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  31  :كاريكاتير
***  

  
    بتنفيذ التزاماتها"سرائيلإ" مبادرة السالم قائمة ويطالب نأ يؤكد " الدوحةعالنإ" .1

للقادة العرب تم االتفاق على اصدار بيان الدوحة بشأن الصراع بعد اجتماع الجلسة المغلقة : الدوحة
 اكد القادة العرب عدم ،وفى الموضوع االول. العربي اإلسرائيلي ووثيقة المصالحة والتضامن العربي

كما أكدوا ضرورة . قبول التعطيل والمماطلة اإلسرائيلية، وهو األمر الذي استمر عبر حكومات متعاقبة
 بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السالم وعلى رأسها الوقف الفوري "إسرائيل"ي لقيام تحديد اطار زمن

لعمليات االستيطان والتحرك بخطوات واضحة ومحددة نحو تنفيذ استحقاقات عملية السالم القائمة على 
المبادرة المرجعيات المتمثلة في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ االرض مقابل السالم، وكذلك 

كما أكد القادة العرب ادانتهم بأشد العبارات استمرار االستيطان اإلسرائيلي وهدم المنازل . العربية للسالم
الفلسطينية في القدس الشرقية وما اعلن مؤخرا من اقامة مشروعات استيطانية جديدة في القدس بهدف 

 المسؤولية القانونية لما ارتكبته "اسرائيل"وحمل القادة العرب . تغيير وضعها الجغرافي وهويتها العربية
ورفض القادة التوجهات االسرائيلية . من جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

الهادفة إلى تحويل مسار عملية السالم واستحقاقاتها السياسية إلى مسار يقتصر على مقاربة اقتصادية 
  . قة إلى المزيد من التوتر وعدم االستقراروامنية تكرس االحتالل وتدفع بالمنط

وأعرب القادة العرب عن املهم فى قيام االدارة األميركية الجديدة بدور الوسيط النزيه في اطار 
استراتيجية جديدة لتحقيق السالم في المنطقة ودعوتها إلى اتخاذ موقف حازم في مواجهة استمرار 

كما عبروا عن ارتياحهم للتوجهات االيجابية . ر القانونية في حصار غزة وفي ممارساتها غي"اسرائيل"
وأكد القادة العرب االلتزام العربي . االولية التي عبرت عنها االدارة األميركية الجديدة تجاه عملية السالم

بتوفير التمويل والدعم الالزم العادة اعمار غزة ومطالبة المجتمع المدني باالضطالع بمسؤولياته إزاء 
ودعا القادة الفصائل الفلسطينية المشاركة في مؤتمر الحوار .  األوضاع اإلنسانية في قطاع غزةتدهور

الفلسطيني برعاية مصر إلى االسراع بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية الستعادة وحدة الموقف 
لخاصة بمبادرة وكلف القادة العرب اللجنة الوزارية ا. الفلسطيني بما يحقق مصلحة القضية الفلسطينية

السالم العربية واالمين العام بمواصلة الجهود واالتصاالت مع االطراف المعنية الدولية بمجريات جهود 
السالم واتخاذ ما يلزم لعقد اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري لالتحاد األوروبي وكذلك مع اللجنة 

الجامعة الوزاري بإجراء تقييم ومراجعة كما قرر القادة العرب تكليف مجلس . الرباعية لتوضيح الموقف
  . لخطة التحرك العربي ازاء جهود السالم في المنطقة

 31/3/2009الشرق األوسط، 
  

   نريد أن نؤسس لمرحلة تاريخية جديدة قائمة على الثوابت وحق المقاومة:هنية .2
ت الشعب الفلسطيني لم يعد من السهل في ظل األوضاع األمنية التي تحيط بقيادا: حاوره رئيس التحرير

في قطاع غزة نتيجة تربص العدو الصهيوني بهم، إضافة إلى المسئوليات الجسام الملقاة على عاتق هذه 
القيادات، أن تجري لقاء صحفياً مع قائد بارز في وزن رئيس الوزراء األستاذ إسماعيل هنية، لكن شاءت 

هذا الحديث على عجالة، تطرقنا فيه إلى قضايا األقدار أن نلتقيه وانتهزنا فرصة اللقاء وأجرينا معه 
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الساعة، الحوار، واألولويات، والنجاح، والفشل، والتدخالت، والمحاور، واإلعمار، وإعادة البناء، 
وشاليط، والتجاوزات، فكان اللقاء على عجل، وجاءت اإلجابات واضحة كعادة األخ أبو العبد، نضع 

  . غيير أو تبديل يتطلبه التحريرالحوار بين أيديكم كما هو ودون أي ت
  .ماذا تريدون من الحوار الجاري في القاهرة؟: س
نريد من الحوار وضع حد لالنقسام، وعدم االستفراد في إدارة الوطن، وتعزيز الشراكة، نريد من : ج

على أسس ) منظمة التحرير الفلسطينية( خالل االتفاق تأمين مرجعية ناظمة للشعب الفلسطيني وهي 
من التمثيل لكل الفلسطينيين، ونريد إعادة بناء مؤسسة أمنية فلسطينية قادرة على حماية الوطن، تض

  .وتعمل على توفير عناصر الصمود والقوة للشعب الفلسطيني، نريد أن نؤسس لمرحلة تاريخية جديدة
  لكن ما المقصود بالمرحلة التاريخية الجديدة؟: س
وابت، وتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة، والعمل على بناء نظام المقصود هو التمسك بالحقوق والث: ج

  .سياسي محترم
  أال ترى أن األمر صعب في ضوء تباين البرامج السياسية بينكم وبين فتح؟: س
قد ال نستطيع أن نصل إلى لحظة اندماج البرامج، ولكن نريد تأسيس مرحلة تعايش بما يخدم مرحلة : ج

 نمر في مرحلة تحرر من االحتالل، وهذه لها قوانينها، وأهمها أن ال تقوم على التحرر، ونحن ندرك أننا
  .قاعدة إلغاء اآلخر

لكن ستواجهون الشرعية الدولية والمواقف األمريكية واألوروبية التي ستحول بينكم وبين ما : س
  تطرحون؟

ال نقر بها، ولكن نحترم الشرعية الدولية التي تقر باحتالل األرض وطرد الشعب، هي شرعية ظالمة : ج
القوانين الدولية التي ترفض االحتالل، وتؤكد على حق الشعوب في المقاومة، مثل هذه الشرعية نحترمها 

  .ونقرها، كما أننا نرفض االعتراف باالحتالل
، كيف يتماشى وموقفكم 67أعلنتم أكثر من مرة أنكم مع إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران : س

  عتراف باالحتالل؟بعدم اال
 قدمه الشهيد اإلمام المؤسس الشيخ أحمد ياسين، 67أمر القبول بدولة فلسطينية على أراضي عام : ج

 مقابل هدنة طويلة، ولكن دون االعتراف 67والحركة تقبل إقامة دولة فلسطينية على أراضي 
حقيقه، وهي تسعى ، وطالما أن هذا هدف وطني مشترك فحماس لن تقف عقبة أمام ت)إسرائيل(بـ

  .إلنجازه
عمر سليمان، الوزير المصري، الذي يشرف على الحوار الذي ترعاه حكومته، عاد من أمريكا وفي : س

األمر الذي سيفشل ) إسرائيل(جعبته الشروط األمريكية وشروط الرباعية، التي على رأسها االعتراف بـ
  الحوار؟

ياسية لالتفاق الفلسطيني يجب أن ترتكز على اإلرادة الحوار في القاهرة لم يفشل، والمضامين الس: ج
  .الفلسطينية، وعدم رهن المواقف بالتدخالت والضغوط الخارجية

مواقفنا نابعة من إحساسنا بالكرامة الوطنية، والحركة عرضت بالجملة السياسية العودة إلى اتفاق مكة، 
  . قادرة على التعامل مع المجتمع الدوليونعتقد أن الجملة السياسية كافية لتحقيق حكومة توافق وطني

  ماذا تقصدون بالجملة السياسية؟: س
حماس توافقت في اتفاق مكة على احترام االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية، هذه هي : ج

  .الجملة السياسية التي نعني
  كيف ترى العالقة مع مصر؟: س
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يخي وجغرافي، ونحن حريصون على عالقات متميزة بحكم العالقة مع مصر منطلقة من مسار تار: ج
الجوار، وكونها بوابة فلسطين في العمق االستراتيجي، وال يعني ذلك أن ال يكون هناك تباينات في 

  .المواقف، ولكن هناك قدرة عالية على تنظيم الخالفات
  .ى ذلك؟أنتم متهمون بخلق محاور مع أطراف إقليمية كإيران مثال، كيف تردون عل: س
حماس ال عالقة لها بسياسة المحاور، وعالقاتها محترمة ومتوازنة مع الجميع، وإيران بالنسبة لنا : ج

دولة إسالمية لها موقف سياسي تدعم من خالله الشعب الفلسطيني سياسياً ومعنوياً، ولذلك هناك عالقات 
  .مع إيران كما هي العالقات مع بقية الدول العربية واإلسالمية

 القانون يقول من يحمل البندقية هو من يقود المشروع، ويرى البعض أنكم من ستقودون المشروع :س
  الفلسطيني في المرحلة القادمة، خاصة بعد العدوان على غزة، ما تعقيبك على ذلك؟

نحن في هذه المرحلة حريصون على شراكة فلسطينية في قيادة المشروع والنهوض به، ولكن على : ج
  .أسس ثابتة

وعود كثيرة سمع بها الشعب الفلسطيني حول الدعم وإعادة اإلعمار عقب العدوان األخير على غزة، : س
  .لكن المواطنين لم يروا إال إغاثة مؤقتة، والخيام ما زالت منصوبة؟

ال يوجد إعمار بدون فتح للمعابر ورفع الحصار، وكل األموال لم تصل إلى غزة، وطالما أن هناك 
  .مار صعب، ونؤكد على ضرورة إنهاء الحصار وفتح المعابر للشروع في إعادة اإلعمارحصاراً فاإلع

والحكومة سارعت إلى تقديم اغاثات عاجلة لكل المتضررين، مع تأكيدنا أن ما قدمناه قليل وال يكفي، 
ر غزة وكل المال ال يساوي قطرة دم فلسطينية، نحن نطالب القمة العربية إلى اتخاذ خطوات إلعادة إعما

وما دمره االحتالل، والحكومة تفكر في حال استمرار الحال على ما هو عليه من حصار وإغالق 
  .للمعابر في بدائل وتصورات ستشرع بتنفيذها في حينه

  من الواضح أن الموقف العربي في موضوع اإلعمار مرهون بالموقف األمريكي؟: س
الدول العربية رهينة لإلرادة األمريكية، فالشعب يجب تجاوز الموقف األمريكي، ويجب أن ال تبقى : ج

الفلسطيني يمر بظروف قاسية على العرب التقدم للتخفيف من هذه المعاناة وهذه الظروف القاسية، 
  .والعمل على المساندة وتعزيز الصمود

  ظهر بعد حرب غزة تحالف دولي يهدف إلى منع وصول السالح إلى غزة، كيف ترون ذلك؟: س
، والعدوان الصهيوني 96التحالفات ليست جديدة، فكان هناك تحالف في شرم الشيخ عام لألسف : ج

جرى في مظلة تحالف، في نفس الوقت ذاته نحن كنا نتمنى على االجتماعات الدولية التي تبحث سالح 
تكابه غزة بهدف تجديد الحصار والمعاناة، أن تبحث في آليات تقديم قادة االحتالل إلى محاكمة دولية الر

  .جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني
لكنكم تعلمون أن المجتمع الدولي بقيادة أمريكا لن يسمح بتقديم قادة االحتالل لمحاكمات دولية كونه : س

  على أنه دفاع عن النفس؟) إسرائيل(ينظر إلى عدوان 
قوقية المساندة للمطلب ابتداء، عدم تحقق ذلك ال يعني عدم المطالبة، واالستمرار في خلق البيئة الح: ج

العادل، وما تقوم به الحكومة من رصد وتوثيق لهذه الجرائم، وكذلك المختصون العرب وغير العرب، 
وكذلك اللجان الحقوقية تقوم على خلق بيئة لتقديم قادة االحتالل إلى المحاكم، وإذا لم يتحقق ذلك في 

  .يع حق وراءه مطالبالوقت المنظور، فإن الحقوق ال تضيع بالتقادم، وال يض
  لكم هل اتخذتم خطوات في ذلك؟: س
لقد انتهت لجنة وزارية برئاسة وزير العدل من التوثيق لكافة الجرائم، ومن المتوقع المشاركة في : ج

لقاء حقوقي سيعقد في إحدى الدول العربية، كما أن هناك جهات حقوقية بدأت بالتقدم لمحكمة العدل 
  .الل لها، وهناك خطوات في هذه الموضوعالدولية لجلب قادة االحت

  ماذا بخصوص موضوع  صفقة األسرى والجندي األسير شاليط؟: س
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مصر أدارت مباحثات مع وفد متخصص من الحركة وكانت جدية ومعمقة، وحققت آلية يمكن أن : ج
اء هذه تساعد في الوصول إلى تفاهم، ونؤكد أن الكرة في الملعب اإلسرائيلي وشعبنا حريص على إنه

  .القضية
  ؟)إسرائيل(لكن هناك حكومة يمينية متطرفة قادمة في : س
نحن ال نرى فرقاً بين الحكومات اإلسرائيلية، والعدوان على غزة جرى في ظل حكومة تتحدث عن : ج

السالم، وربما يكون على رأس الكيان حكومات واضحة في مواقفها وهذا أفضل من حكومات تقتل 
ل وتتحدث عن سالم، وال نعتقد أن هناك متغيرات قد تطرأ في سياق التغيير وتدمر وتحاصر وتغتا

  .السياسي الجاري في دولة الكيان
  يبدو أن القدس غابت عن الخطاب اإلعالمي، كيف تفسرون ذلك؟: س
القدس ما غابت ولن تغيب، فالقدس في العيون نفنى وال تهون، والقدس آية من القرآن وقبلة المسلمين : ج

لى ومسجدها ثالث الحرمين، وهي عاصمة فلسطين ودرة تاجها، وهي حاضرة سياسياً وإعالمياً األو
وجماهيرياً وثقافياً، وهنا أريد التذكير بأن قرار اعتبار القدس عاصمة الثقافة العربية كان في عهد 

قدس ليست مسؤولية الحكومة العاشرة التي مثلها وزير الثقافة الدكتور عطااهللا أبو السبح، لذلك حماية ال
الشعب الفلسطيني وحده، إنما مسؤولية األمة، ومن هنا طالبنا القمة أن تتحمل مسؤولياتها العقدية 
والوطنية واإلنسانية تجاه القدس، ونؤكد على أن ما يبنى على باطل فهو باطل، وأن التهويد واالستيطان 

  .ال يقر واقعاً أو حقاً غير قائم
   في الشارع الغزي نتيجة حوادث الوفاة في مراكز التحقيق في األجهزة األمنية؟هناك حالة من القلق: س
األجهزة األمنية تقوم بدور كبير جدا، فهي بال مقرات أو مراكز، ورغم ذلك تقوم بواجبها في تأمين : ج

  .األمن للوطن والمواطن
ا مرفوض، وال أحد يقرها، وال وفيما يتعلق من التجاوزات التي وقعت في مراكز التوقيف فهذا بالنسبة لن

تعبر عن سياسة الحكومة، وفيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في اآلونة األخيرة، فقد اتخذت الحكومة 
قرارات حاسمة في هذا الموضوع، وقد تم فصل العديد من المتجاوزين، وهم رهن االعتقال والتحقيق 

  .معهم جارٍ
رعية تجاه أهالي الضحية، التحقيق جارٍ، وسيقدم من يثبت وقد سبق وأن التزمت الحكومة بالحقوق الش

  .تورطه في التجاوزات إلى القضاء
  31/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  بخيار السالم" إسرائيل"عباس يدعو إلى تحركات إللزام  .3

اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القمة العربية في الدوحة القيام بتحركات : )أ.ب.د(
باالنصياع " إسرائيل"ع أطراف اللجنة الرباعية الدولية لمطالبتها باتخاذ موقف محدد إللزام واتصاالت م

المهمة األبرز أمامنا هي بلورة استراتيجية "وقال عباس في كلمته أمام القمة إن  .لخيار السالم العادل
هم ويشارك عربية موحدة، تصون مصالحنا، وتسترد وتذود عن حقوقنا، وتؤسس لدور عربي فاعل يس

في صياغة نتاج الحراك في المشهد الدولي، بمختلف تعبيراته وهياكله، ويجعل من المستحيل على أي 
 "إسرائيل"وقال عباس إن أية مفاوضات مع  ".كان أن يتجاوزه أو يخترقه أو يتجاهله أو يضعف تماسكه

وخلق نظام الفصل سياسات االستيطان والعدوان والحصار " إسرائيل"ستكون عقيمة إذا واصلت 
من تنكر حكومتها لمتطلبات الحل العادل كما حددته المبادرة العربية " إسرائيل"وحذر  .العنصري

وقرارات الشرعية الدولية، الحل الذي يقود إلى إنهاء االحتالل لألراضي العربية التي احتلت عام 
مل أراضي الضفة والقطاع،  وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كا،1967
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وحل قضية الالجئين وفق مبادرة السالم العربية، واالنسحاب من الجوالن المحتل وما تبقى من األراضي 
  .اللبنانية

سنواصل بعزم المسيرة عند استئناف الحوار خالل األيام "وفيما يتعلق باالنقسام الفلسطيني قال عباس 
ى اتفاق وطني شامل يعيد توحيد الوطن بأرضه وشعبه القادمة للتوصل وفي أقرب وقت ممكن إل

وأضاف أن الطريق لتحقيق هذا الهدف واضح، ويتمثل في تشكيل حكومة توافق، ". ومؤسساته الشرعية
تكون قادرة على التواصل الفعال مع عمقها العربي ومحيطها الدولي، وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير 

ب الفلسطيني يؤمن بأن ال خيار أمامه سوى خيار الوحدة، مؤكدا أنه وأشار إلى أن الشع .الفلسطينية
لطي صفحة االنقسام السوداء "سيواصل بعزيمة قوية ونوايا صادقة العمل والجهد، إلنجاز الوحدة الوطنية 

التي أساءت كثيرا للسجل المشرف لنضالنا الوطني الذي نجح على الدوام في تحريم االقتتال، مكرسا لغة 
  ".ر والديمقراطية والوحدةالحوا

 31/3/2009الخليج، 
  

   تطالب قمة الدوحة بإجراءات تنفيذية لقرارات المجالس العربية المقالةالحكومة .4
، القادة والزعماء العرب الذين اجتمعوا في ]المقالة [دعت الحكومة الفلسطينية :محمد الدلو -  غزة

لسطيني واتخاذ قرارات على مستوى المرحلة العاصمة القطرية، إلى زيادة االهتمام بالواقع الف
وطالبت الحكومة قمة الدوحة،  .والتحديات، خاصة في أعقاب الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة

بتحديد آليات واضحة لتنفيذ قرارات المجالس العربية على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى القمة 
والبدء الفوري في إيصال األموال "إنسان في غزة، بإنهاء وكسر الحصار عن مليون ونصف المليون 

وشددت ". والمستلزمات الالزمة إلعادة بناء ما هدمه االحتالل وتطوير الواقع الفلسطيني والنهوض به
نسخة عنه، على ضرورة " فلسطين"الحكومة في بيان ختامي، لجلستها الدورية، أمس، تلقت صحيفة 

ذلك يكون على قاعدة :" وقالت".  م المصالحة الفلسطينية الداخليةاتخاذ قمة الدوحة قرارات واضحة لدع
، مجددةً رفضها "تعزيز الصمود الوطني في مواجهة اإلرهاب اإلسرائيلي، وحماية الثوابت الفلسطينية

  .لشروط المجتمع الدولي والرباعية الدولية
الالجئين الفلسطينيين، وإيجاد وحثت الحكومة القادة العرب على اتخاذ قرارات واضحة لتعزيز حق عودة 

آليات عاجلة لدعم صمود أهل مدينة القدس المحتلة، والعمل على منع ووقف تهويد المدينة وحماية 
وطالبت الحكومة قمة الدوحة . المسجد األقصى المبارك من التدنيس الصهيوني المتكرر ومحاوالت هدمه

لقانوني والسياسي في األروقة الدولية لمحاكمة بالشروع الفوري في الخطوات المطلوبة على المستوى ا
  .قادة االحتالل المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد أهل غزة

  31/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  خطوة إيجابية" التشريعي " العربيةاحترام القمة:  إلى التعاطي مع حكومة هنيةداعياً بحر .5
فلسطيني باإلنابة بتأكيد البيانِ الختامي للقمة  أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي ال. رحب د:بيروت

العربية في الدوحة شرعيةَ المجلس الفلسطيني المنتخَب، داعيا إلى ترجمة هذا القرار باحترام إفرازات 
واعتبر بحر في تصريحٍ خاص من بيروت  .هذه االنتخابات والحكومة التي صادق عليها المجلس

تضمين البيانِ الختامي تأكيد احترام المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخَب " مالمركز الفلسطيني لإلعال"لـ
أية خطوات في هذا االتجاه تساهم في التعبير عن "وأضاف بحر أن  ".مؤشرا إيجابيا وإن جاء متأخرا"

ي حقيقي في ، مطالبا بضغط عربي رسم"حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله دون التدخل من أحد
عزيز دويك رئيس المجلس . قضية اعتقال النواب في سجون االحتالل الصهيوني، وعلى رأسهم د

وشدد بحر على ضرورة اتخاذ آليات تنفيذية من أجل ضمان كسر  .التشريعي ورمز الشرعية الفلسطينية
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عاناة اإلنسانية التي يعيشها الحصار، وفتح المعابر، ال سيما معبر رفح من أجل إنهاء العزلة، ووقف الم
ودعا إلى تفعيل اآلليات، وتقديم كل الدعم والتسهيالت من أجل ضمان  .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

  إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكنٍ دون ربطه بأية قضية أخرى،
ت الدولية  ودعم جهود المصالحة الفلسطينية على قاعدة الثوابت الفلسطينية ال على االشتراطا

 .والخارجية
  30/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  المعتقلين على التضييق على رداً مطالبها سقف رفع إلى الفصائل تدعو األسرى وزارة: غزة .6

دعت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة الفصائل :  وائل بنات-  غزة
 إلى إعادة النظر في مطالبها وأن ترفع سقفها وتزيد عدد األسرى شاليطد اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعا

المطلوب إطالق سراحهم ضمن صفقة التبادل، ردا على قرار الحكومة اإلسرائيلية بتشديد العقوبات على 
وقالت الوزارة في بيان إن قرار االحتالل بزيادة الضغط على األسرى  .أسرى حماس في السجون

ل الفلسطينية وإجبارها على القبول بالشروط اإلسرائيلية في صفقة تبادل األسرى لم يكن لتركيع الفصائ
ودعت الوزارة . غريباً أو مفاجئا، فهو يسعى منذ فترة طويلة إلى مضاعفة معاناة األسرى بشكل تدريجي

إجراءات إزاء ما يتعرض له األسرى من " المشبوه"المجتمع الدولي إلى وقفة جادة والخروج عن صمته 
  .انتقامية وليست عقابية فقط

  31/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  مصير حكومة فياض بيد عباس: وزير األسرى .7
سالم فياض ان الحكومة .  الفلسطينية، برئاسة داألعمالأكدت مصادر رسمية في حكومة تسيير  :رام اهللا

  .ر المالئم بشأنهاسوف تواصل عملها كالمعتاد إلى حين اتخاذ الرئيس محمود عباس القرا
أمر الحكومة مرهون بقرار من ": الخليج"ـ والمحررين اشرف العجرمي لاألسرىوقال وزير شؤون 

عباس، موضحا ان انتهاء الفترة التي حددها فياض بنهاية الشهر الحالي الستقالة الحكومة ال تعني نشوء 
  .حالة فراغ دستوري

 31/3/2009الخليج، 
  

   لرئاسة حكومة التوافق الوطني عرضاًتلقيت: الستار قاسم عبد .8
عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية . أكد د:  محمد الرنتيسي- رام اهللا 

بنابلس وأحد أبرز الشخصيات الوطنية المستقلة في الضفة الغربية، أنه من ضمن األسماء المطروحة 
أن " "الدستور"وقال قاسم في حديث خاص لـ .طني الفلسطينيةبالفعل لتولي رئاسة حكومة التوافق الو

مشاورات جرت مع بعض األطراف تلقى خاللها عرضاً لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة، والمزمع 
وأوضح قاسم بأنه ال مانع لديه من تولي  ".تشكيلها في حال نجح المتحاورون في القاهرة باالتفاق عليها

في حال اشتُرط "يه خدمة لمشروع المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً هذا المنصب ما دام ف
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصاً  ".على الحكومة االعتراف بإسرائيل، لن أقبل بهذا المنصب

في للمقاومة أكثر من فرص السالم، وأن العدوان اإلسرائيلي سيتواصل بقوة مضاعفة بالنسبة لما جرى 
  .غزة مؤخراً، ما يتطلب وحدة حقيقية لكافة فصائل وقوى الشعب الفلسطيني

  31/3/2009الدستور، 
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   لبنانية-  تشكيل لجنة صداقة برلمانية فلسطينية علىبريويتفق مع  يلتقي السنيورة بحر .9
يه بري،  نب]اللبناني [زار رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر، رئيس مجلس النواب

أتقدم بالشكر الجزيل للبنان الشقيق، رئيسا وبرلمانا : وقال بحر. ]في بيروت[، في عين التينةأمس
وحكومة وشعبا لمناصرتهم للقضية الفلسطينية، وتبادلنا مع الرئيس بري الحديث حول القضية 

دة اإلعمار وفك الحصار، الفلسطينية، وأكد لنا أنه مع القضية الفلسطينية بكل أبعادها ومع مناصرتها وإعا
 وقوف لبنان والبرلمان اللبناني مع الشعب الفلسطيني وبرلمانه، وتوافقنا معه حول تشكيل لجنة أكدكما 

 تحادثنا عن التواصل بين البرلمانيين من اجل وأيضاصداقة برلمانية بين البرلمانين الفلسطيني واللبناني، 
  . للبنانيةالوقوف مع قضية فلسطين وايضا مع القضية ا

 حلبية أبو احمد . مروان ابو راس، د.ثم عقد الوفد الفلسطيني الذي يترأسه بحر ويضم أعضاء المجلس د
وقال .  النائب علي بزيأملالرحمن الحجل، اجتماعا مع مسؤول العالقات الخارجية في حركة  وعبد
 أنة الفلسطينية، وأكد لنا  يصب في مصلحة القضيوأيضا حديث شيق من النائب بزي إلىاستمعنا ": بحر

 من اجل نصرة القضية الفلسطينية، ونحن أكدنا من إمكانياتهمامل يضعان كل أالبرلمان اللبناني وحركة 
مل واننا ان شاء اهللا سنتواصل مع األخوة في البرلمان ومنهم أجهتنا على هذا الدور الفعال في حركة 

  . "لشقيقين اللبناني والفلسطينيكتلة التنمية والتحرير من اجل رفعة البلدين ا
لقد بحثنا مع الرئيس السنيورة في عدة مواضيع تصب : وقال. ثم زار بحر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة

كلها في موقف لبنان الشقيق من القضية الفلسطينية، وبعد حرب غزة، وهو موقف مؤيد للشعب 
لبلدين وتوافقنا على أن نتواصل فيما بيننا بكل كما بحثنا في كثير من المواضيع التي تهم ا. الفلسطيني

جديد، سواء في فلسطين أو لبنان، ألن هناك وجه تشابه بين فلسطين ولبنان وخاصة لجهة العدوان 
كما طلبنا من الرئيس السنيورة وتمنينا عليه أن يخفف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني المقيم . اإلسرائيلي

مليون، وقد وعدنا خيرا بأن يقوم بكل جهده، هو يعمل لكنه سيعمل في لبنان، حيث يوجد نحو نصف 
  . المزيد من أجل تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان

  31/3/2009السفير، 
  

   بالتحقيق في اغتيال مدحتةشاركللممن رام اهللا  نيضابطعباس يرسل  .10
ل الرجل البارز في حركة فتح نائب  الفلسطينية في جريمة اغتيا-  تواصلت التحقيقات اللبنانية :بيروت

 لجنة التحقيق الفلسطينية التي إلىوانضم  .ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء كمال مدحت
 العينين، الضابطان المقدم خليل أبو سر حركة فتح اللواء سلطان أمينجرى تشكيلها في لبنان برئاسة 

صال من رام اهللا موفدين من رئيس السلطة محمود عباس، علماً زغيبي والرائد عرفات شرباتي اللذان و
يضاً مسؤول امن سفارة فلسطين في لبنان اللواء عارف جميل ومسؤول االرتباط أ هذه اللجنة تضم أن

 زغيبي وشرباتي قاما أن إلى ]اللبنانية" [اللواء"وأشارت صحيفة  . الليلأبوالفلسطيني العميد مضيع 
 المية ومية حيث عاينا مسرح الجريمة، وركام إلى، باالنتقال أمس من أولالليل بو أبمشاركة جميل و

سيارة المرسيدس التي كان يستقلها مدحت بحضور مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في صيدا المقدم 
 المشرفة على مكان االنفجار، وقاموا باالستماع األماكنكما عاين الضباط الفلسطينيون . ممدوح صعب

  . الذين كانوا موجودين قبل وقوع جريمة االغتيالاألشخاصعض المعلومات ومشاهدة  بإلى
  . اللبنانيةاألمنية اللجنة الفلسطينية ستتعاون في التحقيقات مع السلطات القضائية والجهات أنيذكر 

  31/3/2009الراي، الكويت، 
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   لجنة عربية للتحقيق في وفاة الرئيس عرفاتإطالق .11
كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، أن لجنة جديدة : ف الشايبيوس -  رام اهللا

وقال القدوة في لقاء مع  .تشكلت الشهر الماضي للتحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
اء ن اللجنة تشكلت الشهر الماضي، بقرار من مجلس أمنإ"الصحافيين، أمس بمقر المؤسسة في البيرة، 

وأضاف ". مؤسسة ياسر عرفات، الذي اجتمع وقتها في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية
 ".اهللا بشير عبد. تتكون اللجنة من ثالث عشرة شخصية طبية وسياسية فلسطينية، وعربية، ويرأسها د"

ة، والتي من شأنها أن وأشار القدوة إلى أن اللجنة ستنظر في جميع الملفات والوثائق الطبية وغير الطبي
توضح الصورة التي ما تزال ضبابية بشأن رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات، نافياً أن تكون ثمة 

  .تطورات بعينها وراء تشكيل هذه اللجنة
  ).ps.atyasseraraf.www(وكان القدوة أعلن عن إطالق موقع ياسر عرفات االلكتروني 

  31/3/2009الغد، األردن، 
  

   تنفي وجود معتقلين سياسيين في غزةمقالة الداخلية الوزارة .12
 أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها أغلقت ملف :غزة

ارة في بيان لها وأوضحت الوز .االعتقال السياسي منذ فترة طويلة وال يوجد لديها أي معتقلين سياسيين
نسخة منه أن كافة المسجونين اللذين ذكرهم النائب " المركز الفلسطيني لإلعالم" تلقى )30/3(يوم اإلثنين 

عن فتح اشرف جمعة هي أسماء لمتهمين على خلفيات جنائية أو أمنية بحتة، ومنها القتل والتخابر مع 
نظام العام واألمن والمشاركة في التفجيرات العدو الصهيوني وتجارة المخدرات والسرقة واإلخالل بال

وأكدت أن جميع المؤسسات الحقوقية واإلعالمية  .التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين األبرياء
على تواصل دائم مع الوزارة وتقوم بزيارات دائمة ومستمرة للمعتقالت، مشددةً على أن القانون فوق 

  .مخالفاتالجميع وال أحد فوق المساءلة في ال
مؤكدةً أنها ستقوم بالتعاون الكامل مع اللجنة التي اتفق ، وأعلنت الوزارة تأييدها الكامل للحوار الوطني

ودعت وزارة الداخلية جميع الجهات والشخصيات  .عليها المتحاورون لدراسة كافة ملفات المعتقلين
ج عن مئات المعتقلين السياسيين الوطنية والمستقلين إلى ضرورة الضغط على حكومة رام اهللا لإلفرا
  .الذين لم يعتقلوا إال ألنهم أبناء حركة حماس أو ألنهم يقاومون االحتالل

  30/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   مراقب الداخلية العام للمساءلة القانونيةيستدعالمقالة ت الحكومة .13
نها إن ختامي، لجلستها الدورية، أمس،   في بيا الفلسطينية المقالةت الحكومةقال: محمد الدلو -  غزة

ناقشت وفاة عدد من الموقوفين على ذمة بعض القضايا في سجون األجهزة األمنية في غزة، مشيرة إلى 
وأفاد  .أنها استدعت المراقب العام لوزارة الداخلية واستمعت منه إلى تقرير مفصل حول هذه الحاالت

وكلفت وزير العدل والمراقب العام " لعالج هذه الحاالت،البيان أن الجلسة اتخذت إجراءات مشددة 
وشددت الحكومة ". لوزارة الداخلية، بتحديد اآلليات الالزمة لذلك في إطار القانون وتطبيقه على الجميع

الجهة المخالفة تتحمل المسؤولية " :على رفضها ألي تجاوز للقانون من أي فرد أو جهة كانت، وقالت
  ". لى أي تجاوزالكاملة المترتبة ع

  31/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  أشهر ثالثة خالل الرابعة للمرة نار إلطالق البيرة في "الجديدة الحياة" صحيفة مقر تعرض .14
 في "الجديدة الحياة" صحيفة مقر أن المحتلة، اهللا رام مدينة في فلسطيني أمنية مصادر  ذكرت:اهللا رام
 شهور، ثالثة خالل الرابعة للمرة وذلك النار، إلطالق الماضية الليلة منتصف بعد تعرض البيرة، مدينة
 لمعرفة الحادث هذا في تحقيق فتح عن المكان، إلى وصلت التي الفلسطينية األمن أجهزة أعلنت فيما
  .الجناة

  30/3/2009 قدس برس،
  

   قيادات حماس تكشف نفسيته المهزومة ضدتهديدات االحتالل : حمدانأسامة  .15
في لبنان، على أن التهديدات التي يطلقها االحـتالل ضـد   " حماس"امة حمدان، ممثل حركة     أكد أس  :لبنان

  ".تكشف عن طبيعة المأزق الذي يعانيه بعد انكفائه مهزوماً في عدوانه على غزة"قيادات الحركة 
 أمس، رداً على تهديدات وزير الجيش اإلسرائيلي بأن على        " القسام"وقال حمدان في حديث خاص لموقع       

إذا كان العدو ال يعرف حقيقة موقف ومشاعر واسـتعدادات قيـادة            :" قيادات حماس البقاء تحت األرض    
حماس فهذه مصيبة، وأن يكون مثل هذا الرجل األحمق وزيراً ألمن الكيـان الـصهيوني فهـذا يعطـي         

  ".انطباعاً إلى أي مدى وصل التردي في هذا الكيان
حماس خاضت مفاوضات ماراثونية، وحـاول أولمـرت أن         "أن  وبشأن صفقة التبادل، أشار حمدان إلى       

يبتزنا في الدقائق األخيرة من وجوده في مقعده رئاسة الحكومة، مهدداً أن نتنياهو لن يكون أفضل منـه                  
 ".وبالتالي غير من شروط الصفقة األمر الذي أدى إلى انهيارها

  31/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   وجهود المصالحة الفلسطينيةربية بدعم المقاومةحماس والجهاد تطالبان القمة الع .16
دعت حركتا حماس والجهاد االسالمي امس القادة العرب المجتمعين في القمـة  : القاهرة ـ اشرف الهور 

العربية بالدوحة الى مساندة الشعب الفلسطيني، ودعم خيار المقاومـة وشـرعيتها، وعـدم االعتـراف                
لها على ضرورة دعم القادة العرب للحقوق الفلسطينية وثوابتها،         واكدت حركة حماس في بيان      . باسرائيل

وااللتفات الى معاناة شعبنا الصامد وما اصابه من دمار من جراء الحرب االجرامية والحصار الظـالم                "
  ".الذي قتل حياة مجتمع بأكمله

ـ         "وحثت حماس القادة العرب على       زة وفـتح   اتخاذ قرارات مصيرية برفع الحصار الجائر عن قطاع غ
  ".معبر رفح بوابة فلسطين الجنوبية الى العالم العربي واالسالمي

لجـم االحـتالل   "ودعا فوزي برهوم الناطق باسم حماس الرؤساء العرب الى اتخاذ خطوات عملية لــ    
االسرائيلي واتخاذ قرار عاجل لفك الحصار عن قطاع غزة، موضحا ان فك الحصار هو قرار عربـي                 

  ".بامتياز
 بضرورة العمل على اعادة اعمار قطاع غزة الذي دمرته اسرائيل في الحرب االخيـرة التـي                 وطالبهم

  ".يحتاج الى قرارات فعلية ال بيانات وصيغ تقف عندها القرارات العربية"شنت عليه، موضحا ان هذا 
 وعدم  من جهتها دعت حركة الجهاد االسالمي القادة العرب الى دعم حق المقاومة في فلسطين والعراق،              

  ".كيانا استيطانيا غاصبا"االعتراف باسرائيل باعتبارها 
قمة غزة الطارئة التي انعقدت في الدوحة، وخاصـة مـا يتعلـق             "وناشدت القادة العرب بتبني قرارات      

  ".بسحب والغاء المبادرة العربية، وتبني استراتيجية مواجهة تدعم المقاومة
بارقة امل على طريق اسـتعادة  "ان انعقاد القمة في الدوحة وطالبت العرب يتجاوز الخالفات مؤكدة على     

  ".الدور العربي المفقود



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1390:         العدد       31/3/2009الثالثاء  :التاريخ

والنـأي بـه عـن القيـود        "كما دعت الى ان تعمل القمة على تعزيز فرص نجاح الحوار الفلـسطيني              
 ".واالشتراطات الدولية وصوال الى مصالحة حقيقية

  31/3/2009القدس العربي، 
  

   وال ترقى إلى قرارات فعلية وال تناسب معاناة شعبنامواقف القمة منقوصةٌ: حماس .17
ـ           : غزة المركز الفلـسطيني   "قال القيادي فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحٍ مكتوبٍ ل

إن ما جاء في البيان من مواقفَ وصيغٍ كانت ضعيفة ومنقوصة، وال تحمـل              ): "3-30(اإلثنين  " لإلعالم
يني، وال تلبي أدنى طموحات وتطلعات شعبنا الـذي يعـاني مـن الحـصار               جديدا بالنسبة للشأن الفلسط   

  ".والتهويد والقتل والدمار على مدار الساعة
وشدد برهوم على أنه كان مأموالً من هذه القمة تشكيل حالة عربيـة جديـدة تكـون ظهيـرا للـشعب                     

عب الفلسطيني، وتعزيز صـموده،     الفلسطيني، وتتخذ قرارات وخطوات عمليةً وحازمةً وفعليةً لحماية الش        
  .وحماية مقدساته، وفك حصاره باألفعال ال باألقوال

  30/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"حماس تجدد رفضها االعتراف باالتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و .18
 من حوار القاهرة الهـادف  اكدت حركة حماس امس االثنين ان الجولة القادمة: القاهرة ـ اشرف الهور 

الى انهاء الخالف مع حركة فتح يجب ان يسفر عن تشكيل حكومة توافق وطني ال تخضع لشروط اللجنة                  
واكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حماس ان حركته تؤكد رفضها لما وصـفها              . الرباعية الدولية 

 لحكومة فلسطينية ال تلتزم باالتفاق الموقـع        التسريبات االعالمية التي تحدثت عن رفض المجتمع الدولي       "
  ".مع اسرائيل

لم نتلق اي بالغ من القاهرة ان المجتمع الـدولي ال يقبـل             "ونقل موقع موال لحماس عن البردويل قوله        
تـرفض  "واكـد البردويـل ان حمـاس        ". بحكومة فلسطينية ال تقبل تعهدات منظمة التحرير الفلسطينية       

واشار الى ان الجولة القادمة من الحوار وهـي         ". قات السلطة الفلسطينية السابقة   االعتراف باسرائيل واتفا  
سـتركز  "الثالثة التي تجريها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة نهاية االسبوع الجـاري              

  ".على القضايا الخالفية التي لم يتم التوافق عليها خالل الجلسات السابقة
  31/3/2009القدس العربي، 

  
  حول تشكيل الحكومة المقبلة" شروط الرباعية" والشعبية ترفضان الجهاد .19

برنـامج الحكومـة المؤقتـة      " القيادي في حركة الجهاد خالد البطش، إن         قال:  نادية سعد الدين   –عمان  
 أهمية"، مشدداً على    "والنظام االنتخابي ومنظمة التحرير يتصدرون جدول أعمال الجلسة الحاسمة المقبلة         

  ".االنتهاء قريباً من تشكيل حكومة الوفاق الوطني وحل األزمة المتعلقة ببرنامجها
ـ   من قطاع غزة عن اعتقاد حركته، التي تتوجه نهايـة األسـبوع الحـالي إلـى                " الغد"وأعرب البطش ل

بقرب التوصل إلى اتفاق وشيك قبل منتصف الشهر المقبل، في ظل ترقـب الجميـع لتحقيـق                 "القاهرة،  
 وطنية لخدمة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخاطر العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد الـشعب             مصالحة

  ".الفلسطيني في ظل حكومة اليمين الصهيوني المتطرف
عقد جولة نهائية كمقدمة لبروتوكول توقيـع علـى         "، مرجحاً   "رفض شروط الرباعية  " على    البطش وأكد

  ".يحقق الوحدة الوطنيةاتفاق المصالحة الذي ينهي حالة االنقسام و
رفضها الرضوخ لشروط الرباعية واإلصـرار علـى      "من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

  ".باعتبار الحكومة مؤقتة وبمهمات محددة" االلتزام"وليس " اإلحترام"تضمين البرنامج بكلمة 
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 بمقترح إلى حماس كحل وسط      الجبهة تقدمت "وبحسب عضو المكتب السياسي في الجبهة عمر مراد فإن          
للخروج من المأزق الراهن يتم فيه االكتفاء بالتزام برنامج المنظمة الجبهـوي الـذي ال يفـرض علـى                   

  ".األطراف المنضوية في إطاره الموافقة على كل سياساتها
ـ   حماس تريد حجماً معيناً من مستوى التمثيل في مؤسـسات المنظمـة            "من دمشق إن    " الغد"وقال مراد ل

  ".بوصفها قوة فعلية مادية على األرض ال يمكن تهميشها
  31/3/2009الغد، األردن، 

 
 نسعى لحكومة وفاق ترفع الحصار وليس إلرضاء الغرب: مشير المصري .20

، ان جولة الحوار المقبلة "عكاظ"أوضح المتحدث باسم حماس مشير المصري لـ:  فهيم الحامد جدة  ـ
ل الفلسطينية استمزجت آراء مرجعياتها حيال طبيعة الحكومة ستكون حاسمة خاصة أن جميع الفصائ

وأردف أن موقف الحركة حيال قضية تشكيل الحكومة يستند على عدم قبول . المقبلة وبرنامحها السياسي
شروط الرباعية والتمسك بثوابت الحركة التي ترتكز على عدم االعتراف باالتفاقيات الدولية، الفتا إلى 

ومة وفاق وطني تعمل على رفع الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني، وليس أن الحركة مع حك
وقال إن قضية اطالق سراح الجندي جلعاد شاليط تخضع في النهاية لشروط . إلرضاء القوى الغربية

المقاومة في إجراء عملية صفقة تبادل األسرى، مبينا أن إجراءات التصعيد ضد األسرى للضغط على 
 . ء تمت عملية التبادل اليوم أو غدا، ستبوء بالفشل، وأنها لن تجدي حكومة االحتالل نفعاالمقاومة، سوا

  31/3/2009عكاظ، 
  

  وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني": الحياة" .21
 الداخل والخارج سيتوجه ان وفدا من الحركة في" حماس"اكد قيادي رفيع في :  جيهان الحسيني- القاهرة 

عازمون على ": "الحياة"الى القاهرة غداً للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني، وقال لـ 
، معرباً عن امله في التوصل الى توافق في القضايا الخمس التي ما "المشاركة، وسنبدأ من حيث انتهينا

  .زالت عالقة
 31/3/2009الحياة، 

  
   ساعة تبقت لها إلبرام صفقة التبادل 24علم ان حماس ت: "معاريف" .22

االسرائيلية في عددها الصادر امس االثنين، عـن  " معاريف"نقلت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس 
مصدر سياسي في تل ابيب، وصفته بانّه موثوق للغاية قوله ان حركة حماس تعي وتعرف ان ما تبقـى                   

 ساعة فقط، في حين     24اولمرت، المنتهية واليته، اليوم الثالثاء، هو       لها البرام الصفقة مع حكومة ايهود       
قال المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة انّه من المفضل لحركة حماس ان تُوقع على الصفقة قبل دخوله الى                 

  .ديوان رئاسة الوزراء، على حد تعبيره
وطيدة مع صنّاع القرار في الدولة      ورأى المحلل السياسي في الصحيفة، بن كاسبيت، المعروف بعالقاته ال         

العبرية، ان الطرفين االسرائيلي والفلسطيني يعلمان جيدا انّه تبقى لهما يوم واحد إلنجاز الصفقة، واذا لم                
تتم فان الملف سينتقل الى حكومة نتنياهو التي لن تكون سخية كما كانت حكومة اولمـرت، علـى حـد                    

  .تعبيره
اة االولى للتلفزيون االسرائيلي الليلة، ان مفاوضات صفقة التبـادل بـين            على صلة بما سلف، قالت القن     

  .اسرائيل وحماس، قد توقفت الى اجل غير مسمى وانها لن تستانف في المرحلة الراهنة
  31/3/2009القدس العربي، 
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  على إغالق ملف التبادل" غير آسفة"حماس : المزيني .23
 ".إسرائيل"على إغالق ملف تبادل األسرى مع " غير آسفة"إنها " حماس"قالت حركة  ":الخليج "- غزة 

عدة، بما فيها الوساطة " وساطات دولية"وأكد القيادي في الحركة أسامة المزيني أن دولة االحتالل أفشلت 
وكانت القناة األولى في التلفزيون العبري أعلنت عن توقف . المصرية، بسبب التعنت والردود المتصلبة

  . إلى أجل غير مسمىمفاوضات التبادل
 31/3/2009الخليج، 

  
   افشلت صفقة تبادل األسرى"سرائيلإ": المقاومة الشعبيةلجان  .24

اعلنت احدى الفصائل المسلحة التي تأسر الجندي االسرائيلي غلعاد شليط امس           : ـ اشرف الهور   القاهرة
لتبادل وفقا لمعاييرهـا    ان اسرائيل تحاول فرض قائمة جديدة لألسرى المراد اطالق سراحهم في صفقة ا            

واكد ابو مجاهد الناطق باسم      .الخاصة، مشيرا الى ان هذا االمر هو ما ادى الى فشل اتمام صفقة التبادل             
نسخة منه رفض الفصائل للمقترحات االسرائيلية      " القدس العربي "لجان المقاومة الشعبية في تصريح تلقت       

  .الجديدة
شروط جديدة غير مقبولة من قبيل ابعاد عـدد مـن األسـرى             العدو يحاول فرض    "واكد ابو مجاهد ان     

  ".المفرج عنهم وهذا ما رفضه المفاوض الفلسطيني عن الفصائل اآلسرة
  31/3/2009القدس العربي، 

  
   من عناصرها في غزة38 تتهم الحكومة المقالة باعتقال فتح .25

لفلسطيني اشرف جمعة خـالل  اكد النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ا: رام اهللا ـ وليد عوض 
لقاء عقده مع عدد من اهالي المعتقلين السياسيين من حركة فتح لدى حماس في غزة انـه يجـب تهيئـة                     
اجواء الحوار من خالل العمل على اطالق سراحهم واالفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في كل مـن                 

  .الضفة الغربية وغزة
 من حركة فتح داخل سجون الحكومة المقالة بقيادة حماس في            معتقال 38وكشف النائب جمعة عن اسماء      

  .غزة
  31/3/2009القدس العربي، 

  
  معطيات حول اغتيال مدحت : أبو العينين .26

في مخـيم   " حركة فتح "في لبنان سلطان أبو العينين، بعد ترؤسه اجتماع كوادر          " فتح"أكد أمين سر حركة     
لن نكشف عن : وقال". ول اغتيال اللواء كمال مدحتأن هناك معطيات ومؤشرات ح"الرشيدية ـ صور،  

  . هذه المعطيات حفاظا على سرية التحقيقات التي يتوالها القضاء اللبناني الذي لنا ملء الثقة فيه
ان الحلقة باتت أضيق مما يتصوره المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء، وأنا             : وأضاف أبو العينين  

ضية لن تسجل ضد مجهول، واذا لم يتم القبض على المجرم اليوم فسيتم ذلـك               واثق تماما من أن هذه الق     
  . غدا

ان يكون الغتيال اللواء كمال مدحت أي تداعيات على الساحة الفلسطينية، ال سيما فـي مخـيم                 "واستبعد  
سبق لها ان عبرت ممرات أكثر صعوبة برغم ما تعانيـه مـن آالم              " حركة فتح "ان  : ، وقال "عين الحلوة 

عصية على كل مستهدفيها، وسيثبت     " حركة فتح "غتيال اللواء مدحت، وكان استبعاده درسا لنا، وستبقى         با
  . فشل هؤالء عندما يعتقل المجرمون

  31/3/2009السفير، 
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   في اشتباكات مسلحة بين رجال المقاومة وقوات االحتالل مقاومين استشهاد .27
الطواقم الطبية تمكنت مـن انتـشال جثـامين     أكدت مصادر طبية فلسطينية ان :حكمت يوسف ـ  غزة

لشهيدين يتبعان ألحدى فصائل المقاومة الفلسطينية استشهادا في اشتباكات مع قوات إسـرائيلية خاصـة               
وذكرت المصادر أن اثنين آخرين أصيبا في هذه االشتباكات ولم          . شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة     

  . ى الفصائل يكشف عن أسمائهم لحين تأكيد الخبر من أحد
واعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية انها تمكنت مـن قـصف تجمـع                

   .ملم80لآلليات العسكرية اإلسرائيلية شرق المغازي بثالث قذائف هاون عيار 
ه  قذيفة هـاون تجـا     18أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن إطالق           كما  

  . القوات اإلسرائيلية المتوغلة شرق مخيم المغازي وسط قطاع
وفي ذات السياق قالت اذاعة جيش االحتالل االسرائيلي ان جنديا اصيب بجراح متوسطة بعـد سـقوط                 

  .قذيفة اطلقها نشطاء فلسطينيون بالقرب من معبر كيسوفيم شرق بلدة دير البلح وسط قطاع غزة
  31/3/2009 ،وكالة سما

  
 يستهدفون فتح قبل اغتيال مدحت" خفافيش الظالم" :"عين الحلوة" تعليقاً على تفحير حقدالم .28

" عكـاظ "أكد قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح لـ            :  جنوب لبنان  -رئيفة المالح   
ـ                  ض أن ينجـر    أن حركة فتح مستهدفة من قبل أن يغتال اللواء كمال مدحت، إال أنه في الوقت نفسه، رف

أتى حديث مقدح عقب استهداف عبوة ناسفة فجر أمس منزل الفلـسطيني            . مخيم عين الحلوة إلى أي فتنة     
، وهو مرافق أحد مسؤولي حركة فتح خليل ورد في مخيم عين الحلـوة        "الدكرم"صالح جمعة الملقب بـ     

رة الثانية التي يـستهدف     إنها الم : "وقال مقدح . شرقي مدينة صيدا، حيث اقتصرت األضرار على المادية       
، وما حصل يمكن ان تكون له ابعاد سياسية ومن ألقى هذه العبوة قد تكون له ارتباطـات                  "الدكرم"خاللها  

خارجية، فهناك تحقيقات تجريها اللجنة األمنية، علماً اننا نعلم هوية من يقفون خلف العبوة ونعمل بكل ما                 
 أمين سر حركة فتح في مخيم عين الحلـوة العقيـد مـاهر              من جهته، أكد  ". بوسعنا إللقاء القبض عليهم   

ـ   والزالت مستهدفة بعد اغتيال اللواء      1965أن حركة فتح مستهدفة منذ انطالقتها العام        " عكاظ"شبايطة ل
وأضاف ان االستهداف ال يطال فقط حركة فتح، وانما يطال مخيم عين الحلـوة والـشعب                . كمال مدحت 

 .اآلمن الموجود داخله
  31/3/2009 عكاظ،

  
   يعرض على الكنيست اليوم حكومة تضم ربع النوابنتنياهو .29

يعرض المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بنيامين نتنياهو مساء اليـوم        :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 يوما على تكليفه بتـشكيلها،      40حكومته، التي شكلها بعد     ) البرلمان(الثالثاء، على الهيئة العامة للكنيست      

 نائبـا   69 وزيرا أي ربع عدد النواب، وتستند على خمس كتل برلمانية، تضم أغلبية              30تضم الحكومة   و
  .قد يتمردون، وال يدعموا الحكومة" العمل" نائبا، بينهم أربعة إلى خمسة نواب من حزب 120من أصل 

لـى أعـضاء كتلـة    وكان نتنياهو قد نفذ المرحلة األخيرة لتشكيل حكومته، بتوزيع ما تبقى من حقائب ع          
، بعد أن أفرغ الحكومة من الحقائب الوزارية ذات الشأن، وبقيت حقائب هامـشية، ممـا                "الليكود"حزبه  

اضطر نتنياهو إلى توزيع صالحيات وزارات صغيرة، على وزيرين وحتى ثالثـة، كـذلك فـإن هـذه                  
  .الحكومة ستسجل عددا قياسيا بالوزراء من دون حقيبة

: مركزية، على جميع الشركاء في الحكومة، فإن حكومة نتنياهو ستظهر كالتـالي           وبعد توزيع الحقائب ال   
يرا فـي   بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة ووزيرا للمالية، إال أنه عين عضو الكنيست يوفال شتاينتس، وز             "

سيحتفظ بوزارة  " العمل"وزارة المالية، لتبقى الصالحيات األساسية بيد نتنياهو، إيهود باراك، زعيم حزب            
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الحرب، بينما حصل عضو الكنيست العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمـان علـى حقيبـة الخارجيـة،                
لثـاني فـي حـزب      وسيتولى حقيبة األمن الداخلي، النائب العنصري المتطرف عوزي لنداو، الرجـل ا           

لـرئيس  ) التهديـدات اإلسـتراتيجية   (يسرائيل بيتينو، الذي يتزعمه ليبرمان، وتم إسناد حقيبة ما يسمى           
  ".األركان األسبق عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه يعلون

الدينية األصولية إيلي يشاي حقيبة الداخليـة، وحظـي القيـادي    " شاس"وسيحمل الزعيم السياسي لحركة   
غدعون ساعر بحقيبة التعليم، لتكون الحقيبة األرفع بعد المالية، التي يحـصل            " الليكود"رز في حزب    البا

  ".الليكود"عليها 
  31/3/2009الغد، األردن، 

  
  عباسل تقديم عرض غير مسبوق  اولمرت ادعاءاتنفنّدوي إسرائيليون معلّقون .30

شالوم يروشالمي أمس " معاريف"كتب معلق الشؤون الحزبية في صحيفة :  أسعد تلحمي- الناصرة 
عجرفة اولمرت وقال إن اولمرت "، مهاجماً "ال تتوقع ان نشتاق لك... ال تتصل بنا: "وتحت عنوان

وهو ينهي مع حرب ... كلفتنا عشرات كثيرة من القتلى،"ينصرف إلى بيته مع حرب فاشلة في لبنان 
الجندي ( فقذائف القسام لم تتوقف و ...مثار جدل في غزة لم تأت بأي نتائج بل تعززت قوة حماس

غلعاد شاليت لم يعد، وإسرائيل أضحت بسبب هذه الحرب احدى أكثر الدول المكروهة في ) األسير
تقريباً كاد يتوصل إلى انفراجة مع سورية، وتقريباً كاد يوقع على اتفاق مع ... إنه رجل تقريبا"... العالم

  "..اتفاق إلعادة شاليترئيس السلطة الفلسطينية، وتقريباً إلى 
ا إلدار المفاوضات السياسية التي أجراها فيكع" هآرتس"من جانبه، تناول المعلق السياسي المخضرم في 

التي لم تسفر شيئاً في اتجاه حل الصراع، ففند مزاعم ) أبو مازن(اولمرت مع الرئيس محمود عباس 
كامب "قدم رئيس الحكومة السابق ايهود باراك في اولمرت بأنه قدم للفلسطينيين اقتراحات أبعد بكثير مما 

تقول عملياً لرئيس الحكومة اإلسرائيلية الجديد بنيامين "، وقال إن هذه التصريحات 2000عام " ديفيد
  ".نتانياهو إن عباس ليس شريكاً لعملية السالم

ثات لم يتم وأكد الكاتب أن اولمرت لم يجر في الواقع مفاوضات مع عباس إنما أجرى مجرد محاد
هل يوجد للسلطة : بعد اولمرت وقبل نتانياهو يبقى السؤال نفسه: "وختم قائالً. تدوينها خشية أن تلزمه
  ".شريك إسرائيلي للسالم؟

  31/3/2009الحياة، 
  

  "الكنيست"رئيساً لـ ريفلين الليكودي  النائب انتخاب .31
باإلجماع، أمس، عضو الكنيـست     " إسرائيل"الثامنة عشرة في    " اإلسرائيلي"انتخبت هيئة الكنيست    : ا.ب.د

وصوت تسعون نائبـاً     .الليكودي رؤوفين ريفلين رئيساً لها، علماً بأنه كان المرشح الوحيد لهذا المنصب           
  . الى جانب تعيين ريفلين دون معارض

 31/3/2009الخليج، 
  

   تقر بوجود خالفات حول منظومة مراقبة جديدة لحدود غزة"سرائيلإ" .32
اكد ضابط كبير من الجيش االسرائيلي وجود خالفات في الدوائر االمنية بشأن            : شرف الهور  ا - القاهرة

منظومة مناطيد المراقبة الجديدة التي قررت اسرائيل تشغيلها على طول حدود قطاع غـزة، بـدال مـن                  
  .مناطيد المراقبة الحالية

فحصا آخر للمنظومة الجديدة    'تجري  ونقلت االذاعة االسرائيلية عن الضابط الكبير قوله ان جهات مدنية           
 من ضباط االحتياط في اسـرائيل بعثـوا برسـائل الـى             20يشار الى ان     .'قبل الشروع في استخدامها   
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ال تلبي االحتياجات االمنية مما قد يعـرض        'مسؤولين عسكريين كبار اكدوا خاللها ان المنظومة الجديدة         
 مناطيد على طول الحدود، الى جانب عشرات طائرات         وتنشر اسرائيل اآلن منظومة   . 'حياة الناس للخطر  

  .االستطالع بدون طيار، التي تقوم برصد وتصوير التحركات على طول الحدود الفاصلة مع غزة
  31/3/2009القدس العربي، 

  
   مليون دوالر240 هندية بقيمة – إسرائيلية عسكريةصفقة  .33

ئيلي أن الـصناعات العـسكرية التابعـة للجـيش          أفادت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرا      -الناصرة  
 إلقامة خمسة مصانع إلنتاج الذخيرة لـسالح المدفعيـة          هنديةاإلسرائيلي وقعت على صفقة مع شركات       

وبحسب المعلومات التي سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بنـشرها؛ فإنـه            . مليون دوالر  240بقيمة  
  . بشمال شرق الهند في غضون السنوات الثالث المقبلةسيتم إقامة هذه المصانع في إقليم بيهار

وذكرت القناة في تقرير لها أن حجم مبيعات الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بلغـت العـام المنـصرم                 
  . مليون دوالر660أكثر من ) 2008(

  31/3/2009قدس برس
  

   تقرر طي ملف التحقيق في إفادات جنود حول ارتكاب جرائم في غزة"إسرائيل" .34
قرر المدعي العام العسكري اإلسرائيلي أفيحاي مندلبليت، أمس، إغالق التحقيق في شـهادات             : يو بي أي  

  . خالل الحرب على غزة" بدم بارد"جنود إسرائيليين حول أعمال قتل مدنيين فلسطينيين 
ـ                   اً وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أن المدعي العـسكري العـام فـتح تحقيق

بواسطة الشرطة العسكرية في شهادات الجنود لكنه قرر إغالق التحقيـق بادعـاء أن هـذه الـشهادات                  
  ". استندت إلى شائعات وكانت وصفاً مبالغاً فيه"

بعدما وجد من خالل تحقيقات الشرطة العـسكرية        "وأضاف البيان أن مندلبليت قرر إغالق ملف التحقيق         
 أدلى بها الجنود، وخصوصا القصتين اللتين أثارتا شـبهات بـإطالق     أن القسم األكبر من األوصاف التي     

النار باتجاه غير الضالعين في القتال، كانتا بمثابة شائعات ولم يتم قولها من معرفة شخصية، كما أنه لـم                   
خـالل اجتمـاع    (يتم خالل التحقيق العثور على أي دعم لالدعاءات سواء في إطار حديث المتخـرجين               

  ". أو في إطار التحقيق) كريةالمدرسة العس
الجنود أوضحوا أنهم بالغوا في سرد الوقائع وبشكل متطرف بهدف تمرير           "وبحسب البيان العسكري فإن     

" هـآرتس "في اجتماع المدرسة العسكرية، وهو االجتماع الذي استقت منه صحيفة           " رسالة إلى المشاركين  
  . مؤخراً شهادات الجنود

  31/3/2009السفير، 
  

  لمانية تؤكد عدم جدوى شن حرب جديدة على غزة أصحف .35
حذّرت صحيفة ألمانية واسعة االنتشار الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، بزعامـة بنيـامين             :وكاالت -برلين  

اليميني، من شن حرب جديدة على قطاع غزة، مؤكدة أن أي حرب جديـدة              " الليكود"نتنياهو زعيم حزب    
  ".حماس"يليين ولن تنهي حركة ضد القطاع لن تجلب األمن لإلسرائ

أن ) القادمـة (يجب على الحكومة اإلسـرائيلية      : "في عددها األخير  " زوددويتشه تسايتونغ "وقالت صحيفة   
يكون لديها اهتمام بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، إذ إن حركة حماس لن تزول، وهذا ما تظهـره                  

  .، حسب تأكيدها"قوية حماسالحرب األخيرة في قطاع غزة، التي كان من نتائجها ت
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لن تحصل على السالم واألمن من خالل حرب أخرى في قطاع غزة، وال             ) إسرائيل(إن  : "وأضافت تقول 
من خالل االحتالل الدائم للضفة الغربية، وإنما من خالل شريك قوي على الجانب الفلـسطيني، يحـصل        

  .، حسب رأيها" التنفيذمن شعبه على الشرعية إلبرام اتفاقات السالم، وإدخالها حيز
 وعندما كان   1998إذ في عام    . ينبغي عدم االستهانة بنتنياهو   ": "دي فيلت "من جهة أخرى، قالت صحيفة      

رئيساً للحكومة اإلسرائيلية، ورغم أنه كان يعد آنذاك من المتشددين، أظهر بعض المرونة، ووافق علـى                
كمـا  . اضي الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينيةاتفاقية واي ريفر، التي كان من شأنها ضم مزيد من أر  

أنه من الممكن اآلن أيضاً في إطار اتفاق للسالم تحقيق خطوات كبيرة، قد تريح الفلسطينيين في الـضفة                  
  .، حسب قولها"الغربية
من أهم األمور أن تضغط الحكومة األمريكية من أجل وقف أكيد لبناء المستوطنات، وذلك              " أن   تواعتبر
 يشعر الفلسطينيون بأن أوصال دولتهم المستقبلية تبقى مقطعة، وحتى يتم توفير وقائع غير قابلـة                حتى ال 
ثم إنه قد يمكن للفلسطينيين أيضاً استغالل الفترة الحالية إلزالة صراعاتهم الداخليـة وليـصبحوا     . للتغيير

  .، على حد تعبيرها"قادرين فعال على تحقيق السالم
  31/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   بالمخدرات"إسرائيل"يغرق " حزب اهللا ": اإلسرائيليةالشرطة .36

ـ    : ا ف ب   بتهريب المخدرات الـى إسـرائيل بهـدف        " حزب اهللا "جددت الشرطة اإلسرائيلية، اتهامها ل
وقال قائد لواء الشمال في الشرطة االسرائيلية داني كورن امـس األول، إن              ". تحطيم الشباب والمجتمع  "
بتهريب المخدرات من الحدود اللبنانية الى اسرائيل، وهي مخدرات ثقيلة مثل الكوكـايين             حزب اهللا يقوم    "

  ". والهرويين
هذه المعلومات نتيجة تحقيقاتنا وليست وليدة معلومات استخباراتية، فقد اعتقلنا مهـربين،         "وأضاف كورن   

  ". جانب اللبنانيومن خالل إفاداتهم اعترفوا بأن حزب اهللا متورط في عمليات التهريب من ال
عملية تهريب المخدرات وتورط حزب اهللا فيها ال تقل خطورتها عن التهديـد األمنـي               "ورأى كورن ان    

شراكة عربية اسرائيلية بين تجـار المخـدرات        "وتحدث ايضاً عن    ". الذي يمثله حزب اهللا لدولة اسرائيل     
  ". العرب واليهود

  31/3/2009السفير، 
  

   ليوم االرض"33"الذكرى الـ  الفلسطينيين يحيون آالف .37
خرج الفلسطينيون في مسيرات في أنحاء الضفة الغربية والقدس وغزة والجليل :  اسعد تلحمي- الناصرة 

ففي القدس المحتلة، زرع السكان االشجار في حي . »يوم االرض«إلحياء الذكرى الثالثة والثالثين لـ 
اسرائيل رائد صالح سكان سلوان واطفالها في وشارك القيادي في الحركة االسالمية داخل . سلوان

  .زراعة االشجار
وفي مدينة الخليل في الضفة الغربية، خرج المتظاهرون في مسيرات وهم يرددون الهتافات في مواجهة 

بزرع » يوم االرض«وفي رام اهللا، تم احياء . الجنود االسرائيليين، قبل ان يتفرق الحشد بشكل سلمي
وفي بيت حانون شمال غزة، لوح المئات باألعالم الفلسطينية وخرجوا في . المدينةاالشجار في انحاء 

  .»اريز«مسيرات من البلدة الى ارض زراعية قرب معبر 
 أمس الذكرى بمسيرات وتظاهرات وفعاليات تثقيفية متنوعة اختتمت 1948كما أحيا فلسطينيو الـ

ا اآلالف، يتقدمهم قادة األحزاب والحركات بمسيرة مركزية في قرية دير حنا في الجليل شارك فيه
. السياسية والجمعيات األهلية المختلفة ورؤساء سلطات محلية عربية وقيادات دينية من الطوائف المختلفة

  .كما شارك في التظاهرة العشرات من ناشطي السالم اليهود
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ومات اإلسرائيلية المتعاقبة وحمل المتظاهرون في الجليل أعالما فلسطينية وشعارات تندد بسياسات الحك
 3 في المئة منها ولم يتبق لهم سوى 80التي نهبت األرض من أصحابها األصليين وصادرت أكثر من 

كما ندد المتظاهرون بالحصار المتواصل .  في المئة20في المئة، رغم أن نسبتهم السكانية تقترب من 
سيين الفلسطينيين، بينهم العشرات من عرب  وطالبوا باإلفراج عن آالف األسرى السيا،على قطاع غزة

  .الداخل
، مع التأكيد على قضية األرض والمسكن »ال للعنصرية«وجرى إحياء الذكرى هذا العام تحت شعار 

 إزاء تضييق الخناق عليهم وعدم إقرار خرائط 1948التي أضحت أهم القضايا التي تواجه فلسطينيي الـ
حتياجات سكانها للبناء، بينما تتيح السلطات نفسها التوسع والتطور هيكلية للبلدات العربية تتجاوب وا

وتشتد هذه األزمة . للمستوطنات المحيطة والخانقة بالبلدات العربية والتي أقيمت على أراضي العرب
 قرية ترفض 45 ألفاً من البدو في 80وطأة في النقب حيث تحاول السلطات اإلسرائيلية اقتالع أكثر من 

  .بها من أراضيهم لحملهم على المغادرة واإلقامة في ثالثة تجمعات سكانية صغيرةاالعتراف 
  31/3/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل" يستلهمون تجربة جنوب إفريقيا في مواجهة عنصرية الفلسطينيون .38

تسعى قوى وشخصيات فلسطينية إلى استلهام تجربة جنوب إفريقيا في مقاومة  : منتصر حمدان-رام اهللا 
التي تتفوق عنصرياً " اسرائيل" التمييز العنصري ونظام االبرتهايد العنصري وتطبيقها في مواجهة سياسة

من جرائم وسياسات " إسرائيل"وتستند تلك الشخصيات والقوى إلى ما ترتكبه  .على حليفتها السابقة
إلنسانية عنصرية مثل استمرار االحتالل وتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات ا

  . ألف أسير11والعالج للمرضى، وتصاعد سياسة التطهير العرقي في القدس المحتلة،  واعتقال 
" إسرائيل"وفي هذا  اإلطار وفي الذكرى الثالثة والثالثين ليوم االرض أعلنت اللجنة الوطنية لمقاطعة 

لية والدولية لمقاطعة وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، اطالق الحملة الشعبية المح
  .ومحاسبتها على جرائمها في غزة، وذلك خالل مؤتمر صحافي عقد في رام اهللا" إسرائيل"

ان فشل  "إصالح جاد، . ، د"إسرائيل"وقال عضو مؤسس للحملة الوطنية للمقاطعة األكاديمية والثقافية ل 
لعمل من اجل مقاطعتها وسحب يحتم ا" إسرائيل"المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته  تجاه جرائم 

  ".االستثمارات منها في جميع الميادين ومحاسبتها على جرائمها
ورأى ممثل اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، عمر عساف، ان فرص نجاح مثل هذه الحملة 

  ".لياإلسرائي"يتطلب توفر قرار سياسي وإجماع وطني على المقاطعة وتقليل االرتباط باالقتصاد 
  31/3/2009الخليج، 

  
  الخليل  فيفي مسيرة ضد الجدار  نائب فلسطيني وسبعة متظاهرين آخرينإصابة .39

أصيب نائب فلسطيني وسبعة متظاهرين آخرين امـس إثـر قمـع الجـيش              :  رامي منصور  -رام اهللا   
 وذكرت مـصادر فلـسطينية أن     .اإلسرائيلي مسيرة سلمية ضد جدار فصل العنصري في مدينة الخليل           

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي وسبعة متظاهرين أصيبوا برضوض إثر قمع الجيش             
وأضـافت   . والتي نظمها حزب الشعب الفلسطيني     33اإلسرائيلي مسيرة سلمية بمناسبة يوم األرض الـ        

علـيهم  قوات إسرائيلية عمدت إلى مالحقة ومطاردة المشاركين في المـسيرة واالعتـداء             "المصادر أن   
وانطلقـت   ".بالضرب وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح             
األراضـي   المسيرة من بلدة إذنا باتجاه الجدار ، بمشاركة المئات من عناصر حزب الشعب وأصـحاب              

منددة باالحتالل وعمليات   والمزارعين من أهالي البلدة رافعين العلم الفلسطيني إلى جانب شعارات وطنية            
  .االستيطان اإلسرائيلية
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إن يوم األرض الخالد سيظل يوما وطنيا ونضاليا حتـى          "وقال النائب الصالحي في كلمته خالل المسيرة        
دحر االحتالل والمستوطنين وتحقيق الحرية واالستقالل والعودة ، وإن الشعب الفلسطيني بكـل أطيافـه               

ودعـا   ". مواصلة الكفاح والتمسك الحازم بحقوقه الوطنية وأرضه       مصمم أكثر من أي وقت مضى على      
الصالحي إلى تعزيز المقاومة الشعبية في الدفاع عن األرض الفلسطينية ومقاومة االستيطان عليها ، وإلى               

  .أهمية إنجاح الحوار الوطني من أجل مواجهة مخاطر تصفية القضية الوطنية وتهويد القدس
  31/3/2009الدستور، 

  
    "يوم األرض" لمناسبة في لبنان حتفاالت في المخيمات الفلسطينيةا .40

ففـي  . في مناسبة الذكرى الثالثة والثالثين ليوم االرض، أقيمت احتفاالت في مخيمات فلسطينية في لبنان             
مخيم شاتيال، نظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين اعتصاماً أمام مدرسة االونروا تحدث خاللـه              

تح في المخيم كاظم حسن داعيا جميع الفصائل الفلسطينية الى مواجهة التحديات بصف وطنـي               مسؤول ف 
  . موحد بعيدا عن االنقسامات المدمرة التي أضرت بالقضية الفلسطينية وأساءت الى الشعب الفلسطيني
البـارد  ودعا عضو قيادة الجبهة خالد ابو النور الى االسراع في اطالق ورشة اعادة اعمار مخيم نهـر                  

  . على كامل مساحته من دون انتقاص ورفع القيود عن حركة السكان من المخيم واليه
مهرجاناً سياسـياً تحـت     ) فتح  االنتفاضة  (وفي مخيم البداوي، أقامت حركة التحرير الوطني الفلسطيني         

 مـن   ، بحضور عـدد   »معركة الكرامة أعادت كرامة األمة وأسقطت مقولة الجيش الذي ال يقهر          «عنوان  
  . ممثلي القوى الفلسطينية واألحزاب اللبنانية وجمهور من أبناء المخيم والجوار

وفي مخيم برج الشمالي أقامت جمعية النجدة االجتماعية نشاطا رفع خالله أطفـال الفتـات وشـعارات                 
تطالب بحق العودة ورفض التوطين كما تطالب المجتمع الدولي بدعم وكالة االونـروا ووقـف تقلـيص                 

  . اتهاخدم
  31/3/2009السفير، 

  
   لم يخدموا في جيش االحتالل48 ـ من فلسطينيي ال40صل تف إسرائيلية شركة .41

 بأنهم لن تجدد عقود 48 موظفاً من فلسطينيي ال 40" اإلسرائيلية"أبلغت شركة للسكك الحديد : ب.ف.أ
االحتالل، بحسب ما أفادت نيسان، ألنهم لم يؤدوا ما تسمى الخدمة العسكرية في جيش / عملهم بعد ابريل
قررنا أن نغير معايير التوظيف "وقال ناطق باسم شركة السكك الحديدية لفرانس برس  .الجمعية االثنين

هؤالء الموظفون " وأال نجدد العقود السنوية لهؤالء الموظفين، بناء على رأي مسؤولي األمن في الشركة
وأوضح . ة الممرات لتالفي حصول اصطداماتبرواتب في شركة مراقبة خاصة، كانوا مكلفين حراس

  .سيدرج في سياسة المؤسسات الحكومية ألفضلية التوظيف"الناطق أن الشرط 
  31/3/2009الخليج، 

  
  على غزة خالل الحرب االخيرة اصيبت بها استشهاد سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها .42

ـ : القاهرة ـ اشرف الهور  شهاد سـيدة فلـسطينية متـأثرة    اعلنت مصادر طبية فلسطينية امس عن است
، 'الرصاص المـصبوب  'بجراحها الخطرة التي اصيبت بها خالل الحرب االسرائيلية االخيرة على غزة            

وذكر الطبيب معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ان غـادة ابـو حليمـة                  
رب وكانت تعالج في المستـشفيات  استشهدت بعد معاناة طويلة من اصابة خطيرة تعرضت لها خالل الح       '

، يرقدون على اسرة العـالج      'الرصاص المصبوب 'وال يزال هناك الكثير من مصابي حرب         .'المصرية
  .في المشافي بسبب خطورة اصاباتهم
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الى ذلك، سمحت السلطات االسرائيلية امس بفتح ثالثة من معابر قطاع غزة التجارية وهي معبر كـرم                 
الدخال البضائع والمساعدات الغذائيـة وكميـات       ) ناحال عوز (، والشجاعية   )رنيكا(ابو سالم والمنطار    

  .مقلصة من غاز الطهي والوقود
  31/3/2009القدس العربي، 

  
  علينا االتفاق على خطة عمل عربية لحماية القدس : العربية   بالقمةهفي خطاب  األردنملك .43

ى ارض الوطن مساء امس بعـد ان تـرأس الوفـد            عاد الملك عبداهللا الثاني ال    :  ماهر ابو طير   -الدوحة  
االردني في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر القمة العربية االعتيادية الحادية والعشرين التي اختتمت اعمالها في              

واكد في خطاب القاه بالقمة على ضرورة االتفاق على خطة عمل عربية لحماية القدس من                .الدوحة امس 
ية وتفريغها من أهلها ، الفتا الى ضرورة التمسك بمبادرة السالم العربيـة ،              محاوالت تغيير هويتها العرب   

التي تم قبولها دوليا ، كواحدة من المرجعيات األساسية ، لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي ، والتأكيـد                 
 .نيةعلى رفض أي محاولة لتغيير المرجعيات الدولية ، التي تم االتفاق عليها لتسوية القـضية الفلـسطي                

وقال انه ال بد من توجيه رسالة واضحة إلى العالم وإلى إسرائيل ، تؤكد على أن األمـن اإلسـرائيلي ،                     
  .مرتبط بتحقيق السالم بينها وبين الدول العربية

إن استمرار التدخل الخارجي في الشؤون الفلسطينية ، هو السبب الرئيسي الستمرار االنقـسام              "واضاف  
 في النهاية ، إلى تراجع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية ، وخدمة المخططـات              الفلسطيني ، مما سيؤدي   

، داعيا إلـى التـصدي بقـوة        " اإلسرائيلية ، لتكريس انفصال غزة جغرافيا وسياسيا عن الضفة الغربية         
ألمة وقال إن القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية ل        .للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الفلسطينية     

العربية ، وال يمكن للسالم واالستقرار ، أن يتحققا لشعوب هذه المنطقة ، إال بعد إيجاد تـسوية عادلـة                    
وشاملة لهذه القضية ، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ، التي تؤكد علـى أن أي                  

ينية المـستقلة علـى األرض      حل للصراع العربي اإلسرائيلي ، ال بد أن يضمن إقامة الدولـة الفلـسط             
الفلسطينية وعاصمتها القدس ، مؤكدا على انه ال بد لهذا الحل ، من أن يضمن أيضا انسحاب إسـرائيل                   

  .بما فيها الجوالن السوري ومزارع شبعا1967من جميع األراضي العربية المحتلة منذ عام 
  31/3/2009الدستور، 

  
   حول مواجهة التحدي اإلسرائيليسليمان يدعو للتفاهم على استراتيجية عربية .44

ألقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان كلمة لبنان خالل الجلسة االفتتاحية في القمة العربية التي انعقـدت                
أن تبقى القضية الفلسطينية بندا دائما في جدول اعمال القمم مـن دون    «في الدوحة امس، ابدى فيها أسفه       

يل أي تقدم جوهري لحلها وتأمين حقوق الشعب الفلـسطيني،          ان نتمكن مجتمعين من ان نساهم في تسج       
وشدد على ان المصالحة العربية حاجة ملحة، داعيا الى التفاهم على استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات               
المطروحة في هذه المرحلة، وفي طليعتها التحدي االسرائيلي ومستلزمات الصمود مـع الحفـاظ علـى                

  . »المقاومة كحق مشروع
  31/3/2009السفير، 
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  على قطاع غزة" سرائيلإ"التي ارتكبتها   يدعو إلى متابعة قضية جرائم الحربموسىعمرو  .45
الى متابعة "،  في افتتاح أعمال قمة الدوحة، األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىدعا: الدوحة

طلبت من "لى قطاع غزة، وقال إن الجامعة  في عدوانها ع"اسرائيل"قضية جرائم الحرب التي ارتكبتها 
لجنة قانونية دولية مستقلة مشكّلة من عدد من كبار رجال القانون من أوروبا وجنوب افريقيا واستراليا 
ومعهم خبراء طب شرعي دوليون ان تحقق في ما جرى في غزة، وانتظر تقريرها خالل اسابيع قليلة 

ائق في القطاع، وسوف أدعو الى اجتماع عاجل للمجلس بعد ان قامت بزيارة ميدانية لتقصي الحق
، "الوزاري العربي فور وصول التقرير تمهيداً لعرض األمر على الجهات القضائية الدولية المختصة

لن نتساهل في محاسبة مجرمي الحرب، وفي ذلك فإنني آمل ان تبرهن الجهات الدولية المختصة "واكد 
، وان تنأى بنفسها عن ازدواجية المعايير حين نضع أمامها ما على حيادها، وحرصها على العدالة

  ."توصلت إليه لجان التحقيق الدولية حول ما حدث في غزة
  31/3/2009الحياة، 

  
  محدود للمصالحة الفلسطينية الالالدعم يؤكد األسد .46

الدعم الال  ، في كلمته أمام القمة العربية في الدوحة أمس،أكد الرئيس السوري بشار األسد :الدوحة
التي نرى فيها مناعة للشعب الفلسطيني ووقاية من أي عدوان إسرائيلي "محدود للمصالحة الفلسطينية 

وعن أنها ترى .. محتمل إال أن هذا ال يجعلنا نغفل حقيقة إسرائيل كدولة مبنية على العدوان والقتل
ورأى الرئيس . "اليهودية المنشودةمستقبلها في تهجير الفلسطينيين إلى وطن بديل بهدف الوصول للدولة 

بشار األسد أن تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ال يغير في الواقع اإلسرائيلي شيئا ولكنه يعلن أن 
السالم بالنسبة لإلسرائيليين خيار تكتيكي فقط يرمي للتغطية على أهدافهم البعيدة المؤسسة على عدم 

لب منا أن نغير التكتيك واآلليات ليس مع تغير الحكومات في وهذا يتط.. إعادة أي حقوق اغتصبت منا
. وإنما مع ثبوت الغايات الحقيقية والنزعة العدوانية لإلسرائيليين تجاهنا وتجاه العملية السلمية.. "إسرائيل"

وجميعهم يعكس حقيقة .. اإلسرائيليين جميعاً يتنافسون على أراضي العرب وأرواحهم ودمائهم"وأكد أن 
.. وهو لم يكن مهيأ من قبل ولكن حالته تسوء يوماً بعد يوم.. لمجتمع اإلسرائيلي غير مهيأ للسالمأن ا

وعلينا توقع مجيء حكومات أكثر رفضاً للسالم مع مرور الوقت يتم اختيارها من قبل مجتمع يزداد 
المبادرة العربية للسالم ال يوجد لدينا شريك حقيقي في عملية السالم، وأن "وتابع . "تطرفاً وميالً للعدوان

فمن الناحية العملية هذه المبادرة غير فاعلة ولو عملنا على . ال يمكن أن تنجز بطرف واحد عربي فقط
 لن تقبل بمبادرة تستند إلى المرجعيات التي "إسرائيل"هذا ألن .. تفعيلها وذلك لعدم اكتمال شروط التفعيل

رح الذي ورد في قمة الدوحة مؤخراً لتعليق المبادرة كان رداً ، مشيراً إلى أن الط"تعيد الحقوق ألصحابها
وشدد .  بالسالم وهو االستهتار الذي بلغ ذروته في العدوان على غزة"إسرائيل"طبيعياً على استهتار 

مع عدو ال يؤمن بالسالم دون أن يفرض عليه بالمقاومة، "الرئيس السوري على أن السالم لن يتحقق 
ودعمها واجب وطني وقومي وأخالقي وهو الخيار ..  هي الدافع لنا لدعم المقاومةفرغبتنا في السالم

  ."الوحيد في غياب الخيارات األخرى
  31/3/2009الشرق األوسط، 

  
  مفاوضات تبادل األسرى مجمدة لحين وضوح رؤية نتانياهو: يةمصرمصادر  .47

 إن ملف تبادل األسرى مجمد حالياً ،"الحياة"قالت مصادر مصرية مطلعة لـ :  جيهان الحسيني- القاهرة 
وبشكل موقت إلى ان يتخذ رئيس الحكومة االسرائيلية الجديدة بنيامين نتانياهو قراراً في هذا الشأن، في 
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. اشارة الى انتقال الملف إلى مسؤولية نتانياهو بعد مغادرة رئيس الحكومة السابقة ايهود اولمرت موقعه
 عوفر ديكل الذي يقود الجانب االسرائيلي في المفاوضات سيظل ولفتت الى أن مسؤول ملف االسرى

يدير الملف في عهد الحكومة الجديدة، مشيرة الى أن ديكل في انتظار تعليمات نتانياهو في هذا 
   .الخصوص، والتي في ضوئها سيبدأ التحرك التخاذ السياسات المناسبة وفقاً لما يتم تكليفه به

لم يصلنا حتى اآلن ":  الفلسطيني المرتقب استئناف جلساته غداً، قالت-ي وعلى صعيد الحوار الفلسطين
رد رسمي من حماس بالمشاركة في الجولة الثانية من الحوار، والتي من المفترض ان تبدأ غداً بشكل 

، معربة عن "ثنائي مع وفد حركة فتح لمدة يومين، ثم تنضم إليهما وفود من الفصائل والقوى الفلسطينية
ان تقوم القوى الفلسطينية بدور ايجابي دفاعي في تقليص فجوات الخالف بين الحركتين وازالة "ا في امله

 ان السلطات ،"الحياة"وكشفت المصادر لـ . "العقبات التي تقف حائال دون التوصل الى اتفاق مصالحة
نسانية من مرضى المصرية تعتزم تشغيل معبر رفح االسبوع المقبل بشكل استثنائي لعبور الحاالت اال

  .وحاملي اقامات لعبورهم عبر غزة من والى االراضي المصرية
  31/3/2009الحياة، 

  
   أنفاق في رفح المصرية8 اكتشاف: مصر .48

 أنفاق فى الجانب المصري من 8أعلنت مصادر أمنية مصرية أن قوات الشرطة المصرية كشفت عن 
  .  قطاع غزةمدينة رفح وأوقفت تهريب كميات كبيرة من الوقود إلى

  30/3/2009بي بي سي 
  

  مصر تضبط مخزن وقود فـي رفح .49
 ضبطت الشرطة المصرية مخزنا سريا داخل أحدى المزارع القريبة من الحدود برفح : د ب أ- العريش 

وبه كميات كبيرة من وقود السوالر في داخل حمام سباحة كبير وبجواره ماكينات ضخ وخراطيم كبيرة 
وأوضحت مصادر أمنية أنه تم  .نفق من أجل تهريب الوقود إلى قطاع غزةتنتهي إلى أحد فتحات 

  .مصادرة كميات السوالر وضبط الماكينات والمواتير وخراطيم الضخ
  31/3/2009الرأي، األردن، 

  
  كسر الحصار إلى  القمة العربيةالتيار اإلسالمي الموريتاني يدعو .50

الموريتاني القمة العربية ) التيار اإلسالمي" (ميةحزب التجمع الوطني لإلصالح والتن"دعا  :نواكشوط
المنعقدة في الدوحة إلى اتخاذ قرارات بحجم المسؤولية وحجم الطموح العربي، أقلها الكسر التام والنهائي 

  .للحصار عن غزة، وإنهاء التطبيع بشكل ال رجعة فيه
 31/3/2009الخليج، 

  
  "كامب ديفيد" مصرية تبطل دعوى تجميد محكمة .51

قضت محكمة مصرية، أمس، ببطالن دعوى قضائية تطالب بوقف وتجميد اتفاقية كامب ديفيد : آي.بي.يو
، وأوضح مصدر قضائي ان محكمة شمال القاهرة قضت بعدم جواز النظر "إسرائيل"للسالم بين مصر و

 أن  ان المحكمة استندت في حكمها الى،بالدعوى المرفوعة لوقف العمل باالتفاقية، وأضاف المصدر
  .االتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التي تخرج عن دائرة اختصاص القضاء

  31/3/2009الخليج، 
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   األطباء البحرينية توقع اتفاقية تزويد مشفى العودة في غزة بوحدة للعناية المركزةجمعية .52
العودة في قطاع قررت جمعية األطباء البحرينيين، التبرع بوحدة عناية قصوى لصالح مشفى : المنامة

  ). ألف دوالر90نحو ( ألف دينار بحريني 50غزة، وذلك بتمويل من الجمعية بقيمة 
ويأتي تبرع جمعية االطباء البحرينية بإنشاء وحدة عناية مركزة، ضمن عدد من المبادرات البحرينية 

لبناء مساكن في لمساعدة قطاع غزة على المستويين الرسمي واألهلي، إضافة إلى اإلعالن عن مشروعاً 
  .قطاع غزة

30/3/2009قدس برس،  
  

 روسيا تتعهد بمواصلة جهود التسوية في الشرق األوسط .53
تعهد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أمس، بمواصلة الجهود من أجل حل النزاع في : آي.بي.يو

دول العربية إلى الشرق األوسط، مبديا استعداد بالده لمواصلة تقديم مساعدات للفلسطينيين، وداعيا ال
  .المشاركة في التحضير لعقد مؤتمر موسكو الدولي حول الشرق األوسط

أن تعهد ميدفيديف جاء في رسالة إلى المشاركين في القمة العربية التي " نوفوستي"وذكرت وكالة أنباء 
وز آثار هناك مهمة خاصة تتمثل في تجا"وجاء في الرسالة . بدأت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة

ونشيد بالنتائج اإليجابية التي تمخض عنها المؤتمر الدولي الذي عقد . النزاع الذي وقع في غزة مؤخرا
من المهم أن المجتمع الدولي أبدى استعداده "وأضاف ". آذار/في شرم الشيخ في الثاني من مارس

  .لتخصيص موارد مالية مهمة إلعادة إعمار قطاع غزة
 وحدة الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبإشراف السلطة ووصف ميدفيديف استعادة

وأعرب عن أمله في حصول تطور إيجابي في الحوار . الفلسطينية بأنها من المهمات ذات األولوية
  .الفلسطيني، ما يصب في مصلحة العودة إلى عملية السالم

بية، والتحول إلى إقامة دولة فلسطينية ذات وشدد ميدفيديف على ضرورة إنهاء احتالل األراضي العر
ورأى أن االستقرار لن يتحقق في ". إسرائيل"سيادة وقابلة للحياة تستطيع العيش بسالم وأمن إلى جانب 

المنطقة إال من خالل إيجاد تسوية شاملة وعادلة للنزاع على أساس قواعد القانون الدولي ومبادرة السالم 
  . العربية

31/3/2009الخليج،   
  

 كي مون يدعو إلى وقف االستيطان وتهويد القدس  .54
دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في كلمته أمام القادة العرب في افتتاح قمة الدوحة، : ب.ف.أ

الجديدة بقيادة اليميني بنيامين نتنياهو إلى تجميد المستوطنات وفتح المعابر ووقف " اإلسرائيلية"الحكومة 
الجديدة من أن تسمح " اإلسرائيلية"ال بد للحكومة " األحادية في القدس المحتلة، وقال كي مون اإلجراءات

الكف عن اتخاذ "بتنقل األشخاص والبضائع كما دعا الحكومة الجديدة برئاسة زعيم حزب الليكود إلى 
  ".اإلجراءات من جانب واحد في القدس ومواصلة المفاوضات

حة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس منددا بالحصار ودعا بان كي مون إلى المصال
للمضي قدما يجب وقف إطالق نار دائم وفتح المعابر ومصالحة "المفروض على قطاع غزة، وقال 

  ".فلسطينية بقيادة الرئيس عباس
31/3/2009الخليج،   
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   راق هجوم أسبوعيا في الع700االحتالل األمريكي يعلن تعرضه إلى  .55
 هجـوم   700أعلن جيش االحتالل األمريكي إن قواته في العراق تتعرض ألكثر مـن              :وكاالت - بغداد

ان منذ قدوم الفيلق    : وقال قائد الفيلق الثامن عشر في جيش االحتالل الفريق لويد أوستين           .مسلح أسبوعيا 
طريق إلى النجـاح بالنـسبة      ، كان ال  2008كانون الثاني من العام     /إلى العراق وألول مرة في شهر يناير      

  . هجوم خالل أسبوع واحد700للفيلق طويالً، اذ كان يجري في العراق ما يزيد عن 
  31/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   إلى فلسطين عودة .56

    سليم الحص
الرأي السائد في العالم، وكذلك في العالم العربي، أن الحل األمثل لقضية فلسطين هو في تبنّـي معادلـة                   

 المتجاورتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين العربية، هذا التسليم الغاِلب بمعادلة الدولتين لم يفضِ              الدولتين
حتى اليوم إلى قيام دولتين وتالياً إلى حل للقضية، والسبب يعود إلى استمرار الجِدال، ال بل النزاع، بين                  

ن الدولتين، وإسرائيل ما زالت دولة      أين يرسم الخطّ الفاصل بي    : القوى المؤثرة حول صورة محددة للحل     
بِال حدود نهائية، وال يبدو أنها تشاء أن يكون لها حدود نهائية، فهـي قائمـة علـى مواصـلة سياسـة                      
االستيطان والتوسع على حساب األرض العربية، وهي لم تتخلَّ عن الجوالن السوري وال عن مـزارع                

  .في الجوار العربيشبعا اللبنانية، واهللا أعلم بأطماع الصهيونية 
ال بل ما زال السجال محتدماً داخل المجتمع الصهيوني حول ما إذا كان إلسرائيل أن ترضى بقيام دولـة                   

إذ يطالب العرب بـأن تكـون       . ثم إن القدس ما زالت تشكّل عقدة مستعصية       . فلسطينية ذات سيادة أساساً   
لصهيوني يرفض ذلك ويواصل قضم المدينة علـى        القدس العربية عاصمة الدولة الفلسطينية فيما الكيان ا       

إلى ذلك تشكل المياه مشكلة شائكة إذ ينصب هم إسرائيل على االحتفاظ بمصادر المياه              . أمل ابتالعها كلياً  
  . حيثما وجدت من دون أي اعتبار لما يسمى حقّ عربي أو قرارات دولية

لصالح الكيان المرسوم للجانب العربي، وذلك      هذه اإلشكاالت إن تركت للتفاوض فإن الحصيلة لن تكون          
فالقوة التفاوضية تبقى الكفة الراجحة فيها إلسرائيل، من جهة لكون الكيان الصهيوني غير             . لغير ما سبب  

مضطر للتنازل بفعل غطرسته العسكرية، ومن جهة ثانية لكونه يتمتّع بدعم صارِخ مـن جانـب اإلدارة                 
ثم إن الجانب العربي ما زال مفككاً ومبعثـراً فـي           . ية التي تسير في ركبها    األميركية وسائر القوى الدول   

  .ظل تضارب التبعيات واالنتماءات التي تتنازع القرار العربي على الصعيد الدولي
خريطة الطريق التي تتبنّاها الرباعية الدولية وعلى رأسها        : عنوانان يتصدران مشاريع الحلول المطروحة    

فخريطـة  . كال المشروعين غيـر واف بـالغرض      . ة العربية التي تتبنّاها القمة العربية     أميركا، والمبادر 
الطريق تنتزع من يد الفلسطيني الورقة التفاوضية الوحيدة التي يمتلكها عند انطالق المحادثات، وذلك إذ               

فتطرح تـسوية، أي    أما المبادرة العربية    . تملي على الفلسطيني االعتراف بالكيان الصهيوني منذ البِداية       
، وكأنما لم يكن هنـاك مـشكلة   1967نصف حّل، قبل بدء التفاوض إذ تنص على العودة إلى حدود عام           

وإسرائيل في حال قبلت بالمبادرة العربية منطلقاً للتفاوض فلـسوف          . بين العرب وإسرائيل قبل ذلك العام     
وربع الحـّل لـن     . ة، أي إلى ربع الحلّ    تساوِم على الصيغة كي تصل في الختام الى تسوية على التسوي          

ومما يذكر أن حق العودة، الذي نكاد نرى فيـه          . يكون مقبوالً من الفلسطيني خصوصاً أو العربي عموماً       
جوهر قضية فلسطين، ما كان ليرِد في المشروع العربي لوال إصرار رئيس لبنان آنذاك العمـاد إميـل                  

  .يوم عن حّل عادل لقضية الالجئين متجاوزين حقّ العودةومعظم المسؤولين العرب يتحدثون ال. لحود
  فما الحل إذاً؟

 أكثر من   1948مضى على النكبة عام     . علينا ان نسجل أوالً أن صمود الشعب الفلسطيني كان أسطورياً         
والحـل  . ستة عقود من الزمن، وما زال الشعب الفلسطيني، على معاناته الممضة وتشرده، ال يستـسلم              
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بمزيد من الصمود والمقاومة من جانب الشعب الفلسطيني خصوصاً والشعب العربـي عمومـاً،              سيكون  
فبعد ثالثين  . والشعب المصري يشكّل أمثولة نتوقّف عندها     . بصرف النظر عن المواقف الرسمية العربية     

طبيـع  سنة على توقيع ما سمي سالم كامب دافيد، بقي الشعب العربي المصري على العهـد، رافـضاً ت                 
وما . العالقات مع العدو الصهيوني وجاهزاً للتحرك واالنتفاض عند كل مفصل في مسار القضية العربية             

شتان ما  . يقال عن الشعب المصري يقال عن الشعب األردني منذ التوقيع على ما سمي سالم وادي عربة               
  .بين أمزجة الشعوب ومواقف األنظمة حيال قضية فلسطين

والتحريـر يعنـي    .  من الصمود والمقاومة إلى أن يتحقق الحلم العربي بتحرير فلسطين          فالمطلوب المزيد 
فكمـا  . التمسك بوحدة فلسطين وإقامة دولة عربية عاصمتها القدس تضم العرب واليهود جنباً إلى جنـب              
ين تعيش  هناك جاليات عربية تقيم في شتى أقطار العالم شرقاً وغرباً، فلتكن هناك جالية يهودية في فلسط               

وذلك مع حفظ حق العودة كامالً للفلسطينيين كافـة إلـى           . بأمان وتتمتّع بحقوق اإلنسان والمواطنة جميعاً     
هذا مع العلم أن عودة الالجئين الفلسطينيين، مقرونة بمعدل أعلـى لإلنجـاب بـين               . ديارهم في فلسطين  

 كفّة السكان اليهود مع الزمن، ال بـل         العرب بالمقارنة مع اليهود، كفيلة بترجيح كفّة السكان العرب على         
وبمجرد قيام الدولة المنشودة، من المحتّم ان يتبدل نمط الهجـرة اليهوديـة جـذرِياً،               . من اللحظة األولى  

هكذا سيكون محتماً ازديـاد كفّـة       . فتغدو حركة الوافدين إلى فلسطين أقل كثيراً من حركة النازحين منها          
إذا كانت إسرائيل تتفوق    : ونختصر هذه الظاهرة المتوقعة بالقول    . الزمنالعرب في فلسطين رجحاناً مع      

) بضم الـذال  (فالعرب يتفوقون عليها بالقنبلة الذُرية      ) بفتح الذال (على العرب اليوم باقتنائها القنبلة الذَرية       
  .هكذا يقضى على فكرة الوطن الصهيوني إلى غير رجعة.أي بالتناسل

وهذا يعني رفـض كـل      . بالصمود والمقاومة، مهما طال الزمن    : الجواب. مرتجىكيف نصل إلى هذا ال    
وعند الحديث عن الصمود والمقاومة فالمقصود بالطبع موقف صارِم مـن           . مشاريع التسويات المطروحة  

األمل معقود على بلوغ الشعب مع الوقت مبلغاً من         . الشعب الفلسطيني خصوصاً والشعب العربي عموماً     
  .صميم والوحدة يمكّنه من فرض إرادته الحرة على حكّامه وعلى العالمالوعي والت

إن كنّا فعالً أصحاب قـضية فهكـذا        . إلى اللقاء مع فلسطين واحدة حرة مهما اشتد العناء وطال االنتظار          
  . يجب أن نفهم قضيتنا

  31/3/2009السفير،     
  

   اوباما من نتنياهو والتسوية موقف .57
  ياسر الزعاترة

، أن  " الحيـاة مفاوضـات   "لبعض ، ال سيما المنحازون لبرنامج التفـاوض ، وأصـحاب شـعار              رأى ا 
تصريحات أوباما بشأن حكومة نتنياهو وحل الدولتين تشكل مؤشرات إيجابية تعكس شعار التغيير الـذي               

 التـي   تبناه الرجل ، وقد تكون إيذانا بخروج الواليات المتحدة من مرحلة التبعية للهواجس اإلسـرائيلية              
  .حكمت واليتي بوش

ليس غريبا أن يأخذ هؤالء مثل هذا الموقف ، والسبب أن إعالنهم عدم خروج أوباما من عباءة بوش في                   
ملف العالقة مع الدولة العبرية سيفرض عليهم سؤال البديل في ظل يمينية نتنياهو ، األمر الذي ال ينطبق                  

 العرب الذين يعلنون صباح مساء أن التـسوية هـي           على الفلسطينيين وحدهم ، بل أيضا على المعتدلين       
  .خيارهم اإلستراتيجي

نذكّر ابتداء بما ذهبنا إليه سابقا حين قلنا إن نتنياهو سيجاهد حتى الرمق األخير من أجل إخراج حكومته                  
من مربع اليمين واليمين المتطرف ، وهو ما كان ، حيث قدم لحزب العمل بزعامة باراك أكثر بكثير مما                   

ستحقه من المزايا والحقائب الوزارية كي يضمه إلى الحكومة ، وبالطبع خشية العزلة الـسياسية التـي                 ي
يمكن أن تترتب على الخيار األول ، مع أننا نؤمن أن العزلة الحقيقية ليست واردة بحال ، اللهـم إال إذا                     
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لعسكرية واألمنية ، وبـالطبع     أدار الرجل ظهره بالكامل لعملية التسوية ، وهو ما لن تسمح به المؤسسة ا             
بسبب ما ينطوي عليه من مخاطر على سمعة الدولة ومصالحها ، واألرجح أنها سترد عليه بـإجراءات                 

  .تقصر عمر حكومته على نحو استثنائي
اآلن ، وفي ظل الحكومة الجديدة التي تضم العمل ، في ذات الوقت الذي تخشى هواجس العزلة السياسية                  

وحات ال تعجب الواليات المتحدة والغرب ، يمكـن القـول إن لعبـة المفاوضـات                إن هي تشبثت بطر   
ستتواصل ، وبالطبع ضمن نفس رؤية الدولتين التي باتت رائجة في أوساط صهاينة الواليات المتحـدة ،                 
بينما يؤمن بها حزب كاديما والعمل ، وال يبتعد عنها نتنياهو نفسه ، بل حتى ليبرمان كمـا تبـدى مـن                      

  .اته األولية الرامية إلى تغيير الصورة السائدة عنهتصريح
من المؤكد أن أوباما لن يتورط في أي مسار سياسي شرق أوسطي يغضب الصهاينة ، فما بالك إن تعلق                   
األمر بمسيرة التسوية ، وهو عندما جاء بهيالري كلينتون بتراثها المنحاز للدولة العبرية وزيرة للخارجية               

يرضي الصهاينة ، فيما جاء تعيين دينيس روس ليعكس الوفاء لطروحات كلينتون ،             ، فقد فعل ذلك لكي      
المنسجمة بدروها مع رؤية اللوبي الصهيوني ، وهو ما يعني أن أي جدل بشأن التـسوية أو االسـتيطان              

  .سيتم بين الصهاينة أنفسهم وبين نتنياهو ، وليس بين هذا األخير وبين أوباما
أن نتنياهو لن يدير ظهره بالكامل لحل الدولتين الذي تحدث عنه أوباما في كلمته              ليس لدينا أدنى شك في      

المقتضبة بشأن تشكيل الحكومة اإلسرائيلية ، والسبب هو أن الحل المذكور صـار يحظـى بمـا يـشبه                   
  .اإلجماع في الدولة ، حتى لو اعترض عليه بعض رموز اليمين

يات ذلك الحل ، لكن الموقف سيكون كذلك حتـى لـو            قد يحدث أن يدخل في مزيد من الجدل حول حيث         
، بل  ) ليس ثمة إسرائيلي يلتزم باالتفاقات ، ونتنياهو ليس استثناء        (كانت تسيبي ليفني هي رئيسة الوزراء       

إن قوته كزعيم يميني قد تجعله أقدر على اتخاذ قرارات تبدو ضرورية لتمرير ذلك الحل مثل منح قيادة                  
:  مدينة القدس يدفعها إلى قبول الصفقة بكل ما تنطوي عليه من بؤس يعرفه الجميع              ما في " تنازال"السلطة  

وقد قلنا من   . من شطب لقضية الالجئين إلى اإلبقاء على الكتل االستيطانية الكبيرة إلى السيادة المنقوصة            
ـ                    اق ،  قبل إن فتح جورج ميتشيل مكتبا له في القدس هو تعبير عن الجدية في مساعي التوصل إلـى اتف

األمر الذي ينبغي أن تأخذه قوى المقاومة والممانعة في االعتبار ، ألن إفشال الحل المذكور وفق الصيغة                 
المشار إليها هو هدف كبير ينبغي أن يجتمع عليه العقالء ، بدل أن يدفعوا ثمنا باهظا ووقتا طويال فـي                    

  .تجاوز تداعياته في حال نجحوا في تمريره
  31/3/2009الدستور، 

  
 تفاوض على الطريقة اإلسرائيلية  .58

  ماجد عزام
، هكذا يمكن توصيف القرار الذي اتخذته حكومة إيهود أولمرت »تفاوض على الطريقة اإلسرائيلية«

برفض المطالب التي طرحتها حركة حماس من أجل التوصل إلى صفقة تبادل لألسرى يتم بموجبها 
 أسير فلسطيني من القادة وأصحاب المحكوميات 450استعادة الجندي جلعاد شاليط مقابل إطالق سراح 

 .العالية، إضافة إلى النساء واألطفال والمرضى، ما يرفع العدد اإلجمالي إلى قرابة األلف أسير
قبل قراءة حيثيات وأسباب قرار الحكومة اإلسرائيلية واألهداف الكامنة وراءه، ال بد من التوقف عند أمر 

مرور ألف يوم تقريباً على أسر شاليط، وضعت القضية ألول مرة بشكل يحمل داللة مهمة جدا، فبعد 
ال يمكن القول طبعا إن إسرائيل أهملت جنديها طوال هذه المدة، بل . رسمي على طاولة مجلس الوزراء

عملت خالل هذه الفترة وبعدة وسائل على استعادته دون االضطرار للتفاوض، ولو بشكل غير مباشر مع 
ت حصارا شامال على قطاع غزة، وقتلت ستمائة مواطن فلسطيني في الشهور األولى حماس، حيث فرض

التي أعقبت عملية األسر، ثم شنت حربا استخباراتية وأمنية هائلة من أجل تحديد مكانه وصوال إلى 
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حرب غزة األخيرة التي كان شاليط على رأس أهدافها غير المعلنة، لدرجة أن وحدات خاصة من 
يش ظلت على أهبة االستعداد على مدار الساعة طوال فترة العدوان أمال في التدخل الشرطة والج

بعد انقشاع الحرب عمد أولمرت إلى تغيير األولويات ورفض تفاهم . الستعادته بعد تحديد مكانه طبعاً
طبع في التهدئة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، بحجة الرغبة في إطالق سراح شاليط أوالً أمالً بال

أن يستفيد من الواقع الذي فرضته الحرب والدمار الهائل الذي أحدثته البتزاز المقاومة وإجبارها على 
 .خفض السقف بما يتعلق بصفقة التبادل

إذن، بعد فشل متراكم لوسائل مختلفة، وبعد ألف يوم على عملية األسر، رفضت الحكومة اإلسرائيلية 
ويمكن قراءة هذا الرفض . وصل إلى صفقة تبادل عادلة ومنصفةبشكل رسمي شروط حماس من أجل الت

 .ضمن عدة سياقات شخصية وفكرية وسياسية
شخصياً، لم يمتلك أولمرت الشجاعة واإلرادة والقوة السياسة الالزمة لتمرير هكذا صفقة في الشارع 

ف يوم في األسر بينما اإلسرائيلي، وهو تحسب تلقى االنتقادات وحتى السخرية من أسباب إبقاء شاليط أل
طرحت المقاومة شروطها الحالية ومنذ صباح اليوم التالي لعملية األسر، لتلمس وتبيان مدى ضعف 

ويمكن اإلشارة إلى القدرة الشخصية والقيادية الكبيرة التي أظهرها رؤساء . أولمرت، الميت سياسيا
الثمانينيات، وأرييل شارون في بداية إسحق رابين في : وزراء سابقين عند إبرام صفقات تبادل لألسرى

 . العقد الحالي
أما البعد الفكري أو األيديولوجي الذي وقف وراء قرار رفض مطالب حماس فيتمثل بالذهنية األمنية 

فرئيس جهاز األمن العام . المتغطرسة التي تتحكم بالمؤسسة السياسية وبالقرار اإلسرائيلي بشكل عام
 رفض الموافقة على الصفقة بحجة عدم تبديد إنجازات مهمة حققها جهازه في ، يوفال ديسكين،»الشاباك«

 على أن المقاومة هزمت في - ورغم ذوبان الرصاص المصهور- الضفة الغربية، كما أنه ما زال مصرا 
غزة، وهي مجبرة بالتالي على تقديم التنازالت، وهو ضغط على أولمرت لممارسة مزيد من االبتزاز 

خدام ورقتي الحصار وإعادة اإلعمار لقبول صفقة تبادل وفق الشروط والمحددات على حماس واست
القرار اإلسرائيلي ينضح كذلك بالغطرسة والعنصرية من حيث اعتبار الموافقة على إطالق . اإلسرائيلية

 ألف أسير بمثابة تنازل كبير، ألن التفاوض مع الفلسطينيين ال يجري على 12 من أصل 450سراح 
اإلقرار بالحق الفلسطيني، أو حتى بالتفاوض مع حركة تحرر وطني تسعى من أجل الحرية قاعدة 

واالستقالل وتقرير المصير، وإنما مع مجموعات من اإلرهابيين ال ينبغي النظر إليهم إال من خالل 
 .مهداف البندقية أو القناص حسب التعبير اإلسرائيلي الشهير

وزراء األخير، فحواه أن أولمرت رفض إخضاع الصفقة للتصويت أمر آخر الفت يتعلق بقرار مجلس ال
رغم طلب الوزير ينيامين بن أليعازر وتأييد وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس األركان غابي أشكنازي، 

هذا ربما يعيدنا إلى أولوية األمن على . ووجود أغلبية وزارية مؤيدة لها حتى وفق مطالب حماس
التفاوض وفق المنطق التقليدي وإيصال : كذلك إلى البعد األساس للقرار اإلسرائيليالديمقراطية، وينقلنا 

األمور إلى حافة الهاوية، واتهام الطرف المقابل بالمسؤولية وخوض حرب إعالمية وسياسية ودبلوماسية 
، وإخافة في حالتنا هذه يجرى التهويل برئيس الحكومة القادمة، بنيامين نتنياهو. إلجباره على االنصياع

حماس أن ما حصلت عليه لن تحصل عليه في المستقبل من أي حكومة قادمة، حسب تعبير أولمرت 
وإذا قرؤوا ال .. ال يقرؤون«موشيه دايان لم يكن يقصد العرب فقط في مقولته الشهيرة  .الحرفي
يرة التاريخية فحسب المس. ، يبدو أنه قصد اإلسرائيليين أيضا»وإذا فهموا سرعان ما ينسون.. يفهمون

الطويلة للثورة الفلسطينية، ووفق وفق الواقع الراهن، لن تتم صفقة التبادل إال وفق شروط المقاومة ولو 
جلعاد شاليط لن يرى النور إال إذا رآه مئات . مع تعديالت بسيطة وطفيفة ال تغير من الجوهر شيئا

 .األسرى القادة وأصحاب المحكوميات العالية
 31/3/2009العرب، قطر، 
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  لبنان عند منعطف دوامة جديدة من العنف؟ .59

 سحر األطرش وبيتر هارلينغ
لقد دخل لبنان فترةً من الهدوء النسبي، حيث يبدو أن الفاعلين الرئيسيين المحليين ورعاتهم من الجهات 

وتشكّل . تراعاألجنبية قد توصلوا إلى اتفاق يقضي بمتابعة المنازلة، أقلّه بصورة عابرة عبر صناديق االق
عملية االغتيال التي استهدفت مطلع االسبوع الماضي مساعد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان 
تذكيراً بمدى هشاشة الوضع، وفي هذا اإلطار يمكن لمسألة المخيمات الفلسطينية العالقة أن تعود لتشكّل 

  .فتيالً صاعقاً من جديد
لتزيد من حدة التوتّر المشتد حالياً في ) والمعروف أيضا بكمال مدحت(ي وتأتي عملية اغتيال كمال ناج

التي تسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية والتي تُشكّل بدورها سلطة تمثيلية » فتح«أوساط حركة 
ول لقد تمت العملية عند مدخل مخيم المية مية حيث كان المسؤ. أساسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان

كان قد أودى بحياة شخصين منذ أيام » فتح«الفلسطيني يحاول التوسط لفض نزاع مسلّح بين عناصر من 
وإذا كانت فرضية تصفية حسابات أخوية غير قابلة لإلثبات، فإن تداولها بصورة واسعة قد يصب . قليلة

يمكنها إالّ أن تزيد من وفي كل الحاالت فإن تصفية شخصية من الصف األول ال . الزيت على النار
  .زعزعة صفوف الحركة وتؤجج نار الصراع على السلطة داخلها

و » فتح«كما يمكن لعملية االغتيال أن تسمم العالقات بين الفصائل الفلسطينية وال سيما بين حركتي 
ن قيام سلطة فالنزاع الذي تتواجه فيه الحركتان على األراضي الفلسطينية حال دو. المتنافستين» حماس«

ال بل أعاق مساعي التوصل إلى اتفاق كان ناجي أحد مهندسيه، وهو اتفاق . مرجعية موحدة في لبنان
كان يرمي إلى تجنيب الساحة الفلسطينية اللبنانية مفاعيل الصراع على السلطة وما قد ينجم عنه من 

متطرف، ففي شهر تشرين الثاني وكان ناجي نفسه يخشى أن تكون الغلبة لمنطق . زعزعة لالستقرار
يسعى كثيرون إلى عرقلة مساعينا وهم ينتمون : "»مجموعة األزمات«الماضي قال ناجي لـ ) نوفمبر(

ففي فلسطين والعالم العربي وأبعد منه، قليلون هم الذين يرون أن لهم مصلحة في . إلى جميع المشارب
  ".لون ما بوسعهم لتعطيل جهودناال بل سيفع. تطبيع األمور في المخيمات اللبنانية

وال شك أن هذه المأساة الجديدة في حد ذاتها تعكس عمق الخلل الوظيفي في شكل إدارة المخيمات، 
 الفلسطيني، سواء بين الفصائل المختلفة أو بين قيادات الفريق الواحد، –فالتنافس و الصراع الفلسطيني 

ي كان يفترض فيها الحفاظ على النظام ، إذ أن عملية اغتيال شل المؤسسات ونسف فعاليتها وصدقيتها الت
ناجي وقعت على مسافة أمتار من حاجز لمنظمة الكفاح المسلّح، وهو الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن 
ضبط األمن في المخيمات في إشارة واضحة على عدم فعالياتها، بل إن ذلك شكل ضربة قاضية 

  .لصدقيتها
عملية التي نفذت على مسافة قريبة من حاجزٍ آخر هو حاجز الجيش اللبناني، تُشكّل صفعة كما أن هذه ال

لجهاز األمن اللبناني، كما تشاء سخرية القدر أن يكون االنفجار قد جاء ليشوش على اجتماع وزارء 
ولعّل ما حصل ". الجرائم اإلرهابية"الداخلية العرب في بيروت الذين التقوا للبحث في ضرورة مكافحة 

  .يشكل برهاناً ساطعاً على محدودية القدرة على إدارة المخيمات وفق قاعدة تشديد القبضة األمنية حولها
إن المشكلة ذات طبيعة سياسية بامتياز وتتمحور حول رهانات وتوازنات طائفية لبنانية متعددة حيال 

تجاذبات العربية والفلسطينية الداخلية، وما كانت  الفلسطيني مروراً بالخالفات و ال- النزاع اإلسرائيلي 
هذه األخيرة لتكون على هذا القدر من الحدة لوال كثرة األطراف الثالثة المتأهبة لتسخير األطراف 

ومن دون إطالق أحكام مسبقة حول الجهة التي تقف وراء االعتداء، فال شك . الفلسطينية لخدمة مآربها
  . المتطورة تقنياً تمثّل دليالً على أهمية التحديات التي تواجه الجهات االمنيةأن ظروف عملية القتل



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1390:         العدد       31/3/2009الثالثاء  :التاريخ

لكي يبديا في فلسطين إرادة للمصالحة قد تجعل » حماس«و » فتح«فالضرورة التي تحرك اليوم كلّاً من 
وال شك . خرىمن المخيمات اللبنانية الساحة المفضلة لمواجهات في صورة معاكسة لما يدور في أماكن أ

أن كثرة عدد المشتبه بهم كما الفارق الكبير بين مناخ التهدئة اإلقليمي والتحريض الضمني يعلالن 
المخاوف الضمنية التي كانت لدى كمال ناجي، فالمخيمات الفلسطينية في لبنان تبقى ساحة تحرك 

  .خيوطها باطنيات السياسة اإلقليمية
ريقة إدارة المخيمات الفلسطينية، هذا المكان المحرم على السلطات اللبنانية و إن الحاجة ملحة لمراجعة ط

المشرع على جميع التدخالت األخرى الرامية إلى تفكيك وحدة القيادة الفلسطينية، أما السياسة التي 
ى عل» فتح«تنتهجها الواليات المتحدة وبعض حلفائها العرب حتّى الساعة والتي ترمي إلى تأليب 

بهدف عزل الثانية وإضعافها، فإنها قد تهدد بإغراق بلد بكامله، على عكس ما تدعيه تلك » حماس«
  .الجهات حول دعم استقراره الهش

عن طريق إعادة هيكلة منظمة (إن عملية بناء هيئة جماعية فلسطينية تناط بها مهمة إعادة األمن الميداني 
من اللبناني والدفاع عن المصالح الفلسطينية المشتركة في لبنان، ، والتنسيق مع جهاز األ)الكفاح المسلح

يجب أن تكون على جدول األعمال وأن تحظى بدعم األسرة الدولية، ال سيما في سياق المفاوضات 
لقد آن األوان للتوصل إلى . الجارية في القاهرة بهدف إيجاد آليات للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

لمشترك تسمح بتمثيل الالجئين تمثيالً متماسكاً وبإدارة المخيمات إدارةً موحدةً في وقت صيغة للعيش ا
  .ينذر بدوامة عنف جديدة

  31/3/2009الحياة، 
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