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  بزعم تهريبها أسلحة لغزة  شاحنة داخل األراضي السودانية17بقصف " ضمنا" يعترف أولمرت .1

رئـيس الحكومـة    ، أن   برهوم جرايـسي   عن مراسلها    الناصرةمن   27/3/2009 الغد، األردن،    ذكرت
 شاحنة على   17أمس بأن جيشه قصف قافلة ضمت       " ضمنا"ف  اإلسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت، اعتر    

الماضي بزعم أنها كانت محملة بأسلحة متجهـة        ) يناير(أراضي السودان في منتصف شهر كانون الثاني        
إلى صحراء سيناء ومنها إلى قطاع غزة عبر األنفاق، وهذا بعد أن كان محللون إسرائيليون ألمحوا هـم                  

  .يلي بهذه العمليةأيضا إلى اعتراف ضمني إسرائ
إننا ننشط في كل    "ومن ناحيته قال أولمرت في مؤتمر لمركز أبحاث استراتيجية في مدينة هرتسليا أمس              

مكان باإلمكان أن نوجه فيه ضربة للبنى التحتية لإلرهاب، إن كان في أماكن قريبـة أو بعيـدة، نوجـه                    
  ".ضرباتنا بشكل يساهم في تعزيز قوة الردع لدينا

إن هـذا النـشاط     "مرت دون أن يربط حديثه بما تم الكشف عنه في اليومين الماضيين قـائال،               وتابع أول 
صحيح في الشمال أو الجنوب، ويشمل سلسلة عمليات، وال جدوى من الدخول في تفاصيل، فكل واحـد                 

  ".باإلمكان أن يستخدم خياله، فمن يعرف يعرف
لقـد حققنـا    "ه قبل نحو أسبوعين قال حرفيا       ومن الجدير ذكره، أن أولمرت، ولدى تلخيص عمل حكومت        

انجازات ستتحدث عنها األجيال، وعمليات كبيرة جدا، وليس كل شيء أطلعنا عليـه الجمهـور، فهنـاك           
  ".قضايا جرى الحديث عنها في وسائل إعالم أجنبية

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجيش االسرائيلي، أو أي ناطق إسـرائيلي رسـمي، وقالـت صـحيفة                   
على موقعها على االنترنت، إن رد الناطق الرسمي بلسان جيش االحتالل كان بقولـه              " يعوت أحرنوت يد"
  ".ال جواب"

عن وكاالت، أن وزير سوداني، أكد أمس، استهداف الشاحنات  27/3/2009 صحيفة فلسطين، وأوردت
ر الدولة بوزارة داخل األراضي السودانية أواخر شهر يناير ومطلع شهر فبراير الماضيين، وذكر وزي

النقل السودانية مبروك سليم، أن موقعاً قريباً من مدينة بورسودان شمالي شرقي البالد تعرض لغارتين 
 شخص بينهم 800جويتين من قبل طائرات في األسطول األميركي بالبحر األحمر، ما أدى إلى مقتل 

ات لقناة الجزيرة الفضائية، أن وأضاف سليم، في تصريح. صوماليون وإثيوبيون وإريتريون وسودانيون
ونفى نقل . الغارتين استهدفتا عددا من السيارات يعتقد بأنها كانت محملة بكميات من األسلحة التقليدية

، مشيرا إلى أن األسلحة "إن القافلة كانت تخص جماعات تهريب واتجار بالبشر: "أسلحة إلى غزة، وقال
  .نكوف بغرض الحمايةالتي كانت معهم خفيفة وال تتعدى الكالشي
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 السالم لن يكون بين أسياد ينعمون بالمياه وعبيد محرومين منهاو ...نحن األفقر مائياً: فياض .2

رئيس الوزراء  أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  27/3/2009الغد، األردن، نشرت 
 على مستوى المنطقة، وأضاف اًالفلسطيني سالم فياض أكد أمس أن الشعب الفلسطيني هو األفقر مائي

 الشعب الفلسطيني يحرم بفعل االحتالل، من حقه اإلنساني إن"بمناسبة االحتفال بيوم المياه العالمي، 
 لترا للفرد في اليوم، 70وحقوقه العادلة الموصى بها عالمياً، فحصة الفرد الفلسطيني ال تتجاوز 

حر ومن حصته العادلة من المياه في األحواض الجوفية باإلضافة إلى حرمانه من الوصول إلى النهر والب
  ".في الضفة الغربية

يتفاقم الوضع في قطاع غزة، حيث أن نوعية المياه المتاحة في معظمها غير صالحة "وقال فياض 
لالستهالك البشري نتيجة لتزايد الملوحة فيها بسبب استنزاف الحوض، وبسبب تسرب المياه العادمة إلى 

 ".وفي الذي يشكل المصدر الوحيد المتاح لمليون ونصف المليون فلسطيني في القطاعالخزان الج
الوضع المائي في األراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل وضعاً مأساوياً وال يطاق، وخاصة في "وأضاف 
  كما ال يعقل، أن يعيش أهلنا حتى اآلن في أنحاء من محافظة الخليل وجنين وبيت لحم من...قطاع غزة

دون شبكات مياه، أو أن يكون لديهم شبكات ولكنها خالية من المياه، ومن غير المقبول أيضا أن أهلنا في 
وشدد  ".األغوار، وهم على مرمى حجر من نهر األردن ال يجدون ماء بما يكفي الحتياجاتهم األساسية

يذ المشاريع المائية بما فيها السيطرة اإلسرائيلية على األرض ومصادر المياه، وإعاقة تنف"فياض على أن 
، ويضيف "مشاريع الصرف الصحي ومعالجة النفايات، يفاقم من تردي الوضع المائي والصحي والبيئي

ومن المفارقات أن تقوم إسرائيل بتحميل الجانب الفلسطيني التبعات، واقتطاع عشرات ماليين "بالقول 
  ".الجة مياه الصرف الصحي الفلسطينيةالدوالرات من إيرادات السلطة الوطنية تحت ذريعة مع

إن المياه هي حجر األساس لبناء الدولة الفلسطينية واقتصادها، باإلضافة إلى "وقال فياض بنبرة غاضبة 
إخالء المستوطنات وإزالة الجدار، وإن حال عادالً لقضية حقوق المياه يشكل مطلباً فلسطينياً ال يمكن 

وتابع  .مياه أداة تحكم من قبل إسرائيل التي تسيطر على مصادر المياهالقفز عنه، وال ينبغي أن تكون ال
ال ننسى في هذا السياق الدعوة غير المسؤولة والالإنسانية ألحد المسؤولين اإلسرائيليين بقطع "بالقول 

المياه عن األسرى الفلسطينيين، والذين يتجاوز عددهم أحد عشر ألف أسير كأحد الحلول لمواجهة أزمة 
لم يعد مقبوالً أن تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات وبرك "ياه داخل إسرائيل، مشدداً على أنه الم

  ".السباحة في بيوت المستوطنين، بينما ال يجد شعبنا مياهاً للشرب
لمناطقنا الفلسطينية، والتي بموجبها يتم حرمان ) ج(لقد آن األوان أن يتوقف ما يسمى بتصنيف "وأضاف 

طوير مصادره المائية ومشاريعه العمرانية واإلنتاجية واالقتصادية والسياحية، وحتى التعليمية شعبنا من ت
إن شعبنا الذي استخلص الدرس، لن تدفعه هذه الممارسات للرحيل، بل سيزداد تمسكاً .. والصحية

  .بأرضه وبحقوقه، وسيدافع عن حقه في الحياة في وطنه، وفي مياهه
قال  سالم فياض أن ، كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  27/3/2009الشرق األوسط، وأضافت 

  ".لن يكون بين أسياد ينعمون بالمياه، وعبيد ُيحرمون منها"إن السالم، 
  

   على غزةعدوانال هشنب  اجتماع فلسطيني إسرائيليأفشل أولمرت :عريقات .3
 أولمرت إيهودراء اإلسرائيلي المستقيل قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن رئيس الوز

يناير الماضي  /استبق اجتماعاً كان مقرراً عقده بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في كانون الثاني
وأضاف عريقات في تصريحات لوكالة ". عدوان شامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"بشن 

 في واشنطن لمناقشة 3/1/2009ع فلسطيني إسرائيلي في كان مقرراً أن يعقد اجتما"األنباء الفرنسية 
كانت "وأكد عريقات أن كل القضايا ". مقترحات من أجل التوصل إلى اتفاق لكل قضايا الوضع النهائي
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ستناقش على طاولة المفاوضات بوجود الجانب األمريكي الذي يعرف ذلك تماماً ويعرف من كان سبب 
  ". تعطيل هذا االجتماع

استبق ذلك واختار أن يشن عدواناً شامالً على الشعب الفلسطيني في قطاع " بأنه أولمرتيقات واتهم عر
" التهرب اإلسرائيلي"وأضاف عريقات أن االجتماع لم يعقد بسبب ". غزة مما أحبط أي أمل من االجتماع

 غير  عن وجود خرائطأولمرتإن حديث "عريقات قال و". لم تكن جاهزة إال للحرب"وأن إسرائيل 
هو "مضيفاً أن الجانب الفلسطيني " صحيح، واألمور لم تصل إلى مرحلة عرض خرائط بحاجة إلى توقيع

الذي كان جاهزاً التفاق وفق المطالب الفلسطينية والشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق ومبادرة 
  ". السالم العربية

  26/3/2009بي بي سي 
  

  "لفظي خداع "مجرد باالتفاقات التزامه عن نتنياهو تصريحات: البرغوثيمصطفى  .4
 حكومة إن البرغوثي مصطفى .د الفلسطيني النائب الفلسطينية الوطنية للمبادرة العام األمين  قال:اهللا رام

 تدمير يستهدف الذي وبرنامجها سياستها حقيقة على للتغطية" لفظيا خداعا "تمارس باراك ليبرمان نتنياهو
 رجعة ال بصورة االستيطان عبر الواقع األمر وتغيير حقيقية، فلسطينية ولةد إقامة في الفلسطينيين حق
 تصريحات أن ،"برس قدس "وصل مكتوب تصريح في البرغوثي وأكد .االحتالل تكريس بهدف فيها

 الدولتين، حل لمبدأ المطلق رفضه حقيقة يغير ال كالم مجرد هي السابقة باالتفاقات التزامه عن نتنياهو
 مع وصفقته القدس على التفاوض برفض شاس حزب مع صفقة عن جديدة أنباء من شفانك ما وأن

 شطرين إلى الغربية الضفة شطر بهدف) e1 (منطقة في والبناء ادوميم معاليه مستوطنة لتوسيع ليبرمان
 أبو جبل مستوطنة بناء خالل من استيطان من نتنياهو به قام بما يذكرنا إنما القدس وعزل ومحاصرة

  .ساحور وبيت جاال وبيت لحم بيت حاصرت التي غنيم
 المستقلة الدولة فكرة وتشويه لتقزيم محاولة سوى ليس االقتصاد عن نتنياهو حديث أن البرغوثي ورأى
 استثناء دون القوى كل وتوحيد الصفوف توحيد يستدعي مما االحتالل تحت مدنية إدارة مجرد وجعلها
  .نتنياهو حكومة تمثلها التي المخاطر لمواجهة

  26/3/2009قدس برس، 
  

  إسرائيلية قتل بتهمة أمريكية محكمة أمام بالمثول إخطاراً يتلقى الشيخ حسين .5
 محكمة من إخطاراً الفلسطينية، السلطة في المدنية الشؤون هيئة رئيس الشيخ، حسين تلقى: اهللا رام

 يحملون إسرائيليون ضده ارفعه دعوى في نظرها إطار في أمامها للمثول فلوريدا بوالية أمريكية
 إسرائيلية مقتل عن فتح حركة في كمسؤول واالعتبارية الشخصية مسؤوليته بتهمة األمريكية، الجنسية
 السلطة إن: "القضية هذه على رده في الشيخ وقال .األقصى انتفاضة خالل األمريكية الجنسية تحمل

 المحكمة جلسة أن إلى مشيراً ،"عنه للدفاع ريكيينواألم الفلسطينيين المحامين من طاقماً كلفت الفلسطينية
 المثول على موافقتها على الحصول استطاعوا محاميه وأن المقبل الشهر من األول في ستعقد األمريكية
 بمسؤوليته خاص بشكل الشيخ حسين إلى الموجهة التهمة وتتعلق ".كونفرنس الفيديو "نظام عبر أمامها
  .االنتفاضة إبان غزة بقطاع" كيسوفيم "منطقة في األمريكية نسيةالج تحمل إسرائيلية مقتل عن

  27/3/2009قدس برس، 
  

   مدحت اللواءأن هناك خيوطاً أولية في جريمة اغتياليؤكد زكي  .6
أمس بأن وفداً فنياً " النهار"صرح ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي لـ 

 التحقيق اللبنانية أجهزة المقبلة للتعاون مع 48 بيروت في الساعات الـإلىفلسطينياً سيصل من رام اهللا 
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 هناك خيوطاً أولية عن هوية الجناة ونأمل في أن "وأوضح". في قضية اغتيال اللواء كمال مدحت
  ".استكمالها لينالوا العقاب المطلوب

  27/3/2009النهار، 
  

  بلبنان الخاصة الدولية المحكمة إلى مدحت اللواء اغتيال ملف بضم طالب ت"حقوق"منظمة  .7
  في ترى إنها لها مقرا بيروت من تتخذ والتي ،"حقوق "اإلنسان لحقوق الفلسطينية المنظمة  قالت:بيروت
 لالعتدال بغيض استهداف مدحت، كمال اللواء لبنان، في الفلسطينية التحرير منظمة ممثل نائب اغتيال
 اللبنانية الساحة شهدته بما مقاييسها، بكل شبيهة اإلنسانية، ضد جريمة تعتبره كما الفلسطيني، الصف في
 في ،"حقوق "منظمة وطالبت .بارزين وأمنيين وإعالميين سياسيين استهدفت أليمة، اغتياالت سلسلة من
 اغتيال ملف ضم بطلب المعنيين من تتقدم بأن السيادة، صاحبة اللبنانية، الدولة" برس قدس "وصل بيان

 هذا انضمام إجراءات إلتمام الجهود قصارى وبذل بلبنان، الخاصة الدولية المحكمة إلى ه،ورفاق مدحت
 فيما التام بالتعاون الفصائل، وباقي كما فتح، حركة وخاصة التحرير، منظمة طالبت كما .للمحكمة الملف
 إلى القضية ذهه وصول في البناءة للمساهمة أخرى، جهة من اللبنانية الدولة مع وكذلك جهة، من بينهم

 إلى لُيصار الجناة إلى والتوصل االغتيال، بهذا المحيطة الحقائق لكشف بلبنان، الخاصة الدولية المحكمة
  .تعبيرها حد على بالمعتدلين، تطيح التي الجرائم هذه لمثل حداً نضع أن نريد كنّا ما إذا محاكمتهم،

  26/3/2009قدس برس، 
  

  لقاء مسؤولين سوريين ومشعل وشلحنائب عمر سليمان في دمشق اليوم ل .8
علمـت أن مـساعد     " الحيـاة "، أن     دمشقومن  رام اهللا،   ومن  القاهرة،   من   27/3/2009الحياة،  ذكرت  

رئيس االستخبارات المصرية اللواء عمر القناوي سيتوجه الى دمشق اليوم للقاء عدد مـن المـسؤولين                 
الجهاد "خالد مشعل واالمين العام لحركة      " حماس"السوريين، باالضافة الى رئيس المكتب السياسي لحركة        

ورأى مصدر قيادي رفيع فـي      . رمضان شلح، وقيادات تنظيمات وقوى فلسطينية في سورية       " االسالمي
ان الهدف الرئيسي من زيارة القناوي الى دمشق تصب في اطار المساعي المـصرية              " الجهاد االسالمي "

لتوصل الى اتفاق مصالحة ينهي االنقـسام ويـسمح بتـشكيل            الفلسطيني وا  -إلنجاح الحوار الفلسطيني    
إن مصر تريد ان تبلغ الفلـسطينيين       "وقال  . حكومة توافق وطني ترفع الحصار وتعيد إعمار قطاع غزة        

والمجتمع العربي واالقليمي والعالم بأسره، بأنها قامت بدورها على أكمل وجـه، وأمـدت الفلـسطينيين                
وفي حال عـدم التوصـل الـى اتفـاق، فليتحمـل            .  في الملعب الفلسطيني   بطوق النجاة وأن الكرة اآلن    

  ".الفلسطينيون مسؤولية هذا الفشل ألن مصر لم تقصر بل قامت بدور غير مسبوق شهده الجميع
الهدف من زيارة "وعضو وفدها الى الحوار نبيل شعث ان " فتح"من جهته، قال القيادي في حركة 
، الفتاً الى ان "م سوري للحوار ولجهود المصالحة التي تبذلها القاهرةالقناوي لسورية الحصول على دع

الفلسطينيين في حاجة الى دعم عربي كبير، والحصول على دعم من مصر وسورية والسعودية مسألة "
في غاية االهمية وسيكون لها انعكاسها االيجابي على اجواء الحوار وبالمحصلة النهائية على نتائجه 

  ". في تتويج اتفاق المصالحةوإمكان نجاحه
القيادي في حركة حماس الدكتور  أن من غزة،، 26/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 

 إن وفدا مصريا يترأسه اللواء عمر القيناوي نائب مدير المخابرات العامة  قالإسماعيل رضوان
وأوضح . في العاصمة السورية دمشق" حماس"المصرية، سيلتقي يوم غد الجمعة عددا من قيادات حركة 

إن الوفد سيبحث ): "3- 26(مساء الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"رضوان في تصريحٍ خاص لـ
  ".السبل الكفيلة بإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي ُيجرى في القاهرة
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  مفاوضات القاهرة لن تعطَي الفرصة لتكرار التجارب السابقة: الزهار .9
 النائب الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس، في محاضـرة بمخـيم اليرمـوك                قال: شقدم

نريد الـشراكة   ... هذه المفاوضات لن تعطي فرصةً لتكرار ما حدث سابقًا        : "لالجئين الفلسطينيين بدمشق  
  ".فة الغربيةالحقيقية ال االستئثار الذي يعني القضاء على برنامج المقاومة، كما هي الحال في الض

نتكلم في قانون االنتخاب كي ال نعطي فرصةً للتالعب بخيار الشعب           : "وفي السياق ذاته، أكد الزهار قوله     
ونوه فـي    ".كي تخرج المنظمة من قبرها وتلبس ثوب المقاومة       " منظمة التحرير "الفلسطيني، ونتكلم عن    

    ا على مناصب، لكننا     "الوقت نفسه بأنال نريد أن تكرر التجارب الـسابقة؛ كـي ال           القضية ليست تنافس 
نريد كذلك أن نوحد الصف، ونجمع الكلمة، ونبني وال نهـدم، وهـذا هـو               ... يضرب برنامج المقاومة  

: وحول اقتراح الكيان الصهيوني استثناء بعض األسرى وإبعاد آخرين، شدد القيادي على قولـه              ".نهجنا
  ."لن نسمح للعدو بتفريغ الصفقة من صلبها"

يجـب  "كان شعار الكيان في غزة      : "وحول تداعيات الحرب الصهيونية األخيرة على القطاع، قال الزهار        
، عاشوا تحت هذا الشعار، وهم يعدون النتصار ولو كان وهميا، واختاروا غزة ألنها كانـت                "أن ننتصر 

نطقة، والنتيجة أنهم لم    بنظرهم البقعة األضعف، فكانت الحرب بين أضعف بقعة وأقوى قوة نووية في الم            
وشدد على أن نظرية األمن الصهيونية تحطّمت في غزة، وأن حركته            ".لم تنهزم " حماس"ينتصروا وأن   

وأشار إلـى أن نظريـة األمـن         ".تمتلك قوة أكبر من القوة التي حصلنا عليها في معركة غزة األخيرة           "
ل الساعات األولى، إضافةً إلـى أن تكـون         ُبنيت على التفوق العسكري وحسم المعركة خال      "الصهيوني  

  ".، إال أن كل هذه األسس فشلت في النهاية48المعركة خارج أراضي 
ذات أبعاد إستراتيجية؛ فقد ضربت صلب النظرية األمنية الصهيونية؛ حيث          "وأكد أن هذه المعركة كانت      

  ".م1948امتدت المعركة إلى عمق األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  26/3/2009ركز الفلسطيني لإلعالم، الم

  
  السودان الستهداف كاذبة ذريعة حماس إلى مهرب سالح عن الحديث: البردويل .10

 في األمريكية الطائرات قصفتها التي القافلة تكون أن قاطعا نفيا" حماس حركة نفت: الخرطوم ـ  غزة
 األسلحة بنقل بعيد من أو قريب نم عالقة لهما الماضيين) فبراير (وشباط) يناير (الثاني كانون شهري
  .السودان على الحرب لبدء كاذبة مبررات إال ليس ذلك أن وأكدت غزة، قطاع إلى

 تصريحات في البردويل صالح الدكتور" حماس "حركة عن الفلسطيني التشريعي المجلس عضو ووصف
: وقال للسخرية، مثير كالم بأنه غزة إلى السودان من مهرب سالح عن الحديث" برس قدس"لـ خاصة

 األمريكية الطائرات استهدفتها التي السيارات قافلة في أسلحة وجود عن تتحدث التي المعلومات هذه"
 األجواء فاختراق السودان، الستهداف مبررا إال ليس وهو حقيقة، للسخرية مثير السودان في اإلسرائيلية
 مخطط من جزء وهي السودان، على وتعديا جريمة يعتبر األشخاص من الهائل الكم هذا وقتل السودانية
  ".كاذبة حجج تحت السودان لمهاجمة أمريكي
 األقدر هي وأنها مصر، توجد وغزة السودان بين أن الحجج هذه كذب يؤكد ما أن إلى البردويل وأشار
  .غزة إلى السالح دخول بمنع واألولى

 26/3/2009قدس برس، 
  

  بعاد عدد من االسرى الى خارج البالدمسألة احماس تبدي مرونة في ": الحياة" .11
ان الحركة ستقبل المطلب االسرائيلي "  الحياة"لـ "حماس"قال مسؤول في : القاهرة، رام اهللا، دمشق

الى الخارج، في مقابل موافقة اسرائيل على قائمة " الخطرين" القاضي بإبعاد اسرى تصفهم اسرائيل بـ
ابعاد "واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان . م الذين تطالب الحركة باطالق سراحه450الـ
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بعض االسرى افضل من بقائهم في السجن مدى الحياة، خصوصاً وان فرص المبعد في العودة اكبر 
وقال غير مسؤول في الحركة ان الساعات االربع والعشرين  ".بكثير من فرص االسير في الحرية

  . ز الصفقةالقادمة ستكون مهمة، وربما حاسمة في انجا
ل اإلعالم العبرية عن مصادر سياسية اسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن الموقف اإلسرائيلي ئونقلت وسا

 أسيراً فلسطينياً الستكمال قائمة الـ 125تقديم قائمة أسماء جديدة بـ " حماس"لم يتغير وأن المطلوب من 
". حماس"ن القائمة األولى التي قدمتها  أسيرا م125 أسيرا، بعدما رفضت اسرائيل إطالق سراح 450

  .ولم تستبعد المصادر انجاز صفقة تبادل أسرى في غضون وقت قصير
  27/3/2009الحياة، 

  
   التحرير منظمة باتفاقات بااللتزام المطالبة في اهللا رام لسلطة مبرر ال: سعدات .12

سعدات المعتقل في السجون أحمد " الجبهة الشعبية"قال األمين العام لـ :  محمد يونس- رام اهللا 
االسرائيلية ان السلطات نقلته أخيراً الى زنزانة منفردة في قسم العزل في سجن عسقالن، وابلغته ان 

  .عائلته ممنوعة من زيارته لمدة ثالثة اشهر
وقال سعدات في رساله نقلها محاموه ان السجانين ابلغوه بأن عزله جاء بهدف منعه من مواصلة نشاطة 

وقال سعدات انه يعيش في زنزانة صغيرة مساحتها ثالثة . من داخل السجون" الجبهة الشعبية"ة في قياد
وذكر في الرسالة ان السجانين . امتار وربع المتر، تشمل الحمام والمرحاض والسرير، وفيها جهاز تلفاز

نهم ينقلونه على هذه واشار ايضا الى ا. ينقلونه مقيد اليدين والرجلين الى فسحة للسجن لمدة ساعة يوميا
  .الصورة عندما يقابل محاميه

وذكر سعدات في رسالته بأنه تعرف في العزل على اسرى فلسطينيين معزولين من سنوات طويلة مثل 
األسير حسن سالمة من غزة المعزول منذ ثماني سنوات، واالسير موسى صالح المعزول منذ اربع 

يين اسرائيليين، وان السجانين ال يسمحون له بالتحدث الى وقال ان في قسم العزل سجناء جنائ. سنوات
  .زمالئه في الزنازين المجاورة

ان ُيكلل "ووجه سعدات رسالة الى المتحاورين من ممثلي الفصائل المختلفة في القاهرة قائال انه يأمل في 
لسلطة ومنظمة الحوار بإنجاز وحدتنا الوطنية كأساس لبناء وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في ا

التحرير والخروج من حالة االنقسام لمواجهة التحديات المطروحة أمام شعبنا جراء تصاعد هجمة 
من الطبيعي أن يجري : "واضاف". االحتالل على شعبنا ومكوناته الوطنية وأرضه ومقدساته وحقوقه

 ووثيقة 2005ة العام تسريع الحوار وإنجازه، خصوصاً وإن مساحة التوافقات ممثلة في اتفاق القاهر
 تشكل أساسا إلنجاز الوحدة وبناء مؤسساتنا الوطنية في الظرف 2006) يونيو( الوفاق الوطني حزيران

وقال انه ال يجد أي ُمبرر لمطالبة السلطة بالتزام االتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير ". الراهن
  ". توقيعهاخصوصاً وان إسرائيل ال تقيم أي وزن لهذه االتفاقات منذ

  27/3/2009الحياة، 
  

   الضفة وتشكيل مقاومة سرية لمواجهة خطط االستيطانبيد عمل السلطة حماس تدعو لتجم .13
دعا قيادي في حركة حماس امس الخميس إلى تجميد عمل السلطة الفلسطينية في  :غزة ـ اشرف الهور 

ـ            رد علـى المـشاريع والخطـط       الضفة الغربية وحّل األجهزة األمنية وتشكيل قيادة مقاومة سـرية، ك
  .االستيطانية التي تجري ويتردد أن الحكومة اإلسرائيلية المقبلة تعتزم تنفيذها

وقال القيادي في الحركة وأحد نوابها المنتخبين يحيى موسى إن ما كشفت عنه وسائل إعالم عن اتفـاق                  
المكلف تشكيل الحكومـة    " ودالليك"أفيغدور لبيرمان ورئيس حزب     ) إسرائيل بيتنا (سري بين رئيس حزب     
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يعكس خطـورة وجـود المتطـرف       "االسرائيلية بنيامين نتنياهو لتوسيع االستيطان في القدس والضفة،         
  ".ليبرمان في رأس الحكم اإلسرائيلي

االستيطان موجود ومتفش كالسرطان فـي الـضفة الغربيـة والقـدس والخـوف              "وأضاف موسى أن    
يلية لتسريع عملية تهويـد األرض الفلـسطينية فـي المرحلـة            والمؤشرات تشير إلى وجود خطط إسرائ     

  ".المقبلة
ـ         صناعة أزمة للمجتمـع الـدولي وهـذه فرصـتنا          "ورأى أن الحل األمثل لمعالجة هذه التطورات هو ب
  ".للخروج من الكثير من المآزق واالشتراطات الدولية

األجهزة األمنية واالنحياز إلى قطـاع      أنادي بتجميد السلطة عملها في الضفة الغربية وحّل         "وقال موسى   
غزة بحيث يوضع االحتالل أمام مسؤولياته كقوة احتالل للضفة وفي الوقت نفسه يتم تشكيل قيادة سـرية                 

  ".لمقاومة االحتالل واالستيطان في الضفة
وفي ظل سلطة أخـرى تفـرض شـروطها         " االحتالل"وشدد على أنه ال يمكن ممارسة السلطة في ظل          

  ".بهذا الخيار يمكن التصدي من موقع قوة للهجمة الصهيونية"، معتبرا أنه وهيمنتها
  27/3/2009القدس العربي، 

  
  مصالحة بلعاوي وفتوح ويعمل على اعادة تاهيل دحالن للحياة العامةل يسعىعباس : تقرير .14

الماضي ظهور القياديين في حركة فتح محمد دحالن وروحي فتوح ظهر الجمعة             :ـ بسام البدارين   عمان
حول الرئيس محمود عباس في مسجد المقاطعة في رام اهللا كان مشهدا مرسـوما بعنايـة فـي المـسار                    
السياسي، اثار وال يزال يثير الكثير من التساؤالت ليس فقط في مستوى التكتل واعادة التجمـع لرمـوز                  

  .التيار االصالحي في حركة فتح ولكن في مستويات القرار الفلسطينية كلها
التي رعاها  } للمصالحة{االولى انه برز في اليوم التالي تماما        .. ية هذا الظهور تنحصر في مسألتين       واهم

عباس شخصيا بين روحي فتوح ورفيقه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي بعد تجاذب حاد                
  .وداخلي بينهما على خلفية قرار وقف التحقيق القضائي مع االول

 محمد دحالن الى الواجهة الرئاسية ومن اوسع االبواب الرئاسية وبشكل يقول فيه عباس              والثانية انه يعيد  
ضمنيا بأن عودة دحالن اصبحت واقعا موضوعيا بالرغم من المالحظات التنظيمية ضده على خلفية مـا                

  .حصل في غزة وبالرغم من عدم وجود موقع او وظيفة رسمية له
فتحاوية خبيرة ان عباس يعيد تأهيل الثنائي المثير للجدل فتـوح           معنى ذلك ببساطة كما التقطته مجسات       

  .ودحالن ويعلن ذلك بوضوح استعدادا لمرحلة ما مقبلة مؤكدا بانهما يتمتعان بظل الرئاسة وحمايتها
 فتوح يتنشط ويستعيد حضوره في المشهد العام واالعالمـي وبـان            -لكن االعمق ايحاء بأن تيار دحالن     

ع الصفوف ويحشدها استعدادا لمعركة ما يقدر الخبراء بانها تختص باحياء برنامجه            الرئيس عباس يستجم  
التفاوضي السلمي والسياسي وتستعد للمواجهة الفتحاوية االهم التي دخلت في سياق االستحقاق وهي قرب              

  .انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح
اذا ما انعقـد    " حركية"جنب اي مفاجآت    في جبهات موازية يقول المقربون من عباس بانه يخطط جيدا لت          

 فتـوح داخـل اللجنـة المركزيـة         -المؤتمر الحركي، لكن المتربصين ببرنامجه السياسي وبتيار دحالن       
وخارجها يتحدثون مسبقا عن مفاجآت من العيار الثقيل يجهزها نشطاء الحركة الميدانيون والتـاريخيون              

  .وفونات الفضائياتالبعيدون منذ اوسلو عن اضواء االعالم ومايكر
وبالنسبة للقيادي بلعاوي اظطر للخضوع لضغط عباس والتصالح مع فتـوح وان كـان فـي المجـالس                  
الخاصة جدا يتمسك برأيه حول عدم موافقته على ما حصل في قضية االخير التي اوقف التحقيـق فيهـا          

  .سيبطلب من الرئيس عباس وحفظت في السجالت بعد ان كادت تطيح بمستقبله السيا
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وبلعاوي قبل ذلك كان المحرك االساسي وراء منع فتوح من حضور اخر اجتماع للمجلس الثوري علـى                 
اساس ان حضوره مخالف للوائح الداخلية ما دام يخضع لتحقيق قضائي في قضية الهواتف الشهيرة، لكن                

رف المغلقة قبـل ان     فتوح هاجم بالمقابل موقف بلعاوي وراء الكواليس وتبادل الرجالن االتهامات في الغ           
يطفىء الرئيس عباس النار ويجبر بلعاوي على المصالحة بعد ان رفضها مبلغا جميع االقطاب بوجـود                

  .اولويات ومعارك سياسية وتنظيمية اساسية تتطلب نبذ الخالف البيني
لتي شكلت  وبالنسبة لدحالن ال يزال بعض المشاغبين من ابناء الحركة يذكرون الجميع باللجنة التحقيقية ا             

في احداث غزة ووجهت له اصابع االدانة على امل تقليل فرصه في العودة والنفوذ، لكن ظهوره العلنـي             
الى جانب عباس في صالة الجمعة كان رسالة يفترض ان تصل من الزعيم البناء الحركة الذين يـصر                  

 فـي عمـق اقـاليم       بعضهم على التحرش بدحالن الذي وسع بدوره خالل االسبوعين الماضيين نشاطاته          
حركة فتح وتحديدا في الخارج على امل النجاح في تجاوز عقبة المؤتمر الحركي واختياره عضوا جديدا                

  .في مركزية الحركة التي طالما هاجمها
ويعتقد على نطاق واسع بان جناح فتوح ودحالن يخطط لالنضمام قريبا الى عضوية اللجنـة المركزيـة                 

لقاءات ونشاطات رموز هذا المحور بالترتيب مع ناصر القدوة وابو علـي            للحركة فيما لوحظ تزايد في      
  .شاهين وفادي الكرنز وجميعهم مرشحون لالنضمام للجنة المركزية

  27/3/2009القدس العربي، 
  

  المقاومة أوكلت إلى حماس ملفَّي التهدئة والتبادل ألنها األحرص على الثوابت: أبو عبير .15
ـ    " لجان المقاومة الشعبية  " باسم    أبو عبير الناطق   قال: دمشق المركـز الفلـسطيني    "في تصريحٍ خاص لـ
قـضية  " حمـاس "فصائل المقاومة الفلسطينية توكل إلى اإلخوة في حركة         "إن  ) 3-26(الخميس  " لإلعالم

هي من يقود المقاومة في     " حماس"، مؤكِّدا أن    "التهدئة، وكذلك قضية التفاوض إلتمام صفقة تبادل األسرى       
ساحة الفلسطينية، وأنها األجدر بقيادة الشعب الفلسطيني، واألحـرص علـى الحفـاظ علـى الثوابـت               ال

  .الفلسطينية التي باعها البعض
  26/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
    اإلسرائيلية ـ األمريكية الحلول على الرهان وقف الدوحة قمة تطالب" الشعبية" .16

 تحضيراً الدوحة، القطرية العاصمة في المنعقد العربية الجامعة مجلس اجتماع الشعبية الجبهة دعت: غزة
 الشعب مقاومة ودعم الفلسطينية، القضية وضع إلى الشهر هذا نهاية عقدها المزمع العربية القمة للقاء

  .األعمال جدول رأس على المستويات مختلف على الفلسطيني
" برس قدس "لـ منه نسخة أرسلت) 26/3 (الخميس اليوم لها صحفي بالغ في الشعبية الجبهة وطالبت
 البدائل وإيجاد السالم، بمفاوضات يسمى وما اإلسرائيلية، ـ األمريكية الحلول على الرهان بوقف

 السالم بمشاريع يسمى وما المفاوضات، لهذه االحتالل لتوظيف حد بوضع الكفيلة والقومية الوطنية،
المدينة وتهويد االستيطان، وتسريع مضاعفة عبر الواقع، راألم سياسات فرض في الوقت لكسب غطاء 
 القضية تفتيت تستهدف محكمة، إستراتيجية مخططات سياق في مثيل، له يسبق لم بشكل المقدسة

 وشعوبها، وثرواتها، المنطقة على السيطرة وإطباق وحقوقاً، وهوية، وكياناً، وشعباً، أرضاً، الفلسطينية
  .البالغ تعبير حد على المهيمن، واالقتصادي األمني، مركزها لاالحتال دولة تحتل بحيث

 26/3/2009قدس برس، 
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  المقاومة تشتبك مع االحتالل شرق خان يونس  .17
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن اشتباكات عنيفة وقعت أمس، بين  :وكاالت- فلسطين/خان يونس/ نابلس

  .شرق محافظة خان يونسرجال المقاومة وقوات االحتالل شرق القرارة شمال 
وبحسب تلك المصادر فإن قوة إسرائيلية تتكون من عشرة جنود من المشاة، وعدد من اآلليات كانت تقوم 

فتحت النار على المزارعين الفلسطينيين في تلك " كسوفيم"بعملية تمشيط شرق القرارة بالقرب من موقع 
وأضاف أن اشتباكات  .كان على النار بالمثلالمنطقة، حيث رد رجال المقاومة الذين تواجدوا في الم

عنيفة دارت في تلك المنطقة لفترة قصيرة، ثم توقف إطالق النار دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في 
نسخة عنه،  " فلسطين"الذراع العسكري للجهاد اإلسالمي في بيان وصل " سرايا القدس"وأعلنت  .األرواح

 في تلك المنطقة مع عدد من جنود المشاة واآلليات العسكرية أن عدداً من مقاتليها خاضوا اشتباكا
  .اإلسرائيلية

  27/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حماس اوقفت احد ناشطي سرايا القدس بعد اشتباك مع اسرائيليين ": القدس العربي" .18
، الجناح المـسلح لحركـة الجهـاد    "سرايا القدس"اعلن مسؤول في  :ـ ا ف ب" القدس العربي"غزة ـ  

السالمي، امس الخميس ان اجهزة االمن التابعة للحكومة المقالة في غزة اوقفت احد ناشطيها اثر اشتباك                ا
سـرايا  "وقال مصدر قيـادي فـي        .مجموعة لها مع جنود اسرائيليين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة         

االمـن  اعتقل جهاز   "رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من غزة              " القدس
من تنفيذ عمليـة جهاديـة شـرق        ) امس(الداخلي التابع لحماس احد مجاهدينا اثناء عودتهم صباح اليوم          

اعتقلوه بناء علـى ادعـائهم ان       "واضاف   ".القرارة جنوب خانيونس وقعت عقب اشتباكات مع الصهاينة       
لم يفرج عنه حتى     "مشيرا الى انه  " حماس اتفقت مع الجهاد على تطبيق تهدئة في غزة، هذا غير صحيح           

  ".اآلن
  27/3/2009القدس العربي، 

  
  لمدة ستة أشهراالحتالل يحول نواب وقادة من حماس لالعتقال اإلداري  .19

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية عصر أمس، قراراً بتحويل النائبين عن كتلة حماس البرلمانيـة              :غزة
 . إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة شـهور       في المجلس التشريعي الفلسطيني نزار رمضان وعزام السلهب       

وكانت ذات المحكمة أصدرت في وقت سابق أمس، نفس الحكم على ناصر الدين الشاعر نائـب رئـيس       
  .الوزراء السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة والشيخ عدنان عصفور القيادي في حركة حماس

  27/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   من قادة الفصائل أسرى10 تتحفظ عن إطالق "إسرائيل": "الجريدة"كتائب القسام لـ  .20
" الجريـدة "في تصريح خاص لـ" كتائب القسام"أكد أبوعبيدة الناطق الرسمي باسم     :  سمية درويش  -غزة  

وقال  ".حماس لن تتنازل عن شروطها ومطالبها     "تمسك حركته بثمن اإلفراج عن شاليط، مشدداً على أن          
هذا األمر لن   "، مؤكداً أن    "فق على ابعاد أي أسير من ذوي المحكوميات العالية        لم توا "أبوعبيدة إن حركته    

 مـن قـادة الفـصائل       10إسرائيل ال تزال تصر على عدم إطالق سراح         "وكشف ابوعبيدة أن    ". يتم ابدا 
  ".المدرجة أسماؤهم في الصفقة، إال إننا مصرون على إخراج كل األسماء المدرجة لدينا

  27/3/2009الجريدة، الكويت، 
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  ينا باالنضمام الى الجهاد لسجن لشابين عربيين من شفاعمرو دمحكمة إسرائيلية تحكم با .21
قضت محكمة إسرائيلية أمس بسجن شابين فلسطينيين من عرب الداخل بعد إدانتهما بمحاولة : الناصرة

بالضفة الغربية المحتلة، في رام اهللا " الجهاد"عبر االنضمام إلى خلية تابعة لحركة " المس بأمن الدولة"
وكان الشابان وكالهما من مدينة شفاعمرو، . ضد أهداف إسرائيلية" إرهابية"خططت لتنفيذ عمليات 

   .من العام الماضي) أغسطس(قضاء الناصرة، اعتقال في آب 
  27/3/2009الحياة، 

    
   في قوى األمنجنوب لبنانقائد منطقة تقدم درعاً تذكارياً لحماس  .22

برئاسة أبو أحمد فضل قائد منطقة الجنوب االقليمية في قوى االمن الـداخلي     " حماس"ن حركة   زار وفد م  
العقيد منذر االيوبي في مكتبه في سرايا صيدا حيث جرى بحث في االوضـاع االجتماعيـة واالمنيـة                  

التي قامت بها   للجهود  "وقدم الوفد للعقيد االيوبي درعاً تذكارية تقديراً        . للمخيمات الفلسطينية في الجنوب   
قطعات قوى االمن الداخلي في الجنوب خالل العدوان االسرائيلي على قطاع غـزة وال سـيما خـالل                  

". االعتصامات واالحتجاجات التي حصلت استنكاراً للعدوان او تسهيالً لحمالت الدعم وجمع التبرعـات            
 .وشكر العقيد االيوبي باسم قوى االمن الداخلي للوفد بادرته

 27/3/2009 المستقبل،
  

   جو متطورة-بملياري دوالر لتزويدها صواريخ بحر صفقة سالح إسرائيلية كبيرة مع الهند .23
أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن الصناعات العسكرية اإلسرائيلية أبرمت :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وتشمل اساسا صواريخ ، هي األكبر من نوعها،  صفقة كبيرة مع الهند لبيعها أسلحة بقيمة ملياري دوالر
  .مخصصة لسالح البحرية الهندي" 8براك "متطورة من طراز 

بتزويد الهند اجزاء من " رافائيل"وأفادت التقارير أن الصفقة تقضي بأن تقوم شركة صناعة االسلحة 
، بتزويد نيودلهي "دلتا"الصاروخ المتطور على أن تقوم الصناعات الجوية، عبر شركة أخرى بإسم 

  . اإلنذار المبكر الخاصة بهذه الصواريخمنظومات
أمس إلى تكتم الصناعات العسكرية اإلسرائيلية عن الصفقة بسبب " يديعوت أحرونوت"وأشارت صحيفة 

الجدل الدائر حول جدواها بين الحكومة والمعارضة في الهند، واتهام المعارضة مسؤولين حكوميين 
  .ماثلة سابقة مع إسرائيل تبلغ ماليين الدوالراتبتجاوز القانون والحصول على رشوة في صفقات م

 جو أو بحر - الذي يبلغ طوله أربعة أمتار هو صاروخ أرض " 8براك "ووفقاً للصحيفة فإن الصاروخ 
 جو يعتبر األكثر تطوراً من نوعه في العالم وقادرا على توفير الحماية لوحدات عسكرية ولطائرات - 

  . كلم70واألسطول البحري على مدى 
ونقلت عن وسائل إعالم هندية قولها إن التوقيع على الصفقة الجديدة يأتي في وقت يجري في نيودلهي 
تحقيق مع وزراء بينهم وزير الدفاع السابق جورج فرنانديز وضباط كبار حول شبهات تحوم حول 

 ضبابية، صفقات عسكرية سابقة أبرمت بين الهند وإسرائيل أبرزها صفقة تم التوقيع عليها في ظروف
  ".وليس عبر القنوات المتبعة لتزويد سالح البحرية الهندي بصواريخ براك

وأشارت الصحيفة إلى ان عقبات كثيرة اعترضت طريق الصفقة بسبب موقف المعارضة الهندية منها 
وأضافت أن ضابطاً رفيعاً في سالح البحرية . ودخول صناعات عسكرية في دول اوروبية على الخط

بر الصاروخ غير ناجح وأن الصفقة أبرمت من دون مصادقته عليها، مؤكداً أن الصاروخ قد الهندي اعت
  .يفيد سالح البحرية اإلسرائيلي لكنه ال يالئم احتياجات سالح البحرية الهندي

  27/3/2009الحياة، 
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  ويدعي تقديم عرض غير مسبوق لعباس...  يدعو نتنياهو للتنازل من أجل السالم أولمرت .24
دعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية المستقيل ايهود اولمرت، أمس، حكومة زعيم الليكود بنيامين : أييو بي 

لتقديم تنازالت من اجل التوصل إلى اتفاقية سالم مع الفلسطينيين " بالشجاعة والحكمة"نتنياهو إلى التحلي 
 . وسوريا

في هرتسيليا في " تسويق السياسة"ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أولمرت قوله، خالل مؤتمر حول 
من اجل إحراز السالم فانه ينبغي علينا تقديم تنازالت مؤلمة وتفطر القلب وسيكون من "وقال تل أبيب، 

 ". الصعب تنفيذها، لكن هذا هو الخيار الذي يتحتم علينا حسمه
أن يقدموا للفلسطينيين وحول المفاوضات مع الفلسطينيين، اعتبر اولمرت انه على قادة إسرائيل المقبلين 

عرضا غير "وادعى أنه قدم إلى الرئيس محمود عباس ". أكثر مما قدمه ايهود باراك في كامب ديفيد"
وال أزال . هذا األمر كان منذ ستة أشهر. تعال ووقع: قلت له. مسبوق حول جميع القضايا الجوهرية

 ". انتظر
 27/3/2009السفير،     

  
  كيا على حكومته يستبعد ضغطا أميرنتنياهو .25

استبعد المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بنيامين نتنيـاهو، أمـس أن تمـارس اإلدارة                -الناصرة
األميركية ضغوطا على حكومته في كل ما يتعلق بالعملية التفاوضية مع الفلسطينيين، فـي حـين أعلـن      

ـ "نتنياهو عن أن الخطوة األولى التي سيبادر لها سـتكون تـشكيل              ة الـسالم االقتـصادي مـع       مديري
  ".الفلسطينيين

الذي يعد خطة العمل األولية للحكومة فـور        " األيام المائة األولى  "وكان نتنياهو يتحدث في اجتماع لطاقم       
المصالح المشتركة مع الواليات المتحدة والعالقات التي تربط البلدين وثيقة إلى           "إقامتها، وقال نتنياهو إن     

ا إذا كانت ضغوط في الماضي، كما ال يبدو لي أن ضغوطا كهذه ستكون في               حد كبير، وهناك شك في م     
المستقبل، إن الضغط الحقيقي يجب ان يكون على المجموعات اإلسالمية األصولية العنيفة، التـي تهـدد                

  ".العالم كله، وعلى الدول ان تعمل بشكل مشترك من أجل إبعاد هذا الخطر عنا وعن العالم كله
اإلسرائيلية أمس، إن نتنيـاهو قـرر إقامـة مـا يـسمى             " هآرتس"قد ذكرت صحيفة    من جهة أخرى، ف   

، تضم مـوظفين كبـار يـضعون مخططـات لمـشاريع            "مديرية السالم االقتصادي مع الفلسطينيين    "بـ
  . مشروعا اقتصاديا سيعرضها على الفلسطينيين25اقتصادية، إذ يزعم نتنياهو أن لديه 

ح إلى أن ينتهي من إقامة هذه المديرية قبل أن يتوجـه إلـى الواليـات                وقالت الصحيفة، إن نتنياهو يطم    
  .المقبل) أبريل(المتحدة للقاء الرئيس األميركي باراك أوباما، في نهاية شهر نيسان 

  27/3/2009الغد، األردن، 
  

  صورايخ المقاومة من غزة اصابة قواعد جوية اسرائيلية خالل الحرب: إسرائيلية مصادر .26
 مصادر إسرائيلية، بإصابة صواريخ المقاومة الفلسطينية لقواعد جوية إسـرائيلية،            أقرت -لةالمحتالقدس  

  . وذلك خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة
وأفادت أن صواريخ المقاومة التي أطلقت من غزة إبان الحرب اإلسرائيلية األخيـرة أصـابت قاعـدتي                 

جو اإلسرائيلي، أنهى قبـل أيـام عـدداً مـن           المحصنتين، موضحة أن سالح ال    " تل نوف "و" حتصريم"
الرصـاص  "التحقيقات الداخلية، فيما يتعلق بدور سالح الجو خالل الحرب على غزة، في إطار عمليـة                

  ".المصبوب
 فإن الصواريخ التي أطلقتها     -7 طبقاً لما ذكره موقع المستوطنين       -وبحسب استنتاجات التحقيقات الداخلية   

ل الحرب، والتي أصابت مدينة بئر السبع كانت موجهة نحو قاعدة سـالح             فصائل المقاومة في غزة خال    
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موجهـه  ) غيديره(، بينما كانت الصواريخ األخرى التي أطلقت من غزة نحو منطقة            "حتصريم"الجو في   
  ".تل نوف"نحو قاعدة سالح الجو 

الـصواريخ، وذلـك    وأوصت التحقيقات بأن يتعلم طواقم سالح الجو اإلسرائيلي القتال تحت وقع إطالق             
على ضوء استخدام المقاومة الفلسطينية وحزب اهللا صواريخ بعيدة المدى، داعية القادة إلى دراسة جميع               

كما طالب أحد االسـتنتاجات     . الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها في حالة إطالق صواريخ بعيدة المدى          
واريخ في حـال وقـوع حـروب        األخرى بتحصين وتهيئة قواعد سالح الجو لمواجهة موجات من الص         

  .جديدة
  27/3/2009صحيفة فلسطين، 

 
  "القبة الحديدية" األمن اإلسرائيلية تقول إنها أجرت تجربة ناجحة على وزارة .27

أعلنت وزارة األمن اإلسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن إنهاء سلسلة من تجارب إطالق في ما يسمى 
 .لصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة، والتي يفترض أن تعترض ا"القبة الحديدية"

وبحسب وزارة األمن فإن التجارب نجحت، وتم خاللها اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت باتجاه 
 شهور، تشكيل الكتيبة األولى التي يفترض أن تقوم 4وأشارت إلى أنه سيتم، بعد ". القبة الحديدية"

 .بتفعيلها
ستكون جاهزة من الناحية العمالنية، وأنها من " لقبة الحديديةا"ونقل عن مصادر أمنية إسرائيلية أن 

وعسقالن ومحيطها من الصواريخ وقذائف " سديروت"من سكان % 95الممكن أن توفر الحماية لـ
 .الهاون التي تطلق من قطاع غزة

الخروج إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن مراقب الدولة كان قد أشار إلى البيروقراطية وتبذير األموال و
 .عن القواعد المعمول بها فيما يتصل بتطوير آلية العتراض الصواريخ

ال تزال بعيدة عن مرحلة اإلنجاز، وأن إسرائيل قد خاضت " القبة الحديدية"وأشار في حينه إلى أن 
 وفي غزة في مطلع العام الحالي، بينما كانت الجبهة الداخلية 2006يوليو / حربين، في لبنان في تموز

 .ضة للصواريخمعر
 27/3/2009، 48عرب

  
  يمينيال" البيت اليهودي"يوقع اتفاقا رابعا مع حزب" يكودللا"حزب  .28

وقع حزب الليكود اليميني االسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء االسرائيلي المكلـف           :  بترا –القدس المحتلة   
 مقعدا  69 المتشدد ليوسع ائتالفه الى      اليميني" البيت اليهودي "بنيامين نتنياهو اتفاقا ائتالفيا رابعا مع حزب        

  ).البرلمان( مقعدا في الكنيست 120من اصل 
 امس ان رئيسي طاقمي المفاوضات االئتالفية عن الحزبين عـضو           "يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   

الذي " البيت اليهودي "الكنيست جدعون ساعر من الليكود وعضو الكنيست دانيال هارسكوفيتش من حزب            
 ثالثة مقاعد في االنتخابات االخيرة وقعا في وقت متأخر من الليلة الماضية علـى االتفـاق                 حصل على 

  .االتتالفي بين الحزبين
على حقيبة العلوم والتكنولوجيا في حكومة نتنياهو المقبلة        " البيت اليهودي "وبموجب االتفاق يحصل حزب     

  .والتي سيعرضها على الكنيست الثالثاء القادم
  27/3/2009الدستور، 
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   على طرق الفلسطينيين"إسرائيل"مستوطنو الضفة قلقون من تسهيالت مزعومة لـ .29
) إسرائيل(ادعى قادة المستوطنين في الضفة الغربية مؤخرا، أن القادة السياسيين والعسكريين في              -قلقيلية

تي احتجاج قـادة    ويأ .يعملون على تسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين على حساب حياة المستوطنين هناك          
المستوطنين في الضفة بعد العملية الفدائية التي أسفرت عن مقتل الشرطيين اإلسـرائيليين فـي منطقـة                 
األغوار، حيث أشارت إذاعة الجيش إلى أن األصوات تعالت من جديد بعد أن سـمح الجـيش بمـرور                   

 حـوارة، أحـد الحـواجز       ويعتبر حاجز  .السيارات الفلسطينية من نابلس عبر حاجز حوارة دون تفتيش        
  .الرئيسية في الضفة الغربية، ويمر منه آالف المواطنين بشكل يومي

هذه سياسة غير مقبولة، وسندفع حياة البـشر        " :"داني ديان "بدوره، قال رئيس مجلس مستوطنات الضفة       
رى، ليـست   ثمنا لتلك السياسة، كما أن التسهيل المبالغ فيه في إزالة حواجز واإلجراءات على حواجز أخ              

نابعة من اعتبارات أمنية أو حتى إنسانية، بل هي قرار حكومي ُأعطي للجيش، لعدم قدرة الحكومة على                 
  .، على حد قوله"الصمود أمام ضغوط خارجية

، مشيرا إلـى أن  )"إسرائيل(نهاية هذه السياسة ستؤدي إلى موجة من العمليات في جميع أنحاء           :"وأضاف  
 130تسهيل حركة الفلسطينيين في مناطق السلطة، حين أزال أكثر مـن            "اها  الجيش بدأ مؤخرا فيما أسم    

  ".حاجزاً ترابياً، وألغى حواجز كبرى في منطقة رام اهللا ونابلس والخليل
  27/3/2009صحيفة فلسطين، 

 
  للكيان العرب زيارة أكثرفي ارتفاع والمغاربة مع المغرب التبادل التجاري : إسرائيليتقرير  .30

اخر التقارير التي تحـدثت عـن تطبيـع          نشره المركز اإلسرائيلي لإلحصاء   : مود معروف مح -الرباط  
مغربي اقتصادي مع الدولة العبرية الذي اشار الى ارتفاع حجم المبادالت التجارية بين المغرب واسرائيل               

  .وايضا احتالل المغاربة رأس قائمة المواطنين العرب الذين يزورون الدولة العبرية
ير المركز الذي نشرته صحف مغربية ان واردات المغرب من إسرائيل ارتفعت خالل كـانون               وقال تقر 
 ماليـين   6مقارنة مـع    ) حوالي مليون دوالر  ( ماليين درهم    9يناير الماضي لتصل إلى أكثر من       /الثاني

 1,6درهم خالل نفس الفترة من السنة الماضية، في حين انخفضت صادرات المغرب إلى إسرائيل إلـى                 
 مليون درهم خالل نفس الفتـرة مـن         3،2ليون درهم خالل هذا الشهر من السنة الحالية بعدما سجلت           م

  .السنة الماضية
 مليون درهم،   170وحسب تقرير المركز بلغ إجمالي واردات المغرب من إسرائيل خالل السنة الماضية             

في ارتفـاع مـستمر خـالل        مليون درهم، وتبين األرقام أن حجم المعامالت التجارية          32والصادرات  
  .السنوات الماضية

كما تحدث التقرير عن ارتفاع عدد المواطنين المغاربة الذي زارو الدولة العبرية بغرض السياحة وقـال                
 32 سائحا خالل السنة الماضية، مقابل       713 ألفا و  34أن عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسرائيل بلغ         

  .2006 سنة 608 ألفا و14 و2007 سنة 168ألفا و
ويبقى المواطنون المغاربة على رأس الدول العربية األكثر زيارة إلى إسرائيل، علما بأن عـدد اليهـود                 

 16 تونسيا و  853 سائحا و  572 آالف، فقد بلغ عدد المصريين ألفين و       4المغاربة في المغرب ال يتجاوز      
  . لبنانيا243 أردنيين و807ألفا و

 27/3/2009القدس العربي، 
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  اإلسرائيلية الخطط جراء بالفناء مهدداً بات المقدسيين وجود: التميمي .31
 الشيخ والمقدسات، القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الهيئة رئيس فلسطين قضاة قاضي حذر: القدس
 .اإلسرائيلية الخطط جراء بالفناء مهددا بات القدس مدينة في الفلسطيني الوجود أن من التميمي تيسير
 الشيخ حي في استيطانيين حيين بناء اإلسرائيلي االحتالل بلدية عزم على معقبا التميمي، يخالش وأكد
 ثالث من أكثر قبل فعال أقيمت قد جراح الشيخ حي في االستيطانية النواة أن ديس، أبو وبلدة جراح
 يطلق الذي السعدي، الشيخ مقام تتاخم منازل خمسة على المتطرفون اليهود سيطر حيث سنوات

 بحي غرباً ربطه سيتم ،"االستيطاني الحي وهذا شمعون الصديق قبر "اسم عليه اليهود المتطرفون
 الواقعة المنطقة في واستيطاني ديمغرافي تواصل عبر" شعاريم ميئا حي"بـ المعروف اليهود المتزمتين

 حياً عشر سبعة من واحداً وسيكون هارون، أم كبانية"بـ والمعروفة" شعاريم وميئا "جراح الشيخ بين
 على اإلسرائيلية القبضة يحكم االستيطان من طوقاً يشبه ما وتشكل القديمة، البلدة تتاخم صغيراً استيطانياً
  .القديمة القدس

 تواصل أي منع إلى يهدف  فهو أبوديس، في أقامته المنوي االستيطاني الحي إلى بالنسبة أما وأضاف
 تواصل خلق إلى إقامته ستؤدي كما والعيزرية، ديس أبو وبلدتي يمة،القد البلدة بين فلسطيني ديمغرافي

 يربط جسراً سيشكل أنه عن عدا المكبر، جبل وحي العامود رأس حي منطقة في االستيطانية األحياء مع
 إحكام وبالتالي القديمة، البلدة بمركز وأبوديس العيزرية أراضي على المقامة" أدوميم معاليه "مستعمرة
  .المقدسة المدينة على االستيطاني لديمغرافيا الطوق

  26/3/2009، برس قدس
  

   بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة يعتقدون% 69": استطالع" .32
أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني تراجعاً في نسبة تأييد :  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 

العمليات الـمسلحة ضد مدنيين إسرائيليين داخل الفلسطينيين لعملية السالم وارتفاعاً في نسبة تأييد 
إسرائيل، وبين أن ثلثي الفلسطينيين ال يرغبون بالهجرة رغم األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية 

عن اعتقادها بأن فرص قيام دولة فلسطينية %) 73(وفي وقت أعربت فيه الغالبية العظمى . الراهنة
خالل السنوات الخمس الـمقبلة ضعيفة أو غير موجودة؛ فإن نسبة من مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل 

فقط تعتقد بأن فرص قيامها متوسطة أو عالية، وكانت هاتان النسبتان قد بلغتا قبل ثالثة أشهر % 24
وقال الـمركز الفلسطيني للبحوث  .، على التوالي، ما يشير إلى ازدياد نسبة التشاؤم%29و% 70

إن النتائج تشير إلى تراجع في نسبة تأييد : خليل الشقاقي. ، الذي يديره دالسياسية والـمسحية
الفلسطينيين لعملية السالم، فمثالً هبطت نسبة تأييد الـمبادرة العربية التي تدعو النسحاب إسرائيلي كامل 

القات بينها من األراضي العربية الـمحتلة وقيام دولة فلسطينية مقابل اتفاق سالم مع إسرائيل وتطبيع للع
في هذا االستطالع، وبلغت نسبة الـمعارضة % 58قبل ثالثة أشهر إلى % 66وبين الدول العربية، من 

، كذلك هبطت نسبة 2008في االستطالع السابق في كانون األول % 30مقارنة بـ % 39للـمبادرة 
للشعب الفلسطيني بعد الـموافقة على اعتراف متبادل بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين كدولة 

اليوم، وتبلغ نسبة % 50قبل ثالثة أشهر إلى % 53قيام دولة فلسطين وحل كافة مشاكل الصراع من 
  .في االستطالع السابق% 46اليوم مقابل % 48الـمعارضة لهذا االعتراف الـمتبادل 

اجه الفلسطينيين اليوم تعتقد بأن األولوية األولى األكثر أهمية التي تو%) 46(وذكر أن النسبة الكبرى 
إن األولوية األولى هي العودة للتهدئة وفتح معابر % 28هي توحيد الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 

إن األولوية األهم هي إعادة إعمار ما دمره الهجوم اإلسرائيلي على % 25القطاع، وتقول نسبة من 
في % 27فقط في القطاع مقابل % 21األولى وتبلغ نسبة االعتقاد بأن إعمار غزة هي األولوية . غزة

وتظهر النتائج أن نسبة االعتقاد بأن األولوية األولى أمام الشعب الفلسطيني اليوم هي توحيد  .الضفة
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، %)42(مقارنة بالنساء %) 51(الضفة والقطاع تتساوى بين الضفة والقطاع لكنها تزداد بين الرجال 
مقارنة %) 51(، وبين حملة الشهادة الجامعية %)40(ـمتدينين مقارنة بال%) 53(بين متوسطي التدين 

%) 54" (فتح"، وبين ناخبي %)40(مقارنة بربات البيوت %) 56(، وبين الـموظفين %)33(باألميين 
  %).40" (حماس"مقارنة بناخبي 

إنهم % 16عن اعتقادهم بوجود فساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، فيما قال % 69وأعرب 
فقالوا إن ال رأي محدداً لديهم بهذا الشأن، ولكن % 15ال يعتقدون بوجود فساد في هذه الـمؤسسات، أما 

  .الوا إنه سينقصق% 39قالوا إنه سيبقى على ما هو عليه، و% 16قالوا إن هذا الفساد سيزيد، و% 44
  27/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  يتعرضون لعقوبات وإهمال طبي" هداريم"األسرى في ": األسيرنادي " .33

أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني أن إدارة سجن هداريم فرضت عدة عقوبات على : رامي دعيبس
د سعدات األمين العام للجبهة األسرى اثر قيامهم بخطوات احتجاجية على قيامها بنقل األسير النائب احم

 . الشعبية من المعتقل لعزل عسقالن 
 على أهمية تشكيل لجان 3وأكد األسير ناصر أبو سرور من نابلس ممثل األسرى في قسم العزل رقم 

. طبية متخصصة لزيارة المرضى ومتابعتهم في ظل ما يواجهونه من ظروف مأساوية خاصة في العزل
معتقل عوفر عزلت ممثل حركة فتح األسير ايمن ناجي من فقوعة والمحكوم لمدة وافاد النادي ان إدارة 

ستة سنوات ونصف زنزانة انفرادية كعقاب اثر قيام األسرى بخطوات احتجاجية ضد إدارة المعتقل 
لرفضها إطالق سراح األسير محمد الهبل من خربثا بمحافظة رام اهللا والذي يعاني من وضع صحي 

 .  خطير
 26/3/2009، 48عرب

  
  االحتالل يتوغل ويشن حملة اعتقاالت في الضفة .34

إن قوات كبيرة من جيش االحتالل، اقتحمت فجر : "قالت مصادر فلسطينية :وكاالت، نابلس خان يونس
أمس بلدة حارس، شمال طوباس، في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفرضت عليها  منع التجول، وشنت 

 شاباً 150وأضافت أن قوات االحتالل، اقتادت أكثر من  ".منازل المواطنينحملة دهم وتفتيش واسعة في 
وفي سياق متصل،  .من منازلهم إلى مدرسة القرية، وألبستهم أكياساً على رؤوسهم وقامت بالتحقيق معهم

 مواطنا فلسطينيا، في مناطق مختلفة من الضفة 16اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، 
   .الغربية

  27/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في أي صفقة قادمة 48  الـ تدعو إلدراج معتقلي نين زعبيعضو الكنيست ح .35
إن إدراج قضية أسرى الداخل كجزء :"قالت النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي حنين زعبي   - حيفا

نية من الدرجة هي قضية وط) إسرائيل(عضوي من أي صفقة تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية و
  ".األولى ال يحق للفصائل التنازل عنها

جاء ذلك في زيارة زعبي األولى لألسرى السياسيين في سجون االحتالل، حيث التقت، أمس، في سجن 
وأثارت النائب زعبي خالل  .الجلبوع باألسرى السياسيين األخوين غسان وسرحان عثاملة ووليد دقة

المتعلقة بصفقة تبادل ) إسرائيل( غير المباشرة بين حماس وزيارتها لألسرى موضوع المفاوضات
األسرى، موضحة أنها احتلت في اآلونة األخيرة جزءاً كبيراً من األجندة السياسية، انتهت بتراجع 

 . بعد أن سبق وأبدت استعداداً مبدئياً لقبولها" حماس"الحكومة اإلسرائيلية عن الشروط التي وضعتها 
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سير وليد دقة على شوقه الكبير للتحرير من سجون االحتالل والعودة إلى أبنائهم ومن جانبه، أكد األ
  . وأمهاتهم وزوجاتهم

  27/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   يوما30ً لمدة القدس بوقف الحفريات في تستصدر قرارا" جمعية حقوقية" .36
ية بمبكوم، قراراً استصدرت المحامية نسرين عليان، من جمعية حقوق المواطن وجمع :القدس المحتلة

من المحكمة المركزية اإلسرائيلية، أمس، يقضي بوقف الحفريات في مشروع شارع وادي حلوة في بلدة 
 يوماً، لحين تقديم مخططات المشروع من قبل ما 30سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك، لمدة 

وأكدت  .ي االلتماس للمحكمةلوزارة المواصالت اإلسرائيلية ولمقدم" يسمى شركة تطوير شرقي القدس
 مليون شيقل 30 القدس لحدودها لم يرصد مبلغ قدره "إسرائيل"المحامية للقاضي أنه ألول مرة منذ ضم 

، وأن هذه األموال ترصد للمشروع دون أسس قانونية حسب قانون "وادي حلوة"لشارع في شرقي القدس 
  . البناء اإلسرائيلي

  27/3/2009صحيفة فلسطين،  
  

   مليون دوالر 113 الحرب بسببخسائر القطاع الصناعي في غزة ": اد الصناعاتاتح" .37
أكد أيمن صبيح، أمين عام االتحاد العام للصناعات، أن خسائر القطاع الصناعي جراء  :سائد أبو فرحة

 مليون دوالر، داعياً في الوقت 113العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، من مقدرات وأمالك تصل إلى 
ه، إلى اعتماد استراتيجية متواصلة لتطوير اقتصاد القطاع، تأخذ باالعتبار تصميم منهجية واضحة، ذات

لتخطيط جهود إعادة البناء، ومتطلبات السوق، إلى جانب توفير وسائل وحوافز كتعويضات طويلة 
 مليون 30وبين صبيح فيما يتعلق بخسائر القطاع الصناعي، أن  .المدى، وخطط تمويل، إلى غير ذلك

 . مليوناً في المواد الخام والجاهزة24 مليونا في المعدات، و56دوالر عبارة عن خسائر في المباني، و
وتعرض إلى أن القطاع الخاص يوفر في الظروف الطبيعية ثلث الدخل لسكان القطاع، ويوظف أكثر من 

 400شرة تقدر بـ  منشأة صناعية، الفتاً إلى أنه لحقت به خسائر مبا3200 آالف شخص في 110
ونوه إلى انه وبعد  .مليون دوالر، خالل الفترة حتى ما قبل الحرب على القطاع، بفعل سياسة إسرائيل

 يوماً من الحرب على غزة، تبين ان القطاع الصناعي هو األكثر تضرراً من حيث الخسائر الكبيرة 21
% 56قد دمر جزئياً و% 44 نسبته  شركة قد دمرت، منها ما324في قطاع األعمال، مبيناً أن حوالي 

  .من المصانع والشركات المدمرة توجد في مدينة غزة وفي شمال القطاع% 90أكثر من .قد دمر كلياً 
 27/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   يحذّر من تدهور أوضاع مرضى غزة"حقوقيمركز " .38

ل الصحية للكثير من حذر مركز حقوقي فلسطيني من خطورة تداعيات استمرار تدهور الحا: القاهرة
المرضى في قطاع غزة بعدما توقفت وزارة الصحة الفلسطينية في رام اهللا عن توفير التغطية المالية 

الماضي وبعدما سيطرت وزارة الصحة في ) يناير(لعالجهم في المستشفيات اإلسرائيلية منذ كانون الثاني 
 "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان"وقال  .الحكومة المقالة بغزة على مقر دائرة العالج في الخارج

توقفت كل المعامالت الطبية وبات مئات المرضى يواجهون حكماً ": برئاسة المحامي راجى الصوراني
بالموت في مستشفيات القطاع، خصوصاً مع استمرار إغالق المعابر الحدودية للقطاع بما في ذلك معبر 

   ."رفح
  27/3/2009الحياة، 
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  314حصار إلى ال  ضحاياارتفاع .39
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد : ألفت حداد ورأفت الكيالني

 . مواطنا، وذلك بعد وفاة مواطنين فلسطينيين من مدينة غزة314ضحايا الحصار إلى 
 25/3/2009، 48عرب

  
  محاولة اغتيال مشعلصدور كتاب في أمريكا يروي تفاصيل  .40

 للكاتب الصحافي االسترالي بول ماكغوف "اقتل خالد"نشر في الواليات المتحدة كتاب : ا ف ب - ن عما
محاولة االغتيال التي تعرض لها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد وهو يروي بأسلوب مشوق 

وا بأنهم  في عمان من قبل خمسة عمالء للموساد اإلسرائيلي تظاهر1997) أيلول( سبتمبر 25مشعل في 
، اشتبه مشعل بأن األمر يتعلق بمحاولة "أداة غريبة"وبمجرد حقنه في أذنه بما وصفه بأنه . سياح كنديون

والحق حراسه الشخصيون منفذي االعتداء وتمكنوا من اعتقال . اغتيال من قبل الموساد الذي كان يهدده
ن إلى سفارة إسرائيلية التي افتتحت حديثا اثنين منهم واقتيادهما إلى مركز للشرطة، بينما لجأ ثالثة آخرو

وأثارت محاولة االغتيال، غضب العاهل األردني الراحل الملك الحسين بن طالل صانع . في عمان
 .السالم مع إسرائيل

 27/3/2009الشرق األوسط، 
  

 من المصادر المائية% 89االحتالل يسيطر على : رئيس سلطة المياه .41
 سلطة المياه الفلسطينية امس من مواجهة الفلسطينيين شحا في المياه في  حذر رئيس: رويترز–رام اهللا 

وقال شداد العتيلي في . الصيف القادم رغم الكميات الكبيرة من االمطار التي هطلت خالل الفترة الماضية
 رغم اننا نستبشر بالخير بهطول االمطار لكن"احتفال نظمته سلطة المياه الفلسطينية في رام اهللا امس 

 ."المياه تجري من تحت اقدامنا ومحرمون من الوصول اليها...الحقيقة المؤلمة اننا سوف نبقى نعطش 
 في المئة من المصادر المائية في االراضي الفلسطينية جزء كبير 89تسيطر اسرائيل على "واضاف 

 في المئة 60شكل الخاضعة بشكل كامل للسيطرة االسرائيلية والتي ت/ ج/منها يقع في المنطقة المسماة 
من مساحة الضفة الغربية مما يجعل تنفيذ مشاريع المياه فيها امرا بالغ الصعوبة الن العمل في هذه 

  .المناطق يحتاج الى موافقة الجانب االسرائيلي
واوضح العتيلي ان كمية االمطار المتجددة في االحواض المائية في الضفة الغربية سنويا تتراوح ما بين 

 مليون متر 120 و 100نستخدم منها نحن ما بين ''  مليون متر مكعب من المياه وقال 800 و 700
  . ''مكعب سنويا والباقي يستخدمه االسرائيليون

  27/3/2009الرأي، األردن، 
 

   تجمعا سكنياً فلسطينياً دون شبكات مياه 123": اإلحصاء المركزي" .42
كزي الفلسطيني لالحصاء بمناسبة يوم المياه اشار بيان صدر عن الجهاز المر:  رويترز–رام اهللا 

 في المئة من 22ر9 تجمعا سكنيا فلسطينيا بدون شبكات مياه تمثل ما نسبته 123العالمي الى وجود 
 116ويحصل .  الف مواطن جميعها في الضفة الغربية177التجمعات السكانية ويزيد عدد سكانها على

لف نسمة على المياه من الشركة االسرائيلية وهى تشكل ما  ا454تجمعا سكنيا فلسطينيا يسكنها حوالي 
 تجمعات في الضفة الغربية 110 في المئة من السكان في االراضي الفلسطينية منها 12ر1نسبته 

تجمعا سكنيا في 157واوضح بيان الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ان . والباقي في قطاع غزة
 421ر المياه االرتوازية كمصدر بديل لشبكة المياه العامة كما يعتمد االراضي الفلسطينية تعتمد على ابا
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 تجمعا تعتمد على شراء صهاريج 339تجمعا سكانيا في االراضي الفلسطينية على ابار مياه االمطار و 
  . المياه كمصدر بديل لشبكة المياه العامة

  27/3/2009الرأي، األردن، 
 

   أن مصر تبذل جهدها إلطالق سراح شاليطكد لبيريزالرئيس المصري يؤ: ائيليةتقارير إسر .43
قالت تقارير اإلسرائيليةإن الرئيس المصري حسني مبارك أكد، في حديثه مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون 
بيرس، يوم أمس الخميس، أن مصر تبذل جهدها من أجل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في 

وكان . بشأن السالم" إسرائيل"لى أنه ال يفكر بتغيير سياسته تجاه كما أكد ع. قطاع غزة، غلعاد شاليط
 عاما على توقيع اتفاق السالم بين 30مرور "بيرس قد تحدث هاتفيا مع الرئيس المصري، وهنأه بمناسبة 

 ". ومصر" إسرائيل"
  27/3/2009، 48عرب

  
 طنات في بناء المستو الفلسطينيال نريد من أحد استخدام الخالف: هشام يوسف .44

أوضح السفير هشام يوسف، رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية، أن :  سوسن أبو حسين- الدوحة 
حركة المصالحات وما تم إنجازه يعد غير كاف، سواء بالنسبة للمصالحة العربية، وأيضا في ملف 

ها بعد، وأفاد أن المصالحة الفلسطينية الذي يستكمل في الشهر المقبل بسبب غياب عناصر لم يتفق علي
المصالحة العربية تستكمل وفق ما تم في الكويت والرياض، لتصل في الدوحة إلى ما يتناسب وحجم 
القضايا التي من المفترض أن يتعامل معها الجميع بمنهج يخدم كل المصالح العربية ويعزز التعاون 

غالق أمل التسوية، أوضح الخالف الفلسطيني مبررا إل" إسرائيل"وعن استخدام . العربي المشترك
ال يستقيم األمر بهذا األسلوب، وال نريد من أحد استخدام هذا الخالف الذي أوشك على "يوسف، أنه 

، وأفاد أن "إسرائيل"، وأكد أن هناك تفاهمات والتزامات وقعت عليها "االنتهاء في بناء المستوطنات
نحن ننتظر : "، وأضاف"إطار زمني محددوزراء الخارجية العرب أبقوا على مبادرة السالم وفق "

 ".وصول جورج ميتشل الذي عينته اإلدارة األميركية مبعوثا في المنطقة بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية
  27/3/2009الشرق األوسط، 

 
 مصر تكثف جهودها للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى في عهد أولمرت .45

في " إسرائيل"وجود وفدي حركة حماس، واعتبر مسؤول مصري مسألة :  صالح جمعة- القاهرة 
المهم أن : "، واستدرك قائال"تفاصيل لن تفيد المتابعين"القاهرة حاليا للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى 
ويتزامن ذلك مع تقارير صحافية ". وحماس" إسرائيل"مصر تقود حاليا مباحثات غير مباشرة بين 

وأكد مسؤولون مصريون . وضات الجندي األسير جلعاد شاليطإسرائيلية تفيد أن هناك تقدما كبيرا في مفا
وفلسطينيون وإسرائيليون أن الجهد المصري من أجل إتمام الصفقة مستمر ولم ينقطع، بل تم تكثيفه هذه 
األيام من أجل االستفادة من الوقت المتبقي لحكومة إيهود أولمرت إلتمام الصفقة والتوقيع على االتفاق 

 . ومة بنيامين نتنياهو السلطة األسبوع المقبلقبل أن تتولى حك
  27/3/2009الشرق األوسط، 

  
  لتفعيل التحقيق في محرقة غزة" الجمعية العامة لألمم المتحدة"العرب يتجهون إلى  .46

كشف مصدر دبلوماسي مصري، عن تحرك عربي على المستوى الدولي لتفعيل قرار المجلس : القاهرة
 لألمم المتحدة إيفاد لجنة تقصي حقائق دولية إلى قطاع غزة للتحقيق في الدولي لحقوق اإلنسان التابع

خالل المحرقة، بما في ذلك اللجوء إلى الجمعية العامة لألمم " إسرائيل"جرائم الحرب التي ارتكبتها 
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استقبال لجنة التحقيق الدولية وصعوبة استصدار قرار " إسرائيل"المتحدة إلصدار قرار دولي إزاء رفض 
األمريكي المتوقع، وقال إن هناك مشاورات عربية لالتفاق  " الفيتو"مجلس األمن في هذا الصدد بسبب من 

خالل القمة العربية بالدوحة  على تحرك عربي جماعي تتواله الجامعة العربية في هذا االتجاه، وشدد 
 المتحدة الخاص على أن هناك تصميماً على متابعة هذا األمر ال سيما في ضوء تقرير مقرر لألمم

بأوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إلى مجلس حقوق اإلنسان، والذي 
  . من جرائم حرب ضد اإلنسانية" إسرائيل"قدم فيه صورة مروعة لما ارتكبته 

  27/3/2009الخليج، 
  

   أمريكية حول التعامل مع حكومة تضم حماس-خالفات مصرية  .47
 أكد مصدر دبلوماسي مصري وجود خالفات مع اإلدارة األمريكية بشأن التعامل مع حكومة :القاهرة

فلسطينية تشارك فيها حركة حماس التي دعت السلطة الفلسطينية لتجميد نفسها والعودة للعمل السري في 
 حال واتهم المصدر اإلدارة األمريكية بالتراجع عن موقفها بشأن التعامل مع هذه الحكومة. الضفة

تشكيلها لتسهيل إنهاء الوضع المتأزم في األراضي الفلسطينية واستئناف المفاوضات ودفع عملية السالم، 
الذي كان أبلغه المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميشيل للمسؤولين المصريين خالل زيارته 

الموقف األمريكي الجديد وقال إن بالده أبلغت واشنطن أن . كانون الثاني الماضي/ القاهرة في يناير
برفض التعامل مع حكومة تشارك فيها حماس وتتولى فيها حقائب وزارية مفاجئ ويحكم على الجهود 

لكن المصدر أكد أن المشاورات مستمرة مع اإلدارة األمريكية وحماس وأن المطروح . المصرية بالفشل
تتولى الحقائب ذات الصلة وأن ) لن ترأسها حماس(أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية مستقلة 

بالمفاوضات واالتصاالت مع الجانب األمريكي واألوروبي وبعض المنظمات الدولية شخصيات مقبولة 
  .من جميع الفصائل بما فيها حماس

  27/3/2009الخليج، 
  

  عدم طردهم من أرضهملقيام مصر بمساع دولية ل الفلسطينيين يتطلعون :عقلأشرف  .48
مسؤول، أن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط تلقى تقريرا من ذكر مصدر مصري : القاهرة

رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية لدى السلطة في رام اهللا السفير أشرف عقل حول زيارته القدس 
قرارا بإزالة عدد كبير من " إسرائيل"المحتلة ومنطقة حي البستان بسلوان والتي أصدرت حكومة 

أن عقل أفاد في تقريره بأن الفلسطينيين هناك يتطلعون إلى قيام مصر بمساع وصرح المصدر ب. منازلها
من أجل وقف تنفيذ القرار وعدم طردهم من أرضهم ومنازلهم " إسرائيل"دولية ومن خالل عالقتها بـ

وأضاف أن مصر . وتشريدهم، مشيرا إلى أن القاهرة كانت كلفت السفير عقل بالتوجه إلى هذه المنطقة
  .االت في هذا الصدد مع الحكومة اإلسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت لكن من دون جدوىأجرت اتص

  27/3/2009الخليج، 
  

  تحث الدول العربية على المشاركة بفاعلية في احتفالية القدس" األلكسو" .49
قال المدير العام لأللكسو الدكتور محمد العزيز بن عاشور، في كلمة ألقاها خالل انطالق : أبها
تفاالت التي أقيمت في مدينة بيت لحم الفلسطينية األسبوع الماضي، إن اختيار القدس عاصمة للثقافة االح

العربية هو اختيار حضاري نابع عن اقتناع راسخ بعروبة هذه المدينة العريقة وبالدور التاريخي الكبير 
إكسابها خصوصيتها الذي قامت به الحضارة العربية اإلسالمية في نحت معالمها وتشكيل هويتها و

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم األلكسو قد حثت الدول العربية على دعم الثقافة . وتميزها
والفكر والفنون الفلسطينية من خالل المشاركة بفاعلية في االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية وتأكيد 
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الدور التاريخي الكبير الذي قامت به الحضارة العربية اإلسالمية الهوية العربية اإلسالمية لهذه المدينة و
  .في نحت معالمها وتشكيل هويتها وإكسابها خصوصيتها وتميزها

من جهتها، نددت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي التي شهدت بدء االحتفاالت بمنع قوات االحتالل 
عتبرت ذلك جريمة إضافية تستهدف إخماد صوت الثقافة اإلسرائيلي تنظيم هذه التظاهرة بمدينة القدس وا

والفكر الفلسطيني مجددة دعم وتضامن حكومة وشعب الجزائر للشعب الفلسطيني الشقيق في كل 
  .األوقات

  27/3/2009الوطن، السعودية، 
 

 "  إسرائيل"أنقرة وموسكو تتفقان على نقل الغاز إلى  .50
الروسية ألكسي " غاز بروم"لر، خالل لقائه رئيس شركة قال وزير الطاقة التركي حلمي غو: نوفوستي

الذي « 2التيار األزرق «روسيا وتركيا اتفقتا على تشكيل فريق عمل لتنفيذ مشروع "ميلير في أنقرة، إن 
حول هذا " إسرائيل"المحادثات مع "وأشار ميلير إلى أن "". إسرائيل"يتضمن نقل الغاز من روسيا إلى 

 ". شكيل الحكومة الجديدةالمشروع ستبدأ بعد ت
 27/3/2009السفير، 

  
  السودان يؤكد استهداف شاحنات داخل أراضيه بزعم تهريبها أسلحة لغزة  .51

أكد وزير سوداني، أمس، استهداف قافلة شاحنات داخل األراضي السودانية أواخر :  وكاالت- عواصم 
 إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة شهر يناير ومطلع شهر فبراير الماضيين، وذلك بزعم تهريبها أسلحة

حركة حماس، بينما نفى الجيش األمريكي ضلوعه في ذلك، وسط أنباء عن مشاركة إسرائيلية في تنفيذ 
وذكر وزير الدولة بوزارة النقل السودانية مبروك سليم، أن موقعاً . الهجوم والذي أوقع عدداً من الضحايا

د تعرض لغارتين جويتين من قبل طائرات في األسطول قريباً من مدينة بورسودان شمالي شرقي البال
 شخص بينهم صوماليون وإثيوبيون وإريتريون 800األميركي بالبحر األحمر، ما أدى إلى مقتل 

وأضاف سليم، في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية، أن الغارتين استهدفتا عددا من . وسودانيون
إن : "ونفى نقل أسلحة إلى غزة، وقال. من األسلحة التقليديةالسيارات يعتقد بأنها كانت محملة بكميات 

، مشيرا إلى أن األسلحة التي كانت معهم خفيفة وال "القافلة كانت تخص جماعات تهريب واتجار بالبشر
  .تتعدى الكالشينكوف بغرض الحماية

  27/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   األجواء المصرية لتصل للسودانخبير عسكري يؤكد عدم حاجة الطائرات اإلسرائيلية لعبور .52
أن القاهرة تعلم بأنه حدث هجوم عسكري، جوي شمال "أكد مسؤول مصري، :  حمدي سليم- القاهرة 

، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم "غرب مدينة بور سودان، السودانية، وأن شيئا ما تم ضربه هناك
 وكذلك ال نعرف الهدف الذي تم ضربه، وال إننا ال نعلم من قام بالهجوم، وال متى حدث ذلك،"ذكر اسمه 

لكن خبيرا عسكريا واستراتيجيا مصريا ". كيف وصلت الطائرات المهاجمة إلى تلك المنطقة في السودان؟
استبعد أن تكون الطائرات التي تحدثت التقارير اإلعالمية عن أنها طائرات إسرائيلية، ونفذت الهجوم 

 البحر األحمر، قد مرت من األجواء المصرية، أو األجواء على شمال غرب مدينة بور سودان على
وأوضح ". إن هذه الطائرات في حالة قيامها بالمهمة ال تحتاج إلى دخول أجواء البلدين: "السعودية، قائال

ممرا جويا دوليا يبدأ من أجواء صحراء النقب ثم الدخول في األجواء الدولية فوق " إسرائيل"لدى "أن 
واالستمرار في الطيران فوق البحر األحمر، حتى أجواء السودان ثم الدخول إليها لتنفيذ خليج العقبة، 

، إلى "الشرق األوسط"ولفت اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري واإلستراتيجي في اتصال مع ". المهمة
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لماذا : " هوأن عدم مرور الطائرات الحربية اإلسرائيلية في األجواء المصرية، ليس غريبا، لكن الخطير
وأكد ". لم ترصد أجهزة الرادار الطائرات اإلسرائيلية أثناء تحليقها في األجواء الدولية القريبة منها؟

مظلوم، أن الطائرات الحربية العسكرية اإلسرائيلية ال تحتاج إلى مساعدات لوجيستية، بما في ذلك التزود 
ست طويلة إلى الحد الذي يتطلب ذلك، فضال عن أن بالوقود، أثناء تنفيذ هذه المهمة، ذلك أن المسافة لي

لديها طائرات تستطيع التزود بالوقود في الجو، وسبق أن نفذت الطائرات اإلسرائيلية عمليات " إسرائيل"
 .في مسافات أبعد من هذه المسافة

  27/3/2009الشرق األوسط، 
  

  الوضع عند معابر غزة ال يحتمل: األمم المتحدة .53
 أبلغ مساعد االمين العام لالمم المتحدة لين باسكوي مجلس األمن الدولي ان الوضـع               :  بترا –نيويورك  

  .غير المحتمل عند معابرغزة ال يزال العائق الرئيس أمام جلب المساعدات الى أهالي غزة 
وأضاف باسكوي خالل مناقشة شهرية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هنا األربعـاء أن الوضـع عنـد                

وقطاع غزة ال يحتمل وأن القيود على دخول الواردات الى االراضي الفلـسطينية             " إسرائيل"المعابر بين   
  .يجب أن تخفف

من جهته اعتبر الممثل الفلسطيني في االمم المتحدة رياض منصور في كلمة أمام المجلس أن االحـتالل                 
تتناقض تمامـا مـع عمليـة       االستيطانية  " إسرائيل"وعملية السالم ال يمكن أن يتعايشا ،مضيفا أن أنشطة          

  .السالم وأن مبدأ األرض مقابل السالم هو المبدأ الرئيس الذي تقوم عليه هذه العملية
27/3/2009الرأي، األردن،   

  
  باريس تطالب بتجميد عمليات االستيطان، وتشدد على ضرورة فك الحصار عن غزة .54

 في األراضي الفلسطينية، وشددت على      طالبت فرنسا بتجميد االستيطان اإلسرائيلي    :  مراد مراد  -باريس  
نحن نطالب بتجميد   : "وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية      .ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة     

كامل لحركة االستيطان بما فيها تلك المتعلقة بالنمو الطبيعي، وذلك تمشيا مع االلتزامات التي تعهدت بها                
 الفلسطينيين وتحويل األحياء العربية والقيود المفروضة عليها كلهـا          أن تدمير بيوت  "واعتبر  " ". إسرائيل"

إن حدوث مثل هذه الوقـائع علـى األرض         . تصرفات غير مقبولة وغير قانونية بموجب القانون الدولي       
إن رفـع   "وفي رد على سؤال حول الحصار المستمر على غـزة، أجـاب النـاطق                ".يهدد حل الدولتين  

ونحن نؤيد  . احد المخارج األساسية لالزمة والعناصر المهمة لترسيخ الهدنة       الحصار عن قطاع غزة هو      
، "الجهود المصرية في هذا المجال ، كما هو الحال في أجزاء أخرى من مساعيهم لحل األزمة في غـزة                  

كما أننا على استعداد للعب دور علـى نقـاط          . ولكن جميع نقاط العبور يجب أن تبقى مفتوحة       "وأضاف  
م الناطق مؤكدا أن فرنسا واالتحاد األوربي يواصالن مساعيهم واتصاالتهم مـع الـسلطات              وخت ".أخرى

  . اإلسرائيلية للسماح بأوسع مجال ممكن لدخول المساعدات إلى القطاع
27/3/2009المستقبل،   

 
 العنف في فرنسا ليس سببه المسلمون فقط بل اليهود أيضا: ساركوزي .55

لوز الفرنسية حرق سيارة أمام معبد يهـودي مـا دعـا الـرئيس     شهدت مدينة تو: ردينة فارس ـ غزة 
وقد اسـتنكر سـاركوزي     . الفرنسي إلصدار بيان تطرق فيه لألوضاع المأساوية القائمة في قطاع غزة          

وأشار الرئيس الفرنسي إلى    . ضد سكان القطاع  " إسرائيل"اإلرهاب واالستخدام المفرط للقوة الذي تقوم به        
ومن بيان ساركوزي، يمكن االستنتاج أن      . س سببه المسلمون فقط بل اليهود أيضا      أن العنف في فرنسا لي    

وتفجـرت  . ينسب تنامي المشاعر المقاومة للسامية في أوروبا إلى الصراع الدائر في الـشرق األوسـط              
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وما صاحبه مـن تـشريد وطـرد للـسكان          " إسرائيل"مشاعر الكراهية في الشرق األوسط مع قيام دولة         
وكانت اسبانيا قد شهدت أكبر تظاهرة في أوروبا لالحتجاج على الهجمات اإلسرائيلية على             . الفلسطينيين

  . ألف متظاهر100غزة، وشارك فيها ما يزيد على 
27/3/2009عكاظ،   

 
 استياء يهودي من كاريكاتير يشبه العدوان على غزة بالنازية : أمريكا .56

ن العدوان اإلسرائيلي على غزة مشبهاً إياه بالمعاملة أثار كاريكاتير سياسي أميركي نشر أمس ويدي: ب. أ
 . »معاد للسامية«النازية لليهود، استياء منظمة حقوقية يهودية أميركية وصفته بأنه 

اليهودي لمراقبة حقوق اليهود، في لوس أنجلس، بكاريكاتير للفنان بات » مركز سيمون ويزنتال«وندد 
اً في زي رسمي وبال رأس، يدفع على عجلة إشارة ضخمة لنجمة ويصور الرسم جندياً مارد. أوليفانت

 . سداسية ذات فك شرس، باتجاه امرأة ضئيلة الحجم تلوذ برضيعها وتحمل اسم غزة
يحاكي الدعاية السامة «ويشيطنها و" إسرائيل"وقال المركز اليهودي، في بيان، إن الكاريكاتير يشوه 

ودعا المركز وسائل اإلعالم األميركية إلى إزالة هذا . »ية والسوفياتيةالمعادية للسامية في الحقبة الناز
 . الكاريكاتير من مواقعها اإللكترونية

27/3/2009السفير،   
 

  بالنرويج" إسرائيل" شخصا شاركوا في تظاهرات ضد 184تبرئة  .57
ة علـى   شخصاً من أصول عربية وفلسطيني184برأت محكمة نرويجية نحو : عصام واحدي - كوبنهاجن

وحربها على غـزة فـي      " إسرائيل"خلفية اتهامهم باستخدام العنف ضد أجهزة األمن أثناء تظاهرات ضد           
 متهما ألن أعمارهم كانت     72وكانت المحكمة قد رفضت التحقيق مع       . يناير الماضي في العاصمة أوسلو    

رطة  آخرين خرج معظمهم أبرياء مـن اسـتخدام العنـف ضـد الـش              122 وأبقت على    18تحت سن   
 قضايا رئيسية قد تصل أحكامها إلـى الـسجن لمـدة خمـس              10وتنظر المحكمة في نحو     . والمواطنين

ـ           . سنوات وأنهـا  " إسرائيل"كذلك ادعى عدد كبير من الفلسطينيين على أجهزة األمن واتهموها باالنحياز ل
. ة اإلسرائيلية استخدمت العنف ضدهم في تظاهراتهم وحالت دون وصولهم إلى أماكن محددة مثل السفار            

وشكلت الجالية الفلسطينية وأصدقاؤها النرويجيون لجنة من المحامين للـدفاع عـن المتهمـين وطلبـت                
  .محاكمة بعض رجال الشرطة المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين أثناء التظاهرات

27/3/2009الوطن، السعودية،   
  

   الجبهة الشعبية أشخاص باعوا قمصانا تحمل شعارات6محاكمة : الدانمارك .58
أقدمت المحكمة العليا بالدنمارك على إدانة ستة أشخاص باعوا قمصاناً تحمل شعارات للجبهة : غزة

، بحجة أنها "فارك"الشعبية لتحرير فلسطين، ولمنظمة كولومبية تسمى الجيش الثوري الكولومبي 
ة واالتحاد األوروبي، التي ترى جماعات إرهابية محظورة، معتبرة ما قامت به ينافي القوانين الدنماركي

  ".منظمتان إرهابيتان"في الجيش الثوري الكولومبي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
أن الغريب في األمر أن قرار هذه المحكمة استند " قدس برس"وأشار خبر صحفي أرسل نسخة منه لـ 

 وغيرها، التي تعتبر فيه الجبهة )العفو الدولية(إلى مواقف منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، وأمنستي 
وذكر أن المتهمين الستة أكدوا أن المحاكمة لم .  الشعبية والجيش الثوري منظمتين قامتا بأعمال إرهابية

  تنته بعد، وأنهم مصممون على مواقفهم، مؤكدين أنهم سيقومون برفع القضية إلى محكمة حقوق اإلنسان 
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 مؤكدين على مواصلة النضال المشروع حتى يتم رفع اسم الجبهة األوروبية التابعة لالتحاد األوروبي،
  .الشعبية وغيرها عن لوائح التنظيمات اإلرهابية

26/3/2009قدس برس،   
  

  ماذا بعد؟.. ألف يوم في قبضة حماس .59
  عدنان أبو عامر

ـ               رام بغض النظر عما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنصرف عن المآل النهائي للمفاوضات بشأن إب
صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس، فإن مسألة أسر الجندي األشهر عالميا جلعاد شاليط ستسجل فـي                 

  .تاريخ المقاومة الفلسطينية داخل األرض المحتلة كعالمة فارقة في المواجهة الدائرة مع إسرائيل
 فربما يحمـل قـادم      ولئن قدر للصفقة أن تتوقف عند ما أعلنه رئيس الحكومة ذو السجل األكثر إخفاقا،             

األيام واألسابيع واألشهر تطورات ملفتة على هذا الصعيد، إيجابية أو سلبية، ال سيما أن الصراع المحتدم                
  .بين الجانبين، وإن خفت بعض الشيء، آخذ معدله باالزدياد، ألنها سنة الكون في عالقة المحتل بالمقاوم

  مسلسل األسر
رور ألف يوم بالتمام والكمال على وجود شـاليط فـي قبـضة             ال يمكن أن نغض الطرف على مناسبة م       

 ألف يوم وألف ليلة، من المالحقة والمتابعة األمنية علـى مـدار   20/3/2009مقاتلي حماس الذي يوافق     
الساعة، وحمالت محمومة لتحصيل أي معلومة مهما كانت تافهة، وأجهزة األمن اإلسرائيلية تسلط علـى               

لوجيتها وأقمارها الصناعية، دون أن تعثر على خيط رفيع يوصلها لجنديها           غزة مختلف جواسيسها وتكنو   
  !الذي عرضت على الفلسطينيين ماليين طائلة ليدلوا على مكانه

العودة إلى تاريخ المواجهة بين المقاومة وإسرائيل يشير إلى أن حركة حماس تعتبـر الفـصيل األكثـر                  
ود والمستوطنين داخل األرض المحتلة، حيث جرت العديد        بروزا الذي تمكن من القيام بعمليات أسر للجن       

من العمليات النوعية في تاريخ المقاومة لكنها كانت في الخارج، وشكل شاليط آخر حالة وليست األخيرة                
  . األسرى والمعتقلين في السجون-وال يزال-في هذا المسلسل المتواصل، وكان الهدف دائما 

، أسر الرقيب آفي ساسـبورتس،      17/2/1988: ه العمليات، ومن أهمها   وقد نفّذت كتائب القسام أغلب هذ     
 أسـر   13/12/1992 أسر الجندي آلون كرفاتي،      18/9/1992 أسر الجندي إيالن سعدون،      3/5/1989

 محاولة أسر المـالزم     20/4/1993 أسر الجندي يوهوشع فريدبرغ،      7/3/1993الرقيب نسيم طوليدانو،    
 أسر الجنـدي أرييـه فرنكتـال،        6/7/1993ة أسر العقيد غول مي،       محاول 6/5/1993شاهار سيماني،   

 مقتل الجندي االحتياط بيجال     22/9/1993 مقتل العريف يارون حيمس بعد مقاومته لألسر،         5/8/1993
 مقتل الرقيب يهود روك والعريف إيالن ليفي أثناء محاولـة أسـرهما،             24/10/1993فاكنين بعد أسره،    

11/10/1994  مقتل الجندي أوليـك شـاحيط خـالل    2003تموز / نخشون فاكسمان، يوليو   أسر الجندي 
 2006 /25/6 أسر عضو جهاز الشاباك ساسون نورائيل وقتلـه،          21/9/2005عملية أسر تعرض لها،     

  . أسر الجندي إلياهو بنحاس أشري وقتله2006 /27/6أسر الجندي جلعاد شاليط، 
هدفت أسر جنود ومستوطنين، لكنها لـم تكلـل بالنجـاح           إلى جانب سلسلة طويلة من العمليات التي است       

 إلـى تـشكيل     2004شباط  /ألسباب أمنية في معظم األحيان، ما دفع الجيش اإلسرائيلي في مطلع فبراير           
 جندي للتـدرب علـى سـيناريوهات        1800ثالث أفرقة عسكرية مكونة من تسع كتائب تضم أكثر من           

  .ومةلمواجهة عمليات أسر تقوم بها حركات المقا
ويأتي لجوء المقاومة إلى عمليات خطف العسكريين اإلسرائيليين في طـور إحيـاء إسـتراتيجية ثابتـة                 
اعتمدتها منذ زمن بعيد، ال سيما أن هناك عوامل متعددة مـن شـأنها أن تـساعد فـي اعتمـاد هـذه                       
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 هذه العمليات   اإلستراتيجية، كما أن هناك عوامل تعترض سبيل تطبيقها بالشكل المطلوب، خاصة أن مثل            
  .ذات جدوى سياسية ودولية أكبر من باقي أشكال المقاومة، وربما أكثر كلفة

وبالتالي فلم تكن حادثة أسر شاليط أمرا استثنائيا، ومع ذلك بقي تطبيق هذه اإلستراتيجية علـى الواقـع                  
رة القـضية مـن قبـل       الفلسطيني، وإمكانية التحكم بها كما هو الحال مع المقاومة اللبنانية، مرتبطا بإدا           

المقاومة أمنيا وسياسيا بذكاء، وضمن جغرافيا آمنة وشديدة السرية يمكـن أن تُتَـوج بتـسجيل نجـاح                  
  .إستراتيجي، يتمثل باإلفراج عن األسرى

إلى جانب عوامل مهمة تتمثل في طبيعة التركيبة الجغرافية لألراضي الفلسطينية سواء فـي الـضفة أو                 
في سهولة إخفاء المختَطَفين من قبل االحـتالل، أو حتـى إمكانيـة نـصب كمـائن                 القطاع، وال تساعد    

  .لالختطاف
وبدا واضحا قبل وبعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة أن حركات المقاومة الفلسطينية بذلت جهودا               

 ضـباط   حثيثة للنجاح في أسر جنود واحتجازهم كرهائن بهدف استبدالهم بمعتقلين، وهو ما اعترف بـه              
  ".الرصاص المسكوب"كبار في المنطقة الجنوبية خالل مجريات عملية 

كما أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أن حركة حماس تقوم بصورة دائمة بجمع معلومـات عـن                 
تحركات الجنود وتنقالتهم المختلفة، ونتيجة لذلك اشتعلت في أوسـاط المؤسـسة األمنيـة والعـسكرية                

تحذيرات حقيقية تتعلق بنوايا تسلل مقاتلي حماس إلى قواعد عـسكرية، ومحاولـة             األضواء الحمراء من    
احتجاز قادة وجنود من داخلها كرهائن، وانسجاما مع ذلك يقوم الجيش بين الحين واآلخر بتحذير جنوده                

  .من مغبة السفر في سيارات مشبوهة
  عض األصابع

رية واألمنية والميدانية في عمل المقاومة، سواء       شكلت عملية أسر شاليط تحوال نوعيا من النواحي العسك        
، أو من النتائج الخطيرة التي أسفرت عنها، ولعل         "الوهم المتبدد "من الطريقة التي اتبعتها في تنفيذ عملية        

، واالحتفاظ به   "حيا يرزق "النتيجة األهم هي نجاح المقاومة في أسر الجندي وإخراجه من ساحة المعركة             
  .سطور في منطقة ال تتجاوز مساحتها شارعا فرعيا في عواصم العربحتى كتابة هذه ال

وطوال األلف يوم من أسر الجندي اإلسرائيلي ينبغي تسجيل عدة نقاط لصالح المقاومة، ما يدفعنا للـزعم        
  :مسبقا بأن صفقة التبادل التي تعثرت مؤخرا ناجحة سلفا لألسباب التالية

ومون من تنفيذ عمليتهم في قلب الموقع العسكري اإلسرائيلي، وقتـل            منذ اللحظة التي تمكن فيها المقا      -1
وجرح عدد من الجنود، وتمكنهم من اقتياد أحدهم حيا يرزق على أقدامهم إلى داخل قواعدهم بأعـصاب                 

  .هادئة أثارت أعصاب جنراالت إسرائيل
رافيـة ال يتجـاوز      احتفاظ حماس بالجندي حيا يرزق طوال ألف يوم متواصل بلياليها في بقعـة جغ              -2

طولها أربعين كيلومترا، فيما االحتالل يمتلك أقـوى أجهـزة المراقبـة وأدوات التنـصت وطـائرات                 
  .االستطالع، ويعجز عن تحديد مكان جنديه األسير

" الـشح " نجاح المقاومة في إدارة حرب أعصاب حقيقية مع االحتالل منذ اليـوم األول مـن خـالل                   -3
ألي " تعطشا مـذال  "وتير نفوس قادة الجيش اإلسرائيلي، فيما تبدي حكومتهم         المقصود في المعلومات، وت   
  .معلومة مهما كانت صغيرة

 في الوقت الذي تعودت فيه إسرائيل إطالق التهديدات واإلنذارات، والفلسطينيون عليهم االستجابة لها              -4
 وأطلقت إنـذاراتها، وأمهلـت      والتراجع في اللحظة األخيرة، تمسكت المقاومة هذه المرة بزمام المبادرة،         

  !الدولة العبرية عدة فرص، وإال سيطوى ملف الجندي
 تمكن حماس من الدخول إلى قلب الساحة اإلسرائيلية وإحداث هذه االختالفات العلنية بـين أركـان                 -5

المؤسسة العسكرية واألمنية، بحيث يتبادل الجنراالت والوزراء االتهامات بشأن التقصير الذي أدى فـي              
  .نهاية األمر إلى إفشال الصفقة
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للمفاوضات حول إبرام الصفقة، وعدم إغالقه البـاب        " المرحلي"وبعد أن أعلن الكيان اإلسرائيلي التوقف       
كليا لمعاودتها في شروط وظروف أخرى، يصبح من المشروع في هذه العجالة وضع سلة من التوقعات                

  :لتاليبشأن النهاية المحتملة لهذه الصفقة، على النحو ا
، وهو احتمال سـيبقى     "ثقيلي العيار " أن تتنازل إسرائيل وتستجيب لمطالب حماس وتفرج عن أسرى           -أ

قويا طالما أن فرصة عودة الجندي إلى منزله حيا قوية، وبالتأكيد إذا ما وافقت إسـرائيل فـإن حمـاس                    
استجلب لها وجع الرأس،    من فمها، وتتنازل عن الجندي الذي       " البطاطا الساخنة "سيسعدها أن ترمي حبة     

إال أن العائق الوحيد أمام نجاح هذا السيناريو كما أعلنه مؤخرا أولمرت أنه لن يخضع لالبتـزاز ولـن                   
  .يفاوض ولن يفرج عن أسرى

 أن تنزل حماس عن الشجرة العالية التي وجدت نفسها فوقها، وتتنازل عن الجندي وتعيـده سـالما                  -ب
ال يساوي حجم التضحيات وكلفة الدماء التي أريقت خالل الـسنوات  " فتات"مكتفية بما تقدمه إسرائيل من   

الثالث الماضية، وقد تبين أن مثل هذا الخيار لم يراود أحدا من آسري الجندي، فـضال عـن قيـادتهم                    
  .السياسية، نظرا لتعلق اآلالف من الفلسطينيين بنجاح الصفقة واإلفراج عن أبنائهم الحقا

 لعملية كوماندوز إلنقاذ الجندي من األسر، وجنراالت الجيش لم يخرجـوا هـذا               أن تسارع إسرائيل   -ت
 مع الجندي نخشون فاكسمان، لكن التنفيذ الناجح يحتـاج  1994االحتمال أصال من أجندتهم كما فعلوا في   

  .معلومات استخبارية دقيقة جدا، وفي هذا المضمار تنتظر المخابرات أن يخطئ اآلسرون أي خطأ
النقطة بالذات، تشير مصادر الجيش إلى أن الجندي محتجز في منطقة سكانية مكتظة، ولـيس               وفي هذه   

مثل فاكسمان في قرية صغيرة، وبالتالي سيسارع الفلسطينيون إلعدامه إذا ما شعروا أن الخطر يقتـرب                
ثر الطرفان  من السيناريوهات المتوقعة أن يع    " .منهم، وال يبقى إلسرائيل سوى أن تعيد الجندي جثة هامدة         

غيـر  "على صيغة حل شكلية رمزية كأن تضطر إسرائيل لإلفراج عن بـضع مئـات مـن األسـرى                   
  "، الذين ال يهدد اإلفراج عنهم أمنها، مقابل اإلفراج عن شاليط"الخطرين

 تجميد القضية لعدة أسابيع أو أشهر، حيث ترتفع حدة ردود الفعل وتنخفض بناء على اآلمال الكبيرة                 -ث
تعليقها على المفاوضات الماراثونية األخيرة في القاهرة، وحينها قـد تلجـأ حمـاس للمواجهـة                التي تم   

المستمرة دون النظر إلى مصير الجندي، وستجد نفسها راغبة حينها بإدارة مفاوضـة إسـرائيل علـى                 
هـات  على نار هادئة، أي أن المواجهات العسكرية تبقى مستمرة، في حين سـتقوم ج             " الطريقة اإليرانية "

  .دولية بالتفاوض السري
 تنازل رمزي وشكلي، بأن يعثر الطرفان على صيغة حل شكلية رمزية كأن تضطر إسرائيل لإلفراج                -د

، الذين ال يهدد اإلفراج عنهم أمنها، وأن اإلفراج عنهم كـان       "غير الخطرين "عن بضع مئات من األسرى      
  .قا في وقت غير محدد عن أسرىلخاطر محمود عباس وليس لعيون حماس، أو أنها ستفرج الح

الطيار المفقود منذ أكثر من عشرين عاما رون أراد، وهناك من يفهم في إسـرائيل               " موديل" استنساخ   -ذ
قول حماس إن ملف الجندي قد يطوى بأن المقصود تأجيل البحث في أمره لسنوات قادمة، وهـو حـل                   

  .ه، وال أن تعيده مجانامنطقي قد يبدو سهال لحماس، فهي لن تضطر لإلعالن عن قتل
 قتل الجندي بدعوى أن قنبلة إسرائيلية قتلته، كما حصل في التسريبات التي شـهدتها حـرب غـزة                   -ح

األخيرة حول إصابة الجندي في إحدى حاالت القصف اإلسرائيلي، والنتيجة المتوقعة أن تضرب إسرائيل              
  .ذه المرة في تابوت أسودرأس حماس في غزة أو دمشق إن تأكدت أن جنديها عائد إليها ه

  ضوابط الزمة
في المقابل، واضح أن حماس خاضت مفاوضات ماراثونية قيل الكثير عنها لمحاولة تحقيق مطالبها التي               
يلتف حولها آالف األسر والعائالت الفلسطينية، وربما كانت أكثر األطراف رغبة في وصول المفاوضات              

  .كبيرة من المعتقلينإلى مآلها الطبيعي عبر اإلفراج عن جملة 
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ال سيما أن األسماء التي تم تسريبها ونوعياتهم وثقلهم المقاوم سيشكل فيما لو نجحت الصفقة، حاليـا أو                  
الحقا، إنجازا تاريخيا للحركة، وتقدم رافعة شعبية وجماهيرية لها في مثـل هـذه الظـروف الحرجـة،                  

  .وتتويجا لها على مواجهة الحرب اإلسرائيلية األخيرة
التالي، يتطلب ذلك من الحركة دراسة الخيارات التالية ووضع عدد مـن الـضوابط الالزمـة خـالل                  وب

  :المرحلة القادمة، بعين فاحصة وقلب مستنير
ال يجـب أن يفهـم مـن        .  ليس عيبا وال خطأ وال تراجعا، إعادة حسابات الصفقة والمطالب المقدمة           -1

ن األجدى لحماس والقضية العادلة التي تحملها في هـذا          كالمي هذا تقديم تنازالت ما، لكن ربما يكون م        
الملف عدم ترحيل مفاوضات الصفقة للحكومة اإلسرائيلية القادمة، العتبارات لم تعد تخفى على كاتـب               
هذه السطور وقارئيها، رغم أنني ال أنفي بالمطلق إمكانية خضوع نتنياهو لشروط حماس ألسباب تخصه               

  .بالدرجة األولى
 ظل تسلم اليمين الديني المتطرف زمام الحكم في إسـرائيل، باإلمكـان االسـتمرار فـي                  حتى في  -2

المفاوضات حول إبرام الصفقة، ال سيما أن بعض صفقات التبادل تمت في الماضي في ظـل حكومـات                 
الليكود وشاس  "اليمين، لكن المقاربات قد تكون مختلفة بعض الشيء هذه المرة في ظل ائتالف يميني من                

  .كتب في نصوص تحالفه البرلماني بندا خاصا يطالب بإسقاط حكومة حماس بالقوة" رائيل بيتناوإس
حركة حمـاس   " ابتزازات"رغم أن الساسة اإلسرائيليين يؤكدون أنهم ال يمكن أن يرضخوا لما يسمونها             "

إلى أنهم أجروا   حين تقوم بأسر جنودهم من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين، فإن التجربة التاريخية تشير              
  "مفاوضات سابقة مع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية مرات ومرات

 باإلمكان بنوع من الذكاء والحسابات التحالفية الدقيقة البحث عن وسطاء جدد قد يشكلون ثقال علـى                 -3
تل أبيب، مع عدم إغضاب الوسيط الحالي الذي ترى حماس نفسها مضطرة ومكرهـة إلبقائـه، ولـيس                  

ضرورة طي صفحته في الصفقة، لكن قد يكون استدعاء وسطاء جدد على غرار األلمان والفرنـسيين                بال
  .أمرا فيه بعض النتائج اإليجابية

 ال بد من اآلن فصاعدا في ظل تعنت اإلسرائيليين وتحميلهم حماس مسؤولية إعاقة الصفقة وإفشالها،                -4
ما قد يقال عن الجندي وظروفـه وأوضـاعه،         حول كل   " رقابة عسكرية حديدية  "فرض تعتيم إعالمي و   

وحظر أي تواصل مع أي منظمة تتستر باإلنسانية والجوانب القانونية، تطلب تسجيال هنا، وشريط فيديو               
إعالمي لكل من هـب ودب،      " بازار"هناك عن الجندي، واألكثر من ذلك عدم تحويل قضية الجندي إلى            

  .وخطورة أي معلومة قد تلقى هنا وهناكيقدم فتواه فيها، في ظل حساسية هذا الملف 
حركة " ابتزازات"ورغم أن الساسة اإلسرائيليين يؤكدون أنهم ال يمكن أن يرضخوا لما يسمونها             .. أخيرا

حماس حين تقوم بأسر جنودهم من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين، فإن التجربة التاريخية تـشير إلـى                 
ين اللبنانية والفلسطينية مرات ومرات، لكنهم يبررون رفـضهم         أنهم أجروا مفاوضات سابقة مع المقاومت     

هذه المرة بأن حماس عدو يعمل من الداخل، كما يقولون، مما يجعل مبدأ المساومة معهـا ضـربا مـن                    
  !المستحيل، والخضوع لمطالبها نوعا من االنكسار الكبير، لكن ذلك ما تم فعال

 26/3/2009الجزيرة نت، 
  

  مة المعونات المشروطة الفلسطينيون تحت رح .60
   ياسر الزعاترة

عن التلويح علنا بوقف مساهمة بالدها في إعادة        ) هيالري كلينتون (لم تتورع وزيرة الخارجية األمريكية      
إذا لم تلب الحكومة الفلسطينية الجديدة شروط الرباعية الدولية ، ومـن            ) مليون دوالر ( 900إعمار غزة   

ة ، وذلك في تأكيد جديد على أن إدارة أوباما لن تغير شيئا فـي سياسـة       ضمنها االعتراف بالدولة العبري   
  .االنحياز للدولة العبرية ، خالفا لتلك التوقعات المتفائلة التي رافقت الحملة االنتخابية األمريكية
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األسوأ بالطبع أن تتحول شروط األمريكان إلى شروط للسلطة وحركة فتح ، مـع أن حكومـات الدولـة                 
لمتعاقبة كان فيها من ال يؤمنون بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها قرارات                العبرية ا 

صريحة من مجلس األمن ، وليس مجرد تفاهمات بين الدول كما هو حال شروط الرباعية التي تـصطدم           
  .بقرارات دولية واضحة ، مثل حق الشعوب الواقعة تحت االحتالل في المقاومة

 تلك المعونات المشروطة التي حشرت القضية الفلسطينية في مـسار واحـد ال مجـال                ما يعنينا هنا هو   
لتغييره من دون خطوة انقالبية جريئة ، وهي معادلة برزت منذ نشوء سلطة أوسلو ، وهـي مـشروطة                   
برضا السيد اإلسرائيلي الذي يقيس الموقف بناء على تلبية الطرف الفلسطيني لشروطه وقبـول الفتـات                

  .وفي أحسن األحوال االحتجاج بطريقة وادعة إذا لم يعجبه العرض: ضهالذي يعر
بل إن هناك ما هو أسوأ من ذلك ، إذ أن رضا المانحين أنفسهم ال يكفي ، إذ أن دخول وخروج المـواد                       
واألموال ، وحصول السلطة على عائدات الجمارك عن المواد التي تدخل إليها ال يتم إال إذا رضي العدو                  

  .و الذي يسيطر على المعابر واألجواء بشكل كاملنفسه ، ه
  .باهللا عليكم كيف يمكن لشعب أن يتحرر من أسر جالديه وهو ينتظر رضاهم كي يعيش ويأكل ويشرب؟

أسئلة ليس ثمة إجابة عنها ، اللهم سوى كالم ممل عن عدم توفر البدائل ، وعن إحراج الدولـة العبريـة        
  .ه الناس مرارا وبلعوه بصعوبة زمنا طويال بال جدوىأمام العالم أجمع ، وهو كالم سمع

من دون االنقالب على هذه المعادلة البائسة لن تقوم للقضية قائمة ، وأي كالم عن توافق ومصالحة مـن                   
نتحدث هنا حتى بمنطق الحصول على دولة كاملة الـسيادة          . دون تغييرها هو بيع للوهم وعبث بالقضية      

 مع عودة الالجئين ، وليس عن تحرير فلسطين مـن البحـر إلـى               67عام  على كامل األراضي المحتلة     
  .النهر

المصيبة أن هناك من يريد من حماس االعتراف بالدولة العبرية لكي تتدفق المعونات دون أخذ مخـاطر                 
  .الخطوة على القضية في االعتبار

ولعلنا نسأل هنا   .  يمكنهم ذلك  هل بوسع الفلسطينيين التمرد على هذه المعادلة ، والتحرر من قبضتها؟ نعم           
ألم تكن المنظمات الفلسطينية تدبر نفسها قبل أوسلو؟ ثم ألم يكن وضع الفلسطينيين في الضفة والقطـاع                 

من الناحية المعيشية يوم كان المحتل هو المسؤول عـن حيـاتهم بحـسب القـوانين          ) اوسلو(أفضل قبل   
  .الدولية؟،

إعمار غزة من قبل العرب تكفي وتزيد لو سمح بجلـب مـواد             وللعلم فإن المعونات المخصصة إلعادة      
  .اإلعمار عبر مصر وعدم االكتفاء بانتظارها من الجانب اإلسرائيلي

المشكلة إذن هي في القرار الفلسطيني المستقل ، وحين يتوفر ومعه إرادة المقاومة لـن يكـون بوسـع                   
األمة التي لن تسمح بذلك ، بـدليل وقفتهـا          األنظمة العربية التخلي عن مسؤولياتها ، فضال عن جماهير          

  .خالل الحرب على غزة
  27/3/2009الدستور، 

  
  "اسرائيل"انتهازيان ماكران سيقودان  .61

  "معاريف" - عوزي بنزيمان
، التي خسر فيها الليكود برئاسة اسـحق شـامير          13، في نهاية االنتخابات للكنيست الـ       1992في العام   

ق رابين، قرر ايهود اولمرت بأنه استنفد نفسه في العمل البرلماني وبحث            الحكم لحزب العمل برئاسة اسح    
حتى ذلك الوقت كان اولمـرت قـد       . كان هذا استنتاجات شرعيا   . عن افق جديد لتوجيه مبادراته ونشاطه     

. السلطة كوزير في حكومـة شـامير      " نعم  "  سنة بل وتذوق     18تمكن من أن يكون عضوا في الكنيست        
و انتصر على االسد العجوز تيدي كوليك       . حة العامة وقرر التنافس على بلدية القدس      اولمرت درس السا  

 هجر التزامه لسكان مدينته وفضل العودة الى        2003في العام   . وتبوأ منصب رئيس البلدية لعشر سنوات     
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ح اصب) 1999الذي تنافس امامه على رئاسة الليكود في        (وتحت قيادة ارئيل شارون     . الكنيست والحكومة 
فقد كان سياسيا في افضل سنيه، مجربا، واعتقد ان من          : هذا ايضا شرعي  . القائم باعمال رئيس الوزراء   

  .حقه الكامل تحقيق تطلعه للعودة الداء دور مركزي في ادارة شؤون الدولة
 ما لم يفهمه اولمرت ابدا وال حتى في هذه االيام التي يوشك على أن يودع فيها الحكم، هو أن سلوكه في                    

معظم سنوات نشاطه العام اعتبر سلسلة من الخطوات التي ترمي الى ارضاء نوازعه واحتياجاته االمنية               
في سعيه اصبح اولمرت نائبا، في سعيه رئيس بلدية،         . وليس تحقيقا لرسالة في مركزها مصلحة الجمهور      

 اولمرت كمن عمل    في كل واحد من المناصب العليا تلك تميز       . في سعيه عضو في الحكومة بل ورئيسها      
لم تكن هناك حاجة    . فيها للتمترس اكثر مما كمن تشتعل في عظامه حماسة لتحقيق مهمة وطنية يؤمن بها             

لالطالع على افعاله الخفية، الجنائية، كي نفهم بأن الحياة العامة بالنسبة له هي اساسا تجربة اسـتمتاعية،                 
  .سلسلة من الفرص لتلبية امانيه الشخصية

فهما ليسا سياسيين من طـراز آريـه الـداد،          : ك وبنيامين نتنياهو مصنوعان من مادة مشابهة      ايهود بارا 
هما ليسا اناسا في رأس اهتمامهما تقف الرغبة لتطبيق مـذهب سياسـي او              . يوسي سريد او بيني بيغن    

س هما، مثل اولمرت، يجتذبان الى مراكز القوة كي يستمتعا بما في هذه المراكز مـن احـسا                . اجتماعي
  .هما تكنوقراطيان سياسيان، وليسا نبيين ذوي رؤى. بالسيطرة

ان ليس الكرسي هو ما يعنيهما بل الطريق، وليس مـصلحتهما       ) ولغيرهما(صحيح انهما يقوالن لنفسيهما     
الشخصية هي التي تحركهما، بل الحرص على االحتياجات العامة ــ ولكن العقالنية مفعمة بالتـضليل               

اناس كأولئك يكيفون الخطـوات مـع       . حوال، او التبرير التهكمي في اكثر االحوال      الذاتي، في افضل اال   
ولما كانوا كفـوئين    . الفرص التي تلوح لهم في االحداث السياسية وال يبقون مخلصين لتعهداتهم لناخبيهم           

  .واذكياء فانهم ينجحون في تحقيق اهدافهم
فالدولة ستدار من اآلن فصاعدا من      .  التشخيص سلوك باراك ونتنياهو في االيام االخيرة جسد صحة هذا        

قبل انتهازيين ماكرين، النسغ الذي يربط بينهما هو الرغبة الشديدة في االمساك الطـول زمـن ممكـن                  
المناهج المتضاربة لحزبيهما، في المجال السياسي، االقتصادي واالجتماعي ستعتبر في          . بمؤسسات الحكم 

  .ليهنظرهما شيئا خسارة اضاعة الكالم ع
فهي تصر على رأيهمـا، ال تخـون        . تسيبي لفني حاليا تتخذ صورة االستثناء في معرض القيادة الوطنية         

وهي تواصل بث المصداقية ونقاء اليدين، وهي مقتنعة برفضها االنـضمام           . عقائدها وال تضلل مقترعيها   
لكلمـات المنمقـة ال تكفـي       خالفا لرؤساء الليكود والعمل، تعتقد زعيمة كديما ان ا        . الى حكومة نتنياهو  

الكلمات المنمقة وعديدة المعاني للتغطية على فوارق حقيقية من حيث الطريق، وان نهاية خطـة عمـل                 
  .حكومية تستند اليها كنهاية الفقاعة المالية التي تنفجر اليوم للجميع في الوجه

 27/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  د االتجاهجدلية اليمين وفاق... ليبرمان وصائب عريقات .62
  عمر عياصرة

نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، التي جاءت باليمين السياسي على تنوع أطيافه إلى سدة الحكم فـي                
إسرائيل، تؤكد أن ثمة قرارا منسجما، اتخذه المجتمع في إسرائيل بعد أوسلو يتعلق بضرورة أن يكـون                 

عاطي مع ملف التسوية السياسية في الشرق األوسط،        صانع القرار في دولتهم أكثر تشدداً وصالبة في الت        
قد منح الفلسطينيين في أوسـلو فتاتـا        ) تم اغتياله من اليمين   (هذه القناعة، جاءت على اعتبار أن رابين        

  . مبالغ به لدرجة احتمال تهديد وجود إسرائيل وأمنها
حكومة إسـرائيلية جديـدة،     تترشح األخبار من هناك، أن مفاوضات شديدة التعقيد جرت لغايات تشكيل            

وأبرز ما في هذا المشهد هو التخندق الكبير لكل طيف سياسي حول ثوابته وبرامجه، مما جعل من عملية                  
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تشكيل الحكومة عنوان لمعضلة رئيسية، وسبب ذلك كله يعود للميل الشديد في إسرائيل نحـو تفـضيل                 
لمرحلة، سيما وأن كثيرا من التحـديات باتـت         االيدولوجيا والثوابت على المرونة والبراغماتية في هذه ا       

تواجه المشروع الصهيوني في المنطقة، وتتمثل أقصى التحديات باإلسالم السياسي المقاوم، الـذي بـات               
  . يشكل تهديداً لنفوذ إسرائيل واستفرادها بصياغة مستقبل اإلقليم

تطرف، الذي ينحـدر مـن أصـول        خدمة للسياق السابق، جاء افيغدور ليبرمان، اليميني اإلسرائيلي الم        
روسية، ليظهر في المشهد السياسي بصورة قوية لدرجة احتمال توليه حقيبة وزارة الخارجية، التي تعتبر               

  . حقيبة سيادية ومؤثرة بشكل مباشر في صياغة مستقبل المفاوضات والتسوية
القوى، كما أنه قادم ضمن     ليبرمان، قادم بثوابت أيدلوجية، وشرعية شعبية، وصالبة مستمدة من موازين           

معطيات عملية ديمقراطية تحترم تداول السلطة وتفسح لصاحب الشرعية المجال األوسع لممارسة العمل             
  . السياسي في إطار برامجه التي اختاره المجتمع بناءاً عليها

ر ليبرمان العنصري المتطرف المغتصب صاحب الشرعية، سيكون تواق للقاء السيد صائب عريقات كبي            
المفاوضين الفلسطينيين، على اعتبار أن المفاوض الفلسطيني قد راهن على اليسار اإلسرائيلي واسـتجداه            
ونال منه فتاتاً، فما بالك بالمتطرف اليميني الحاقد، الذي سيكون في لقاءه وقحاً متغطرساً له اليد العليـا،                  

  . ة وطعن الذاتيحاول أن يشفي غليله من مفاوض ال يملك إال االستجداء والهرول
" بقايا"السيد عريقات، على تفيض ليبرمان، ال يملك القوة والشرعية، فقد تخلص منذ أن دخل التسوية من                 
  .. مقاومة وتبرأ منها، كما أنه يتلقى أوامره من الرئيس عباس صاحب الشرعية المهزوزة شعبياً وقانونيا

ألسلحة وأشد الرجال وأكثرهم قسوة وتخطيطـا،       اإلسرائيليون يذهبون إلى المفاوضات المصيرية بأعتى ا      
يذهبون بالمجتمع وخياراته وشرعيته، ال يعبؤون بالخارج ألنه مؤقت زائل، وإنما يلتفون حـول الـذات                

  . ليجدوا لهم مكاناً بين األمم وليصنعوا شرق أوسط جديد هم السادة فيه
 وراء ظهره خيـارات الـشعب فـي         بينما نحن نذهب لهم بكبير المفاوضين، الذي يمثل مشروعا يرمي         

انتخاباته غير المسبوقة عربياً، ال يعبأ بالبندقية التي أجلست اإلسرائيليين في زاوية ظلمة شاليط، يـذهب                
ليستجدي دون مخالب ودون أفق، يتجاهل ما يجري في الداخل اإلسرائيلي ويراهن على أحـالم فاقـدة                 

  . االتجاه ال تعرف مكان البوصلة وزمانها
 نضبط الفهم، فالمجتمع اإلسرائيلي في أكثر أوقاته كتلة صماء، كله يمين كله ليبرمان، خاصة فـي                 وحتى

لحظة الحديث عن حقوق الفلسطينيين، وهو بذلك يحتاج لبرنامج أوسع من أفق عريقات وحدود إمكاناته،               
  .  ألصحابهاليصل بالفلسطينيين نحو وحدة وطنية إجرائية تستثمر المقاومة وتحرر األرض وتعيدها

 26/3/2009مجلة العصر 
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  محمد السعيد ادريس . د

الـصهيونية  " هـآرتس "نشرت صحيفة   " 2009القدس عاصمة للثقافة العربية     "تزامناً مع انطالق احتفالية     
وات المقاتلـة   أبلغا الق " اإلسرائيلي"قال فيه إن حاخامين في الجيش       " إسرائيلي"تقريراً أعده قائد عسكري     

". يخوضون حرباً دينية ضد غير اليهـود      "أنهم  )  يوماً 22حرب ال   (في العدوان األخير على قطاع غزة       
نحن الشعب اليهودي جئنا إلـى هـذه األرض بمعجـزة،           : "وأكد أن الرسالة كانت واضحة للغاية وهي      

لذين يتدخلون في فتحنـا لهـذه   وأعادنا اهللا إلى هذه األرض، ونحتاج اآلن ألن نقاتل حتى نطرد األغيار ا 
  ". األرض المقدسة

وقبل أيام قليلة من موعد هذه االحتفالية التي انطلقت مقيدة ومحاصـرة مـن جانـب قـوات االحـتالل                    
وثيقـة  "البريطانية نشرت ما اعتبرته     " الجارديان"آذار الجاري كانت صحيفة     /  مارس 21الصهيونية يوم   

في القدس الشرقية   " اإلسرائيلية" قدم لالتحاد األوروبي حول الممارسات       قالت إنه " تقريراً سرياً "أو  " سرية
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، "تضم القـدس الـشرقية    " إسرائيل: "االتحاد األوروبي "وتحت عنوان   . المحتلة ومخاطر هذه الممارسات   
تستخدم وسائل غير مـشروعة كتوسـيع       " اإلسرائيلية"كشفت الصحيفة نقالً عن ذلك التقرير أن الحكومة         

ت وهدم المنازل، وسياسات اإلسكان التمييزية والجدار العازل في الضفة الغربية كأدوات فـي              المستوطنا
  ". لتنفيذ خطة الضم غير القانوني للقدس الشرقية"سعيها الحثيث 

وأكدت الصحيفة وفقاً للتقرير أن هذه الممارسات تخلق حقائق تعزز الوجود اليهودي في القدس الـشرقية              
لفلسطينيين في المدينة وتعيق التنمية الفلسطينية فيها وتفصلها عن بقية أراضـي            وتضعف وجود السكان ا   

كما أكدت الصحيفة أن االستيطان في شرقي المدينة يتم بتسارع كبير، وأنـه منـذ بـدء                 . الضفة الغربية 
، التي كانت قد أعطت أولوية قصوى مـن جانـب           2007تشرين الثاني   / محادثات أنابوليس في نوفمبر   

 ألف وحدة سكنية    55لوقف كل عمليات االستيطان في األراضي الفلسطينية، تم تقديم طلبات نحو            العرب  
 ألف مستوطن فـي     470في مستوطنات جديدة تم الترخيص لثالثين ألفاً منها حتى اآلن، وأن هناك نحو              

  .  ألفاً في القدس الشرقية190المناطق المحتلة بمن فيهم 
 الحفر والتنقيب أسفل الحرم القدسي الشريف التي تقـوم بهـا مؤسـسات              إذا أضفنا إلى هذا كله عمليات     

بهدف البحث عن الهيكل المزعوم تمهيداً لهدم الحرم القدسي فإن ما جاء على لـسان               " إسرائيلية"حكومية  
بأن احتفالية القدس عاصـمة للثقافـة       "" إسرائيل"المنتدى القانوني ألرض    "ناتشي أيال رئيس ما يسمى ب     

يؤكد ذلك الواقع المؤلم الذي     " محاولة لبسط السيادة الفلسطينية على القدس بشكل غير قانوني        "هي  العربية  
مع الفلسطينيين داخل   " اإلسرائيليين"وهو واقع تعامل    " ملهاة هزلية "من شأنه أن يجعل من تلك االحتفالية        

  ". غرباء"األرض المحتلة على أنهم 
مـدروس لالسـتيطان والتهويـد،      " إسرائيلي" في ظل برنامج     لقد أصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم     

 أيام رئيسة الحكومة جولدا مـائير عنـدما         1973وخضعت مدينة القدس لخطة منهجية للتهويد منذ عام         
 في المائة من مجموع السكان آنذاك، وسارعت        22أوصت لجنة وزارية بأال يتجاوز عدد السكان العرب         

ت العرب واستقدمت عشرات اآلالف من المستوطنين، كما استولت على          الحكومات المتعاقبة لسحب هويا   
وفي التسعينيات وسعت المدينة فضمت عـدداً مـن         . مئات الدونمات من األراضي العربية حول القدس      

المستوطنات المجاورة باتت يهودية صرفة مثل جبل أبوغنيم وغيرها، وبعدها جاء الجدار العازل ليفـاقم               
  . خطر التهويد

تحدث أي من هذه الممارسات خفية عن النظام الرسمي العربي أو عن الحكومات العربية، ورغم ذلك                لم  
كانت هذه الحكومات هي من سعى إلى عقد اتفاقيات سالم مع الكيان وهي من هرول إلى التطبيع وإلـى                   

 وإما سعياً   إما إرضاء لألمريكيين وحرصاً على كسب ودهم      . المشاركة في مؤتمرات معه برعاية أمريكية     
للتخلص من عبء القضية الفلسطينية التي بدت عائقاً أمام قيام عالقات طبيعية مع الكيان ترضي الحليف                

  . األمريكي
على حساب ثقافة المقاومـة مـن      " ثقافة السالم "بعض الحكومات العربية هي من دعا ورعى ما يسمى ب         

ي التي تحتفـل بالقـدس عاصـمة للثقافـة          أجل تحرير األرض المحتلة واستعادة الحقوق المغتصبة، وه       
العربية، وال ندري أي ثقافة تلك التي يجب أن تكون القدس عاصمة لها، هـل هـي ثقافـة الـسالم أم                      

  االستسالم أم ثقافة المقاومة؟ 
االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية يجب أن يبدأ بتحرير الثقافة العربية من كل ما لحق بهـا جـراء                   

فريط بالحقوق، والتوجه الستعادة روح المقاومة وطرح برنامج قومي للتحرير عندها نمتلـك             سياسات الت 
  . ثقافة تليق بكرامة القدس

  27/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  غزة يثير غضب جماعات يهوديةالعدوان على كاريكاتير أمريكي حول 
  27/3/2009سي أن أن، 


