
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شروط واشنطن ورام اهللا لتشكيل حكومة وحدةحماس ترفض 
  مشاركتنا في لجنة تشكيل الحكومة ال يعني دخولها: الجهاد اإلسالمي

  روبا تطالب برفع حركة حماس من قائمة اإلرهابحملة توقيعات واسعة في أو
   القدسأي تعويض عن منازل في مدينةالقبول بفتوى تحرم 

  طوني بلير يزور غزة ويتفقّد المناطق المنكوبة جراء الحرب اإلسرائيلية
  "إسرائيل"ن لحرب جديدة مع مستعدو :حزب اهللا

شــروط أمريكيــة فلــسطينية
  لتشكيل حكومة الوحدة

 ٣ص... 
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            ٢ ص                                     ١٣٦٠: العدد               ١/٣/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   يطالب الحكومة اإلسرائيلية المقبلة أن تلتزم بمتطلبات الشرعية الدوليةعباس  .٢
 ٤    ويصف حوار القاهرة بلقاء المتعبينعسكرية في نهر البارد زكي ينفي وجود قاعدة .٣

    
    :ةالمقاوم
 ٥  شروط واشنطن ورام اهللا لتشكيل حكومة وحدةحماس ترفض  .٤
 ٥  ماضون في مشروع المصالحة الوطنية: مشعل .٥
 ٦  الديموقراطية ترحب بنتائج الحوار في القاهرة .٦
 ٦ مشاركتنا في لجنة تشكيل الحكومة ال يعني دخولها: اد اإلسالميالجه .٧
 ٦  حماس تحمل االحتالل مسؤولية إعاقة صفقة شاليط .٨
 ٧  حماس تنفي زيارة أبو مرزوق لذويه في غزة .٩
 ٧   لتحرير القدس وجميع األراضي المحتلةنصر غزة هو بداية: حمدان .١٠
 ٧  طلقا من غزة في المجدل عسقالنأسقوط صاروخين  .١١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨  سرائيل ومنظمات يهودية تدعو أوروبا إلى مقاطعة مؤتمر ديربان لمكافحة العنصريةإ .١٢
 ٨  الليكود يعمل على إعداد ورقة للسالم لتحسين صورته في العالم  .١٣
 ٩ الليكود يتخلى عن فكرة ضم كاديما الئتالفه واألنظار تتجه نحو حزب العمل .١٤
    

    :األرض، الشعب
١٠   القدسمدينةأي تعويض عن منازل في القبول بفتوى تحرم  .١٥
١٠  غزة  بسبب عدوان"إسرائيل"مسيحيون فلسطينيون حاولوا إلغاء زيارة البابا إلى  .١٦
١٠  سسجلوا صفحات في موسوعة جينتفي سجون االحتالل أسرى : تقرير .١٧
١١  لي يعانون مشاكل جلديةمعتقلو سجن نفحة االسرائي .١٨
١١  عودة عدد من جرحى العدوان إلى غزة ووعود بإدخال المساعدات اإلنسانية .١٩
١١ نيعلى الحدود المصرية وفقدان آخر فلسطينيين من داخل نفق ٤انتشال جثامين  .٢٠
   

   :اقتصاد
١١  خطة فياض إلعمار غزة تضر باالقتصاد وتكرس الفوضى: اتحاد المقاولين الفلسطينيين .٢١
 ١١  لمشاركة في مؤتمر المانحينامن  الخاصالفلسطيني وفد القطاع مصر تمنع  .٢٢
 ١٢ ت االقتصادية المدمرة في غزةالحكومة المقالة تتعهد بالمساهمة في إعمار القطاعا .٢٣
   

   :صحة
 ١٢   مليون دوالر٢٠٠اعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة تحتاج الى ": الصحة العالمية" .٢٤
 ١٢ استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها خالل العدوان على غزة .٢٥
   

   : األردن
١٣ العاهل األردني يطالب ميتشل بتحرك سريع إلطالق مفاوضات على أساس حّل الدولتين .٢٦
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   :لبنان
١٣  "إسرائيل"مستعدون لحرب جديدة مع  :حزب اهللا .٢٧
   

   :عربي، إسالمي
١٣   ترفع إلى الجامعة العربية تقريراً باحتياجات إعادة اإلعماراللجنة المكلفة بزيارة غزة .٢٨
١٤  خمس دول عربية قدمت مساهماتها لدعم موازنة السلطة الوطنية: الجامعة العربية .٢٩
١٤  اس أن يكون موقفه من حرب غزة تماهياً أيديولوجياً مع حمينفيردوغان أ .٣٠
١٤  بعد مواقفه الداعمة لغزة" أردوغان"الكيان الصهيوني يسعى إلى تصفية : صحيفة تركية .٣١
١٥  حول جرائم إسرائيل في غزة افتتاح ملتقى دولي: الجزائر .٣٢
١٥  ع الجوالناالحتالل اإلسرائيلي يلوث ينابي .٣٣
   

   :دولي
١٥  طوني بلير يزور غزة ويتفقّد المناطق المنكوبة جراء الحرب اإلسرائيلية .٣٤
١٥  أموال إعمار غزة ستسلم إلى السلطة الفلسطينية: سوالنا .٣٥
 ١٦  حملة توقيعات واسعة في أوروبا تطالب برفع حركة حماس من قائمة اإلرهاب .٣٦
١٦  "إسرائيل"لحماية عنصرية ديربان مؤتمر واشنطن تقاطع  .٣٧
١٦  المساعدات اإلنسانية للغزاويين دون إيجاد حل سياسي مضيعة للوقت: الصليب األحمر .٣٨
١٦  ضابط ومالح٤٠٠سفينة حربية أمريكية ترسو في ميناء حيفا وعلى متنها  .٣٩

   
    :حوارات ومقاالت

١٦  بشرط أال تهددنا.. اإلسرائيليون يؤيدون قيام دولة فلسطينية: نتنياهو .٤٠
١٨  وإقامة اتصاالت دولية" الخارجية"ي سكني داخل مستوطنة ال يمنعني من تول: ليبرمان .٤١
٢٠ وحيد عبد المجيد... فما هو االحتمال العربي؟ ...الليكودي المقبل سيكون على يمين نتانياهو .٤٢
٢١  عبد اهللا عواد ... "فتح"أي برنامج سياسي هذا يا  .٤٣
٢٤  أسعد عبد الرحمن. د... أنغام غربية جديدة في معزوفة المعايير المزدوجة .٤٤
٢٥  جيمس زغبي ... آلة الدعاية الصهيونية كيف عملت في معركة غزة .٤٥
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  شروط أمريكية فلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة .١

إن الفصائل الفلـسطينية     "، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال      ١/٣/٢٠٠٩األيام، فلسطين،    نشرت
تسير بخطوات ثابتة تجاه المصالحة الوطنية ومن أجل حكومة وحدة وطنية أو إجماع وطنـي برعايـة                 

ة وأضاف في تصريحات صحافية عقب استقباله خافير سوالنا الممثل األعلى للـسياس            ".مصرية وعربية 
يجب أن تلتزم هذه الحكومة بالتزاماتنا المعروفة ومـن ضـمنها حـل              "األوروبيالخارجية في االتحاد    

الدولتين وااللتزامات الدولية الموقعة ليكون كل شيء واضحاً أمام هذه الحكومة لتمارس عملها ألننـا ال                
  ".نريد أن نعود إلى الحصار الذي عانينا منه في الماضي
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وفي ..ل الحكومة الفلسطينية معروفة، وكما قلنا ماذا نريد من هذه الحكومة أن تكون              شروط تشكي : "وتابع
األساس قلت يجب أن تكون هذه الحكومة قادرةً على عدم جلب حصار آخر كما حصل في الماضي، وال                  

  ".أعتقد أن هناك من يعترض على ذلك سواء االتحاد األوروبي أو اإلدارة األميركية
أمله في أن يكون هناك دعم دولي سريع من كل األطراف من أجل إعادة بناء غزة،                وأعرب الرئيس عن    

مشدداً على أن تكون هناك آلية واحدة لهذه المساعدات وهي من خالل السلطة الفلسطينية والتنفيذ عبـر                 
  .المنظمات الدولية

  كلينتون هيالري ، أن وزيرة الخارجية األمريكية ١/٣/٢٠٠٩الحياة وفي السياق نفسه ذكرت 
 إذا.  مهم األمر أناعتبر  ":  دعمها فكرة الوحدة الفلسطينية، وقالت     "أميركاصوت  " إلذاعة في حديث    أكدت

 حماس تعرف الشروط التي فرضتها      أنكانت هناك مصالحة وخطوة نحو قيام سلطة واحدة، من الواضح           
(...)  السابقة   تااللتزاما واحترام   يلبإسرائعليهم نبذ العنف واالعتراف     ... اللجنة الرباعية والقمة العربية   

 سالم  إلى تعزيز الجهود للتوصل     إلى أو نتيجة ايجابية للشعب الفلسطيني      إلى سنتوصل   أننا ال اعتقد    وإال
  ." قيام دولة فلسطينيةإلىيؤدي 

  
   يطالب الحكومة اإلسرائيلية المقبلة أن تلتزم بمتطلبات الشرعية الدوليةعباس  .٢

السير "عباس إنه بحث مع سوالنا األوضاع الفلسطينية والحوار الداخلي و         ي محمود   الرئيس الفلسطين قال  
وأضـاف أن الجـانبين ناقـشا       ". بخطوات ثابتة تجاه المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية        
ال تلتزم بااللتزامـات الـسابقة وأ     "المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، مطالبا إياها بأن          

  .  "تعود بنا إلى نقطة الصفر
وقف النشاطات االسـتيطانية وتطبيـق خطـة        "ودعا الرئيس الفلسطيني الحكومة اإلسرائيلية المقبلة إلى        

متطلبات الشرعية الدولية التي يفتـرض أن تلتـزم بهـا الـسلطات             "، معتبرا ذلك من     "خريطة الطريق 
ردينـة إن عبـاس أكـد        اسة الفلسطينية نبيل أبـو    قال الناطق بلسان الرئ   ومن جهة أخرى    . "اإلسرائيلية

للمبعوث جورج ميتشل خالله اجتماعهما في رام اهللا ليل الجمعة أنه مستعد للتعامل مـع أيـة حكومـة                   
  . إسرائيلية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية

  ١/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
  اهرة بلقاء المتعبين ويصف حوار القعسكرية في نهر البارد زكي ينفي وجود قاعدة .٣

ما يشاع عن وجود قاعدة عسكرية في     "نفى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي           
 ".المعالجة تتم بطريقة بطيئة ولكن مـن دون مـشكالت         " أن   إلى، الفتا   "أراض مصادرة   أومخيم البارد   

مع الرئيس فؤاد الـسنيورة وضـع اللمـسات         اللقاء  "أمس، إلى أن    " تلفزيون لبنان  "إلى في حديث    وأشار
 المتخذة عنـد    األمنية اإلجراءاتاألخيرة لكل ما يتعلق بهموم نهر البارد، كما جرى االتفاق على تخفيف             

  ".مداخل المخيم
لن يكونوا عبئا بل رافعة، وال يتدخلون في الشأن الداخلي          " الفلسطينيين   أنوجدد السفير زكي التأكيد على      

لن تكون سكيناً فـي خاصـرة الـسلم         " المخيمات   أن، مشدداً على    "سافة واحدة من الجميع   ويقفون على م  
استمرار االتصاالت مع المؤسسات اللبنانية     "كما لفت إلى    ".  وهذا ما بدأ تنفيذه في مخيم نهر البارد        األهلي
إلى قرارات تتخذ فـي     بحاجة  "، مشيرا إلى أنه     "لم يتوقف "اللبناني   - وأكد أن الحوار الفلسطيني    ".المعنية

  ".مجلس النواب
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ـ        "ترتيب البيت الفلسطيني  "وفي الشأن الفلسطيني، دعا إلى       لقـاء  "، واصفاً لقاء القاهرة يوم الخمـيس بـ
 من راهن على وقوف الناس معه بعد فتح معركة فشل، ومـن راهـن               إذالمتعبين ومكره أخاك ال بطل،      

  ." الضحايا فشلن لكثرةي يبكاإلسرائيلياتعلى أن يجعل النساء 
  ١/٣/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 

  
  شروط واشنطن ورام اهللا لتشكيل حكومة وحدةحماس ترفض  .٤

وصفت  حركة حماس، أن رائد الفي، غزة نقالُ عن مراسلها في ١/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، أفادت 
لفلسطيني تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، التي رهنت فيها نجاح الحوار ا

وشدد القيادي . "تدخل سافر في الشأن الفلسطيني ال يمكن القبول به" بأنها ،"إسرائيل"ـباعتراف الحركة ب
إسماعيل رضوان على رفض الحركة التدخل األمريكي في الشأن الفلسطيني الداخلي،  .في الحركة د

  ."وط الرباعية الدوليةحماس عند موقفها الرافض االعتراف بالعدو اإلسرائيلي وشر"مؤكداً أن 
الحوار شأن فلسطيني داخلي يسعى إلى تحقيق "وقال رضوان في تصريحات صحافية، أمس، إن 

مصالحة وطنية من المقرر أن تُفضي إلى إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة 
كا وغيرها من األطراف وطنية تلتزم الثوابت الفلسطينية، ويرضى عنها الشعب الفلسطيني، وليس أمري

  ."الدولية
جميع األطراف بعدم الرضوخ لهذه الضغوط األمريكية التي يفترض أن تتوجه للكيان الصهيوني "وطالب 

  ."بصفته العدو الذي يحتل أرضنا ويمارس العدوان واغتصاب األراضي وتهويد القدس
 ،وكاالتوال ، سمر خالد،لمحتلةراضي ااأل نقالً عن مراسلتها في ١/٣/٢٠٠٩الرأي، االردن، وأضافت 

 أي حكومة وحدة مع التي قال فيها إن [ن تصريحات عباسقال إأيمن طه مسؤول في حماس في غزة أن 
 .لى حكومة وحدةإ تقوض فرص التوصل "]سرائيلإ"حركة حماس يجب أن توافق على حل الدولتين مع 

 وأن حماس لن تقبل بأي حكومة ،وأضاف أن الحركة ترفض أي شروط مسبقة لتشكيل حكومة الوحدة
 ."سرائيلإ"ـوحدة تعترف ب

  
  ماضون في مشروع المصالحة الوطنية: مشعل .٥

رئيس المكتب السياسي ، أن  نورالدين االعثر،دمشق نقالً عن مراسلها في ١/٣/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
م لحركة حماس خالد مشعل أكد مضي حركته في مشروع المصالحة الفلسطينية وفي كل ما يخد

لن يرى " إلى أن الجندي اإلسرائيلي االسير غلعاد شاليت المحتجز لدى الحركة المصلحة الوطنية، الفتاً
الهيئة األردنية لدعم وإسناد " من جاء ذلك خالل استقباله وفداً. "النور حتى يرى أسرانا وأسيراتنا النور

  . "المقاومة
 المساعي المصرية والعربية إلطالق الحوار كنا قبل أيام في القاهرة، وتجاوبنا مع": وقال مشعل

الفلسطيني، رغم جرحنا النازف دما في غزة وعزابا ومعاناة في الضفة بفعل مئات السجناء في سجون 
المصالحة الماضون "وأوضح أن . "السلطة، ومع ذلك تسامينا على الجراح وان كنا لن نتخلى عن مطالبنا

 االجتماعي وأخوة أبنائه ووحدة غزة والضفة مع كل أرضنا فيها هي التي تحفظ وحدة الشعب ونسيجه
الفلسطينية جسد واحد ومع الداخل والخارج الفلسطيني وعلى طريق حماية مشروع المقاومة والتمسك 

 إلى أن الملفات التي تعالج في ، الفتاً"و مساومةأبثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه من دون انتقاص 
الوحدة الوطنية واألجهزة األمنية في غزة والضفة ومنظمة التحرير حكومة "حوار القاهرة هي 

 حتى تكون لنا خيمة حقيقية تجمع الداخل والخارج وال تحصر القضية الفلسطينية في الضفة ،الفلسطينية
وغزة، وحتى تكون لنا منظمة حقيقية تحافظ على التراب وعلى المنجزات السابقة وتحشد الطاقات كلها 

  ."ب وكرامته ومصالحه، إضافة إلى ملف االنتخابات والمصالحة الفلسطينيةجل الشعأمن 
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قرارنا االستراتيجي، نحن فصائل المقاومة وحماس، بصورة مباشرة ": وطمأن مشعل الوفد األردني قائال
الذين فشلوا في حربهم في نزع سالح " أن ، مؤكداً"هو المقاومة حتى نستعيد كل شبر من فلسطين

سر إرادة المقاومين، لن ينجحوا في السياسة وفي اإلجراءات األمنية والبوارج التي المقاومة وك
 ."يستقدمونها من أعالي البحار

 سياسية إلى ة رسال وّجهمشعل أن دمشق من ٢٨/٢/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضاف 
 العربية واإلسالمية هو الكيان األردن، مشّددا فيها على أن الخطر الحقيقي الذي يهّدد األردن وكل البالد

إلى سّدة الحكم، مشيرا إلى أّن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية " نتنياهو"الصهيوني، خاّصةً مع قدوم 
  . حريصةٌ على أمن األردن واستقراره، مجّددا الرفض القاطع لفكرة التوطين أو الوطن البديل

 
  ةالديموقراطية ترحب بنتائج الحوار في القاهر .٦

اعتبرت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تشكيل اللجان الخمس للحوار الفلسطيني ومرجعيتها : غّزة
  .وبمشاركة جميع الفصائل خطوة إلى أمام على طريق إنهاء االنقسام المدمر

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان خالل مسيرة نظمتها الجبهة أمس في مدينة غزة 
كرى انطالقتها األربعين، إن نجاح الحوار يتطلب اعتماد الحل الوطني المرتكز على وثيقة لمناسبة ذ

الوفاق الوطني وإعالن القاهرة، والتقدم من خالل ذلك لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات 
ة الفلسطينية رئاسية وتشريعية متزامنة وفق التمثيل النسبي الكامل، وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات السلط
  .في الضفة الغربية والقطاع، وفك الحصار وإعمار قطاع غزة ومعالجة مشكالت الفقر والبطالة

ودعا إلى توفير مناخات وظروف نجاح الحوار بالحرص على استمرار وقف الحمالت اإلعالمية بين 
عليا على المصالح حركتي فتح وحماس، وإغالق ملف االعتقاالت السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية ال

لى أن هناك قوى داخلية لفت إو. الفئوية، ونبذ المحاصصة الضارة بين الحركتين التي تفاقم األزمة
  .وخارجية متضّررة من إنهاء االنقسام وستعمل على عرقلة المصالحة

  ١/٣/٢٠٠٩الحياة، 
  
 مشاركتنا في لجنة تشكيل الحكومة ال يعني دخولها: الجهاد اإلسالمي .٧

 ، كان مسماهااًددت حركة الجهاد اإلسالمي موقفها الرافض من المشاركة في حكومة فلسطينية أيج: غزة
وذلك كونها من إفرازات اتفاق أوسلو، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تشارك في لجنة تشكيل الحكومة التي 

  .شكلت في إطار الحوار الوطني
مشاركتنا في لجنة تشكيل الحكومة التي تم " إن "قدس برس"وقال القيادي في الحركة إبراهيم النجار لـ

االتفاق على تكوينها في إطار الحوار كواحدة من خمس لجان، هو للتوفيق فقط بين حركتي فتح وحماس 
  ". في تجاوز العقبات وليس للمشاركة في الحكومة أو دخولهاةوالفصائل، والمساعد

  ٢٨/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  إعاقة صفقة شاليطحماس تحمل االحتالل مسؤولية  .٨

أكدت حركة حماس أن االحتالل هو الذي يعيق إنجاز صفقة إطالق سراح الجندي الصهيوني : غزة
  . جلعاد شاليط من خالل رفضه االستجابة لمطالب المقاومة الفلسطينية

 السبت، تعليقًا على ما تردد في وسائل اإلعالم عن طلب الحركة،وقال إسماعيل رضوان القيادي في 
المشكلة فيما يتعلق بشاليط ليست : "غير مباشرة إلنجاز الصفقة" ماراثونية"إلجراء مفاوضات  ونيصهي

لدينا، نحن لدينا مطالب واضحة؛ وهي مطالب إنسانية تتعلق بإطالق سراح األسرى والمعتقلين في 
  ". سجون االحتالل
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صر من أجل إنجاز هذا الملف، وأشار إلى أن اآللية التي يجري الحديث عنها اآلن سبق أن طرحتها م
  .  لكن العراقيل أتت من االحتالل،ووافقت عليها حركة حماس

وأكد أن الحركة جاهزة إلجراء مفاوضات غير مباشرة مع االحتالل الصهيوني من أجل سرعة إنجاز 
  .هذا الملف، شريطة استجابة االحتالل لمطالب المقاومة الفلسطينية

  ١/٣/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  حماس تنفي زيارة أبو مرزوق لذويه في غزة .٩

 ومتطابقة قيام نائب رئيس المكتب ةكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى متعددفي حين أ :رام اهللا
لى قطاع غزة مساء يوم الخميس، نفى أسامة إبو مرزوق بزيارة خاطفة أ موسى  لحركة حماسالسياسي

  .نها عارية عن الصحةإألنباء التي قال هذه ا حركةالالمزيني القيادي في 
ن موضوع التهدئة وقال المزيني أن ربط الزيارة بحدوث تقدم في موضوع التهدئة غير صحيح، أل
  .يراوح مكانه، موضحا أن الحركة ال تلهث وراء التهدئة التي لم يحدث فيها أي جديد

اءات أمنية مشددة استمرت نحو حيطت بسرية وإجرأوقالت هذه المصادر أن زيارة أبو مرزوق التي 
ساعتين ونصف من السابعة مساء وحتى العاشرة والنصف، وأنه قام خاللها بزيارة عائلته القاطنة في 
مخيم يبنا القريب من الحدود المصرية، ومن ثم غادر دون أن يجري أية اجتماعات مع قادة في الحركة 

 .حراج مصرإأبو مرزوق جاء خشية من  نفي حماس لزيارة  أنوضحت هذه المصادرأو .بالقطاع
  ١/٣/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 

  
  نصر غزة هو بداية لتحرير القدس وجميع األراضي المحتلة: حمدان .١٠

أكد أسامة حمدان القيادي البارز في حركة حماس أن الحركة ستعمل على إعادة بناء قطاع غزة : المنامة
  .، مشيرا إلى أن القطاع سيكون قاعدة لتحرير فلسطينليكون قادرا على المقاومة والصمود أمام العدو

في العاصمة " جمعية مناصرة فلسطين"جاء ذلك خالل كلمة له في مهرجان جماهيري حاشد نظمته 
 بحضور ومشاركة الفتة من عدد من ،"وانتصرت غزة"البحرينية المنامة مساء الجمعة تحت عنوان 

 إضافة إلى حشد من المواطنين البحرينيين والجالية الفلسطينية النواب وبعض العلماء والدعاة والمفكرين،
  .والعربية

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، أكد ضرورة  اإلفراج عن جميع المعتقلين في الضفة الغربية؛ من أجل 
تهيئة األجواء لنجاح الحوار، الذي شدد على ضرورة أن يتم وفق األجندة الفلسطينية وبعيدا عن 

  .ت والضغوط الخارجيةاالشتراطا
وأكد ضرورة العمل على كسر الحصار عن قطاع غزة، مشددا  على أن حماس تصر على فتح معبر 

  .رفح ليكون قناة اتصال للقطاع وفلسطين باألمة العربية
أما في موضوع تهجير الفلسطينيين من القدس فقد طالب حمدان األمة بالوقوف ضد هذه الممارسات، 

 اليوم هي معركة القدس التي تتعرض بيوتها للتدمير، معتبرا أن نصر غزة هو بداية وقال أن معركتنا
  .لتحرير القدس وجميع األراضي المحتلة

  ١/٣/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  طلقا من غزة في المجدل عسقالنأسقوط صاروخين  .١١

 وسقط صاروخان فلسطينيان سرائيلية،إتواصل إطالق الصواريخ من قطاع غزة على مدن وبلدات : غّزة
وأصاب أحد .  كيلومتراً شمال القطاع صباح أمس١٥في مدينة المجدل عسقالن على بعد نحو 

الصاروخين مؤسسة تعليمية خالية من الطالب بسبب عطلة السبت لدى اليهود، فيما سقط اآلخر في 
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 إن أضراراً لحقت بمبنى ذاعة العبريةوقالت اإل. منطقة مفتوحة في المدينة، من دون وقوع إصابات
  .المؤسسة التعليمية

 في النقب الغربي، من دون "سدوت نيغف"كما أطلق مقاومون فلسطينيون صاروخاً ثالثاً سقط في منطقة 
كتائب حزب "طالق الصواريخ بعد، علماً أن إولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن . وقوع إصابات
  .الصواريخ في األسابيع االخيرةطالق جميع إ تبنت "اهللا في فلسطين

  ١/٣/٢٠٠٩الحياة، 
 
  سرائيل ومنظمات يهودية تدعو أوروبا إلى مقاطعة مؤتمر ديربان لمكافحة العنصريةإ .١٢

 وثالث منظمات يهودية كبيرة في الواليـات        اإلسرائيليةتوجهت وزارة الخارجية    : نظير مجلي : تل أبيب 
راك أوباما، على قرارها مقاطعـة مـؤتمر ديربـان الثـاني             الرئيس با  إدارة إلىالمتحدة، أمس، بالتحية    

السامية تحـت   ل هذا المؤتمر يروج     أن تحذو حذوها بدعوى     أنودعت دول أوروبا    . لمكافحة العنصرية 
 المقاطعة األميركية، التـي سـبقها       إن اإلسرائيليةوقال ناطق بلسان الخارجية     . شعار مكافحة العنصرية  

 تنـسحب مـن     أنلباب أمام تراجع العديد من الدول والتنظيمات في العـالم            من كندا، تفتح ا    مماثلقرار  
 إلـى وهي تطمـح اآلن     . إسرائيلالمؤتمر وتلقن منظميه درسا في الموضوعية والنزاهة في التعامل مع           

 هولندا وبريطانيا والدانمارك وغيرهـا مـن دول         إلقناعاستغالل الشهر المتبقي على التئام هذا المؤتمر،        
  .وإضعافهعزل هذا المؤتمر الغرب ب

 الرئيس أوباما علـى     إدارة، تسيبي ليفني، بيانا، أمس، شكرت فيه        اإلسرائيليةوأصدرت وزيرة الخارجية    
 هـذا المـؤتمر     إنوقالـت   . تعبير حقيقي وشجاع عن القيم السامية لقائدة العالم الحر        "موقفها وقالت انه    

انـه  " وأضـافت .  إال غطاء تستخدمه لتبرير نشاطها     "مكافحة العنصرية "مكرس للعداء لليهود وما شعار      
  ." على العالقات الوثيقة التي تربط بلديناإضافيدليل 

 أهنـئ "وقـال فـي بيـان       . كم دعم مسؤول في حزب الليكود اليميني النائب سيلفان شالوم هذه الخطوة           
. "إسـرائيل زاماتها حيـال     تحترم الت  األميركية الحكومة   أنالواليات المتحدة على هذا القرار الذي يثبت        

الرئيس اوباما على حق لرفضه المشاركة      " أن وأكدتورحبت المجموعات اليهودية الموحدة بهذا القرار       
 هذا المؤتمر يثبت    إن قالت فيه    مماثال اليهودية األميركية بيانا     "ايباك"وأصدرت منظمة   . "في هذه المهزلة  

العصبة اليهودية ضد   "وقالت  . ا يتعلق األمر بدولة اليهود     تفتقد للموضوعية عندم   المتحدة منظمة األمم    أن
وقال وليم داروف،   .  الصهيونية كحركة عنصرية   إدانة عهد   إلى أوباما صد المحاوالت للعودة      إن "التحقير

 أميركا رفضت وترفض تلطيخ اسمها بقـرارات        إنالناطق بلسان اتحاد المنظمات اليهودية في واشنطن،        
 . معادية لليهود

  ١/٣/٢٠٠٩رق األوسط، الش
  
  الليكود يعمل على إعداد ورقة للسالم لتحسين صورته في العالم  .١٣

 تحسين صورته فـي العـالم       إلى بزعامة بنيامين نتانياهو     "ليكود"يسعى حزب   ،   آمال شحادة  -الناصرة  
وفق  ورقة سالم، تكون،     إعداد على   األيامويركز في هذه    .  على وجه الخصوص   األميركية اإلدارة وأمام

، مثلما فاجأه رئيس الوزراء اليميني الـسابق       "مفاجئة للعالم "ما قال النائب أيوب قرا المقرب من نتانياهو،         
  . مناحيم بيغن بالسالم مع مصر

 جانـب الملـف     إلى، ستكون مزارع شبعا وقرية الغجر وهضبة الجوالن،         "ليكود"وبحسب ما يخطط له     
ومع الحديث عن توجه نتانياهو نحو سالم مع سـورية          . المالفلسطيني، محط اهتمام الحزب في ملف الس      

، بدأت هيئات داخل الحزب تعد الحتمال بدء ذلك خالل فترة قـصيرة             "قتةؤالتسوية الم "انطالقا من فكرة    
  .من تشكيل الحكومة
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 استفتاء شعبي في    إجراء الخطوات   أولى لجنة خاصة ستهتم بقضيتي الغجر وشبعا وستكون         إنوقال قرا   
 قال سكان القرية انهم يحملـون       إذا": وأضاف. إليها لتحديد الجهة التي ترغب القرية في االنضمام         الغجر

 لبنان، فبـأي منطـق      إلى يرفضون االنضمام    وأنهمهويات سورية ولديهم جميع الوثائق التي تثبت ذلك         
  ."سكان فيها؟ جهات ال يرغب الإلىسيجري التفاوض مع لبنان على مصيرهم ونقل مسؤولية هذه القرية 

 إلـى من جهتنا، نطمح    ": وأضاف،  "حزب اهللا " مصيرها سيتوقف على وضعية      إن مزارع شبعا، فقال     أما
 جانـب   إلـى  سيطرة عليها،    أو وضع ال يكون فيه وجود لحزب اهللا في المنطقة الحدودية            إلىالوصول  

.  ضمن تسوية معينة   أو) ونيفلي( تحقيق ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية        وباإلمكان. فرض االستقرار فيها  
  ." وقت مضىإيوبمثل هذه الوضعية سيكون حل قضية مزارع شبعا اقرب من 

 الـرئيس   إدارة الوضع في منطقة الشمال برمتها منوط بطبيعة العالقة التي ستنـشأ بـين               أنوتابع قرا   
ـ    إلى التوصل   أن وأضاف.  وسورية إيران باراك اوباما وكل من      األميركي  األطـراف ين   صيغة تفاهم ب

، وبالتالي سينعكس على طبيعة العالقة مـع سـورية          اإليرانية تحول في توجه القيادة      إلىالثالثة سيؤدي   
وباسـتثناء  . ال يرون مشكلة مـع لبنـان      " قادة حزبه بمن فيهم نتانياهو       أن إلى وأشار.  مع لبنان  وأيضا
 األوضـاع ة الحدودية ال يشوب      حول مزارع شبعا وضرورة إبعاد سيطرة حزب اهللا عن المنطق          اإلشكال

 قلق، بل على العكس، يمكن التفاهم مع الطرف اللبناني بسرعة موازية لسورية في              أو خوف   أيمع لبنان   
  ."حال انطلقنا في مفاوضات سالم مع دمشق

قيادة الحزب تعد اقتراحات تشمل انسحاباً جزئياً من        " إن للسالم مع سورية، قال قرا       "ليكود"وفي تخطيط   
مقابل ) مجدل شمس وبقعاتا وعين قينيا ومسعدة والغجر      (والن بما في ذلك من القرى السورية الخمس         الج

هذه التـسوية   " أن وأضاف. " ووقف دعم حزب اهللا وحماس     وإيرانوقف التحالف العسكري بين سورية      
انـسحاب  قتة بفترة زمنية محددة، لضمان تثبيت الهدوء ومنعا لتكرار الخطأ الذي وقـع بعـد            ؤستكون م 
 من قطاع غزة، وما حصل في ما بعد من تعزيز قدرات حماس العـسكرية وسـيطرتها علـى                   إسرائيل
  ."القطاع

 تـضمن   األرض ضـمانات علـى      إلىالمفاوضات مع سورية سترتكز باألساس      "ان  " ليكود"وترى قيادة   
 التقدم خطـوة    كانإمومن دون ذلك ال يرى الحزب       .  غزة ثانية  إلىسالماً في منطقة الجوالن ال يحولها       

  ."إحيائهاواحدة في مسيرة السالم التي يرغب الجميع في 
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة،  

  
 الليكود يتخلى عن فكرة ضم كاديما الئتالفه واألنظار تتجه نحو حزب العمل .١٤

 إلى طريق مسدود، وقالت مصادر فـي        "كاديما"، ورئيسة حزب    "يكودللوصلت مفاوضات رئيس حزب ا    
صرف النظر عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع كاديما إال أنه لم يغلق الباب               الليكود أن الحزب    
وتتجه أنظار الحزب إلى اللقاء المزمع مع رئيس حزب العمل، إيهود بـاراك الـذي               . أمام هذا االحتمال  

 .يأمل نتنياهو في إقناعه بتولي حقيبة األمن
. د باراك لمحاولة ضمه إلى االئـتالف الحكـومي        ويلتقي نتنبياهو صباح اليوم برئيس حزب العمل إيهو       

وذكرت مصادر صحفية أن باراك يرغب في االنضمام إلى حكومة نتنياهو إال أنه يلقى معارضة شـديدة            
وعلى صعيد المفاوضات مع حزب     . داخل الحزب ومن غير المتوقع أن يتمكن من إقناع حزبه بالموافقة          

 أن رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان سيتقلد على ما يبدو منصب           ، قال مسؤول في الليكود    "يسرائيل بيتينو "
وكان ليبرمان قد صرح بأن مسألة توزيع الحقائب لن تكون          . وزير الخارجية رغم أنه يفضل حقيبة األمن      

 .مشكلة في المفاوضات االئتالفية
 .يوحسب المعطيات المتوفرة فإن توزيع عدد من الوزارات الرئيسة سيكون على النحو التال
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ليبرمان أو دان مريدور؛    : ليبرمان ؛ وزير المالية   : ؛ وزير الخارجية  ) ليكود(بوغي يعلون   : وزير األمن 
: ؛ وزير الداخليـة   ) يسرائيل بيتينو (عوزي النداو : دانئيل فريدمان ؛ وزير األمن الداخلي     : وزير القضاء 

 )شاس(أرئيل آتياس : ر اإلسكانمرشح من الليكود؛ وزي: رئيس شاس إيلي يشاي؛ وزير التربية والتعليم
رضخ للمطالـب   "وبدأت في حزب الليكود موجة انتقادات لرئيس الحزب، ويتهمه بعض المسؤولين بأنه             

. لرئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان، وأنه ال يبقي لليكود حقائب وزاريـة هامـة              " المبالغ بها 
ال أراد نتنياهو ليبرمـان فـي وزارة الخارجيـة          في ح "ونقلت صحيفة هآرتس عن المسؤولين قولهم إنه        

ودانئيل فريدمان في القضاء وعوزي النداو في وزارة األمن الداخلي، فعليه أن ال يـستغرب إذا رأى أن                  
وحذروا من حصول ليبرمان على وزارة الخارجية وتعيين الوزير الحـالي           . "حزب الليكود ليس كله معه    

لوا إن منح ليبرمان الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد فرصة تعيين وزير           دانئيل فريدمان وزيرا للقضاء، وقا    
  ".للقضاء يحارب المحكمة العليا، سيكون إشكاليا جدا ويشير إلى اتجاه سيء لحكومة نتنياهو
  ١/٣/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   القدسأي تعويض عن منازل في مدينةالقبول ب تحرم فتوى .١٥

 الغربية استجابة للدعوة التي وجهتهـا منظمـة التحريـر           عم اإلضراب الشامل الضفة    :رام اهللا، نابلس  
الفلسطينية احتجاجا على المخطط اإلسرائيلي الرامي الى تهويـد القـدس المحتلـة وتهجيـر سـكانها،                 
والحفريات المستمرة تحت المسجد األقصى، والمخطط الترانسفيري األخير الذي يـستهدف فـي هـذه               

 عكرمة صبري فتوى شرعية تحرم أخذ التعويض المـالي أو    أصدر الشيخ  في حين    .المرحلة حي سلوان  
العيني مثل مبان أو أراض مقابل البيوت التي يهدد االحتالل بإخالئها من سكانها في حي البستان وحـي                  

واعتبرت الفتوى أن أوامر إخالء البيوت من أصحابها الشرعيين وتهجيرهم منها غير            .  في القدس  الطور
  .ر قانونيةشرعية وغير إنسانية وغي

  ١/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 
  

  غزة  بسبب عدوان"إسرائيل" فلسطينيون حاولوا إلغاء زيارة البابا إلى مسيحيون .١٦
 والضفة الغربية حاولت في     "سرائيلإ"ن عدة عناصر في القيادات المسيحية الفلسطينية في         أعلم  : تل أبيب 

 احتجاجا على الحرب العدوانية على      "سرائيلإ"ن زيارة   األسابيع الماضية اقناع بابا الفاتيكان، باإلحجام ع      
وعندما فشلت بذلك، حاولت اقناعه بزيارة قطاع غزة، وعدم الرضوخ للبرنامج الذي تحاول             . قطاع غزة 

من جهة ثانية اكتشف مـسيحيو مدينـة الناصـرة ان وزارة             .الخارجية االسرائيلية فرضه لهذه الزيارة    
منع البابا من زيارة مدينة الناصرة العربية ونقل القداس االحتفالي الى ميناء            الخارجية االسرائيلية تحاول    

الجدير ذكره ان الفاتيكان لم يقـرر       فيما  . ذات أكثرية يهودية حاليا وليس فيها مقدسات مميزة        وهي   حيفا
  .تيكان فإن القرار سيكون مقصورا على حكومة الفا الباباوحسب ناطق بلسان، زيارةالبعد ما هو برنامج 

  ١/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

 سجلوا صفحات في موسوعة جينتسفي سجون االحتالل أسرى : تقرير .١٧
أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، بأن المئات من األسرى الفلسطينيين والعرب 

 في العالم أجمع، قد دخلوا قسراً موسوعة جينتس لألرقام العالمية، وعاصروا تاريخ طويل وأحداث فارقة
هؤالء األسرى  وأكد بأن أقل واحد من .وهم قابعين خلف القضبان، دون أن يلتفت العالم لمعاناتهم

مضى على اعتقاله خمسة عشر عاماً وما فوق، فيما بينهم العشرات ممن )  أسير٣٣٥(القدامى وعددهم 
البرغوثي وفخري عصفور مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، بل ومنهم األسيرين نائل 
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مضى على اعتقالهم أكثر من ثالثين عاماً، وجميع هؤالء ينتظرون على أحر من الجمر الذين البرغوث 
  . في أقرب وقت وأن تشملهم جميعاً دون استثناء التبادل مع االحتاللأن تتم صفقة

  ١/٣/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  

  معتقلو سجن نفحة االسرائيلي يعانون مشاكل جلدية .١٨
تسود أوساط المعتقلين الفلسطينيين في سجن نفحة االسرائيلي حالة من الخوف والقلق جراء : ترا ب–غزة 

إصابة العديد منهم بتهيجات ومشاكل جلدية بعد االستحمام دون معرفة األسباب واهمال ادارة السجن 
  .لذلك

  ١/٣/٢٠٠٩الرأي، االردن، 
  
  مساعدات اإلنسانيةعودة عدد من جرحى العدوان إلى غزة ووعود بإدخال ال .١٩

 فلسطينيا إلى قطاع غزة من الجرحى والمرضى ١٧وافقت السلطات المصرية على عودة : رفح - غّزة
ومرافقيهم بعد إنهائهم العالج في المستشفيات المصرية حيث تم إنهاء إجراءات تسفيرهم إلى غزة عبر 

مبعوث االمين العام لالمم عاد الى األراضي المصرية أمس  ومن جهة أخرى .معبر رفح الحدودي
قطاع للوقوف على الالمتحدة إلى قطاع غزة عبد العزيز الركابني بعد زيارة سريعة ليوم واحد قضاه في 

وصرح الركابني فور وصوله  .األوضاع اإلنسانية والحياتية التي خلفها العدوان اإلسرائيلي وسبل إعماره
 إلدخال المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة بداية من من القطاع بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية

  .الثلثاء المقبل عبر معبر العوجة وسط سيناء
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة، 

  
 نيان آخر فلسطينيين من داخل نفق على الحدود المصرية وفقد٤ جثامين انتشال .٢٠

يين من داخل أحد أفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم صباح اليوم انتشال جثامين أربعة فلسطين: غزة
 وذكرت .اثنين ومن غير المعروف مصيرهما على الحدود مع مصر، في حين فقد األنفاق في رفح

ه يدور الحديث عن انهيار نفق آخر على الحدود وبداخله ثمانية فلسطينيين دون نأفلسطينية مصادر 
  .معرفة مصيرهم

  ١/٣/٢٠٠٩ قدس برس
  

   إلعمار غزة تضر باالقتصاد وتكرس الفوضىخطة فياض:  الفلسطينيينالمقاوليناتحاد  .٢١
انتقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين خطة سالم فياض، إلعادة إعمار قطاع غزة، معتبراً أنها تخلي  :غزة

تضر "وأكد على أن هذه الخطة  .مسؤولية السلطة الفلسطينية من الضغط الحقيقي لفتح معابر القطاع
، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة "بيرةباالقتصاد الفلسطيني وتحدث فوضى ك

إن وضع األموال في "تحاد االوقال أسامة كحيل، نائب رئيس  .بجدول زمني مرتبط بفتح المعابر
 الهجرة في الوقت الذي يحتاج إليه قطاع   سيشجع على،]كما تقترح الخطة [مباشرة حسابات المتضررين

  ".الذي ينتظره مواطنو غزة ول دون تحقيق الحراك االقتصاديغزة إلعادة إعمار، وستح
  ٢٨/٢/٢٠٠٩ قدس برس

  
  لمشاركة في مؤتمر المانحينامن  الخاصالفلسطيني وفد القطاع  تمنعمصر  .٢٢

رفضت السلطات المصرية، السماح لوفد القطاع الخاص من قطاع غزة السفر إلى مصر عبر : غزة
ر المانحين لإلعمار المزمع عقده في منتجع شرم الشيخ معبر رفح الحدودي، للمشاركة في مؤتم
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وعلم أن منع الوفد جاء بناء على قرارات أصدرتها حكومة تسيير األعمال برئاسة  .المصري بعد يومين
في هذا المؤتمر، نظراً لرفضهم خطة فياض إلعادة إعمار  سالم فياض، بعدم إشراك القطاع الخاص

  .غزة
  ٢٨/٢/٢٠٠٩ قدس برس

  
  مة المقالة تتعهد بالمساهمة في إعمار القطاعات االقتصادية المدمرة في غزةالحكو .٢٣

، خالل حفل توزيع منحة اإلغاثة العاجلة المقدمـة         في الحكومة المقالة   زياد الظاظا وزير االقتصاد      تعهد
الحكومة بالمساهمة  بقيام  وزارة إلى أصحاب المصانع والورش المتضررة خالل الحرب على غزة،           المن  
وأعلن أنـه سـيجرى     . لفاعلة الكاملة في عملية إعادة اإلعمار في كافة القطاعات المدمرة والمتضررة          ا

توزيع مليوني دوالر على المتضررين في قطاع الصناعة، بحيث يشمل ذلك أكبـر عـدد ممكـنٍ مـن                   
سائر المباشرة في   الخولفت إلى أن    . مبلغٌ احتياطي لتدارك أي خلل    أيضاً  المتضررين، الفتًا إلى أن هناك      

 مليـون دوالر كخـسائر      ٤٠ مليون دوالر، فيما كان هناك خسائر بقيمـة          ٢٤٠القطاع الصناعي بلغت    
كمـا  .  مليـون دوالر   ٥٠٠مباشرة لقطاع التجارة، فضالً عن الخسائر غير المباشرة التي تقدر بنحـو             

 ماليـين دوالر    ٨ا أنه تم توزيع      ما قامت به الحكومة من إغاثات عاجلة وطارئة، مبينً         ظاظااستعرض ال 
 مليون يـورو، وفـي      ٣٠على العمال والصيادين، فيما بلغت المساعداتُ التي وعت في مجاالت اإليواء            

 ماليين يورو، كما جرى تقديم أربعة ماليـين دوالر إلـى            ٤,٢٥مجال مواساة ذوي الشهداء والجرحى      
 ٧٠٠ن نحـو    أ" نسيقي األعلى للقطـاع الخـاص      فضل الجرو ممثل المجلس الت     بينمن جانبه،   . البلديات

 ١٩٩ مصنعا وورشة، مسببةً خسائر ال تقل عـن          ٢٩٧منشأة تضررت خالل العدوان األخير؛ من بينها        
من المنـشآت الـصناعية، فيمـا       % ٩٠وأشار إلى أن اإلغالق والحصار تسبب في شلل         ". مليون دوالر 

ضررا بخسارة يومية ال تقل عـن نـصف المليـون           أصيب قطاع المقاوالت واإلنشاءات بشلل كامل، مت      
 متـضررٍ؛   ٧٠٠عبر الجرو عن أمله أن يطال الدعم كافةَ المتضررين الذين يبلغ عـددهم              قد  و. دوالر

 .ليتمكنوا من أداء جانب من االلتزامات عليهم
  ١/٣/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   مليون دوالر٢٠٠ي غزة تحتاج الى اعادة تأهيل القطاع الصحي ف": العالميةالصحة " .٢٤

 ،علن محمود ظاهر مسؤول منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة         أ:  عبد الرازق ابو جزر    -شرم الشيخ   
ن هنالك خطة واضحة اعدتها المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية العـادة تأهيـل القطـاع                 أ

مبيناً . ر اعادة اعمار القطاع المزمع عقده غدا      الصحي في قطاع غزة من خالل المصادقة عليه في مؤتم         
 ٧٠٠ن اكثر مـن      فيما أشار إلى أ    . مليون دوالر اميركي   ٢٠٠بأكثر من   قدرت   تكاليف اعادة التأهيل     أن

  . منشأة صحية تم تدميرها٥٥ كما ان ،فلسطيني اصيبوا باعاقات مختلفة اثناء العدوان على قطاع غزة
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
  استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها خالل العدوان على غزة .٢٥

، متأثراً بجروح أصيب بها خالل العدوان اإلسـرائيلي علـى           فلسطيني استشهد امس، شاب     : وفا –غزة  
إن الشاب استشهد فـي مستـشفى       ،  وقال الدكتور معاوية حسنين، مدير اإلسعاف والطوارئ       .قطاع غزة 

  .ه كان يعاني من إصابة خطرة في رأسهناصر بمصر، موضحاً أن
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة الجديدة، فلسطين، 
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  العاهل األردني يطالب ميتشل بتحرك سريع إلطالق مفاوضات على أساس حّل الدولتين .٢٦
كية باتّخاذ خطوات ملموسة وفاعلة إلعادة يمردارة األطالب الملك عبداهللا الثاني اإل:  نبيل غيشان-عمان 

 وفق قرارات الشرعية الدولية ،نهاء الصراع على أساس حل الدولتينإلى إت تهدف إطالق مفاوضا
إطالق "ودعا خالل لقائه المبعوث االميركي لعملية السالم جورج ميتشل إلى . ومبادرة السالم العربية

 اإلسرائيلي الذي يشكل أساس الصراع -تحرك سريع يحقق نتائج ملموسة نحو حل الصراع الفلسطيني 
  ."المنطقة ومدخالً لتحقيق السالم واالستقرار فيهافي 
ال بديل لحل الدولتين الذي يجب أن يلتزمه جميع "كي بأن يمرردني المبعوث األبلغ العاهل األأو

وشدد على أهمية الدور األميركي في الجهود . "ن يعمل بتصميم ومثابرة للوصول إليه، و،األطراف
 ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة وضمان وصول ما يحتاجه كداًالمبذولة لتحقيق السالم الشامل، مؤ
  .القطاع من مساعدات إنسانية وطبية

  ١/٣/٢٠٠٩الحياة، 
  
  "إسرائيل"مستعدون لحرب جديدة مع  : حزب اهللا .٢٧

 الفرنسية ضلوع حزب اهللا في إطالق الصواريخ        "لوفيغارو"نفى قاسم في مقابلة مع صحيفة       : )أ ف ب   (
لقد وعدنا بـرد علـى    ":وأضاف ."الظروف الحالية ال تبرر ذلك"مؤخراً، مؤكداً على أن      "إسرائيل"تجاه  

هذا األمر ال يبرر إعالن إسرائيل حرباً جديـدة علـى           "، مستطرداً القول إن     "مقتل عماد مغنية وهذا حقنا    
ن شن الحـرب     أنها تعتبر أ    إما .ليست بحاجة لتبرير لكي تشن عمليات عدائية      "وتابع أن تل أبيب     . "لبنان

سيكون من مصلحتها السياسية، ونحن مستعدون لمثل هذا االحتمال، وإما أن تتلقى الـضربة رداً علـى                 
ال مـصلحةً    وأعرب قاسم في تصريحاته للصحيفة الفرنسية عن اعتقـاده أن          ."مقتل مغنية دون أن ترد    

  . "إلسرائيل في شن حرب جديدة على لبنان
 ١/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

  
  لجنة المكلفة بزيارة غزة ترفع إلى الجامعة العربية تقريراً باحتياجات إعادة اإلعمارال .٢٨

قدمت اللجنة العربية المكلفة من وفد المنظمات العربية المتخصصة بزيارة غزة  : مراد فتحي-القاهرة
ب الفلسطيني  يتضمن احتياجات الشع، أمس السبت إلى األمين العام لجامعة الدول العربية مفصالًتقريراً

  لتقديمه في ورقة عمل عربية لمؤتمر المانحين الدوليين في شرم الشيخ غداً،في غزة إلعادة اإلعمار
  .االثنين

 بمقر الجامعة عقب عودته من غزة بحضور نائب األمين العام واألمين  صحفياًوقد عقد الوفد مؤتمراً
إن لجنة "للجامعة أحمد بن حلي  ين العاموقال نائب األم. العام المساعد لشؤون فلسطين محمد صبيح

 فيما طلبت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية المنظمات قدمت تقريراً
التي تضم شخصيات قانونية دولية ببعض الوقت إلعداد تقريرها حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل 

  ".خالل عدوانها على غزة
إن زيارة الوفد العربي لغزة "العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية محمد صبيح وقال األمين 

هي في إطار تنفيذ قرارات قمة الكويت األخيرة إلعادة إعمار غزة حيث قدرت السلطة حجم االحتياجات 
  ". مليارات دوالر٣بـ 
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 للتنمية الصناعية أن القطاع الصناعي ومن جانبه أكد عبد المنعم محمود إسماعيل ممثل المنظمة العربية
 منشأة بشكل كامل والباقي ٢٦٧ منشأة صناعية دمر منها ٧٠٠حيث شاهدنا " ،لحق به أضرار كبيرة

 ألف ١٥٠ ويوجد ،بشكل جزئي وتم تدمير المعدات لهذه المصانع خالل انسحاب القوات اإلسرائيلية
  ".الة ويعيلون ثلث سكان غزةعامل في مجال الصناعة يعانون بشكل أو آخر من البط

  ١/٣/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  خمس دول عربية قدمت مساهماتها لدعم موازنة السلطة الوطنية: الجامعة العربية .٢٩

مس، أن الجامعة تلقت أ ، أعلن مصدر مسؤول باألمانة العامة لجامعة الدول العربية:ا وف- القاهرة
  .ة الوطنية الفلسطينية لمساعدتها على أداء دورهامساهمات عدد من الدول العربية في موازنة السلط

 لمقررات القمة العربية التي قررت ن هذا الدعم المادي جاء تنفيذاًإوقال في تصريح للصحفيين بالقاهرة، 
 مليون دوالر موزعة على الدول العربية حسب نسب ٦٦٠تقديم دعم سنوي للسلطة الوطنية بمبلغ 

  .العربيةمساهماتها في موازنة الجامعة 
 ٨٠ مليون دوالر، والكويت مبلغ ٤٢,٩أن دولة اإلمارات العربية المتحدة سددت مبلغ  وأوضح المصدر

 . مليون دوالر٤,٩ مليون دوالر،  ومصر ٢٦,٥ مليون دوالر، والجزائر ١٩٢مليون دوالر، والسعودية 
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
   غزة تماهياً أيديولوجياً مع حماس أن يكون موقفه من حربينفيردوغان أ .٣٠

ن موقفه من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على أردوغان أأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب : أنقرة
ن يكون موقف تركيا جاء داعماً أونفى . قطاع غزة انطلق من مبدأ إنساني ينتصر للمظلوم قبل كل شيء

ن تنتهج أدولة علمانية ديموقراطية ال يمكنها "ن بالده أى سالمياً، مشدداً علإلحركة حماس، كونها حزباً 
  ."يديولوجية لدعم األحزاب اإلسالميةأسياسة 
فهم هذا التعطش اإلسرائيلي أرخيصة، وال "ن حجج السياسيين اإلسرائيليين للعدوان على غزة أواعتبر 

  ."للعنف المفرط
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة، 

  
  بعد مواقفه الداعمة لغزة" أردوغان"إلى تصفية الكيان الصهيوني يسعى : صحيفة تركية .٣١

التركية أن الكيان الصهيوني يسعى إلى اإلطاحة بالحكومة التركية التي " وقت"ذكرت صحيفة : إستانبول
 وذلك بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وانسحابه من منتدى دافوس ،يترأسها رجب طيب أردوغان
  . ة الكافية له للرد على مغالطات الرئيس الصهيونياحتجاجا على عدم إتاحة الفرص
، عن قيام الكيان الصهيوني بتقديم الدعم للقوى )٢٨/٢ ( نُشر السبت،وكشفت الصحيفة في تقرير لها

  . المناوئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والتي تسعى إلى االنقالب على الحكومة التركية
 بخطة ١٩٩٧ االئتالفية التي كان يترأسها نجم الدين أربكان تم إسقاطها في وأكدت الصحيفة أن الحكومة

شارك في إعدادها وتنفيذها الكيان الصهيوني والمحافظون الجدد، باإلضافة إلى جنراالت في الجيش 
  . التركي

ى  وتسرب إل٢٠٠٧ تم إعداده في - وأشارت الصحيفة إلى تأكيد وزارة الدفاع الصهيوني في تقرير لها
 ضرورة اإلطاحة بحكومة أردوغان بخطة مشابهة لتلك التي استُخدمت في اإلطاحة - وسائل اإلعالم
  .بحكومة أربكان

  ٢٨/٢/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  حول جرائم إسرائيل في غزة افتتاح ملتقى دولي: الجزائر .٣٢
 "إسرائيل"مس أعمال الملتقى الدولي حول الجرائم التي ارتكبتها أ افتتحت في العاصمة الجزائرية :ا.ب.ي

  .في حربها األخيرة على قطاع غزة
إن "وقال رئيس اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحماية حقوق اإلنسان التابعة للرئاسة الجزائرية 

س لها أي سابقة في تاريخ  حول الجرائم التي ارتكبتها في غزة والتي ليالملتقى سيحاكم إسرائيل معنوياً
  ".اإلنسانية

  ١/٣/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 
  
  االحتالل اإلسرائيلي يلوث ينابيع الجوالن .٣٣

 أكدت مجموعة بحثية في الجوالن السوري المحتل أن شركة مياه معدنية إسرائيلية : تيسير أحمد- دمشق
وص المخبرية، لتضيف هذه في الهضبة أوقفت إنتاجها مؤقتاً من المياه بسبب تلوث كشفته الفح

 لبيئة الجوالن عبر استنزافها للمياه "إسرائيل"المعلومات تأكيدات للتقارير السابقة التي تحدثت عن تلويث 
 ودفن نفايات نووية في ،واستخدام المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية بمعدالت تفوق الحد الطبيعي

مر إسرائيل في تزويد مستوطناتها في الهضبة المحتلة جبل الشيخ تسبب أمراض السرطان، فيما تست
  . بالمياه بعد أن بنتها على أنقاض القرى السورية المهدمة

 في عين السلوقية التابعة "مكوروت" أن فحصاً روتينياً لشركة "مجموعة الجوالن للتنمية" تقرير لـكشفو
وبعد .  في المياه تكرر عدة مرات من شهر فبراير الماضي أظهر تلوثاًثالث في ال"مي عيدن"شركة ل

 "نبيعوت"فحص عدة عيون في المنطقة، تبين أن عين الذهب في كريات شمونا والتي تضخ منها شركة 
  .ملوثة أيضاً

  ١/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
  طوني بلير يزور غزة ويتفقّد المناطق المنكوبة جراء الحرب اإلسرائيلية .٣٤

نة الرباعية الدولية، إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث قام بتفقد وصل طوني بلير، ممثل اللج: غزة
وقالت مصادر  .قطاعال جراء الحرب اإلسرائيلية المدمرة على ةوزيارة المناطق المنكوبة والمتضرر

فلسطينية إن بلير وصل عبر معبر بيت حانون وقام بجولة سريعة في منطقة شمال القطاع في طريقه 
  .إلى غزة

  ١/٣/٢٠٠٨ قدس برس
  

  أموال إعمار غزة ستسلم إلى السلطة الفلسطينية: سوالنا .٣٥
بعد لقائـه    ، شدد المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا           :وكاالت

على أن األموال التي سيساهم بها االتحاد في إعادة إعمار          الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا،        
وأكد أن مؤتمر إعادة إعمار     . "وال حاجة للبحث عن آلية أخرى     "غزة ستسلم إلى السلطة الفلسطينية      قطاع  

 اسـتعداد    من جهة أخـرى    أكدفيما  . القطاع لن يقدم فقط أمواال للسلطة بل سيوفر لها أيضا دعما سياسيا           
عادة فتحه بتوافـق    االتحاد األوروبي للمشاركة في العمل بمعبر رفح على الحدود بين مصر وغزة فور إ             

ن االتحـاد  أما على صعيد العالقة مع الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، فقد أكد سوالنا أ     . كل األطراف المعنية  
حسب درجة التزامها بما وقعت عليه الحكومة اإلسـرائيلية         "، و "وفق برنامجها " هااألوروبي سيتعامل مع  
  .ين وتجميد االستيطان، مثل الحل القائم على الدولت"الحالية من التزامات

  ١/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
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  حملة توقيعات واسعة في أوروبا تطالب برفع حركة حماس من قائمة اإلرهاب .٣٦
تصاعدت الدعوات في عموم القارة األوروبية، من قبل عـشرات البرلمـانيين والشخـصيات               :بروكسل

شرعيتها التي جاءت عبـر انتخابـات       االعتبارية، لرفع حركة حماس من قائمة اإلرهاب، واالعتراف ب        
كتبت بخمس لغات أوروبية، إلى     و معسكر لمناهضة اإلمبريالية،     هاأطلقالتي  ودعت العريضة    .ديمقراطية

االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة االحتالل، واعتبار حماس صـوتاً شـرعياً               
ها؛ اعتبرت الحملة األوروبية لرفع الحـصار عـن         من جانب  و .للشعب الفلسطيني على طريق نيل الحرية     

غزة، أن هذا التحرك ينسجم مع رؤيتها بضرورة استماع االتحاد األوروبي إلى كل األطراف في الساحة                
  .الفلسطينية، وعدم دعم طرف على حساب طرف آخر

  ٢٨/٢/٢٠٠٩قدس برس 
  

   "إسرائيل"ديربان لحماية عنصرية مؤتمر واشنطن تقاطع  .٣٧
 واشنطن مقاطعة مؤتمر ديربان الذي تنظمه األمـم المتحـدة سـنوياً ضـد               تقرر: كاالتو -عواصم  

. اعتبر القرار األمريكي تعبيراً عن عمق العالقـة الثنائيـة         حيث  ،  لياً إسرائي اًارتياحمما أثار   العنصرية،  
ل الملتقـى    أكدت الوزيرة الجزائرية السابقة سعيدة بن حبيلس، أمس في افتتاح أعما           وعلى الصعيد ذاته،  

 دعـوى قـضائية ضـد       ٢٠٠مريكي عطّـل    األ، أن الفيتو    "إسرائيل"الدولي حول الجرائم التي ارتكبتها      
  . على خلفية ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة"إسرائيل"

  ١/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 
  

  المساعدات اإلنسانية للغزاويين دون إيجاد حل سياسي مضيعة للوقت: الصليب األحمر .٣٨
 في مقال له في صحيفة      لمدير التنفيذي للصليب األحمر البريطاني نيك يانج      رأى ا : محمد القشتول  -ن  لند

 أن بذل المساعدات اإلنسانية للغزاويين دون إيجاد حل سياسـي مـضيعة للوقـت                البريطانية، الجارديان
  ."ة، لكنها غير كافية لحل األزمين المساعدات اإلنسانية شيء ضرورأ"موضحاً . والجهد

  ٢٨/٢/٢٠٠٩بي بي سي 
  

   ضابط ومالح٤٠٠سفينة حربية أمريكية ترسو في ميناء حيفا وعلى متنها  .٣٩
قالت مصادر في بلدية حيفا، إن إحدى السفن الحربية، في األسطول األمريكي السادس،  :الناصرة

ء منذ اندالع سترسو اليوم، في ميناء المدينة، وذلك بعد أن لم ترس أي من قطع هذا األسطول في المينا
التي من ،  سيكونون على متن السفينة من الضباط والمالحين٤٠٠  أنوقالت المصادر .انتفاضة األقصى

  . إلى مدينة حيفا أن ينعش االقتصادهانزولشأن 
  ١/٣/٢٠٠٨ قدس برس

  
  بشرط أال تهددنا.. اإلسرائيليون يؤيدون قيام دولة فلسطينية: نتنياهو .٤٠

زراء اإلسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو مع اللي ويماوث من واشـنطن           جلس رئيس الو  : اللي ويماوث 
بوست ونيوزويك، وقد كانت تلك هي مقابلته األولى مع الصحافة األجنبية منذ تكليفه بتـشكيل الحكومـة          

إن هنـاك   : وتحدث عن قيام دولة فلسطينية، بـالقول      . اإلسرائيلية المقبلة من قبل الرئيس شمعون بيريس      
 "واسعا داخل إسرائيل وخارجها على أن الفلسطينيين يجب أن تكون لديهم القدرة على حكم أنفـسهم               اتفاقا  

  : وهذا نص الحديث". ولكن مع عدم تهديد حياتنا
  .١٩٩٦إن الرئيس بيريس يعتقد أنك قد نضجت منذ أن توليت رئاسة الوزراء عام  :يقال. س
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. لفوائد أن يتأمل المرء في خبراته وخبرات اآلخـرين        ومن هذه ا  . وأعتقد أن للزمن فوائده   . آمل ذلك . ج
وأنا أبحث عن االسـتفادة مـن عناصـر الـسياسة     ..وقد شاهدت عن قرب نجاحات الحكومات المتعاقبة    

 . مستقبل ينعم بالسالم واألمن والرخاء     –والقيادة التي تمنحني القدرة على توفير مستقبل زاهر إلسرائيل          
ويتمثل في االستمرار في المحادثات الـسياسية وفـي         : وف يحقق النجاح  وسوف أقدم منهجا أعتقد أنه س     

وأنوي . الوقت نفسه التقدم في المجال االقتصادي الذي بدأ، وكذلك تقوية قوات األمن الوطني الفلسطيني             
بصورة شخصية أن أتولى مسؤولية اللجنة الحكومية التي سوف تلبي الحاجات االقتصادية الفلسطينية في              

  . لغربيةالضفة ا
  .لكن التقدم االقتصادي ليس بديال عن التقدم السياسي. س
إنه ليس بديال، ولكن في أيرلندا الشمالية على سبيل المثال، كان عامال كبيرا للتوصل إلى اتفاقية غود                 . ج

  .فرايداي وغيرها من االتفاقيات
ن واحد؟ وأن تعمل على إظهار      لذا، أنت تعتقد أنك تستطيع تطوير األداء االقتصادي والسياسي في آ          . س

  الفارق الحقيقي بين الضفة الغربية وغزة؟
وقد كان األفـراد هنـاك يـشعرون        . ففي الصراع األخير، لم تعان الضفة الغربية      . هذا هو ما حدث   . ج

ولدينا بداية تطور   . إننا ال نرغب في سلوك هذا الطريق      :بالقلق تجاه إزهاق األرواح في غزة، لكنهم قالوا       
  .فهم يرغبون في مجتمع يسوده النظام والقانون. دي في جنين وال نريد نظام حكم إسالمياقتصا
  أليس الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء سالم فياض هما المسؤوالن عن الضفة الغربية؟. س
نعم، لكنني ال أعتقد أن أي قدر من السيطرة المحلية يمكن أن تتغلب على العاطفـة الجياشـة لـدى                    . ج

  . المحليينالسكان
ماذا تقول عندما يتم توجيه سؤال إليك عما إذا كنت تعتقد في حل الدولتين كما أوضح ذلك الـرئيس                   . س

  ؟٢٠٠٢بوش عام 
في واقع األمر، أعتقد أن هناك اتفاقا واسعا داخل إسرائيل وخارجها على أن الفلسطينيين يجـب أن                 . ج

  .ديد حياتناتكون لديهم القدرة على حكم أنفسهم ولكن مع عدم ته
  ألم تقل إن العملية األخيرة في غزة لم تأخذ مداها وأنه يجب قلب نظام حكم حماس في غزة؟. س
  .إن حماس ال تريد السالم. ج
  فماذا تعتقد إذن؟. س
وفي الوقـت   .آمل أن يستطيع الفلسطينيون في غزة تغيير النظام ألننا نريد السالم مع كل الفلسطينيين             . ج

ستطيع القيام به هو السماح بمرور المساعدات اإلنسانية إلى غزة، ولكن ليس بالطريقـة              الحالي، فإن ما ن   
  .التي تسمح لحماس بشراء المزيد من الصواريخ

كيري بزيارة غزة، وحصوله على خطاب من       ) السيناتور جون (ما هي اإلشارات التي يتضمنها قيام       . س
  حماس للرئيس أوباما وبعد ذلك سفره إلى دمشق؟

تى اآلن ما زالت سورية تتحدث عن السالم، ولكنها تساعد حزب اهللا على تسليح نفـسه بعـشرات                  ح. ج
ومنذ حرب لبنان الثانية، تستـضيف سـورية        . اآلالف من الصورايخ فيما يعد انتهاكا لقرارمجلس األمن       

ـ      صالح خالد مشعل وغيره من القيادات اإلرهابية وتتعاون عن قرب مع نظام آية اهللا في إيـران ضـد م
  .السالم اإلقليمي

سوف أتحدث إلى سورية عن التخلي عن هذه التصرفات وبناء الثقة التي هم في حاجة إليها للتحرك إزاء                  
أجد نفسي في موقف غير عادي بـأن أكـون          ..وهم ال يعطون حتى الوقت الحالي هذا االنطباع       . السالم

، كانت لدي ثقة راسخة في      ٢٠٠٣ادية عام   حدث ذلك لي من قبل، فخالل األزمة االقتص       . المتفائل الوحيد 
إسرائيل اليوم في وضع أفـضل      . وقمنا بذلك .أن سياستي ستنقذ إسرائيل من الوقوع في كارثة اقتصادية        

  .من الكثير من الدول الغربية في مواجهة العاصفة االقتصادية
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  بفضل ماذا، سياستك كوزير للمالية؟. س
لتي كانت لدينا حينئذ، والتي لم يعتقد فيها الكثيـرون فـي ذلـك              أعتقد أن ذلك كان نتيجة للسياسات ا      . ج

البنوك أكثر قدرة على اإليفاء بالديون، ووضعية إسرائيل االقتصادية الكلية القوميـة فـي حـال                . الوقت
ومن األشياء التي أهتم بها هو      . بنفس الطريقة، أجد نفسي أروج للسياسات التي لم تفهم حتى اآلن          . أفضل

  .م واألمنتحقيق السال
  ألست صقر جناح اليمين كما يصفونك في الصحف؟. س
أعتقد أن الكثير من المواطنين في      .  واتفاقية الخليل بحثا عن السالم     وأيأنا الشخص الذي قام باتفاقية      . ج

وقت ما اعتقدوا أن المشكلة كانت في الحكومة اإلسرائيلية، خاصة تلك التي كنت أترأسها، وأن عرفـات                 
  . ُأجريت تغييرات على هذه النظرة منذ ذلك الوقت. وليس المشكلةكان الحل 

  مساندة إلسرائيل كما هو الحال مع إدارة بوش؟) حكومتهم(ماذا عن األميركيين التي قد تكون . س
الجديدة ويبحث عن أفكار     عقدت اجتماعين اثنين ممتازين مع الرئيس أوباما، ووجدته منفتحا لألفكار         . ج

في الـشرق   ) إلى الوضع (يد لتحقيق نتيجة ناجعة للمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية و       جديدة وطريق جد  
. قال لي أن سعي إيران لألسلحة النووية غير مقبول لدى الواليـات المتحـدة             .. األوسط بصورة مجملة  

  .وكان مهتما كثيرا باألفكار التي طرحتها إليه بشأن تقييم طريق جديد للوصول إلى السالم
متالك إيران لألسلحة النووية تهديداً كبيراً ألمن إسرائيل وجميع الحكومات العربية في الـشرق              سيشكل ا 

األوسط،إضافة إلى ذلك، ستدخل الدول العربية في سباق تسلح نووي وهو األمر الذي يـضر بمـصالح                 
لك المشكلة التـي    وإذا ما رغبنا في إحداث تقدم مع الفلسطينيين، فإن ت         . الدول الساعية إلى السالم واألمن    

تستعصي على الحل ترتبط بمنع إيران من امتالك أسلحة نووية، وسوف أكمل محادثـات الـسالم مـع                  
الفلسطينيين في الحال، وأنا ال أقصد ربطهم بمحصلة النتائج مع إيران، لكن المجتمع الدولي، يجـب أن                 

  .يقوم بكل ما بوسعه لمنع إيران من امتالك أسلحة الدمار الشامل
  هل تعتقد أن الضربة العسكرية يمكن أن تعوق تقدم البرنامج النووي اإليراني؟. س
مضت نتيجة لألزمة االقتصادية واالنخفاض الكبيـر   إن إيران أضعف عما كانت عليه منذ ستة أشهر    . ج

النفط، وهذا النظام شديد التأثر بالضغوط، التي يجب تكثيفهـا، وأي مـن تلـك العقوبـات أو         في أسعار 
اءات األخرى لن تكون مؤثرة بالشكل الكافي، إذا ما اعتقد اإليرانيون أن الخيار العـسكري بـات                 اإلجر

  .غير مطروح على الطاولة
  .١٩٩٦أخبرني الرئيس بيريس أنه يعتقد أن أكبر أخطائك هو عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية عام . س
ة وطنية، وهو ما أحاول القيام بـه        هذا صحيح تماما، فقد كان من الواجب أن أسعى إلى تشكيل وحد           . ج

  .اآلن، وآمل في أن يتفهم زمالئي في األحزاب األخرى المتطلبات التي تواجهها إسرائيل اليوم
  ")الشرق األوسط("خاص ") واشنطن بوست("خدمة *

  ١/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  دوليةوإقامة اتصاالت " الخارجية"سكني داخل مستوطنة ال يمنعني من تولي : ليبرمان .٤١

  اللي ويماوث
  هل تتفق مع رأي الرئيس بوش بضرورة وجود دولتين فلسطينيتين؟. س 
لقـد  . ٢٠٠٥حدث خالف كبير بيني وبين رئيس الوزراء انذاك ارييل شارون قبل فصل القوات عام               . ج

قلت له اذهب واسس دولة فلسطينية بال يهودي واحد، وسنصبح دولة ذات جنسية مزدوجة واقلية يزيـد                 
ستصبح في الواقع دولة ونصف دولة للفلسطينيين ونصف دولـة          . ولن تنجح .  في المائة  ٢٠مها على   حج

  . والسكان، تماما مثلما حدث في قبرصاألراضيكان اقتراحنا يركز على تبادل . لإلسرائيليين
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  التي يعيش بها اليهود في مستوطنات في الضفة الغربية وتلك التـي            األراضيهل سيعني ذلك اخذ     . س
   العرب واستبدالها؟اإلسرائيليونيعيش فيها 

بـل  . هذه صورة لمستوطنتي التي اسكن بها، نوكاديم في صحراء النقب في الصورة خلفـك  . بالطبع. ج
  . حل الدولتينإلى ما تم التوصل حقا إذا مستوطنتي إخالء وافقت على إنني
  ؟لإلسرائيليينما الذي يقوله زعماء العرب . س
  . الفلسطينيين غير مهتمين بدولة فلسطينيةإنبل .  بأي دولة فلسطينيةليسوا مهتمين. ج 
  هل تعتقد انهم يريدون اسرائيل كلها؟ . س
اقتراحا مجنونا  ) وزير الدفاع (لقد اقترح باراك    . يريدون دولة واحدة تمتد من نهر األردن حتى البحر        . ج

. شارون تخلى عن كل قطـاع غـزة        أنكما  . ورفض ياسر عرفات االقتراح   . ١٩٦٧ حدود   إلىبالعودة  
وبـالرغم  . تقدمت حكومة يسارية بمقترحات غريبة ومجنونة     ) ٢٠٠٧للسالم عام   (وفي مؤتمر انابوليس    

 لخريطة  األولىوحاول رئيس الوزراء ايهود اولمرت القفز من المرحلة         . من ذلك، لم يقبلها الفلسطينيون    
  .جح، هذا مستحيل لم يناألمر أن إال.  المرحلة النهائيةإلىالسالم 

  ما هو المنصب الذي ترغب فيه؟. س
 وزارة  إلـى  أكثر   أميل إننياعتقد  . اعتقد انه يمكنني شغل جميع المناصب، الدفاع، المالية والداخلية        . ج

  .الخارجية
   في غاية التشدد؟أراء هل تعتقد انك ستواجه مشاكل مع المجتمع الدولي، تعيش في مستوطنة وتتبنى .س
 ذلـك  أنال اعتقـد  . يعرفـونني . يت بالجميع، كوندوليزا رايس وتوني بلير وخافيير سـوالنا       لقد التق  .ج

  .سيصبح عقبة
  ؟إيران ما الذي يجب فعله تجاه .س
 عقوبات اقتصادية وسياسية قوية ومتشددة، مثلما هو األمـر مـع            – عقوبات   إلى في حاجة    إننااعتقد  . ج

يجب على النـاس    .  تخيل عواقب ذلك   أريد أنني ال اعتقد    – اعتقد عملية عسكرية  . كوريا الشمالية وليبيا  
  . صداع للعالم بأكملهإنها ليست مشكلتنا، إيران أنمعرفة 

  . وزيرا للخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو، هل ستعمل على استمرار عملية السالمأصبحت ما إذا .س
تفاقية النهائية، ولكـن المـضي فـي        ال نبدأ باال  .  في النصاب الصحيح   األموربالطبع، ولكن سنضع    . ج

 تبـدأ بقـضية     أنبل يجب   .  المستوطنات إخالء تبدأ بقضية القدس او      أنال يمكن   . الطريق خطوة خطوة  
 من كونهـا    أكثرحماس مشكلة للفلسطينيين ومصر     .  تدعم السلطة الفلسطينية   أنيجب  .  واالقتصاد األمن

 بالوكالـة، ألن حمـاس      إيران هي   وإسرائيلتنا   مشكلة منطق  أن يكون واضحا    أنيجب  . مشكلة إلسرائيل 
 أمـوال  إنهـا . ، ال يمكنهم االسـتمرار اإليرانيوبدون الدعم   .  بالوكالة مثل حزب اهللا    إيرانوالجهاد هما   

  .، ودعم سياسي وتكنولوجيا ايرانيةإيرانية وايديولوجية إيرانية
   اتفاق مع سورية؟إلي هل تتخلى عن مرتفعات الجوالن للتوصل .س
كل .  العالمي اإلرهاب دمشق هي مركز     إن.  ال اعرف لماذا يجب علينا التخلي عن مرتفعات الجوالن         .ج

  .وسورية تؤيد حزب اهللا. تلك المنظمات، جهاد وحماس، مقراتها في دمشق
 ما تمكنت سورية من استرداد      إذا الذين يقولون انه     اإلسرائيليةولكن هناك بعض الناس في مؤسستك       . س

  .بما يمكنك فصلها عن إيرانالجوالن، فر
 استرد الجوالن، فسيستمر فـي      إذا يقول انه حتى     األسدالرئيس السوري بشار    . ال، ال يمكننا فصلهما   . ج

  .الناس ال تريد مشاهدة الحقيقة. إيرانعالقاته مع 
  ")األوسطالشرق ("خاص بـ ") واشنطن بوست("خدمة * 

  ١/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   فما هو االحتمال العربي؟ ...كون على يمين نتانياهوالليكودي المقبل سي .٤٢
  وحيد عبد المجيد

اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو تشكيلها هي المعضلة، حتى إذا " ليست الحكومة، التي كُلف زعيم ليكود
والمأزق الذي يواجه خيار . المعضلة أمام العرب ابعد من هذه الحكومة. اضطر إلى جعلها يمينية خالصة

  .م أعمق من السياسة التي ستتبناهاالسال
. خريطته السياسية أكثر تعقيداً، وليست فقط أشد ميالً إلى التطرف. فاليمين اإلسرائيلي اليوم ليس كاألمس

مغزى يتجاوز الزيادة الكمية حتى إذا كان اليمين . وهذا هو المغزى األبرز لنتائج انتخابات الكنيست
  .د الكنيست للمرة األولى في تاريخ إسرائيلاستحوذ على نحو ثالثة أرباع مقاع

االتحاد "و " التوراة الموحد"و " شاس"و " إسرائيل بيتنا"و " ليكود"فاليمين ليس محصوراً في أحزاب 
، هو "ليكود"، الذي خرج من عباءة "كاديما"فحزب .  مقعدا٦٥ً، والتي حصدت "البيت اليهودي"و " القومي

غير أن الداللة األكثر أهمية للخريطة السياسية الناجمة عن االنتخابات . طأقرب إلى اليمين منه إلى الوس
كما أنها تبدو أبعد من اآلثار المباشرة التي ستترتب . األخيرة تتجاوز هذه االنعطافة الجديدة نحو اليمين

  .عليها في شأن اتجاهات الحكومة المقبلة تجاه عملية السالم سواء مع الفلسطينيين أم مع سورية
فإذا كانت الخريطة السياسية اإلسرائيلية تغيرت في مجملها، فكذلك الحال بالنسبة إلى خريطة اليمين التي 

وثمة ارتباط وثيق بين التغير الذي حدث، ولم يبلغ . تختلف اليوم عما كانت عليه في أي وقت مضى
  .نهايته بعد، في كل من الخريطتين

اليمين في الخريطة السياسية اإلسرائيلية، على مدى أكثر فاالنعطاف المستمر خطوة وراء أخرى نحو 
فأصبحت . من عقدين، اقترن بانزياح تدريجي نحو مزيد من التطرف في خريطة هذا التيار الواسع

وال يقل أهمية عن ذلك أن هذا التحول . االتجاهات األكثر تشدداً تمثل مركز الثقل في هذه الخريطة اآلن
  .ما زال متواصالً

سبيل المثال، كان االتجاه الذي مثله أرييل شارون يعتبر هو أقصى اليمين القادر على التأثير في وعلى 
ولذلك لم . أواخر سبعينات القرن الماضي، ألن القوى التي وقفت على يمينه في ذلك الوقت كانت هامشية

، ١٩٧٨كامب ديفيد السابق مناحم بيغن يحسب حساباً، في مفاوضات " ليكود"يكن رئيس الوزراء وزعيم 
ولكن هذا االتجاه كان يتمتع بعقالنية سياسية يندر مثلها اليوم، ليس . إال لالتجاه الذي كان شارون يقوده

  .فقط في أوساط اليمين األكثر تطرفاً، ولكن حتى لدى من هم أقل تشدداً
طنات في سيناء ولو ولذلك فعندما كادت تلك المفاوضات أن تنهار، بسبب إصرار بيغن على إبقاء المستو

تحت السيادة المصرية، كان شارون هو الذي أنقذها وفتح الباب أمام توقيع اتفاق اإلطار الذي مهد 
  .لمعاهدة السالم مع مصر

فقد بادر عيزرا وايزمان، وزير الدفاع حينئذ وعضو الوفد المفاوض في كامب ديفيد، إلى مناشدة شارون 
ح في إقناعه بذلك، على أساس أن سالماً مع أكبر دولة عربية ال وعندما نج. قبول إخالء المستوطنات

  .يقارن ببضع مستوطنات في سيناء، لم يعد هناك ما يخشاه بيغن
وظل االتجاه الذي يمثله شارون هو األكثر تشدداً على خريطة اليمين اإلسرائيلي حتى أواخر العقد 

لك الفترة، فقد ظل من السهل محاصرته كما حدث وعلى رغم أنه اكتسب نفوذاً متزايداً خالل ت. الماضي
  . حين ُأبعد شارون شخصياً من وزارة الدفاع١٩٨٢بعد غزوة لبنان الواسعة النطاق عام 

غير أن هذا االتجاه لم يلبث أن تنامى، بعد أن تعرض النحسار واضح في ظل عملية أوسلو الفلسطينية 
. ح انهيار هذه العملية باباً واسعاً أمام اليمين في إسرائيلفقد فت. ١٩٩٣ اإلسرائيلية التي بدأت في عام -

وكان شارون أول من طرق هذا الباب عبر زيارته المسلحة للمسجد األقصى في ذروة التوتر الذي اقترن 
  .٢٠٠٠بانهيار مفاوضات الوضع النهائي الفلسطيني في عام 
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احتقان حاد لن تغير فقط الخريطة السياسية وربما لم يدرك شارون وقتها أن اندفاعته العنيفة في لحظة 
على نحو يمكّنه من موقع الصدارة فيها، وإنما ستحدث تحوالً كذلك في خريطة اليمين بما يؤدي إلى 

  .حرمان االتجاه الذي يمثله من هذا الموقع
ضاءل هذا كما ت. ، بعد أن اشتد التطرف اليميني وتوسع نطاقه"وسطياً"وها هو هذا االتجاه يصنف اليوم 

االتجاه في ظل االنعطاف المتزايد نحو اليمين األكثر تطرفاً، حيث أصبحت هناك خمسة اتجاهات تفوقه 
  .تشدداً ممثلة في الكنيست

وسيطر عليه اتجاه أكثر " ليكود"، حين ضاق به )كاديما(فثمة قسم كبير من الحزب الذي أسسه شارون 
قبل نحو أربعة " ليكود"ا هذا، الذي نجح في إبعاد شارون من أم. تطرفاً، أصبح أقرب إلى نتانياهو اليوم

أعوام فقط، فقد ال يمضي وقت طويل حتى يلقى مصيراً مشابهاً نتيجة تنامي اتجاه أكثر تطرفاً في داخل 
  .هذا الحزب بقيادة موشي فاغلين

لبعض الوقت، " ليكود"وإذا كانت حملة انتخابات الكنيست، والحرب على غزة، جمدتا الصراع في داخل 
ويبدو فاغلين واالتجاه الذي يمثله . فقد استؤنف في شكل أكثر ضراوة منذ إعالن نتائج هذه االنتخابات

  ".إسرائيل بيتنا"أقرب فعلياً إلى حزب 
الذي يشاركه تطرفه تجاه " شاس"وليس بعيداً عن الموقع الذي يقف فيه هذا الحزب العلماني، نجد حزب 

وإلى اليمين منهما، يوجد اتجاهان اآلن يعبر . م أنه يعاديه بسبب علمانيته الظاهرةخيار السالم، على رغ
برئاسة الحاخام دانييل " البيت اليهودي"برئاسة يعكوف كاتس، وحزب " االتحاد الوطني"عنهما حزب 
  .هيرشكوفيتس

ين، في إسرائيل ولكن المهم، هنا، هو أن استمرار التغيير في كل من الخريطة السياسية، وخريطة اليم
في هذا االتجاه يجعل السؤال عن مصير خيار السالم في حد ذاته أكثر أهمية من أي أسئلة عن مستقبل 
عملية السالم التي كانت جارية قبل االنتخابات على المسارين الفلسطيني في شكل مباشر والسوري في 

  .صورة غير مباشرة
صير خيار السالم مطروح في المدى القصير وليس وهذا السؤال، الذي أصبح محورياً اليوم، عن م

" ليكود"فاالنعطاف المستمر نحو اليمين قد يجعل االتجاه الذي يمثله المتشددون في . المتوسط أو الطويل
في صدارة الخريطة السياسية اإلسرائيلية بحلول موعد االنتخابات " إسرائيل بيتنا"بقيادة فاغلين وحزب 

  .رة أم في موعدها بعد انتهاء السنوات األربع للكنيست الجديدالمقبلة، سواء جاءت مبك
وإذا حدث ذلك، فربما يصبح متطرف مثل ليبرمان، الذي هدد مرة بضرب السد العالي في مصر 
وأخرى بحرق غزة عن بكرة أبيها وسب الرئيس حسني مبارك شخصياً، هو المرشح لرئاسة الحكومة 

لك أننا لسنا إزاء تغير كمي في الخريطة السياسية العامة وخريطة ويعني ذ. اإلسرائيلية ذات يوم قريب
والسؤال الذي ينبغي أن نعنى به منذ اليوم . اليمين، وإنما تحول نوعي قد يكون بداية حقبة جديدة تماماً

-١٩٧٨ وانطلقت في ١٩٧٣هل تمثل هذه الحقبة قطيعة مع تلك التي بدأت مقدماتها بعد حرب : هو
   اإلسرائيلي؟-عالمها تدريجاً على أساس التسوية السلمية للصراع العربي  وتبلورت م١٩٧٩

إن سؤاالً من هذا النوع إنما يفرض على العرب ليس فقط التفكير في شكل مختلف في ما يمكن أن تأتي 
به السنوات المقبلة، ولكن أيضاً إدارة أوضاعهم وعالقاتهم البينية والدولية بصورة مغايرة، استعداداً 

  .مختلف االحتماالتل
  ١/٣/٢٠٠٩الحياة، 

 
  "فتح"أي برنامج سياسي هذا يا  .٤٣

  عبد اهللا عواد 
الذي ..  الغائبة وبالمطلق مسودة البرنامج السياسي الذي سيقدم للمؤتمر السادس         األساسية" الفرضية"كانت  

غيبوبة عن  ولماذا دخلت في    .. سيعقد، تقوم على سؤال واحد وجوهري لماذا تراجعت فتح ولماذا ضعفت          
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 موقفهـا   وأصاب" المبادرة" غابت   أنبعد  .. وأصبح دورها التلقي السلبي   .. األحداثالتأثير في مجريات    
  !؟..وبعده.. والتناقض بين األمس واليوم..  والتردداإلرباك

مـن  .. نحو محطـة جديـدة    " محطة" المؤتمر سيكون    أنمعناه الوحيد   ..  حركة تقفز عن هذا التساؤل     إن
 لعقد المـؤتمر،    واإلقرار اإلعدادألن آليات   ..  الخلف وربما نحو حال من التشقق والتصدع       التراجع نحو 

من القيادات التي وجدت نفسها ضائعة      " كامل" من الكوادر وقفزت عن جبل       األغلبية إسقاطاعتمدت على   
..  والمعاناة المقاومة والعطاء والعذاب  " فتح" والجوهري في    األساس" الجيل "أنهارغم  .. ال تعرف مكانها  

  ..واإلخالص" الثقافة والوعي "وأيضا.. والسجون
حتى بالفترة الزمنيـة    ..  ذلك أصحابهاوال مكان لحسن النية، مهما برر       .. ال توجد براءة في هذه الخطوة     
رغم تحديد الموعـد،    .. المفتوح على زمان غير واضح    .. وهذا المؤتمر .. الطويلة بين المؤتمر الخامس   

  .ألولاوهو طبعاً ليس 
" الـتكلس "وينفض عنهـا    ".. فتح" يحدث الثورة داخل     أن..  وحده بإمكانهشطب لجيل   " المعنى "أيضاوهو  

" التجربـة "عدا انه جيل ..  مبدئيةواألكثر..  الجيل األكثر وعياًألنهويضعها من جديد على طريق الريادة     
  ..بكل آالمها وآمالها

  !هل سيرسل البرنامج للرقابة في القدس؟
 خلفه  أو.. في شارع يافا  ) بيت أغورون (والرقابة  ..  عاشوا تجربة الصحافة والكتابة تحت االحتالل      الذين

حدثت ثورة التمرد علـى     "لهذا  " يعيشون هاجس الرقابة التي كانت تشطب ما ال يعجبها        "كانوا  .. بالضبط
لم يتورع عن شـطب     .. وسالمهو" الرقيب"لكن  ).. القط والفأر (لتجاوز الرقابة في لعبة     " اللغة وفي اللغة  

  ..من وراء مدينة البندقية االيطالية). البندقية(كلمة 
في كل فقرات وجمـل     .. كان هذا الرقيب حاضراً فيها    ..  صياغة البيان دون اللعب في اللغة      إن.. ويبدو

هـاً  وليس موج .. واألخيرة األولى كأنه برنامج موجه للرأي العام العالمي بالدرجة         أو.. وكلمات البرنامج 
وال يعنـي   .. ، دون ان تعني السلطة شـيئاً      ١٩٤٨لشعب يتعرض ألشرس وأقسى عدوان منذ نكبة العام         

  .. شيءأي" أوسلواتفاق "اتفاق 
.. وغيـر الـشرعي   .. يجتر كليشهات فارغة عن غير القانوني     .. وفي مواجهة االستيطان  " البرنامج"ان  

فكيف ..  الجدار نصف ملم نحو الخلف     إزاحة في   الذي ثبت بالقطع فشله   .. وعن ما يسمى النضال السلمي    
من حقوق الشعب بمقاومة االحتالل     " أساسياً"وهو بذلك يسقط حقاً     ..  واالستيطان األرضبوقف مصادرة   

  ..األشكالبكافة 
  نجازات السلطةصفقوا إل
فأيـة  .. ونفي رؤية ما يريد   .. وربما لجأوا للخيال  .. يصاب بحالة من الغثيان   " نص االنجازات "من يقرأ   

جـوهر  "ونسبة االستيطان   ..  مضاعفة في عهد السلطة    أضعافاانجازات هذه ونسبة دخل الفرد انخفضت       
  ..تضاعفت عدة مرات" الصراع
 ألول مرة بعد تسع     إليها، وحين ذهبت    ١٩٩٣حتى العام   .. عملت فيها لمدة ثماني سنوات    " القدس"أنا ابن   

وعلى باقي الضفة يمكن القياس، فأيـة  .. م يبق االستيطان شيئاًول.. لم تُبق المصادرة  .. سنوات لم أعرفها  
  !انجازات يتحدث عنها البرنامج؟

شيدت المدارس ومستوى التعليم تراجع نحو الخلف درجـات تـدعو           ".. ان تقنعنا بانجازاتها  "تريد القيادة   
 أكثـر .. ووعياً وقدرة يملك علماً وثقافة    . كان خريج الصف السابع زمن االنتداب     ).. الخطر(لدق ناقوس   

 أنهـا ولم تقـل    ..  ومصروفاتها إيراداتهابين  ) السلطة(حققت التوازن   .. من خريج الماجستير هذه األيام    
وكانت النتيجة، من ضمن مـا      .. وتدفع بها نحو الهجرة للخارج    ".. الطبقة الوسطى "قضت وتقضي على    

  ..الطبيعي درجات للذكور ارتفعت عن اإلناث نسبة أنشاء من النتائج الكارثية 
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  العدوان على القطاع
وظهر ذلك خالل   .. بال موقف واضح  .. خالل العدوان منذ البداية وحتى النهاية     " فتح"ظهرت قيادة حركة    

والموقف المثير لالستفزاز الذي مارسته     .. لماذا هذا االرتباك والتردد والالموقف    ..  للعدوان األولىاأليام  
  !السلطة على األرض؟

  "البوصلة"وتلقائياً .. ؤيتهاهل فقدت ر
.. من اي حدث او تطور    .. واستراتيجية ان تفقد المبادرة في اتخاذ أي موقف       .. ال يمكن لقيادة تملك رؤية    

ومرتبكة .. من الطبيعي ان تكون محكومة بردود فعل فقط       .. ولكن حين تكون القيادة أسيرة لحسابات آنية      
  ..أيضاً
وموقفـاً  ..  العدوان على القطاع لم يكن موقف حركة تحرر وطني         اءأثن" حركة فتح وقياداتها  " موقف   إن

ووجدت نفـسها   .. يعبر عن حركة رائدة في المقاومة بكافة أشكالها ولهذا دفعت ثمناً كبيراً محلياً وعربياً             
فـي  ) االرتبـاك ( يقـع هـذا      وأين.. من قيادتهم " فتح "أبناءفهل هذا ما يريده     .. في وضع ال تُحسد عليه    

  ..مج السياسيالبرنا
 ضـد   وإنما.. ان الدولة العبرية حين شنت حرب االجتياح والتدمير في العام الفين لم تكن تشنها ضد فتح               

 هذا الثابـت فـي      أين..  ضد الشعب  وإنماونفس الشيء لم تكن الحرب في القطاع ضد حماس          .. الشعب
  !؟..البرنامج السياسي

  )الحسم العسكري(االرتباك في التعاطي مع 
 أنرغم  .. وكأن شيئاً لم يكن   .. عند الفشل في االنتخابات التشريعية العام الفين وستة       .. توقف البرنامج لم ي 

في .. ال تملك الجرأة  " قيادة" كانت   إذا..  عن الفشل المدوي لحركة فتح     وأخيرا أوالهي المسؤولة   .. القيادة
وأيـن  .. تمرار في قيادة الحركـة    فهل هي قادرة على االس    .. محاسبة نفسها وتحمل المسؤولية عن الفشل     

  !ستقودها في النهاية؟
ان قيادة الحركة كانت على اطالع كامل علـى نيـة حركـة             .. فقط ما هو معروف   .. اإلجابةال أعرف   

وهمـا  .. ( لهـا  إرسـالهما واطلعت على تقريرين قبل     .. حماس في القطاع االنقالب على السلطة بالقوة      
.. أين كانـت  .. ولكنها لم تفعل شيئاً   .. في القطاع " السلطة"لى  حركة حماس تحضر لالنقالب ع    ) واضحان

  !هل كانت في غفوة؟.. إجازةهل كانت في 
وهو انقالب في جـوهره    ) الحسم العسكري (وسيطرت حماس بالقوة على القطاع او بـ        .. حدث ما حدث  

.. ت الـصفحات  ودونت مئا .. وشكلت لجنة طويلة وعريضة   .. على النظام الديمقراطي الفلسطيني الوليد    
  !هل حاسبت أحداً؟.. هل حاسبت القيادة نفسها

وفقط كـان هنـاك عـدد مـن         ..  القرار أصحاب أنفسهمهم  .. كل المسؤولين عن هذا الفشل    .. بالعكس
لماذا االرتباك المثير للقشعريرة في التعـاطي       .. والسؤال.. الصغار الذين ال قوة وال حول لهم      ) القرابين(

  !وعكس ضعفاً مستفزاً لقيادة الحركة؟..  موقفإلىالنتقال من موقف وا.. مع الحسم العسكري
  الهزيمة ليست قدراً

 أو الحركة الثانيـة،     إلىللشعب وعلى مدار عقود طويلة      .. األولى تتراجع من الحركة     أن" فتح"ليس قدر   
، المرتبكة، في   وهي القيادة، المترددة  ..  الخطأ اإلدارةهي  ..  هو النهج الخطأ   وإنماالموازية بشكل مخفف    
والتـي ال   .. القيادة التي شاخت  .. وهي في النهاية التي سلمت قدرها لآلخرين      .. كل المواقف والمحطات  

  ..تؤمن بتتابع األجيال
ويتحدث فـي صـناعة     ..  الثقافة القبلية العشائرية، التي يصر فيها زعيم القبيلة على رأيه وموقفه           - إنها

 أسـتاذاً وحين يتحدث ابن القبيلـة الـذي أصـبح          ).. راثة األرض ح(كما يتحدث في    .. السالح النووي 
وحين ينـال   .. يصرخ فيه، أسكت أنت ال تفهم شيئاً ما زلت صغيراً         .. في الفيزياء النووية  ) بروفيسوراً(
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يصر على انه وحـده     .. ويصبح محكوماً بالقلق على حياته الشخصية     .. منه الزمن بكل انواع األمراض    
  ).العبقري(
مرة عبر صندوق االقتراع، ومرة ثانية      .. وهزمت في القطاع  . هزمت في االنتخابات التشريعية   " حفت "إن

ويبدو أن المؤتمر السادس كما     .. وواصلتها كنهج .. ولكنها لم تتعلم من الهزيمة    .. عبر صناديق الرصاص  
 باللحاق  أو..  باالنشقاق أو نهائياسواء باالبتعاد عنها    ).. تأبين الحركة (تقول كل مقدماته، سيكون مؤتمر      

  ..بالفصائل األخرى وتجربة قطاع غزة واحدة
 ودوليـاً   وإقليميـاً ثنائيـاً   ).. العالقات العامة (وليست شرعية   ..  الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب     إن

  ..والعالم ال يحترم سوى األقوياء
 ١/٣/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

 
  مزدوجةأنغام غربية جديدة في معزوفة المعايير ال .٤٤

 أسعد عبد الرحمن. د
) الكيل بمكيالين(فمعظم المؤسسات ، وربما جميع الدول وكثير األفراد، ينتهجون سياسة . ال توجد أوهام

والمثل . بل إن البعض يكيل بأكثر من مكيالين، بثالث أو أربع وربما عشرة). إزدواجية المعايير(أو 
عندها . لمرء السياسة األمريكية في الشرق األوسطالصارخ والمتكرر على هذا يتجلى عندما يتابع ا

يكتشف، وبدون عناء، أن هناك استراتيجية أمريكية في الشرق األوسط، وسياسات تكتيكية لتحقيق هذه 
 .االستراتيجية، وكالهما ال عالقة له بالمثل والمبادئ األمريكية

ى العظمى، وبالذات الواليات المتحدة في  الكيل بمكيالين حقيقة أن القوأووالمقصود بازدواجية المعايير 
وهذه األيام، نلحظ بعدا . "إسرائيل"حالتنا، تتعامل مع العرب ودولهم بشكل مغاير عما تتعامل به مع 

واألمر يتعلق هذه المرة . جديدا أضيف لسياسة الكيل بمكيالين األمريكية واألوروبية على حد سواء
) إرهابية(فاألولى . طرف الفلسطيني، وقوى التطرف اإلسرائيليبالقياس تجاه ما يطلقون عليه قوى الت

يستحيل التعامل والحديث معها ويجب القضاء عليها رغم أن صناديق االقتراع الشعبية منحتها األغلبية 
أما قوى التطرف اإلسرائيلية فهي قوى . وآخر األمثلة هو ما حدث مع حركة حماس!!! والشرعية

بل إن البعض اختار ). الليكود وإسرائيل بيتنا وغيرهما(في انتخابات حرة ) شعبال(ديموقراطية اختارها 
منهج التلوم متعذرا بأن نجاح األحزاب اليمينية اإلسرائيلية يعود ألجواء مفاوضات التهدئة المتضاربة 

فضال عن مناخ التفاوض المتذبذب بين حركتي فتح وحماس، وأن ) هشة لو نجحت(نتائجها حتى اللحظة 
، اإلسرائيليةاألخيرة لو وافقت على شروط إسرائيل لتهدئة طويلة األمد لما نجح هؤالء في االنتخابات 

 استعدادا للتعامل مع شروط السالم من الحكومة أكثر إسرائيليةولربما مهدت الطريق لمجيء حكومة 
زان القوى على المسرح بمي) افيغدور ليبرمان(في ظل تحكم ) بنيامين نتانياهو(التي قد يقوم بتشكيلها 

 .اإلسرائيليالسياسي 
 تتزايد "إسرائيل"ف. وعلى ما يبدو، ال تتعلق المشكلة بحماس بقدر ما تتعلق بالقضية الفلسطينية نفسها

شهيتها العدوانية االستعمارية االستيطانية التوسعية والعنصرية حيث تتعزز فيها مكانة اليمين المتطرف، 
الغربي، وعلى رأسه الواليات المتحدة، المكافآت عله ينجح في تشجيع قيادتها في حين يقدم لها العالم 

وفعال، تكمن معضلة السياسة الخارجية األميركية في !!  في طريق التسوية السياسية- حقا -على السير 
 الشرق األوسط، بل في العالم أجمع، في ميلها لفرضية قوامها أن شرعية الحلول تنبع من فاعليتها بغض

وهذا بالضبط ما هو سائد بخصوص التعامل المتعاكس مع قوى التطرف الفلسطيني . النظر عن أخالقيتها
من جهة، وقوى التطرف اإلسرائيلي من جهة أخرى، األمر الذي يؤكد األفق الضيق واألسلوب الذرائعي 

 الفصل العنصري، وسلب االستيطانية االسرائيلية، وجدار/ فالمشاريع االستعمارية. في السياسة األميركية
األرض، والحفريات في المسجد األقصى ومحيطه، ورفض عودة الالجئين، وقتل السكان، هي أمور 
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مبررة أميركيا للمحافظة على المصالح اإلستراتيجية للواليات المتحدة في المنطقة والمتمثلة بوجود 
ولويات عند الواليات المتحدة تتمثل في أما فلسطينيا، فإن األ. إسرائيل قوية ودول عربية مسلوبة اإلرادة

، وذلك للتهرب من تزايد المطالبة بإنهاء )لإلرهاب(استحقاقات داخلية فلسطينية من إصالح ومكافحة 
فالسياسة األمريكية في عهد إدارة بوش لم تتالق . االحتالل وتأكيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

ة الوحدة الوطنية ، أو اتفاق مكة ، وال حتى مع المبادرة العربية ، بل هي مع المبادرة الفلسطينية بحكوم
وهكذا لعبت الواليات المتحدة البوشية على أوتار جديدة في . دعمت بفجور الحرب على قطاع غزة

المعزوفة القديمة للكيل بمكيالين، فتحولت القضية الفلسطينية من قضية شعب يسعى وراء حقوقه السليبة 
!! فأبعدت القضية الفلسطينية عن الشرعية الدولية) اإلرهاب(ء من الحرب األمريكية على إلى جز

 في ممارستها سياسة المعايير المزدوجة إذ ال تفكر في التعامل مع - أميركيا -وتتجسد المعضلة األهم 
جة البعض في وإذا كانت ح. اإلسرائيلي من منطلق العدل أو القرارات الدولية/ قضية الصراع الفلسطيني

رفض التعامل مع حماس أو االعتراف بها، كونها ال تعترف بنهج السلطة الوطنية، وما نتج عنه من 
اتفاق مع الجانب اإلسرائيلي أو المجتمع الدولي، فإن هذه الحجة سقطت تلقائيا في رأي عديد المتابعين 

تزامات سابقة تجاه الفلسطينيين، سواء كون الحكومة اليمينية اإلسرائيلية المقبلة ال تعترف أصال بأي ال
من هنا، يبرز السؤال . التي وقعتها الحكومات السابقة، أو تلك التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية

كيف يتعامل ويعترف هؤالء بالحكومة ): المعايير المزدوجة(المستنكر لممارسات أصحاب مدرسة 
 ؟بحركة حماس ألنها برائيهم متطرفةال يتعاملون ويعترفون اإلسرائيلية الجديدة رغم تطرفها الشديد، و

  ١/٣/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
  
  آلة الدعاية الصهيونية كيف عملت في معركة غزة .٤٥

  جيمس زغبي 
كما هو الحال في صراعات الشرق األوسط الماضية، كان المسار اإلخباري الـسائد فـي اإلعـالم أو                  

وهو ما كان   . دة يتبعان وجهات النظر اإلسرائيلية الخاصة بالحرب      التعليقات السياسية في الواليات المتح    
عنصرا أساسيا في نجاح إسرائيل المبكر في معركة غزة األخيرة، وفي تحقيق قدرتها على إطالـة أمـد                  

وألنها كانت تدرك أهمية الحرب الدعائية، فقـد        . القتال من دون أن تدفعها الواليات المتحدة إلى التراجع        
ئيل على هذه الجبهة بنفس القوة وبنفس القدر من عدم التكافؤ اللـذين انخرطـت بهمـا فـي                   قاتلت إسرا 

  . االشتباك على أرض المعركة
  .وإليك كيف فعل اإلسرائيليون ذلك

وعليه، وفي وقت مبكر، عمل اإلسرائيليون علـى تحديـد          . حدد شروط المناظرة سلفاً، وستكسب النقاش     
وقد نجحوا في هذه الحالـة،      .  اإلعالمي الذي سيشكل طبيعة فهم الحرب      السياق، ونقطة البداية، والمسار   

على سبيل المثال، ومن خالل تكرارهم الدائم لنفس الفكرة، في ترسيخ الفكرة القائلة بأن نقطـة انطـالق                  
 ديسمبر، أي نهاية وقف إطالق النار الذي كان قد استمر           - من كانون األول     ١٩النزاع األخير كانت في     

ولفعـل ذلـك، تجاهـل    "). حماس أنهته مـن طـرف واحـد   "والذي قالت إسرائيل إن     (تة أشهر   لمدة س 
 نـوفمبر، وفـشلهم فـي الوفـاء     -اإلسرائيليون، بالطبع، انتهاكاتهم التي حدثت في أوائل تشرين الثاني   

 مجـرد   كما تجاهلوا أيضاً اختزال غزة إلى     . بالتزامهم بفتح الحدود مع غزة أثناء فترة وقف إطالق النار         
وألنهـم  . ٢٠٠٥قطعة أرض تابعة، وهي عملية بدأت قبل فترة طويلة واستمرت بعد انسحابهم في عام               
مـا يـسمعونه    "يعرفون أن معظم األميركيين ال يتابعون الصراع عن كثب، وأنهم ميالون إلى تـصديق               

 االسـتباقي الوقـائي     أثناء مضي هذا المسار اإلعالمي، ، فإن هذا التكتيك من التعريف          " مراراً وتكراراً 
  .والتكرار غالباً ما ينجح
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وألنه تم تعريـف الـصراع      . يجب عليك إدراك أن تكريس الصور النمطية عادة ما يكون وسيلة ناجحة           
 اإلسرائيلي، ومنذ أجيال طويلة، بصور ثقافية ايجابية عن إسرائيل بصور نمطية سلبية عـن               -الفلسطيني

وألنه . اية اإلسرائيلية يتمتعون بأفضلية يسهل استغاللها في هذا المقام        الفلسطينيين، فإن القائمين على الدع    
، "اإلنسانية اإلسرائيلية في مواجهة المشكلة الفلـسطينية "ينظر إلى القصة منذ فترة طويلة على أنها قضية      

ت غولدا  وكما أعلن . على الشعب اإلسرائيلي  " المشكلة"فإن التغطية اإلعالمية ألي صراع تبدأ بكيفية تأثير         
إننا نستطيع أن نغفر للعرب قتل أطفالنا، لكننا لن نستطيع أن نغفر لهم أبداً جعلنا نقتـل                 : "مائير ذات يوم  

ولذلك، لم يكن مفاجئاً، على الرغم من معاناة الفلسطينيين غير المتناسبة، أن التغطية اإلعالمية              ". أطفالهم
غطية شاملة، مع الصور، لإلسرائيليين المكروبين      في القصة، حيث قدمت ت    " التوازن"حاولت الحفاظ على    

وفي وقت سابق، عندما كانت التغطية اإلعالمية هي أهم األمور، كان قد            . والخائفين وأثر الحرب عليهم   
جرى اختزال الضحايا الفلسطينيين، كما هو الحال دائماً، إلى مجرد أرقام، أو تحييدهم وتصويرهم علـى                

  ".ضرر جمعي عرضي"أنهم 
وقد لعبت حماقة حماس دوراً في خدمـة االسـتراتيجية          . بغي أن تتوقع حماقات خصمك وتعتمد عليها      ين

فمنذ البداية، كان يمكن إلسرائيل أن تعتمد على حقيقة قدرة حماس على إطـالق صـواريخ                . اإلسرائيلية
لمهـم بـأن    لقد كان ع  . وإصدار نوع التهديدات التي ستمكن إسرائيل من المجادلة وكسب تعاطف الغرب          

هذه التصرفات من حماس ستأتي بكل تأكيد، وبأنه من الممكن استغاللها، شكل أفضلية لهم فـي حـربهم           
  . الدعائية

مـن هـذا    . كن في كل مكان، وقل نفس الشيء، وتأكد من إبقاء خصومك غير مرئيين قـدر اإلمكـان                
ممـن  ( من الناطقين باإلنجليزية المنطلق، تبدأ إسرائيل كل حروبها بمجموعة كبيرة من المتحدثين باسمها       

لـيس مـصادفة،    (، والجاهزين في أي وقت للظهور في كافة المنابر اإلعالمية           )ولد معظمهم في الغرب   
"). إن. إن. سي" حيث تقع قناة     –في أتالنتا   " عربي"على سبيل المثال، أن يكون لدى إسرائيل قنصل عام          

 على نشر عدة متحدثين في جميع أنحاء الواليات المتحـدة       إن آلية عمل حملة الصهاينة الدعائية، والقائمة      
وفي الوقت ذاته، كان    . ممن يعبرون عن وجهات نظر إسرائيلية متناسقة، تضمن لهذه الحملة سبل النجاح           

اإلسرائيليون قادرين على منع دخول وسائل اإلعالم إلى غزة، والسماح للصحافيين الغربيين فقط بالعمل              
حرب تحت إشراف قوات االحتالل، وهو ما ضمن إلسرائيل الفرصة لصياغة كافـة             بالقرب من منطقة ال   

جوانب القصة، وفي الوقت ذاته، إزالة إمكانية التحقق بصورة مستقلة من األهوال التي كانت تحدث فـي             
  . غزة

وبما أن نصف القصة سيتم وضعه من خالل ما يقوله أو يفعلـه             . ال تترك لخصمك أي مجال وال مساحة      
ادة السياسيون، لقد ضغط الجهاز السياسي في واشنطن أيضاً بدوره، بحيث يـتم ضـمان أن البيـت                  الق

ولذلك، عكست التصريحات التـي تـصدر عـن         ". سوف يطيعون األوامر  "األبيض وزعامة الكونغرس    
وتم العمل على أن يكون الناطقون الرسميون اإلسـرائيليون،         . الكونغرس األميركي نفس وجهات النظر    

  .معلقون السياسيون، وتصريحات الكونغرس معاً وهي تردد صدى بعضها البعضوال
وعندما يتم اكتشاف األحداث والواقع، فإنها ستتناقض مع الرواية الـسائدة، مـا             . أنكر، ثم أنكر، ثم أنكر    

 يشكل قصصاً تتعارض مع السيناريو المفروض، ولهذا، كانت آلة الحملة الدعائية اإلسرائيلية تعمل لوقت             
أو /و") من تصدقون؟ نحن أم عيونكم الكاذبـة؟      "قائلة بجرأة كبيرة،    (إضافي حيث تنكر، وتنكر، ثم تنكر       

نحن لم نفعل ذلك، بل هم أجبرونا علـى         ("أنها تختلق روايات مضادة لتوجيه اللوم إلى االتجاه المعاكس          
الفلسطينيين يظل دائماً خطـأ     وفي هذا الموقف، فإن ذلك يعني التأكيد على أن موت المدنيين            "). فعل ذلك 

إن العـرب ال    : "كما لو أنهم يقولون   (شخص آخر، أو أن الصحافيين أو خصومهم يهولون من األحزان           
  ").يحزنون في الواقع مثلما نفعل
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ربمـا يكـون    . عندما تفشل كل الطرق، ألق باللوم على المعاداة للسامية        : يبقى المالذ األخير للمحتال هو    
ن أن يكون هناك إفراط في استخدامه، لكنه يمكن أن يكتم صوت المنتقدين أو يـضعهم                ذلك واخزاً، ويمك  
  .في موضع الدفاع

  .هو رئيس المعهد العربي األميركي: جيمس زغبي*
  ١/٣/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
  :كاريكاتير .٤٦

  

  
  ١/٣/٢٠٠٩الدستور، األردن، 


