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  لن نقبل أبداً بشروط الرباعية وإعادة إعمار قطاع غزة عبر الحكومة الشرعية: الزهار .1

لن تقبل "إن الحركة " الحياة"الدكتور محمود الزهار في حديث الى " حماس"قال القيادي في حركة : دمشق
خصصة العادة اعمار قطاع مشيرا الى ضرورة صرف االموال الم" اللجنة الرباعية الدولية"بشروط " ابدا

  .برئاسة اسماعيل هنية" الحكومة الشرعية"غزة عبر 
لنتائج جلسات الحوار الفلسطيني، ما يعني " الرزمة المتكاملة"بمبدأ " حماس"وشدد الزهار على تمسك 

في تنفيذ النتائج المترتبة عن اجتماعات اللجنة الخاصة بإحياء منظمة " خطوات عملية"ضرورة تحقيق 
حرير الفلسطينية بالتوازي مع التقدم في اعمال اللجان االربع االخرى المتعلقة باالمن والحكومة الت

  ".إن تعطيل مسار سيقابل بتعطيل المسار اآلخر: "واالنتخابات والمصالحة، وقال
في دمشق بعد اجتماعات عقدت لقيادة المكتب السياسي برئاسة رئيس " الحياة"وكان الزهار يتحدث الى 

الى " حماس"وقال ردا على سؤال إن كالم الرئيس محمود عباس المتعلق بدعوة . مكتب خالد مشعلال
المتعلقة بلقائه مسؤول الشؤون الخارجية واالمنية في " مرتبطاً بالمناسبة"كان " الرباعية"قبول شروط 

قة على شروط ليس هناك ما يلزم الحركة المواف: "وقال الزهار. االتحاد االوروبي خافيير سوالنا
لذلك ليس من باب إرضاء عباس يمكن ان تغير . حماس خاضت حربا دفاعا عن موقفها. الرباعية
في السياسة االميركية الدارة الرئيس باراك " مالمح جديدة"، قبل ان يشير الى عدم توافر اي "موقفها

  ".ةلم تتخذ اي خطوات باتجاه توضيح موقفها من القضية الفلسطيني"اوباما التي 
ال . موقف الحركة ثابت في هذه اللحظة وكل لحظة: "ردا على سؤال آخر" حماس"وزاد القيادي في 

هذا تنازل عن . نستطيع ان نقبل بأي صورة من الصور اسرائيل ككيان شرعي على ارض فلسطينية
لذي انطلق في ، مشيرا الى ان الحوار الفلسطيني ا"ارضنا وحق العودة، ويتناقض مئة في المئة مع ثوابتنا

" البرنامج السياسي"القاهرة قبل ايام وسيستأنف باجتماعات للجان الخمس في العاشر من الجاري، سيحدد 
  .الخاص بحكومة الوفاق الوطني

برنامج محدد، هي حكومة انتقالية لتسيير "واوضح الزهار ان الحكومة المقرر تشكيلها ستقوم على 
ا اجراء انتخابات وما يستجد من قضية االعمار والتعامل مع االعمال وليست دائمة ومهماتها اساس
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لن "واشار الى ان الحكومة ". ليس مطلوبا وليس من حقها ان توقع اتفاقات سياسية. الوضع القائم في غزة
  ".عباس، بل حكومة وفاق وطني) الرئيس(تكون حكومة 

ص بإعمار غزة يوكل في حال صدر موقف من مؤتمر شرم الشيخ الخا" حماس"وسئل عن موقف 
السلطة تعني رئاسة ومجلسا تشريعيا : "للسلطة مهمة صرف اموال اعادة االعمار في غزة، فأجاب

) الرئيس عباس(عمليا، لو أعطوه . اي حكومة خارج اطار المجلس التشريعي هي غير شرعية. وحكومة
موال بتشكيل حكومة وفاق ، قبل ان يشير الى ان ربط صرف اال"االموال، كيف سيتم انفاقها في غزة؟

يريدون إرساله عبر . اإلعمار يجب ان يكون في غزة: "وزاد". وضع العصي في الدواليب"بمثابة 
. القضية ليست منافسة من يأخذ المال. مؤسسات خاصة وأونروا والدول المانحة ترسل مندوبين، ال مانع

في غزة حكومة شرعية .  بطريقة مناسبةاذا ارادوا تخصيص المال إلعمار غزة، فليفعوا ذلك: لكن نقول
  ".موجودة وقائمة منذ سنوات

النجاح عمل " قصارى جهودها"ستبذل " حماس"وعن الجلسات المقبلة للحوار الفلسطيني، قال الزهار إن 
المرونة ال تعني التنازل عن الثوابت والحقوق . سنحاول تقديم ما يخدم الشعب الفلسطيني: "وزاد. اللجان
  ".كل ما يمكن ان يسهل الوصول الى اتفاق لحفظ ثوابت الشعب الفسطيني، سنسلكه. توالواجبا

هذا الربط ليس واقعيا ويجب : "وسئل عن العالقة بين المصالحة الفلسطينية والمصالحة العربية، فأجاب
  ". اال يكون

 بين الفصائل وعن العالقة بين عمل اللجان الخمس المتعلقة بالحوار الفلسطيني، قال إن اي اتفاق
لن نسمح بتكرار تجربة . رزمة واحدة"يجب ان يقوم على " حماس"و " فتح"الفلسطينية، خصوصا بين 

قد يسبق . االتفاق يجب ان يطبق بصورة كاملة وفي جميع المسارات. االتفاقات السابقة في مكة والقاهرة
ناك بعض االشياء تتم بسرعة ه. لكن اذا تم تعطيل مسار، فسيعطل المسار اآلخر. مسار مساراً آخر

لكن لن تترك هذه القضية كما حصل . واخرى تتأخر بحكم آلية التنفيذ مثل اعادة احياء منظمة التحرير
تهدئة لمدة سنة ولم يفعلوا شيئا الحياء ) السلطة وفتح(وقتها اخذوا . 2005بعد اتفاق القاهرة عام 

في موضوع منظمة التحرير، اذا بدأت . الباقي اخذوا حكومة وحدة وعطلوا 2007وفي عام . المنظمة
لكن اذا شعرنا انها ستعطل، ). في عمل اللجان االخرى(عملية االجراءات، يمكن السير بمسارات اخرى 

  ".سنعطل االمور االخرى
هذا الموضوع سيناقش في : "ستدخل االنتخابات الرئاسية، فأجاب الزهار" حماس"وسئل عما اذا كانت 

اذا تم االتفاق، بالتأكيد سنخوض . سنبحث في موضوع اجراء االنتخابات وموعد ذلك. اتلجنة االنتخاب
للحوار " اتفاق شامل"، الفتا الى ان حصول لقاء بين الرئيس عباس ومشعل مرهون بحصول "االنتخابات
  .الفلسطيني

.  فعطل األمرانمعطلة ألن اسرائيل ربطت التهدئة بإطالقه،"إن صفقة شاليت " حماس"وقال القيادي في 
لذلك فإن استئناف المفاوضات يتعلق بالجانب االسرائيلي واالستجابة الى مطالبنا المشروعة والمتواضعة 

 خالل ثالثة اشهر، اضافة 550 اسيرا تسميهم حماس فور تسلم شاليت واطالق 450التي تضم اطالق 
  ".الى النساء والنواب واالطفال

  2/3/2009الحياة، 
  

   االنتخاباتوإجراء اإلعمار إعادة..  مهمتان أساسيتانأمامهاة الوحدة حكوم: عريقات .2
 ، صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير. دعا د: سمبلأبو عماد -  طوباس

إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني فوراً وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية ببرنامج يلتزم بالشرعيات الدولية 
الفلسطينية، ألنه يجب وضع المصالح الفلسطينية فوق أي اعتبار فصائلي أو تحاصصي، والعربية و
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 المهام الرئيسية أمام الحكومة ستكون إعادة أعمار قطاع غزة وإجراء االنتخابات الرئاسية أنمؤكدا 
  .2009والتشريعية قبل نهاية العام 

على أن الرئيس محمود عباس أعلم أعضاء " أما فيما يتعلق بالحكومة اإلسرائيلية المقبلة فشدد عريقات
اللجنة الرباعية بشكل رسمي بأن أي حكومة إسرائيلية ترفض مبدأ الدولتين واالتفاقات الموقعة ووقف 
االستيطان ورفع الحصار واإلغالق، لن تكون شريكة لمنظمة التحرير ولن تجري أي مفاوضات سياسية 

  . بحد ذاتهامعها، فالمفاوضات ال يمكن أن تكون هدفاً
 2/3/2009الحياة الجديدة، 

  
   بأي مؤتمر يهدف إعادة إعمار غزة ترحب المقالةالحكومة .3

.  بأي مؤتمر ينعقد بهدف إعادة إعمار قطاع غزة، وقال د]المقالة [رحبت الحكومة الفلسطينية: غزة
الحكومة "ن إ: إسماعيل هنية، ]المقال [يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني

، الفتاً إلى أن جهة المؤتمر التي دعت سالم فياض "الفلسطينية ترحب بمؤتمر شرم الشيخ إلعمار القطاع
ليمثل الشعب الفلسطيني اتجهت للعنوان الخطأ ألن فياض ال يمثل الشعب الفلسطيني، وإنما يمثل اإلرادة 

 ".غير مرغوب فيه لدى حركة فتحالدولية واألمريكية، وهو مرفوض في القطاع والضفة الغربية و
وأشار رزقة إلى أن المطلوب من هذا المؤتمر حضور الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني متمثالً في 
المجلس التشريعي المنتخب من الشعب وهو صاحب السلطة الحقيقية، مؤكداً أنه ال إعمار بدون الحكومة 

  .في غزة والمقاومة التي خاضت هذه الحرب
لست متفائالً من نتائج : " قالرده على سؤال حول توقعاته لما سيتمخض عن هذا المؤتمروفي معرض 

المؤتمر، وقراراته ستكون نظرية أكثر منها عملية، وستحاول أن تضع شروط سياسية إلى حين تشكيل 
رة حكومة التوافق الوطني التي قد تأخذ وقتاً طويالً ألنه قد يطول الحوار الوطني ويستمر الشعب فت

  ".طويلة بدون حكومة وحدة وطنية، وتبقى المعاناة قائمة والناس في العراء
واعتبر رزقة  أن تصريحات سوالنا وكثير من الدول األوربية منحازة لعباس الذي يمثل اإلرادة 
األمريكية واألوربية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني له إرادة أخرى وهي الديمقراطية والتي أفرزت 

وطالب رزقة كل من سيحضر المؤتمر النظر . مة الحالية  وهي العنوان الحقيقي والبارز لإلعمارالحكو
إلى القضية الفلسطينية وقضية اإلعمار بإنصاف وبعدالة وبواقعية، ألن تصريحات بعض الممثلين 

  .لإلعمار منحازة وتتعارض مع إرادة الشعب الفلسطيني
  2/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "ابتزاز سياسي"األموال المشروطة و ...سيوقف اإلعمارالمقالة تجاوز للحكومة أي : المنسي .4

في الحكومة  [أكد وزير األشغال العامة واإلسكان : محمد جمال، أيمن الرفاتي-القدس المحتلة ، غزة
يوسف المنسي أن الحكومة في غزة يجب أن تكون هي المنظمة لعملية اإلعمار وأن أي .  د]المقالة

ي اشتراطات خارجية يتم وضعها على عملية أواعتبر  .للحكومة سيحدث خلالً وسيوقف االعمارتجاوز 
وأكد أن مفتاح إعادة اإلعمار هو رفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع من أجل  ".ابتزاز سياسي"اإلعمار 

مصالحة الوطنية تدفق المواد واآلليات الالزمة وفتح معبر رفح، داعياً في الوقت ذاته إلى التعجيل بال
 اإلعماروحول متطلبات  .والتوحد على برنامج المقاومة ورفض االبتزاز السياسي في عملية اإلعمار

إنه يجب فتح المعابر وإدخال المواد الالزمة لإلعمار، والتنسيق بين كافة الجهات، والشفافية الكاملة " :قال
يض وإصالح األضرار، إضافة إلى تعزيز دور في التنفيذ، والمساندة اإلعالمية وتوحيد سياسات التعو

  ".البلديات في تصحيح الخلل التنظيمي وعدم إعادة العشوائيات
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وأوضح المنسي أن دماراً شامالً حل في البناء العمراني في قطاع غزة نتيجة العدوان وأصبح هناك 
 لحل مشكلة التكدس  ألف وحدة سكنية80عجز في الوحدات السكنية في غزة، مبيناً حاجة القطاع إلى 

وذكر المنسي أن العدوان اإلسرائيلي األخير أدى إلى تفاقم مشكلة العجز  .الرهيب الحاصل للسكان
 ألف وحدة دماراً جزئياً وأن الخسائر 50 آالف وحدة سكنية بالكامل و5العمراني، الفتاً إلي تدميره 

  . مليون دوالر991المباشرة التي لحقت بقطاع اإلسكان 
إن الحكومة ترغب في مشاركة القطاع الخاص المحلي في إعادة االعمار وأن يكون لها : "لمنسيوقال ا

  ".دور فاعل
 2/3/2009الشرق، قطر، 

  
  إعمار غزة يجب أن يمر عبر الحكومة: الظاظا .5

 إن أي عملية إلعمار قطاع غزة ]في الحكومة المقالة [قال زياد الظاظا وزير االقتصاد الوطني :غزة
تمر عبر الحكومة في غزة والتي نالت ثقة المجلس التشريعي، مشدداً بأن اإلعمار لن يكون إال يجب أن 

وقال في كلمة له خالل مهرجان أقامه جهاز الدفاع المدني في غزة  .بفتح المعابر خصوصاً معبر رفح
خذ ذلك إن أي قناة أخرى لإلعمار ال مجال لها على األرض الفلسطينية، وأي اجتماع ال يأ" :أمس

، وشدد على أن الحكومة ستسمح ألي منظمة أو مؤسسة تريد المساهمة في "بالحسبان فهو اجتماع باطل
  .إعادة اإلعمار بالتنفيذ المباشر على األرض وبالتنسيق معها

  2/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أسابيع 6 تبدأ عملية إعادة إعمار غزة خالل  يتوقع أنفياض .6
 السلطة أن موفد وكالة معاًسالم فياض في لقاء مع .  رئيس الوزراء دأكد :عاً موفد وكالة م- شرم الشيخ 

 ما يميز هذا المؤتمر عن إنقال إعاد إعمار غزة، وتقدر بكل احترام التحضير المصري الكبير لمؤتمر 
تي وان الخطة ال.  لمشاريعأفكار أو المباشرة للتنفيذ وليس مجرد مشاريع اآللياتوثيقة باريس انه يضع 
 الزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية وان الوثيقة إعمار إلعادة سريعة آلياتستقدمها حكومته تشمل 

 غزة وأعمار إنقاذ إلعادةربط عملية التدخل السريع "التي تقدم اليوم تتضمن عنصرين جديدين وهما 
 قطاع غزة إلىالتيار الكهربائي  أعدنا " وأضاف.2010بخطة تنمية اقتصاد السلطة التي ستبدأ في العام 

 نصنع مستوى حياة أن نريد وإنما غزة كما كان عليه قبل الحرب إلى الوضع إعادةونحن ال نريد فقط 
 شبكة الصرف إعمار إعادة - كريمة هناك ولذلك فان نتحدث عن خطة قد بدأت فعال وليس مجرد وعود 

 والقروض والهبات والنقد والدعم وسنوصل  تشييد المبانيإلعادة وبرامج القروض واإلسكانالصحي 
 7 بداية من اإلعمار إعادة يتقدم بطلب أنالمال لكل متضرر دون استثناء وكل مواطن في غزة يمكن 

 لبدء العمل كما نعمل ةالالزم الدولية لتوفير قاعدة البيانات CHFمن الشهر الجاري وقد كلفنا مؤسسة 
هذا المؤتمر الدولي  :وقال . ذلكإلتمامومثلها من المؤسسات  UNDP المتحدة األمم إنماء جبرناممع 

 أن غزة بشرط إعمار إعادة تبدأ عملية أن أسابيع ستة أقصاها خالل مدة أتوقع وإنما أفكارليس مجرد 
ذا قامت إ إال تفشل أنوال خطر .  الحصار وتفتح المعابر فالعالم كله جاهز لدعم الخطةإسرائيلترفع 
  .اإلعمار وإعادة المواد الالزمة للبناء إدخال ومنع بإفشالها إسرائيل

  1/3/2009وكالة معاً، 
  

  موال ستكون ميسرةاأل يؤكد أناشتيه و ... كعمل استراتيجي شرم الشيخعمرو يشيد بمؤتمر .7
هذا : "في حوار مع وكالة معاً  إعادة إعمار غزةالسفير نبيل عمرو قبل بدء مؤتمرقال : شرم الشيخ

، ولن يقتصر األولىا اقتصاديا لكنه في الجوهر مؤتمر سياسي استراتيجي من الدرجة مؤتمر يحمل اسم
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 ال جدوى من إذ سيكون الحديث سياسيا وإنما ومالية وإدارية من زوايا فنية اإلعمار إعادةالحديث على 
لى على المجتمع الدولي الذي يظهر حرصا ع: وقال ".أخرى وتهدم مرة إسرائيل ثم تأتي إعمار إعادة

 خطوة نحو اإلعمار إعادة يوفر البيئة السياسية التي تجعل من أن ودعم عملية السالم والسلطة اإلعمار
  . لمنكوبينإغاثةالسالم الدائم في المنطقة وليس مجرد 

 أجندة أيةال يوجد : أجاب اشتراطات على الحركة أية خالد مشعل رفض إنوردا على سؤال موفد معا 
 جهة فلسطينية وبالتالي ينبغي على الجميع بما فيهم حماس التسابق في أية على في هذا المؤتمر للضغط

 اإلعمار غزة ينامون في العراء ومن اجل رؤية عجلة أهل المواقف االيجابية من اجل عدم ترك إظهار
وحول احتجاج حماس على وجود  . الحربأيام القطاع عن الخسائر التي تكبدوها أهلتعمل وتعوض 

غير صحيح فالدكتور فياض هو رئيس الوزراء " :ثل للفلسطينيين في هذا المؤتمر قال عمروفياض كمم
 إحرازالشرعي وبتعاونه الكامل مع الرئيس ومع حركة فتح وقطاع عريض من المستقلين تمكن من 

  ".نجاحات ينبغي تطويرها وليس قطعها وهي في منتصف الطريق
 ميسرة وبعيدة عن البيروقراطية الطويلة أمواللمؤتمر ستكون  اأموال أن إلى فأشارمحمد اشتيه .  دأما

 العرب هم المبادرون أن الجدي في هذا المؤتمر هو إنالتي يستخدمها الممولون عادة، ومن وجهة نظره 
 هذا المؤتمر إن: قال لمعا و. غزةإعمار إلعادةهذه المرة وان العالم الغربي لحق بالمبادرات العربية 

 وتأييد اإلسرائيلي العدوان جوانب رئيسية وهي الرد على 3 إلىياسية مالية تتطرق يشكل تظاهرة س
 :ضاف اشتيهأو . الجديدةاألمريكية اإلدارة المسار السياسي عند إعادةالمصالحة وفتح الباب من اجل 

ثل  عن طريق اذرعها ووزاراتها ماإلعمار إعادة السلطة الفلسطينية هي العنوان في أن وهو آخر يءش"
 األموال عقبة الحصار فلن يعني جمع أوالها عقبات 3 على تخطي اآلنبكدار وغيرها وهي التي تعمل 

 المؤتمر متصلة برفع وأموال المؤتمر إن االسمنت للقطاع وبالتالي بإدخال إسرائيل لم تسمح إذاشيئا 
  ". سراح جلعاد شاليطإطالق صفقة إلىالحصار وصوال 

  2/3/2009وكالة معاً، 
  

  ووقف استيراد األسلحة منها" إسرائيل"البرغوثي يطالب أوروبا بمعاقبة طفى مص .8
 األوروبيطالب األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، االتحاد  :نابلس

ووقف استيراد األسلحة منها، وأضاف خالل لقاء جمعه مع وفد برلماني " إسرائيل"بفرض عقوبات على 
ترسخ نظام فصل " إسرائيل"بي برئاسة نائبة رئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغانتيني، أن أورو

عنصري هو األسوأ مما كان سائدا في جنوب إفريقيا، وأكد انه إذا واصل المجتمع الدولي صمته على 
  .اإلسرائيلية فإن األمر سينتهي إلى مجازر جديدة الجرائم

  2/3/2009الخليج، 
  

 زيارة بلير لغزة لم تكن بالمستوى المطلوب:  يوسفأحمد .9
حكومة المقالة، زيارة مبعوث لاحمد يوسف المستشار في وزارة الخارجية التابعة ل. اعتبر د :غزة

بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب، مؤكدا ) 1/3(الرباعية الدولية طوني بلير إلى قطاع غزة اليوم األحد 
كنا نتوقع أن يعطي بلير متسع " "قدس برس"وقال يوسف لـ  .عامأن حديث بلير لم يخرج عن السياق ال

أكبر من الوقت لهذه الزيارة ليتابع ويستمع إلى الناس ويشاهد آثار العدوان الواسع على قطاع غزة، لكنه 
اكتفى فقط بمشاهدة ما جرى في غزة عن بعد من إحدى المداس شمال قطاع غزة ومتابعة أحد المشاريع 

  ".فقط
 وااللتزام "إسرائيل"ـ االشتراطات األمريكية واإلسرائيلية ألي حكومة وحدة وطنية باالعتراف بواعتبر 

، وقال "بشروط الرباعية الدولية هي محاولة لوضع العجلة في دوالب أي حراك سياسي قادم في المنقطة
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قدم شيء في الشرق على مثل هذه االسطوانة المشروخة فلن يت) األمريكان واإلسرائيليين(إذا ما أصروا "
  ".األوسط ولن يكون هناك استقرار وال أمن وال سالم في المنطقة

إن الوفود البرلمانية األجنبية التي زارت غزة كلها كانت تتفهم طبيعة الخطاب السياسي "وأضاف 
الفلسطيني ولم يتحدث أحد عن مثل االعتراف والجميع يقول إن أوروبا أخطأت عندما فرضت مثل هذه 

تراطات على الحكومة الفلسطينية والتوجه العام اآلن الموجد على الساحة األوربية هو بضرورة رفع االش
  ".هذا الحصار واالنفتاح مع حركة حماس والتواصل معها

  1/3/2009 قدس برس،
  

  من معداته% 50الدفاع المدني جاهز للعمل رغم الدمار وفقدان : الزهار يوسف .10
 مركزاً للجهاز 16 مراكز من أصل 8اع المدني العقيد يوسف الزهار أن أكد مدير عام جهاز الدف :غزة

 مراكز مدمرة تدميراً جزئياً، وأن الجهاز فقد 4تم تدميرها بشكل كامل خالل الحرب على غزة، وأن 
وقال في حفل تكريم جرحى وشهداء الجهاز بمناسبة اليوم العالمي  .من معداته في الضربة األولى% 50

لقد قمنا قبل بداية الحرب بيومين بعقد اجتماع طارئ لجميع مدراء إدارات ومراكز : "ني، أمسللدفاع المد
وهذا يتطلب ، ومحافظات قطاع غزة حيث كان هناك مؤشرات تشير إلى تصعيد من الجانب اإلسرائيلي

 في وأوضح أن الخطة كانت معدة ". وتم فعالً وضع خطة طوارئ،منا أن يكون هناك نوع من االستعداد
حالة االجتياح وتقسيم القطاع لعدة مقاطع يكون لقائد المحافظة القيادة المطلقة في قيادة منطقته حسب 

  .الخطة الموضوعة ويبقى له حرية التصرف من خالل العمل الميداني حسب الظروف الميدانية
بمحافظاته الخمس ال قطاع غزة : "وبين الزهار أن إمكانيات الدفاع المدني محدودة وبسيطة جداً، قائالً

 سيارات إنقاذ تم 4 سيارة إطفاء من موديالت قديمة باإلضافة إلى 11 سيارات إسعاف و6يوجد به إال 
 ".من قوة اإلنقاذ في الدفاع المدني% 50تدمير سيارتين في الضربة األولى أي تم تدمير أكثر من 

 35ي حين أنهم بحاجة إلى أكثر من  سيارة إسعاف من وزارة الصحة ف12وأوضح الزهار أنهم استلموا 
 مشيراً إلى أنه يوجد على الجانب المصري الكثير من ،سيارة إسعاف لتوزيعها على محافظات قطاع غزة

  .المعدات لم يتم إدخالها حتى اآلن
 جريحاً وصفت حالتهم ما بين 26 شهيداً وعدد الجرحى 13يذكر أن عدد الشهداء من أبناء الدفاع المدني 

  . وخطيرة ومنهم من بترت أقدامهم بالكاملمتوسطة
  2/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  األمن الوطني في غزة يطالب أصحاب األنفاق بإخالئها خشية قصفها .11

 أخطر جهاز األمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة أصحاب األنفاق على الشريط الحدودي بين :غزة
 . لقصفها بعد التهديدات اإلسرائيلية بتصعيد العدوانمصر وغزة والعاملين فيها، ضرورة إخالءها، تحسباً

وقالت مصادر فلسطينية إن األمن الوطني أخطر أصحاب تلك األنفاق بضرورة إخالءها بعد ورود 
  .إنذارات بإمكانية قصفها من قبل الطيران الحربي اإلسرائيلي

  2/3/2009 قدس برس،
  

  القدس األمنية بنابلس تطلق سراح مراسل فضائية األجهزة .12
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أفرجت ظهر أمس،  أن نابلس من 2/3/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

وكان  .عن مراسل قناة القدس الفضائية في مدينة نابلس سامر خويرة، بعد اعتقال دام أكثر من شهر
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حفي في ذات كما تواصل أجهزة األمن اعتقال الص .24/1/2009جهاز األمن الوقائي اعتقل خويرة، في 
  .26/1/2009القناة أحمد البيكاوي، بعد استدعائه في 

" معا " لـ بعد إطالق سراحهالصحفي سامر خويرة قال أن نابلسمن  1/3/2009وكالة معاً، وأضافت 
 حققت معه بشكل كبير على طبيعة عمله الصحفي ونشاطاته الصحفية مؤكدا انه لم األمنية األجهزة إن

 من داخل سجن الجنيد بنابلس من رسالةوقال خويرة انه حمل  .ذيب نهائيا تعأو أذى ألييتعرض 
 الشعب إلى بعودة اللحمة األمل الفلسطيني في القاهرة هو – الحوار الفلسطيني إن"المعتقلين تقول 

 صفحة االنقسام السوداء في تاريخ إنهاء من اجل نجاحه يعولون كثيرا على وإنهمالفلسطيني من جديد 
  ".فلسطينيالشعب ال

  
   يرأس وفد فلسطين في القمتين العربية واألمريكية الجنوبية بالدوحةعباس": الشرق" .13

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يترأس أنأكدت مصادر دبلوماسية لـ الشرق  :كوكب محسن
يفهما الدوحة  الجنوبية الثانية اللتين تستضاألمريكيةوفد بالده في مؤتمر القمة العربية والقمة العربية 

وقالت المصادر إن الوفد الفلسطيني سوف يشارك في االجتماعات وتناقش ضمن  .نهاية الشهر الجاري
 على القطاع وسبل المساهمة في رفع اإلسرائيلي غزة ونتائج العدوان إعمار إعادة قضايا أعمالهاجدول 

سيا واقتصاديا وتقنيا، ضمن جملة  صيغة مناسبة للتضامن معه سياوإيجادالمعاناة عن الشعب الفلسطيني 
 الجنوبي المشترك، التي من المفترض األمريكي -  التي تتعلق بالتعاون العربي األخرىمن الموضوعات 

  . يصدر بشأنها بيان الدوحة في ختام القمةأن
 2/3/2009الشرق، قطر، 

  
  زة قبل عدوان غ"إسرائيل"مع " اتصاالت مباشرة"حماس حاولت إقامة ": رفرياوبز" .14

قامت بمحاوالت للدخول في محادثات " حماس"البريطانية ان حركة " ذي اوبزرفر"كتبت صحيفة : لندن
وذكرت . سرية مع الحكومة االسرائيلية في الفترة الطويلة التي سبقت الهجوم االسرائيلي على غزة أخيراً

مستقيل ايهود بعثت برسائل عن طريق عضو في عائلة رئيس الوزراء االسرائيلي ال" حماس"ان 
مع اسرائيل، " اتصاالت مباشر"الى إقامة خط " حماس"واضافت ان التأكيدات الخاصة بسعي . اولمرت

وكذلك استعداد أعضاء بارزين في الحركة االسالمية بحث الدخول في محادثات مباشرة مع تل ابيب، 
سرائيلي على غزة والذي راح ستبرز موقفاً مختلفاً جذريا عن الصورة التي كانت قائمة قبل العدوان اال

  . مواطن فلسطيني1300ضحيته أكثر من 
الى ان أكثر هذه التطورات أهمية هي قيام عضو في عائلة أولمرت بنقل رسائل " ذي اوبزرفر"واشارت 

وأوضحت انه على رغم انها تعرف هوية هذا العضو والتفاصيل الخاصة بالدور الذي لعبه، إال أنها . إليه
  .دم كشف اسمهوافقت على ع

وكان ناشط السالم المخضرم في اسرائيل غيرشون باسكين قام بدور مهم في المساعي الرامية الى دخول 
في هذه المحادثات المباشرة مع اسرائيل من أجل االفراج عن الجندي شاليت في مقابل انهاء " حماس"

  .الحصار االقتصادي االسرائيلي على غزة
صاالت التي تهدف الى القيام بمحادثات مع اسرائيل، استمرت على نحو وقالت الصحيفة إن هذه االت

وكان باسكين على . عرضت تقديم شريط فيديو يؤكد ان شاليت ال يزال حياً" حماس"متقطع ألشهر، وإن 
ومع المسؤولين االسرائيليين ومع أولمرت نفسه، عن طريق " حماس"اتصال مع أعضاء بارزين في 

  .لوزراء المستقيلعضو في عائلة رئيس ا
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يعربون عن استعدادهم لمدة تزيد على عامين ومنذ خطف شاليت للدخول " حماس"وظل مسؤولون في 
في محادثات مباشرة مع اسرائيل في هذه المسألة، وكذلك الشروط الالزمة للتوصل الى اتفاق جديد لوقف 

  .اطالق النار وانهاء الحصار االسرائيلي على قطاع غزة
ين الذي قام لفترة طويلة بتشجيع االتصاالت بين اسرائيل والفلسطينيين، ان اإلخفاق في ويعتقد باسك

النزاع "، تعتبر فرصة ضائعة ساهمت في اندالع "حماس"مواصلة المحاوالت الخاصة باالتصاالت مع 
 اقترحت عليه فتح قناة سرية لالتصاالت مع اسرائيل بعد احتجاز" حماس"وكشف ان . في غزة" المسلح

شاليت، وقال إن مكتب اولمرت رفض هذا العرض فوراً، مشيراً الى ان الشخص الذي كان على اتصال 
  .به من الحركة كان مسؤوالً بارزاً التقى به في أوروبا
وكان محور . ، سواء في سورية أو في غزة"حماس"وزعم باسكين ان هذا الشخص وثيق الصلة بقيادة 

فتح اتصاالت مباشرة وسرية، وكذلك ربط تبادل األسرى : ى أمريناتصاالته مع هذا الشخص يتركز عل
  .الفلسطينيين مع االفراج عن شاليت وتجديد وقف إطالق النار وإنهاء الحصار االقتصادي على غزة

  2/3/2009الحياة، 
  

   مباحثات هامة اثناء زيارته لغزة حول ملف شاليط يؤكد إجراءمرزوق ابو .15
 موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتـب الـسياسي          .، أن د  لندن من   2/3/2009القدس العربي،   ذكرت  
 ساعة فقط، اجرى خاللها محادثات مع مجموعـة مـن           29أكد انه زار قطاع غزة لمدة       ' حماس'لحركة  

  .على وجه الخصوص' حماس'المسؤولين في حركات المقاومة الفلسطينية، وحركة 
زار والدته في مخيم يبنا لالجئين في رفح في الساعات          انه  ' القدس العربي 'وقال الدكتور ابو مرزوق لـ      

  .االربع االخيرة فقط من زيارته القصيرة هذه
لم ير والدته منذ اكثر من ثالثين عاماً، وقد بلغت المائة من عمرها تقريباً، وباتـت شـبه                  'واضاف بانه   

واشار الى انه تعمـد     . لهعلى حد قو  ' عاجزة عن الحركة، وخشي ان يفقدها دون ان يراها وينال بركاتها          
زيارة والدته واهله بعد انتهاء جميع لقاءاته حرصا على عدم تسرب انباء الزيارة الى الصحافة مما قـد                  

  .يحد من حرية حركته، ويعرقل مهمته التي زار القطاع من اجلها
 لــ  ورفض الدكتور ابو مرزوق الحديث عن طبيعة هذه المهمة، ولكن مصادر فلسطينية مطلعة اكـدت      

  .انها تتعلق بملفي التهدئة واالفراج عن شاليط' القدس العربي'
وقالت هذه المصادر ان ابو مرزوق الذي دخل القطاع عبر معبر رفح قام بهذه الزيارة بتنسيق كامل مع                  
السلطات المصرية، وبعد االتفاق مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية العاملة والمـسؤول              

وعاد ابو مرزوق الى دمشق مساء امس االول، واطلع اعـضاء            .ملفين، اي التهدئة وشاليط   عن هذين ال  
 .على نتائج مهمته فور وصوله' حماس'المكتب السياسي لحركة 

ذكرت في عددها امس االحـد أن أبـو         " يديعوت أحرونوت "صحيفة  ، أن   2/3/2009 المستقبل   ونشرت
وقالت  .ل الضوء األخضر له لزيارة ذويه في القطاع       مرزوق دخل إلى قطاع غزة بعد أن منحت إسرائي        

. الصحيفة ان دخول أبو مرزوق الى قطاع غزة يعطي اشارة الى أن هناك تقدما في ملف صفقة شـاليط                  
مـن دون  "اضافت الصحيفة  .وقد دخل إلى غزة من خالل معبر رفح وزار أقاربه في مخيم يبنا في رفح            

  ". إسرائيل، ما كان البو مرزوق الدخول إلى غزةتصريح سياسي من مصر، وتصريح أمني من
  

   مع حركة حماس"زواج كاثوليكي"ـفتح تسعى ل: شعث .16
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو وفدها في  ":وكاالت" منتصر حمدان، - رام اهللا، غزة 

ناة التي مر أن فتح تسعى لزواج كاثوليكي مع حركة حماس بعد كل المعا"حوار القاهرة نبيل شعث أمس 
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، فيما أعربت حماس عن "بها الشعب الفلسطيني جراء االنقسام بحيث يكون هذا الزواج بديال للطالق
  .أملها بأال تتأثر السلطة وفتح بإمالءات خارجية، بعد أن رفضت شروط الرئيس الفلسطيني

ر ستعقد أول أن اللجان الخمس المنبثقة عن الحوا" صوت فلسطين"وأوضح شعث في تصريحات إلذاعة 
اجتماع لها في العاشر من الشهر الحالي، مؤكدا أن المهم هو التوصل إلى قرارات واضحة من دون 
الوقوع تحت تأثير الوقت، وأشار إلى انه تم االتفاق على تمثيل كل فصيل بعضو واحد في كل لجنة، 

ارات داخل اللجنة سيعقد وأكد انه بعد االتفاق على القر ر.موضحا أن كل لجنة سيرأسها ممثل عن مصر
اجتماع موسع في الجامعة العربية يجري خالله توقيع وثيقة االتفاق النهائي، مشيرا إلى أن التوجه العام 

  . هو االتفاق على جميع القرارات المنبثقة عن عمل اللجان
  2/3/2009الخليج، 

  
   عامة عالقات"سرائيلإ"الحوار الوطني لم ينه الخالف والمفاوضات مع : ملوح .17

الحـوار الـوطني    "قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح إن           :  نادية سعد الدين   –عمان  
لوال "، و "الشامل الذي عقد الخميس الماضي في القاهرة لم ينه الخالف الفلسطيني وإنما وضع أجندة لحله              

  ".تهدئة األجواء إقليمياً لما قدر له أن يتم
الخالفات بـين   "ء صحافي عقده أمس في عمان بعد مشاركته في حوار القاهرة، إن             وأضاف ملوح في لقا   

حركتي فتح وحماس ماتزال قائمة، وكادت أن تفجر الوضع قبيل إعالن البيان في ختام الحوار الـشامل                 
  ".لوال قيام الفصائل بتسوية األمور والخروج بتوافقات

حول طبيعة الحكومة ونظام االنتخاب، وسـط رفـض         "وتدور أبرز نقاط الخالف وفق أمين عام الجبهة         
) ينـاير ( كانون الثاني    25حماس استناده إلى التمثيل النسبي الكامل، وتحديد تاريخ إجراء االنتخابات قبل            

المقبل، إضافة إلى الخالف حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فجرى التوافق              
  ".بشأن ذلك) 2006(الوفاق الوطني باالستناد إلى مضمون وثيقة 

معركة شرسـة كمـا المقاومـة       "، رغم وجوب اعتبارها     "المفاوضات التي تجرى كعالقات عامة    "وانتقد  
يشكل "، غير أن كل ذلك      "المسلحة، تمثل في النهاية ميزان قوى تستند إلى مقاومة ال يجب االستغناء عنها            

، "نشكك هنا بمقدرة وكفاءة الفني أو المفاوض الفلـسطيني        نحن ال   "وقال   .، بحسبه "نقيضاً للوضع الجاري  
  ".لكننا نتساءل عن كم المعلومات والمعطيات التي يمتلكونها، وعن مدى استناد القرار السياسي إليها"و

  2/3/2009الغد، األردن، 
  

 والعطلة حالت دون وقوع إصابات عسقالن متطورأصاب  ذيال" غراد: "خبراء إسرائيليون .18
التي سقطت في ساحة مدرسة في عسقالن " غراد"كشفت مصادر عبرية النقاب، عن أن قذيفة  :الناصرة

  . يوم أمس السبت، اخترتقت الملجأ اآلمن للمدرسة، وانتشرت الشظايا في داخله
إن أفراد الشرطة وخبراء المتفجرات الذين ) 1/3(اليوم األحد / يديعوت أحرونوت/وقالت صحيفة 

 اخترقت القذيفة الصاروخية المجال المحصن في  فجار، لم يصدقوا، بعد أنوصلوا إلى مكان االن
وبعد ".لو كان طالب في المدرسة لما ساعدهم المجال اآلمن"المدرسة وانتشرت شظاياها داخله، وقالوا 

 مم وتحتوي على كمية متفجرات وكريات حديدية أكثر بكثير من 170فحص القذيفة تبين أن قطرها 
  .مم122 عادية ذات قطر "غراد"قذيفة 

األمر يثبت أن "وأفادت تقديرات خبراء المتفجرات بأن القذيفة تم تصنيعها في غزة، وحسب تقديرهم فإن 
 وأضافوا  ".صناعة الصواريخ في قطاع غزة تطورت وعادت إلى ما قبل عملية الرصاص المصبوب

   .العادية لم تعد ذات فائدة" المالجئ المحصنة"أن ذلك يعني أن 
  1/3/2009قدس برس، 
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  انجازات حملة غزة تآكلت وحماس استعادت قوتها العسكرية والسياسية: إسرائيليون ضباط .19

عن ضباط رفيعي المستوى في جـيش االحـتالل   ' معاريف'نقلت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس 
في البداية كان سالح الجو     تتآكل يوما بعد يوم، وانّه      العسكرية على قطاع غزة     قولهم ان انجازات الحملة     

يقوم بقتل مطلقي الصواريخ، اما اليوم فانّه توقف عن فعل ذلك، الفتين الى ان التصعيد في قطاع غـزة                   
اليكس فيشمانن ان الجـيش     ' يديعوت احرونوت 'هو مسألة وقت، بينما راى المحلل العسكري في صحيفة          

وقال ضباط في قيادة الجبهة الجنوبية      . ماس، كما يجب  االسرائيلي ينتظر بنيامين نتنياهو للبدء بمعالجة ح      
للجيش االسرائيلي ان الردع الذي حققته اسرائيل ضد حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غـزة مـن                 

العسكرية اخذ بالتراجع على ضوء اسـتمرار اطـالق الـصواريخ           ' الرصاص المصبوب 'خالل عملية   
  .الفلسطينية باتجاه جنوب اسرائيل

، عن ضباط في قيادة الجبهة الجنوبية تحذيرهم من العودة الى الوضع            'يديعوت احرونوت 'صحيفة  ونقلت  
وقالوا ان الردع الذي حققناه من خالل عملية الرصـاص          . االمني الذي كان سائدا قبل الحرب على غزة       

مـن  ) الفـصائل الفلـسطينية   (المصبوب يتراجع وان غارات سالح الجو على محور فيالدلفيا ال تردع            
االستمرار في اطالق الصواريخ، واذا لم نغير شكل رد فعلنا منذ اآلن، سيتضح انه ليس فقط ان العمليـة      

  .العسكرية لم تحقق اهدافها السياسية وانما العسكرية ايضا
كذلك اشار ضباط في فرقة غزة العسكرية االسرائيلية الى انه اضافة الى اطالق الـصواريخ وقـذائف                 

اع باتجاه جنوب اسرائيل هناك احداث تجري عند الـشريط الحـدودي بـين اسـرائيل                الهاون من القط  
  .والقطاع، مثل محاوالت تسلل نشطاء فلسطينيين وزرع عبوات ناسفة

وتفاوتت اعداد الصواريخ وقذائف الهاون الفلسطينية التي تم اطالقها باتجاه جنوب اسرائيل منـذ انتهـاء            
ان عددها مائة فيما قالت صحيفة هارتس       ' يديعوت احرونوت 'ذ قالت   الحرب على غزة قبل اربعين يوما ا      

  .66ان عددها بلغ 
اليكس فيشمان، ان حركة حماس بدات      ' يديعوت احرونوت 'من ناحيته اعترف المحلل العسكري لصحيفة       

تعود الى قوتها القديمة من الناحية السياسية والعسكرية، فهي تدير المفاوضـات فـي القـاهرة وتطلـق                  
لصواريخ باتجاه جنوب الدولة العبرية، وفي المقابل فان حكومة اسرائيل تعاني من العجز التام، وترفض               ا

اتخاذ القرارات وتنتظر حدوث اعجوبة لكي تتوقف الصواريخ الفلسطينية، وزاد قائال ان الشلل اصـاب               
  .المشهدجميع الوزراء في اسرائيل، حتى تهديد حماس بتوجيه ضربة عسكرية له، غاب عن 

وكشف النقاب عن ان القائمة التي قدمها المبعوث عوفر ديكل الى حماس بواسطة المصريين لـم تفعـل                  
شيئا، وحماس لم تكلف نفسها عناء الرد عليها، وهكذا فان ربط التهدئة بقضية شليط، افقد اسرائيل التهدئة                 

ولين امنيين رفيعي المستوى انّـه      وشليط وادى الى مواصلة اطالق الصواريخ، وقال ايضا نقال عن مسؤ          
في حال حصول حماس على االموال العادة اعمار قطاع غزة، فان اسرائيل لن تتمكن من السيطرة على                 
المعابر الن الدول المانحة ستجبرها على فتحها الدخال مواد البناء، وخلص المحلل االسرائيلي الى القول               

ولكن ال يوجد مستوى سياسي فـي       ' 2رصاص المصبوب رقم    ال'ان الجيش االسرائيلي اعد خطة جديدة       
اسرائيل اللقاء المهام على الجيش، وبالتالي فان قادة الجيش ينتظرون بفارغ الصبر نتنياهو ليصبح رئيسا               

  .للوزراء
  2/3/2009القدس العربي، 

  
    ال جدوى من إطالق سراح البرغوثي للتعجيل في عملية السالم : بحث إسرائيلي .20

بحث إسرائيلي أعده القسم المختص بالشئون الفلسطينية فـي مكتـب التنـسيق اإلسـرائيلي مـع                 اشار  
الفلسطينيين إلى أنه ال جدوى من إطالق سراح البرغوثي بهدف تعجيل عملية السالم ألن ذلك في الحقيقة                 
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وصـرح   .غير مؤثر على الساحة الفلسطينية الداخلية، أو حتى على الصعيد الخارجي العربي والـدولي             
مسئول أمني إسرائيلي بارز أن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ال يتمتع إال بـشعبية محـدودة،                  

  .وهي فقط داخل المناطق الفلسطينية، وأن شخصيته برزت هناك فقط
  2/3/2009الدستور، 

  
  ازمة قيادة في الساحة الفلسطينية بعد رحيل عرفات : الرجوب .21

قال جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان تشكيل حكومة           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
  .توافق وطني اولوية ملحة يرافقها حوار حول أربعة ملفات لخلق مفاهيم موحدة

الملـف  "واضاف الرجوب خالل لقاء نظمه نادي الصحفيين الفلسطينيين في القدس المحتلة مساء أمـس               
فهذه مسألة بحاجة الى مفهوم واضـح ،        ..  دويالت - دولتين   - االول يتعلق بمفهوم الحل السياسي دولة     

مشيراً الى ان القيادة الفلسطينية تتطلع الى إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس               
  .الشرقية وال مجال للتالعب بهذا المفهوم

  .اما الملف الثاني فهو وحدة مفهوم المقاومة سلوكا واداء
  .والملف الرابع مفهوم الشراكة السياسية. الثالث هو مسألة السالحوالملف 

وشدد الرجوب على ان الشق االول المتعلق بالحكومة الفلسطينية يجب ان ينجز قبل مؤتمر القمة العربية                
القادمة اي قبل نهاية الشهر الحالي وال ضير في استمرار الحوار حول القضايا االخرى الـى ان تنجـز                   

  .حةبنصوص واض
. واوضح ان األولويات الفلسطينية تتمحور على ثالث قضايا، األولى لها عالقـة بالمـصلحة الوطنيـة               

  .والثالثة تحويل الصمود األسطوري للشعب الفلسطيني الى انجازات سياسية. والثانية اعمار غزة
يس الرمـز ياسـر     وقال ان األزمات جزء منها مرتبط بأزمة قيادة في الساحة الفلسطينية بعد رحيل الرئ             

وهذه األزمات انعكـست علـى المجتمـع        . عرفات وازمة اخالق عند النخب السياسية وغياب البوصلة       
الفلسطيني في ضعف الحصانة والمناعة الوطنية وفي خلق األولويات وتآكل في األجندة الوطنيـة ومـا                

حل السياسي والتعامـل    ترتب على ذلك من تدخالت إقليمية وضعف الحماس باتجاه فكرة الدولة كشرط لل            
حماس جزء من الحركة الوطنيـة      "واضاف  . مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية وليس كقضية سياسية       

  ".الفلسطينية وجزء من النسيج الوطني الفلسطيني وهي حركة وطنية ذات توجه إسالمي 
  2/3/2009الدستور، 

  
  تنشر أسماء أعضاء لجان الحوار الفلسطيني" السبيل" .22

على أسماء أعضاء اللجان الخمسة التي تشكلت يوم الخميس الماضي، في لقاء " السبيل"حصلت  :غزة
  .الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة

على النحو " السبيل"وجاءت قائمة أعضاء أبرز الفصائل الفلسطينية والمستقلين بحسب ما حصلت عليها 
  :التالي

 الشعبية، -  الجهاد، جميل المجدالوي- فتح، محمد الهندي- اس، نبيل شعتحم- خليل الحية: لجنة الحكومة
  . مستقلين-  الشعب، راوية الشوا-  الديمقراطية، غسان الخطيب- قيس عبد الكريم

 الجهاد، ماهر - فتح، زياد النخالة– حماس، زكريا األغا -موسى أبو مرزوق: لجنة منظمة التحرير
 الشعب، عبد اهللا - قراطية، وليد العوض او ماهر الشريف الديم-  الشعبية، رمزي رباح- الطاهر

  . مستقلين-الحوراني
 -  الجهاد، ابو احمد فؤاد- فتح، جميل يوسف-  حماس، نصر يوسف- محمود الزهار: لجنة األمن

  . مستقلين-  الشعب، عبد العزيز الشقاقي-  الديمقراطية، محمود انيس- الشعبية، عصام ابو دقة
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 -  الجهاد، رباح المهنا- فتح، خضر حبيب-حماس، إبراهيم أبو النجا- وضمحمد ع: لجنة المصالحة
  . مستقلين-  الشعب، ياسر الوادية-  الديمقراطية، نافذ غنيم-الشعبية، صالح ناصر

 -  الشعبية، فهد سليمان-  الجهاد ، خالدة جرار-  فتح، خالد البطش- عزام االحمد: لجنة االنتخابات
  . مستقلين- ب، علي الجرباوي الشع- الديمقراطية، تيسير محيسن

ومن المقرر ان يكون لكل من حركتي فتح وحماس ثالثة أشخاص في كل لجنة، اما باقي الفصائل فواحد 
 .لكل لجنة

 2/3/2009السبيل، األردن، 
 

  الفصائلوفتح وحماس :  حوار القاهرةكواليس .23
" فـتح " مسبق بـين حركتـي   فوجئ المشاركون في حوار القاهرة األسبوع الماضي باتفاق  : حسام كنفاني 

على آلية عمل اللجان التي كان من المقرر أن تنطلق في أعقاب االجتماع، ما حول الجلسة من                 " حماس"و
حوار بين الحركتين، اللتين تمثّالن أساس الخالف الفلسطيني، إلى مطالبات من باقي الفصائل لتعـديالت               

  .إلى قاعة االجتماعات" حماس"و" فتح"على الورقة المشتركة التي دخلت بها 
ـ    ، أن الحوار الثنائي بين الحركتين، لم يقتصر على مواد االعتقـال            "األخبار"وتؤكّد مصادر فلسطينية، ل

السياسي ووقف الحمالت اإلعالمية، بل ركّز في الجزء األكبر منه على ملف الخالف وآليات حله فـي                 
الحكومـة، واالنتخابـات، واألجهـزة األمنيـة،        : إطار المبادرة المصرية، وتوزيعه على اللجان الخمس      

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الداخلية
بقي طي الكتمان، ولم يجرِ الكشف عنـه        "وتشير المصادر إلى أن الحوار الثنائي أثمر اتفاقاً بين الطرفين           

ليمان، الجلسة، ظهـرت    ؛ فبعدما افتتح مدير االستخبارات المصرية، عمر س       "إال في سياق الحوار الشامل    
بوادر االتفاق الثنائي، الذي أزعج باقي األطراف المشاركة، وال سيما األعضاء فـي منظمـة التحريـر                 

  ".المحاصصة بين فتح وحماس"الفلسطينية، الذين كانوا يصرون على رفض 
علـى وضـع    الورقة المنجزة مسبقاً تحولت إلى مادة للنقاش والهجوم من باقي األطراف الذين عملـوا               

في خندق وباقي الفصائل    " حماس"و" فتح"تعديالتهم عليها، لتنقلب الصورة الحوارية، ولو مؤقتاً، إذ بدا أن           
، فـي بنودهـا     "ورقة المحاصصة "وتؤكّد المصادر أن النقاش أفضى إلى تعديالت على         . في خندق آخر  

  .المتعلقة بعمل اللجان
الحكومة التي ستتألف ستكون    "حكومة بإضافة فقرة أن     ووفق المصدر نفسه، جرت تعديالت على لجنة ال       

، بعدما كان النص المقترح ينص علـى        "حكومة انتقالية مؤقتة حتى انتهاء فترة والية المجلس التشريعي        
، "برنـامج الحكومـة   "بدل  " إعداد مشروع برنامج الحكومة   "كذلك ُأضيفت عبارة    . حكومة منقطعة الوالية  

  .، بحسب المصدر"كومة العتيدةتأكيداً لوجود مرجعية للح"
، حتـى تحـصل     "استئناف عمل المجلس التشريعي وفقاً للقـانون      "وفي اللجنة نفسها، ُأضيفت فقرة عن       

  .الحكومة االنتقالية على الثقة أوالً، وحتى يزاول التشريعي مهامه بعد انقطاع
، "فتح"و" حماس"نية من ورقة    وتشير المصادر إلى إجراء تعديل أيضاً على لجنة األمن بشطب الفقرة الثا           

ووفـق  ". تكييف أوضاع األجهزة األمنية الحالية في الضفة وغزة وفق ما يتفَـق عليـه             "التي تنص على    
تقود إلى اعتماد األجهزة والمالكات والتشكيالت الميليشاوية خارج إطار         "المصدر، فإن هذه الفقرة كانت      

تطرح المعالجة بدالً   "واستُبدلت هذه الفقرة بأخرى     ". ائيةالنظام وبالتضاد مع القانون من خالل صفقات ثن       
معالجة أوضاع األجهزة األمنية في الضفة وغزة وفـق         "، لتصبح   "من التكيف وتنص على تطبيق القانون     

  ".قانون الخدمة والمصلحة الوطنية
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ثيقة التـي تـنص     ، وهي الو  "وثيقة الوفاق الوطني إلى اتفاق القاهرة     "أما لجنة منظمة التحرير، فُأضيفت      
أمـا  . بوضوح على دمقرطة منظمة التحرير بواسطة انتخاب مجلس وطني على قاعدة التمثيل النـسبي             

  ".الممثل الشرعي الوحيد"التعديل الثاني فتم بإضافة 
. وفيما لم تحظ لجة االنتخابات بأي تغيير يذكر، نالت لجنة المصالحة الوطنية نـصيبها مـن التعـديالت            

إلى جانب النص التوضيحي لمعالجة قـضايا المـواطنين، بمـا هـي قـضايا             "لى أنه   وتشير المصادر إ  
األشخاص واألمالك والمؤسسات، أضيفت فقرتان، األولى مبدئية ذات طابع تثقيفي واستتباعات عمليـة،             

وضع ميثاق شرف يتضمن اُألسس والضوابط لتجنيب المجتمع الفلسطيني تكرار اللجوء للـسالح             : وهي
  ".وضع اآلليات لتنفيذ ما يتَوافَق عليه"والثانية ذات طابع تنظيمي عملي ". الخالفاتوالعنف لحل 

  2/3/2009األخبار، 
  

  لغزة بزعم الرد على الصواريخ" ضربات قاسية "بتوجيهأولمرت يهدد  .24
هدد رئيس الحكومة اإلسرائيلية المستقيل إيهـود أولمـرت أمـس بتوجيـه             :  برهوم جرايسي  -الناصرة

ة لقطاع غزة، بزعم الرد على إطالق الصواريخ والقذائف باتجاه مواقع إسرائيلية، في حين              ضربات قاسي 
الحرب على قطـاع    " انجازات"أعرب قادة في جيش االحتالل عن تخوفهم من احتمال تالشي ما أسموها             

  .غزة، وطالبوا عمليا بحرية حركة لشن عمليات ضد القطاع
إن إلسرائيل أشكاال متعددة من العمليات التي باإلمكان        "بوعية،  وقال أولمرت مع بدء جلسة حكومته األس      

 11استخدامها ضد قطاع غزة من أجل ضمان الهدوء لمنطقة الجنوب، ففي نهاية األسبوع تـم إطـالق                  
قذيفة إلى منطقة الجنوب، إذ أن جهات اإلرهاب وعلى رأسهم حركة حماس تحاول النهوض من الضربة                

  ".ل عملية الرصاص المصبوبالقاسية التي تلقتها خال
إن إسرائيل قررت قبل نحو شهر وقف إطالق النار، وإذا تواصل إطالق القـذائف              "وتابع أولمرت مهددا    

فإن إسرائيل سترد بعملية قاسية ومؤملة، وهذا ما سيتم، إلى حين تفهم منظمات اإلرهاب أن هـذه هـي                   
  ".الطريقة الوحيدة التي سترد بها إسرائيل

قالت في موقعها على االنترنت، إن مصادر رفيعة في جيش االحتالل           " يديعوت أحرنوت "ة  إال أن صحيف  
" لئال تتالشى انجـازات   "تطالب عمليا بحرية حركة والسماح للجيش بتوجيه ضربات سريعة لقطاع غزة،            

  .الحرب على قطاع غزة
  2/3/2009الغد، األردن، 

 
  نصف أراضي الضفة الغربيةوعلى  ..نتنياهو يؤيد دولة فلسطينية بال سيادة  .25

االسرائيلية امس، أن زعيم الليكود المكلف تشكيل الحكومة المقبلة " هآرتس"ذكرت صحيفة : وكاالت
 في المئة من أراضي الضفة الغربية، 50بنيامين نتنياهو، يؤيد قيام دولة فلسطينية من دون سيادة وعلى 

 . منع إيران من امتالك أسلحة نوويةعلما ان نتنياهو ربط إنجاز تقدم مع الفلسطينيين، ب
عن نتنياهو قوله لرئيسة حزب كديما تسيبي ليفني خالل اجتماعهما يوم الجمعة الماضي " هآرتس"ونقلت 

هل توافقين أن تكون لدى الفلسطينيين صالحيات مثل سيطرة كاملة على المجال الجوي وإنشاء جيش "
سيطرة على المعابر األمر الذي يسمح بدخول أسلحة؟ أنا وإبرام أحالف مع دول أخرى، مثل إيران، أو ال

 ". ال أوافق على ذلك
 في المئة من 50نتنياهو يعتبر أن على إسرائيل اإلصرار على أن يبقى بيدها "واوضحت الصحيفة ان 

وهي مناطق تشكل ).. برية الخليل(الضفة، وهي المناطق المفتوحة في غور األردن وصحراء يهودا 
وتابعت انه قال في محادثات مغلقة انه ال يعارض أن يكون لدى الفلسطينيين ". ا شرقيا مهماشريطا أمني
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صالحيات في مجال العالقات الخارجية، مثل سفارات وعالقات دبلوماسية مع أي دولة يريدون إقامة 
 . ةوتشمل صالحيات أمني" سيادة"ألنها تعني " دولة"عالقات معها، لكنه يمتنع عن استخدام كلمة 

يريد سلب أربع صالحيات من الفلسطينيين، تمتلكها أية دولة ذات سيادة، "ان نتنياهو " هآرتس"وتابعت 
وهي السيطرة على المجال الجوي، والسيطرة على المجال األلكترو ـ مغناطيسي مثل موجات البث، 

  ". والسيطرة على المعابر.. والحق في إنشاء جيش وإبرام أحالف عسكرية
  2/3/2009السفير، 

  
  باراك يرفض االنضمام الى حكومة برئاسة نتنياهو .26

لـصحيفة  ايهـود بـاراك     قالت مصادر مقربة جدا من زعيم حزب العمل         :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ان رد باراك سيكون سلبيا، ولن يوافق على االنضمام الى حكومة برئاسة نتنيـاهو،              ' يديعوت احرونوت '

برمان، هو الذي يتوج رئيس الوزراء ويعين الوزراء، خصوصا وان حزب           يكون فيها الفاشي افيغدور لي    
العمل يعارض مبدئيا تعيين البروفيسور دانئيل فريدمان في منصب وزير القضاء لمحاوالتـه المتكـررة               
المس بالمحكمة العليا االسرائيلية، والذي اعلن ليبرمان انّه يريد تعيينه في هذا المنصب الذي يشغله منـذ                 

والتقى نتنياهو صباح االحد مع رئيس حزب العمل ايهود          . من سنتين في حكومة اولمرت المنصرفة      اكثر
  .باراك لمحاولة ضمه الى االئتالف الحكومي

وذكرت مصادر صحافية ان باراك يرغب في االنضمام الى حكومة نتنياهو اال انه يلقى معارضة شديدة                
وقال مسؤول في حزب العمـل ان       . ناع حزبه بالموافقة  داخل الحزب ومن غير المتوقع ان يتمكن من اق        

ثمة معارضة شديدة داخل الكتلة لالنضمام للحكومة واالحتماالت بان يشارك حزب العمل في االئـتالف               
اال ان الليكود يعقد االمال على ان يتمكن نتنياهو من اقناع باراك بتشكيل طاقم تفاوضـي                . ضئيلة للغاية 

فية، يشار الى ان معسكر رئيس الحزب السابق ووزير االمن الـسابق عميـر              والبدء في مفاوضات ائتال   
بيريتس، اعلن عن معارضته لضم العمل الى الحزب، بعد ان اعلن عمير بيريتس انّه سـينافس بـاراك                  

  على رئاسة الحزب
  2/3/2009القدس العربي، 

 
  يعتزم تشكيل حكومته على وجه السرعة" نتنياهو" .27

، أمس، عن اعتزامـه تـشكيل       "بنيامين نتنياهو " رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف      أعلن -القدس المحتلة 
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية له عقب لقائه وزير الخارجية الكنـدي              .حكومة على وجه السرعة   

إن هدفه من اإلسراع في تشكيل الحكومة التعامل مع األوضاع الطارئة الحالية            :" ، أمس، "كانون لورينس "
جميع األحزاب اإلسـرائيلية    "ودعا نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود        .على حد قوله  ، "اسياً واقتصادياً سي

نظراً للتحديات الصعبة التي تواجههـا      ، التي ستشارك في االئتالف الحكومي معه إلى التحلي بالمسؤولية        
  ". في هذه اآلونة) إسرائيل(

  2/3/2009صحيفة فلسطين،    
 

  عبر تبادل السكان واألراضي مع الفلسطينيينأييده لقيام دولتين يكرر تليبرمان  .28
بيتنا المتطرف أفيغدور ليبرمان " إسرائيل"كرر زعيم حزب  ":.وكاالت" آمال شحادة، - القدس المحتلة 

تأييده لقيام دولتين لكن على غرار النموذج القبرصي عبر تبادل السكان واألراضي مع الفلسطينيين، 
  ".مركز اإلرهاب العالمي"عادة مرتفعات الجوالن إلى سوريا التي وصفها بأنها مؤكداً رفضه إ

بمن فيهم العرب واليهود " اإلسرائيليين"األمريكية إن على جميع " واشنطن بوست"وقال ليبرمان لصحيفة 
، معرباً عن رفضه لوجود أحزاب في الكنيست تؤيد "اإلرهاب"األرثوذكس أن يشاركوا في محاربة 
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وقال إن الحل األفضل قيام حكومة تضم . وحزب اهللا، واقترح تجريدها وزعمائها من حقوقهمحماس 
تكون حكومة مستقرة وقادرة على "بيتنا، متوقعاً أن " إسرائيل"األحزاب الثالثة الكبرى الليكود وكاديما و

  ".التعامل مع جميع المشاكل
أعتقد انه بإمكاني شغل جميع المناصب، "ورداً على سؤال عن أي منصب يرغب فيه في الحكومة قال 

، وأشار إلى انه سيواصل عملية السالم في حال تولى "أعتقد أنني أميل أكثر إلى حقيبة الخارجية
  ".أالّ نبدأ باتفاقية الوضع النهائي"الخارجية، ولكنه شدد على ضرورة 

  2/3/2009الخليج،   
  

  " واالحتيال باألمن وغسيل األموالالغش"حول قضايا  تحقيق مرتقب مع ليبرمان "معاريف" .29
بيتنا افيجدور " إسرائيل"تقديم طلب استدعاء لزعيم حزب " اإلسرائيلي"تعتزم شرطة االحتالل : أ.ب.د

العبرية أمس، إن التحقيق المرتقب مع ليبرمان الذي حقق " معاريف"وقالت صحيفة  .ليبرمان للتحقيق معه
الغش واالحتيال باألمن وغسيل "ون حول قضايا تتعلق ب نجاحا كبيرا في االنتخابات األخيرة سيك

يجب التحقيق مع ليبرمان واالستماع إلى "ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالشرطة القول إنه ". األموال
  ". أقواله في كل ما يتعلق بالمواد والوثائق التي جمعت ضده حتى اآلن

  2/3/2009الخليج، 
  

  جع أعداد المجندين االحتالل اإلسرائيلي قلق من تراجيش .30
 نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس تقريرا يشير إلى استمرار تراجع المجندين والمجنـدات              -الناصرة

في الجيش في إطار الخدمة اإللزامية، وعبرت مصادر عسكرية مسؤولة عن قلقها من تنـامي ظـاهرة                 
  .يد مستمرالتهرب من الجيش، إذ أن كل الدالئل تشير إلى أن هذه النسبة في تزا

وحسب ما نشر، فإن النسبة األكبر من المتهربين من الخدمة اإللزامية هي بين الشابات، ففي حين كانـت              
، ارتفعت هـذه    1991في العام   % 33نسبة الممتنعات عن الخدمة ألسباب مختلفة، وباألساس دينية قرابة          

أنهن يرفض التجند ألسباب دينية     من الشاباك يعلن    % 34,6، وقال الجيش إن     %44النسبة هذا العام إلى     
  .وهو سبب مسموح به للفتيات فقط

يكذبن، ولهذا فقـد شـرع      % 8وأن أكثر من    % 26إال أن الجيش يعتقد أن نسبة المتدينات هي أقل من           
الجيش في اآلونة األخيرة في إجراء تحقيقات، وتبين له أن نسبة جدية من اللواتي أعلن أنهن متـدينات،                  

 علمانية، فمثال نشرت الصحافة اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة عن شابة طلبت إعفائها             يمارسن حياة حرة  
من الخدمة العسكرية اإللزامية ألسباب دينية، ولكن بعد فترة تبين أنها عارضة أزياء، وحتـى لمالبـس                 

  .السباحة
 إلـى   2012في العام   ويتوقع جيش االحتالل أن ترتفع نسبة الممتنعات عن الخدمة العسكرية بين الفتيات             

  %.36، على أن تتجاوز نسبة اللواتي يتذرعن باألسباب الدينية إلى أكثر من %46حوالي 
والحال ليس أفضل بين الشباب، فحسب معطيات الجيش، فإن نسبة الذين لم يخدموا في الجيش في سـن                  

، %26 إلى ما يقـارب      ، وارتفعت هذه النسبة هذا العام     %18,2 بلغت   1991الخدمة اإللزامية في العالم     
  %.27 إلى ما يقارب 2012ويتوقع الجيش أن ترتفع هذه النسبة في العام 

  2/3/2009الغد، األردن، 
  

  بتهمة التجسس لحزب اهللا" 48 "ـاعتقال فلسطيني من ال" الشاباك" .31



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1361:         العدد       2/3/2009اإلثنين  :التاريخ

ل قبل اعتق) الشاباك(، أمس، أن ما يسمى جهاز األمن العام "اإلسرائيلي"كشف جيش االحتالل : آي.بي.يو
  . بشبهة التجسس لصالح حزب اهللا48شهر، فلسطينيا من األرض المحتلة عام 

من قرية )  عاما27(وقالت لمصلحة في الشاباك والشرطة، إن المعتقل يدعى إسماعيل محمد سليمان 
تقى وقدمت النيابة العامة الئحة اتهام ضد سليمان جاء فيها، أنه ال .الحجاجرة البدوية القريبة من الناصرة

عناصر من حزب اهللا خالل أدائه فريضة الحج، طلبوا منه جمع معلومات استخباراتية حول نشاط جيش 
  . االحتالل في منطقة سكناه

  2/3/2009الخليج، 
  
  

  "قضية تاالنسكي"ميني ميزوز يبلغ أولمرت نيته توجيه الئحة اتهام ضده في  .32
وز انه ابلغ رئيس الحكومة المستقيل ايهود اعلن المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية ميني ميز

، "قضية تاالنسكي"اولمرت مساء امس ان في نيته توجيه الئحة اتهام ضده في قضية الفساد المعروفة بـ 
نسبة الى رجل االعمال االميركي اليهودي الذي قال انه تبرع بمئات آالف الدوالرات ألولمرت لسنوات 

خيانة ثقة والحصول "يصرح االخير بهذه االموال، ما يعتبر قانونيا طويلة عندما كان وزيرا، فيما لم 
وتم ابالغ مديرة مكتب اولمرت سابقا شوال زاكين بالغا مماثال لضلوعها في ". على شيء بالخداع

 مرة، وانها اثارت ضغطا شعبيا دفع اولمرت 16القضية، علما انه تم التحقيق في هذه القضية وغيرها 
  .غماالى االستقالة مر

  2/3/2009الحياة، 
  

   تخشى تقليص المساعدات العسكرية األميركية"إسرائيل" .33
أعربت الدوائر األمنية في إسرائيل أمس عن خـشيتها مـن تقلـيص المـساعدات               :  د ب أ   -تل أبيب   

  .العسكرية األميركية المقدمة إلسرائيل نتيجة لألزمة التي تعصف باالقتصاد األميركي
ئيلية إلى أن اإلدارة األميركية باشرت مؤخرا بفرض بعض القيـود علـى هـذه               وأشارت اإلذاعة اإلسرا  

 .المساعدات ولم تسمح إلسرائيل باقتناء عدة منتجات طلبتها البعثة األمنيـة اإلسـرائيلية فـي واشـنطن         
 بعـدم اسـتخدام     وأضافت أنه تم اإليعاز إلى جميع وحدات الجيش اإلسرائيلي والجهات األمنية األخرى           

إال لغرض الحصول على منتجـات ضـرورية ألغـراض الـدفاع والتعـاظم              "أموال الدعم األميركي    
  ".العسكري

  2/3/2009الدستور، 
  

   طفال 51بينهم  300 فلسطينيا الشهر الماضي واعتقال اكثر من 23استشهاد ": تقرير" .34
نسخة عنه أمس علـى  " فلسطين" لـأكدت التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في بيان صحفي وصل         :نابلس

أن قوت االحتالل اإلسرائيلي واصلت سياساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني خالل الشهر الماضي من              
  . أطفال4 مواطناً بينهم 23عمليات قتل واعتقال وتوغالت أسفرت عن استشهاد 

مدن الضفة الغربيـة، إال ويـسمع   ال يكاد يمر يوم في األراضي الفلسطينية المحتلة، تحديداً في " :وقالت
المتابع والمراقب لمجمل األحداث عن عمليات القتل واعتقال لعشرات الفلسطينيين فضالً عمـا تمارسـه               

  ".دولة االحتالل وجنودها من اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين
 أطفـال تقـل      مواطناً من بينهم أربعـة     23وأوضحت المؤسسة أنه استشهد خالل شهر شباط  المنصرم          

 مواطناً من قطاع غـزه      18أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً، باإلضافة إلى ثالث نساء، كان من ضمنهم             
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استشهد معظمهم متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، في حـين                
  . مواطنين5بلغ عدد من استشهد في الضفة الغربية 

االحتالل اإلسرائيلي صعدت هجمتها االعتقالية خالل الشهر الماضي حيـث تـم            وأشارت إلى أن قوات     
 مواطن، وكان من ضمن المعتقلين اطفال تقل اعمارهم عن سن الثامنـة عـشرة،               300اعتقال أكثر من    

  . طفال خالل الشهر الماضي51حيث بلغ عدد االطفال الذين قامت قوات االحتالل باعتقالهم ما يزيد عن 
  2/3/2009طين، صحيفة فلس

  
  ط على المساعدات الغذائية فق شهرا20ً ذمنأهل غزة يعيشون  ":أوكسفاممنظمة " .35

 الدولية قبل يوم من انعقاد مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الذي يهدف إلى "أوكسفام"حذرت منظمة : لندن
م للحصار جمع تمويل إلعادة إعمار قطاع غزة، من أنه بدون إدخال البضائع األساسية وإنهاء تا

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة . اإلسرائيلي المفروض على القطاع، فإن عملية إعادة اإلعمار لن تنجح
وأكدت أوكسفام الدولية في بيان لها . ضئيلة من االحتياجات الضخمة تم السماح لها بالدخول إلى القطاع

ؤتمر شرم الشيخ، لكنها أكدت أنه  نسخة منه، على أهمية الدعم المالي في م"الشرق األوسط"أمس تلقت 
بدون الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المواد األساسية مثل مواد البناء ومستلزمات المدارس، لن 

منظمة من خالل عملها في القطاع، أن أكثر من الووجدت . يقود هذا الدعم المادي إلى إعادة إعمار غزة
 مواد غذائية أساسية مثل الفواكه واأللبان والطحين من المواد التي يسمح بدخولها الي غزة هي% 80

وزيت الطهي والسكر، وأن القطاع أغلق أمام المواد األساسية الالزمة للزراعة ومواد إعادة البناء وأيضاً 
  . المالبس واألحذية ومستلزمات التعليم

 في قطاع غزة منذ أكثر يعيش المواطنون": وقال جيرمي هوبز، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية
 شهرا على المساعدات الغذائية فقط، في حين ابقي الحظر على أنواع مختلفة من الطعام 20من 

أطفال القطاع األبرياء يعانون من نقص التغذية ومن البرد "وأضاف هوبز . "والمالبس والكتب المدرسية
ال . المهدمة بحاجة ماسه إلعادة البناءفالمستشفيات والمدارس وآالف المنازل . القارس وتعثر التعليم

لن ": وتابع هوبز القول. "يمكننا الحديث بجدية عن إعادة اإلعمار بدون فتح المعابر كافة وبشكل فوري
يحقق المؤتمر أهدافه ما دامت المواد الالزمة واألساسية إلعادة اإلعمار تمنع من الدخول إلى القطاع، 

 ."لمساعدات اإلنسانية األساسيةوما يحتاجه القطاع يفوق بكثير ا
 2/3/2009الشرق األوسط، 

  
  للتأسي بصمود غزة في القدس البستان   أهالي حييدعوصالح رائد الشيخ  .36

 دعا الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، سكان حي البـستان               :القدس المحتلة 
 من منازلهم بالهدم لصالح إنشاء حديقـة        102ر من   في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، والمهددة أكث       

  .يهودية عامة على أنقاضها، للصمود والثبات مثل صمود أهالي غزة
واعتبر الشيخ صالح أن القدس واألحياء المحيطة بها تتعرض لهجمة تهويدية مجنونة ومتوحشة، وتـابع               

: ي البستان، يوم الجمعة الماضـي     في خطبته التي ألقاها في أثناء صاله الجمعة في خيمة الصمود في ح            
من حي البستان الصامد، المدافع عن حقه وعن حق المسجد األقصى المبارك والقدس الشريف، نود أن                "

  ".نؤكد أننا نعيش في ظل هجمة إسرائيلية مجنونة ومتوحشة
  2/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   فلسطينيا14ًي والحصيلة منذ بداية العام الحال...  رفحبانهيار نفق في 5وفاة  .37
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لقي خمسة فلسطينيين مصرعهم وأصيب سادس بجروح، أمس، جراء تـدفق ميـاه              : تامر قشطة  -رفح
وقالـت   . األمطار في النفق الذي كانوا يعملون بداخلة على الشريط الحدودي بين قطاع غـزة ومـصر               

ـ          ت إلى المشفى   إن خمسة جثامين وصل   ": فلسطين"مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح ل
النفق الذي انهار في منطقة العبد جبر على الشريط الحدودي بـين رفـح المـصرية                يقع  و ".جثثا هامدة 

وشوهد عاملون في قنوات التهريب ورجال من الدفاع المدني يقومون بالبحث عـن             . وقرينتها الفلسطينية 
 فلسطينياً خالل العام الحـالي      14ى  وبوفاة الفلسطينيين الخمسة يرتفع ضحايا األنفاق إل       .مفقودين آخرين 

  .   بحسب إحصاءات لمراكز حقوقية
  2/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  

  
  جراء األنفاق  انهيارات قد تحدث لبنايات في القدستحذر من " الهيئة اإلسالمية المسيحية" .38

ـ            :القدس المحتلة  د تحـدث    حذر الدكتور حسن خاطر، رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية، من انهيارات ق
وقال خاطر في حديث مع      .لبنايات في القدس المحتلة جراء األنفاق الممتدة نحو المسجد األقصى المبارك          

إن المسجد األقصى اليوم محاصر من الغرب والجنوب والـشرق، وهـو مـا              : ، أمس "فلسطين"صحيفة  
ربة الذي هدم مـن     يعرف بحزام األمان فحي البستان من الجنوب ومقبرة الرحمة من الشرق، وحي المغا            

   .الغرب
موضوع حي البستان يأتي في سياق حمى التسابق بين األحزاب الصهيونية لتهويد المدينـة              "وأضاف أن   

المقدسة، فالمخططات بدأت تخرج من الجوارير لتطبيقها، حيث اآلن في إسرائيل ال حكومـة مـسؤولة                
  ".باعتبار أن حكومة أيهود أولمرت هي حكومة تسيير أعمال

  2/3/2009فة فلسطين، صحي
  

  تطبيق قوانينها على القدس" إسرائيل" يؤكد عدم أحقية التميمي .39
 الشيخ تيسير التميمي، على ،شدد قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي :نابلس

رار واعتبر أن ق .تطبيق قوانينها عليها" إسرائيل "ـأن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وال يجوز ل
  .ضم المدينة باطل استناداً إلى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن الدولي بخصوصها

جاء ذلك في معرض رده على تصريحات رئيس بلدية االحتالل نير بركات الذي طالب بنقل السفارة 
  ".إسرائيل"األمريكية إلى المدينة باعتبارها عاصمة ل 

  2/3/2009الخليج، 
  

   خالية من السكان العرب2020ن تكون القدس عام ألحتالل يسعى اال: عكرمة صبري .40
ـ       ،قال الدكتور عكرمة صبري   : القدس المحتلة    أن ":فلـسطين " رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في تصريح ل

 غير معالم الجغرافيا والتاريخ في مدينة القدس من خالل إزالـة معـالم حـي                1967االحتالل منذ عام    "
 ساحات واسعة أمامه لتمكين اليهود من الصالة عند حائط البـراق، ومحاولـة إحـراق                المغاربة وإقامة 

، ومنع اإلصالحات داخل ساحات األقصى، ومحاولة االعتداء علـى مقبـرة            1969المسجد األقصى عام    
الرحمة شرقي المسجد األقصى، وبناء الكنس القريبة من مسجد قبة الصخرة حيث إن أقرب هذه المواقع                

تستخدم الترهيب   إسرائيل: وأضاف صبري . كنس ال يبعد الخمسين مترا من موقع القبة المشرفة        لبعض ال 
والترغيب، فتارة تعرض التعويضات وتارة أخرى يكون التغيير المادي بقوة السالح واإلمكانيـات، وال              

  .أحد يحرك ساكنا أمام هذا االغتيال التاريخي ألعظم مدينة مقدسة في العالم
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ن مغبة االستمرار في السكوت إزاء كل هذه التطورات التي تجري اآلن فـي القـدس،                وحذر صبري م  
فالوقت يجري لصالح تنفيذ المخططات االستيطانية في القدس، ويسعى اليهود الن تكـون القـدس عـام                 

  ". خالية من السكان العرب وخصوصا البلدة القديمة2020
  2/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  قت على إقامة آالف الوحدات االستيطانية بالضفة العامين الماضيين  صاد"إسرائيل"":هآرتس" .41

االسرائيلية ان االدارة المدنية في الضفة الغربية صادقت خالل العامين االخيرين           " هآرتس"قالت صحيفة   
أن هـذه   : على مخططات بناء آالف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وأضـافت            

 زالت في مراحل التنظيم االولية ولم تحصل بعد على مصادقة االوساط السياسية، لكنهـا               المخططات ما 
تعني بأن مؤسسات التنظيم في المناطق تعمل بصورة منافية للتعهدات االسرائيلية الرسمية بعدم توسـيع               

غـوش  " وحـدة اسـتيطانية فـي        550وتتضمن المخططات اقامة حي جديد يتكون مـن          .المستوطنات
 وحدة سكنية في هذه المنطقـة التـي         4450، و اقامة    "آلون شبوت "في منطقة تالل مستعمرة     " عتصيون

 عائلة فقط، ولم تصادق وزارة الحرب بعد على هذا البناء لكن صادقت اللجنة علـى                12تقطن فيها اليوم    
حي لعدد  اقامة موقع لمعالجة مياه الصرف الصحي للحي الجديد، واعد الموقع لمعالجة مياه الصرف الص             

  . وحدة سكنية1000 - 800يتراوح بين 
  2/3/2009الدستور، 

  
   في جنين ويعتقل الذكور ويطلق اإلناثوموظفين االحتالل يوقف حافلتي طالب .42

 شابا من مدينة جنين شمال الـضفة        70مس  أاحتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح      :  بترا –رام اهللا   
واكـد شـهود     . جنين الرئيسي  -قامة بالقرب من شارع نابلس      الم" شافي شمرون "الغربية في مستوطنة    

عيان لمراسل الوكالة في رام اهللا أن جنود االحتالل االسرائيلي أوقفوا منذ الصباح الباكر حافلتين تقـالن                 
طلبة جامعيين وموظفين من جنين بالقرب من المستوطنة المذكورة وبعد التدقيق في هوياتهم تـم إخـالء         

  .واقتياد الشبان إلى داخل المستوطنةسبيل الطالبات 
  2/3/2009الدستور، 

  
  قرب رام اهللا " سلواد" يواصلون سرقة أراضي قرية" عوفره"مستوطنو  .43

بمحافظة رام اهللا تحت مـزاعم التوسـع        " سلواد"سرقة أراضي قرية    " عوفره"واصل مستوطنو   : رام اهللا 
جٍ أقامه مغتصبون في المنطقـة الواقعـة بـين          الطبيعي، فيما تقدم أصحاب األراضي بطلبٍ إلزالة سيا       

إن الـسياج   : وقال أصحاب األراضي   ".عامونا"والنقطة االستيطانية التي يطلق عليها      " عوفره"مستوطنة  
   .يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم كي يسهل على المغتصبين سرقتها

  2/3/2009صحيفة فلسطين،    
  

  " الدامون"لى األسيرات في سجن االحتالل يضيق الخناق ع": نادي األسير" .44
طالبت األسيرات الفلسطينيات المحتجزات في السجون اإلسرائيلية الفصائل :  ضياء الكحلوت- غزة 

 .اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط بضمهن إلى أي صفقة محتملة لتبادل األسرى مع إسرائيل
ال معنى وال قيمة ألية "ي األسير الفلسطيني وقالت األسيرات في نداء وجهنه من سجن الدامون عبر ناد

صفقة تبادل أو عملية إفراج ال تشمل كافة األسرى القدامى واألسيرات اللواتي تتدهور أوضاعهن 
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ونقل نادي األسير عن األسيرات أن إدارة السجن شددت من إجراءاتها القاسية  ."االعتقالية بشكل يومي
 .تهن وحرمانهن من غالبية حقوقهنبحقهن، وقامت بسحب الكثير من إنجازا

وفي تقرير صدر عنه بعد زيارة محاميه للسجن نقل عن األسيرة دعاء الجيوسي أن عدد األسيرات في 
 أسيرة يتعرضن لمعاملة سيئة وغير مسبوقة من اإلدارة، وأضافت منذ أسبوع بدأت 25الدامون يبلغ 

  . هاج أسلوب غير مبرر ودون معرفة األسباباإلدارة بتضييق الخناق علينا في كافة المجاالت وانت
 2/3/2009العرب، قطر، 

  
  إضراب يعم مدارس الضفة احتجاجا على تأخير الرواتب  .45

 يعم االضراب الشامل اليوم مدارس الضفة الغربية كافة ولمدة يومين احتجاجا على عدم              : بترا –رام اهللا   
وقـال شـحادة إن      . علمين الفلسطينيين جميل شحادة   تلبية مطالب المعلمين، وفق األمين العام التحاد الم       

مطالبـا الحكومـة بتنفيـذ       برنامج التصعيد الذي إتخذته االمانة العامة للمعلمين لم يطرأ عليه أي تغيير،           
  .مطالب المعلمين المتمثلة بصرف زيادات رواتبهم وعدم تأخيرها 

  
  .اضي الفلسطينية الفا في االر39 يذكر ان عدد المعلمين والمعلمات اكثر من 

  2/3/2009الرأي، األردن 
  

  نجاح الحوار ألهل القدس أجمل هدية تقدمها القيادات الفلسطينية : بشور .46
المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية، إن أجمل هدية تقدم اليوم للشعب  معن بشور، قال: بيروت

هو نجاح الحوار والمصالحة بين الفصائل  ةالفلسطيني في حي البستان في منطقة سلوان في القدس المحتل
  .الفلسطينية واتفاقهم في القاهرة على آلية لحل كل الخالفات القائمة

وأكد بشور، في كلمة له على هامش مسيرة شعبية دعت اليها منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم شاتيال 
ائيلية في القدس، أن المشروع الوطني احتجاجاً واستنكاراً لعمليات الهدم التي تنفذها السلطات االسر

الفلسطيني يرتكز على دعامتين هما الوحدة الوطنية ومقاومة االحتالل، وأي تراجع عن هاتين الركيزتين 
  .يشكل انتكاسة كبرى للقضية الفلسطينية التي باتت قضية كل ابناء االمة واحرار العالم، حسب تحذيره

  1/2/2009، قدس برس
  

   ملف الحوار مع حماس"يغلق"األردني الجديد   الداخليةزيرو ":المدينة" .47
تعهد وزير الداخلية الجديد في الحكومة األردنية نايف القاضي بعدم التراجـع            : رياض منصور  - عمان

 سنوات عندما كان يتولى حقيبة الداخلية خصوصا ما يتعلّق          10عن مواقفه السياسية التي كان يتخذها قبل        
 سنوات علـى إبعـاد قادتهـا مـن          9، حيث أشرف قبل     "حماس"قاومة اإلسالمية   بالموقف من حركة الم   

األراضي األردنية إلى دولة قطر، إضافة لتأكيده على إبقاء تشدده في تطبيقـات قـرار فـك االرتبـاط                   
  .وسياسات المعابر والجسور مع الفلسطينيين

ـ     ر القاضي لحقيبة الداخلية تعني      في عمان عن أن إعادة الوزي      "المدينة"وكشفت مصادر حكومية مطلعة ل
 "حمـاس "إغالق قناة الحوار التي فتحها مدير المخابرات األردني السابق الجنرال محمد الذهبي مع قادة               

  .الذين أبعدتهم عمان بعد اعتقالهم
  1/3/2009المدينة،السعودية، 

  
   تطالب العالم بالتدخل لوقف تهويد القدس"حقوقيةلجنة : "األردن .48
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 اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلـسطينيين فـي األردن المجتمـع الـدولي                  طالبت :عمان
التدخل الفوري لوقف تهويد القدس المحتلة والتصدي للهجمة اإلستيطانية الصهيونية الجديدة والعدوان            "بـ

لتنظـيم  األردن رسـمياً وشـعبياً      "ودعت، في بيان أصدرته أمس،       ".المتواصل على الشعب الفلسطيني   
حمالت إعالمية وجماهيرية للتضامن مع سكان حي البستان في سلوان وفضح المخطط الصهيوني وتقديم              

  ".الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، والتحرك رسمياً للمطالبة بوقف إجراءات تهويد القدس
والتوجـه  وقف المفاوضات وكل أشكال التنسيق األمني مع الكيان الـصهيوني           "كما دعت الى ضرورة     

  ".لوضع استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة تكون قادرة على مواجهة العدوان واالستيطان
  2/3/2009الغد، األردن، 

  
   في باب المغاربة "الوقف"يعمل على توثيق سجالت أمالك األردني مركز التوثيق الملكي  .49

عدوان ان المركز يعمل بالتنسيق كشف مدير عام مركز التوثيق الملكي محمد ال : نيفين عبدالهادي-عمان 
فيما يتعلق بمنطقة بـاب المغاربـة فـي         " الوقف"مع وزارة االوقاف على المحافظة على سجالت امالك         

القدس ، لتثبيت الحق العربي الفلسطيني في هذه المنطقة ، حيث سيتم العمل على الحفاظ علـى الوثـائق                   
  .الخاصة بهذه المنطقة وترميمها

ـ  وقال العدوان في     ان االردن يسعى من خالل هذه الخطوة التي تتم بدراسـة           " الدستور"تصريح خاص ل
دقيقة لتثبيت حقوق العالم العربي والمحافظة على سجالت وقف باب المغاربة ولتكون وثائق متوفرة بهذا               

  .الخصوص
لتـشمل  وفي ذات السياق ، أعلن العدوان أن المركز يعمل على ترميم وتوثيق سجالت دائرة االراضـي                

بذلك ايضا الحفاظ على وثائق االراضي في فلسطين كما في االردن ، حيث سيـشمل هـذا المـشروع                   
مليون وثيقة الراض في االردن وفلسطين مسجلة من العهد العثماني ، كمـا سـيعمل               ) 124(التعامل مع   

ظـة عليهـا    المركز على التعامل مع ستة آالف سجل شرعي بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة ، للمحاف              
  .ايضا في االردن وفلسطين

  2/3/2009الدستور، 
  

  منظمة إقليمية ودولية16 دولة و71 غزة يفتتح أعماله بشرم الشيخ بمشاركة إعمارمؤتمر  .50
استبق الرئيس المصري حسني مبارك بدء أعمال المؤتمر الدولي لدعم : سوسن أبو حسين: شرم الشيخ

 بشرم الشيخ اليوم، باجتماع وزاري ناقش فيه آخر ترتيبات عقد االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعمار غزة،
 .المؤتمر، من خالل تقارير قدمها وزراء معنيون

وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس مبارك سيفتتح المؤتمر 
. نب مؤسسات التمويل الدولية من المنظمات اإلقليمية والدولية إلى جا16 دولة و71الذي تشارك فيه

ويؤكد مبارك في كلمة االفتتاح أهمية هذا المؤتمر الذي يعد جزءا أساسيا في المبادرة المصرية التي 
، ورفع )الفلسطيني واإلسرائيلي(تدعو إلى الوقف الفوري إلطالق النار في غزة والهدنة بين الجانبين 

 .الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة
عواد إن الرئيس مبارك سيدعو في كلمته إلى ضرورة حشد وتعبئة المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته وقال 

إلعادة اعمار غزة وتحقيق الدعوة الجادة بذلك، وسيشير إلى ارتباط عملية الهدنة وفتح المعابر وتحقيق 
هذا الوفاق مكمل الوفاق الفلسطيني الجاري والمشاورات التي تجرى بشأنه حاليا بالقاهرة، حيث إن 

 .لجهود إعادة االعمار
أن األمم المتحدة وفرنسا واالتحاد األوروبي والجامعة العربية والسعودية وايطاليا، هم "وأضاف عواد 
وأشار إلى أنه ستعقب كلمة الرئيس مبارك في الجلسة االفتتاحية، كلمات للرئيس . "رعاة المؤتمر
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يطاليا سيلفيو بيرلسكوني، وأمين عام األمم المتحدة بان كي الفرنسي نيكوال ساركوزي، ورئيس وزراء ا
مون، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس 

 ).أبو مازن(
  2/3/2009الشرق األوسط، 

    
   مليون دوالر إلعادة إعمار غزة646 التعاون ترصد ملياراً ومجلسدول  .51

 من الرياض أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية           2/3/2009، قطر،   الوطنذكرت  
قرر انشاء برنامج العادة اعمار قطاع غزة تكون عضويته مفتوحة للدول العربية ويدار من قبـل لجنـة      

مية مـع   تنسيقية من دول مجلس التعاون والدول العربية المساهمة فيه وبالتنسيق مع البنك االسالمي للتن             
  .امكانية االستعانة بالمؤسسات المالية ذات العالقة مع التنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية 

 عن وكالة وام أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعلنت أمس، 2/3/2009الخليج، وأضافت 
ال االجتماع الوزاري في  مليون دوالر أمريكي إلعادة إعمار غزة، في ختام أعم646رصد مبلغ مليار و
وأكدت دول مجلس التعاون في بيان .  بمقر األمانة العامة للمجلس في الرياض110دورته العادية الـ 

  إعادة إعمار غزة"
  

 المؤتمر لن ينشئ آليات جديدة لتمويل السلطة الوطنية أو تمويل عمليات اإلعمار: زكيحسام  .52
متحدث الرسمي للخارجية المصرية حسام زكي، أن أكد ال:  منتصر رحمي-  أحمد ربيع -القاهرة 

وذكر . مؤتمر المانحين يشكل خطوة ناجحة للدبلوماسية المصرية في تعاملها مع الشأن الفلسطيني
المتحدث أن المؤتمر لن ينشئ آليات جديدة لتمويل السلطة الوطنية أو تمويل عمليات إعادة اإلعمار بعد 

ود توافق دولي حول استمرار اآلليات الدولية المتبعة حالياً في أن كشفت المشاورات المصرية عن وج
ضخ الموارد الالزمة إلعادة اإلعمار مشيرا في هذا اإلطار إلى أن تلك اآلليات تتمثل في آلية المفوضية 

 وأشار إلى أن. األوروبية وآلية البنك الدولي وآلية األمم المتحدة باإلضافة إلى الصندوق اإلسالمي للتنمية
االتصاالت المصرية التي جرت في إطار اإلعداد للمؤتمر أبرزت وجود اتفاق دولي واضح حول 

 فلسطينية حول قطاع غزة بهدف فتح المعابر –ضرورة حسم موضوع التوصل إلى تهدئة إسرائيلية 
ذلك اإلسرائيلية مع القطاع وتشغيلها بالشكل المعتاد ورفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع و

  .كشرط أساسي لنجاح عمليات إعادة اإلعمار في غزة
  2/3/2009الشرق، قطر، 

  
   العربية تدعو إلرسال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة الجامعة .53

قالت لجنة عربية مكلفة بتقييم احتياجات إعادة اإلعمار في قطاع غزة إن حجم الدمار :  وكاالت- القاهرة 
خير على القطاع هائل، ودعت إلرسال مساعدات عاجلة للسكان هناك الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي األ

ودعت اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي عقد مساء . لتجنيبهم مخاطر تتهددهم
السبت، في مقر الجامعة عقب عودتها من غزة إلى ضرورة العمل بسرعة إلزالة المخلفات والركام، 

 المخلفات يحتوي على بقايا األسلحة المحرمة التي استخدمتها القوات اإلسرائيلية خاصة أن العديد من تلك
وأشار رئيس اللجنة محمد . مثل الفوسفور األبيض، مما يعرض المواطنين الفلسطينيين للخطر المحدق

بالمواد محمود الحنان، المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى ضرورة إمداد القطاع 
وأعلن السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية أنه تم . الغذائية، وذلك بشكل عاجل

وضع خطة مفصلة لالحتياجات العاجلة ومنها إزالة الركام وإعادة الكهرباء والمياه وكذلك إعمار 



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1361:         العدد       2/3/2009اإلثنين  :التاريخ

لى مؤتمر المانحين الذي سينعقد في مؤسسات التعليم، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت تقديرات مالية ستقدم إ
  .األسبوع الحالي بمصر

  2/3/2009صحيفة فلسطين،  
 

  تطلب من سورية التعاون معها لدعم الفصائل الفلسطينيةإيران .54
طلبت إيران أمس من سورية التعاون معها لدعم الفصائل الفلسطينية والمساعدة على إعادة : واشنطن

وقال نائب .  قضائياً"مجرمي حرب"ن اإلسرائيليين الذين اعتبرتهم إعمار قطاع غزة ومالحقة المسؤولي
الرئيس اإليراني برويز داودي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي 

على بلدينا التعاون بشكل فاعل لدعم وحدة الفصائل "العطري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران أمس 
  . "مار غزة، ومالحقة القادة الصهاينة مجرمي الحربالفلسطينية، وإعادة إع

  2/3/2009الشرق األوسط، 
  

 األموال المخصصة لالعمار لن تدخل في حسابات الجامعة العربية: صبيح .55
أشار السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين : عمان، القاهرة

 وجود مبالغ كبيرة أعلن عنها، وستخصص لعملية إعادة اإلعمار من عدة واألراضي العربية المحتلة إلى
أن األموال المخصصة لالعمار لن تدخل في حسابات الجامعة "وأوضح صبيح . دول ومن منظمات مدنية

ولفت ". العربية، بل ستوجه إلى الصناديق والبنوك العربية وفق آليات معينة تنسق وتنظم هذه المسائل
د من التبرعات التي أعلن عنها في القمة االقتصادية بالكويت منها مليار دوالر من المملكة صبيح إلى عد

 مليون من 100 مليون دوالر من الجزائر منها 300 مليونا من دولة قطر 250العربية السعودية، و 
اد وحول تقديرات السلطة الوطنية الفلسطينية لحجم الخسائر التي لحقت باالقتص. منظمات مدنية

 ".إن هذه التقديرات ليست نهائية"الفلسطيني التي وصلت إلى ثالثة مليارات دوالر، قال 
من ناحية أخرى، أكد مصدر بالجامعة العربية أن الجامعة تلقت عددا من المساهمات من الدول العربية 

ة التي قررت تقديم في موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها على أداء دورها تنفيذا لمقررات القمة العربي
 مليون دوالر سنويا، موزعة على الدول العربية حسب نسب 660دعم سنوي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة سددت مبلغ : وأوضح المصدر. مساهماتها في موازنة الجامعة العربية

 26.5 مليون دوالر، والجزائر 192ة  مليون دوالر، والسعودي80 مليون دوالر، والكويت مبلغ 42.9
 . مليون دوالر4.9مليون دوالر، ومصر 

 2/3/2009الشرق األوسط، 
  

  " سرائيلإ"الى تحالف مع سوريا من اجل مقاومة  يدعو نجاد .56
دعا الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد، امس، الى تحالف قوي مع سوريا من اجل مقاومة : دمشق

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء السوري محمود ناجي . المشكلة الفلسطينيةوحلفائها بشأن " اسرائيل"
عطري في طهران اشاد نجاد بموقف البلدين من القضايا الدولية واالقليمية وخاصة الصراع االسرائيلي 

ان التطورات االخيرة في العالم تثبت ان ايران وسوريا تمضيان قدما على المسار "وقال .  الفلسطيني- 
  ". مؤكدا الحاجة الى مقاومة االعداءالصحيح

  2/3/2009الخليج، 
  

   مليارات دوالر4تعهدات الدول لن تقل عن: مصادر دبلوماسية في شرم الشيخ .57
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أكدت مصادر دبلوماسية في شرم :  وكاالت األنباء-  بعثة األهرام - شرم الشيخ، القدس المحتلة، غزة 
طيني إلعادة إعمار غزة، سيشهد تسابقا من قبل دول العالم الشيخ، أن المؤتمر الدولي لدعم االقتصاد الفلس

وأشارت المصادر إلى أن المفوضية . سواء العربية أو األجنبية على تمويل عمليات إعادة إعمار غزة
لدعم الشعب )  مليون دوالر أمريكي554( مليون يورو436األوروبية قد أعلنت منذ أيام اعتزامها تقديم 

 900م الجاري، كما أشارت إلى ما أعلنته الواليات المتحدة عن اعتزامها تقديمالفلسطيني خالل العا
مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إعمار غزة لتعزيز السلطة الفلسطينية، وسيتم اإلعالن عنها 

 250في مؤتمر شرم الشيخ، فيما خصصت المملكة العربية السعودية مليار دوالر للغرض نفسه، وقطر
وأفادت المصادر الدبلوماسية أن عددا آخر من المساهمات .  مليون دوالر200مليون دوالر، والجزائر

الدولية لتمويل عمليات إعادة إعمار غزة سوف تعلنها الدول المشاركة في المؤتمر، ومن المتوقع أال يقل 
  . مليارات دوالر4إجمالي تعهدات الدول إلعادة اإلعمار عن 

  2/3/2009األهرام، 
  

   سوريا11لـ" إسرائيل" في دمشق احتجاجا على اعتقال تظاهرة .58
 شخص من أهالي مدينة القنيطرة الحدودية والنازحين من الجوالن 200تظاهر حوالي :  د ب أ-دمشق 

السوري، امس، أمام مقر الصليب األحمر الدولي في دمشق مطالبين باإلفراج عن المعتقلين السوريين 
وطالب المحتشدون . سب بيان تقدموا به لرئيس الصليب األحمر الدولي في سورياح" إسرائيل"في سجون 

 أسيرا سوريا في السجون 11من المنظمات الدولية المساعدة في إطالق سراح  أمام بعثة الصليب األحمر
  .اإلسرائيلية

  2/3/2009الدستور، 
  

 االسرائيليين" مجرمي الحرب" من 15 تطالب باعتقال ايران .59
ال المدعي العام لطهران سعيد مرتضوي، في تصريحات اذيعت يوم االحد، إن ايران طلبت ق: طهران

االسرائيليين " مجرمي الحرب" من 15القاء القبض على ما تقول انهم ) االنتربول(من الشرطة الدولية 
ر كانون الذين شاركوا في الحملة العسكرية االسرائيلية على غزة خالل شهري ديسمبر كانون االول ويناي

  . الثاني
  1/3/2009وكالة رويترز، 

  
   األزهر يدين اجراءات تهويد القدسشيخ .60

لتهويد القدس " إسرائيل"إجراءات "دان شيخ الجامع األزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي : القاهرة
ي من مغبة تلك األفعال ف"، محذرا "ومحاولتها اإلساءة إلى المسجد االقصى والحفر أسفله بدعاوى باطلة

ان كل إساءة إلى المسجد األقصى بالحفريات تحته أو غير ذلك "وقال طنطاوي ". إيذاء مشاعر المسلمين
من األمور التي تسيء الى مكانة القدس والمسجد االقصى تحت أي دعاوى، هو عمل غير مقبول 

د األقصى ويتنافى مع قدسية المسجد ووجوب احترامه، ونحن نرفض مثل هذه األعمال وندافع عن المسج
  ".بكل ما أوتينا من قوة

  2/3/2009الحياة، 
  

   يجب رفع الحصار وإعادة فتح المعابر فوراً: بلير في أول زيارة لغزة .61
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دعا مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط توني بلير في ختام زيارة قصيرة هي :  فتحي صباح-غزة 
ى رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة وتزويده  إلاألولى من نوعها منذ توليه منصبه الجديد لقطاع غزة

كل البضائع التي هو بحاجة اليها، ليس فقط الطعام والوقود والدواء، بل كل ما يلزم إلعادة إعمار القطاع 
وأضاف بلير الذي زار القطاع للمرة األولى منذ تعيينه مبعوثاً للجنة الرباعية للشرق . وما تم تدميره

في األيام القليلة المقبلة، وسيكون في شرم الشيخ التزام من ) الالزم(المال بإمكاننا تقديم ": األوسط
المانحين بإعادة ما تم تدميره من بيوت وبنية تحتية وشبكات الكهرباء وصرف صحي، وهو ما يجب ان 

  . "يعاد بناؤه في غزة
ما حدث نعمل على تدعيم أسس السالم كي نضمن عدم تكرار ": وأضاف خالل مؤتمر صحافي قصير

، وكي يكون ذلك طريقا لحل "إسرائيل"من دمار في غزة وإزهاق ألرواح المدنيين األبرياء في غزة أو 
سمعنا ورأينا بأعيننا كل ما حدث ": وأضاف. "الدولتين وهذه الرسالة التي سنتخذها في شرم الشيخ

 وما لمسته من رجال األعمال والدمار الذي حل بغزة، وأتينا لنناقش كيفية إعادة بناء غزة بطريقة جيدة،
وجوب "وشدد على . "أن لديهم النية لينهضوا بهذا المجتمع حتى يتغلب الناس على حال البؤس والشقاء

  ."وقف العنف كليا ألنه يخلف البؤس ويسفك الدماء
  ."حماس"ولم يلتق بلير مع أي مسؤول من الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة 

2/3/2009الحياة،   
 
 
 

   بدائل لمساعدة غزة في شرم الشيخلبنك الدولي يعرض على المانحينا .62
 قال البنك الدولي أمس انه سيدعو لتقديم دعم مالي دولي العادة بناء قطاع -  رويترز - لقدس المحتلة ا

وأكد البنك الدولي  .غزة من خالل تبرعات مباشرة للسلطة الفلسطينية وبعض الجهات المستقلة في غزة
قرير يسلم اليوم اإلثنين لمؤتمر للمانحين في منتجع شرم الشيخ في مصر على اهمية تمويل السلطة في ت

 وسجل البنك الدولي عدة مؤسسات ال . مليار دوالر خالل المؤتمر2ر78الفلسطينية التي تأمل في جمع 
القطاع مثل صندوق عادة بناء إترتبط بالسلطة الفلسطينية ذكر ان بوسعها استخدام اموال المانحين في 

مام أكما دعا التقرير لفتح المعابر  .االقراض والتنمية المحلية ومركز التنمية وهو منظمة غير حكومية
  .سمنت والصلبالمواد الضرورية مثل اإل

  2/3/2009الرأي، األردن 
 

  مليون دوالر لغزة300أمريكا تعرض تقديم  .63
د إن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون قال مسؤول أمريكي يوم األح:  رويترز–شرم الشيخ 

 مليون دوالر للفلسطينيين في مؤتمر للمانحين يعقد في مصر يوم االثنين لكن ثلث 900ستتعهد بتقديم 
  .هذا المبلغ فقط سيخصص لغزة

 مليون دوالر من 300وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية روبرت وود إن مبلغا يصل الى 
  . في قطاع غزة" العاجلة"ة التعهد سيخصص للوفاء بالحاجات اإلنسانية قيم

  ."حماس لن تحصل علي أي من هذه األموال "وقال وود للصحفيين في منتجع شرم الشيخ إن 
  ."علينا أن نعزز السلطة الفلسطينية"وقال وود

1/3/2009وكالة رويترز،   
 

  مليونا إلعمار غزة43نيا تتبرع بـ مليون دوالر،وبريطا552المفوضية األوروبية تقدم .64
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 مليون دوالر للمساعدة 43أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص حوالي :  القاهرة- عمان –لندن 
 مليون يورو للشعب الفلسطيني 436على إعادة إعمار قطاع غزة،كما قرر االتحاد األوروبي تقديم مبلغ 

 مليار دوالر خالل مؤتمر شرم الشيخ، ستخصص 2.8 وتأمل السلطة الفلسطينية في جمع. للعام الجاري
 . مليار دوالر إلصالح األضرار التي مني بها القطاع خالل الهجوم اإلسرائيلي األخير1.33منها 

وقال بيان صحافي صادر عن مكتب المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية والسياسة األوروبية للجوار 
 مليون دوالر، سيتم 554مس إن اإلعالن عن هذا المبلغ، الذي يعادل بينيتا فيريرو ـ فالدنر في عمان أ

 خالل مؤتمر دعم االقتصاد الفلسطيني إلعادة إعمار غزة، 
2/3/2009الشرق األوسط،   

  
  لرفع الحصار" إسرائيل"تطالب بالضغط على " هيومن رايتس ووتش" .65

المانحين الدوليين الذين يعملون " هيومن رايتس ووتش"دعت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان : أي.بي.يو
  .لرفع حصارها عن القطاع" إسرائيل"على إعادة إعمار غزة، إلى مطالبة 

إن كل تعهدات المساعدة المتوقع أن يسفر عنها مؤتمر "وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث 
، مشيراً "بفتح الحدود" لإسرائي"المانحين في شرم الشيخ لن تكون لها أي أهمية ما لم يطالب المانحون 

  ". تتلخص في كلمة واحدة هي العقاب وليس األمن"إلى أن سياسة الحصار 
2/3/2009الخليج،   

 
  

   في غزة قد تحاكم بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها"سرائيلإ"": الجارديان" .66
 قد تحاكم "لسرائيإ"ن إتناولت صحيفة الجارديان موضوع غزة من خالل تقرير لبيتر بومنت يقول فيه 

ن ألى إوتشير الصحيفة . خيرة على غزة في حربها األ"سرائيلإ"التي ارتكبتها " جرائم الحرب"بسبب 
كما تشير الصحيفة بأن . محكمة الجنايات الدولية تناقش حاليا صالحيتها بأن تنظر في الشكوى المقدمة

مين عام جامعة أالتي عقدها مؤخرا االهتمام الدولي والعربي بهذا الموضوع تجلى من خالل االجتماعات 
 لدى "سرائيلإ"سراع بطلبات بمحاكمة لى اإلإدى أالدول العربية عمرو موسى مع مسؤولين فلسطينيين ما 

  . محكمة الجنايات الدولية
وتنقل الصحيفة بأن هذه المعلومات تصدر في الوقت الذي يزداد فيه الضغط الدولي على الحكومة 

  .سرائيليونإمكانية ان تالحق المحكمة قادة عسكريون إهذه االخيرة باالسرائيلية واعتراف 
2/3/2009بي بي سي   

  
  تطالب بفتح معابر غزة فوراً إلعادة اإلعمار" أوكسفام" .67

حذرت منظمة أوكسفام الدولية، أمس، من أنه دون إدخال البضائع األساسية وإنهاء تام للحصار : أ.ب.د
وأشارت المنظمة إلى أن نسبة . ة إعادة إعمار القطاع لن تنجحالمفروض على قطاع غزة، فإن عملي

  .ضئيلة من االحتياجات الضخمة تم السماح لها بالدخول إلى القطاع
2/3/2009الخليج،   

 
      "  إسرائيل"الجالية اليهودية بألمانيا تطارد سياسيا دعا لمقاطعة  .68

رئيس حزب اليسار األلماني المعارض     أجبرت تهديدات وضغوط سياسية وإعالمية      :  خالد شمت  -برلين  
جاء . فضال عن استقالته من موقعه الحزبي     ، بمدينة ديوسبورغ على سحب ترشيحه لمنصب عمدة المدينة       
  .ذلك على خلفية تمسكه بالدعوة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية
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تلقى "ياسية بعد أن    وقال هيرمان ديريكس وهو قيادي نقابي بوالية شمال الراين إنه انسحب من الحياة الس             
  ".تهديدات بالقتل وتحول إلى ضحية لحملة منظمة استهدفت تشويه صورته أمام الرأي العام األلماني

1/3/2009الجزيرة نت،   
  

  الذي ال يحتمل ترف الفشل الفلسطينيالحوار  .69
 بالل الحسن 

له عوامل نجاح بنفس نسبة حوار المصالحة الفلسطينية الذي بدأ في القاهرة قبل أيام، حوار يحمل في داخ
وال يتعلق األمر هنا باألفراد، وال بالفصائل، وال بالنوايا الحسنة أو السيئة لهذا الطرف أو . عوامل الفشل

فقضية المصالحة ذات أبعاد محلية وعربية ودولية، وبحسب القدرة على فهم تلك األبعاد ستتحدد . ذاك
 .النتائج

نها مصلحة فلسطينية أوال وآخرا، مصلحة من أجل مواجهة المصالحة ضرورية ويجب أن تنجح؛ أل
وحتى تنجح المصالحة ببعدها المحلي . االحتالل، ومن أجل منعه من مواصلة سلب األرض الفلسطينية

هذا، ال بد لحركة حماس من إدراك قيمة حركة فتح التاريخية، والتعامل معها كتيار عريض داخل 
التعامل معها كأفراد، سواء أجادوا أم أساءوا، فاألفراد سيذهبون مع الشعب الفلسطيني، وتجاوز قاعدة 

وبالمقابل . حسناتهم وسيئاتهم، ولكن تيار حركة فتح، تيار النضال الوطني الموحد ضد االحتالل، سيبقى
فإن على حركة فتح إدراك قيمة حركة حماس، كتيار شعبي فاعل، واالعتراف بهذا التيار، والتعامل معه 

ليس ألن حركة حماس قوية، بل ألن العمل النضالي الفلسطيني . اقع ال يمكن تجاوزه أو القفز عنهكأمر و
يحتاج إلى تكريس القاعدة القائلة بضرورة استيعاب أية قوة شعبية تظهر أثناء مسيرة النضال، وباعتبار 

 .أن عملية االستيعاب هذه ضرورة من ضرورات الوحدة الوطنية
من ترسيخ هذا النهج في الحوار، يستطيعان إنجاز مصالحة بينهما، إنما في إطار وإذا تمكن الطرفان 

وهو أمر على صغره، ال يمكن التقليل من أهميته أو من . البعد المحلي، البعد الفلسطيني الداخلي فقط
البعد قيمته، ألنه ال يمكن الذهاب لتطوير المصالحة نحو أبعادها العربية والدولية إذا لم تكن مصالحة 

 .المحلي قد أنجزت بعد
ولكن ما يجب أن نعرفه أيضا . نحن نعرف طبعا أنه ال يمكن فصل األبعاد السياسية عن بعضها بعضا

 .أننا دخلنا مرحلة تغيرت فيها األسئلة، وتغيرت األهداف
يعد ، وعبر مؤتمر مدريد، لم 1991سؤال الحوار والتسوية السياسية الذي طرح نفسه دوليا وعربيا عام 

مطروحا اآلن، ألن ما ثبت بعد تجربة سبعة عشر عاما من التفاوض، برهن بشكل قطعي أن إسرائيل ال 
تريد حوارا مع الفلسطينيين، إنما تريد أن تفرض عليهم ما تريده هي، وأن يوافق الفلسطينيون على قبول 

 التسوية والسالم، من وقد تحطمت على صخرة هذا التكتيك اإلسرائيلي كل مفاوضات. ما تفرضه عليهم
 .مدريد، إلى واشنطن، إلى أوسلو، إلى كامب ديفيد، وأخيرا إلى مؤتمر أنابوليس

وما ثبت بعد سبعة عشر عاما من التفاوض أن إسرائيل ال ترغب بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وأن 
 اقتصاديا وأمنيا أقصى ما يمكن أن توافق عليه هو إنشاء كيان فلسطيني خاضع للهيمنة اإلسرائيلية

وما ثبت بعد سبعة عشر عاما من . واستيطانيا، بعد أن يتم االستيالء على نصف أراضي الضفة الغربية
 اإلسرائيلية، - التفاوض، أن الواليات المتحدة األميركية، التي تحتكر اإلشراف على التسوية الفلسطينية 

 إذا كانت صيغته تتوافق مع المطلب  إسرائيلي، إال-ال تريد هي بدورها إنجاز سالم فلسطيني 
 .اإلسرائيلي، ومع التصور اإلسرائيلي

وما ثبت بعد سبعة عشر عاما من التفاوض، أن المجتمع اإلسرائيلي نفسه، يفرز في كل دورة انتخابية 
بعد أخرى، قوى سياسية يمينية ومتطرفة، تجاهر علنا برفضها للتسوية، وبرفضها إلنشاء الدولة 
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) تأمين المعيشة(ويقول أبرز زعماء هذا التيار بنيامين نتنياهو أنه يؤمن بالسالم االقتصادي . الفلسطينية
 .وال يؤمن بقيام دولة فلسطينية

وبسبب اتضاح هذه المسائل على مستوى العالم، بدأنا نسمع آراء غريبة، يروج لها أقطاب المحافظين 
وهو الوجه الكريه ) جون بولتون(أحدهم . عليهمالجدد، الذين غادروا السلطة في واشنطن غير مأسوف 

إسرائيل : الذي مثل الواليات المتحدة األميركية في األمم المتحدة، اخترع لنا نظرية الدول الثالث
إليوت (والثاني هو . واألردن ومصر، حيث تتالشى بينهم الدولة الفلسطينية وحقوق شعب فلسطين

وأن الصراع في المنطقة لم يعد صراعا . "ست مسألة واقعية اآلنالتسوية لي"الذي بدأ يروج أن ) أبرامز
وأن . "جزءا من صراع أوسع نطاقا يدور حول قوة وتطرف إيران" فلسطينيا، بل أصبح -إسرائيليا 

حزب (انسحاب إسرائيل ينطوي على خطر نمو اإلرهاب، كما حدث بعد االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان 
لتقي هذه النظرية بشكل كامل مع نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، وتقدم وت). حماس(ومن غزة ) اهللا

مقالة في جريدة هآرتس . (للناجحين فيها نظرية سياسية كاملة، يمكن لهم أن يتبنوها في المرحلة المقبلة
24/2/2009.( 

ار بالقضايا على ضوء هذه الوقائع والتطورات والمواقف الجديدة، يتضح أن انشغال الفلسطينيين في الحو
هل الهدف هو التحرير أم دولة فلسطينية؟ ومن نوع ما هو : النظرية المعلنة ضد بعضهم بعضا، من نوع

المقاومة أم المفاوضات؟ سيكون حوارا وجدال ونقاشا ال طائل منه، فهو من النوع الذي : أسلوب النضال
إن . سرائيلية واألميركية العلنيةال يوصل إلى أية نتيجة، وهو ال يقدم أية إجابة على المخططات اإل

االنشغال بهذا النوع من النقاشات هو انشغال نظري، ألن االنشغال الحقيقي المطلوب هو مواجهة النمو 
اليميني المتطرف داخل المجتمع اإلسرائيلي، ثم مواجهة أفكار التسوية الجديدة التي تخدم الموقفين 

 .ف الفلسطينية والعربية كلهااألميركي واإلسرائيلي، وعلى حساب المواق
وهناك سبب آخر يدعونا إلى ضرورة التركيز على البعد المحلي للحوار الوطني الفلسطيني، هو أن تقديم 
إجابة فلسطينية لمواجهة المخططات اإلسرائيلية واألميركية الجديدة، أصبح يتطلب جوابا عربيا ال جوابا 

وهم . ينيون حول جواب له مقتضيات أكبر منهم بكثيروال لزوم ألن ينقسم الفلسط. فلسطينيا فقط
يستطيعون، بعد وحدة وطنية فلسطينية في بعدها المحلي، أن يذهبوا إلى العرب سائلين ومحاورين، من 
أجل بلورة جواب عربي فاعل، هو بالضرورة جواب استراتيجي، يحتاج تنفيذه إلى سنوات من العمل 

هج إلى نهايته، يصبح الجواب العربي تدعيما لالتفاق الوطني وإذا سار هذا الن. الجماعي الدءوب
 .الفلسطيني

ولكن هناك من يؤمن أنه ما لم تعد القضية . إن بعض الفلسطينيين يتغنون بالقرار الفلسطيني المستقل
مع علمنا أن .  اإلسرائيلية ستمتصها بالكامل-الفلسطينية إلى إطارها العربي، فإن االسفنجة األميركية 

 .ناك من العرب من يرفض اآلن، العودة إلى تحمل هذه المسؤولية التاريخية الكبيرةه
وإذا دخلوا في مناقشة المؤامرات . إذا لم يركز الفلسطينيون على حلقتهم المحلية األصغر في الحوار

جدوى المفاوضات، أو جدوى عدم التفاوض، أو : وإذا طرحوا على أنفسهم قضايا من نوع. الدولية
وهم لديهم اتفاق شبه مفصل اسمه . ى المقاومة وحدها، فإنهم يرجحون كفة الفشل أمام حوارهمجدو

 . ، قدم لهم حلوال مقبولة للتعاون المشترك، وللتفاوض المقبول من كل األطراف)اتفاق مكة(
حيث ال مدى المشاركة ب: وقد أثبتت التجربة العملية أن هذا االتفاق يحتاج إلى تفصيل وتوضيح في قضايا

وفي كيفية بناء أجهزة األمن ولمن تكون تبعيتها، وفي قضايا منظمة التحرير . تقتصر على الحكومة فقط
وكل هذا يمكن التحاور حوله وتطويره . وضرورة أن يشارك الجميع في تكوينها وتنشيطها وإعادة بنائها

ين بدقة، ويؤهلهم بعد ذلك للمشاركة في حوارات القاهرة، لنجد أنفسنا أمام اتفاق يحدد مسؤولية الفلسطيني
 .مع العرب في ما يتعلق بمسؤولياتهم بدقة

 .ودماء غزة ال تسمح ألحد بترف الفشل. إن الجميع ينتظرون النتائج



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1361:         العدد       2/3/2009اإلثنين  :التاريخ

  2/3/2009القدس، فلسطين، 
  

  اعمار غزة كسالح سياسي .70
  عبد الباري عطوان

 وفداً، ليس مـن     75ار قطاع غزة بمشاركة     اعمال المؤتمر الدولي إلعم   ' منتجع شرم الشيخ  'تبدأ اليوم في    
وال حركات المقاومـة التـي      ) اي اسرائيل ( من ابنائه    1350بينها وفد الدولة التي دمرت القطاع وقتلت        

  .دافعت عنه وصمدت برجولة في مواجهة العدوان
ثـورة ضـد    ومثلما جرى استخدام ورقة المعابر ولقمة الخبز لتركيع الفلسطينيين ابناء القطاع ودفعهم لل            

حركات المقاومة هذه، من المرجح ان يتم استخدام ورقة إعادة االعمار، واالموال التي سترصـد لهـذه                 
من اجل تحقيق الغرض نفسه، اي القول ألبناء القطاع بشكل واضح ال لـبس              )  مليار دوالر  2.8(المهمة  

 المقابل المطلوب، والكرة اآلن     اذا اردتم هذه االموال واعادة االعمار فأنتم تعرفون جيداً        : فيه او غموض  
  .في ملعبكم

الدول المانحة أكدت انها لن تتعامل في مسائل االعمار اال مع السلطة في رام اهللا، وان جميـع االمـوال                    
كبير على حركات المقاومـة، وحركـة       ' فيتو'والمشاريع المخصصة ستمر عبر قنواتها فقط، اي وضع         

  .على وجه التحديد' حماس'
فجميـع  . بدأ بمجرد صدور القرار االسرائيلي بوقف اطالق النار مـن جانـب واحـد             ' الفيتو'تنفيذ هذا   

المسؤولين الغربيين واالمميين الذين زاروا قطاع غزة لتفقد أوضاع الدمار فيه، ابتداء من بان كي مـون                 
 مـع اي مـن      امين عام االمم المتحدة، ومروراً بخافيير سوالنا، وانتهاء بتوني بلير، لم يلتقـوا مطلقـاً              

، حتى ان وفد الكونغرس االمريكي الذي قيل انه تسلم رسالة مـن             'حماس'المسؤولين في حكومة حركة     
  .الحركة الى الرئيس الجديد باراك اوباما تركها في القدس المحتلة ولم يحملها معه في طريق العودة

 هذا التجاوز لها، وهـي القـوة        من قبل هذه الحكومة، مثلما نستغرب قبولها بمثل       ' المرونة'نستغرب هذه   
المسيطرة التي تتكفل بادارة شؤون القطاع، لعلها تريد عدم الوقوف في طريق العاصفة، او تقديم مصلحة                
الناس المتضررين من جراء العدوان، وهم االغلبية الساحقة، على مصلحة الحركة وكرامتها الشخـصية              

  ).ى الحركة ككلبالنسبة ال(والتنظيمية ) بالنسبة الى قياداتها(
ال نفهم استبعاد اسرائيل من حضور هذا المؤتمر، واعفاءها بالتالي من تبعاتها المالية، فهي التي قـصفت          
القطاع من البر والبحر والجو، واستخدمت قنابل الفوسفور الحارقة، ودمرت مقر وكالة االونروا التابعـة               

ق رؤوس اصحابها، حيث تفيد االحصاءات الدولية       لالمم المتحدة، والعديد من مدارسها، ونسفت بيوتاً فو       
  .بتدمير بيت من بين كل ستة بيوت

الحكومة العراقية الحالية، حليفة أمريكا ما زالت تدفع تعويضات للكويت عن األضرار التي لحقـت بهـا                
.  مليـار دوالر   13.5من جراء غزو الحكومة السابقة، وبلغ مجموع هذه التعويضات المدفوعة حتى اآلن             
 مليـار دوالر،    130أما الحكومة األلمانية فبلغ حجم ما دفعته من تعويضات لضحايا المحرقة أكثر مـن               

  .ويمكن ضربها بعشرة لنتعرف على قيمتها بمعايير هذه األيام
فلماذا يتم استثناء اسرائيل، وهي التي قبضت مئات الماليين من الدوالرات بسبب صواريخ العراق التـي      

 مستوطنين؟ لماذا يتم استثناؤها، أو اعفاؤها باألحرى من دفع تكاليف ما خلفتـه آلتهـا                لم تقتل إال بضعة   
  العسكرية من دمار وضحايا في قطاع غزة؟

الوفود العربية المشاركة في هذا المؤتمر، بما في ذلك وفد الدولة الراعية، أي مصر، يجب ان تثير هذه                  
ل مسؤولية هذا الدمار، حتى ال تقدم مـرة أخـرى      النقطة بكل وضوح، وتصر على حتمية تحميل اسرائي       

  .على تدمير ما يتم اعماره، بأموال الدول المانحة، والعربية من بينها على وجه الخصوص
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اننا نخشى أن ال تُعفى اسرائيل من مسؤولية التعويض أو المساهمة مالياً في اعادة االعمار فقط، وانما ان                  
ية، من حيث االستيالء على أموال اعـادة االعمـار بطـرق غيـر              تخرج المستفيد األكبر من هذه العمل     

مباشرة، مثل توريد االسمنت والحديد ومستلزمات البناء من قبل شركاتها، فهي التي تتحكم بالمعابر كلياً،               
  .وهي صاحبة الكلمة النهائية حول من يدخل وما يدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح المصري

  
لمطالب الفلسطينية هذه إلى المؤتمرين في شرم الشيخ، يحتاج إلى وفد فلـسطيني قـوي               نقل المخاوف وا  

قادر على تحمل هذه المسؤولية نيابة عن شعبه، واالرتقاء إلى مستوى شهدائه وجرحـاه، ولكننـا لـسنا                  
  .متفائلين في هذا الصدد، وهناك أكثر من مؤشر يؤكد تشاؤمنا

ار الفلسطيني بنجاح، حسب ما جاء في تـصريحات المـسؤولين           فبعد يوم واحد من انتهاء جوالت الحو      
المشاركين من مختلف التنظيمات، خرج علينا الرئيس محمود عباس بتصريحات في حـضور خـافيير               
سوالنا المبعوث األوروبي، أكد فيها ان أي حكومة توافق فلسطينية تنبثق عن هـذا الحـوار يجـب أن                   

 وحقها في الوجود، وااللتزام بجميع االتفاقات السابقة التي وقعتها          تعترف بحل الدولتين وتعترف باسرائيل    
  .السلطة والمنظمة

ال نعرف ما اذا كانت هذه التصريحات صدرت عن قناعة، أم انه جرى فرضها من قبل جهات خارجية                   
ال تريد للحوار الفلسطيني ان ينجح ويعطي ثماره وفاقاً ومصالحة فلسطينيين يحققان طموحـات جميـع                

  .لفلسطينيين في الوطن والمهجر الذين سئموا من هذا التشرذم الفلسطينيا
فالرئيس عباس يعرف جيدا ان هناك ست لجان انبثقت عن الحوار، ستناقش مجمل القـضايا الخالفيـة                  
المطروحة، وبما يؤدي الى اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، فلماذا توجيه مثل هذه الـضربات االسـتباقية                

هذه اللجان حتى قبل ان تبدأ؟ اليس من الحكمة التريث، واعطاء فرصة كاملة لهذه اللجان               الجهاض عمل   
  والمشاركين فيها النجاز التوافقات المأمولة؟

فإذا كان الرئيس عباس، والواليات المتحدة، واللجنة الرباعية وكل الداعمين للعملية السلمية، فشلوا فـي               
لتين، وجاءت نتيجة اعوام من المفاوضات الثنائية علـى مـستوى           اجبار اسرائيل على االلتزام بحل الدو     

الوفود، او الزعماء، المفتوحة منها والمغلقة، صفرا مكعبا، فلماذا يريد الرئيس عباس فرض ما عجز عن                
فرضه على حركات المقاومة التي ظلت قابضة على الجمر، وقاومت العدوان االسرائيلي وصمدت فـي               

  وجهه؟
 عاما، فماذا جنت من خلـف       15عترفت باسرائيل على مرأى ومسمع العالم بأسره قبل         منظمة التحرير ا  

هذا االعتراف، واسقاط سالح المقاومة، وتعديل الميثاق؟ هل حصلت على الدولة المستقلة ام على اكثـر                
من نصف مليون مستوطن في الضفة والقدس المحتلة، واعادة احتالل منـاطق الحكـم الـذاتي كاملـة،                  

  و؟... مليون ونصف مليون في القطاع، وبناء السور العازل ووتجويع
واالهم من ذلك ان كل هذه المطالب االستباقية التعجيزية تأتي ونحن على ابواب حكومة يمينية متـشددة                 
ترفض االعتراف بحل الدولتين، وتتحدث فقط عن السالم االقتصادي، اي تحويل الشعب الفلسطيني مـن               

  . متسول درجة ثامنةمتسول درجة عاشرة الى
نطالب الدول العربية، التي دعمت الرئيس عباس، ان تقول له كفى، انت تهيننا بمثل هذه التـصريحات،                 
وتعمل على نسف حوار استغرق الكثير من الوقت والجهد من اجل ترتيـــبه وانجـازه، واذا كنـت                 

ت تـدفع بهـم التهامــــك       تتــــهم اآلخرين باتباع اجندات غير عربية، فإن مثل هذه التصريحا         
  .بالشيء نفسه ايضا

  2/3/2009القدس العربي، 
  

  ليس هناك َمن يقرر .71
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  اليكس فيشمان -  "يديعوت أحرونوت"
اديـرت  " رصاص مـصهور  "حملة  . حرب لبنان الثانية أديرت بشكل سيئ، ولكنها انتهت بتسوية معقولة         

ليوم، بعد شهر ونـصف مـن حملـة         هكذا بحيث انه ا   . دون أية تسوية  : بشكل جيد وانتهت بشكل سيئ    
في الجيش ايضا ينظرون بعيون تعبة كيف تذوب انجازات الحملة العسكرية في غزة             " رصاص مصهور "

  .وكأننا لم نكن هناك
حماس تنتعش، تنهض على قدميها، وصواريخ القسام تعود للطيران نحو اسرائيل مثلما كان مـن قبـل،                 

قد يتوقف هـذا    :  تدور عيونها نحو السماء وتنتظر المعجزة      وعندنا حكومة عاجزة ترفض اتخاذ القرار،     
  .وزراؤنا حتى كفوا عن تهديد حماس. ليس فقط شلل بل وبكم. شلل شامل ألم بالقيادة السياسية. وحده

فهي ال تعرف اذا كانت تريد وقف النـار         . ليس لهذه الحكومة أي مفهوم عما تريد تحقيقه في قطاع غزة          
، هي ال تعرف اذا كانت تريد وقف النار بترتيب، هي ادخلت نفسها الى متاهـة                من خالل استخدام القوة   

ولمـا كانـت    . وربطت صفقة شاليت بالترتيب حيال حماس ولكنها ال تعرف كيف تنهي صفقة شـاليت             
تعوزها السياسة، فانها ال تنزل الى الجيش ايضا التعليمات التي تسمح له بأن يعد خطة جوهريـة كـي                   

  .فليحطم هو رأسه. ينتظرون بيبي: باختصار.  نار الصواريخيتصدى الستئناف
المعابر مغلقة، ال يوجد ترتيب، ال يوجد ثمن كبير لقاء استمرار المس            . ولكن على االرض ال يوجد فراغ     

الترتيب حيال  . بل تتفاقم فقط  . المشاكل التي تهملها ال تختفي    . باسرائيل، وعليه فان حماس ستصعد النار     
. بيل الطبيعي لتثبيت انجازات الخطوة العسكرية واحالل وقف للنار على بلدات الجنـوب            حماس كان الس  

  .دون شاليت ال ترتيب. شاليت، وقف النار والمعابر كله سيسير معا: ولكن رئيس الوزراء قرر
. عوفر ديكل سافر الى مصر وعاد من هناك دون بـشرى          . غير أنه في موضوع شاليت ال يتحرك شيء       

 على القائمة التي نقلتها اليها اسرائيل، لم تخفف في هذه االثناء من حدة موقفها، والطريـق                 حماس لم ترد  
  .إذن ال شاليت، ال ترتيب وتوجد صواريخ قسام. ال يزال طويال
ضربة شديدة جـدا لحمـاس      : الخطوة االولى . كان يتكون من خطوتين   " رصاص مصهور "منطق حملة   

شر حماس في الزاوية بحيث تكون متعلقة بك، انت تمسك بلبابها وال            ح: الخطوة الثانية . واستئناف الردع 
الخطوة الثانية كان يفترض بها     . تخفف شدة يدك عنها الى أن تطلب التوصل الى تسوية تكون مريحة لك            

لها في جنـوب    " اغالق الصنبور . "ان تتم في محور التهريب، الذي هو ايضا محور حياة منظمة حماس           
  .القيادة السياسية اكتفت بالخطوة االولى. صلهذا لم يح. القطاع

في هذا الوضع كان يفترض بالقيادة السياسية أن توجه الجيش االسرائيلي لتعزيز الردع وعدم منح العدو                
وبالفعل في الخطابة تحدث زعماؤنا انـه اذا مـا          . الفرصة للنهوض من االرض الى أن يتحقق الترتيب       

، بعـد  2000عندها مثلما فـي العـام   . بعد االنسحاب، فسنفجرهاتجرأت حماس على اطالق قسام واحد    
نثرنـا التهديـدات    : 2009، بعد الخروج من غزة، هكذا ايضا في         2005الخروج من لبنان، ومثلما في      

  .العابثة الى كل صوب
. اما االن فلم تعـد تعتـذر    . في البداية، عندما اطلقت حماس النار كانت تعتذر وتشرح بأن هذا ليس منها            

اذا لم تفتحوا المعابر ــ مع او دون ترتيب ــ فسنشطب كل            : حماس هي التي تشرح لنا    . تطلق النار 
  .ما يخيل لكم انكم حققتموه

في ظل عدم وجود ترتيب، فان الرد الطبيعي للجيش على نار القسام كان ينبغي له أن يأتي في سلـسلة                    
ز، عبر الضرب الجوي الهداف معروفـة فـي         بدءا بأعمال االحباط المرك   : ضربات أليمة لتعزيز الردع   

ولكن ما حصلنا عليه بدال من ذلك كانت هجمات جوية على االنفاق            . القطاع وانتهاء بنشاط بري محدود    
وبدال من أن يعلن رئيس الوزراء، وزير       . خدعة اسرائيلية لتهدئة الرأي العام    . بهدف التظاهر بالعمل فقط   

تعنى القيادة السياسية بتحزيم االمتعـة      " 2رصاص مصهور   "د لتنفيذ   الدفاع او احد ما بأن اسرائيل تستع      
فـي  . بالذات لدى الفلسطينيين تبدو حكومة الوحدة اقرب من أي وقت مـضى           . وباالعيب البقاء السياسي  
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الثرثرة في اروقة المفاوضات تتحدث عن ان الطرفين        . القاهرة تشكلت خمس لجان مشتركة لحماس وفتح      
باختصار، حماس تقتـرب    .  سالم فياض هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية        اتفقا على ان يكون   

  . مليار دوالر تعتزم الدول المانحة دفعها نحو قطاع غزة3بخطوات هائلة نحو 
فالعالم سيرغب فـي    . في اللحظة التي تضع يدها على هذا المال، فاننا لن نكون حقا نسيطر على المعابر              

واال فان اسرائيل ستفقد ايضا روافع الـضغط للترتيـب          . ومواد البناء الى القطاع   أن يرى تدفق البضائع     
الـى  " رصاص مصهور"وعندها بالفعل ستلقى بانجازات . وكذا روافع الضغط العادة شليت بثمن محتمل  

  .القمامة
غير أن هذه المرة اكتشفنا بأن لدى هـذا الـصاروخ           . ملم175امس اطلقت الجهاد صاروخا ــ بقطر       

الجـيش  . قدرة على اختراق تحصين المدارس في غالف غزة بحيث أن الوضع آخذ في التفـاقم فقـط                ال
لديه ردود عسكرية، اذا ما احتاج الى استخدامها،        ". رصاص مصهور "فقد اثبت نفسه في     . ينتظر االوامر 

  .ولكن ليس هناك من يقرر وليس هناك من يصدر االوامر
  2/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  
  
  
  

  سرائيليون انتخبوا حماساإل .72
   شاؤول اريئيلي - " هآرتس"

غيـاب العمليـة    . في انتخابات الكنيست الثامن عشر، حسم مواطنو إسرائيل مستقبل القيادة الفلـسطينية           
ـ  "فـتح " المتوقع بسبب ذلك، سيؤديان إلى إخالء    "حماس"السياسية وتنامي قوة     ، أو "حمـاس " مكانهـا لـ

  .انضمامها إليها
الفلسطيني، محمود عباس، في البقاء خالل فترة حكم إيهود أولمرت بفـضل تأييـد الـدول                نجح الرئيس   

. العربية المعتدلة وغالبية األسرة الدولية والمساعدة األميركية ووجود الجيش اإلسـرائيلي فـي الـضفة              
ـ      : حكومة نتنياهو الثانية تعني زيادة شدة الظروف التي يعيش فيها          ادرة رفض إسرائيلي للبحث فـي المب

 على غـزة اآلخـذة فـي مراكمـة          "حماس"العربية، وغياب وثيقة ملزمة إثر عملية أنابوليس، وسيطرة         
، واالقتصاد المختنق وزيـادة     "المعسكر اإليراني " وتعزز مكانة    "الرصاص المصهور "الشرعية إثر عملية    

  .إضافية في عدد المستوطنين
ى المقاطعة األوروبية والعربية، سيـضطر فقـط        إن نجح نتنياهو في التغلب على الضغط األميركي وعل        

إن نجح أفيغدور ليبرمـان فـي تقييـد         .  أولمرت وتسيبي لفني وإيهود باراك على األرض       "تركة"لتنفيذ  
محكمة العدل العليا في القضايا األمنية، فسيكون بإمكان نتنياهو أن يستكمل الجدار الفاصل فـي مـسار                 

 البـؤر االسـتيطانية،     "بتبييض" "االتحاد القومي "يب لمطلب حزب    بإمكانه أن يستج  . يقطع أوصال الضفة  
  .بروحية االتفاقيات التي عقدها إيهود باراك مع المستوطنين

 بدعم مصري، إلقامة عنوان فلسطيني      "فتح" و "حماس"رد الفعل على االنتخابات كان بتسريع الحوار بين         
، أي خرق اتفاق    "حماس"ب ليبرمان بالقضاء على     يواجه مغادرة إسرائيل المتوقعة لعملية أنابوليس ومطل      

 عن بيانها بصدد    "حماس"إن نجحت عملية المصالحة الفلسطينية فستتنازل       . التهدئة الجديد إن تُوصّل إليه    
إقامة منظمة تحرير فلسطينية جديدة وتنضم للمنظمة القائمة، وستعزز هذه الخطوة النداءات الداعية إلـى               

رنامج منظمة التحرير الفلسطينية واشتراط التزامها باالتفاقيات بـاحترام إسـرائيل            في ب  "المقاومة"إدراج  
  .هذه االتفاقيات
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، بعد ستة عشر عاماً من اتفاق أوسـلو، لالعتـراف بـأن             "فتح"غياب العملية السياسية الملموسة سيدفع      
ومن هناك سيصبح   . شل قد ف  "الكفاح المسلح "قرارها االستراتيجي باختيار الطريق السياسي والتخلي عن        

وهكذا، لشدة الهزل، سـنرى نتنيـاهو       . الطريق قصيراً لسيطرة األجندة الحمساوية على منظمة التحرير       
وليبرمان وهما يجريان المفاوضات مع منظمة التحرير ذات الطابع الحمساوي بسبب الضغوط الدوليـة              

 في البحث في بديل الدولة الواحدة       من الممكن االفتراض أن ال أحد سيرغب      . التي ستمارس على إسرائيل   
 الذي  "قانون المواطنة ". بين النهر والبحر، ألن أغلبية المواطنين سيكونون في هذه الدولة من الفلسطينيين           

  .طرحه ليبرمان سيكون مثل الضربة المرتدة بالنسبة إلينا
  2/3/2009األخبار، 

  
  !؟دولة فلسطينية أوال والتفاوض ثانيا.. حل الهرم المقلوب .73

  رجا طلب
حسنا فعلت ليفني في عدم مشاركتها في حكومة برئاسة نتنياهو، فهي بهذا الرفض أكـدت علـى أن                  ... 

الحكومة التي يمكن أن تتشكل لرئاسة إسرائيل هي حكومة يمينية صرفة، وإنها ترفض أن تكون مجـرد                 
لى الجمهـور اإلسـرائيلي     دمية تجمل شكل الحكومة العتيدة، واالهم من ذلك أن ليفني أوصلت رسالتها إ            

والى اإلدارة األميركية، وهي أنها ترفض المشاركة الن نتنياهو يرفض مبدأ حل الدولتين وهذه رسـالة                
مهمة حيث أصبح مبدأ حل الدولتين بعد اليوم هو المعيار األساسي في التمايز والتبـاين بـين مواقـف                   

  .األحزاب اإلسرائيلية
 أمام الجمهور اإلسرائيلي وأمام اإلدارة األميركية، فهو بـال برنـامج            زعيم الليكود سيبدو عاريا سياسيا    

سياسي، وفكرة السالم االقتصادي في نظر الكثير من المحللين اإلسرائيليين تبدو كنكتة سمجة ألنه يعلـم                
أن إدارة اوباما لن تسلم بان الصراع الفلسطيني ؟ اإلسرائيلي هو صراع اقتصادي أو صراع من اجـل                  

ستوى المعيشة، وتعيين ميتشل والمجئ المبكر لوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون وفي            تحسين م 
جعبتها الخطة االوبامية الجديدة للسالم والتي تتحدث الخطوط العريضة فيها عن حل الدولتين ومـشاركة               

 الفلـسطينية،   قوات أطلسية في حفظ المناطق الحساسة التي تتخوف إسرائيل من إخالئها لحساب السلطة            
وإعادة بناء أجهزة السلطة الفلسطينية األمنية وغيرها، ال يمكن أن يكون نتنياهو غبيا لهذا الحد لكـي ال                  
يدرك أن الرئيس اوباما اختصر عاما كامال من الجهد باتخاذه هاتين الخطوتين علـى طريـق الـسالم                  

  .الفلسطيني ؟ اإلسرائيلي
مضاعفا إذا ما تحسن وضع العامل الفلسطيني الـذاتي بـصورة           إن خطوة ليفني يمكن أن تعطى مردودا        

تجعله قويا وموحدا، واقصد هنا إكمال المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تنهي االنقسام              
السياسي والجغرافي في الجسد الفلسطيني، كما يصبح من الضروري على السلطة الفلـسطينية التمـسك               

كتور صائب عريقات بان السلطة لن تتفاوض مع حكومة إسرائيلية ال تؤمن بحـل              بالمبدأ الذي أعلنه الد   
الدولتين، فبمثل هذا الرفض الذي هو اقل رد فعل فلسطيني يمكن اتخاذه فـي وجـه حكومـة نتينيـاهو                    
المرتقبة، تصبح هذه الحكومة في نظر اإلدارة األميركية والمجتمع اإلسـرائيلي والعـالم إنهـا حكومـة                 

  . أجندة سالممتطرفة بال
وأمام مثل هذا المشهد وهو محتمل جدا يصبح من الواجب عربيا وفلسطينيا تهيئـة الـساحة لفكـرة                  ... 

جديدة تنقل فكرة حل الدولتين من مرحلة الشعار والمبدأ إلى مرحلة التنفيذ، فحكومة نتنياهو وفـي ظـل                  
ائيلي عبر زيادة حجـم االسـتيطان       حالة العزلة المحتملة لها، سيتركز سلوكها على كسب الشارع اإلسر         
 حتـى سـقوطها فـي عـام         1997وهو سلوك مارسه نتنياهو لدى رئاسته الحكومة اإلسرائيلية في عام           

، وهذا يعني مزيدا من بناء الوحدات السكنية االستيطانية ومزيدا من عدد المستوطنين الذين وصل               1999
مزيدا من قضم األرض الفلسطينية وتقطيعهـا        ألف مستوطن في الضفة الغربية و يعني         350عددهم إلى   
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حركة السالم اآلن قالت في آخر تقرير لها عـن          ... (بهدف تعقيد قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة       
 أن حركة االستيطان أظهرت ارتفاعا كبيرا في حركة البناء في المستوطنات خالل             2008االستيطان لعام   

 بناء جديد خالل هذا العام في المستوطنات المنتشرة في          500,1ث تم بناء    هذا العام عن العام السابق بحي     
 ومعظم هذه البنايات أقيمت على أراضـي        2007عن عام   % 60الضفة الغربية بنسبة ارتفاع تصل إلى       

انتهي االقتباس، وإلنقاذ ما يمكن إنقاذه فان الحل الوحيـد  ). تابعة للفلسطينيين ومن الغرب للجدار الفاصل   
اح أالن هو أن يتم تبنى فكرة إعالن دولة فلسطينية ضمن الحدود المتفق عليها في الضفة وغزة وفي                  المت

اتفاقيات أوسلو وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية البند ج منها ، وان يتم االتفاق على أن كل                  
ا شريطة شيء واحد يجب أن      قضايا الحل النهائي التي وردت في اتفاقيات أوسلو يتم التفاوض عليها الحق           

يحظى بضمانات دولية وبخاصة من قبل اإلدارة األميركية وهو وقف كل أشكال االستيطان في الـضفة                
ومنع إقامة أية مستوطنات جديدة في قطاع غزة وتشكيل لجنة دولية ذات سلطة دولية بقرار من مجلـس                  

  .األمن تراقب مدى التزام إسرائيل بوقف عمليات االستيطان
  :. الهدف من ذلك هو ما يليإن

حماية ما تبقى من األرض الفلسطينية وبخاصة أن كل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ومنذ أوسلو              : أوال  
  .مارست عملية االستيطان وان بتباين وحسب أجواء السالم او المفاوضات

وض وستنقله مرة واحدة إلى     خطوة كهذه ستوفر الكثير من الوقت، وستكسر الجمود في عملية التفا          : ثانيا  
واقع جديد هو واقع التعامل مع النتيجة المفترضة بدال من البقاء في المربع األول الذي يتعامل فقط مـع                   

  .الفكرة وكيفية تطبيقها، اقصد هنا فكرة حل الدولتين
هم بالـضرورة   إن مبادرة عملية وتطبيقية بهذا الشكل في التعامل مع فكرة الدولة الفلسطينية ستسا            : ثالثا  

في دفع الجدل والحركة السياسية داخل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من مواجهة الحقيقة، حقيقية أن الدولة                
الفلسطينية هي فكرة واقعية قابلة للتطبيق بالتفاوض ، وان البديل لها هو إما دولة ثنائية القوميـة تنهـي                   

يار الحرب المفتوحة التي يغذيها اسـتمرار غيـاب   يهودية الدولة العبرية التي تشكل إجماعا داخليا، أو خ        
  .الدولة الفلسطينية

ال يملك نتنياهو الكثير من األوراق في مواجهته مع إدارة اوباما، فهي إدارة تاريخية تحظى بـشعبية                 ... 
في أميركا منقطعة النظير، كما أن اللوبي الصهيوني في أميركا الصديق التقليدي لنتنياهو يعـيش هـذه                 

م اضعف حاالته بعد أن تأثر رأس المال الصهيوني الذي يعود لشخصيات وشركات كبرى منضوية               األيا
تحت لواء هذا اللوبي ، باألزمة المالية العالمية، فكبار رجاالت اللوبي بحاجة لعطـف ودعـم الحكومـة           

  .الفيدرالية أالن
  2/3/2009الرأي، األردن 

  
  :كاريكاتير .74
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  2/3/2009االتحاد، اإلمارات،   
  


