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***  
  

   إذا لم تلتزم بعملية السالم "إسرائيل"  بتجميد عالقاتها معأوروبا تهدد .1
 وكاالت األنباء أن مصادر في االتحاد األوروبي قد توقعت أن تشهد  عن 28/3/2009 الدسـتور،    ذكرت

عالقة االتحاد بالحكومة اإلسرائيلية الجديدة حالة من البرود إذا لم تعمل تلك الحكومة من أجـل عمليـة                  
" زفاينانـشيال تـايم   "وأكد عدد من وزارء خارجية للنسخة األلمانيـة لـصحيفة           . السالم مع الفلسطينيين  

الصادرة أمس أن أوروبا ستضطر لتعليق المحادثات التي تم االتفاق عليها العام الماضي بـشأن تعميـق                 
إذا لم تبذل الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو جهودا واضحة في اتجاه حـل              " إسرائيل"العالقات مع   
  .إقامة الدولتين

إذا حـدث هـذا ، فلـن        : االمر واضح تماما  ":وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن للصحيفة        
كما اتخذ وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو موقفا مشابها حيث          ". نحتاج للحديث عن تطوير العالقات    

بعث برسالة إلى نظيره التشيكي كارل فون شوارزنبرج الذي ترأس بـالده الـدورة الحاليـة لالتحـاد                  
في مسألة تعميق العالقات مع تل ابيب في حال         " إعادة النظر "حاد  األوروبي ، قال فيها إنه يتعين على االت       

بناء مستوطنات جديدة في األراضي الفلسطينية ولم تؤكد التزامها الواضـح بعمليـة             " إسرائيل"لم توقف   
  .السالم

ارتباط واضح بين تعميـق العالقـات مـع         "من جهته ، أكد وزير خارجية فنلندا الكسندر شتوب وجود           
الكيـل  "وحذر شتوب من أن يخاطر االتحاد باالساءة إلى سمعته مـن خـالل              ". ملية السالم إسرائيل وع 

  ".بمكيالين عندما يتعلق األمر بشروط سبق ووضعناها
إلى ذلك ، دعت المفوضية االوروبية أمس الحكومة االسرائيلية المقبلة الى الموافقة على مبدأ قيام دولـة                 

روبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة الى بنيامين نتانياهو رئيس          وقال رئيس المفوضية االو   . فلسطينية
المفوضية االوروبية ترحب بفكرة العمل مع الحكومة االسرائيلية المقبلة         "الوزراء االسرائيلي المكلف أن     

مستعدة لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم الى      "واضاف باروزو ان المفوضية     ". بهدف تطبيق اجندة مشتركة   
والمنطقة على أساس دولتين تعيشان بسالم جنبا الـى         " إسرائيل"الم واالزدهار واالمن لشعوب     ارساء الس 

  ".جنب
واوضح متحدث باسم باروزو للصحافيين ان اعادة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة بشكل كامـل هـو                  

  . ايضا احدى اولويات المفوضية
  أن   الوكـاالت،  عـن لقدس المحتلة، و   مراسلها حسن مواسي في ا     عن 28/3/2009 المستقبل،   وأضافت

وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير قد قال لدى وصوله للمشاركة في اجتماع مـع نظرائـه                 
  ".نحن األوروبيين نطلب أن يبقى تطبيق حل الدولتين في المقام األول"األوروبيين في تشيكيا 

على وزراء الخارجية توجيه رسالة واضحة "ن وشدد وزير خارجية اللوكسمبورغ جان اسيلبورن على أ
  .هذا الوضع" مفادها أنه إن لم يكن األمر كذلك فإن االتحاد األوروبي ال يمكنه قبول

  
   للسالم لعباس بشأن تقديمه عرضاًأولمرت أقوالعريقات ينفى  .2

ير  صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحر.نفى د:  وليد عوض- رام اهللا 
 حول تقديمه عرضا أولمرت إيهود المستقيل اإلسرائيليالفلسطينية الجمعة تصريحات رئيس الوزراء 

للرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل تسوية كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس وملف 
 العام مريكياألوشدد عريقات في بيان صحافي عقب لقائه القنصل  .الالجئين وانه ال يزال ينتظر الرد

 وإنما ليست مفاوضات سوق بازار، اإلسرائيلي المفاوضات مع الجانب أنعلى ، بالقدس جاك والس
 القانون الدولي، وبما يضمن انسحاب أساسمفاوضات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة على 
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لسطينية مستقلة بعاصمتها  دولة فوإقامة، 1967 يونيو عام / خطوط الرابع من حزيرانإلى "إسرائيل"
القدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، ": القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي

  .، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة" عن كافة األسرى الفلسطينيينواإلفراج، واألمن
  28/3/2009القدس العربي، 

  
   بين اغتيال مدحت وتمكين حماس من مخيمات لبنانبطترمصادر فلسطينية : "الراي" .3

 بين اغتيال القيادي في حركة "الراي"ربطت مصادر فلسطينية مطلعة في اتصال مع : كتب ربيع كالس
 إيرانية تستهدف تمكين - فتح اللواء كمال مدحت في مخيم المية ومية جنوب لبنان ومحاوالت سورية 

كان عمليا " مدحت أنوكشفت المصادر  .لسطينية في لبنانحماس من السيطرة على المخيمات الف
 امتالكه معرفة أبرزها السلطة الفلسطينية والى فتح في لبنان ألسباب عدة، إلىالشخص األهم بالنسبة 

دقيقة في األوضاع السائدة داخل كل مخيم من المخيمات الفلسطينية عن طريق شبكة واسعة من 
 الثاني في بعثة منظمة التحرير في بيروت كان في الواقع الرجل الرجل"وأوضحت أن  ."المخبرين

 خبرته الطويلة في لبنان الذي عاش فيه منذ السبعينات حين كان من مرافقي الزعيم إلىاألبرز فيها نظرا 
خالل وجوده في لبنان، تولى مدحت مواقع في أجهزة "وتابعت ان . "الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

  ".ية، بما في ذلك الجهاز الذي كان تحت إمرة أبو إياداألمن الفلسطين
 عالقة إقامة التخلص من مدحت، تمكنه من إلىمن بين األسباب التي دفعت " أن إلىوأشارت المصادر 

ممتازة مع كل الفصائل األخرى ما مكنه من تفادي صدامات بين الفلسطينيين واستيعاب أي مشاكل بين 
وفي أثناء أحداث مخيم نهر البارد في شمال لبنان صيف . ن الحلوةالمسلحين، خصوصا في مخيم عي

، لعب مدحت دورا بارزا في توفير دعم ومعلومات للجيش اللبناني ساعدت في القضاء على 2007العام 
  .")اإلسالمفتح (جماعة 

اكن  والسوريين يعملون حاليا على تعزيز وضع حماس في كل أماإليرانيين"وذكرت المصادر نفسها أن 
 مرجعية بديلة عن إلقامة اإلعدادالوجود الفلسطيني داخل األراضي المحتلة وخارجها وذلك من منطلق 

واعتبرت أن . "أسابيعمنظمة التحرير سبق أن طالب بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس قبل 
ما يعيق سيطرة مدحت ذهب ضحية قدرته على لعب دور على الصعد السياسية واألمنية والعسكرية "

 اتهام مدحت باالنتهازية اإلمكان ذلك، لم يكن في إلى إضافة. حماس على المخيمات الفلسطينية
  ."مزايدا بذلك على حماس) المقاومة( كان خطابه السياسي يرتكز على استمرار إذواالنهزامية 

  28/3/2009الراي، الكويت، 
  

  طي مع االغتيال دون المستوىحركة فتح موّحدة والتعا :زكي في حفل تأبين مدحت .4
أن اغتيال اللواء كمال مدحت ورفاقه لم ينجح ] منظمة التحرير في لبنانممثل [أكد عباس زكي ): .س.ل(

 . الفلسطينية، كما أن حركة فتح قوية وموحدة ولن تنال منها الشائعات- في وقف الحوارات الفلسطينية 
كالم زكي جاء  ".كي ال تمر الجريمة كما الجرائم األخرى"جهود مطالباً الدولة اللبنانية ببذل المزيد من ال

 . منظمة التحرير الفلسطينية بعد مرور ثالثة أيام على استشهاد مدحت ورفاقهأقامتهخالل حفل تأبين 
 استهداف مدحت ورفاقه أمر خطير ويجب أن تكون الجريمة نداء لصحوة حقيقية لبنانية أنواعتبر زكي 
 . الفلسطينية ووضعها في المكان الصحيح-  زكي العمل لتصويب العالقات اللبنانية وأكد .وفلسطينية

 أن إلىضافياً كي ال تمر كما الجرائم األخرى، الفتاً إوطالب الدولة اللبنانية بإعطاء الجريمة جهداً 
 .يقة وزراء الداخلية العرب لذلك، فالجميع مطالب بالوصول الى الحقإلىالجريمة كانت ضربة موجهة 

العهد أن نكون فلسطينيين، ما يعني االستعداد لجوالت تتطلب الوحدة والوعي الجماعي : "وختم قائالً
  ".لمواجهة كل التحديات
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 أن التحقيق في مقتل مدحت لإلرسالمن ناحية ثانية اعتبر عباس زكي في اتصال مع المؤسسة اللبنانية 
ال نشكك وال : وقال ". الجريمة بعد ساعات دون متابعةامتحان لألمن اللبناني، فال يجوز أن يترك مكان"

: وأضاف زكي.  التعاطي مع هذه الجريمة ليس بالمستوى المطلوبأن الوقائع، معتبراً إلىنلوم بل نشير 
 هذه منطقة ساخنة وكل األقمار إن المحكمة الدولية بقدر ما نقول إلى هذه الجريمة إحالةلم نطلب 

 كان إذا لكشف الجناة فال شيء يحول دون ذلك، مؤكداً انه إرادةنت هناك  كاوإذاالصناعية ترصدها 
 لم يؤخذ الموضوع على محمل إذاورأى أنه  . لوقف مسلسل الدم فإن هذه الحادثة لن تتكررإرادةهناك 

  .الجد، فستكون هذه الجريمة بداية لعدة جرائم
  28/3/2009المستقبل، 

  
   لتهويد القدس"إسرائيل"وقف حاسم ضد خطط القمة العربية مطالبة بم: نبيل عمرو .5

 القاهرة أن القضية الفلسطينية بند فيأكد السفير نبيل عمرو السفير الفلسطيني  : والء عبد اهللا- القاهرة 
 بذل المزيد من الجهود خالل قمة الدوحة وطالب القمة في القمم العربية، معربا عن أمله أجندةدائم على 

 آليات لتسير المبادرة إليجاد السالم العربية وأن يكون هناك مزيد من الجهود بأن تناقش موضوع مبادرة
 تناقش القمة مسألة تهويد القدس وان تتبنى أن إلىودعا عمرو في حوار مع الشرق  .في أطرها الشرعية

  . هذا المجالفيالدول العربية موقفا حاسما ضد التهويد وان تكون هناك تحركات واسعة 
 28/3/2009الشرق، قطر، 

  
  مغلق رفح معبر أن وتؤكد القطاع مغادرة فلسطيني صحفي أي منعها تنفي غزة داخلية .6

 السفر الصحفيين من أي منعت قد تكون أن قاطعا نفيا غزة في الفلسطينية الداخلية وزارة  نفت:غزة
 الشأن عم التعامل في موضوعيا يكون أن للصحفيين الدولي االتحاد مطالبة دورة، أي في للمشاركة
وقالت الوزارة في بيان صحفي أن معبر رفح كان مغلقا بسبب اعتراضها على بعض  .الفلسطيني

اإلجراءات واآلليات التي تتم فيها عملية السفر في الجانب المصري من معبر رفح وكان المعبر مغلقا 
صحفيين حول الفئوية وأكدت الوزارة أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل العديد من ال. أمام الجميع

  .والطريقة التي تم فيها اختيار المشاركين في هذه الدورة
 الدورات إحدى في للمشاركة الصحفيين من عدد بمنع غزة داخلية اتهم قد للصحفيين الدولي االتحاد وكان
  .الماضي األسبوع خالل مصر في تعقد التي

 لم استدعائه أن الوزارة أوضحت عون أبو صخر الصحفي استدعاء عن تحدثت التي االدعاءات وحول
 صحفيين نقابة عضو هو عون أبو الصحفي أن مؤكدة الصحفية، بالمهنة بعيد أو قريب من عالقة له يكن
  .القانون حسب وذلك حاليا الصحفيين لنقابة إدارة مجلس يوجد وال سابق

 للصحفيين الدولي دواالتحا العرب الصحفيين اتحاد يكون أن أملها عن الداخلية وزارة وأعربت
 هذه حول االختصاص جهات إلي والرجوع موضوعية من الصحافة مهمة تتطلب كما موضوعيين

  .الموضوع هذا في البيانات وكتابة واحدة جهة من أخذها وعدم األمور
  27/3/2009 قدس برس،

  
  السلطة الفلسطينية تجري تنقالت لسفرائها بدول عربية وأوروبية .7

 السلطة الفلسطينية سلسلة تنقالت وتغييرات لسفرائها في دول عربية وأوروبية، أجرت: الضفة الغربية
وذكرت مصادر إعالمية فلسطينية أن السلطة أبلغت رسميا وزارة الخارجية الروسية بانتهاء فترة عمل 

وذكرت أنباء صحفية أن  .السفير الفلسطيني في موسكو عفيف صافية وانتقاله للعمل في موقع آخر
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عباس نقل السفير صافية من عمله في موسكو إلى موقع آخر بعد تقرير داخلي اتهمه بالمشاركة محمود 
  .في حفل نظمته حركة حماس في موسكو، وتوجيه انتقادات ألداء السلطة

ومن المقرر أن يتسلم السفير صافية مهام عمله الجديد كممثل للسلطة في مقر االتحاد االشتراكي 
  .لبريطانية لندناألوروبي في العاصمة ا

وفي ذات السياق، جرت سلسلة تغييرات لعدد من السفراء الفلسطينيين، حيث تقرر تعيين السفير بسام 
اآلغا في اليمن بدال من السفير أحمد الديك، ومن المقرر انتقال السفير في إسبانيا موسى عودة إلى رام 

مد صبح الذي سيغادر نهاية الشهر الجاري إلى اهللا للعمل وكيال لوزارة الشؤون الخارجية خلفا للسفير أح
المغرب الستالم مهام عمله الجديد ممثال للسلطة في دولة المغرب بدال من السفير حسن عبد الرحمن 

  .الذي أحيل على التقاعد
 28/3/2009السبيل، األردن، 

  
   جنسيةفضيحةتورط مسؤول كبير في مكتب عباس ب: "معاريف" .8

إن " :قالت أمس العبرية" معاريف"صحيفة  أن القدس المحتلة من 28/3/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
التقط بكاميرا خفية وهو يمارس عالقات جنسية مع إحدى " كبيراً في مكتب محمود عباس المسؤو

وجاء في تقرير أعده الصحافي عميت كوهين  ".سكرتيراته لكن أبو مازن أبقى هذا المسؤول في منصبه
المسؤول الذي التقطت صوره كان "أن "  قضية الشريط الساخن–ذيب وأبو مازن جنس، أكا"تحت عنوان 

في نزاع مع محافل أخرى في السلطة الفلسطينية وتدعي محافل فلسطينية بأنه خلف محاولة اإلدانة يقف 
المسؤول الفلسطيني المتورط يعتبر إحدى الشخصيات األكثر "إن : وقال كوهين". جهاز المخابرات العامة

وهو . فهو يرافق أبو مازن على مدى سنوات طويلة ويعتبر رجل سره ومقربه. ثيرا في مكتب الرئيستأ
ضالع في تفاصيل السياسة الفلسطينية وكذا في عالقات السلطة الخارجية، بما في ذلك المسيرة السياسية 

في السلطة حاولت يقف وراء هذه العمل محافل في جهاز المخابرات "وأشار إلى أن من )". إسرائيل(مع 
  ". إدانة المسؤول والعمل على تنحيته

إن تلك القضية موضع حديث في مكتب ": ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمني في السلطة قوله
والتقدير هو أن خلف عملية التصوير يقف فهمي شبانة، . رئيس السلطة ووقعت قبل نحو ستة أشهر
 للمصدر "معاريف"ونسبت ".  المخابرات الفلسطينية العامةالمسؤول عن شرق القدس المحتلة في جهاز

..  في مرحلة معينة، أحد ما بعث الصور الساخنة إلى مكتب أبو مازن"إنه : األمني الفلسطيني قوله
أبو مازن تميز غضبا حين شاهد "إن ": معاريف"وقالت ". أرادوه أن يرى من هم حقا العاملين لديه

  ". أولئك الذين صوروا الفيديو ولكن ليس نحو مقربهولكن غضبه وجه نحو. الشريط
في السلطة الفلسطينية بذلوا كل جهد : وبحسب الصحيفة العبرية فإن القضية اآلن تتعقد أكثر من ذلك

  ".في مكتب الرئيس سرب شريط الجنس" الدسيس"إلبقاء القصة طي الكتمان، ولكن 
كشفت أن السلطة في رام اهللا فعلت " معاريف"  أنالناصرةمن  28/3/2009السبيل، األردن، وأضافت 

 بسرية تامة وعدم خروجه إلى ] الشريط اإلباحيقضية[كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على األمر
في مكتب أبو مازن سربت الشريط إلى أيدي حماس، وأبدى مسؤولون " أيد خفية"السطح، ومع هذا فـ

  .لشريط إلحراج السلطةأمنيون في السلطة قلقهم من أن تستخدم حماس ا
والسؤال المحير في المقاطعة اآلن هو، من الذي نقل الشريط لحماس؟ وحسب التقديرات فإنه سيكون أحد 

  .العاملين في مكتب أبو مازن
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   وجوهرهالن نسمح للعدو بأن يفرغ صفقة تبادل األسرى من صلبها: الزهار .9
محمود الزهار إسرائيل بعرقلة صفقة تبادل " حماس"اتّهم القيادي في حركة :  نور الدين األعثر-دمشق 

وقال في محاضرة ألقاها في مخيم اليرموك ". تستخدم ابتزاز اللحظات األخيرة"األسرى، الفتا إلى أنها 
: لن نسمح للعدو بأن يفرغ صفقة المعتقلين من صلبها وجوهرها: "جنوب دمشق مساء أول من أمس

 أسيرا، في الدفعة 450جوهر الصفقة هو : "وأضاف".  ال صفقةالمحكومين بالمؤبدات، ومن دون ذلك
األولى يخرج النساء واألطفال والنواب، حتى اآلن يوجد لغط كبير في هذا الموضوع، إسرائيل تريد أن 
تستخدم ابتزاز اللحظات األخيرة وإذا كانت الحكومة الحالية غير قادرة على حسم هذه القضية، تأتي 

خوف "ولفت إلى وجود ". كانت غير قادرة أيضا، فنحن صابرون حتى نحقق أهدافنابعدها حكومة، وإذا 
على من سيخرج من األسرى ويذهب إلى الضفة الغربية من أن تعيد إسرائيل اعتقاله، ونحن ندرس هذا 

  ".األمر
، "الكريستال"أن تعترف بإسرائيل اعتراف " حماس"وكشف الزهار أن احد المفاوضين الكبار طلب من 

يقطع لسان من يعترف بإسرائيل ألن االعتراف بها يعني مصادرة حقك وحق أوالدك في أن تعود : "وقال
نريد أن نوحد الصف وان نجمع الكلمة "وبعدما قال ". فلسطين، وتعني انك تتخلى عن القدس إلى األبد

ة التحرير الفلسطينية ، طالب بأن تخرج منظم"وان نقوي الشوكة وان نرفع الراية الواحدة ونبني وال نهدم
  ".من قبرها وان تلبس ثوب المقاومة من جديد لتحرير فلسطين"

نريد شراكة حقيقية بالسلطة وليس استئثارا، ألن االستئثار يعني القضاء على برنامج : "وأضاف
لن تسمح بتطبيق القانون النسبي في االنتخابات المقبلة، وهي طالبت " حماس"وشدد على أن ". المقاومة

". ألن أي واحد منا سيدخل االنتخابات في الضفة الغربية بالنسبي سيتم اعتقاله"بقانون الدائرة الكاملة 
وأكد أن ". لن نسمح بعودة األمن الوقائي إلى غزة بالمطلق ألن رموزه ارتكبت جرائم فيها: "وقال الزهار

نا التزام االتفاقات التي وقعتها منظمة ألنهم يريدون م"الخالف على برنامج الحكومة المقبلة ال يزال قائما 
  ".التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، ونحن ال التزام لنا بها بالمطلق

  28/3/2009الحياة، 
  

  نائب عمر سليمان يلتقي مشعل وقادة الفصائل في دمشق لبحث المصالحة الفلسطينية .10
مخابرات المصرية، مع خالد مشعل التقى اللواء عمر قناوي نائب رئيس جهاز ال: صالح جمعة - القاهرة

رئيس المكتب السياسي لحماس، وقيادات الحركة، أمس في العاصمة السورية دمشق، فيما تحدثت أنباء 
وتقارير إسرائيلية عن أن المسؤول المصري زار إسرائيل أول من أمس، والتقى هناك مسؤولين 

لحكومة اإلسرائيلية عوفر ديكل وعاموس إسرائيليين في تل أبيب، ومن ضمنهم مسؤولي ملف شاليط في ا
  .جلعاد

وفي غضون ذلك تحدث مسؤول في حركة فتح عن استئناف الحوار الفلسطيني الثالثاء المقبل بلقاء غير 
وأكد . رسمي بين المسؤولين المصريين وممثلي الفصائل، على ان تبدأ اللجان عملها يوم األربعاء

ف مباحثاتها حاليا مع األطراف الفلسطينية من أجل بحث أن مصر تكث"مسؤول مصري رفيع المستوى 
السبل الكفيلة إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني واستئناف الجولة الثالثة منه بعد قمة الدوحة، وفى نفس 
الوقت تقوم بمفاوضات غير مباشرة مع الجانب اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي 

 ". من أجل التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بصفقة تبادل األسرىاإلسرائيلي جلعاد شاليط
إن الوفد المصري إلى دمشق بحث مع "إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس . ومن جهته قال د

السبل الكفيلة إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني وحل ) دمشق(قيادات حركة حماس في العاصمة السورية 
 ".صفقة تبادل األسرى

 28/3/2009رق األوسط، الش
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    قادرين على انتزاع صفقة التبادل بشروط مشرفة:  حماسأسرى .11

قال األسير القسامي عبد الناصر عطا اهللا، عضو الهيئة العليا ألسرى حركـة             :  فلسطين - القدس المحتلة 
ـ               : حماس رى إن حركة حماس قادرة بما تملك من أدوات الصمود والثبات، على انتزاع صفقة تبادل لألس

  ".بشروط مشرفة تحقق من خاللها التطلعات والمطالب الوطنية واإلنسانية لألسرى وذويهم
أن أحداً في دوائر    " وأضاف عطا اهللا، وهو من مخيم بالطة شرق نابلس، ويقضي حكماً بالسجن لمؤبدين              

وتـابع  ،  "صنع القرار بحركة حماس لم يتأثر بالموقف الصهيوني المتشنج والمتراجع في ملـف شـاليط              
إذا حدث أي تغيير لدى الحركة في موضوع الصفقة فسيكون باتجاه إضافة المزيد من المطالـب                :" قوله

واعتبر األسير عطا اهللا، أن مطالب حركة حماس تمثل قمة الوعي            ".إلى القائمة ال التراجع عن أي منها      
  .واالتزان

  28/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   والقسام تتوعد بأسر المزيد".. ادل األسرىتب" ال جديد في قضية  تؤكد أنحماس .12
نفى صالح البردويل القيادي في حركة حماس حـدوث         :  سمير حمتو ووكاالت األنباء    -فلسطين المحتلة   

نؤكد ان ال جديد في هذه القضية، اسرائيل تسرب هذه االخبـار            "اي تقدم في صفقة تبادل االسرى، قائال        
واكد ". في النهاية في الطرف االخر كنوع من االبتزاز السياسي        عن حدوث تقدم حتى تلصق فشل العملية        

  ".اي جديد في هذه القضية سيظهر فقط عند حدوث االتفاق"ان 
الذراع العسكري لحركة حماس باختطاف المزيد من جنود االحتالل         " كتائب القسام "من جانبها ، توعدت     

دة أنها لن تقبل بالتنازل عـن أي شـرط مـن            لمبادلتهم باألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ، مؤك       
وأكد رائد العطار أحد أبرز قادة الكتائب في قطاع غزة والمطلوب           . شروطها في صفقة التبادل مع شاليط     

  . عاما ، انه ليس من الممكن بعد كل هذه التضحيات إنزال سقف صفقة التبادل14لالحتالل منذ 
  28/3/2009الدستور، 

  
  مقاومينا عن احد  المقالة أفرجتالحكومة:  القدسسرايا .13

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد امس ان االجهزة االمنيـة            : ـ اشرف الهور   القاهرة
. التابعة للحكومة المقالة في غزة افرجت ليل الخميس عن احد نشطائها بعد عملية احتجاز دامت لساعات               

افرج عن احد مجاهـدينا  " الداخلي التابع للحكومة المقالة    فقد ذكر ان االمن   ) السرايا(وبحسب مسؤول في    
 ".ليل الخميس بعد ان اعتقله صباحا اثناء عودته من تنفيذ عملية جهادية شرق القرارة جنوب خـانيونس                

اجبرهم على توقيع تعهـد بعـدم اطـالق         "وقال موقع اعالمي موال للجهاد االسالمي ان االمن في غزة           
  ".االفراج عنهمقذائف على اسرائيل قبل 

  28/3/2009القدس العربي، 
  

  الحكم على أوباما يأتي من خالل تحركه إلعادة حقوق الفلسطينيين : برهوم .14
رهن متحدث باسم حركة حماس الحكم على اإلدارة األمريكية التي يقودها باراك أوباما بالخطوات               :غزة

  .  قوق الشعب الفلسطينيالعملية الملموسة التي ستتخذها تلك اإلدارة من أجل إعادة ح
تكلم كالماً جيداًُ في إطار احترام متبـادل        "إن الرئيس أوباما    :" وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم     

وهو تكلم في خطـاب عـن       " وأنه لن يعتمد على القوة في تغيير الكيانات ويحترم الديمقراطيات للشعوب          
  ". ت عملية ملموسة على أرض الواقعحق الشعب الفلسطيني ولكن نحكم عليه من خالل خطوا
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هناك تغيراً ملموسـاً فـي      "اإليطالية لألنباء، أمس، أن     ) آكي(وأوضح برهوم في مقابلة متلفزة مع وكالة        
الحراك األوروبي في التواصل مع حركة حماس حيث جاءت وفود كثيرة رسمية وبرلمانية ومؤسـسات               

قت بقيادات الحركة سواء في المجلس التشريعي أو في         مجتمع مدني أوروبية إلى غزة أو إلى سوريا والت        
  ".الحكومة الفلسطينية

نحن نريد أن نراكم على هذا الحراك اإليجابي من خالل التفاعل البرلماني األوروبي مع الـشعب                : "وقال
  ".الفلسطيني وحقه وديمقراطيته حتى ندخل المنظومة الدولية

يجـب أن نـشير أوالً أن   :"ال الناطق اإلعالمي برهـوم    وعن موقف حركة حماس من اللجنة الرباعية ق       
السبب الرئيسي في االنقسام الفلسطيني هو التدخالت الخارجية في الشأن الـداخلي أو فـرض شـروط                 
الرباعية التي كانت ظالمة ومجحفة بحق الشعب الفلسطيني حيث حوربت فيها الديمقراطية لذا نتمنـى أن                

  ".سياسة العقاب الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطينيتعيد اللجنة الرباعية النظر في 
  28/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
 على إبعاد أسرى بعد إتمام صفقة التبادل  ينفي موافقة حماس برهوم .15

بين فوزي برهوم الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس في تصريحات  : ألفت حداد ورأفت الكيالني
إن حماس ال " منذ البداية، قائالً  شاليطها بخصوص صفقةـرب أن الحركة حددت موقف48لموقع عـ

يمكن ان توافق على إبعاد أبناء الشعب الفلسطيني، ألن هذا عبارة عن عقوبة جديدة لألسير الفلسطيني 
  .بعد أن يطلق سراحه، فهو بذلك يعاقب مرة أخرى والقانون ال يفرض عقوبتين في أن واحد

 في حركة حماس، أسامة المزيني، قوله لوكاالت األنباء إن هناك وفي سياق ذي صلة، نقل عن القيادي
وبحسبه فإن مصر قد أبلغت حماس بأن هناك تراجعا . اقتراحا إسرائيليا جديدا بشأن صفقة التبادل

وأضاف أن العرض اإلسرائيلي الجديد من الممكن . إسرائيليا في جزء من المطالب التي طرحت سابقا
 .اس، ولذلك فمن الممكن أن يتم إنجاز الصفقة في نهاية المطافأن يكون مقبوال على حم

  28/3/2009، 48عرب
  

  ينهي الخالف حول التزام او احترام الحكومة باتفاقيات المنظمة" مقترحا ثالثا" تقدم الشعبية .16
، ينهي حالـة االخـتالف بـين    "مقترحا ثالثا"اعلنت الجبهة الشعبية انها قدمت : القاهرة ـ اشرف الهور 

ركتي فتح وحماس حول مسألة احترام او التزام الحكومة المقبلة التي تسعى الفصائل لالتفـاق عليهـا                 ح
  .باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية

وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان تنظيمه قدم مقترحا ثالثا للخروج مـن قـضية            
التزام الحكومـة بمنظمـة     " وقعتها منظمة التحرير، يقضي بـ       التزام او احترام الحكومة لالتفاقات التي     

التحرير كمرجعية لها ومخولة بالعملية السياسية حسب ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على ان تكـون                 
للحكومة مهمات محددة وهي االعمار واعادة توحيد المؤسـسات الفلـسطينية والتحـضير لالنتخابـات               

وقـال مهنـا ان     ". المقبل) يناير( كانون الثاني    25ها المقرر بما ال يتجاوز      الرئاسية التشريعية في موعد   
الجبهة الشعبية قدمت رؤية مفادها ان تتم تسمية رئيس الوزراء بالتوافق بين القوى السياسية والرئيس ابو                

  .مازن على اال يكون من المحسوبين على االمريكان
  28/3/2009القدس العربي، 

  
  حزب العمل لحكومة ائتالف برئاسة نتنياهوفتح تنتقد انضمام  .17

اعتبر رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة فتح رفيق النتشة أن انضمام انضمام            :  عاطف دغلس  -نابلس
وزير الدفاع إيهود باراك لحكومة االئتالف اإلسرائيلية المقبلة برئاسة زعيم حزب ليكود بنيامين نتنيـاهو               
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وقال إن المهم بالنسبة للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير هـو برنـامج             .اسيكون بمثابة تغطية سياسية له    
  .بغض النظر عن شكلها اليساري واليميني المعتدل أو المتطرف"الحكومة اإلسرائيلية القادمة، 

ورفض النتشة أن يكون التفاوض من أجل توسيع االستيطان والتطرف وتهويد القدس ومزيد من التأكيـد                
ولسنا على استعداد لالستمرار بالتفاوض العبثي وال       "الفلسطينية واالعتراف بإسرائيل،    على رفض الدولة    

  ". بالركض وراء أوهام السالم
 27/3/2009الجزيرة نت، 

  
   خالد يدعو لعدم العودة للمفاوضات قبل إعالن وقف األنشطة االستيطانيةتيسير .18

حرير تيسير خالد أن قرار حـزب العمـل         رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الت     :  عاطف دغلس  -نابلس
ليبرمان اليمينيه المتطرفه جاء لتوفير الغطاء السياسي لـسياسة عدوانيـة           /االنضمام إلى حكومة نتنياهو   

توسعية تتجاهل تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتنحي جانبا حل الدولتين، وتطلق العنان للتوسـع              
  .االستيطاني بالضفة والقدس

 في بيان له إلجماع وطني فلسطيني يدعو لعدم العودة للمفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية قبل               ودعا خالد 
إعالنها الواضح في برنامجها عن وقف جميع األنشطة اإلستيطانية، وتفكيك جميع البـؤر اإلسـتيطانية،               

، وبحل  1967ران  حزي/ووقف العمل ببناء الجدار الفاصل والتزامها بحل الدولتين بحدود الرابع من يونيو           
  .عادل لقضية الالجئين

 27/3/2009الجزيرة نت، 
  

  ستقبل عاجال أم آجال بشروط تبادل األسرى" إسرائيل: "قيادي في حماس .19
ستقبل " إسرائيل"النائب محمود مصلح أن " حماس"قال القيادي في حركة  : منتصر حمدان- رام اهللا 

ان صفقة التبادل ستتم على  هذا األساس، وأنها ستتم عاجال أو آجال بالشروط التي حددها آسرو شاليت و
" إسرائيليين"، مؤكدا ان الحوارات بين مسؤولين "إسرائيل"وليس وفق ما تريده " حماس"وفق ما نريده 
في سجون االحتالل جاءت لبحث قضايا لها عالقة باألسرى وليس ألية قضايا " حماس"وقيادات من 

  .أخرى
إصرار بعض األطراف الفلسطينية على الشروط واالمالءات الغربية يؤكد ان " الخليج"وأكد مصلح ل 

بأن الحوار الوطني الجاري في القاهرة لن يصل إلى نتائج إيجابية، مشيرا الى وجود إجماع على إنهاء 
  .االنقسام الداخلي لكن الخالف يدور حول الكيفية

الخوف من أن يمنعوا عنا "بية من دون  ودعا مصلح لرفض الوعود والمبادرات ومشاريع التسوية الغر
  ".المعونات

  28/3/2009الخليج، 
  

  المؤتمر السادس لحركة فتح رحل إلى أجل غير مسمى":  العربيالقدس" .20
شارفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح على االنتهـاء   :عمان ـ بسام البدارين 

من تحديد هوية األعضاء الذين سيتم اختيارهم للمـشاركة فـي           في العاصمة األردنية عمان دون التمكن       
  .المؤتمر، ودون التأكد أيضا من تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر

بأن المؤتمر السادس اجّل بوضوح إلى أجل غير مسمى،         " القدس العربي "وأبلغت مصادر في حركة فتح      
 الذي يرجح انتظار االنتخابات الرئاسية عـام  وانعقاده أصبح غير وارد حتى نهاية الصيف الحالي، األمر       

  . قبل التمكن من عقد هذا المؤتمر الذي طال انتظاره2010



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1387:         العدد       28/3/2009السبت  :التاريخ

وأشارت المصادر إلى أن مؤشرات قوية برزت خالل اليومين الماضيين ترجح بـأن ال يـرى مـؤتمر                  
عـضاء الـذين     وأبرزها عدم إرسال وثائق المؤتمر وتقارير اللجان لأل        2010حركة فتح النور في العام      

ينبغي أن يشاركوا، وعدم إقرار بعض الوثائق األساسية، إضافة إلى امتناع الرئاسة الفلسطينية عن تحديد               
مكان أو زمان جديدين دون إقرار مالمح شروط العضوية وهوية األعضاء بالرغم من اجتماعات لجنـة                

 .العضوية في عمان
  28/3/2009القدس العربي، 

    
   في الدوحةكة لقادة حماس في القمة العربية ال مشار": الدستور" .21

علمت الدستور من مصدر رفيع المستوى ان الصحة للمعلومات التي تحدثت عن احتمال دعوة              : الدوحة
قادة حماس لحضور قمة الدوحة ، على الرغم من تسرب معلومات حول رسالة من حركة حماس الـى                  

  .نية ببرنامج االعمار وامواله المحتملةمسؤولين عرب كبار يشتكون فيها تحكم السلطة الوط
  28/3/2009الدستور، 

  
  ستجري أكبر مناورات طوارئ لمواجهة صواريخ تقليدية والنووية "إسرائيل" .22

 اإلسرائيلية في عنوانها الرئيس أمس أن "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
مناورات "المقبل أكبر ) يونيو( حزيران 4و) مايو( أيار 31إسرائيل ستجري في الفترة الواقعة بين 

وأضافت أنه . تحاكي هجوماً صاروخياً مكثفاً عليها من الجهات المختلفة) للدفاع المدني أساساً ("ئطوار
المقبل صفارات اإلنذار في أرجاء الدولة العبرية لمدة دقيقة ) يونيو(ستطلق في الثاني من حزيران 
اطنين النزول إلى المالجئ أو البحث عن مناطق محمية آمنة، كأنهم سيطلب خاللها من كل المو

  .يتعرضون الى قصف صاروخي
 الصحيفة نقالً عن أوساط أمنية رفيعة أنه سيتم األسبوع المقبل إقرار المناورات رسمياً والتي وأفادت

 بالمستوى  ويراد منها فحص إداء المنظومات والمؤسسات المختلفة بدءاً"3نقطة تحول "تحمل اسم 
سلوك " باإلضافة إلى ،"الدفاع المدني"السياسي وانتهاء بالمؤسسات والقيادات الميدانية المنضوية تحت 

  ."المواطنين في زمن حرب شاملة
، لكنه لم "2نقطة تحول " أجرت قبل عام تدريباً من النوع ذاته حمل اسم "الجبهة الداخلية" قيادة وكانت

 أساساً على فحص جهوزية الجيش بأذرعه المختلفة وقواعده العسكرية يشمل المواطنين إنما اقتصر
 عن اداء فضالًوالشرطة والسلطات المحلية والمستشفيات وطواقم اإلسعاف والمؤسسات التعليمية، 

التي "وستدخل هذه المؤسسات في المناورات المقبلة أيضاً . الحكومة التي انعقدت كأنها في زمن حرب
  . التي استخلصت بعد الحرب الثانية على لبنان وبعد العدوان على غزة"ق العبرتبغي أساساً تطبي

 متان فلنائـي إن الغرض من ئ لزمن طوار"الجبهة الداخلية" نائب وزير الدفاع المسؤول عن إعداد وقال
وأضاف أن إسرائيل . " كأن الحرب ستندلع غداًئتدريب المواطنين على ثقافة الطوار"المناورات هو 

 مأهولة بلدةولدى سورية ولبنان صواريخ قادرة على ضرب كل "ها تقع في مرمى صواريخ العدو، كل
، وعلى الجمهور أن يدرك ذلك، كما على السلطات )في الجنوب(بالسكان في إسرائيل، بما في ذلك النقب 

عافاً مما وزاد أنه يتحتم على إسرائيل أن تستعد لسيناريو أصعب أض. المحلية أن تستعد كما ينبغي
 كل منا أن يدرك أنه في علىو"اعتادت عليه، يتناول سقوط مئات الصواريخ على الجبهة الداخلية، 

الحرب المقبلة قد يسقط الصاروخ في باحة بيته، وخالفاً للماضي فإننا ال نهاب إعداد المواطنين لكل 
  ." وال يوجد ما نخفيهئطار

  28/3/2009الحياة، 
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  د المصرية لمنع تهريب السالح للمقاومة الفلسطينية تشيد بالجهو"اسرائيل" .23
اشادت االوساط االمنية االسرائيلية بالتسامح المصري مع الحـرب االسـرائيلية           :  وليد عوض  -رام اهللا   

االخيرة على قطاع غزة وتاكيدها بان مصر لن تتورط في حرب مع اسرائيل ما دام الرئيس المـصري                  
كومية اسرائيلية عن رضى اسرائيلي تجاه الجهود المصرية لمنـع          حسني مبارك رئيسا، عبرت اوساط ح     

  .تهريب السالح الى فصائل المقاومة الفلسطينية
الى ما تقوم به السلطات المصرية      ' عين الرضا 'وذكرت مصادر اسرائيلية الجمعة بان تل ابيب تنظر بـ          

  .الى قطاع غزة' منع تهريب السالح'من اجل 
ية عن مصادر في حكومة ايهود اولمرت المستقيلة قولها ان هناك عمال مـصريا              ونقلت االذاعة االسرائيل  

مكثفا في عمق االراضي المصرية وفي شبه جزيرة سيناء بحثا عن اسلحة موجهة الى حركة حماس في                 
، قائلة في الوقت ذاتـه      'مصر عثرت اخيرا على مستودعات اسلحة وذخيرة      'واضافت المصادر ان    . غزة

  .'مستمرة'ب السالح ان عمليات تهري
وكان الجنرال احتياط غيورا ايالند الرئيس السابق لمجلس االمن القومي االسرائيلي طالب مصر باقامـة               

  .منطقة امنية داخل اراضيها بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة لمنع عمليات تهريب السالح الى القطاع
 وزارة الدفاع االسرائيلية في كلمة القاها       ومن جهته قال عاموس غلعاد رئيس دائرة االمن الدبلوماسي في         

ان 'الخميس خالل احتفال بمناسبة الذكرى الثالثين لتوقيع معاهدة كامب ديفيد للسالم بين اسرائيل ومصر               
القاهرة تعتبر ان حركة حماس تشكل تهديدا حقيقيا ألمنها القومي كما ان القاهرة ترغب في الحيلولة دون                 

  .'حيازة ايران لسالح نووي
 -في عددها الصادر الجمعة عن غلعاد قوله ان العالقات المـصرية          ' يديعوت احرونوت 'ونقلت صحيفة   

ان مصر اظهرت موقفا متـسامحا      'االسرائيلية تعتبر حجر الزاوية بالنسبة لالمن الوطني في اسرائيل، و         
  .')يناير(ني  كانون الثا18وحتى ) ديسمبر( كانون االول 22خالل الحرب في غزة خالل الفترة من 

وكشف تقرير احصائي لمعهد الصادرات في اسرائيل عن وجود ارتفاع في حجم التبادل التجـاري بـين           
  .2008مصر واسرائيل في العام 

  28/3/2009القدس العربي، 
  

   أن اعتبارات إسرائيلية جمعته مع نتنياهوويؤكدباراك غير معني بالسالم : خبير إسرائيلي .24
 أن إيهود "هآرتس"ان محلل الشؤون االستراتيجية واالستخباراتية في صحيفة  يؤكد يوسي ميلم-حيفا 

 وزير الحرب غير مؤمن بعملية السالم، وقال يوسي ميلمان في حديث لمركز "العمل"باراك زعيم حزب 
 لألبحاث اإلسرائيلية إن هناك دوافع أمنية وعسكرية تقف وراء انضمام زعيم حزب العمل "مدار"

 . هو، إضافة إلى المصالح واالعتبارات الشخصيةلحكومة نتنيا
وأضاف أن باراك يرغب في البقاء بالحكومة، وعلى ما يبدو أنه لم يعد مقتنعا بأن هناك مستقبال لحزب 
العمل، وربما يعتقد أنه بواسطة الجلوس في الحكومة سينجح في ترميم وضع حزب العمل بخالف 

 .تجربته الفاشلة ضمن الحكومة المنصرفة
بالنسبة لنتنياهو، فإن لديه اعتبارات سياسية وشخصية طبعا من وراء ضم العمل إلى حكومته، ": وتابع

فهو ال يريد حكومة يمينية ضيقة، وهو يشعر أنه يتم جره إلى حكومة كهذه، وفيما يتعلق باالعتبارات 
ركان الجيش اإلسرائيلي رئيس هيئة أ(األمنية، فإن نتنياهو يثق بباراك أكثر مما يثق بموشيه يعلون 

 ).األسبق وعضو الكنيست عن الليكود
كما يقدر نتنياهو باراك كثيرا جدا، ويريد إلى جانبه شخص بالغ ومسؤول على خلفية التحديات التي 

 . يعتقد أنها ستكون ماثلة أمام إسرائيل، حيث إن التحدي األكبر في تقديره سيكون التحدي اإليراني
  28/3/2009العرب، قطر، 
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  أتاحت غارات السودان.. تلقى معلومات دقيقة من طهران وغزة"الموساد ": إسرائيليةمصادر .25

، تمكن من الحصول على "الموساد"أشارت مصادر أمنية في إسرائيل، أمس، أن : نظير مجلي: تل أبيب
) اطشب(معلومات دقيقة عن السالح اإليراني الذي تم تدميره على األراضي السودانية في فبراير 

الماضي، وتتبع مساره منذ لحظة تحميله قرب طهران وخالل مساره من الخليج العربي إلى اليمن وحتى 
وانه لوال هذه المعلومات الدقيقة ما كان ممكنا نجاح الغارات . تحميله على الشاحنات في السودان

 .لتدميره
ر رفيعة وضالعة بالمعلومات  تزود بمعلومات دقيقة من جهات تعتب"الموساد"وقالت هذه المصادر إن 

واحتوت هذه ). حماس(وقطاع غزة ) قيادة حرس الثورة(الحساسة الخطيرة في قيادة كل من طهران 
فقد كانت تلك . "حماس"المعلومات على تفاصيل حول األسلحة، اتضح منها أنها صنعت خصيصا لحركة 

ة تتيح تفكيكها إلى قطع حتى يتاح  كيلومترا، وقد صنعت بطريق70 ومداها "فاجر"الصواريخ من طراز 
كما احتوت على صواريخ حديثة . تهريبها من سيناء إلى غزة عبر األنفاق المحفورة في منطقة رفح

الختراق الدبابات اإلسرائيلية المتطورة، التي كانت إيران قد زودت بها حزب اهللا اللبناني قبيل الحرب 
واريخ كان تمكين حماس من قصف مدينة تل أبيب وادعت ان هدف هذه الص. 2006األخيرة في صيف 

  . وضواحيها، عندما تحتاج ايران الى ذلك
 28/3/2009الشرق األوسط، 

  
  رائد صالح يكشف عن مخطط إسرائيلي إلقامة سكّة قطار ومصعد أسفل ساحة البراق .26

ضر، أمـس    كشف الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخ          : يوسف الشايب  -رام اهللا 
، عن مخطط إسرائيلي إلقامة سكة قطار صغير ومصعد للسائحين األجانب أسفل ساحة البـراق               )الجمعة(

وقال صالح، في   . في المسجد األقصى، بعد حصول جهات إسرائيلية على موافقة إقامته في مدينة القدس            
ق يهدف لتغيير معالم القدس     نسخة عنه، أن المخطط اإلسرائيلي الجديد أسفل ساحة البرا        " الغد"بيان تلقت   

  .بالكامل
وأكد صالح أن المسجد األقصى يعاني من االدعاءات اإلسرائيلية المتواصلة بتهويد المـسجد األقـصى               

 المتمثل بطريق باب المغاربة لبناء سلسلة       ،المبارك، باإلضافة لحديثه عن هدم جزء من المسجد األقصى        
  .لجهاتكنس يهودية تخنق المسجد األقصى من جميع ا

وحذر صالح، من الخدع اإلسرائيلية حول ادعاءاتها على المسجد األقصى، مشيراً إلى أن هذه األهـداف                
من أجل أن   ،  الذي مازال يعشعش في رؤوسهم االحتاللية     " الحلم األسود "مرحلة استيطانية إسرائيلية نحو     

على حساب المسجد األقـصى     " هيكل أسطوري " يصنعوا الظروف وان يمهدوا المقدمات االحتاللية لبناء        
  .المبارك

إن االحتالل اإلسرائيلي بدأ يشرع كل خطواته المتوحشة التي تهدف إلى تهويد القدس وتهويـد               "وأضاف  
االحتالل اإلسرائيلي  "أن   مردفاً   ،"الضفة الغربية، والعمل على تنفيذ سياسة الترحيل في الداخل الفلسطيني         

ياسته على ارض الواقع بكل ثمن قبل أن تظهر متغيرات عالميـة            بدأ يسابق الزمن ويحاول أن يفرض س      
، وقال مستهجناً الصمت العربي واإلسالمي تجاه       "أو إقليمية قد تمنع من تنفيذ هذه السياسات في المستقبل         

 ..ال يعقل أن يقف العالم اإلسالمي والعربي موقف المتفرج على تهويد القدس اآلن            : ما يحدث في القدس   
  .ذا ينظرون ليتحركواال أدري ما

  28/3/2009الغد، األردن، 
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  في الضفةفي مظاهرات  فلسطينيا 18 يجرح االحتالل .27
 18أعلنـت أن     مـصادر فلـسطينية   ، أن    د ب أ   عـن رام اهللا   من   28/3/2009الرأي، األردن،   ذكرت  

بية تنديدا  فلسطينيا أصيبوا امس إثر قمع الجيش اإلسرائيلي مسيرات سلمية في عدد من قرى الضفة الغر              
في قرية نعلـين     وذكرت المصادر أن سبعة متظاهرين أصيبوا      .ببناء جدار الفصل واستمرار االستيطان    

 أصيب أربعـة     كما .إثر اعتداء قوات إسرائيلية على المشاركين في التظاهرة األسبوعية وتفريقهم بالقوة          
ها أهالي القرية بمشاركة متـضامنين     فلسطينيين بالمطاط في قرية بلعين في المسيرة األسبوعية التي ينظم         

وفي قرية المعصرة جنوب بيت لحم ، أصيب سبعة متظـاهرين بيـنهم صـحفيان                .إسرائيليين وأجانب 
   .بجروح جراء اعتداء قوات إسرائيلية على المسيرة األسبوعية في القرية

 اليوم جرف أقدمت اإلسرائيلي، االحتالل قوات من الناصرة أن 27/3/2009قدس برس، وأضافت 
   .الغربية الضفة في الفلسطينيين من مجموعة اعتقال على ،)27/3 (الجمعة

 
   مخالفة للقانون الدولي"قانون المقاتل غير الشرعي"تنفيذ االحتالل لـ ":  حقوقيمركز" .28

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى أن قانون المقاتل غير الشرعي الذي يقره : رامي دعيبس
ي محاكمه ضد أسرى قطاع غزة هو قانون اتخذته سلطات االحتالل لاللتفاف على القانون االحتالل ف

 .الدولي، وأنه مخالفة صريحة لبنود المواثيق واألعراف الدولية
وكشف المركز الفلسطيني أن هناك عددا كبيرا من أسرى قطاع غزة انتهت مدة محكومياتهم وتم تمديد 

 17وقال إنه تم تطبيق هذا القانون حتى اآلن على . لشرعي والظالماعتقالهم تحت هذا القانون غير ا
 سنوات في السجون، ثم تم إطالق 7أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم األسير نصر عياد الذي أمضى 

، وهناك تم إعادته إلى االعتقال مرة "إيرز"سراحه ورافقته مخابرات االحتالل حتى معبر بيت حانون 
 ".المقاتل غير الشرعي"ن أخرى تحت قانو

  27/3/2009، 48عرب
  

  " حي السلوان"يؤكّد أّن جمعيات استيطانية تعّد مشروعاً لتوسيع انتشارها في "  حقوقيمركز" .29
حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في تقرير له ، أمس، من أن الجمعيات : أ ب د

ى الجنوب من البلدة القديمة المحتلة، انتهت مؤخراً من االستيطانية الناشطة في تهويد بلدة سلوان إل
ان هذا التوسيع يقوم على السيطرة على مزيد " مركز الوقال  .مشروع يستهدف توسيع رقعة انتشارها

حيث الكثافة ) حارة اليمن(و) واد حلوة(من العقارات في احياء سلوان المختلفة، خاصة في منطقتي 
  ". في سلوانالسكانية الفلسطينية األكبر

  28/3/2009الخليج، 
  

  2007 منذ  سبع مرات48  الـتضاعف هجمات اليهود ضد فلسطينيييشير إلى " تقرير" .30
التي يديرها يهود وعرب الهجمات التي ينفذها " مساواة"كشف تقرير صادر عن منظمة : القدس المحتلة

 2007 مرات مقارنة بعام  على خلفية عنصرية تضاعفت العام الماضي سبع48اليهود ضد فلسطينيي 
 هجوما على خلفية عنصرية العام الماضي، في حين تم 70وجاء في التقرير أنه تم تسجيل  .الذي سبقه

وأشار التقرير الذي عرض خالل مؤتمر نظم ألول مرة في مدينة  .2007تسجيل سبعة فقط خالل عام 
 هجوما، 32لعرب، حيث وقع فيها عكا أن مدينة القدس المحتلة شهدت أكبر عدد من الهجمات على ا

 هجوما، وتلتها كل من مدينتي 13 هجوما، وحلت مدينة تل أبيب بـ22تليها مدينة عكا التي سجل فيها 
  .حيفا وكرمئيل



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1387:         العدد       28/3/2009السبت  :التاريخ

وأشار التقرير إلى أن الهجمات العنصرية التي تعرض لها العرب في مدينة عكا العام الماضي، إلى 
، وقيام مجموعة من الشباب اليهودي "طبريا"العرب في متنزه مدينة جانب قيام الشباب اليهودي بمهاجمة 

 .بإتالف عجالت السيارات التابعة للعرب الذين يقطنون في المدينة أو يمرون فيها" كرمئيل"في مدينة 
 منهم 13، 48 من فلسطينيي 42 قتلت الشرطة اإلسرائيلية 2000وأعاد التقرير لألذهان أنه منذ العام 

  .2000شرين أول في العام خالل هبة ت
 28/3/2009السبيل، األردن، 

 
   عبر معبر كرم أبو سالم مساعدات شاحنة80 إدخال .31

 فتحت السلطات اإلسرائيلية معبر كرم أبو سالم جزئيا وأبقت على إغالق كافة المعابر التجارية :وكاالت
السلطات اإلسرائيلية أبلغتهم  "نوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع إ. األخرى

   ". شاحنة محملة بإمدادات إنسانية وغذائية80نيتها إدخال 
  28/3/2009البيان، 

  
  يكذّب إحصائية االحتالل حول ضحايا حرب غزة"  حقوقيمركز" .32

 السياسيين المسئولين جميع بمحاكمة له بيان في" اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز "طالب: غزة
 دولية تحقيقات وفتح الفلسطينيين، المدنيين ضد" حرب جرائم "بارتكاب المتهمين اإلسرائيليين والعسكريين

 ودحض .القتالية للعمليات إسرائيل وإدارة اإلسرائيلي، االحتالل قوات ارتكبتها التي الجرائم في جادة
 1370 مقتل تدعي التي غزة لقطاع اإلسرائيلية واالرتباط التنسيق مديرية قدمتها التي األرقام المركز
  .يوماً وعشرين لثالثة استمر والذي غزة قطاع على اإلسرائيلي العسكري العدوان مدار على فلسطينياً
 األفعال وإخفاء العدوان، حقيقة لتشويه تالعب محاولة "بأنه اإلسرائيلي االدعاء هذا المركز واعتبر

 1417 مجموعه ما أن له تبين المكثفة، قيقاتالتح إجراء بعد إنه وقال". القانونية غير اإلسرائيلية
 بينما. امرأة 116 و طفالً 313 منهم مدنياً، 926 هناك كان القتلى، بين من. العدوان في قتلوا فلسطينياً

 من مقاتالً 236 أن للمركز تبين كما. شرطياً 225 العدوان في قتلوا الذين المدنية الشرطة أفراد عدد بلغ
 يمثل ما وهو العدوان، خالل مسلحة اشتباكات في قتلوا قد كانوا أخرى مسلحة ومجموعات حماس
  .للقتلى اإلجمالي العدد من% 16.7

  27/3/2009، برس قدس
  

   %61 نسبة االمّية بين نساء النقب تصل ":تقرير" .33
 الذي صدر مـؤخرا     "جمعية الجليل "اعتمادا على معلومات مستقاة من تقرير       : زهير اندراوس  -الناصرة

 والتي تشير الى ان نسبة االمية مرتفعة جدا بين          " الواقع في ارقام   -الفلسطينيون في اسرائيل  'عنوان  تحت  
برسالة الى وزيرة التربية والتعليم، يولي تميـر، طالبهـا          ' عدالة'النساء العربيات في النقب، بعث مركز       

  .فيها باتخاذ خطوات فورية للحد من الظاهرة وانهائها
 في رسالتها ان نسبة االمية بين النساء العربيات بـشكل           "عدالة"وسن زهر من مركز     وذكرت المحامية س  

  .عام وبين النساء البدويات في النقب بشكل خاص هي اعلى بكثير من النسبة بين النساء اليهوديات
  28/3/2009القدس العربي، 
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   بمواجهة تهويد القدس "قمة الدوحة" الثالثة تطالب المؤتمرات .34
المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر العام لألحزاب العربية، والمـؤتمر         "دعت المؤتمرات الثالثة    : بيروت
 القمة العربية المرتقبة يومي االثنين والثالثاء المقبلين، إلى اتخـاذ خطـوات عمليـة          " اإلسالمي -القومي

قـصى المبـارك    وإجرائية تجاه مواجهة محاوالت تهويد القدس، والتصدي لمحاوالت هدم المـسجد األ           
  . ولسياسة هدم بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة

االعتداء الصارخ على سيادة السودان الشقيق الذي اتخذ من         "كما حثت القمة العربية على وقف ما أسمته         
جاء ذلك في بيان مشترك أصـدرته       ". المحكمة الدولية المتصهينة سالحا، ومن الرئيس السوداني عنوانًا       

 عربيـة   - الثالثة، وتضمن ترحيباً نسبياً بما جرى في الشهرين الماضيين من خطوات عربية              المؤتمرات
 فلـسطينية فـي   -باتجاه المصالحات، وكذلك بما تحقق من خطوات المصالحة وتفاهمات أولية فلسطينية       

   .القاهرة، مع األمل في االنتقال إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تواجه العدوان واالحتالل
  28/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  منع األطفال من بيع الّسجائر والمشروبات الكحولية: الضفة .35

حظرت الشرطة الفلسطينية، بيع المشروبات الكحولية والسجائر للقاصرين :  منتصر حمدان-رام اهللا
 عاما، مؤكدة ان هذا الحظر يشمل كافة اصحاب المطاعم والمقاهي 18ممن تقل أعمارهم عن 

 لسنة 16وحسب ما اعلنت الشرطة، فإن القرار يستند الى قانون العقوبات رقم . الت التحاريةوالمحا
 وان تطبيقه جاء تنفيذا لقرار محافظ رام اهللا والبيرة 1996  لسنة ،1 وقرار مجلس الوزراء رقم 1960

لى حماية ويهدف الحظر ا. سعيد أبو علي وتوجيهات مدير شرطة المحافظة العقيد منير التلباني. د
االطفال الفلسطينيين من هذه اآلفات الضارة، خاصة مع وجود مؤشرات بارتفاع نسبة المدخنين للسجائر 

  .منهم والنرجيلة، اضافة الى عدم وجود قيود على شراء المشروبات الروحية
  28/3/2009الخليج، 

  
  ل بنك دم باألراضى الفلسطينيةإنشاء أّو":  الصحةوزارة" .36

وزير الصحة في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية الدكتور  فتحى أبو مغلى عـن بـدء                 أعلن   :رام اهللا 
تشغيل أول بنك دم فلسطينى تنشئه السلطة الوطنية منذ تأسيسها ليعمل علـى تغطيـة كامـل حاجـات                   

وقال الوزير فى تصريح صحفى اليوم، الجمعـة، إن بنـك الـدم             . المحافظات من وحدات الدم ومشتقاته    
باستقبال المتبرعين أو الكميات المتبرع بها وفحصها وتصنيفها والتأكد من سالمتها، وكـذلك             سوف يبدأ   

سوف يعمل على تحضير وتصنيع مشتقات الدم وذلك فى مقر البنك والذى يعد جزءا من مجمع فلسطين                 
  .الطبى فى محافظة رام اهللا والبيرة

  28/3/2009 ،وكالة سما
  

      نوعه حول حرب غزة كتاب في اليابان األول منإصدار .37
صدر في العاصمة اليابانية طوكيو، األسبوع الماضي، أول كتاب عن الحرب اإلسرائيلية علـى              : طوكيو

قطاع غزة، لمؤلفه األكاديمي الفلسطيني البارز في جامعات غزة، البروفيسور سعيد إبراهيم عبد الواحد،              
 يؤرخ للحرب اإلسرائيلية األخيرة علـى قطـاع         ويعتبر الكتاب، الذي   .أستاذ األدب اإلنجليزي والمقارن   

غزة، األول من نوعه اعتباراً لكونه يأتي في وقت قياسي، من جهة ومن جهة ثانية بالنظر إلى مـستواه                   
وترجم  .التقني حيث جاء متضمناً لصور حية، تبرز الوجه البشع للهجوم اإلسرائيلي األخير على القطاع             

ويعتبر الكتاب، الذي صـدر عـن دار سيدوشـا          . يزية، إلى اللغة اليابانية   الكتاب، الذي جاء باللغة اإلنجل    
اليابانية للنشر، عبارة عن مذكرات لمؤلفه، عن أيام عاشها تحت الحصار، يرويها كشاهد عيـان علـى                 
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 The Message"الرسالة القادمة من غـزة "ودون كتاب  .الحرب والعدوان على الفلسطينيين فى القطاع
from Gazaقلم والصورة مختلف مراحل الهجوم اإلسرائيلي على غزة، نهاية السنة الماضية وبداية ، بال

  .السنة الحالية، مبرزاً الجوانب اإلنسانية ومعاناة الشعب الفلسطيني أثناء تلك الحرب وبعدها
  28/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  غزة في هالميا من محرومون شخص ألف 50و كارثي فلسطين في المائي الوضع: تقارير .38

 االحتالل ممارسات بسبب كارثي الفلسطينية األراضي في المائي الوضع أن من تقارير حذرت: الناصرة
 .المياه من غزة قطاع في الفلسطينيين من اآلالف عشرات حرمان إلى مؤخراً أفضت والتي اإلسرائيلي،

 محرومون غزة قطاع في يفلسطين ألف خمسين عن يقل ال ما أن مؤخراً" أوتشا "عن صدر تقرير ويشير
 على يحصلون فهم للمياه، مصادر إلى الوصول محدودية من آخرين ألف مائة يعاني فيما المياه، من

 مياه توافر وعدم المياه بنقص القطاع سكان من ألفاً 150 تأثر يؤكد ما أيام، ستة كل واحدة مرة المياه
 من حرمانهم بسبب غزة، قطاع في طفل فأل 28 معاناة التقرير أظهر كما .التقرير بحسب صالحة،
  .أسبوع كل واحدة مرة المياه على الحصول من طفل ألف 56 يتمكن حين في األنابيب، عبر تصل المياه

  27/3/2009، برس قدس
  

  مصر تعزز أمنها على حدود السودان لمنع تهريب أسلحة إلى غزة ": هآرتس" .39
 أن مصر عززت قواتها على الحدود مع السودان في ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية،: القدس المحتلة

ونقلت . محاولة لمنع تهريب األسلحة إلى قطاع غزة نتيجة للضغوط الدولية المكثفة لوقف التهريب
إن المصريين يقومون بمراقبة الحدود، وتعزيز "الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله، 

التي تعرضوا لها، ولكن النتائج إلى اآلن جزئية، على حد تعبير إجراءاتهم األمنية بسبب الضغوط الدولية 
  . المصدر

  28/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  إلى تغيير خطاب اليمين اإلسرائيلي نتنياهوتركيا تدعو  .40
دعا الرئيس التركي عبداهللا غول من بروكسل اليمين اإلسرائيلي الى تغيير خطابه لدى تسلمه : وكاالت
عندما تتولى الحكومة السلطة، نأمل أن نشهد تغييرا في "ل مؤتمر صحافي انه وقال غول خال. الحكم

وأضاف محذرا من . خطاب اليمين اإلسرائيلي مقارنة بالخطاب الذي كان يتبناه عندما كان في المعارضة
سيتدهور الوضع ما (...) إذا استمرت هذه التصريحات داخل الحكومة وتحولت الى سياسة الحكومة "انه 
وأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان استعداد بالده ". ؤدي الى مزيد من المعاناةسي

وسوريا إذا ما وافق البلدان على إعادة إطالق مباحثاتهما غير " إسرائيل"الستئناف دور الوسيط بين 
  .المباشرة، كما نقلت عنه وكالة أنباء األناضول

  28/3/2009الخليج، 
  

   السورية- المباحثات اإلسرائيلية  مستعدة لعودةتركيا .41
أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان استعداد بالده الستئناف دور الوسيط بين : ب.ف.أ
وسوريا إذا ما وافق البلدان على إعادة إطالق مباحثاتهما غير المباشرة، كما نقلت وكالة أنباء " إسرائيل"

  ن في ذلك، وقال اردوغان، إن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا رغب الجانبا. األناضول، أمس
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فبراير / مضيفا أن موقف الحكومة اإلسرائيلية الجديدة المنبثقة عن االنتخابات التي جرت في شباط
  .الماضي سيدخل أيضا في االعتبار

  28/3/2009الخليج، 
  

   في تل أبيب بعد رفض لندن تعديل قانون يسمح بمقاضاة مسؤولين إسرائيليينأزمة .42
بيب بعدما رفضت الحكومة البريطانية ادخال تعديالت علـى قـانون           وقعت أزمة بين لندن وتل أ     : لندن 

يسمح لمواطنين بريطانيين برفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد ضباط إسرائيليين بتهمـة ارتكـاب               
  .وأثارت هذه الخطوة غضباً وهجوماً شديدين من جانب الحكومة اإلسرائيلية. جرائم حرب

اليهودية في لندن أن بريطانيا كانت وعدت بتعديل هـذا القـانون             "ذي جويش كرونيكل  "وكشفت صحيفة   
الذي أدى إلى امتناع عسكريين إسرائيليين بارزين عن زيارة لندن تحسباً الحتمال اعتقالهم لدى دخـولهم                

 إلى وزيـرة    "غير رسمية "البالد وتقديمهم للمحاكمة، وقد بعثت وزارة الخارجية البريطانية أخيراً رسالة           
أنه نظراً إلى توجهات الرأي العام البريطاني بعد الحرب         "ة اإلسرائيلية تسيبني ليفني توضح فيها       الخارجي

اإلسرائيلية على غزة، فإن الحكومة البريطانية لن تقوم بإدخال التعديالت المقترحة علـى هـذا القـانون          
  ."خالل الدورة البرلمانية الحالية

لكن الـصحيفة   . ر غالبية برلمانية تسمح بتمرير هذه التعديالت      وقالت الوزارة إنه سيكون من العسير تواف      
ذكرت أنها علمت أن وزارة الخارجية البريطانية كانت أوضحت فعال قبل العدوان اإلسرائيلي على غزة               

وقالـت  . "أنها لم تتمكن من ادخال التعديالت المطلوبة على القانون        "الماضي  ) ديسمبر(في كانون األول    
وتتضمن التعديالت المقترحة السماح للنائب البريطاني      . "ذريعة"ثير حالياً مسألة غزة كـ      الصحيفة إنها ت  

العام بأن يعترض على أي اتهامات يوجهها أي مواطن عادي في بريطانيا ضد مسؤولين وضباط ينتمون                
  .إلى حكومات أجنبية

ة فـي لنـدن أن الحكومـة        الى ذلك، زادت حدة األزمة بين لندن وتل أبيب بعدما ذكرت منظمات يهودي            
البريطانية تدعم اجتماعاً رسمياً الثلثاء سيبحث ضرورة وضع عالمات بارزة على أي سـلع واردة مـن                 
الضفة الغربية إلى بريطانيا لتمييز السلع الفلسطينية عن السلع المنتجة في المستوطنات فـي األراضـي                

ات مميزة على السلع الـواردة مـن الـضفة          وتريد الحكومة البريطانية أن تضع المتاجر عالم      . المحتلة
  .الغربية، وذلك للتأكد من أنها ليست واردة من المستوطنات

28/3/2009الحياة،   
  

   تنفي تجميد عالقاتها مع حماسموسكو .43
أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة األنباء الروسية نوفوستي أن روسيا لم تجمـد               : أ.ب.د

  .ساالتصاالت مع حركة حما
هذا الخبر ال يتطابق مع الواقع إذ تجري روسيا من خالل سفارتها فـي سـوريا                : "وقال المصدر للوكالة  

كما أن وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف حسب قوله علـى            ".اتصاالت منتظمة مع قيادة حماس    
وسـط فـي    روسيا تمارس في الـشرق األ     "وقال المتحدث ان     .اتصال دائم عبر الهاتف مع قيادة حماس      

  ". الوقت الحاضر سياسة نشطة جداً، وإننا ال ننوي التخلي عن المنطقة وإنما نصعد نفوذنا فيها
28/3/2009الخليج،   
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   األوروبي قلق من إمكانية ترحيل عائالت عربية من القدس الشرقية االتحاد .44
ة مؤخراً بحق عائلتي الراوي      ندد االتحاد األوروبي بمذكرات الترحيل التي أصدرتها السلطات اإلسرائيلي        

من ترحيل للعائالت العربية في     " إسرائيل"تجاه ما تقوم به     " القلق"وحنون في القدس الشرقية ، معرباً عن        
  . المدينة وتفكيك منازلها بدعوى توسع المستوطنات

ثار سلبية  آ"وأكد االتحاد األوروبي في بيان صادر عن المجلس الوزاري األوروبي أن مثل هذا العمل له                
والسماح للعائالت التـي سـبق      " بـ تعليق مذكرات الترحيل فورا    " إسرائيل"، مطالباً   " على عملية السالم  

  .ترحيلها بالعودة إلى أماكن سكناها
كما دعا مسؤولو االتحاد أي حكومة إسرائيلية مقبلة إلى تبني خيار السالم و العمل من أجل حل الصراع                  

، وفلسطين قادرتين على العيش بسالم وضـمن        "إسرائيل" أساس قيام دولتين     اإلسرائيلي على -الفلسطيني
  .حدود آمنة معترف بها دولياً

28/3/2009الدستور،   
  

 في االعتداء على السودان " إسرائيل" أميركية تؤكد تورط مصادر .45
لة عن  هي المسؤو " إسرائيل"أكدت مصادر أميركية لصحيفة هآرتس أن       :  وكاالت – وديع عواودة    -حيفا  

 في السودان، مشيرة إلى أن هناك تقديرات بـأن القافلـة كانـت    "قافلة السالح اإليرانية"قصف ما يسمى   
  . بعيدة المدى، والقادرة على بلوغ تل أبيب من قطاع غزة"فجر"تحمل صواريخ 

ـ               ذا وبحسب اثنين من المسؤولين األميركيين، اللذين وصفا بالمطلعين على المعلومـات االسـتخبارية به
الشأن، فإن تقارير وصلت إلى أجهزة االستخبارات األميركية، مفادها أن أحد ضـباط حـرس الثـورة                 
اإليرانية وصل إلى السودان من أجل تنسيق عبور القافلة المشار إليها، ونقل عن مـسؤول سـابق فـي                   

  .اإلدارة األميركية قوله إن مصدر السالح في القافلة غير واضح
تحدث باسم الجيش األميركي في إفريقيا، فينس كرولي، في تصريحات له ضلوع            وفي وقت سابق نفى الم    

قواته بالهجوم، وقال إن القوات األميركية ال تقوم بعمليات دورية وإنما تساعد دول المنطقة وتتقاسم معها                
  .المعلومات أحيانا

28/3/2009العرب، قطر،   
  

  "الهولوكوست" يهودي لمواجهة منكري مشروع .46
أمس، الجمعة،  من مقـر      " الهولوكوست"مؤسسة احياء ذكرى محرقة اليهود      "لقت ما تسمى    أط: ب.ف.أ

 شخصية من العالم االسـالمي ومـن أوروبـا،          200منظمة اليونيسكو في باريس في حضور اكثر من         
خصوصا " انكار محرقة اليهود في العالم االسالمي     "الهادف الى التصدي لمحاوالت     " عالء الدين "مشروع  
  .ل نشر كتب باللغات العربية والفارسية والتركيةمن خال

النـابع  .. في مواجهة تدفق انكار المحرقـة     "وقال ديفيد دي روتشيلد رئيس المؤسسة في كلمة بالمناسبة          
بالخصوص من بعض الدوائر المحدودة ولكن المؤثرة في العالم العربي االسالمي، قررنا الرد أوال مـن                

  ".ثقة تاريخيا عن المحرقة سواء باللغة العربية او الفارسية أو التركيةخالل سد نقص المعلومات المو
28/3/2009الخليج،   

  
   مليون دوالر لعائلة الجندي اإلسرائيلي نحشون فاكسمان25 أمريكية تلزم إيران بدفعمحكمة .47

ر  مليون دوال25أصدرت محكمة أمريكية، يوم أمس الجمعة، قرارا بإلزام إيران بدفع مبلغ يصل إلى 
لعائلة الجندي اإلسرائيلي نحشون فاكسمان، الذي يحمل الجنسية األمريكية أيضا، وذلك بعد إدانة إيران 
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 لدى محاولة عناصر من 1994بتدريب وتوجيه عناصر في حركة حماس قاموا بأسره، وقتل في العام 
 .إطالق سراحه" متكال"الوحدة المختارة في الجيش 

28/3/2009، 48عرب  
  

  ى يهودى زار القاهرة والتقى أبوالغيط وسليمان لتقييم الوضع بعد حرب غزةوفد أمريك .48
قالت اللجنة األمريكية اليهودية إن وفدا من قياداتها، برئاسة رئيس المنظمة           :  واشنطن – فتحية الدخاخنى 

ريتشارد سايدمان، زار القاهرة األسبوع الماضى، والتقى عددا من المـسؤولين والكتـاب المـصريين،               
  .وقيادات الجالية اليهودية فى مصر

وأضافت اللجنة فى بيان أن الوفد التقى قيادات رفيعة المستوى، مـن بينهـا أحمـد أبـوالغيط، وزيـر                    
الخارجية، والوزير عمر سليمان، مشيرة إلى أن الوفد التقى أيضا، الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير مركز               

  .األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
 اإلسـرائيلية، ومـا     -وأشارت إلى أن محادثات الوفد فى مصر شملت مفاوضات التسوية الفلـسطينية             

ـ   ٣٠ اإلسرائيلية، بعد مـرور      -، والعالقات المصرية    "البصمات اإليرانية فى الشرق األوسط    "وصفته ب
  .عاما على توقيع معاهدة السالم

وناقش معها جهود الحكومة المصرية لتطوير المعابد       وتابعت أن وفدها التقى الجالية اليهودية فى مصر،         
  . التى تواجه اليهود فى مصر"التحديات"اليهودية، و

ـ     أحـد ممثلـى الجنـاح      " إنه التقى وفد اللجنة، التى تعد        "المصرى اليوم "وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد ل
تقييم الموقف فى   "للقاء ركز على     مشيرا إلى أن ا    - على حد قوله     - "المعتدل لليهود فى الواليات المتحدة    

  ."الشرق األوسط بعد حرب غزة
 إزاء عملية السالم، وركز فى مباحثاته على االنقسام الفلسطينى، الذى           "متشائما"وقال سعيد إن الوفد كان      

  .، على حد قولهم"يشكل عقبة فى طريق السالم، وإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب"
28/3/2009مصري اليوم، صحيفة ال  

 
   قطاع غزة في اتفاقية سرية؟"إسرائيل"كيف قضمت  .49

  *سلمان أبو ستة
. ، لم يكن باألول وال األخير على القطاع2009 وبداية 2008العدوان الوحشي على غزة في نهاية 

 وال 1948فوضع غزة الحالي هو في حد ذاته تجسيد لجريمة التنظيف العرقي التي اقترفتها إسرائيل عام 
 في المئة من مساحة فلسطين، ولكن 78ومن المعلوم أن إسرائيل اغتصبت . تزال مستمرة الى اليوم

 كيلومتر مربع، أو 200أبحاثاً جديدة في وثائق قديمة، بينت أن إسرائيل ضمت بالحيلة والخداع حوالى 
 555 اتفاقية الهدنة هي وأن المساحة الحقيقية لقطاع غزة بحسب. أكثر من نصف مساحة القطاع الحالي

.  كيلومتراً مربعاً، كما هو مذكور في وسائل اإلعالم والوثائق المتداولة362كيلومتراً مربعاً، وليست 
  كيف حدث هذا األمر؟

، تقدمت القوات المصرية مثل بقية القوات العربية، إلنقاذ ما تبقى من 1948) مايو(في منتصف أيار 
يون نصف السكان وهم تحت حماية االنتداب البريطاني، واقترفوا المذابح فلسطين، بعدما طرد اإلسرائيل

وكانت المساحة التى سيطر عليها الجيش . مثل دير ياسين، واحتلوا أهم المدن الفلسطينية الساحلية
وصلت القوات المصرية .  كيلومتر مربع14000المصري أكثر من مساحة نصف فلسطين، أي حوالى 

ة والخليل وبيت لحم، وكانت المنطقة الجنوبية عربية خالصة عدا بعض المستعمرات إلى إسدود والفالوج
 وجهت إسرائيل قواتها إلى الجنوب الحتالله في 1948) أكتوبر(وفي منتصف تشرين األول . القليلة



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1387:         العدد       28/3/2009السبت  :التاريخ

وفي معركة حاسمة . مواجهة الجيش المصري، بعدما احتلت مساحات واسعة في وسط فلسطين وشمالها
خيش الواقعة على تقاطع طرق هام غرب موقع شرطة عراق سويدان، تمكنت القوات في تلة ال

 وتدفقت نحو الجنوب، 1948اإلسرائيلية من اختراق دفاعات الجيش المصري في منتصف تشرين األول 
واحتلت مدينة بئر السبع اإلستراتيجية، ثم اتجهت غرباً، ونسفت جسر بيت حانون في محاولة لقطع 

فانسحب الجيش المصري بقيادة اللواء المواوي على طول السهل الساحلي من . يش المصريإمدادات الج
وطوقت إسرائيل جيب الفالوجة المشهور الذي صمد فيه القائد الشجاع السيد طه . إسدود إلى غزة

وبعدما احتلت إسرائيل بئر السبع، احتلت العوجا ودخلت سيناء متجهة إلى . ومساعده جمال عبدالناصر
العريش، لقطع خط انسحاب الجيش المصري، إال أنها تراجعت بضغط بريطاني، فعادت إلى محاصرة 

  .ما تبقى من الساحل الفلسطيني في غزة
أقيل اللواء المواوي وحّل محله اللواء محمد فؤاد صادق باشا، الذي أمرته الحكومة المصرية بإكمال 

نسحب وأسيب ربع مليون من إخواتي كالفراخ يذبحهم إزاي أ": لكنه رفض قائالً. االنسحاب من فلسطين
اليهود وينتهكون أعراضهم؟ أتريدني أن آخذهم معي إلى العريش؟ أم أدافع عن رفح؟ كال لن أنسحب 

  ."مهما كانت النتيجة؟
حاولت إسرائيل مرة أخرى مهاجمة الساحل، وشطر قطاع غزة إلى شطرين في موقعة مشهورة تسمى 

وصمد اللواء صادق باشا بشجاعة، بل إنه أخرج متطوعي اإلخوان . شيخ حمودة أو تبة ال"86تبة "
المسلمين من معتقل رفح، حيث اعتقلتهم حكومة إبراهيم عبدالهادي، وشاركوا في المعركة، ثم أعيدوا 

هزم الجيش اإلسرائيلي هزيمة منكرة، وقتل قائده الروسي، وبذلك تم إنقاذ ما . إلى المعتقل بعد المعركة
 مدينة وقرية في جنوب فلسطين، وهم الذين طردتهم 247يسمى اآلن قطاع غزة، الذي يتكدس فيه أهالي 

  .إسرائيل، واحتلت أراضيهم بعد انسحاب الجيش المصري
بعد هذه الهزيمة اإلسرائيلية، بدأت إسرائيل حملة انتقامية وشنت غارات جوية إلبادة أكبر عدد ممكن من 

  .ن العودة إلى ديارهمالالجئين الذين يحاولو
 قصفت 1948) ديسمبر( كانون األول 31 و 26جاء في تقارير مراقبي الهدنة أنه في الفترة بين 
 2/1/1949وجاء في هذه التقارير تفصيالً بتاريخ . إسرائيل جواً مستشفيات ومواقع مدنية في قطاع غزة

 مدنياً 30ونس فدمرته وقتلت  طائرات إسرائيلية أغارت على مركز توزيع المؤن في خان ي4أن 
  . آخرين70وجرحت 

 من مكتب غزة إلى 1949) يناير(كما جاء في التقرير الشهري للصليب األحمر عن شهر كانون الثاني 
 كانون الثاني قُصف مركز توزيع المؤن في دير البلح وهو بالطبع مكتظ 9في يوم األحد "جنيف أن 

  ."لقد كان مشهداً مريعاً). 225قالوا إن العدد شهود عيان ( شخصاً 150بالالجئين وقتل 
كان غرض هذه األفعال الوحشية ترويع األهالي وردعهم عن محاولة العودة إلى ديارهم وإثبات أن 

  .الجيش المصري عاجز عن حمايتهم ودفعه إلى توقيع اتفاقية الهدنة وهو ما حدث في الشهر التالي
 وإسدود على السهل الساحلي، وهي آخر نقطة وصل إليها لم تكن هناك مستعمرات صهيونية بين غزة

السهل .  التي احتلها الجيش المصري قرب دير سنيد"يد مردخاي"الجيش المصري، عدا مستعمرة 
 كلم من غزة، توجد 30الساحلي من غزة إلى إسدود التي كانت ترابط فيها القوات المصرية على مسافة 

 سنيد، دمرة، هربيا، بيت جرجا، بربرة، الخصاص، نعليا، الجية، دير: فيه القرى الفلسطينية اآلتية
 50أما منطقة شرق قطاع غزة حتى بئر السبع على مسافة . ، حمامة، وإسدود)عسقالن(الجورة، المجدل 

 30كلم، وهي أرض العشائر، فلم تكن سوى مستعمرتين أو ثالث ال يزيد عدد الجنود في كل منها عن 
  .جندياً
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 بين 1949) فبراير( شباط 24ط الهدنة الذي تم االتفاق عليه في اتفاقية الهدنة الموقعة في لذلك، فإن خ
 كيلومتر مربع من األرض 5000مصر وإسرائيل، في جزيرة رودس، مكّن إسرائيل من احتالل مساحة 

ندي في  ج300 دونم في فترة االنتداب، ولم يسكنها أكثر من 60000العربية لم يسجل لهم فيها أكثر من 
 فلسطينى هجروا إلى قطاع غزة 200000 مستعمرة بنيت قبل سنة ونصف سنة مقابل 11حوالى 

  . من أهالي قطاع غزة األصليين80000لينضموا إلى 
كان هذا مكسباً هائالً إلسرائيل في معارك محدودة بأقل الخسائر البشرية لها وأكبر الخسائر في األرض 

  .والبشر للفلسطينيين
  مع مصرالهدنة 

وكان . لم تكن لدى الضباط المصريين المفاوضين في رودس معلومات كافية عن األرض وأهلها
اهتمامهم األول إنقاذ القوات المصرية المحاصرة في الفالوجة، ولذلك تمت الموافقة على خط الهدنة الذي 

حاب الكامل من اقترحته إسرائيل كطرف منتصر، خصوصاً أن تعليمات الحكومة المصرية كانت االنس
 كما جاء على لسان أحد المفاوضين "كل أرض غير مصرية هي أرض إسرائيلية"فلسطين، واعتبار أن 

  .المصريين في مذكرات كامل الشريف قائد قوات المتطوعين من األخوان المسلمين
  .في هذه الظروف تم تحديد خط الهدنة كما لو كان سوراً يحيط بقطاع غزة

 إن خط الهدنة يجب أن يتم بناء على قرار - ):1(دسة من اتفاقية الهدنة الفقرة الرقم جاء في المادة السا
، والمؤكد عليه في مذكرة مجلس األمن بتاريخ 1948) نوفمبر( تشرين الثاني 4مجلس األمن الصادر في 

  أو بمعنى آخر1948 تشرين األول 15أي بإرجاع الوضع كما كان عليه في  (1948 تشرين الثاني 13
لكن اإلسرائيليين فرضوا خط الهدنة إلى الحد ). إعادة أهل القرى الفلسطينية الجنوبية إلى ديارهم

وتمكنوا من تحديد الحد الشمالي لخط الهدنة بحسب الفقرة األولى من . التقريبي الذي وصلت إليه قواتهم
ل قرية دير سنيد، ثم إنه خط يمتد من مصب وادي الحسي، ويتجه شرقاً خال": المادة السادسة كاآلتي

 كيلومترات شرق الطريق، ثم في اتجاه موازٍ لطريق غزة 3 المجدل إلى نقطة تبعد - يعبر طريق غزة 
وفي ما عدا الحد الشمالي الذي يمر بوادي الحسي ودير . " المجدل إلى أن يصل إلى الحدود المصرية- 

 في الفقرة الثالثة من المادة السادسة كما سنيد، فإن بقية الخط تقريبية، وقد تم تحديدها في شكل مفصل
  :يأتي

):  جندياً فقط30(ال تتجاوز القوات اإلسرائيلية النقاط اآلتية، التي يسمح في كل منها بوجود سرية واحدة 
وأعطيت . دير سنيد على الضفة الشمالية لوادي الحسي، محجر الكبريت، تل جمة، خربة المعين

كما توجب الفقرة نفسها على . التي تحدد أقصى حد للوجود اإلسرائيليإحداثيات دقيقة لهذه النقاط 
  .إسرائيل االنسحاب من نقاط أخرى، موصوفة تعدت فيها هذا الخط

تبين هذا الخط الحقيقي بحسب االحداثيات المذكورة في االتفاقية والذي يفترض أنه ) 1(الخريطة الرقم 
  . كيلومتراً مربعا555ً مساحته يحدد قطاع غزة بموجب اتفاقية الهدنة، وتبلغ

   كيلومتر مربع؟200إذاً، كيف تقلص خط الهدنة إلى الوضع الحالي وكيف ضاع من غزة 
تنص اتفاقية الهدنة بين إسرائيل والدول العربية الموقعة عليها على أن خط الهدنة ال يعطي حقاً للقوات 

لذلك، فإن خط الهدنة ليست . رض موقع القتالالمهاجمة وال يحرم القوات المدافعة من أي حق لها في األ
. له قيمة قانونية، وال يعتبر حدوداً، والعبرة في النهاية بما يتفق عليه في معاهدة نهائية تحدد فيها الحدود

أما بالنسبة الى أهالي القرى الجنوبية فلم يعن هذا األمر لهم شيئاً، فقد عاد الشباب منهم إلى ديارهم 
مريض تركوه هناك أو إلطعام مواشيهم الباقية هناك أو لجني محاصيلهم، وكانت عملية إلحضار شيخٍ أو 

العبور إلى تلك القرى سهلة، ألن عدد جنود المستعمرين كان قليالً، ولم يكن في إمكانهم السيطرة على 
هم أو لذلك وضعت إسرائيل األلغام في طريق العائدين إلى ديار. تلك األراضي الشاسعة التي احتلوها

ولم يخل األمر من حمل . حول مصادر المياه أو حول األماكن الهامة مثل المخازن وصوامع الغالل
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ووصل بعضهم إلى الخليل وأحضر . بعض الشبان السالح، وقتلهم من اعترض طريقهم من المحتلين
  .بعض أفراد أسرته إلى غزة أو أخذهم من غزة إلى الخليل

، وأثاروا الموضوع مرات عدة أمام لجنة الهدنة "التعديات"ذه ضج اإلسرائيليون بالشكوى من ه
وفي الوقت نفسه قامت . المشتركة، التي كان يمثل الجانب المصري فيها محمود رياض وصالح جوهر

وهذا بالطبع بديهي . إسرائيل بعمل دراسة جيولوجية بينت أن منطقة وادي الحسي غنية بالمياه الجوفية
  .ن الدراسة أثبتت نوع او كمية المياه وبقي التقرير سرياًفي معظم الوديان، ولك

انتهزت إسرائيل فرصة الشكاوى المقدمة منها إلى لجنة الهدنة، وطلبت تحديد خط الهدنة بعالمات 
 "المتسللين" التي تدعي أن االهالي قاموا بها اثناء عودتهم إلى ديارهم، وسمتهم "التعديات"واضحة إليقاف 
  .لإلى أرض إسرائي

تم االتفاق مع ضباط الهدنة المصريين برئاسة محمود رياض على تقليص مساحة قطاع غزة، وذلك 
  . كيلومتر مربع من مساحة القطاع الحالية200بتحريك خط الهدنة بحيث تقتطع مساحة 

وكان الضغط اإلسرائيلي لالستيالء على أراضي عبسان وخزاعة . لم تكن حوادث الحدود هي السبب
 أنه في الجانب اإلسرائيلي كان صورياً فقط ألن آخر نقطة إسرائيلية مسموح بها في اتفاقية واالدعاء

ولم تكن إسرائيل في أي حال ترغب في االستيالء على أرض مع . الهدنة تبعد حوالى كيلومترين شرقاً
 على المياه لكن الهدف الحقيقي إلسرائيل كان تقليص مساحة قطاع غزة قدر اإلمكان واالستيالء. أهلها

، لمنع )في قطاع غزة(وعلى ذلك اقترح اإلسرائيليون إنشاء خط داخلي . الجوفية في شمال القطاع
 أي بعد سنة 1950) فبراير( شباط 22االحتكاكات مع األهالي، في اتفاقية عرفت باتفاقية التعايش بتاريخ 

  .من اتفاقية الهدنة
أنظر . ( ووقعت عليها إحداثيات خط التعايش هذا بدقةحددت هذه االتفاقية ثالث مناطق في قطاع غزة،

  ).1الخريطة الرقم 
وجاء في المادة الثالثة من . هذا الخط هو الخط الحالي لقطاع غزة، وهو المشار إليه في كثير من الوثائق

في إن اتفاقية التعايش هذه ذات طابع محلي بحت، وال تؤثر في أي شكل من األشكال ": "التعايش"اتفاقية 
وبوجه خاص، فإن اتفاقية التعايش هذه ال تعتبر في . 1949 شباط 24اتفاقية الهدنة الرئيسة الموقعة في 

  ."أي بند منها تعديالً في مواقع أي طرف كما هي مذكورة في اتفاقية الهدنة
م  كيلومتر مربع من قطاع صغير أصالً، كان بمثابة قنبلة تنفجر في قطاع غزة، لو عل200إن اقتطاع 

بسبب هذا الموقف المتفجر تم توقيع اتفاقية التعايش سراً، ليس في غزة، وإنما في . الناس بهذا األمر
وقد تم احتاللها بالكامل في .  كيلومتراً مربعا260ًالعوجا، وهي منطقة منزوعة السالح أصالً ومساحتها 

 هذه الكولونيل محمود رياض "ايشالتع"وقع اتفاقية . ما بعد بقوات إسرائيلية كان يقودها ارييل شارون
 التي تبين وادي الحسي في 2أنظر التوقيعات على الخريطة الرقم . (واللفتنانت كولونيل كالمان كيت

، تمثل األرض المقتطعة في Zone Aالشمال والخط المنقط في الوسط يمثل الخط الحالي، وما بينهما 
، إال أنه لم يعلن 1950) مارس( آذار 17ألمن في وعلى رغم أن االتفاقية سجلت لدى مجلس ا). الشمال

  .عنها في غزة وال في الصحف العربية
ذهبت لجنة الهدنة، التي تشمل ضباط األمم المتحدة وضباطاً إسرائيليين ومصريين لوضع عالمات الخط 

خرج السكان عن بكرة أبيهم يحملون العصي يصيحون ويصرخون إلبعاد ضباط الهدنة عن . الجديد
 أنه طلع مع رجال 1995وقد أخبرني الحاج محمد أبو دقه مختار عبسان في تشرين االول . ضيهمأرا

كما أخبرني شحاده . البالد ونسائها واعترض طريق هؤالء الضباط، ورفض أن يتزحزح من أرضه
 كنت مرافقاً للكوكبة التي حددت خط": قال.  عاماً بوصف مماثل85 وله من العمر 4/9/2008إقديح في 

الهدنة، وكان مختار خزاعة إبراهيم محمد النجار الملقب أبو األعور يحتج بشدة على تقسيم أرض قريته، 
فأشار إليه المالزم حسن صبري بالسكوت، وكان الضباط اإلسرائيليون هم الذين يسيطرون على 
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 وتصدينا لهم من الموقف، ويحددون االتجاهات، وفي ثاني يوم جاءوا ليأخذوا خزاعة فوقفنا لهم لمنعهم،
. ولوال معارضتنا الشديدة لما أمكن إنقاذ عبسان وخزاعة. كل اتجاه برجالنا ونسائنا وإصرارنا على البقاء

وبعدما أصبحوا في شمال . ، جددوا التخطيط من الجنوب وجاء الخط شرق خزاعة1959وفي سنة 
قي من المعين واستمروا شماالً إلى أن القرية اتجهوا نحو الشمال الغربي على السناطي وفيها المثلث البا

  ."اخذوا سروال إلى الجانب اإلسرائيلي
وفي صورتين فريدتين عثرنا عليهما في األرشيف اإلسرائيلي، يبدو المختار إبراهيم النجار يجادل 

يبدو ) 2الرقم (وفي صورة أخرى ) 1انظر الصورة الرقم (الضابط اإلسرائيلي ليبتعدوا عن أرضه 
  .ض مع لجنة الحدود في هذا الموقفمحمود ريا

أما بقية االراضي فلم يكن . وأمكن دفع الخط بعيداً من أراضي عبسان وخزاعة، بسبب هياج األهالي
  .هناك من يدافع عنها وقد هجر أهلها من تلك المنطقة

  شهود
 مع خمسة وأفادت المقابالت التي أجراها الدكتور عدنان أبو عامر من الجامعة االسالمية في غزة

أشخاص عاصروا هذه الفترة، بأن القوات المصرية لم تحافظ على بقاء خط الهدنة كما هو في اتفاقية 
الهدنة، وألمح بعضهم إلى تورط بعض الضباط المصريين في انحراف خط الهدنة عن مساره الحقيقي، 

لى حجم الفظائع وقد أجمع الشهود ع. وعلى رغم تواتر الشهادات ليس هناك دليل مكتوب على ذلك
  اإلسرائيلية التي تعرض لها العائدون إلى ديارهم من قتل أو اعتقال

. محمد أبو دقة، عبدالعزيز المغربي، عطا أبو لبدة، أحمد أبو عنزة: ومن المزارعين والتجار الذين قتلوا
سلمان سالم أبو بركة قاروط، جبر خليل القرا، عوض العبد البريم، : ومن الذين قتلوا قرب خط الهدنة

. أحمد القرا، رضوان أبو نصيرة، محمد معتوق الفجم: ومن الذين جرحوا ثم ضربوا حتى الموت. البريم
حسن ماضي أبو سته، حميدان الصوفي، محسن أبو عويلي، عبدالجواد : ومن الفدائيين الذين استشهدوا

  .الرقب، ثابت قديح ودياب العاوور
إن نقاط القوات الدولية تبعد ": 1926اعيل أبو عامر من مواليد وقال الشاهد عبدالرحمن إبراهيم إسم

وكانت مكانه أوالً براميل . ثالثة كيلومترات عن بعضها بعضاً، وأن هناك تغيرات طرأت على هذا الخط
متفرقة، ثم حفر خندق على الخط، وأخيراً أصبح سلكاً شائكاً مكهرباً، وهو الخط الحالي الذي يبعد ثالثة 

هناك سلسلة من الفظائع ارتكبها الجنود اإلسرائيليون، . ت داخل القطاع عن خط الهدنة الحقيقيكيلومترا
وهناك بعض الروايات . خصوصاً إعدامهم الجرحى أو وضعهم األلغام على الحدود في براميل المياه

  ."التى شاعت بين األهالي عن تلقي بعض الضباط الكبار رشى لغض الطرف عن انحراف الخط
أؤكد أن هناك تغيرات طرأت على هذا الخط "): 1935مواليد (ل الشاهد سليمان أحمد إبراهيم القرا وقا

، وكانوا يضعون عالمات وإشارات )خزاعة(باتجاه الداخل، وكان خط الهدنة إلى الشرق قريباً من قريتنا 
 شهور تعديالً 6عد بالقرب من خربة أبو ستة، ثم أجرت القوات الدولية باالتفاق مع جميع األطراف ب
وبين الحين واآلخر . ميدانياً على خط الهدنة، وقامت القوات الدولية بوضع نقطة عسكرية في بئر القرا

كان الجنود اإلسرائيليون يأتون إلى المكان ويطلبون من القوات الدولية مغادرته، وحين كان هؤالء 
وتكرر ذلك أكثر من مرة . ياراتهميرفضون كان اإلسرائيليون يقومون بوضع ألغام متفجرة في س

  ."خصوصاً مع الوحدة الكولومبية، وحين رفضوا اقتلع اإلسرائيليون خيام مواقعهم ورحلوهم بالقوة
ما يأتي بناء على ملفات ) 187ص  ("حرب الحدود"كتب المؤرخ اإلسرائيلي بني موريس في كتابه 

في صيف ": 1950 كانون الثاني 10 و6ة في إسرائيلية فتحت أخيراً، ومن بينها اجتماع لجنة الهدن
 بدأ الضباط اإلسرائيليون والمصريون محادثات سرية للمفاوضة على إمكانية تعديل الحدود، 1949

وكانت حوادث . بحيث تترك عبسان في الجانب المصري، وتأخذ إسرائيل الجانب الشمالي من القطاع
فاقية، واتفق الجانبان على آلية لحل المشاكل المحلية، دافعاً لإلسراع في هذه االت) 1949(تشرين األول 
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كما اتفق الضباط على . وتحدد خط جديد ببراميل معدنية فارغة، لتستبدل في ما بعد بخندق متصل
  ."دوريات مشتركة مع وجود نقطتين ثابتتين للمراقبة

 من الخمسينات وأنها  عائداً شهرياً، معظمهم في النصف األول40-  30وكتب موريس أن إسرائيل قتلت 
  . عائد في العقد األول من إقامة إسرائيل5000قتلت حوالى 

للفترة من ) UNCCP(وجاء في التقرير العام للجنة التوفيق الخاصة بفلسطين في األمم المتحدة 
، ما معناه أن الوفد المصري قد طلب ضرورة 32-  31، فقرة 23/10/1950 إلى 11/12/1949

. قطاع غزة بالعودة إلى ديارهم وفالحة أراضيهم الواقعة إلى شمال وشرق القطاعالسماح لالجئين في 
، وأن بقية "التعايش"لكن الوفد اإلسرائيلي رد بأن هذا الموضوع قد تمت تسويته إلى حد كبير في اتفاقية 

ناطق التى وهكذا توقفت المطالبة بعودة الالجئين، حتى الى الم. األمور ستُسوى في معاهدة سالم نهائية
  .اقتطعتها إسرائيل خالفاً التفاقية الهدنة

 2005- 9-27 في "هآريتس"عاد الموضوع إلى العلن عندما كتب الصحافي المطلع عكيفة إلدار في 
تطوع الكولونيل عاموس هوريف، الذي كان ":  يقول فيه"كيف ضحكنا على المصريين": مقاالً بعنوان

لقد بين المسح الجيولوجي أن الكثبان الرملية شمال قطاع . رائيلعضواً في لجنة الهدنة لبيان كرم إس
غزة ترقد فوق خزانات من المياه الجوفية الطازجة، وهي ضرورية لتطوير المستوطنات الجديدة، التي 

وكان اإلسرائيليون ينتظرون . ولم يكن المصريون على علم بذلك. أقامتها إسرائيل في النقب الشمالي
وكتب يورحام كوهين، الذي كان ملحقاً للجبهة الجنوبية في ذلك الوقت، . ")لتغيير الخط (الفرصة المناسبة

الجيش " في مجلة 1984) يوليو(وكان ضابط االتصال مع المصريين في تلك المحادثات، في تموز 
عند تخطيط الحدود، كانت قرية عبسان الصغيرة في الجانب اإلسرائيلي من دون شك، " أن "اإلسرائيلي

وهذا يعني أن على أهل هذه القرية التخلي عن بيوتهم ومزارعهم وبساتينهم وتحويلهم إلى الجئين ال 
وعندما رأوا قافلة سيارات الجيب التي تحمل ضباط الهدنة اجتمع حولهم النساء . يملكون شروى نقير

. لبكاء والعويلووضعت بعض األمهات أطفالهن في سيارات الجيب بين ا. واألطفال وأثاروا ضجة كبيرة
ويقول كوهين إن محمود رياض كان . "وقد أنقذ الجنود المصريون ضباط الهدنة، وغادرت القافلة القرية

وكان اإلسرائيليون ينتظرون هذه الفرصة ) انظر صورة يورحام كوهين مع محمود رياض(محرجاً 
تغل المعارضة في وألن الحكومة المصرية خشيت أن تس) القتطاع أرض قطاع غزة(بفارغ الصبر 

وقد تردد رئيس . "التعايش"على اتفاقية محلية باسم ) سراً(مصر هذه القصة إلسقاطها، قررت الموافقة 
لجنة الهدنة التابعة لألمم المتحدة في الموافقة عليها، ألنه لم يجد في اتفاقية رودس أي بند يسمح بتبادل 

  ."وا بها الخريطةومع ذلك وقّع الطرفان على اتفاقية وأرفق. األراضي
حدود " بعنوان 1965) إبريل( نيسان 1 بتاريخ 46وجاء في وثيقة وزارة الخارجية األميركية الرقم 

حفر خندق ) العدوان الثالثي (1956، أنه بعد حملة السويس عام "إسرائيل وجمهورية مصر العربية
أن " وجاء في هذه المذكرة أيضاً .ليحدد الخط المعدل بحسب اإلحداثيات المبينة في اتفاقيات التعايش
وأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة . المنطقة اآلن، تقع تحت مراقبة قوات الطوارئ في األمم المتحدة

 إن خط الهدنة يجب أال يعتبر في أي شكل - :في اتفاقية الهدنة األصلية في رودس تنص على ما يأتي
ن هذا التحديد يتم من دون اإلخالل بحقوق أي طرف لهذه من األشكال حداً سياسياً أو جغرافياً، وأ

  ."االتفاقية وال لمطالباته وال لوضعه في ما يتعلق بتسوية نهائية لقضية فلسطين
وبعد العدوان الثالثي اعتبرت إسرائيل أن الخط الموقت هو الخط النهائي، وأنشأت فيه مستعمرات عدة، 

وكيبوتس ايرتز وقاعدة عسكرية في وادي الحسي، وكيبوتس في الشمال موشاف ناتيف ها أسارة : منها
زكيم الذي تفنن في وضع االلغام للعائدين، وفي الشرق مستعمرة كيسوفيم المشهورة باالعتداءات على 
غزة، ونيريم وعين هاشلوشة وأيضاً كرم أبو سالم الذي يستعمل معبراً من مصر إلى غزة من طريق 

  .إسرائيل
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 كيلومتر مربع من قطاع غزة بزحزحة خط الهدنة 193ن إسرائيل اقتطعت مساحة وتلخيصاً للوضع، فإ
 كيلومتراً مربعاً 60 كيلومتر مربع تزيد أحياناً إلى 34.5خالفاً التفاقية الهدنة الرئيسة، واقتطعت مساحة 

في وتعدت على خط الهدنة الحالي نفسه بالتوغل . كمناطق محظور على أهالي المنطقة االقتراب منها
  . دونمات408القطاع بمساحة 

وطلعت علينا في السنوات االخيرة تقارير عن مفاوضات محمود عباس وأحمد قريع مع ايهود أولمرت 
وذُكر فيها أن إسرائيل ستتمسك بضم األراضي . وتسيبي ليفني اقترحت فيها إسرائيل تبادل األراضي

ع غزة قليالً، وتوسيع الضفة الغربية في مناطق التي استولت عليها في الضفة الغربية، مقابل توسيع قطا
وهذه الصفاقة اإلسرائيلية تتمثل في سرقة أرض ال تملكها، ثم . قاحلة غير مأهولة في منطقة الخليل

  .تقايض على رد جزء منها مقابل اعتراف المالك األصلي بأحقية السارق في سرقته
المفاوضين الفلسطينيين في ذلك، وما هي حدود وإذا كان هذا هو شأن إسرائيل المعتاد، فما هو دور 

معلوماتهم عن األوضاع الحقيقية لألرض الفلسطينية، وما هو التفويض الذي أعطاه لهم الشعب 
الفلسطيني في قبول التنازل عن األراضي الفلسطينية، في غياب مجلس وطني منتخب يمثل الشعب 

  دفاع عن وطنهم منذ سته عقود؟الفلسطيني من مواطنين والجئين يناضلون من أجل ال
   لندن-  "هيئة أرض فلسطين"مؤسس ورئيس * 

  28/3/2009الحياة، 
  

  مقاربات في السياسة وحقوق اإلنسان: في لبنان الفلسطينيون الالجئون :وثيقـة .50
باالستناد إلى وثيقة تتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ومدخل تقويمها العالقات اللبنانية ـ 

لفلسطينية التي تصويبها يسهم في ترسيخ السلم االهلي، أعد مركز قدموس لدراسة النزاعات وسبل حلها ا
 2009 شباط 21 و20في جامعة الحكمة وثيقة متخصصة، ترجمها في ورشة عمل مصغرة ومغلقة في 

وننشر . ةبرعاية لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني جمعت خبراء وممثلين عن تيارات وأحزاب لبناني
نص الوثيقة والبيان الختامي لورشة العمل كما ورد من المركز وذلك لفتح النقاش في أفق جديد من 

 . العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية
  ـ الوثيقة 1

 الحقوق االنسانية وتالقي الشرعيتين وسيادة الدولة وحق العودة : العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية
 أهمية قصوى في االستراتيجيا 1948ن الفلسطينيين الذين هجروا إلى لبنان عام تكتسب قضية الالجئي

وقد عايش لبنان توترات وصراعات . السياسية والديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اللبنانية
نا ، وحتى يوم1969وحروبا كان فيها العامل الفلسطيني مؤسسا، خصوصا منذ توقيع اتفاقية القاهرة 

وبقيت هذه القضية محط التباس ومطية . هذا، رغم إلغاء المجلس النيابي اللبناني اتفاقية القاهرة
تجاوزات، كما أهمل الملف على مدى الثالثين عاما الماضية، ولم يفسح المجال للدولة اللبنانية ألن تبعث 

العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية،  فقد انطلقت رؤية جديدة في 2005أما منذ العام . رؤيتها في هذا السياق
 بقرار من مجلس الوزراء على قاعدة تالقي 2005وكان تشكيل لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني عام 

الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية وإعادة بناء جسور الثقة في المصارحة، وتفعيل الجهود الدبلوماسية لدعم 
لمجتمع الدولي في تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين حتى عودتهم حق العودة، والتأكيد على مسؤولية ا

 . 181 الى دولتهم الواجب ان تقوم حقا بحسب القرار 194بحسب القرار 
ال يخفى في هذا االطار ان ما جرى في مخيم نهر البارد أثبت قدرة الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية على 

ت بحقهما، ويبقى تحدي إعادة اإلعمار أساسا في استكمال فرملة كل أشكال االستباحة التي مورس
وسبق الحرب ضد االرهاب في مخيم نهر البارد إجماع على طاولة الحوار . االنتصار على االرهاب

 : الوطني لمقاربة قضية الوجود الفلسطيني في ما يلي
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  ـ تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين 1
 . السالح وتنظيمه داخل المخيماتـ ضبط 2
 . ـ نزع السالح خارج المخيمات3
 . ـ إعادة التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وفلسطين4

فبعد سلسلة من التوترات البنيوية التي شابت العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية على مدى أكثر من ثالثين 
االقليمي والدولي، تخللتها حروب شرسة بعدها، كان عاما تداخلت فيها االلتباسات التفجيرية بين الوطني و

ال بد من إعادة ترميم هذه العالقات على قاعدة المصارحة والمصالحة، واحترام سيادة لبنان واستقراره 
واستقالله كما احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين، وخصوصا القرارين 

، الى التزام لبنان بالشراكة مع المجتمع الدولي تأمين )حق العودة (194و) فلسطينحق قيام دولة  (181
من . حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، كل ذلك تحت مظلة الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية
حوار هنا كانت مبادرة تشكيل مجلس الوزراء لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني وما حسمته هيئة ال

الوطني لجهة ضبط السالح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات، ونزعه خارج المخيمات وبسط لسيادة 
إعالن فلسطين في "الدولة ضمن منطق الحقوق والواجبات، وقد القت الشرعية الفلسطينية هذه الرؤية في 

 الفلسطينيين هم تحت الالجئين" حيث أكدت أن ال مشروع أمنيا أو سياسيا لها في لبنان وأن "لبنان
 وعمدها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في خطاب القسم عندما أشار إلى حق "القانون

إعطاء حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين في لبنان حتى عودتهم، وأضاف الى ذلك الرئيس الفلسطيني 
 لبقاء أي سالح فلسطيني ال خارج وال ال داعي"محمود عباس بإعالنه في زيارته األخيرة الى لبنان ان 

 . "حتى داخل المخيمات
قبل هذا اإلعالن والتصريح، وحتى هذه الساعة، كانت محاوالت حثيثة لتوتير المقاربة الجديدة في 
العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية، وها نحن نشهد بعد معارك مخيم نهر البارد في شمال لبنان مع جماعة 

ودفع الجيش اللبناني ) 2007أيار ـ ايلول ( أشهر 4 التي استمرت على مدى "رهابيةفتح اإلسالم اإل"
 شهيدا من خيرة ضباطه وجنوده، ها نحن نشهد محاوالت إرهابية مستمرة مفتعلة لضرب 180فيها 

 . تالقي الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية
تى أمنيا ليست شبيهة بتلك التي رافقت حتما المناخات والظروف الحالية سياسيا واجتماعيا وثقافيا وح

، او حرب لبنان بعده ولكن يبقى لدى اللبنانيين في الموضوع الفلسطيني هاجسان 1969اتفاق القاهرة 
 : أساسيان

 . ـ أمن المخيمات وعدم شرعية بقاء السالح الفلسطيني كما قرار بسط سيادة الدولة على كل أراضيها1
 . لعمل الدبلوماسيـ حق العودة وإلحاح تفعيل ا2

في المسألة األولى أعلنت الحكومة اللبنانية ان مخيم نهر البارد سيكون بعد إعادة إعماره تحت سيادة 
وتحدي إعادة . الدولة اللبنانية حتى عودة الالجئين فيه الى ديارهم، والقتها في ذلك الشرعية الفلسطينية

 . االعمار هو استكمال لالنتصار على االرهاب
لمسألة الثانية، إلى اإلجماع الوطني على رفض التوطين المحصن دستوريا، يجب ان يعمل لبنان في ا

على دبلوماسية هادئة لكن واضحة في طرح سيناريوهات لدى مراكز صنع القرار العالمية للتأكيد على 
 . هذا الرفض

 أوزارها، وليس بخفي على قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان شائكة وقد تحمل هذا الوطن ـ الرسالة
أحد أنها موضع استغالل شعبوي أحيانا ومن الضرورة بمكان إخراجها من هذا االستغالل مهما تكن 
تجلياته، لكن يبقى على المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة لبنان في هذه القضية التي قد تصيبه بخلل 

 . واحترام مقررات الشرعية الدوليةبنيوي ان لم تُعالج على قاعدة تأمين السيادة واالستقرار 
 : أما بالنسبة لالجئين الفلسطينيين فإنهم يعيشون هواجس ثالثة
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 . ـ االستمرار في حياتهم بكرامة مع تحسين أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية دون تجزئة في الحقوق1
 . 194ـ تدعيم حق العودة بدبلوماسية وازنة بحسب القرار 2
 . جنيبهم مجددا ما جرى في مخيم نهر الباردـ تأمين أمانهم وت3

كل هذه القضايا تقتضي بحثا جديا وعلميا بما يخدم مصلحة لبنان العليا والقضية الفلسطينية بمنأى عن 
 . أي استثمارات شعبوية ضيقة

II ـ البيان الختامي  
 "برنتانيا" فندق ورشة عمل مصغرة ومغلقة في) مركز دراسة النزاعات وسبل حلها ("قدموس"عقد مركز 

مقاربات في السياسة : الالجئون الفلسطينيون في لبنان": تحت عنوان) 20/21/2009(برمانا 
، وذلك برعاية لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، وقد تمحور "والدبلوماسية وحقوق اإلنسان واألمن

 : النقاش حول محاور أربعة
 إلنسان ـ الالجئون الفلسطينيون في لبنان وحقوق ا1
 ـ الالجئون الفلسطينيون في لبنان وسيادة الدولة وتالقي الشرعيتين 2
 أي رؤية دبلوماسية لبنانية؟ : حق العودة: ـ الالجئون الفلسطينيون في لبنان3
 . خالصات في السياسة الداخلية اللبنانية: ـ الالجئون الفلسطينيون في لبنان4

يارات لبنانية واختصاصيون في قضية الالجئين شارك في ورشة العمل ممثلون عن أحزاب وت
 . الفلسطينيين

أمين لبس، فكلمة لرئيس لجنة الحوار . افتتحت ورشة العمل بكلمة للمدير التنفيذي لمركز قدموس د
اللبناني ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي، وبحصيلة المداوالت توصل فريق عمل قدموس الى اعتماد 

 : التوصيات اآلتية
همية إجراء أبحاث ودراسات لعدد الفلسطينيين وأوضاعهم في لبنان في كل المجاالت الديموغرافية ـ أ1

 . والقانونية واالقتصادية، لبلورة موقف لبناني يؤكد رفض التوطين ويدعم حق العودة
بناني  ـ منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم االنسانية كاملة بما ال يتعارض مع ما ورد في الدستور الل2

فهذه الحقوق غير خاضعة ألي مبدأ مقايضة أو مفاوضات، وهي تسهم في . حول مبدأ رفض التوطين
استقرار لبنان وتعزيز صورته لجهة احترامه حقوق االنسان، هو البلد العضو المؤسس في جامعة الدول 

 . العربية واألمم المتحدة، والمشارك في صياغة شرعة حقوق اإلنسان
ى مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، سيادة ال يكون ال تجزئة فيها وال انتقاص ـ التأكيد عل3

منها، ووجوب تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني المتعلقة بنزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات 
 . وضبطه وتنظيمه داخل المخيمات تحت سيادة الدولة اللبنانية

 الصادر عن 194كرس في قرارات الشرعية الدولية وتحديدا في القرار ـ ان حق العودة هو حق م4
األمم المتحدة وهو متالزم مع حل الدولتين ولبنان يلتزم قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية 
للسالم، ويتمسك بهذا الحق وهو يدعو المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية الى تحمل مسؤولياتهما في 

طار كما يدعو وتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها دبلوماسيا وقانونيا في اإلعداد ألي مفاوضات هذا اال
مستقبلية حول قضية الالجئين الفلسطينيين، وتحصين اإلجماع الوطني المنصوص عنه في الدستور حول 

 . رفض التوطين
 . ة الداخليةـ من األهمية بمكان إخراج قضية رفض التوطين من البازارات السياسي5
ـ ال بد من إعادة ترميم العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية على قاعدة المصارحة والمصالحة المتبادلة، 6

  واحترام سيادة لبنان واستقراره واستقالله كما الحقوق االنسانية لالجئين الفلسطينيين والتزام لبنان 
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ن الفلسطينيين حتى عودتهم، وذلك تحت مظلة بالشراكة مع المجتمع الدولي تأمين حياة كريمة لالجئي
 . الشرعيتين اللبنانية والفلسطينية

  28/3/2009السفير، 
  

   بالعربي .51
  نقوال ناصر

في مقابلة له مؤخرا مع صحيفة الريبوبليكا اإليطالية قال رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة المقاومـة                  
تجاه الـوطن   " لغة جديدة "ك أوباما يتحدث ب   إن الرئيس األميركي بارا   :" ، خالد مشعل  " حماس"اإلسالمية  

، كما أضاف ، يكمن في أن تكون هذه اللغـة الجديـدة             " التحدي"، لكن   "العربي ومحيطه الشرق أوسطي   
  " .مقدمة لتغيير حقيقي في سياسات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي"

يني في القاعدة الذي ال يرى حتـى        ومشعل من موقعه القيادي ربما يطل على ما ال يراه المواطن الفلسط           
اآلن أي جديد في لغة اإلدارة األميركية الجديدة طالما هي تبني على قديم سابقتها في فلسطين والعـراق                  

في حديثه للصحيفة   " أبو الوليد "فقد أثار   . لكن هذه قضية أخرى     . وأفغانستان والصومال والمنطقة بعامة     
لى مراجعة اللغة التي بات المفاوض الفلسطيني يتحدث بها منذ جنحت           ، ليحفزنا إ  " اللغة"اإليطالية قضية   

قيادته ، طائعة أو مكرهة ، إلى السالم ، وهي لغة ما زالت الفجوة تتسع بينها وبين اللغة األصلية للقضية                    
 الفلسطينية حتى لم يعد المواطن العادي يجد قاسما مشتركا بين لغته الوطنية وبين لغة المفاوضين باسـمه            

.  
وكان آخر مثال صارخ على التناقض بين اللغة الرسمية الفلسطينية السائدة وبـين الممارسـة الـسياسية                 
الفعلية إعفاء واحد من أكفأ وأعرق الدبلوماسيين الفلسطينيين من منصبه كسفير فـي موسـكو ، وهـو                  

واألسبق في لنـدن    الفتحاوي المخضرم ابن القدس عفيف صافية ، السفير الفلسطيني السابق في واشنطن             
والفاتيكان ، ألنه شارك في مهرجان نظمته حركة حماس لم يكن له عالقة باالنقسام الفلـسطيني وكـان                  
موجها لجمهور أجنبي لتعريفه بجرائم االحتالل أثناء العدوان األخير على قطاع غـزة ، بينمـا قيادتـه                  

  !حدة الصف الفلسطيني تصرح ليل نهار بحرصها على إنجاح حوار القاهرة من أجل تحقيق و
الواردة في اسم المنظمـة     " التحرير"وربما يظهر التناقض بين اللغتين الوطنية والتفاوضية جليا في كلمة           

المعترف بها الممثل الشرعي والوحيد لعرب فلسطين وفي أسماء معظم الفصائل األعضاء فيها ، وهـي                
الواردة في أسماء القوى الوطنية غير األعـضاء        " الجهاد"أو  " المقاومة"كلمة تتواضع أمام معناها كلمات      

وبين النهج التفاوضي وما تمخض عنـه حتـى اآلن مـن ترسـيخ              " التحرير"فيها ، لكن شتان بين هذا       
  .لالحتالل واستعماره االستيطاني المستشري كالسرطان 

لم لغة جديدة يفهمها    ومنذ بدأ التفاوض سريا قبل أن يتحول علنيا ورسميا أدرك المفاوض بأن عليه أن يتع              
واالحتالل ، فاضطر بوعي أو دون وعي لممارسة الخداع اللغوي لكي يغطي على االنقالب على               " العالم"

التي منحه شعبه تفويضا بتمثيله على أساسها ، لذلك اختار التعمـيم لكـي              " التحرير والعودة "استراتيجية  
رر هذا المفاوض القبول بقراري مجلس األمـن        ، عندما ق  " الشيطان الذي يكمن في التفاصيل    "يغطي على   
" عملية سالم "شرعية الدولية التي ينخرط في      " ال" فقدمهما لشعبه باعتبارهما     338 ورقم   242الدولي رقم   

على أساسهما ، متجاهال عشرات قرارات الشرعية الدولية األخرى التي ما زالت حبرا على ورق ، من                 
وعنـدما أدرك   . با واقع عدم وجود أل التعريف في الـنص أصـال            أرض بالسالم ، مغي   "ال"أجل مبادلة   

ال تعني كل األرض بل خمسها وبأن الـسالم         " األرض"الشعب بأن هذه المبادلة كانت لغوية فحسب وبأن         
هو شامل فقط لدولة االحتالل وال يشمل ، إذا ما قدر له أن يتحقق على هذا األساس ، إال ذلـك                     " الشامل"

 ، قاد االنقسام الفلسطيني الناجم عن ذلك إلى تأخير          1967لشعب الخاضع الحتالل عام     الجزء األقل من ا   
نجاح المفاوض في القبول رسميا بالقرارين أكثر من عشرين عاما ، بينما قبلت دولة االحتالل بهما فورا                 
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علـى انـسحاب   ، ألنهما لم ينصا على إقامة دولة فلسطينية ، وال على عودة الالجئين الفلسطينيين ، وال        
" إدارة" ، وألنهما فوضـا دولـة االحـتالل ب         1967قوات االحتالل إلى حدود الرابع من حزيران عام         

األرض الفلسطينية المحتلة في ذلك العام حتى يصنع الجيران العرب السالم معها قبل أن تسحب قواتهـا                 
  " .حدود آمنة ومعترف بها"منها إلى 

 ، فقـد أغـرق      1988الفلسطيني في الجزائر عـام      " وثيقة االستقالل إعالن  "واستمر الخداع اللغوي بعد     
إعالن االستقالل لتغرق معه حقيقة أن هذه الوثيقة كانت في الوقت نفسه هي             " فرحة"المفاوض الشعب في    

وثيقة االعتراف بدولة المشروع الصهيوني على ثمانين في المائة من فلسطين التاريخية ، فـي انقـالب                 
. استراتيجية منظمة التحرير ، التي لم يكن أمرا غير متوقع تهميشها منذ ذلـك الحـين                 استراتيجي على   

وكانت الزفة اللغوية التي أعقبت ذلك تاريخية حقا احتفاال بمولود لم ير النور بعد ، لكنه أنجـب شـعار                    
ـ          " المشروع الوطني "باعتباره  " حل الدولتين " دمير الفلسطيني الذي يجري تحت غطاء خداعـه اللغـوي ت

جـزء  "على أي " إقامة سلطة وطنية"األسس المادية ألي مشروع وطني حقا حتى في الحدود الدنيا ، مثل    
من أرض الوطن ، لتجد الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادة المنظمة نفسيهما بدال من ذلك في أسر                " يتحرر

ال لإلدارة المدنيـة للحـاكم      سلطة حكم ذاتي ، تحت االحتالل المباشر ، كان من المفترض أن تكون بدي             
" التنـسيق "العسكري لالحتالل لكنها تستمر في موازاتها ، بل في ظلها ، وال يمكن لها أن تـستمر دون                   

  .معها 
أي حكومة توافق وطني لالتفاقيات الموقعة بين قيادة المنظمـة          " احترام"الساخن حول   " اللغوي"إن الجدل   

 هو مثال آخر على طغيان لغة التفاوض على جوهر القضية نفسها ،             بها" التزامها"وبين دولة االحتالل أو     
فالمواطن الذي ما زال ال يفهم إال لغة القرآن ما زال ال يفهم أيضا هذا الجدل البيزنطي حول احترام تلك                    
االتفاقيات أو االلتزام بها ، وكان يتوقع من قياداته حوارا أجدى حول جدوى تلك االتفاقيـات وجـدوى                  

 احترام أي قيادة فلسطينية لها بعد أن سحقتها دبابات االحتالل وطائراته وبوارجه الحربية مرتين               استمرار
األخيرة " عملية الرصاص المصهور  " وانتهاء ب  2002عام  " عملية الدرع الواقي  "خالل ست سنوات منذ     

  . التفاوض وبينما جرافات االستعمار االستيطاني تستمر في تدمير األسس التي قامت عليها عملية
، فالوحدة المطلوب من    " الوحدة الوطنية "ويدور هذا الجدل البيزنطي في إطار شعار لغوي خادع آخر هو          

حوار القاهرة إنجازها بين الفصائل وحدة تكتيكية تريدها فصائل المفاوضة من أجل استئناف المفاوضات              
ن تكون البند الوحيد على جدول أعمـال        فقط ، بينما استعادة الوحدة االستراتيجية للشعب والوطن ينبغي أ         

" االنتقاليـة "واالتفاقيـات الموقعـة     " المرحلية"السياسية  " الواقعية"بعد أن قادت برامج     " وطني"أي حوار   
 وإلى تقسيم الـشعب     1967المنبثقة عنها إلى البناء على اختزال الوطن في خمسه المحتل عام            " المؤقتة"و

  .على هذا األساس 
طنية الفلسطينية هي قضية إنسان عربي من لحم ودم ، وقضية أرض وثقافـة ومعتقـد ،                 إن القضية الو  

وقضية تاريخ وحاضر ومستقبل ، لكنها كما يبدو قد تحولت إلى قضية لغوية ، اسـتبدل فيهـا صـراع                    
لغوي على الورق يجهد المفاوض الفلسطيني فيه من أجل إتقان          " اشتباك تفاوضي "الوجود على األرض ب   

مها االحتالل وشركاؤه وحماته ويجهد كذلك من أجل تعريبها دون طائـل حتـى اآلن ، ألنهـا ،                   لغة يفه 
  .بالعربي الفصيح ، بدأت غير مفهومة وطنيا ، وما زالت 

  28/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  هل نلتقطها؟.. رسالة هنية إلى عّمان .52
  محمد أبورمان

ى غزة قام اسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلـسطيني        في أول ظهور علني له بعد العدوان اإلسرائيلي عل        
في حكومة غزة، بزيارة المستشفى الميداني األردني، وأطلق تصريحات تتضمن رسائل تستدعي قـراءة              

  .أردنية متفحصة
اإلشارة األولى تكمن في زيارة هنية، بحد ذاتها، إلى المستشفى الميداني األردنـي، وتثمينـه للموقـف                 

حكومة وشعباً، وتقديمه باسمه واسم الشعب الفلسطيني هدايا رمزية للملك تتمثل في مجسم             األردني ملكاً و  
للمسجد األقصى وصندوق في داخله قرآن كريم، وفي ذلك رسالة إيجابية وتحية معبـرة مـن حكومـة                  

  .غزةحماس تجاه األردن والدور الدبلوماسي الملحوظ الذي قام به لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم على 
زيارة هنية للمستشفى الميداني األردني هي، أيضاً، بمثابة رد واضح على ما أوحى به مقال نُشر علـى                  
موقع المركز الفلسطيني لإلعالم المقرب من حماس، يتهم المستشفى الميداني األردني بـصورة محزنـة               

 حينها ردوداً إعالمية محليـة،      ومؤذية، وال تتناسب بأي حال مع المهمة اإلنسانية لهذا المستشفى، ما أثار           
  .هنا، ساخطة وغاضبة

موقف هنية لم يتزحزح خالل الفترة السابقة، وقد برز حتى في أول مقابلة تلفزيونية أجراها الزميل ياسر                 
  .أبوهاللة معه بعد العدوان بأيام قليلة، إذ أشاد فيها بالموقف األردني

 موقف الحركة مع تصريحات الملك ومواقفه ضد التوطين         الرسالة الثانية تتمثل في تأكيد هنية على وحدة       
نرفض ما يسمى بالوطن البديل، ونحن مع       : "والوطن البديل، بل ورفع هنية درجة هذا التمازج إلى القول         

األردن في خندق واحد في مواجهة ما أسماه جاللة الملك عبداهللا الثاني مؤامرة ما بعـد العـدوان علـى                    
  ".غزة

دافئة والحميمية تجاه األردن، قيادة وشعباً، تعيد طرح التساؤل هنا فـي عمـان مـرة        هذه التصريحات ال  
أخرى حول جدوى الحوار مع حركة حماس والوصول إلى تفاهمات وتوافقـات معهـا، بخاصـة بعـد                  

  الحوار السياسي مع الحركة في األسابيع األخيرة؟" تجميد"التسريبات التي تحدثت عن 
طنية حيوية أردنية في الحوار مع حركة حماس واالنفتاح عليها، بخاصـة أن             أحسب أن هنالك مصلحة و    

مواقف الحركة، وإن اختلفت وتباينت مع موقف الحكومة األردنية تجاه عملية السالم، على األقـل فـي                 
، "الخيار األردني "اللحظة الراهنة، فإنّها تتفق وتنسجم تماماً مع رفض الجانبين الحاسم والفوري لمشروع             
  .وأي دور سياسي أو أمني على حساب مشروع إقامة دولة فلسطينية حقيقية كاملة السيادة

ما يعزز هذه الرؤية المشهد اإلسرائيلي الذي ينحاز إلى اليمين وإلى يمين اليمين، ويعلن مواقف تـرفض                 
من عرض  التسوية السلمية، تزعج حتى الطرف األميركي والغربي، وترفض المبادرة العربية وما تقدمه             

  .تاريخي لإلسرائيليين
إذن، السؤال المقابل المطروح، لماذا نضيع ورقة حماس، التي تمثل وجهاً آخر من وجوه المواجهة ضد                
المشروع الصهيوني، وتحمل موقفا أكثر ضمانة وجدية وصالبة في رفض أية خطط لترحيل القضية إلى               

  .الجوار العربي
 في الضفة الغربية اليوم، مع تضعضع الشرعية السياسية للسلطة          االهتمام األردني الحيوي يظهر بوضوح    

الفلسطينية وبروز مخاطر الفوضى أو القلق هناك، ما يعزز الهواجس األردنية، ويدعو إلى فـتح ملـف                 
الحوار مع األطراف الفاعلة كافة، وفي مقدمتها فتح وحماس، لضمان االسـتقرار فـي الـضفة وبنـاء                  

  .سياسي أو أمني هناك" فراغ"أي تفاهمات تشكل حاجزاً ضد 
الحوار مع حماس واالنفتاح عليها، ال يعني بأي صورة من الصور إعالن الحرب على حركة فـتح، أو                  

فالكـل اليـوم    . كسر التحالف الحالي معها، أو حتى استعداء األميركيين واإلسرائيليين واألصدقاء العرب          
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فضالً أن الوضع في الضفة الغربيـة يمـس األمـن           يسعى إلى الحوار مع الحركة وفتح القنوات معها،         
  .الوطني األردني في الصميم

من حق األردن تعريف مصالحه وأمنه الوطني وتنويع خياراته، فـي ظـل لحظـة تاريخيـة انتقاليـة                   
مضطربة، يسعى فيها الجميع إلى حماية مصالحهم، وتعلن فيها إدارة أوباما، بصراحة، استعدادها إلجراء              

  !وط مسبقة مع طهرانحوار بال شر
  28/3/2009الغد، األردن، 

  
  ؟؟؟..باراك مرة أخرى فهل هناك حرب أخرى .53

  واصف عريقات
تصاعدت في اآلونة األخيرة تصريحات لقيادات عسكرية إسرائيلية تدعو لشن عدوان جديد على غـزة،               

ة شن حرب ثانيـة علـى       ، الجنرال ألوف غوالن، إمكاني    "الجبهة الداخلية "وفي هذا السياق لم يستبعد قائد       
وقال في مؤتمر حول الجبهة الداخلية عقد في معهد البحوث القومية في تل أبيب حملـة عـسكرية                  . غزة

  ".أخرى في قطاع غزة أمر ال أتمنى حدوثه ولكنه متوقع، ال أعتقد أن قول ذلك فيه المبالغة
في آن واحد،  وقال غوالن      نحن نستعد أيضا لمواجهات أخرى كمواجهة إيران وسوريا ولبنان          : وأضاف

  .إن التهديد غير التقليدي بات أكثر ملموسا، لألسف الموضوع أهمل كثيرا في السنوات األخيرة
كما دعا نائب وزير الجيش اإلسرائيلي متنان فلنائي اليوم، إلى إعادة احتالل أجزاء كبيرة من قطاع غزة                 

وقـال  . يلومترات من السياج الحدودي الفاصل    ك" 6-5"لمنع ما قال عنه إطالق القذائف والصواريخ من         
نحن بحاجة إلى احتالل    " فلنائي خالل مؤتمر صحفي عقده في معهد دراسات األمن القومي في تل أبيب،              

مشيراً إلى إطالق قـذائف     " المناطق التي انسحبنا منها في قطاع غزة لمنع إطالق القذائف على إسرائيل             
  ". على أمن إسرائيل والبلدات المحاذية للقطاعالهاون وأنها تشكل خطراً رئيسياًَ

قبول باراك االنضمام لحكومة نتنياهو والتي سيتولى فيها وزارة الحرب، تعطي هذه التصريحات دالالت              
هامة ال بد من أخذها على محمل الجد، وال بد من مالحظة أن هذه التصريحات تأتي هذه المرة وبعكـس             

عسكريين، وبعد انتهاء الحملة االنتخابية، وقبيل تشكيل حكومـة نتنيـاهو           المرات السابقة على لسان قادة      
اليمينية المتطرفة بغطاء من باراك وحزب العمل الذي سيكون قطعة الحرير التي تغطي قبضة نتنيـاهو                

  .الفوالذية
يعـد  لكن هذه القبضة مقيدة ولم تعد حرة كما كانت في السابق، فالحليف االميركي الداعم بال حدود لـم                   

كذلك ولديه اهتمامات أخرى، صحيح أن الرئيس االميركي أعلن التزامه بأمن إسـرائيل لكنـه ينـادي                 
بالتغيير ولديه أولويات منها تحسين صورة الواليات المتحدة في العالم اإلسالمي والعربي وتنفيذ خطتـه               

لحفاظ على المصالح االميركيـة     االقتصادية لإلنقاذ وإستراتيجيته في مواجهة األزمة المالية االقتصادية وا        
وتحسين فرص العمل وعدم استخدام القوة إال عندما تقتضي الحاجة أن يساعده في تنفيذ ذلـك ضـعف                  
سطوة المحافظين، ورسالته التي وجهها لإليرانيين في عيد النيروز والتي استخدم فيها عبارة الجمهورية              

ت المتحدة تريد أن تتبوأ إيران المكانة التي تستحقها في          الواليا"اإلسالمية، والتي قال فيها مخاطبا طهران       
، يؤشر على ذلك، لكن إسـرائيل التـي         "المجتمع الدولي، لكم ذلك الحق لكنه يأتي مع مسؤوليات حقيقية         

أغضبها موقف اوباما لن تسلم باألمر الواقع وستسعى لاللتفاف على الرؤيا االميركية الجديدة، وستتـسلح               
التي تعني بالنسبة لهم    (رسالة اوباما وتتمسك بالمسؤوليات الحقيقية المطلوبة من طهران         بالشق الثاني من    

، ورهانهـا علـى     )وقف إنتاج السالح النووي وفك ارتباطها مع سوريا وعدم دعمها لحزب اهللا وحماس            
عدم تجاوب إيران مع التقارب االميركي، وستجدها فرصة لتحريض األوروبيين وتحشدهم لـصالح مـا               

عو إليه من ضرورة مواجهة إيران، لتشكيل حلقة ضغط على الرئيس االميركي باراك أوباما، للعـودة                تد
عن موقفه من إيران، بل وفي التصدي للمشروع النووي اإليراني بقوة أكبر، وهذا يحتاج إلى مزيد مـن                  
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لي، الـذي سـيعكس     الوقت وله عالقة بالوضع العربي بعد القمة العربية في الدوحة نهاية شهر آذار الحا             
نفسه على الوضع الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام من عدمها، واالنتخابـات البرلمانيـة اللبنانيـة التـي                 

 حزيران القادم، ومـا سـتفرزه       11 حزيران واالنتخابات الرئاسية اإليرانية التي ستعقد في         7ستجرى في 
يني هو المسرح المتاح للعمل اإلسـرائيلي       هذه االنتخابات، والى أن يتبين كل ذلك سيبقى الملعب الفلسط         

وإثبات الذات، وهم ال تعوزهم اإلمكانيات، أما القرارات فحكومة نتنياهو وليبرمان فحـدث وال حـرج،                
على الرغم من تصريحات نتنياهو األخيرة في مؤتمر القدس وقوله إن حكومته ستكون شريكا للسالم مع                

، )األمنـي واالقتـصادي   (ي باإلضافة للمـسارين اآلخـرين       الفلسطينيين وأنه سيكون هناك مسار سياس     
فالتجربة الفلسطينية مع نتنياهو ال تؤشر على صدق نواياه تجاه الـسالم، فكيـف يكـون األمـر مـع                    

  .؟؟..ليبرمان
ضالته بنصيحة ألوف بن الذي رسم له المخرج        ) الذي لم يعلن التزامه بحل الدولتين     ( وربما وجد نتنياهو  

 والذي من شأنه تغيير صورته وصورة حكومته الـسلبية والفـوز            3 -18 هآرتس يوم    السياسي ونشرته 
إسرائيلية مقابل مبادرة السالم العربية يرافقها      ) سالم(إعالن مبادرة   "بموقف دبلوماسي ايجابي والمتضمن     

  ".خطوات شكلية على الساحة الفلسطينية واستئناف المفاوضات مع سوريا، حتى تظهر الصورة في إيران
حتى تتمكن الحكومة اإلسرائيلية من امتصاص صدمة التغييرات في الـسياسة           : "وما لم يقله ألوف بن هو     

االميركية وتجنب الصدام معها بل ومحاولة التأثير عليها وجرها لمخططاتها، وحتـى تمـتص ظـاهرة                
  ". جرائم حربالتضامن الدولية مع الفلسطينيين على أثر عدوان غزة وإدانة قادة إسرائيل بارتكاب

 عندها تكتمل المعادلة اإلسرائيلية ويستغل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة ضعف باراك وتبعيته لهـم            
ورغبته في استرداد ما فقده وحزب العمل من مكانة في الداخل اإلسرائيلي وينزعوا قطعة الحرير عـن                 

اء جلعاد شـاليط فـي األسـر، وتكـون        القبضة الفوالذية، يسرع في ذلك تعثر صفقة تبادل األسرى وبق         
  .المبلول ال يخشى من زخ المطر: فرصتهم في تنفيذ ما يريدون تحت شعار

  28/3/2009الحياة الجديدة، 
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