترة بهدم المنزل باعتباره 

  ". له عن وجه األرضبمحو أي ذكر"، و"المقر النازي التابع لصديق أدولف هتلر"
ويخطط المليونير اليهودي الذي سبق أن اشترى عقارات عربية كثيرة في القدس في إطار الحملة 

تاريخهم "بدل منزل الحسيني يعرض فيه " متحف لتاريخ العرب أيام االنتداب"المتواصلة لتهويدها، بناء 
  ".غير المشرف

 تصديق المجلس البلدي، بل تكفي مصادقة لجنة البناء يذكر أن البناء في الموقع المذكور ال يحتاج الى
  .والتنظيم التابعة للبلدية

من حق اليهود "اليشع بيليغ بالمخطط وقال إن " ليكود"ورحب عضو البلدية، عضو لجنة البناء فيها من 
  ".السكن والبناء في كل أحياء القدس، بما في ذلك شرق المدينة

" كدمات تسيون" إقرار مخطط بناء حي جديد يدعى إلىية مسعاها في المقابل، تواصل جهات في البلد
 وحدة سكنية على مساحة مئة دونم على 230يشمل " عطيرت كوهانيم"ترعاه الجمعية االستيطانية 

وأفادت الصحيفة أن المخطط أقر . أراضي قرية أبو ديس شرق المدينة ومقابل مبنى البرلمان الفلسطيني
 رئيساً لبلدية القدس، لكن تم تجميده بأمر من المستشار القضائي أولمرت إيهودقبل تسع سنوات حين كان 

ذكرت أن مخطط البناء " هآرتس"لكن صحيفة . للبلدية بسبب وجود مبان أقامها يهود من دون ترخيص
اً لتدخل الذي صادقت عليه لجنة البناء المحلية لم يحول للجنة التنظيم والبناء اللوائية إلقراره النهائي تفادي

 أولمرتايلي يشاي كان طالب قبل عام " شاس"وأضافت أن زعيم حركة . المستوى السياسي ومنع البناء
) حرديم(بالسماح بإقامة الحي الجديد بداعي أن األرض المعدة للبناء عليها تابعة ليهود متدينين متزمتين 

  .اشتروها من أصحابها الفلسطينيين قبل قرن من الزمن
  26/3/2009الحياة، 

  
  إلى حكومة نتنياهو االنضمام وتؤكد انها ليست آسفة على عدم... تهاجم باراك: ليفني .23

إيهود باراك، على قراره " العمل"تسيبي ليفني، رئيس حزب " كديما" انتقدت رئيسة حزب :علي حيدر
سياسية في الحياة ال" تعبير سياسي بشع"هو " العمل"ورأت أن موقف . االنضمام إلى حكومة نتنياهو

عربت ليفني، في أو ".من ناحية منطقية ورقمية، هو من ألّف حكومة نتنياهو فعلياً"اإلسرائيلية، وأنه 
وباراك، والذي وصفته بأنه إشارة " العمل"عن أسفها لسلوك حزب " يديعوت أحرونوت"مقابلة مع موقع 

ؤسف أال يعطي أشخاص، يفترض من الم"ورأت أن . إلى انهيار منظومة العالقات بين الجمهور وممثّليه
  ".أن يتخذوا قرارات في مجاالت حساسة، أهمية لكلمتهم

وأكدت ليفني أنها ليست آسفة على عدم االنضمام إلى حكومة نتنياهو، وبررت إصرارها على موقفها 
 أنا أعارض وال أؤمن بالجلوس في حكومة أمثّل فيها على الدوام أقلية، ألنه يتعارض مع من"بالقول 

  ".كديما"إلى " العمل"وتوقّعت انضمام أشخاص من ". أمثّل، والجمهور سيحاكم
، واتهمت نتنياهو بأنه دفع مليارات الشيكالت "الليكود"وهاجمت ليفني االتفاقات االئتالفية التي وقّع عليها 

  ."إسرائيل"ـلتأليف حكومته في ذروة األزمة االقتصادية الحادة التي تعصف ب
وى السياسي، فأكدت عدم وجود أي بشرى في حكومة نتنياهو، بل هناك بشرى سيئة من أما على المست

سيحتل مكانه في المعارضة، وسيعمل على " كديما"وعبرت ليفني عن اعتقادها بأن  .ناحية سلطة القانون
اضحة، ومن أن لدينا طريقاً و.. قوة كديما تنبع مما يقوم به كديما"استبدال الحكومة، مشددة على أن 

  ".وقيادة ال ترى خالصة حياتها في الجلوس على الكرسي
  26/3/2009األخبار، 
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  حماس تُجهز نفسها لجولة قادمة من الصراع: عاموس يدلين .24
 عاموس يدلين، أن حركة حماس، تُجهز "إسرائيل"أكد رئيس جهاز االستخبارات العسكرية في : الناصرة

وقال يدلين خالل جلسة للجنة الخارجية . تتخلى عن المقاومةنفسها لجولة قادمة من الصراع، وأنها لن 
عن إطالق الصواريخ، " الرصاص المسكوب" إن حماس امتنعت بعد عملية أمس،واألمن في الكنيست 

، حرصا منها على إتمام صفقة تبادل األسرى وفتح "إسرائيل"وأنها تعمل على وقف إطالق النار على 
  .المعابر لفك الحصار

 أن حماس غير مستعدة لقبول العرض المصري الرامي إلى تهدئة بين الطرفين، دون أن تكون وأكد على
محددة بزمن، مشيرا إلى أن الحركة تُجهز نفسها لجولة قادمة من الصراع، ألنها لن تتخلى في أي يوم 

لذلك حماس اآلن ليست مستعدة للتوقيع على أي اتفاق بشأن موضوع "وقال  .من األيام عن المقاومة
  ".إال أن هذا العمل ليس فعاال ونتائجه قليلة"، موضحا أن المصريين يعملون على منع التهريب "التهريب

اللبناني جبهة أخرى في " حزب اهللا"وزعم المسؤول األمني اإلسرائيلي أن حماس كانت تتوقع أن يفتح 
  .وفق ما يرى" إال أن حزب اهللا خذلها"ل أثناء الحرب على غزة الشما

  25/3/2009، قدس برس
  

25. مدني خالل الحرب على غزة300 ناشط و800 قتلت "إسرائيل"أن عي غاالنت يد   
 قوات أن الميجور جنرال يواف غاالنت  اإلسرائيليةزعم قائد المنطقة الجنوبية: اشرف الهور -القاهرة 

.  من المدنيين300 ناشط، و800، "الرصاص المصبوب" على غزة األخيرةحربها جيشه قتلت خالل 
 جيش في أليمنقطعة النظير بالنسبة " ان هذه النتيجة اإلسرائيلية اإلذاعة هذكر غاالنت في تصريح نقلتو

واعتبر غاالنت ان الظروف في قطاع غزة وخاصة وجود  ."العالم حارب في منطقة وظروف مماثلة
 استخدام القوات الخاضعة إمكانيةفرضت على قادة الجيش قيودا من حيث "من المدنيين عدد كبير 
 تحقيق توازن بين المحافظة إلىالسعي " قادة جيشه اضطروا في الكثير من الحاالت لـإنوقال  ."إلمرتهم

  ."أخرى المدنيين من جهة إيذاءعلى حياة الجنود من جهة واالمتناع عن 
 26/3/2009القدس العربي، 

  
  منظمة إسرائيلية تؤكد تزايد اعتداءات الجنود على الفلسطينيين .26

 المعنية بحقوق اإلنسان في المناطق الفلسطينية       اإلسرائيلية أعلنت منظمة بتسيليم     :)بترا (- القدس المحتلة 
اء ان اإلفادات المتراكمة لديها منذ انتهاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة توثق تزايد حـاالت اعتـد                

 على المدنيين الفلسطينيين بشكل ملحوظ ليبلغ عدد هـذه التجـاوزات            اإلسرائيليةالجنود وأفراد الشرطة    
  .حوالي عشرين حالة

 النـاطق  وأكـد . وقالت بتسيليم في تقرير لها إنها سلمت النيابة والشرطة عدداً من الشكاوى بهذا الـشأن        
 العليـا ضـد     اإلسـرائيلية  المحكمة   إلىفع قضية    باسم المنظمة فال برغر ان المنظمة بصدد ر        اإلعالمي

 المتواصلة بحـق    اإلسرائيلية، مضيفا ان المنظمة ستعمل على فضح االنتهاكات         اإلسرائيليوزير الجيش   
  . العزل لدى المجتمع الدولياألبرياءالفلسطينيين 

  26/3/2009الرأي، األردن، 
  

  في حربه األخيرة ضد غزةالجيش اإلسرائيلي يعترف باستخدام القنابل الفسفورية  .27
اعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي، ألول مرة، باستخدام القنابل الفسفورية القاتلة والمحرمة : الناصرة

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية  .دولياً في حربه األخيرة ضد قطاع غزة، والتي قتلت المئات منهم
، في عملية "دخانية التي تحتوي على مادة الفسفورال"مسؤولة إن استخدام القنابل، التي أطلق عليها اسم 
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 .، بحسب ادعائها"تم بموجب قوانين الحرب واألعراف الدولية"ضد قطاع غزة " الرصاص المصبوب"
هيومان رايتس "وزعم أن التحقيق في الموضوع يوشك على االنتهاء، وأضافت إن ما تقوله منظمة 

ال ينطوي على أي شيء، إذ أن المواثيق " شديدة االشتعال الحقوقية الدولية حول استخدام ذخيرة" واتش
  .، حسب قوله"الدولية ال تعتبر الوسائل لتوفير ستائر دخانية أسلحة مسببة الشتعال النار

  25/3/2009، قدس برس
  

   ثالثة مكاسب حققها الليكود من انضمام العمل للحكومة":الجارديان" .28
حـول تـشكيل    " سياسة القوة : إسرائيل"ارديان مقاالً بعنوان     صحيفة الج  نشرت :عمر عبد العزيز   - لندن

إن شـكل   " الجارديـان   "تقـول    .  المشاركة فيهـا   "العمل"الحكومة اإلسرائيلية القادمة بعد موافقة حزب       
الحكومة التي سيشكلها زعيم حزب الليكود ناتنياهو قد صار واضحاً بعد أن تمكن زعيم العمل باراك من                 

  . طة بموافقة حزبه على االنضمام لهاالفوز باغلبية بسي
 واضحة جداً لزعيم حـزب الليكـود        "العمل"وتضيف الصحيفة أن المكاسب التي يمكن أن يحققها حزب          

  . اليميني الذي يتذكر كيف تسربت السلطة من بين يديه خالل فترته األولى كرئيس للوزراء
 يستطيع زعيم الليكود أن يدعي أن إدارته        ويوضح الكاتب فكرته بالقول إنه بوجود العمل ضمن الحكومة        

أكثر شموالً وتمثيالً لآلراء المختلفة داخل إسرائيل وأكثر موثوقية على المستوى الدولي، كما تـؤمن لـه     
  . غالبية أكبر

وتمضي الصحيفة للقول إن ما سيحصل عليه حزب العمل في المقابل هو الكثير من القوة لحزب خـسر                  
  . اباتخسارة كبيرة في االنتخ

وتشرح الصحيفة ما ذهبت إليه بالقول إن خمس حقائب وزارية هي مقابل كبيـر لحـزب لـم يـستطع                    
  .  مقعداً في الكينيست اإلسرائيلي13الحصول على أكثر من 

  26/3/2009بي بي سي 
  

   قصفت موكب شاحنات سالح إيراني في السودان"إسرائيل ":"يديعوت" .29
ئيلية الصادرة اليوم الخميس عن قيام السالح الجوي اإلسـرائيلي           كشفت الصحف اإلسرا   -القدس المحتلة   

بقصف موكب لشاحنات سودانية كانت تسير شمال غرب مدينة بور في السودان، يشتبه بأنهـا حملـت                 
سالح إيراني، وذلك في ذروة حرب الرصاص المصبوب على غزة، وأوضحت الصحف اإلسرائيلية إلى              

نقل الموكب سالح إيراني، في محاولة منه لتهريب السالح إلـى           أن قصف موكب الشاحنات جاء بسبب       
  غزة من خالل األنفاق،  

قصف سالح الجو اإلسرائيلي خالل حرب الرصاص المصبوب على غـزة،           " يديعوت أحرنوت "وذكرت  
قصف موكب شاحنات في السودان، والتي يشتبه بأنها حملت سالح وعتاد قتالي مصدرهم مـن إيـران،                 

ات في طريقها إلى غزة، والتي كان من المفترض تهريب السالح الذي تحويه عن طريـق                وكانت الشاحن 
  ".صحراء سيناء

، والـذي   "سودان تيربيون "  أما عن البالغ األول فقد نُشر في موقع إخباري سوداني،          "يديعوت" وأضافت  
و األميركي قصف   إلى أن سالح الج   " سودان ترايون "يعمل من باريس، ويشير البالغ اإلعالمي في موقع         

موكب لسبعة عشر شاحنة، في الوقت الذي تواجد المواكب شمال غرب مدينة بور سودان، وقـد ذكـر                  
  ". مواطن39الموقع بأنه الحافالت تدمرن بشكل كلي جراء القصف، األمر الذي أدى للمقتل 
  26/3/2009 ،وكالة سما 
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  رجسيحاول إلحاق األذى بنا في الخا" حزب اهللا: ""إسرائيل" .30
 لم يتخل عن  " حزب اهللا  "أن أكد مدير االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية عاموس يدلين أمس،          .):أ.ش.أ(

" جيـروزاليم بوسـت   "ونقلت صـحيفة     . الثأر الغتيال القائد في المقاومة الشهيد عماد مغنية        رغبته في 
أن يكون العمـل  "ست، إنه يرجح اإلسرائيلية عن يدلين قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكني          

أرجح أن يحاولوا إلحاق األذى بنا فـي        "وأوضح  ". االنتقامي موجها ضد أهداف إسرائيلية خارج إسرائيل      
 ". الخارج

  26/3/2009السفير، 
 

  إيران تتحين الفرصة المناسبة إلنتاج سالح نووي: "إسرائيل" .31
 في إسرائيل عاموس يدلين أمس، أن إيران اعتبر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية: القدس المحتلة

. التي تسمح لها بإنتاج سالح نووي، لكنها تتحين اللحظة المناسبة للقيام بذلك" تخطت العتبة التكنولوجية"
" لجنة الشؤون الخارجية والدفاع"وقال يدلين خالل تقديمه إيجازاً أمنياً حول الوضع اإلقليمي في جلسة لـ

أرض قادرة على حمل رؤوس نووية، وطهران -  انيين طوروا صواريخ أرضاإلير"في الكنيست، ان 
 حيازة قدرات نووية عسكرية، لكنه إلىباتت تتحكّم في تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم ويمكنها السعي 

االستراتيجية اإليرانية تكمن في عدم إنتاج "وزاد ان  ". النظام اإليرانيإلىقرار يعود في نهاية األمر 
نووية ما أن يستطيعوا ذلك، كي ال يوفّروا حجة للعالم للتحرك ضدهم، واتهامهم بانتهاك واجباتهم قنبلة 

انهم يحاولون . المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية التي وقّعت عليها طهران
بدرجة تجعل إدانتهم أمراً االقتراب قدر اإلمكان من القدرة على إنتاج قنبلة نووية، ويخصبون اليورانيوم 

  .في المقابل، يمكن إنتاج سالح نووي متى ارتأت القيادة السياسية ذلك". صعباً
  26/3/2009الحياة، 

  
   الف مقدسي40 دونما في مخيم شعفاط وتعزل 30تصادر " محكمة االحتالل" .32

أراضي مخيم شعفاط  دونما من 30قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية مصادرة :  عبد القادر فارس-غزة 
في القدس الشرقية بغية توسيع المعبر العسكري الذي يجري بناؤه على مدخل المخيم، لعزل رأس شحادة 

   .ورأس خميس ومخيم شعفاط عن مدينة القدس، وهدم ما عليها من محالت وعقارات
خول بحرية  ألف مواطن مقدسي من الد40يذكر أن هذا المعبر العسكري اإلسرائيلي سيحرم أكثر من 

إلى المدينة المقدسة، ليعزلهم خلف الجدار وسيضطرون إلى االنتظار لساعات في الطوابير صباحاً 
 .ومساء للدخول إلى القدس

 26/3/2009عكاظ، 
  

   بينهم أطفال23اعتقال ... االحتالل يواصل اعتداءاته في أم الفحم .33
لية، أمس، عشرات البيوت في مدينة أم داهمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات اإلسرائي: تل أبيب

الفحم العتقال شبان تشتبه بأنهم قذفوا قواتها بالحجارة أول من أمس خالل التصدي لمظاهرة اليمين 
قذف الحجارة " شخصاً من بينهم قصر، ووجهت لهم تهمة 23وتمكنت من اعتقال . العنصري المتطرف

  . "خالل بالنظام العاموعرقلة عمل الشرطة، واالعتداء على أفرادها واإل
 26/3/2009الشرق األوسط، 
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   في الضفة    17 صيادين على متن قارب في غزة ويعتقل 4االحتالل يحتجز  .34
قالت مصادر فلسطينية إن الزوارق اإلسرائيلية اختطفت قبالة شواطئ رفح جنوب قطاع غزة، : وكاالت

جاهه، واقتادته إلى جهة مجهولة، وأضافت أمس، قارب صيد فلسطينياً بعد أن فتحت نيران أسلحتها ت
المصادر أن أربعة صيادين من عائلة النجار كانوا على متنه، في منطقة الصيد التي تسمح بها 

، وحسب الشهادات فقد حاصرت ثالث زوارق حربية القارب، وأجبرت من تواجدوا على متنه "إسرائيل"
، واستولوا على القارب ولم "اإلسرائيلية"أحد الزوارق على خلع مالبسهم والقفز في المياه والسباحة إلى 

  .يعرف مصيرهم
وقالت كما  فلسطينياً خالل حملة دهم في الضفة الغربية، 17في ذات السياق، اعتقل الجيش اإلسرائيلي 

مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلق جنود االحتالل النار عليه قرب 
  .ة جنوب نابلس شمالي الضفةحاجز حوار

  26/3/2009الخليج، 
  

  يهدف إلخراج القدس من دائرة المفاوضات" E1"بمشروع مايسمى : التفكجي .35
 "الشرق األوسط"في تصريحات لـ   الدكتور خليل التفكجي، مدير مركز الخرائط في القدس،قال: غزة

 وليبرمان اتفقا على تكثيف العمل في أن نتنياهومن إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس إليه أشارت حول ما 
 أن الخطورة في إنجاز هذا : الذي يهدف لربط القدس الشرقية بمعاليه أدوميم"E1"ما يسمى بمشروع 

المشروع تكمن في أنه محاولة الستباق مفاوضات الحل الدائم وإخراج القدس من دائرة التفاوض عبر 
 يعني إسدال "E1"وأكد التفكجي أن استكمال خطة . رضتكريس الحقائق االستيطانية والتهويدية على األ

الستار على أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وديموغرافي، ألن إنجاز هذه الخطة 
وأشار إلى أن المشروع سيوجه ضربة اقتصادية . يعني، حسب قوله، فصل شمال الضفة عن جنوبها

» E1«مها من معظم عوائد قطاع السياحة، موضحاً أن مشروع هائلة للسلطة الفلسطينية، إذ سيحر
 .يتضمن إقامة مدينة للسياحة الدينية، تضم عشر فنادق وخدمات كثيرة

  26/3/2009الشرق األوسط، 
  

  "طولكرم"االحتالل يغلق البوابة الزراعية الوحيدة التي تربط بين عدة قرى في  .36
سرائيلي قرارا بإغالق البوابة الزراعية الوحيدة التي تربط  أصدرت سلطات اإلحتالل اإل:بترا  -  رام اهللا

مع أراضي المواطنين خلف جدار الضم ) فرعون والراس وخربة جبارة وكفر صور(قرى وبلدات 
وسلّمت سلطات االحتالل امس قرار اإلغالق  .والتوسع في الجنوب من محافظة طولكرم المحتلة

 المكلّف من قبل المجالس 48واطن داخل أراضي عام الـللمحامي نسرات دكور من جمعية حقوق الم
  .القروية األربعة للترافع ومتابعة قضية الجدار أمام القضاء اإلسرائيلي

  26/3/2009الرأي، األردن، 
  

  "مدحت"م وتنعي كمال على أم الفحاالستيطانية هجمة ال تستنكر "هيئة علماء فلسطين" .37
لخارج، العدوان الذي تعرضت له مدينة أم الفحم في فلسطين استنكرت هيئة علماء فلسطين في ا: عمان

صمود أهلنا البواسل في أم الفحم وتصديهم "، من قبل المتطرفين الصهاينة، وحيت 1948المحتلة عام 
وجميع أهلنا في فلسطين المحتلة لمزيد من الثبات والصمود والتصدي "، ودعتهم "لهذا العدوان السافر
  ".لعنصريةلممارسات االحتالل ا

من أن يكون هذا العدوان مدخال لمزيد من الضغط "وحذرت الهيئة في تصريح صحفي صادر عنها 
، ودعت كافة الجهات الفلسطينية والعربية واإلسالمية "باتجاه تهجير المزيد من أهلنا في فلسطين
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القضاء على فكرة والدولية، التخاذ كافة اإلجراءات التي تحول دون تكرار هذا العدوان، وبما يضمن 
، أحد قادة فتح )مدحت(وعلى صعيد آخر نعت الهيئة الدكتور كمال ناجي . الترانسفير وبشكل نهائي

البارزين في الساحة اللبنانية، الذي اغتيل االثنين الماضي بالقرب من مخيم المية ومية جنوبي لبنان، 
 ".ا وإلنزال العقوبة الشرعية في مرتكبيهاتستنكر هذه الجريمة، فإنها تدعو للتحقيق فيه"وقالت إنها إذ 

 26/3/2009السبيل، األردن، 
  

  االحتالل يرفض االفراج عن أسير يصارع الموت": نادي األسير" .38
رفضت لجنة حكومية إسرائيلية اإلفراج عن أسير فلسطيني مصاب بالسرطان بزعم أنه خطر على : غزة
سرائيلية رفضت إطالق المعتقل فايز زيادات من وذكر نادي األسير، أن لجنة اإلفراجات اإل. األمن

 أوصى بأن اإلفراج "الشاباك"منطقة الخليل، علما أنه يصارع الموت، بزعم أن جهاز المخابرات الداخلية 
وأفاد النادي أن محامي زيادات أحضر تقريرا من مصلحة . عنه سيشكل مسا باألمن في الضفة الغربية

ومن المقرر أن تنظم الفعاليات .  شهور6بالسرطان وأنه لن تتجاوز السجون يقضي بأن األسير مصاب 
  . الشعبية في الخليل، اعتصاما للمطالبة باإلفراج عنه

 26/3/2009الشرق األوسط، 
  

  إزاء التعذيب في سجونها" الالمباالة" بـتتهم الحكومة المقالة" الضمير" .39
مؤسسة حقوقية ناشطة في قطاع  أن ، رائد الفيعن مراسلهاغزة من  26/3/2009الخليج، ذكرت 

 منهم نتيجة إطالق نار بشكل مباشر 3شباط الماضي، / فلسطينيين قتلوا منذ مطلع فبراير7غزة قالت إن 
من قبل مجهولين وملثمين، يعتقد ذوو الضحايا أنهم يتبعون جهات حكومية، وأربعة نتيجة التعذيب في 

ودانت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، ما وصفتها حال  .سجون ومراكز التوقيف التابعة لحكومة حماس
  .من قبل الحكومة في غزة" الالمباالة"

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية  أن 25/3/2009الجزيرة نت، من جهة أخرى أضافت 
ما سماها ممارسات جهاز األمن الداخلي في غزة ضد الصحفي صخر مدحت أبو عون، أستنكر ) مدى(
  .آذار الجاري/ مارس21الذي ما زال يحتجز بطاقته الشخصية وجواز سفره منذ و

في قوة الشرطة  أن  من غزة عن وكالة رويترز،26/3/2009 الدستور، في السياق نفسه أوردت
 أمس انها تحقق في وفاة سجين بعد ان ذكرت منظمة لحقوق االنسان  قالتفي قطاع غزةالحكومة المقالة 
وقالت اللجنة المستقلة لحقوق االنسان ان احد باحثيها شاهدوا  . يب أثناء االستجوابانه تعرض للتعذ

  .عالمات على يدي وساقي جميل عساف تشير الى انه تعرض للتعذيب في السجن
  

  طالب فلسطيني ضرير يصمم موقعاً يساعد المكفوفين على قراءة النّص المكتوب   .40
 منتدى للحديث على االنترنت بهدف تجميع المكفوفين من  أنشأ طالب فلسطيني كفيف: رويترز- جنين

ويقول مصطفى الجوهري في بلدته جنين بالضفة  .بني جلدته في موقع يستطيعون فيه تبادل األفكار
الغربية ان المكفوفين بوسعهم استخدام الموقع لتبادل الحديث وإرسال الرسائل والبحث عن المعلومات 

معا لنرسم " عاما 22وأضاف الجوهري البالغ من العمر  . البصرمثل أي شخص آخر يتمتع بحاسة
البسمة هذا الشعار الذي أخذناه من الواقع المرير الذي يعيشه الكفيف الفلسطيني الذي نحاول بالتأكيد من 

ويوضح  ."خالل هذا الواقع انه نسلط الضوء على هذه الفئة المهمشة التي في مجتمعنا الفلسطيني
رامج التي تساعد المكفوفين من خالل قراءة النص المكتوب على صفحة الموقع الجوهري ان الب

  .االلكتروني متوفرة بالفعل لكنها مكلفة جدا
 25/3/2009وكالة رويترز، 
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   مليون دوالر170األضرار الزراعية في غزة بسسبب الحرب ": اتحاد المزارعين" .41

ي لحقت بالقطاع الزراعي في قطاع غزة بسبب تقدر األضرار الزراعية الت:  رانيا الصرايرة- عمان 
 مليون دوالر، في حين وصلت خسارة صيادي السمك 170العدوان االسرائيلي األخير عليه، بحوالي 

وقال دعيق في كلمة  . ماليين دوالر، وفق رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين إبراهيم دعيق3حوالي 
التقارير األولية لألضرار "إن " غزة بين الواقع والتحدياتالقطاع الزراعي في "ألقاها أمس في مؤتمر 

والخسائر الزراعية في غزة نتيجة الحرب، تشير الى تدمير كبير في اعداد االشجار المثمرة، اما شبكات 
 مزرعة اغنام 385 بئر ماء و185 دونم، كما تم تدمير 5000الري التي تم تدميرها فقد بلغت حوالي 

  .وابقار وبط وارانب
وأشار دعيق في المقترم الذي تنظمه المنظمة العربية لحماية الطبيعة واتحاد جمعيات المزارعين في 

الى أن القطاع ) فيا كمباسينا(فلسطين واالتحاد العام للمزارعين االردنيين واالتحاد العالمي للمزارعين 
ل الزراعي في غزة فرص  ألف طن من المنتجات الزراعية، ثلثها يصدر، ويوفر العم300ينتج حوالي 
  .من القوى العامله في القطاع% 12,7 الف مزارع، يشكلون 40عمل لحوالي 

  26/3/2009الغد، األردن، 
  

   مليون دوالر40خسائر الصناعات االنشائية في غزة بسبب الحرب ": دراسة" .42
 الخسائر التي لحقت أعلن فريد زقوت، المدير التنفيذي التحاد الصناعات اإلنشائية أن إجمالي :حامد جاد

بقطاعات الصناعات اإلنشائية المتمثلة بمصانع الباطون والبالط واالنترلوك والبلوك وصناعة االسفلت 
أن عدد مصانع " األيام"وبين زقوت في حديث لـ . مليون دوالر40وقطاع قص وتشكيل الرخام بلغت 

 18 مصنعاً منها 63يرة على غزة بلغت الصناعات اإلنشائية التي دمرت كلياً وجزئياً خالل الحرب األخ
 مليون دوالر وتسعة مصانع للبالط واالنتروك بلغت 27مصنعاً للباطون الجاهز قدرت خسارتها بنحو 

 12خسارتها ما يزيد على ستة ماليين دوالر وسبعة مصانع لقص وتشكيل الرخام بلغت خسارتها نحو 
 ماليين دوالر ومصنعان لصناعة االسفلت بلغت 3و  مصنعاً للبلوك بلغت خسارتها نح26مليون دوالر و
  . ألف دوالر300خسارتها نحو 

وأوضحت الدراسة أن الحصار المفروض على قطاع غزة وما ترتب عليه من إغالق للمعابر أمام دخول 
 ألف عامل من مختلف القطاعات اإلنشائية، كما تسبب في تجميد 18مستلزمات البناء أدى إلى تعطل 

 مليون دوالر وقع بشأنها 60 مليون دوالر، منها مشاريع بقيمة 350شائية بقيمة تزيد على مشاريع إن
 مليوناً شكلت جملة من المشاريع 93، ونحو )UNDP(عقود بين مقاولين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لدراسة إلى أن ولفتت ا .تنفيذها" أونروا"والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل كانت تعتزم وكالة الغوث 
 منشأة متعددة األغراض من منشآت صناعية ومحال تجارية تعرضت لتدمير كلي وجزئي 1500قرابة 

  .خالل الحرب األخيرة
وتضمنت الدراسة شرحاً تفصيلياً عن القطاعات المندرجة تحت إطار الصناعات اإلنشائية، الفتةً إلى 

 قطاع على حدة، واألضرار الكلية والجزئية التي أعداد مصانع كل قطاع وحجم العمالة التي يشغلها كل
لحقت بمصانع هذه القطاعات إثر الحرب األخيرة، مبينة أن إجمالي عدد مصانع قطاع اإلنشاءات تبلغ 

 عامالً جميعهم باتوا متعطلين عن العمل منذ أن أغلق االحتالل المعابر 3385 مصنعاً ويعمل فيها 255
  .أمام دخول مستلزمات البناء

 26/3/2009أليام، فلسطين، ا
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  ويعدها تطبيعاً مع االحتالل" احتفالية القدس"ينتقد " حزب التحرير" .43
، إن تحويل نشاطات الدفاع عن القدس إلى نشاطات ثقافية "اإلسالمي"" حزب التحرير"قال : الناصرة

وتضليل هي خداع "ومحاوالت عرض القضية ضمن المحافل الدولية، وعلى أسس الشرعية الدولية 
وبعثرة للجهود بغير جدوى، بل وتوجيه لها بما يصب في مشاريع التسوية على أساس االعتراف بدولة 

هي قضية عسكرية تتعلق باغتصابها من قبل كيان يهود الذي ال "مشددا على أن قضية القدس " االحتالل
  ".يفقه إال لغة الجيوش والقتال

  25/3/2009، قدس برس
  

   "احتفالية القدس"لـ  اً وفنياً ثقافياً برنامجٌيعد" معهد العالم العربي" .44
 في باريس، أمس، أنه سيشارك في الفعاليات والتظاهرات التي تقام "معهد العالم العربي" أعلن :أ ف ب

 الحالي، عبر إدراج الحدث ضمن برنامج نشاطاته "2009القدس عاصمة الثقافة العربية للعام "في إطار 
 . للسنة الحالية

 26/3/2009لسفير، ا
  

  العاهل األردني يؤكد ضرورة انخراط أمريكا في دعم المفاوضات .45
 عبداهللا الثاني امس االربعاء اتصاال هاتفيا من الرئيس األميركي العاهل األردني تلقى : بترا–عمان 

 باراك اوباما جرى خالله بحث األوضاع الراهنة في منطقة الشرق األوسط خصوصا الجهود المستهدفة
العاهل وأكد  .إطالق مفاوضات فاعلة وجادة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

 خالل االتصال أهمية الدور األميركي في دعم المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، األردني
 بأسرع وقت ممكن مشددا على ضرورة أن تنخرط اإلدارة األميركية في جهود التوصل إلى السالم

وضمن رؤية واضحة تحقق خطوات ملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني 
  .الفلسطيني

  26/3/2009الرأي، األردن، 
  

  لن يكون هناك انجرار ألي فوضى: بهية الحريري خالل لقاء شخصيات فلسطينية ولبنانية .46
القلق موجود من محاوالت اغتيال أو عمليات " الحريري أن أكدت الوزيرة بهية: محمد صالح -  صيدا

أخرى شبيهة بعملية اغتيال القيادي الفلسطيني اللواء كمال مدحت، وهناك فرق بين الخوف والقلق، القلق 
 . "ألن هناك جملة معطيات المفروض الحذر منها والوعي لها

د أمس في دارة الحريري في مجدليون، كالم الحريري جاء خالل اللقاء التشاوري الصيداوي الذي عق
وبدعوة منها ومشاركة عدد من رجال الدين المسلمين والمسيحيين ورئيس المكتب السياسي للجماعة 
االسالمية علي الشيخ عمار والمسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود، ممثل قيادة حركة أمل 

ر الفلسطينية وحركة فتح قاسم صبح ومسؤول حركة في الجنوب أبو أحمد صفاوي، وممثل منظمة التحري
 - وفيما دعا المشاركون في اللقاء الى تعاون لبناني  . حماس ابو أحمد فضل، وفعاليات صيداوية

فلسطيني من أجل كشف قتلة مدحت ورفاقه وتقديمهم الى العدالة، اعتبرت الحريري ان اغتيال مدحت 
 الفلسطينية تلقي - العربية والفلسطينية - مصالحات العربية ومرافقيه أتى في وقت بدأت فيه أجواء ال

بظاللها االيجابية على كل المنطقة العربية، وال سيما الساحة الفلسطينية، وأن هذه الجريمة نفذتها أياد 
ورأت  . مجرمة حاولت النفاذ في فراغات معينة لتؤكد رفضها لهذه المصالحات وتضررها منها

حت هو اغتيال لهذا المناخ الهادئ الذي يشهده لبنان وعاصمة جنوبه صيدا وقد الحريري أن اغتيال مد
لمسنا حرص كل القيادات الفلسطينية على طمأنة الفلسطينيين واللبنانيين أنه لن يكون هناك انجرار ألي 
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فوضى وهناك احتواء ألية تداعيات محتملة بما يخفف من وقع الكارثة التي وقعت والتي أعادت 
 . ات مرة أخرى في مدينة صيدا للواجهة، من خالل هذا االغتيالالمخيم

 26/3/2009السفير، 
  

 الجامعة العربية تدين هجمات المتطرفين اليهود على مدينة أم الفحم .47
أشاد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة :  وكاالت- أيمن الرفاتي – رام اهللا –تل أبيب 

واألراضي العربية المحتلة بصمود أهالي مدينة أم الفحم داخل أراضي عام العربية لشئون فلسطين 
الذين هاجموا دون وجه حق المدينة " المتطرف اليهودي مارزل وزمرته اإلرهابية" أمام هجمة 1948
ما جرى من عدوان على أهالي المدينة من العرب هو استكمال لهجمة "وقال السفير صبيح، إن . اآلمنة

ة وهمجية نفذها المتطرفون اليهود وبدعم ال محدود من الحكومة والجيش اإلسرائيلي، عنصرية وحشي
وأعرب صبيح عن قلق الجامعة ". ضد أصحاب األرض والحق األصليين في عكا واللد ويافا وغيرها

  .العربية وغضبها مما يجري في أم الفحم
  26/3/2009الشرق، قطر، 

  
  طينية الكويت تؤكد أن ال سالم دون دولة فلس .48

انتقد المندوب الكويت الدائم لدى االمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار عبد : كونا
قد خرج عن واليته بتسييس قضية "الرزاق رزوقي االدعاءات االسرائيلية بان مجلس حقوق االنسان 

ه أمام مجلس حقوق االنسان وقال السفير رزوقي، في كلمت". حقوق االنسان في االراضي العربية المحتلة
لدى مناقشته تقرير المقرر الخاص ألوضاع حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد 

مؤسفة بحق مجلس حقوق االنسان وان اعتبار مناقشة قضية حقوق "فولك، ان االدعاءات االسرائيلية 
وأكد رزوقي ". اال جزء من المخيلة االسرائيليةاالنسان فى االراضي العربية المحتلة امرا تسييسيا ما هو 

بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها " اسرائيل"ال سالم ممكنا فى الشرق االوسط دون قبول "ان 
  ".القدس ودون االنسحاب من الجوالن السوري المحتل والمزارع اللبنانية المحتلة

  26/3/2009الراي، الكويت، 
  

 "إسرائيل" المفاوضات مع ال شيء جديا في: األسد .49
أكد الرئيس السوري بشار األسد، عدم وجود شيء جدي في المفاوضات غير :  هدى سالمة- دمشق 

ورأى ". ارتباكها وفشلها"إلى اليمين المتطرف دليال على " إسرائيل"، معتبرا عودة "إسرائيل"المباشرة مع 
لن " "إسرائيل"تيار بنيامين نتنياهو رئيسا لوزراء اللبنانية، أن اخ" السفير"األسد، في حوار نشرته صحيفة 

وأوضح األسد أن المؤشرات التي ". فذلك تغيير تكتيكي وليس استراتيجيا.. يغير الكثير في هذا المضمار 
سوريا تنتظر األفعال خصوصا وملف "، مشددا على أن " واعدة"أرسلها الرئيس األمريكي باراك أوباما 

 ال يبدو من األولويات الحالية لإلدارة الجديدة التي سارعت إلطالق مبادرتين "إسرائيل"المفاوضات مع 
  ".من العراق ومن أفغانستان

  26/3/2009الشرق، قطر، 
  

  إيران تطالب بمحاكمة المجرمين اإلسرائيليين .50
جددت إيران مطالبتها، على لسان ممثلها الدائم لدى األمم المتحدة علي رضا :  ستار ناصر- طهران 

ري بمحاكمة المجرمين الصهاينة الذين ارتكبوا محرقة غزة، وقال معيري، في كلمة ألقاها أمام معي
المؤتمر العاشر لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، إن األسرة الدولية شهدت في الفترة األخيرة 
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هيوني ضد أهالي غزة مرحلة جديدة من المآسي واالنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان من قبل الكيان الص
  .األبرياء في خرق فاضح لكل الحقوق الدولية

  26/3/2009الخليج، 
  

  استخدمت الفوسفور بصورة غير مشروعة في غزة " إسرائيل": "ووتش هيومان رايتس" .51
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم األربعاء أن الجيش اإلسرائيلي أطلق قذائف            :  آدم أنتوس  -القدس  

بيض بصورة غير مشروعة على مناطق ذات كثافة سكانية عالية في قطـاع غـزة خـالل                 الفوسفور األ 
وقالت المنظمـة    .هجومه األخير علي القطاع مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين بصورة غير ضرورية            

للفوسفور االبيض كدليل على ارتكاب جرائم حرب ان الجيش كان على علم            " إسرائيل"مستشهدة باستخدام   
حتى األيام األخيرة من العملية التي      " عن عمد أو إهمال   "ذخائر تهدد مدنيين لكنه واصل استخدامها       بأن ال 

ودعـا تقريـر    ".في انتهاك لقوانين الحرب" يناير كانون الثاني   18 ديسمبر كانون االول و    27جرت بين   
لك وحثت الواليـات    المنظمة ومقرها نيويورك الى تحميل كبار قادة الجيش االسرائيلي المسؤولية عن ذ           

وتقرير هيومان رايـتس    . المتحدة التي أمدت اسرائيل بهذه القذائف على اجراء تحقيق خاص من جانبها           
ووتش واحد من تقارير عديدة أصدرتها منظمات غير حكومية دولية توجـه انتقـادات حـادة لـسلوك                  

جـيش اإلسـرائيلي الفوسـفور      في غزة لم يستخدم ال    "وقال فريد ابراهامز الباحث في المنظمة        .اسرائيل
االبيض في االماكن المفتوحة فقط كغطاء لقواته بل أطلق قذائف الفوسفور األبيض مرارا على منـاطق                

ونتيجة .. ذات كثافة سكانية عالية حتى عندما لم تكن قواته في المنطقة ومع توفر قذائف دخان أكثر أمانا                
  ."لذلك اصيب وقتل مدنيون بصورة غير ضرورية

تقدم المنظمة أرقاما محددة للخسائر البشرية مستشهدة بصعوبة تحديد كل حالة نتجت فيها الحـروق               ولم  
وعثر باحثو المنظمة على فوارغ قذائف وأجزاء مـن المـواد المبطنـة              .عن قذائف الفوسفور االبيض   

نـة  للذخائر وعشرات من قطع اللباد المحترق التي تحتوي على الفوسفور االبـيض فـي شـوارع المدي                
وذكرت المنظمة ان الجيش كان على علم        .وأسطح المنازل وأفنية سكنية وفي مدرسة تابعة لالمم المتحدة        

االصابة البالغة والوفـاة    "بأن الفوسفور االبيض يهدد المدنيين مستشهدة بتقرير طبي داخلي عن مخاطر            
  ."عند مالمسته للجلد أو استنشاقه أو ابتالعه

25/3/2009وكالة رويترز،   
  

  إلى إدخال مواد البناء والبضائع إلى غزة  " إسرائيل"نائب األمين العام لألمم المتحدة يدعو  .52
قال نائب األمين العام لألمم المتحدة، لين باسكو، إن اإلغالق المفروض على قطاع غزة من قبل 

وأضاف . إلى تخفيف القيود على دخول البضائع إلى قطاع غزة" إسرئيل"ال يحتمل، ودعا " إسرائيل"
الوضع غير المحتمل : باسكو في جلسة عقدت في مجلس األمن الدولي لبحث الصراع العربي اإلسرائيلي

وقال باسكو،  . في المعابر هو العقبة األساسية أمام إيصال المساعدات واألمل لسكان قطاع غزة
. ية والنوعية غير كافيةالديبلوماسي األمريكي السابق، إنه رغم الزيادة في دخول البضائع إال أن الكم

للوقوف بالتزاماتها، واحترام القانون الدولي وفتح " إسرائيل"وأشار إلى أن األمم المتحدة تضغط على 
وأعرب عن قلقه من عدم التوصل إلى اتفاق وقف  .المعابر إلدخال االحتياجات الطارئة ومواد البناء

توصل إلى اتفاق إلطالق النار سيتواصل في ظل عدم ال: وقال. وحماس" إسرائيل"إطالق نار بين 
 قذيفة من 100خالل الشهرين األخيرين أطلقت أكثر من : ووجه باسكو انتقادات أيضا لحماس. العنف

 .، هذه الهجمات التي تمس في مناطق مأهولة يجب أن تتوقف"إسرائيل"غزة إلى 
25/3/2009، 48عرب  
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  فولك يتمسك بإجراء تحقيق دولي مستقل بحرب غزة  .53
مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان في األرض         " ريتشارد فولك "رفض  :  وكاالت -جنيف  

  .ليست قوة احتالل في قطاع غزة" إسرائيل"الفلسطينية المحتلة، ما ذكره السفير اإلسرائيلي في جنيف أن 
 ال يعفـي    2005م  إن تنفيذ فك االرتبـاط فـي عـا        : "وقال فولك، أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف       

من مسؤولياتها وفق القانون الدولي ألنها واصلت احتالل القطاع من خالل سـيطرتها الفعليـة               " إسرائيل"
وقدم فولك للمجلس تقريره عن العدوان اإلسرائيلي األخير علـى           .عليه من خالل المعابر والجو والبحر     

مة الفلسطينية للصواريخ من غزة على جنوب       ودان فولك، وفقاً إلذاعة األمم المتحدة، إطالق المقاو        .غزة
فلسطين المحتلة، لكنه دعا في نفس الوقت للمقارنة بين حجم الضرر الناجم عن تلـك الهجمـات مقابـل          

ورحـب فولـك بـإعالن       .ضد سكان غزة  " إسرائيل"الضرر الناجم عن الهجمات العسكرية التي نفذتها        
ل تعتزم إجراء تحقيقـات عـسكرية فـي االدعـاءات     المندوب اإلسرائيلي في جنيف أن سلطات االحتال  

إال أنه شدد علـى أن تلـك الخطـوة ال تعفـي              .بارتكاب الجنود مخالفات في العملية العسكرية األخيرة      
  .المجتمع الدولي من مسؤوليته التي تتطلب إجراء تحقيقات مستقلة في تلك االدعاءات

26/3/2009صحيفة فلسطين،   
  

  ارتباطها بالمجلس اإلسالمي البريطاني بسبب حماسلندن تقطع  ":ديلي ميل" .54
أن الحكومة البريطانية قطعت ارتباطها بالمجلس اإلسالمي البريطاني        " ديلي ميل "أعلنت صحيفة   : أي ب   

 مسجد ومنظمة ومدرسة وجمعية خيرية إسـالمية جـراء جـدل دار             500الذي يقول إنه يضم أكثر من       
  .بينهما حول التطرف وحركة حماس

إن وزيرة الجاليات هيزيل بليرزعلّقت اإلرتباط بالمجلس بعد أن رفض األخيـر إدانـة              "ت الصحيفة   وقال
نائب أمينه العام داود عبد اهللا لتوقيعه إعالناً يدعم حماس، بالرغم من تهديدها بقطع عالقـات الحكومـة                  

عن مهاجمة قوات البحرية    أن عبد اهللا وقّع اعالناً يدافع       "أوضحت  ". معه ما لم يتخذ المجلس إجراء ضده      
  ".البريطانية في حال حاولت منع تهريب األسلحة إلى قطاع غزة

 ألف جنيه علـى األقـل كمـنح مـن           150أن المجلس اإلسالمي، الذي حصل على       " ديلي ميل "وذكرت  
ظـالم  "الحكومة البريطانية، رد باإلعراب عن صدمته من اإلجراء الذي اتخذته بليـرز ووصـفه بأنـه                 

أصدر بياناً استفزازياً رداً على استراتيجية الحكومة البريطانية الجديدة         "مشيرة إلى أن المجلس     ،  "وأخرق
لمكافحة اإلرهاب والتي هددت باتخاذ موقف صارم حيـال الجماعـات اإلسـالمية المروجـة ألفكـار                 

  ".التطرف
26/3/2009المستقبل،   

  
  أموال حكومية نرويجية تستخدم لبناء المستوطنات بالضفة .55

المنبثقة " إسرائيل "–كشفت مصادر إعالمية في النرويج أن شركة أفريقيا:  عصام واحدي- كوبنهاجن 
النرويجية الحكومية تستثمر أمواال في قطاعات البناء الخاصة بثالث " دانيا سيبوس"عن شركة 

ئدات  مليون دوالر من عا200مستوطنات يهودية في الضفة الغربية باألراضي المحتلة، فإن حوالي 
النفط قد استثمرت في بناء المستوطنات اليهودية المخالفة للقانون كما جرى شراء أسهم حكومية 

  . مليون دوالر85إسرائيلية بمبلغ 
وأضافت المصادر أن األموال النرويجية الحكومية تستثمر في قطاعات أخرى وشركات تعنى بالبناء 

  ".في بناء الجدار العازل أيضاًوأنها ضد ما يسمى بحل الدولتين وأنها استعملت "
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خاصة " إسرائيل"وطالبت أحزاب المعارضة وزارة المالية بالتدخل وسحب تلك األموال من االستثمار في 
لن نرضى باستخدام األموال النرويجية في "وقال أحد تلك األحزاب . استثمارات عوائد النفط النرويجي

   وأن تستثمر في غزة مثالً في مشاريع اقتصادية وتنمويةبناء المستوطنات ونريدها من أجل الحل السلمي
26/3/2009الوطن، السعودية،   

  
  أسوأ ما يمكن أن يحدث للشرق األوسط: أفيغدور ليبرمان .56

  "اإلندبندنت" –روبرت فيسك 
بعد أيام فقط من صعود الدمدمة والغضب من نجاح اللوبي اإلسرائيلي في إبعاد المفوه تشارلز فريمـان                 

ته االستخباراتية المفترضة مع الرئيس أوباما، ينبغي علـى العـرب اآلن أن يقبلـوا بـوزير                 عن وظيف 
الخارجية اإلسرائيلي، والذي جلبت تعليقاته عن اختبارات الوالء للفلسطينيين، إن تحدثنا بصراحة، إلـى              

  .حكومة مجلس وزراء نتنياهو واحداً من أكثر الساسة استدعاء للنفور في الشرق األوسط
ألسـباب  –نتج العراقيون صدام حسين المكروه، وخلق اإليرانيون أحمدي نجاد الغرائبي وغير العقالني             أ

 واآلن انتخب اإلسرائيليون رجالً، أفيغدور ليبرمـان الـذي          –وسأدع الحديث عن الزعيم الليبي      . جنونية
  .يتجاوز في شارونيته حتى أرئيل شارون نفسه

" الوجـه الحقيقـي   "بهجتهم القاسية ألن الغرب سـوف يـرى أخيـراً           عبر القليلون من الفلسطينيين عن      
 وسوف يـسود الهـراء      -عندما أصبح شارون رئيساً للوزراء    –وقد سمعت مثل هذا من قبل       . إلسرائيل

أن يقدم التنازالت الالزمة إلبـرام صـفقة مـع          " مشتدد متطرف "االعتيادي القائل بأنه ال يستطيع سوى       
  .الفلسطينيين
لكن الحقيقة هي رئيس الوزراء القادم قد أوضـح         . نوع من إيهام النفس مرضاً شرق أوسطيا      يشكل هذا ال  

تماماً بأنه لن يكون هناك حل دولتين، كما زرع شجرة على مرتفعات الجوالن ليري السوريين أنهم لـن                  
واآلن، جلب إلى مجلس الوزراء رجالً يرى حتى عرب إسرائيل كمـواطنين مـن الدرجـة                . يستعيدوها

  .لثانيةا
التي تعرض نفسها كلـوبي  ) آيباك(ذلك آن   . ستكون رحلة ليبرمان األولى إلى واشنطن بمثابة حجر كريم        

إسرائيلي عندما تعمل في الحقيقة مع الليكوديين سوف تقاتل ألجله، وسيكون على الـسيدة هـيالري أن                 
ن تفرض اختبار الوالء على     من يدري، حتى أنه ربما يقترح عليها أ       . تحييه بحرارة في وزارة الخارجية    

  .واألفق يمضي بال نهاية.  وهو ما يعني طلب قسم الوالء من باراك أوباما نفسه–األقليات العربية أيضاً 
يمكن لحسني مبارك أن يكـون لمـسة ناعمـة          . في مصر، سوف يواجه أفيغدور ليبرمان أوقاتاً صعبة       

 تجشم مخاطر كبيرة من أجل صـيانة سـالم   لألميركيين، لكنه كان ليبرمان هو الذي أغضب بشدة رجالً      
يذهب إلـى   "بلده مع الدولة اإلسرائيلية، عندما شكا من أن الرئيس المصري ينبغي أن يزور إسرائيل أو                

  ".جهنم
ثار غضب المصريين عندما قرأوا في صحفهم أن ليبرمان تحدث عن إغراق الفلسطينيين فـي البحـر                 

وليلة السابع عشر من الجاري، ظهر      . ئيليين الذين تحدثوا إلى حماس    اإلسرا-الميت، أو إعدام الفلسطينيين   
، حتى مـع    "منظمة بربرية معادية للسامية   "أحد مؤيدي ليبرمان على محطة الجزيرة ليصف حماس بأنها          

قبل وبعد اتفاقيـات    " بربرية"أن الضباط اإلسرائيليين كانوا قد تحدثوا علناً مع الجماعة التي يفترض أنها             
  .أوسلو

لكن تنامي مثل هذه اإلدارة المتطرفة في إسرائيل وردة فعل إدارة أوباما اليائـسة لمـا يـدعى مؤيـدو                    
وكانـت صـحيفة    . إسرائيل الذين دمروا مهنة فريمان، يمكن أن تكون أخباراً خطرة في الشرق األوسط            

ت المتحدة الجبانة   هزيمة فادحة لمالحظات الواليا   "الصادرة من جدة قد دعت كارثة فريمان        " آراب نيوز "
والداجنة التي أصدرها السكرتير الصحافي األميركي روبرت غيبس عندما سئل عن السبب في أن أوباما               
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لقد راقبت باهتمام شديد كيف يفهم النـاس األمـور المختلفـة            : "إزاء قضية فريمان فقال   " وقف صامتاً "
لى جماعة معينة أو شـديدي القـرب مـن          الخاصة بسياستنا وخالل الحملة حول ما إذا كنا قريبين جداً إ          

، قـال   "إجابات مباشرة "وعندما طلب إليه تقديم     ". ولذلك، فإنني ال أمنح الكثير من التفكير لهؤالء       . أخرى
  ".لقد تحدثت إليكم بالصراحة التي أستطيعها: "غيبس

 تفسير السبب   عندما حاولت األسبوع الماضي   " النيويورك تايمز "كان ذلك مضحكاً على نحو يشبه صحيفة        
الذي جعل الليدي هيالري خائفة من إغضاب اإلسرائيليين خالل تشكيل حكومة نتنياهو عنـدما وصـفت                

  ".ال يساعد"تدمير ألف منزل فلسطيني على أنه 
انعكاساً للمشهد المخادع في الشرق األوسط، حيـث        "إن حذرها إزاء الشرق األوسط، كما أوضحت، كان         

ولك ".  أن تنفش ريش الغضب في أوساط الدوائر االنتخابية هناك في الوطن           يمكن لعبارة في غير محلها    
أن تراهن على أنها يمكن أن تفعل، وعندما يأتي السيد ليبرمان إلى البلدة، سنرى إلى مـن يعـود ذلـك                     

  .الريش
الروس ومع ذلك، لدى التفكير جيداً في لغة أفيغدور ليبرمان التي تشعل النار، فإنه يتحدث مثل القوميين                 

  .أكثر مما يتحدث مثل العلماني اإلسرائيلي الذي يدعيه لنفسه
كنت قد غطيت أحداث حمام الدم في البوسنة في أوائل التسعينيات ويمكنني أن أقارن لغة ليبرمان، لغـة                  

  .مع لغة السادة مالديك وكرازيتش وميلوسوفيتش/ اإلعدامات، واإلغراق، وجهنم وقسم الوالء
هيالري ورئيسها أن يسحبا بعض الكتب حول الحرب في يوغسالفيا الـسابقة إذا مـا               ينبغي على السيدة    

  .لن يكون هو الوصف المناسب" ال يساعد. "أرادا فهم الشخص الذي يتعامالن معه اآلن
  26/3/2009الغد، األردن، 

  
 حكومة نتنياهو بين نهجي ليبرمان وباراك  .57

  حلمي موسى
حكومة بنيامين نتنياهو التي ستعرض على األغلب على الكنيست اكتملت مساء أمس الصورة النهائية ل

مما يعني أن لدى » البيت اليهودي«وأعلن اكتمال الصورة باتفاق الليكود مع حزب . يوم االثنين المقبل
ويبدو أن نتنياهو . »شاس«والعمل و» إسرائيل بيتنا«أصوات الليكود و، فضال عن هؤالء، نتنياهو

 القلية المقبلة إلى شق طريقه بين خطي ليبرمان وباراك تجاه العملية السياسية في سيضطر خالل األسابيع
 . ظل إصرار أميركي على حل الدولتين

وأعربت جهات مختلفة في الليكود عن إحساسها بالمرارة جراء ما آلت إليه األمور بشأن الحقائب 
 بيتنا والعمل وشاس والبيت اليهودي الوزارية المتبقية من االتفاقات االئتالفية مع أحزاب إسرائيل

وتعمق هذا اإلحساس مع تزايد الحديث عن أن نتنياهو يريد أن يبقي لنفسه وزارة . ويهدوت هتوراه
المالية لتوجيه األوضاع في ظل األزمة االقتصادية مما يعني عدم بقاء أي منصب رفيع المستوى لوزراء 

الخارجية لليبرمان والدفاع لباراك والداخلية إليلي يشاي فقد توزعت المناصب العليا بين . من الليكود
 . وغيرها كثير

ويرى معلقون أن عوامل التمرد داخل الليكود كبيرة وهي تنتظر فقط رؤية التشكيلة الوزارية التي قد 
ويشير المعلقون على وجه الخصوص إلى الصراع بين قدامى أعضاء . تدفع إلى تبلور هياكل التمرد

 الليكود ممن كانوا في مقاعد المعارضة ممسكين بالجمر، وهم أقلية، وأعضاء كنيست جدد الكنيست من
ويجري الحديث على وجه الخصوص عن الثالثي موشيه يعلون الذي كان يطمح . ممن ركبوا الموجة

ومع ذلك فإن األنظار تتجه على وجه الخصوص . لتولي وزارة الدفاع، وكذلك بني بيغن ودان ميريدور
سيلفان شالوم الذي يعتبر نفسه الشخصية الثانية األشد نفوذا في الليكود والذي ينتظر تولي حقيبة إلى 

 . ويعتقد أنه في حال عدم حدوث ذلك ستبدأ المشاكل الحقيقية لنتنياهو. رفيعة المستوى هي حقيبة المالية
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لية لم يسبق لها مثيل في ابداء وربما لهذا السبب أعلن نتنياهو أن أعضاء الكنيست من الليكود أظهروا مثا
وبعد أن نفدت كل الحقائب السامية في الحكومة الجديدة وتوزيعها على . والوطنية» الشخصية«المسؤولية 

وأعلن أمام كتلة الليكود في الكنيست أنه قام . شركائه االئتالفيين، حاول نتنياهو تهدئة خواطر الليكوديين
ضة إلى وزارتين بحيث تذهب وزارة العلوم للبيت اليهودي وتبقى بشق وزارة العلوم والتعليم والريا

 . وزارة التعليم والرياضة لليكود
وأشار معلقون إلى أن قادة الليكود الذين خاطوا ألنفسهم البزات الرسمية للحقائب الوزارية قبل 

ين حد التندر وذهب بعض القادة الليكودي. االنتخابات يجدون أنفسهم اليوم خارج كل تركيبة وزارية
فكل ما تبقى لليكود في . إذا كنت ترغب في حقيبة وزارية عليك االنضمام إلى حزب العمل: قائلين

وكان أمل سيلفان شالوم بعد تبدد الحقائب . الحكومة الجديدة ست حقائب بين األقل قيمة بين الوزارات
غير أن هذه . ة الصناعة والتجارةالكبيرة، وإصرار نتنياهو على التمسك بحقيبة المالية أن ينال وزار

 . الحقيبة ذهبت مع أخريات لحزب العمل
ويقف في طابور المنتظرين لحقائب وزارية في الليكود كل من سيلفان شالوم وإسرائيل كاتس وليمور 
ليفنات وموشيه كحلون وجلعاد أردان وموشيه يعلون ودان ميريدور وبني بيغن ويوفال شتاينتس ويولي 

وهذا يعني أن هناك عشرة طامحين كبار ليس بوسع بعضهم سوى الحصول على وزارات من . أدلشتاين
 . دون حقيبة

وبمعزل عن الخالفات في حزب العمل فإن لنتنياهو ابتداء من مساء أمس قاعدة ائتالفية صلبة مكونة من 
خالل وإذا ضم نتنياهو إلى الحكومة ). بعد حسم سبعة أصوات من حزب العمل( عضو كنيست 62

ولكن إذا أفلح زعيم .  عضو كنيست67األسبوع الحالي يهدوت هتوراه فإنه يرسخ ائتالفه ليصل إلى 
حزب العمل إيهود باراك في إقناع معارضيه في الكتلة بتأييد حكومة نتنياهو فإن االئتالف سيحظى فعليا 

األسابيع القريبة هي المسألتان ومع ذلك فإن المشكلة األكبر التي ستواجه نتنياهو في  .  نائبا73بتأييد 
ففي ظل األزمة االقتصادية وتعاظم نسبة البطالة وتراجع النمو اضطر لدفع . االقتصادية والسياسية

وعالوة . ومن غير المعلوم كيف سيسددها. تقديمات كبيرة لشركائه االئتالفيين تثقل على الخزينة العامة
ي بين القطبين اللذين يمكن أن يشد كل من باراك على ذلك، هناك الصراع في خط الحكومة السياس

لذلك . وال يبدو أن الرئيس األميركي باراك أوباما في وارد تسهيل المهمة على نتنياهو. وليبرمان إليهما
وهذا يعني أن نتنياهو قد يجد نفسه في مسار تصادمي مع  . أعلن يوم أمس أنه سيدفع باتجاه حل الدولتين

ومعلوم أن االتفاقات االئتالفية التي أبرمها نتنياهو مع األحزاب اإلسرائيلية المختلفة . اإلدارة األميركية
فقد أكد لحزب العمل استمراره في العملية السياسة لكنه أكد . تشمل تناقضات حادة في الجوانب السياسية
ورفض وكذلك أكد إلسرائيل بيتنا أن المستوطنات لن تزال . لشاس أن القدس ليست موضع تفاوض

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مطلع أيار . التجاوب مع مطلب تسيبي ليفني بالقبول بشعار دولتين لشعبين
المقبل مع الرئيس األميركي أوباما مما يعني أن االنتظار لن يطول لرؤية ما إذا كانت الوجهة صداما أم 

 . توافقا بين السياستين األميركية واإلسرائيلية في المنطقة
 26/3/2009فير، الس

  
 حتى ال نلدغ من ذكرى مرتين  .58

 مروان عبد العال
 هكذا تستفيق ذكرى بعد أن غفت زمناً، ليست صدفة ان تنهض بوخز موجع من المكان ذاته، فيكون سر
نفاذها بجلدها، وتصير وصلنا اإلنساني الجديد ولم يلتهمها الغياب، فيحملها قارب النجاة على موج البحر 

 . ر، حيث هو الميناء األخيرالى فم النه
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يوم . يوم اجتمعنا على مدخل اإلياب للمخيم الجريح، عرفت كمال األخ والرفيق والمناضل واإلنسان أكثر
لم يبخل يومها بأن يكون . خطونا معاً خطوتنا األولى على تراب مشبع بالظمأ» نهر البارد«الدخول إلى 

يبلسم الحنين لوطن ينتظرهم . لباحثة عما تبقى لها هناكبين األهل فينساب كدموع تتدحرج مع العيون ا
 . على مفارق الزمن

نحاول الفرح ما استطعنا إليه سبيالً، او حتى اختراعه بالهرج والمرج والرقص او افتعال عرس شعبي، 
ونوزع حلوى العيد، ونحن على وعي مسبق بأي حال عاد العيد، تتالشى أحاديث البطولة أمام لحظة 

لم من الذوبان، وتتوالى الحكايات تحت ظلمة يجترحها ضوء الشموع ووميض الذكرى، لتقول حفظ الح
 . إن بينك وبين المخيم حكاية قديمة، وانك عدت معنا كأنك تعود الى ماض أحببت

تقصها يوم جئته بحراً مدرباً في القاعدة البحرية خلف مركز توزيع االعاشة على شاطئ المخيم، عام 
المفاجئ لك بأني أكملت باقي القصة، وأنا كنت . مرك يومها يزيد على العشرين عاماً، كان ع1970

أصغرك بسنوات، وعن ذكرى ال تنسى من معركة التصدي لإلنزال الصهيوني على القاعدة البحرية عام 
، وعن استشهاد مجموعة من المقاتلين األتراك المتطوعين للتدريب في جهاز العمل الخاص الذي 1972

 . ن يتبع للقائد أبو جهاد الوزير يومذاككا
عن ذكرى نجت معي ولم تحترق، وعن ذاك الشاب الملتحي المتحمس والشجاع والمتقد الذهن والذي 
. يجيد فنون القتال وفي البحر، من الغطس والسباحة وركوب القوارب المطاطية، والحسكات الخشبية

 ذلك التاريخ، ولم أره أبداً وبأنه اختفى من أمام عيني وحينما أخبرتك أنني لم أعد أعرف عنه شيئاً بعد
فسألتني إن كنت ما زلت أذكر اسمه، وعلى الفور أخبرتك بأني ال  . ولم يختف من ذاكرتي رغم السنين

ساعتها، مألت بقهقهتك . وهو اسم حركي طبعا» بالوحش«اعرف اسمه الحقيقي، أذكر فقط أنه يلقب 
وال تعرف من يكون الشخص  : كان، ووقفت لتضرب كفاً بكف، ثم تسألنيالفورية الغزيرة سكون الم

 : وتقول... ؟ لتصدمني بصدفة المكان»الوحش«المسمى 
 . إنه كمال مدحت

لم أكن أعرف قبلها إن الدكتور كمال ناجي الذي وقّع كتاباً في القانون الدولي في معرض الكتاب الدولي، 
د السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية وحامل ملف العالقات وإن اللواء الركن كمال مدحت القائ

أي الفدائي الشرس الذي التقيته يوماً » الوحش«الوطنية مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هو ذاته 
 . مقاتالً في مقتبل الثورة والعمر

ة، على جسدك كتبت نسير الدرب ذاته وعلى مفارق متعدد. إنها صدفة المكان يا صديقي وليس اإلنسان
الثورة تاريخها، فتخرج من وطيس المعارك بشظية أو رصاصة، نحمل متاريسنا ونرحل، لنكتشف أن 
للحب مكاناً لم يحتل وفسحة أمل ال تنقطع من المكان األول وحتى األخير، تواصل بيننا اإلنسان، 

بة الفكرة الجامعة، ونتفق سوياً واستغرق فيك حتى العشق، المشحون بقيم االنتماء، وأصالة الهوية، ورحا
ان اإلخالص للتنظيم يكون بقدر االنفتاح على مساحة األفق الوطني األشمل، وان الخاص في خدمة العام 

 . والكارثة تكون عندما يكون العكس
فكان هاجسك على حرارة الرحيل كيف يفضي الحوار إلى إنهاء كارثة االنقسام؟ لم يغب الفدائي الشرس 

 روح الحوارات الساخنة وال المهمات األصعب، لم تغتله المغريات وبقيت تسكنك فكرة البناء داخلك في
واإلصالح كأساس للمقاومة، لذلك أرادوا قتل اإلنسان فيك وقيمه ودوره، وشراسة المقاتل في صناعة 

 وانطالق حضر بغيابك ذكرى اللقاء األول . بل إلسقاط هوية المكان واإلنسان معاً. الفكرة البناءة
تجربتك من على منصة الثورة دون أن تبخل يوماً حتى بالروح ذاتها، إن كان ميناء الوصول سيكون 

طوبى لك يا أبا بالل،  . كرامة إنسانية وعدالة بشرية ووحدة وطنية وحياة تليق بشعبك وانتصاراً لقضيتك
  . استشهدت كي ال يتكرر الجرح مرة أخرى وحتى ال نلدغ من ذكرى مرتين

 26/3/2009السفير، 
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26/3/2009ة جحا، موقع أمي  


