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  44  :كاريكاتير
***  

  
   فتح المعابر ويدعم السلطة"إسرائيل"يطالب و مليارات دوالر إلعمار غزة 5يقدم " شرم الشيخ" .1

وزير الخارجية المصري ، أن ان الحسيني جيهعن مراسلتهاشرم الشيخ  من 3/3/2009الحياة،  ذكرت
احمد ابو الغيط اعلن في ختام مؤتمر شرم الشيخ لدعم االقتصاد الفلسطيني واعادة اعمار قطاع غزة 

 باليين 4 منظمة دولية، ان المشاركين في المؤتمر وعدوا بتقديم 16 دولة ونحو 71والذي عقد بمشاركة 
 باليين 5فيبلغ اجمالي المبلغ « ستضاف الى تعهدات سابقة  مليون دوالر للفلسطينيين قال انها481و
، في اشارة على االرجح الى تعهدات سابقة اعلنتها دول عربية خالل قمة الكويت » مليون دوالر200و

  .الماضي) يناير(للتنمية االقتصادية واالجتماعية في النصف الثاني من كانون الثاني 
 اإلسرائيلي حاضراً بقوة أمس في المؤتمر الذي مثل رسالة -ي وكان الشق السياسي للصراع الفلسطين

حديث «وتبادلت األطراف العربية واألجنبية . دعم قوية للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس
، إذ طالبت األولى بضمان عدم تدمير قوات االحتالل اإلسرائيلي ما يسعى المانحون الى »الضمانات

» حماس« أوروبية والواليات المتحدة بضمانات بأال تصل أموالهم إلى حركة إعماره، فيما طالبت أطراف
التي حذرت من ان استبعادها سيقوض الجهود الدولية العادة اعمار قطاع غزة، اذ قال الناطق باسم 
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هو خطوة في االتجاه الخطأ ويقوض » السلطة الشرعية في قطاع غزة«الحركة فوزي برهوم ان تخطي 
  .عمارعمدا اعادة اال

وطالبت أطراف مختلفة برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة تمهيداً إلعماره، وأيد الجميع جهود 
  مصر لتحقيق 

البيان الذي ألقاه في ختام في   أكدأبو الغيط أن شرم الشيخ من 3/3/2009 الشرق األوسط، وأضافت
 اآلن إلى اتفاق حول تثبيت التهدئة عن قلقهم لعدم التوصل حتىأعربو ن يالمشارك على أن المؤتمر أمس

في غزة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود المصرية المتواصلة لتثبيت الوقف الهش إلطالق النار ولتحقيق 
وأكد المشاركون على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتماشى . تهدئة طويلة األمد

واعتبروا أن .  للجهود التي تبذلها مصر في هذا الشأنوقرارات الجامعة العربية، وأعربوا عن دعمهم
تحقيق المصالحة والتهدئة متطلبان ضروريان إلنجاح جهود إعادة اإلعمار التي تضطلع بها الدول 

 .المانحة
وفي حين شدد المشاركون على أن قطاع غزة يعد جزءا ال يتجزأ من األرض الفلسطينية التي احتلت 

يها الدولة الفلسطينية مستقبال، فقد أعادوا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية  التي ستقام عل1967عام 
قابلة للحياة يستلزم، ضمن أمور أخرى، دعما متواصال من المجتمع الدولي، كما نادى المشاركون بزيادة 

  . الدعم المالي واالقتصادي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية
 الفلسطينية الوطنية لإلغاثة المبكرة وإعادة االعمار لغزة، حيث تمثل ورحب المشاركون كذلك بالخطة

االستجابة التي تمت بالتنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين إزاء الدمار 
الذي لحق بالفلسطينيين في غزة، كما أكدوا أن الخطة سترتبط بشكل واضح باألولويات التي عرضت في 

خطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية التي تم إطالقها في مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في ديسمبر ال
 ، وشددوا على أن الخطة ستمثل األساس لحشد موارد وجهود المجتمع الدولي والمانحين 2007

 .2010 ـ 2009لالستجابة لالحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية لعامي 
 مليار دوالر للعامين المقبلين والتزموا بالبدء في توزيع هذه 4.481ا الغرض تعهد المشاركون بمبلغ ولهذ

 .التعهدات في أسرع وقت ممكن من أجل سرعة التأثير على الحياة اليومية للفلسطينيين
، وكذلك »حساب الخزانة الموحد«وأعرب المشاركون عن نيتهم في ضخ مساعداتهم للخطة من خالل 

ن خالل اآلليات والصناديق الدولية واإلقليمية القائمة بالفعل، وباألخص آلية المفوضية األوروبية م
وصندوق البنك الدولي لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، وبنك التنمية اإلسالمي واآللية الموحدة 

فوضية األوروبية، التي تقدم كما رحبوا باستعداد االتحاد األوروبي لوضع آلية الم. لنداءات األمم المتحدة
دعما مستهدفا للسلطة الفلسطينية لمواجهة تكاليفها المتجددة المحددة، وإلنعاش القطاع الخاص وتنمية 

 .االستثمار العام، تحت تصرف مجتمع المانحين الدوليين
  

  ليةعلى حكومة الوفاق التزام االتفاقات الدوو ...اإلعمارغياب التسوية يعرقل إعادة  :عباس .2
ستبقى قاصرة وعاجزة ومهددة في ظل " لفت الرئيس محمود عباس إلى أن جهود إعمار غزة :الحياة

أمام مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي  [وأكد في كلمته. " األراضي الفلسطينيةفيغياب الحل السياسي 
 نحو الحل العادل  الحاجة الماسة لتحقيق تقدم جوهري] في منتجع شرم الشيخ المصريأمسبدأ أعماله 

والنتائج الكارثية، إذ أظهرت عقم ) اإلسرائيلي(المآسي التي خلفها العدوان "وقال إن  .للقضية الفلسطينية
خيار اللجوء للحرب، أبرزت الحاجة الملحة للتحرك السريع لدفع عملية مفاوضات جدية للتوصل إلى 

وطالب بوقف . " والمبادرة العربية للسالماتفاق سالم حددت معاييره وأسسه قرارات الشرعية الدولية
جميع النشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وخروج قوات االحتالل إلى حدود ما قبل 

وأكد بذل كل جهد ممكن  . وفق االتفاقات والتفاهمات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي28/9/2000
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 مصر بنتائج إيجابية تحقق الوفاق الوطني وتنهي حال االنقسام كي يخرج الحوار الوطني الذي ترعاه
وتعيد توحيد شطري الوطن الفلسطيني بهيئاته ومؤسساته، وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطني 
تحترم وتلتزم االلتزامات الوطنية والدولية وتدير شؤون الوطن وتُعد إلجراء االنتخابات الرئاسية 

واعتبر أن مؤتمر إعادة إعمار غزة .  يناير المقبل/وعدها المحدد في كانون الثانيوالتشريعية في م
وأضاف أنه . رسالة قوية للفلسطينيين بأن العالم عقد العزم على مساعدته في دعم ما دمره االحتالل

ات يجب أن تؤكد التزامها حل الدولتين واالتفاق"تجري اآلن مشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة 
 إلى أن الوقت يمضي سريعا ، مشيراً"ولن يتم انطالق السالم مجددا قبل تلبية هذه الضرورات… الموقعة

  .في ظل ظالم اليأس وانسداد األفق
  3/3/2009الحياة، 

  
  الحديث عن إعادة إعمار ناجح يتطلب فك الحصار وضمان فتح المعابر:  عارضاً خطتهفياض .3

 سالم فياض عرض بعد ظهر أمس الخطة .لحكومة الفلسطينية د رئيس اأن 3/3/2009الحياة، نشرت 
الفلسطينية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، أمام ممثلي الدول العربية واألجنبية والمنظمات ووفد 

العجز "ووضع المشاركين أمام صورة الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية بقوله إن  .الجامعة العربية
 بليون دوالر، األمر الذي يعني انخفاضاً في 1.15 يبلغ 2009لجاري لموازنة عام المتوقع في الميزان ا

 في المئة عما قدمه المانحون 35حاجاتنا من التمويل الخارجي المخصص لدعم النفقات الجارية بنسبة 
 ليس الفرصة أمامنا للعمل معاً"وقال إن  ."لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام الماضي

أنه ليس في "، وأكد "فقط لبناء قطاع غزة بل إلعادة اللحمة الفلسطينية والقضاء تماماً على االحتالل
اإلمكان الحديث عن عملية إعادة إعمار ناجحة في قطاع غزة من دون فك الحصار وضمان فتح 

 سياسة تقطيع باعإتإلى طبيعة اإلجراءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية من خالل "، وتطرق "المعابر
في ضوء هذا الواقع، نقدم لكم خطة اإلنعاش المبكر وإعادة ": وقال ."األوصال وتحويلها لجزر منفصلة

 التي أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسات السلطة 2010 و2009اإلعمار في قطاع غزة لعامي 
 الدولي، والقطاع الخاص ومؤسسات األخرى، ووكاالت األمم المتحدة، والمفوضية األوروبية، والبنك

  ."المجتمع المدني
تشكل أساساً لكل عملية اإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار، وتنسيق الحاجات "وأضاف أن هذه الخطة 

وتحدد األولويات بما يشمل ترميم شبكات المياه والكهرباء، وتوفير المأوى، وتأهيل الخدمات ... والموارد
هذا إضافة إلى ضرورة ضمان . ك توفير الظروف المالئمة للعودة للحياة العاديةالصحية والتعليمية، وكذل

االستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتقديم المساعدات االجتماعية، وضمان توفير إمدادات 
 كما نتطلع إلى تلبية الحاجات وتقديم الخدمات األساسية والنهوض بالبنى التحتية، ووضع أسس. الطاقة

أن هذا يشمل التعويض عن األضرار، ": وأضاف ."وآليات التدخل القادرة على فتح آفاق دائمة للتنمية
وبناء القدرات في قطاعات الصناعة، والزراعة، واإلنشاءات، والخدمات، ومساعدة االقتصاد الفلسطيني 

ة من خالل التدريب على االندماج في األسواق اإلقليمية والدولية، إضافة إلى دعم الموارد البشري
والتعليم، وتطوير آليات التمويل من خالل المزيد من التطوير في النظام المصرفي، ورفع القيود التي 

تم ربط الخطة وفي صورة واضحة مع "ولتحقيق ذلك، . "تضعها إسرائيل على إدخال النقد لقطاع غزة
طينية ليستكمل دمجها في أجندة السياسة خطة التنمية متوسطة المدى وفقاً لخطة التنمية واإلصالح الفلس

  ."2010الوطنية حتى عام 
سالم فياض  أن  صالح جمعة،شرم الشيخنقالً عن مراسلها في  3/3/2009الشرق األوسط، وأضافت 

 مليون دوالر للتعامل مع االحتياجات التي خلفها 300طالب المانحين بتوفير دعم إضافي طارئ بقيمة 
. يواء الطارئ والتحويالت الطبية، والمستحقات االجتماعية وااللتزامات األخرىالعدوان والمتعلقة باإل
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 مليار دوالر، وهي قيمة المشاريع المحددة في 1.33وأضاف إننا بحاجة إلى دعم من المانحين بقيمة 
  .الخطة، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية

رحب بالنتائج   فياضسالم  أنشرم الشيخ نقالً عن مراسلها في 3/3/2009األيام، فلسطين، وأوردت 
لقد نجم عن المؤتمر التزامات بما يكفي من التمويل لتغطية " مؤتمر شرم الشيخ، وقال إليهاالتي انتهى 

  ".احتياجات إعادة البناء في قطاع غزة، والتي عرضناها في خطة إعادة اإلعمار والبناء في قطاع غزة
  

   إضافياً مليون دوالر دعما500ًتطلب السلطة  .4
طلبت السلطة الفلسطينية من جامعة الدول العربية تقديم دعم إضافي لموازنة  : مراد فتحي-القاهرة

 مليون دوالر لدعم موازنة السلطة لتمكينها من مواجهة االحتياجات اإلنسانية 500السلطة بما ال يقل عن 
وقالت جامعة الدول العربية في تقرير أعدته لرفعه لوزراء . ائيليوالصحية الطارئة نتيجة العدوان اإلسر

 مليون 62.8 مليون دوالر للسلطة منها 393 تم تحويل مبلغ 2008الخارجية العرب إنه منذ قمة دمشق 
 كامل حصتها عن عام 92.4:  مليون دوالر موزعة كما يلي 192.4دوالر من الجزائر ومن السعودية 

 واإلمارات 2008 مليون دوالر كتبرع إضافي مباشر للسلطة خالل عام 100غ  باإلضافة لمبل2008
وأكد التقرير أن إجمالي . مليون دوالر14.9 مليون دوالر، ومصر 80 مليون دوالر والكويت 42.9

المبالغ التي أقرها مجلس الجامعة سواء على مستوى القمة أو وزراء الخارجية منذ قمة بيروت عام 
 مليار دوالر لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية سدد 3.960 بلغت 2008دمشق وحتى قمة 2002
 . مليار دوالر خالل نفس الفترة1.94منها 

 3/3/2009الشرق، قطر، 
  

  موال لجهة شفافة ونزيهةاألدعو لتسليم وت تسييس ال ترحب بالدعم وترفضالحكومة المقالة .5
الحكومة الفلسطينية  أن  ضياء الكحلوت،غزةها في نقالً عن مراسل 3/3/2009العرب، قطر، نشرت 

المقالة رحبت بمؤتمر دعم االقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة المنعقد في شرم الشيخ المصرية، 
. وقال د .لكنها رأت في استبعادها عن المؤتمر انحيازاً ألطراف فلسطينية وتسييساً للمؤتمر اإلنساني

من ناحية المبدأ نحن نرحب بأي جهد دولي وعربي " لرئيس الحكومة يوسف رزقة المستشار السياسي
، لكننا نرفض تسييس هذا المؤتمر الذي يأتي للتكفير عن جريمة ارتكبها العدو "إلعادة إعمار غزة
 أن ال غنا عن دور لحكومة "لعربا"وأوضح رزقة في تصريحات خاصة لـ  .الصهيوني في غزة

لمؤتمر توجه إلى العنوان الخطأ حين دعا حكومة برئاسة سالم فياض، حماس في اإلعمار، مؤكداً أن ا
وأضاف  .معتبراً أنها ليست الحكومة التي تمثل العنوان الصحيح وتمثل الغالبية في المجلس التشريعي

األصل كانت الحكومة هنا في غزة ممثلة في هذا المؤتمر لكن الحصار الدولي والسياسي هو الذي "رزقة 
وبين مستشار هنية السياسي أن حكومته تتمنى أن تشرف على اإلعمار جهة تتميز  ."ألمرعرقل هذا ا

بالشفافية والنزاهة، أو أن تذهب مباشرة أموال اإلعمار إلى مستحقيها، أو جهات دولية وعربية تتشارك 
 .في اإلعمار
المتحدث  أن وكاالتالو وائل بنات ،غزة نقالً عن مراسلها في 3/3/2009الوطن، السعودية، وأضافت 

نرحب بأي مبادرة إلعادة إعمار ما دمره االحتالل الصهيوني في "باسم الحكومة المقالة طاهر النونو قال 
وأشار إلى أن هناك آليتين لعملية اإلعمار األولى عبر حكومة الوحدة المنتظر تشكيلها ". حربه على غزة

وحذر من أن  .الثانية تشكيل لجنة عليا لهذه األموالبعد اجتماع لجان الحوار والمصالحة في القاهرة و
قائال إن الشعب الفلسطيني لن يقبل عمليات االبتزاز ، تكون أهداف سياسية وراء عملية إعادة إعمار غزة

  .الدولية وسيرفض أي أموال تهدف لتحقيق أغراض سياسية
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  عدوان يحذر من عدم التزام المانحين بتعهدات شرم الشيخ .6
عاطف عدوان، رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، من عدم التزام . د حذر :غزة

الدول المانحة بما تعهدت به في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي عقد االثنين في منتجع شرم الشيخ 
بلغ تعقيباً على م" قدس برس"وقال عدوان لـ  .المصري وقاربت التعهدات خالله خمسة مليارات دوالر

مبلغ جيد، ولكن المشكلة ليست في الوصول لهذا "التعهدات التي تم الوعد بها إلعادة إعمار غزة إنه 
يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدول التي "وأضاف عدوان  ".الرقم، المشكلة في االلتزام بهذا الرقم

مستحقيها وإلعادة بناء المؤسسات تعهدت بهذه المبالغ، وأن توضع آلية سليمة إليصال هذه المبالغ إلى 
  .، وفق قوله"التي تم تدميرها من قبل العدو الصهيوني

كان يجب أن يتم تحميل " على رفض وضع شروط على إعادة إعمار قطاع غزة، وقال عدوانوشدد 
إسرائيل مسؤولية ما حدث، وأن يقوم العدو اإلسرائيلي بدفع تكلفة ما تم تدميره أثناء الحرب، ولكن 

  ".اإلعمارجاوزاً كان هذا المؤتمر الدولي الذي سيتعهد بإعادة ت
  2/3/2009 قدس برس،

   
  "ضربة لعملية السالم"إقرار بناء وحدات استيطانية جديدة : الرئاسة الفلسطينية .7

 نبيل أبو ردينة، إقرار الحكومة  الفلسطينية وصف الناطق باسم الرئاسة: وفا، الحياة الجديدة-رام اهللا 
 ألف وحدة أخرى في عدد من 58 ألف وحدة استيطانية جديدة، واالستعداد لبناء 15ئيلية بناء اإلسرا

وأوضح أبو ردينة أن هذه المشاريع ستلتهم مئات  .المستوطنات في الضفة بأنها ضربة لعملية السالم
راضي اآلالف من الدونمات من أراضينا، وتحيلها إلى كانتونات ومعازل، وتسلخ القدس عن باقي األ

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي  .الفلسطينية، وتحول فعلياً دون قيام الدولة الفلسطينية متواصلة جغرافياً
إلى التدخل الفوري لمنع حكومة االحتالل من تنفيذ مشاريعها االستيطانية، ووقف االستيطان وقفاً تاماً، 

 بأوخم العواقب، وأشدها خطورة على المنطقة وقال إن إمعان الحكومة اإلسرائيلية في هذه السياسة ينذر
  .بأسرها

 3/3/2009الحياة الجديدة، 
  

  رام اهللا يبدي قلقه بشأن خطط نتنياهوفي  وزير االقتصاد الفلسطيني .8
 خطط بنيامين إن يوم االثنين ةقال وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسون:  محمد السعدي-رام اهللا  

لكنه أكد في  . االقتصاد هناكإنعاشفة الغربية المحتلة يمكن أن تسهم في نتنياهو لتعزيز الدخل في الض
مقابلة مع رويترز على أن الحوافز االقتصادية التي يعرضها نتنياهو في مقابل السالم لن تكون بديال عن 

 مناطق إقامةوردا على سؤال بشأن مقترحات نتنياهو بخصوص  .مطالب الفلسطينيين بدولة ذات سيادة
 المنتشرة في الضفة قال اإلسرائيلية بعض من مئات الحواجز العسكرية وإزالةة اقتصادية في الضفة تنمي

ولكن هذا التحسن االقتصادي لن يكون " .سوف يتحسن الوضع االقتصادي في الضفة الغربية "ةحسون
 إزالةن أن يتم أعتقد من الممك"وقال  ." حل سياسي للقضية الفلسطينيةإلىبديال عن مطلبنا وهو الوصول 

  ." حاجز واحدإزالة لم يتم اآلنبعض القيود ولكن حتى 
 إسرائيلية التأكيد على المخاوف التي عبر عنها زعماء فلسطينيون من أن تشكيل حكومة ةوجدد حسون

 وإذا لم يكن هناك دولة إذا"وأضاف  .يمينية معارضة للسالم من شأنه أن يشعل موجة من أعمال العنف
 وسوف يهدد بعدم االستقرار في األوسط حقوق فسوف يستمر النزاع في منطقة الشرق لم يكن هناك

  ."المنطقة
 2/3/2009وكالة رويترز، 
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   فلسطينيا3458ًلـ " لم الشمل"توافق على " إسرائيل" .9
 فلسطينياً وافقت 3458نشرت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أمس، أسماء : )أ.ب.د(
وأكد رئيس هيئة الشؤون  .إلصدار معامالت رسمية لهم" لم الشمل"لى منحهم إجراءات ع" إسرائيل"

لهذا العدد من إجراءات لم الشمل بطلب من " إسرائيلية"المدنية حسين الشيخ الحصول على موافقات 
  .السلطة الفلسطينية ضمن الدفعات المتتالية في هذا السياق

  3/3/2009الخليج، 
  

 ومؤيدي حماس هم أمن الضفة بمواصلة اعتقال أنصارالحكومة المقالة تت .10
اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أجهزة األمن في الضفة :  ضياء الكحلوت-غزة 

الغربية بمواصلة حمالت االعتقال ضد عناصر ومؤيدي حركة حماس رغم الحوار في القاهرة واألجواء 
باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة، إن أجهزة األمن التابعة وقال إيهاب الغصين الناطق  .اإليجابية

لحكومة فياض مستمرة في اعتقال عناصر حماس في الضفة، مشيراً إلى أنها اعتقلت في رام اهللا أحمد 
وقال الغصين في تصريحات خاصة  .زيد المدير العام في وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية العاشرة

ستمرار أجهزة الفوضى والفلتان التابعة لفياض في الضفة المحتلة باالعتقاالت  إن ا"العرب"لـ 
والمالحقات واالستدعاءات دليل واضح على جهود هذه األجهزة، ومن تتبع لها إلفشال الحوار 

وبين الغصين أن المالحقات ألبناء حركة حماس وللمواطنين لم تتوقف . ومحاوالت المصالحة في القاهرة
المحتلة في أي يوم من األيام الماضية، رغم األجواء اإليجابية التي تسود حوارات القاهرة، في الضفة 

  .والتفاؤل الكبير بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام
وطالب الغصين كافة الفصائل والقوى الوطنية واإلدارة المصرية بضرورة التدخل فوراً لوقف هذه 

هود المصالحة والحوار، وضرورة وضع حد لهذا الفريق الخارج عن الممارسات، والتي تهدف إلفشال ج
ودعا الغصين حركة فتح إلى الضغط على حكومة فياض، التي  .الوطنية، والذي تجاوز كل الحدود

 .وصفها بغير الشرعية، لوقف ممارساتها، وإلعطاء الفرصة أمام نجاح الحوار الوطني
 3/3/2009العرب، قطر، 

  
  يستنكرون استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة "ير واإلصالحالتغي"نواب كتلة  .11

في الضفة الغربية استمرار سياسة االعتقاالت " التغيير واإلصالح"استنكر، أمس، نواب كتلة  :رام اهللا
واعتبر النواب أن استمرار عمليات  .السياسية في الضفة المحتلة من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية

 .لسياسي يعتبر تقويضاً لجهود المصالحة وتعطيالً لجهود انطالق الحوار الوطني الفلسطينياالعتقال ا
إنه في الوقت الذي يعمل فيه الجميع مخلصين من أجل :"نسخة عنه " فلسطين"وقال النواب في بيان تلقت 

الوعود التي أطلقت تهيئة األجواء لنجاح حوارات القاهرة إلعادة اللحمة وإنهاء االنقسام، وبالرغم من كل 
بفكفكة ملف االعتقاالت السياسية، فإننا نفاجأ باستمرار حملة االعتقاالت من قبل األجهزة األمنية 

  ".الفلسطينية في الضفة، والتلكؤ في اإلفراج عن بقية المعتقلين
 حوارات  معتقالً سياسياً منذ بدء38وأشار البيان إلى أن أجهزة أمن الضفة لم تفرج حتى اآلن سوى عن 

وطالب .  معتقل سياسي في سجون األجهزة األمنية في الضفة400القاهرة، وذلك من أصل أكثر من 
النواب القيادات التي أطلقت وعودها في القاهرة أن تعمل للوفاء بالتزاماتها، لتأكيد صدق التوجهات نحو 

  .المصالحة
  3/3/2009صحيفة فلسطين، 
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   في رام اهللا الفلسطينيشعبالتغالياً متضامناً مع نائبان من حماس يلتقيان وفداً بر .12
 أيمن دراغمة أمس في رام اهللا بوفد .التقى النائبان في المجلس التشريعي محمود مصلح ود :رام اهللا

وبحث اللقاء عدداً من القضايا  .برتغالي جاء للتعبير عن تضامنه مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة
ن الفلسطينيين، حيث أكد الوفد على الحق المشروع لعودة الالجئين الفلسطينيين وعلى رأسها ملف الالجئي

كما تناول اللقاء مسلسل اإلبادة بحق الفلسطينيين في حروب االحتالل .  إلى أراضيهم وأخذ كامل حقوقهم
  .المتعاقبة، إضافة إلى مسلسالت التهجير والتهويد والعزل العنصري

بالوفد على أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ضد االحتالل وأكد النائبان خالل لقائهم 
، مشددين على أن االحتالل هو أبشع صور العنف "إرهاب"وعنصريته، وال يمكن وصمها بأنها 

وأشار النواب إلى أن المقاومة الفلسطينية قد حصرت نشاطاتها داخل األراضي الفلسطينية  .واإلرهاب
  .رجولم تتجاوزها إلى الخا

بدوره، أعرب الوفد البرتغالي عن تضامنه مع شعبنا الفلسطيني وتأييده له في السعي لنيل حقوقه إيماناً 
ووعد الوفد ببذل أقصى جهد ممكن للضغط على الموقف الرسمي لبالده . منه بعدالة القضية الفلسطينية

الثة انتخابات رئاسية كي يتبنى نفس الموقف من قضايا شعبنا، خاصة وأن البرتغال مقبلة على ث
  .وتشريعية وبلدية

  3/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  اإلفراج عن وزير فلسطيني سابق بعد انتهاء محكوميته .13
 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن الوزير الفلسطيني السابق والنائب بالمجلس التشريعي، :رام اهللا

  .ي بلغت قرابة سنتين الت،المهندس عبد الرحمن زيدان، بعد انتهاء محكوميته
  2/3/2009 قدس برس،

  
   رسالة من شاليط  خالل وجوده في غزةأبو مرزوق تسلَّم": الجريدة الكويتية" .14

 أن نائب رئيس "الجريدة"ذكرت مصادر فلسطينية مقربة من حركة حماس لـ:  أماني سعيد-ام اهللا 
رة إلى غزة األسبوع الماضي المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق التقى خالل زيارته القصي

 وبخاصة المسؤولين عن أسر الجندي "حماس" الذراع العسكرية لـ"كتائب القسام"بعضاً من قادة 
وقالت المصادر إن أبو مرزوق .  في القطاع أحمد جعبري"القسام"اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وبينهم قائد 

  .ة السورية دون معرفة إلى أين ستذهب بعد ذلك؟تسلَّم رسالة كتبها شاليط وسيسلمها إلى وزارة الخارجي
  3/3/2009الجريدة، الكويت، 

  
  أزمة غزة ال تكمن في توفير األموال بل في كيفية رفع الحصار: نزال .15

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال أن تجاهل الحركة والحكومة الـشرعية               : دمشق
 قفزا على الحقائق ومؤشرا سلبيا يدل علـى تـسييس أمـوال             في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية يعد      

، أن  )3-2(اإلثنين  ] أمس[وأوضح نزال في تصريحات صحفية اليوم        ".حماس"اإلعمار ومحاولةً البتزاز    
مشكلة غزة لم تكن يوما من األيام في توفير األموال، بل في الحصار الغاشـم الـذي يفرضـه الكيـان                     

كيف يمكن لتلك األموال ومواد البناء أن تصل إلـى          : "إغالقه المعابر، متسائالً  الصهيوني على القطاع و   
  !". القطاع في ظل هذا الحصار الخانق؟

وأعرب نزال عن دهشته لقيام مؤتمر شرم الشيخ اليوم بمناشدة الكيان الصهيوني فـتح المعـابر وعـدمِ                 
شدة الكيان الصهيوني رغم أنها هي التي تدعمه        غريب أن تقوم الواليات المتحدة بمنا     : "الضغط عليه قائالً  

، منتقدا استمرار السلطات المصرية في إغالق       "باألموال وتستطيع أن تأمره بفتح المعابر إلعادة اإلعمار       
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معبر رفح وعدم السماح إلدخال مواد إعادة اإلعمار للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار، وخاصةً               
اشم الذي دمر البنية التحتية في القطاع من مساجد ومنازَل ومدارس وجامعات            بعد العدوان الصهيوني الغ   

طبية ومراكز .  
والحكومة الشرعية في قطاع غزة مـن خـالل         " حماس"إن هناك محاوالت البتزاز حركة      : "وقال نزال 

باعية بقضية إعادة   ، مشيرا إلى أنه ال عالقة بشروط الر       "أموال اإلعمار وربطها بالقبول بشروط الرباعية     
  . اإلعمار، رافضا تسييس القضية

شرم الشيخ ال يجوز قياسها بعدد الحضور وال بمقدار األموال، ولكن بالكيفيـة             " مسرحية"وأشار إلى أن    
 .رالتي يمكن من خاللها إيصال أموال اإلعما

  2/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   أعباءه"إسرائيل"وتدعو لتحميل غزة " إعادة إعمار"حماس تحذر من تسييس  .16
 حركة حماس حذرت من أي محاولة الستثمار عملية ، أنغزة من 3/3/2009 الشرق األوسط، ذكرت

 غزة سياسياً، مؤكدة أنها لن تسمح بتحقيق ما فشلت اسرائيل في تحقيقه بالقوة من أي قطاعإعادة إعمار 
 قال فوزي برهوم الناطق بلسان الحركة وفي مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في غزة،. بوابة اخرى

عملية اإلعمار هي عملية إنسانية وأخالقية ونرفض أي استثمار سياسي لها على حساب شعبنا "ان 
واعتبر ". وحقوقه الوطنية، وما لم يحققه االحتالل بالقوة لن نسمح له أن يحققه من أي بوابة أخرى

في قطاع غزة هو سير في اتجاه العنوان الخطأ وعمل من تجاوز الشرعية الفلسطينية القائمة "برهوم أن 
قبيل إعاقة اإلعمار مع سبق اإلصرار، ولذا فإننا ندعو الجميع إلى التعامل مع الشرعية الفلسطينية إذا 
كانوا حريصين على مصلحة الشعب الفلسطيني، وال داعي إلطالة أمد المعاناة والتجاهل المتعمد للشعب 

ودعا برهوم كافة الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ للبحث عن ". الشرعيينالفلسطيني وممثليه 
آليات سريعة وجادة إليصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين الفلسطينيين مباشرة دون أن يكون 

  .للخالفات السياسية الفلسطينية الداخلية تأثير على ذلك
النائب عن حماس يحيي ، أن ام اهللالها من ر مراسوليد عوض عن 3/3/2009 القدس العربي، وأضافت

موسى أكد أن مؤتمر إعمار غزة جاء في سياق استكمال حلقات الحرب االسرائيلية على غزة وأنه يهدف 
إلى انجاز األهداف السياسية التي فشلت الحرب في انجازها والمتمثلة في تركيع المقاومة وابتزاز 

  .حكومتها
الة المؤتمر واضحة وضوح الشمس وهي تشترط االعتراف بما رس"وقال موسى في تصريح صحافي

يسمى شروط الرباعية وأن أي حكومة قادمة يجب أن تعترف بها، وإال فإن حماس تتحمل مسؤولية 
  ".تعطيل اإلعمار في غزة

المؤتمر يمثل شكالً من أشكال االنحياز إلى خيار عباس التفاوضي، وخيار االنقالب على "وتابع 
" ، مضيفا "ة والقانون ممثالً بدعم فياض الذي ال يملك في المجلس التشريعي إال عضوا واحداالديمقراطي

إن تغييب حركة حماس عن مؤتمر إعمار غزة، بينما هي التي تدير شؤون غزة، يمثل تكراراً للنهج 
مقاطعتها الدولي اإلقصائي لشعبنا الفلسطيني، ويمثل تكراراً ألخطاء االتحاد األوروبي بحصار حماس و

  ".وعدم التعامل معها
" حماس"الدكتور صالح البردويل أن مطالبة " حماس"وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن 

باالعتراف بإسرائيل واالتفاقيات السابقة بينها وبين السلطة الفلسطينية حديث غائم وال يستند إلى وقائع 
ل، فإن إسرائيل لم تحدد هويتها وال حدودها وال حدود فيما يتعلق باالعتراف بإسرائي"على األرض، وقال 

اآلخرين حتى يمكن االعتراف بها، وحتى هذه اللحظة إسرائيل ال تعترف بحل الدولتين، فلماذا يريدوننا 
أن نتطوع باالعتراف بهذا العدو؟ كما أن مطالبتنا بااللتزام باالتفاقيات السابقة، فنحن ال نرى لها نتيجة 
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 الدمار، فإذا كان التزام أبو عمار بهذه االتفاقيات قد انتهى به محاصرا ومقتوال، فما على األرض إال
  ".الذي يشجع على االلتزام بهذه االتفاقيات؟

  
  نطالب بأن تصبح رسمية وعلنية.. االتصاالت بين األوروبيين وحماس لم تنقطع: ناصيف .17

مسؤولين أوروبيين لغزة ومن بينها يرى مراقبون في الزيارات المتكررة ل: عاطف دغلس -نابلس 
الزيارة األخيرة لمنسق السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا، تحوال أوروبيا في المواقف 

عضو القيادة السياسية لحركة حماس بالضفة الغربية رأفت ناصيف أن وأكد . حماس تجاه حركة
لفترات السابقة، وأن ما ميز الدعوات األوروبية االتصاالت بين األوروبيين وحماس لم تنقطع طيلة ا

  .األخيرة هو خروجها للعلن بشكل واضح، وطالب برفع مستوى االتصاالت لتصبح رسمية وعلنية
 أن هذا التحول األوروبي جاء عقب الحرب على غزة التي أوضحت للعالم أنه ال  إلىناصيفأشار  و

  .ا أنه اختاره الشعب لكي يمثلهيمكن إقصاء أحد من الساحة الفلسطينية ال سيم
وأمل ناصيف أن يكون هذا توجها جديا خاصة أنه يشكل طريقا صحيحا في التعامل مع الشعوب 

  .والتمسك بالخيارات الديمقراطية التي يرفعها العالم الغربي
ا بدوره أوضح الخبير في شؤون الحركات اإلسالمية الدكتور إياد البرغوثي أن األوروبيين لم يقطعو

  ".وإن كان بشكل غير رسمي"اتصالهم بحماس منذ نجاحها في االنتخابات التشريعية، 
 2/3/2009الجزيرة نت، 

  
   "الرباعية"يستنكر الطلب من حماس االعتراف بشروط " األسير السيد" .18

قال األسير عباس السيد، المنسق السياسي للهيئة القيادية العليا لحركة حماس داخل سجون  :نابلس
إنه من غير الحكمة الطلب من حركتنا أو من أي حكومة تشارك فيها حركتنا، االعتراف :"الل االحت

  ".بالشروط الدولية الظالمة
إننا :"وأضاف األسير السيد خالل زيارة قامت بها المحامية سناء الدويك إلى سجن هداريم أول من أمس

ا الغالي والنفيس، وهذه العقيدة تقول بأنه من وإذ نقول ذلك، فإننا نعبر عن عقيدة راسخة لدينا وبذلنا له
  ".غير الممكن أن نعطي الحق للمحتل في أي جزء من أجزاء أرضنا

محمود " المنتهية واليته"، النصيحة إلى الرئيس "حماس"باسم الهيئة القيادية العليا ألسرى " السيد"ووجه 
النية صادقة للوصول إلى :"امت كما قالعباس بأن يتفهم هذا المنطلق، وأن يأخذه بعين االعتبار ما د

  ".وحدة حقيقية ثابتة
  3/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تجاهل حماس في مؤتمر المانحين ال يساعد عملية اإلعمار : البطش .19

في " حماس"أكد القيادي في حركة الجهاد خالد البطش، أن تجاوز حركة : عبد الكريم السموني - غزة
ليس من صالح أحد، ولن يساعد في "، في منتجع شرم الشيخ المصري مؤتمر المانحين الذي عقد أمس

إن المساعدات التي تقدم ":" فلسطين"وأضاف البطش في حديث خاص لصحيفة  ". عملية إعادة اإلعمار
للشعب الفلسطيني يجب أن ال تكون سياسية أو مشروطة، وإن ما يقدمه المجتمع الدولي هو بمثابة تكفير 

ت عن مذابح الفسفور والعدوان اإلسرائيلي خالل الحرب وتآمره على قضية فلسطين عن ذنبه، ألنه سك
  ".العادلة

  3/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  ال سبيل إلطالق شاليط إال وفق صفقة تبادل األسرى: علي بركة .20
جددت حركة حماس رفضها اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط إال وفق صفقة : دمشق
  . أسير من ذوي المحكوميات العالية450األسرى، وإطالق إسرائيل لسراح  دلتبا

الرئيس الفرنسي " قدس برس"في سورية علي بركة في تصريحات خاصة لـ  ودعا نائب ممثل الحركة
نيكوال ساركوزي الذي طرح قضية شاليط اليوم في مؤتمر شرم الشيخ باعتبارها قضية فرنسية أيضاً، 

سرائيل لالستجابة لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين، وسحب اليهود الفرنسيين في إلى الضغط على إ
وأكد بركة أن مصر الزالت حتى هذه اللحظة هي الوسيط المعتمد في  .الجيش اإلسرائيلي إلى فرنسا

  . صفقة تبادل األسرى مع اإلسرائيليين
 2/3/2009قدس برس، 

  
   مالحقة عناصرها واعتقالهم حماس تتهم االجهزة االمنية بالضفة بمواصلة .21

اتهمت حركة حماس االجهزة االمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بمواصلة : رام اهللا ـ وليد عوض
وشدد رأفت ناصيف . مالحقة عناصرها واعتقالهم رغم انطالق الحوار الوطني النهاء االنقسام الداخلي

 سياسة االعتقاالت في الضفة الغربية، ستعرقل عضو القيادة السياسية لحماس االثنين على أن استمرار
  .جهود الحوار الوطني الشامل في القاهرة ومساعي الوصول لوحدة وطنية وانهاء االنقسام

  3/3/2009القدس العربي، 
  

 دعوات فلسطينية للوحدة وتحذيرات من حكومة إسرائيلية متطرفة  .22
ينية على أهمية الحوار الوطني والمصالحة أجمع عدد من قادة الفصائل الفلسط: القاهرة ـ نجوى رجب

في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتعديات اإلقليمية والدولية التي يعيشها الشعب 
 .الفلسطيني، خاصة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة المنتظر تشكيلها في إسرائيل خالل أيام

 ".هل ينجح الحوار الوطني الفلسطيني األخير"طباء المصرية بعنوان جاء ذلك خالل ندوة نظمتها نقابة األ
 حقائق ال يمكن 3إن هناك : وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

األولى أننا في مرحلة التحرر الوطني ولن ينتصر شعب منقسم، والثانية : للحوار الفلسطيني أن يتجنبها
علينا، أما " أوسلو"ادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني ألن النظام الحالي هو نظام فرضه أننا بصدد إع

للتحرر من االحتالل ) المقاومة(الحقيقية الثالثة فهي الحاجة للجمع ما بين العمل السياسي وأشكال الكفاح 
 .واالستقالل الوطني

مهمة ) الفلسطيني(إن على الشعب ": بدوره، قال طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب
التحرر الوطني واالجتماعي والديمقراطي وعلى الشعب والمؤسسات الوطنية أن تقدم نقداً موضوعياً 

وأضاف أنه يجب على كل النشطاء أن يقدموا تقييما  )".المفاوضات والمقاومة(وحقيقياً لكال المعركتين 
ي المنطقة، وحركة التحرر الفلسطيني يجب أن تعتمد موضوعيا لكال المعركتين، ألن هناك متغيرات ف
 .على حركة التحرر العربي واإلسالمي والدولي

أما المفكر الفلسطيني عبدالقادر ياسين فقال إن من المفروض كما اعتقلت السلطة الفلسطينية مجموعة من 
قة بعيدة عن القيادات، حماس فيجب اإلفراج عنهم جميعاً كما اعتقلوا جميعاً، وأن حركة فتح وطنية عري

ليس بين فتح وحماس بل بين محمود عباس أبو "وأكد أن الصراع  .64وال يمكن تغافل ما لعبته منذ عام 
كان ابن أبو مازن يأخذ ) القيادي البارز بحماس(مازن وبين حماس، وأن يوم قتل ابن محمود الزهار 

 ".وكالة شركة من األميركان
  3/3/2009العرب، قطر، 
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   آالف في القدس6 ألف وحدة استيطانية جديدة بينها 73 لبناء إسرائيلي مخطط .23
اإلسرائيلية التي ترصد النشاط االستيطاني في " سالم اآلن"كشفت حركة : أسعد تلحمي -الناصرة

 وحدة سكنية جديدة 73 أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تخطط لبناء أكثر من 1967األراضي المحتلة عام 
ات اليهودية المنتشرة في الضفة الغربية، منها حوالي ستة آالف شقة جديدة في محيط القدس في المستوطن

ُأنجز بناء تسعة ( ألف وحدة من العدد المخطط له 15وأشارت إلى مصادقة الوزارة على بناء . الشرقية
 ألف وحدة سكنية أخرى سيتضاعف عدد 58ورأت أنه في حال صادقت الحكومة على ). آالف منها

  ).عدا المستوطنين في القدس ومحيطها( ألف 300المستوطنين مرتين، مشيرةً إلى أن عددهم اليوم يبلغ 
ستقام في الكتل االستيطانية الكبرى غرب الجدار العازل )  ألف وحدة54(كما أفادت أن غالبية الوحدات 

ا إلى تخوم التي يسود إجماع صهيوني على وجوب ضمه) غرب الضفة الغربية وفي محيط القدس(
 ألف وحدة جديدة في المستوطنات التي بقيت 19كما ستقام . إسرائيل في إطار أي تسوية دائمة للصراع

، "أريئيل"و " كرني شومرون"في الخليل و " كريات أربع"شرق الجدار في أعماق الضفة الغربية، مثل 
لواليات المتحدة قبل خمس سنوات وفي ست من البؤر االستيطانية العشوائية التي التزمت إسرائيل أمام ا

  .تفكيكها لكنها لم تفكك سوى ثالث أو أربع منها
واعتمدت الحركة المؤيدة للسالم في كشفها المخطط االستيطاني الكبير على الموقع االلكتروني لوزارة 

وأوضحت أن األرقام الواردة في شأن . اإلسكان الذي يشمل خرائط ومعلومات حول مخططات البناء
وسع االستيطاني تشمل فقط مخططات وزارة اإلسكان وان هناك مخططات أخرى للمجالس البلدية في الت

المستوطنات ذاتها ولهيئات عامة وخاصة مختلفة لبناء عشرات آالف الوحدات السكنية األخرى، علماً أن 
  .البناء في حاجة إلى تصديق وزير الدفاع ورئيس الحكومة

 تعد في إطار مخطط توسيع البناء لبناء ثالثة آالف وحدة سكنية في سكاناإلويتبين أيضاً أن وزارة 
المقامة على أراضي أبو ديس شرق " (معاليه أدوميم"المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة 

، إذ امتنعت إسرائيل عن البناء فيها إزاء معارضة الواليات المتحدة خشية "1إي "المعروفة بـ ) القدس
وأوضحت الحركة أن مجمل البناء في المستوطنات . ي البناء إلى عزل الضفة الغربية عن القدسأن يؤد

 في المئة من مخططات البناء في 22في األراضي المحتلة الذي تخطط له الوزارة يشكل حوالي 
  .إسرائيل

الستيطاني الجديد يريف أوفنهايمر أمس من أن تنفيذ هذا المخطط ا" سالم اآلن"وحذّر األمين العام لحركة 
وقال في حديث لإلذاعة العسكرية إن مجرد . سيحول في شكل نهائي دون إمكان قيام دولة فلسطينية

بل إلى تحويل المنطقة الواقعة بين نهر " دولتين للشعبين"وجود مخططات مثل هذه يؤشر إلى نهاية رؤية 
  .جاد حل للقضية الفلسطينيةاألردن والبحر المتوسط إلى دولة واحدة كبيرة، ما يحول دون اي

اليسارية حاييم اورون إن االلتقاء المجدد بين المكلّف تشكيل حكومة جديدة " ميرتس"وقال زعيم حركة 
يسدل الستار على أي محاولة للتوصل إلى ) "الداعم لالستيطان" (االتحاد القومي"بنيامين نتانياهو وحزب 
". ى النموذج السابق أن ال موازنات متوافرة سوى لالستيطانالعودة إل"وحذر من ". تسوية مع الفلسطينيين

 ألف وحدة 73لوزارة اإلسكان لبناء " المشروع الجنوني والخيالي"وقال النائب العمالي اوفير بينيس إن 
  ".يدفع إسرائيل إلى وضع غير عادي في العالم"سكنية 

حكومة نتانياهو بمخططات البناء، من جهتها، رحبت أحزاب اليمين المتطرف المرشحة لالنضمام إلى 
على رغم أن (علماً أنها تشترط للدخول في االئتالف الحكومي، إلغاء قرار تجميد البناء في المستوطنات 

  ).القرار لم ينفذ على األرض
الطامح لمنصب وزير اإلسكان في الحكومة العتيدة النائب الجديد " االتحاد القومي"وأكد رئيس حزب 

ذل كل الجهود لتنفيذ كل المخططات للبناء في المستوطنات وسنعمل على مضاعفة عدد ب"يعقوب كاتس 
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وأقر بأن عدد المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة ومحيطها ". المستوطنين ثالث مرات
  ! ألفا650ًيبلغ 

 الحابل بالنابل وما الحركة تخلط"بالقول إن " سالم اآلن"من جهتها، عقبت وزارة اإلسكان على بيان 
األرقام التي أوردتها سوى تصور لحاجة المستوطنين إلى الوحدات السكنية وتأتي في إطار المهمة التي 

  ".تلقيها الحكومة على الوزارة بوضع تصور شامل وصورة واسعة الحتماالت البناء في كل إسرائيل
ت شهد بناء أكثر من أربعة آالف رصدت، قبل كشفها أمس، أن حكم أولمر" سالم اآلن"وكانت حركة 

.  وحدة أخرى1500شقة سكنية جديدة في أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى نشر عطاءات لبناء حوالي 
ولم تشمل هذه األرقام التوسع االستيطاني في الفترة ذاتها في القدس المحتلة حيث نشرت الحكومة 

  . وحدة سكنية جديدة2500عطاءات لبناء حوالي 
أحد المعلقين بتصريح لمساعد وزير الدفاع قبل حوالي سنة ادعى فيه بأن الجيش في صدد تفكيك وذكّر 

 بؤرة عشوائية من مجموع أكثر من مئة بؤرة يرتع فيها سبعة آالف مستوطن، بعد االتفاق مع قادة 26
  .مجلس المستوطنات على إخالئها مقابل إضفاء الشرعية على عشرات البؤر األخرى

االسرائيلية أنه على رغم التزام رئيس الحكومة " معاريف"، أكد تقرير صحافي نشرته صحيفة وقبل أشهر
 عدم البناء في المستوطنات 2007أواخر عام " أنابوليس"اإلسرائيلية ايهود اولمرت، عشية مؤتمر 

ي  إلى مئات آالف المستوطنين ف2008 ألف مستوطن جديد عام 15اليهودية في الضفة الغربية انضم 
  .الضفة الغربية

 بنحاس فلرشطاين بأنه 1967وفي حينه، اعترف مدير مجلس المستوطنات اليهودية في أراضي عام 
وخالل هذه . نجحنا في أن نبني في فترة حكم أولمرت ال أقل مما بنينا في فترات حكومات أخرى"

  ". ألفاً تم إسكانهم في آالف الكرفانات50الفترة، زاد عدد المستوطنين بـ
" فرانس برس"في المقابل، أكد الناطق باسم وزارة االسكان االسرائيلية اران سيديس في تصريح لوكالة 

وعملياً، إن قسماً صغيراً جداً من مشاريع التخطيط . هذه الخطط ال تتعلق إال بأعمال بناء محتملة"أن 
بأنها " سالم اآلن"م حركة واته. وسيحتاج الى موافقة من مختلف األجهزة الحكومية" المدني هذه يطبق

  .، لكن من دون أن ينفي وجود هذه المشاريع"خلطت معطيات ال عالقة لها ببعضها بعضاً"
  3/3/2009الحياة، 

  
  قائمة على التوسع واالستيطان" إسرائيل"سياسة : ركةبعضو الكنيست  .24

م والمساواة، المشاريع اعتبر عضو الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسال:  وفا–رام اهللا 
 ألف بيت استيطاني في 73االستيطانية الضخمة التي جرى الكشف عنها امس، وتتضمن بناء أكثر من 

  .مستوطنات الضفة، جريمة حرب جديدة تقترفها إسرائيل التي قررت أن تتحدى العالم كله
ت من السنوات الماضية، المشاريع االستيطانية لم تتوقف في أي وق"وقال بركة في تصريح صحفي، إن 

 عاما بعدم إقامة مستوطنات جديدة، فإنها ضاعفت حجم 13وفي الوقت الذي التزمت فيه إسرائيل قبل 
جميع المستوطنات من ثالثة إلى أربعة أضعاف وأكثر، إلى درجة أننا نرى حزاما استيطانيا ضخما يمتد 

  .<رقهاعلى طول عشرات الكيلومترات، ليبتر الضفة من غربها إلى ش
 تسيبي ليفني، والمزاعم بأنها ترفض االنضمام "كديما"واستخف بركة بالمواقف التي تعلنها زعيمة حزب 

حكومة ليفني الحالية تقف "إلى حكومة بنيامين نتنياهو ألن األخير ال يقبل بمبدأ حل الدولتين، وقال، إن 
ة للحل مستقبال وستعمل على وراء أضخم واخطر المشاريع االستيطانية التي ستقضي على أي فرص

  .<ديمومة الصراع بما يحمله من كوارث
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ودعا بركة المجتمع الدولي إلى أن ال يغض الطرف عن الجريمة المستمرة في المناطق المحتلة وقال، إن 
هذه المشاريع تتكشف في األسابيع األولى لوالية اإلدارة األميركية الجديدة، التي تزعم هي األخرى أن "

  ."جهات جديدة، وها هي تقف اليوم أمام هذا االمتحان لنرى كيف ستتصرفلها تو
 3/3/2009الحياة الجديدة، 

  
  ليفني تواجه ضغوطا لالنضمام حكومة برئاسة نتنياهو .25

بزعامة وزيرة " كديما"تكشفت أمس بكل وضوح الخالفات في داخل حزب :  برهوم جرايسي-الناصرة
 الحديث عن هذه الخالفات في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فقد أكدت الخارجية تسيبي ليفني، بعد أيام من

ليفني في اجتماع لكتلة حزبها البرلمانية على موقفها ارفض لالنضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين 
نتنياهو، في حين أن الرجل الثاني في الحزب شاؤول موفاز، أعرب عن تحفظه من هذا التوجه الذي 

  .اعتبره خاطئا
ل موفاز في الجلسة ذاتها، إنه يرفض االنضمام إلى حكومة نتنياهو بكل ثمن، وفي كل تركيبة يسعى وقا

استيضاح موقف الليكود أكثر، وفحص " كديما"إليها نتنياهو، ولكن في نفس الوقت كان على حزب 
 بل يجب أن وردت ليفني قائلة، ال معنى لحكومة كل هدفها الحفاظ على وجودها، .إمكانية الشراكة بعمق

  ).مع الفلسطينيين(يكون برنامج يوحدها، وخاصة برنامج متفق فيه على الحل 
يطالبون بأن نتوصل إلى حل وسط مع الليكود، ولكن يجب " كديما"وقالت ليفني إن هناك أعضاء كنيست 

  .تذكيرهم بأننا انفصلنا عن الليكود لهذا السبب السياسي
  3/3/2009الغد، األردن، 

  
  لالنضمام الى حكومة نتنياهو" العمل"حزب يدة داخل معارضة شد .26

 حذر سكرتير عام حزب العمل عضو الكنيست ايتان كابل أمس من حدوث إنشقاق في الحزب إذا -يافا 
ك الى تنفيذ راقرر زعيمه إيهود براك اإلنضمام إلى الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو ، داعيا با

من جانبها ، قالت عضو الكنيست من العمل شيلي . الجلوس في مقاعد المعارضةإلتزامه بعد اإلنتخابات ب
ك إنه لم يعارض فكرة اإلنضمام للحكومة وسيستمر رامن تصريح با" تتعجب"يحيموفيتش إنها 

 باالنضمامداخل الحزب الراغبين " أصحاب المصالح"بالمفاوضات مع نتنياهو ، وهاجمت من وصفتهم بـ
فكرة " سيحاربون"واعلن اعضاء في حزب العمل بأنهم . لحصول على مناصب وزارية للحكومة المقبلة ل

 العمل إلى انضمامكل محاولة لشرعنة "و قال عضو الكنيست عمير بيرتس إن .  في الحكومةاالنضمام
ك تولي منصب وزير ألمن عليه راإذا رغب با"، وأضاف " اإلئتالف الحكومي سيواجه بمعارضة واسعة

  ". منصبه كرئيس للحزب فوراًالتخلي عن
  3/3/2009الدستور، 

  
  "إسرائيل" على الصواريخأطالق نتنياهو يرهن إعمار غزة بوقف  .27

المكلف بنيامين نتنياهو، أمام وفود أجنبية، تحفظه الشديد " اإلسرائيلي"أعلن رئيس الوزراء : آي.بي.يو
  ".ئيلإسرا"على إعادة إعمار قطاع غزة قبل وقف إطالق الصواريخ على 

، أمس، أن نتنياهو وبعدما أبلغ في إحدى الجلسات أن دافعي "جيرولزالم بوست"وذكر موقع صحيفة 
الضرائب األوروبيين قلقون من استثمار مزيد من األموال ليروها تتبدد تدميراً على أيدي الجيش 

ونقلت الصحيفة عن . سامةمن أجل ابت" إسرائيل"، قال نتنياهو إنه ليس مستعداً للتضحية بأمن "اإلسرائيلي"
في ظل " حماس"مصادر مقربة منه أنه سيكون من الصعب أن تتجاوز المساعدات اإلنسانية لتصل 

  ".إسرائيل"استمرار الحركة في إطالق الصواريخ على 
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ونسبت إلى أحد مساعدي نتنياهو أنه مع مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزة بدا وكأن العالم يرى أن 
  . باتت من الماضي، في وقت ما زالت مستمرة بشكل يومي" إسرائيل "الهجمات على

  3/3/2009الخليج، 
  

  يتطلب سنوات" حماس"الحرب على غزة فشلت والقضاء على قدرات : ديختر .28
انتقد آفي ديختر، وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، بشدة األهداف التي حددت للحرب األخيرة  -الناصرة

وقوتها " حماس" فيما يتعلق بهدف القضاء على حركة المقاومة اإلسالمية ضد قطاع غزة، ال سيما
  .العسكرية بضربة واحدة

بضربة " حماس"إن من يعتقد أنه يمكن سحق حركة : "وقال ديختر، في تصريح أدلى به لإلذاعة العبرية
  .تقديره، حسب "إن القضاء على قدرات حماس العسكرية ستستمر سنوات"وأضاف ". واحدة يرتكب خطأ

" الرصاص المصبوب"وأقر الوزير ديختر بأن العملية العسكرية ضد قطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم 
لم تفض هذه العملية إلى وقف : "وقال. فشلت في تحقيق أحد أهم أهدافها وهو وقف إطالق الصواريخ

ات تهريب الوسائل االعتداءات الصاروخية الفلسطينية، ولذا يجب مواصلة العمل على محاربة عملي
  ".القتالية إلى القطاع وتعزيز قوة الردع اإلسرائيلية

  2/3/2009 قدس برس
  

   والبيوت المفخخةاألنفاقاشكنازي قرر أعادة تأهيل وحدات الهندسة بسبب ": معاريف" .29
العبرية بأن الجيش اإلسرائيلي وصل إلى نهاية التحقيقات في عملية الرصاص " معاريف"أفادت صحيفة 

صبوب والتي اعتبر أن منها اإليجابي ومنها السلبي ، وقد أكدت أن قواته التي تواجدت على األرض الم
لم تتمكن من التعامل مع ظاهرة األنفاق أثناء الحرب خاصة تلك األنفاق التي كانت توصل بين المنازل 

ذخائر والعتاد و وبعضها البعض ، والتي كانت تعتبر كطريق آمن لتزويد المقاتلين الفلسطينيين بال
  .االختفاء من على سطح األرض

كانت هناك عدة حوادث تعرضت فيها القوات إلطالق " ولقد صرح ضابط كبير في لواء المظليين قائالً
وال نرى المقاتلين الذين كانوا يختفون في لمح البصر وبعد لحظات " آر بي جي"نار وإطالق قذائف 

  ."نراهم قد خرجوا من شوارع أخرى بعيدة
وقالت الصحيفة أن رئيس هيئة األركان جابي أشكنازي قرر إعادة تأهيل وإعداد وحدات الهندسة 
اإلسرائيلية للتعامل مع البيوت والمناطق المفخخة وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن إحدى أكبر المشاكل 

ل المفخخة والتي التي واجهت الجنود في الحرب على غزة هي الكميات الكبيرة من المتفجرات والمناز
  .واجهت وحدات الهندسة اإلسرائيلية صعوبة في التعامل معها

  3/3/2009الدستور، 
  

   تقدم شكوى شديدة اللهجة لمجلس األمن بسبب استمرار إطالق الصواريخ "إسرائيل" .30
ذكرت صحيفة يديعوت احرانوت اإلسرائيلية اليوم الثالثاء  أن سفير إسرائيل لدى  -القدس المحتلة

قدم رسالة احتجاج وشكوى شديدة اللهجة إلى مجلس األمن، بسبب استمرار " غبريال شلو"س األمن مجل
  .إطالق الصواريخ الفلسطينية على جنوب إسرائيل
قام باستالم الرسالة، حيث تولى األخير " إبراهيم دابش"وأشارت إلى أن مندوب ليبيا في مجلس األمن 

 الشهر الحالي، منوهة إلى أن الدول العربية لها تمثيل دائم في منصب الرئيس الدوري لمجلس األمن في
  .مجلس األمن بالتناوب
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، سقط على إسرائيل 2009-1-18أنه ومنذ وقف إطالق النار في : "وقالت يديعوت أنه جاء في الشكوى
 ووقف أن استمرار إطالق القذائف يعيق التقدم إلنجاز تهدئة"، وأضافت في شكواها " قذيفة100أكثر من 

  ".دائم إلطالق النار، وهذا الشيء يهدد حياة سكان إسرائيل وسكان قطاع غزة
أن استمرار إطالق الصواريخ القذائف على إسرائيل دليل واضح على أن حماس وباقي الفصائل "وتابعت 

تهدد االستقرار في المنطقة، وتسعى إلى القتل واإلرهاب، وفي ظل هذا التصعيد وكرد عليه، فإن 
  ".ائيل ملزمة وبشكل طبيعي بالرد وحماية سكانها وأراضيها من هذه االعتداءاتإسر

وأوضحت الشكوى أن إسرائيل تسعى إلى أن يعود الوضع في الجنوب كما كان عليه قبل شهر ديسمبر 
  .، مدعية أنها لن تتحمل لفترة طويلة، وأنها سترد في الوقت المناسب وبالوسيلة المناسبة2008من عام 

  3/3/2009 ،ة سماوكال
 

  لمصر لسماحها ألبو مرزوق بزيارة غزة" إسرائيلية"انتقادات  .31
بشدة مصر على خلفية السماح للرجل الثاني في " اإلسرائيلية"انتقد مسؤولون في وزارة الحرب : أ.ب.د

  .، موسى أبو مرزوق، بدخول قطاع غزة األسبوع الماضي"حماس"حركة 
نشرت على موقعها االلكتروني، أمس، إنه " جيروزاليم بوست"ة وقال المسؤولون في تصريحات لصحيف

بدخول غزة إال أن الواقع يؤكد أنه عبر )  عاما58(على الرغم من أن مصر نفت السماح ألبو مرزوق 
  .إلى القطاع من فوق األرض وليس من خالل نفق مثلما فعل بعض رجال حماس في الماضي

، واعتبرت وزارة الحرب، قرار مصر "صفعة في الوجه"ووصف مسؤول عسكري هذه الواقعة بأنها 
، جراء قرار رئيس "للتنفيس عن غضبها"طريقة " إسرائيل"السماح له بدخول غزة من دون إبالغ 

الوزراء إيهود أولمرت الشهر الماضي برفض اقتراحها لوقف إطالق النار، وباستخدام قنوات أخرى 
  . للتفاوض حول شاليت

  3/3/2009الخليج، 
  

  ينتقد غياب نظام دفاعي ضد الصواريخ" إسرائيلي"تقرير رسمي  .32
في تطوير نظام دفاعي مضاد للصواريخ " إسرائيل"اعتبر تقرير رسمي نشر أمس أن تأخر : ب.ف.ا

) في فلسطين المحتلة(الجبهة الشمالية "يعود إلى الهدر في األموال واتخاذ قرارات عشوائية، وأوضح أن 
  .من عمليات إطالق الصواريخ" ناك أي نظام دفاعي يحميقد تشتعل مجددا وليس ه

تم "وقال التقرير الذي وضعه مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس قبل الهجوم األخير على قطاع غزة انه 
هدر مبالغ باهظة بسبب اتخاذ قرارات في غير محلها لتطوير نظام دفاعي مضاد للصواريخ خالل 

هذا النظام "فإن " اإلسرائيلي"ب القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون وبحس ".السنوات الثماني الماضية
  ".  ويعد ردا على إطالق الصواريخ على المدن2010 أو مطلع 2009سيصبح عمالنيا بحلول نهاية 

  3/3/2009الخليج، 
  

  وزارة المالية اإلسرائيلية تتوقع أزمة اقتصادية طويلة األمد .33
 المالية اإلسرائيلية أن تستمر األزمة االقتصادية في الدولة العبرية  توقع مسؤول في وزارة– الناصرة

وقال المسؤول عن سوق المال في وزارة المالية  .لفترة طويلة، وذلك تأثراً باألزمة االقتصادية العالمية
ال تبشر بتحسن وشيك، ويجب اإلعداد لمواجهة أزمة طويلة "يدين عنتابي إن المؤشرات االقتصادية 

  ".األمد
، )1948جنوب فلسطين المحتلة سنة (ودعا عنتابي، في ندوة اقتصادية عقدت في مدينة إيالت الساحلية 

أصحاب الحصص المسيطرة من األسهم في شركات التأمين إلى التهيؤ لضخ المزيد من رؤوس األموال 
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 المتفرج، ال يجوز للمصارف أن تقف موقف"ورأى المسؤول اإلسرائيلي أنه  .بهدف تعزيز الشركات
  ".وعليها جباية الديون من الشركات التي تواجه صعوبات

  3/3/2009 قدس برس
  

  أدلة جديدة في قضية فساد أولمرت .34
أعلنت وزارة العدل اإلسرائيلية أمس أن لديها أدلة تؤكد أن رئيس الوزراء المنتهية واليته : رويترز

أسدى خدمات لرجل األعمال اليهودي  ألف دوالر في صندوق سري و350إيهود أولمرت حفظ أكثر من 
وجاءت االتهامات ضمن بيان أصدرته الوزارة قال فيه المدعي العام . األميركي موريس تاالنسكي

مناحيم مازوز إنه يفكر في توجيه اتهامات ألولمرت باالحتيال وخيانة األمانة والحصول على أموال 
  . بشكل غير قانوني

ن الوزارة المؤلف من ست صفحات بالقول إن االتهامات تستند على ورد الناطق باسم أولمرت على بيا
إال أن الوزارة قالت في بيانها إن المدعي العام سيستدعي محامي أولمرت لجلسة استماع . شهادة زائفة

  .مغلقة قبل أن يحدد هل سيوجه تهما مباشرة ألولمرت
أودع أمواالً في حساب خاص حفظه له وأضافت الوزارة أن األدلة الخاصة بالقضية أظهرت أن أولمرت 

. شريكه القانوني السابق خالل فترة توليه منصبي وزير التجارة والصناعة ثم منصب وزير المالية
 ألف دوالر وان األموال كانت 350وأوضحت أن الصندوق في مرحلة من المراحل كان به أكثر من 

  .أحد البنوكمحفوظة في خزنة بمكتب المحامي ثم نقلت لصندوق ودائع ب
  3/3/2009البيان، اإلمارات،  

  
  "صواريخ المقاومة"الدراسة في عسقالن معطّلة حتى إشعار آخر بسبب  .35

نفّذت لجنة أولياء أمور الطالب اإلسرائيليين في مدينة عسقالن الساحلية اإلستراتيجية  -القدس المحتلة
ل الدراسة في المدينة اعتباراً من أمس ، تهديدها بتعطي)1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة (

  .وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل تواصل إطالق الصواريخ من قطاع غزة وسقوطها على المدينة
إن هذا اإلضراب الذي بدأ ويشمل مختلف المراحل الدراسية، سيستمر حتى إشعار آخر :" وقالت اللجنة

ون شيكل لتحصين مؤسسات التعليم في بعد أن رفضت وزارة الجيش مطالبهم رصد خمسة عشر ملي
وكانت قذيفة صاروخية فلسطينية سقطت صباح السبت على مبنى  ".المدينة من الصواريخ الفلسطينية

  .مدرسة في عسقالن، مما تسبب بوقوع أضرار مادية، بحسب ما أعلنته الشرطة اإلسرائيلية
  3/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "الترانسفير"طار خطة االحتالل يهدم منزلين بالقدس في إ .36

هدمت بلدية االحتالل في القدس، أمس، منزلين في حي عين اللوزة في قلب بلدة سلوان  :فلسطين المحتلة
 منزل مهددة بالهدم في إطار مخطط الترانسفير الذي أقرته في 100جنوبي المسجد األقصى، من أصل 

ية هدمت المنزل بما يحتويه، ما أدى إلى محمود العباسي صاحب المنزل إن جرافات البلد"وقال . القدس
وأشار إلى أن الشرطة لم تسمح له بإخراج أي شيء من . تشريده وعائلته المكونة من ثمانية أشخاص

وقال متحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية إن منزالً فلسطينياً هدم أيضاً في جبل المكبر شرق القدس . المنزل
  .المحتلة

  3/3/2009الخليج، 
 
  



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1362:         العدد       3/3/2009الثالثاء  :التاريخ

  ار درج أثري في حي سلوان بالقدس بسبب الحفريات اإلسرائيليةانهي .37
اعلنت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة  إن درجاً أثرياً فـي            :  رويترز – سمر خالد    -القدس المحتلة   

حي سلوان، انهار بسبب الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة تحت أراضي الحي، مشيرة إلى أن الدرج يقع               
  .ع ما يسمى مدينة داود إلى مدخل عين سلوان، بعمق أربعة أمتار وبطول ثالثة أمتاربين وادي حلوة م

وأكد جواد صيام، الناطق اإلعالمي لتجمع أهالي حي سلوان، أن انهيار الدرج والحفـرة التـي أحـدثها                  
ها االنهيار أدت إلى تشقق جدران بعض المنازل المجاورة، محذراً من خطورة استمرار الحفريات وتهديد             

وأشار إلى أن انهيار الدرج األثري، جاء بعد أقل من شهر على انهيار أرضية صف                .لمنازل المواطنين 
مدرسي في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أونروا في المنطقة نفسها، وال تبعد               

  . مترا هوائيا فقط عن الدرج40سوى 
  3/3/2009الرأي، األردن، 

  
  اطنين متأثرين بجراح اصيبوا بها خالل حرب غزة استشهاد مو .38

استشهد مساء أمس االثنين مواطنين اثنين متأثرين بجراح اصيبوا بها خالل الحـرب االسـرائيلية               : غزة
وقالت مصادر طبية فلسطينية ان برهم أبو رجيلة من مدينة رفح جنوب قطاع غـزة،                .على قطاع غزة  

ب القطاع، قد استشهدا في أحد المستشفيات المصرية متأثرين         وعاطف أبو جزر من مدينة خانيونس جنو      
بجراح أصيبا بها خالل الحرب على غزة، وقد تم ادخال جثامينهم الى قطاع غزة مساء أمس عبر معبر                  

  .رفج البري
  3/3/2009 ،وكالة سما

 
   طفال50ً فلسطينياً في الضفة الشهر الماضي بينهم 455االحتالل اعتقل : تقرير .39

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات االحتالل : رام اهللا
اإلسرائيلي اعتقلت أكثر من أربعمائة وخمسة وخمسين مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة من مدن وقرى 

  .الماضي، بينهم خمسين طفالً) فبراير(الضفة الغربية، خالل شهر شباط 
، مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة، أن سلطات االحتالل نفذت خالل الشهر وأوضح رياض األشقر

 عملية توغل واقتحام، ورفعت بشكل ملحوظ من وتيرة االعتقاالت التي تمارسها 520الماضي أكثر من 
ضد الفلسطينيين، كذلك صعدت من إجراءاتها العقابية ضد األسرى، ومارست سياسة اإلبعاد، وطبقت 

على عدد من أسرى قطاع غزة الذين اختطفوا خلل الحرب أو الذين انتهت " اتل الغير شرعيالمق"قانون 
 مواطناً اعتقلوا خالل ثالثة أيام فقط، هذا عدا عن 455أكد بأن منهم مائة من أصل و .مدة محكومياتهم

 بحجة 1948عشرات العمال الفلسطينيين الذين تم اختطافهم من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
   .أنهم ال يحملون تصاريح

  2/3/2009، قدس برس
  

  فلسطينياً من الخليل خالل الشهر الماضي 90اعتقل االحتالل ": نادي األسير" .40
أظهر تقرير أصدره نادي األسير الفلسطيني في مدينة الخليل أن سلطات :  سامي سعيد-رام اهللا 

 من المدينة، في حمالت مداهمة وتفتيش في المحافظة  مواطنا90ًاالحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت أكثر من 
 مريضا، 27وقال مدير النادي أمجد النجار إن من بين المعتقلين  .وبلداتها خالل شهر فبراير الماضي

 طالب، بينما تم تحويل أربعة أسرى لالعتقال اإلداري، مشيرا إلى أن قوات االحتالل 9 طفالً، و13و
، ومعظم القرى، والمخيمات، وذلك بالتزامن مع ممارسات جنود االحتالل داهمت جميع أنحاء المدينة
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الهمجية، بحق األسرى، وعائالتهم، والتي تمثلت باالعتداء عليهم بأعقاب البنادق، والضرب المبرح، 
وأضاف أن عمليات  .واستخدام سياسة التكسير، وتفجير منازلهم، واحتجاز أفراد المنزل في غرفة واحدة

  . المحمومة التي زاولتها قوات االحتالل في المحافظة خالل الشهر الماضي طالت ثالث فتياتاالقتحام
 3/3/2009العرب، قطر، 

  
   التاريخية لتوقف عن تغيير معالم القدس وطمس هويتهال "إسرائيل"تدعو " بيت القدس" .41

المنظمة العربية االلكسو دعت بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية منظمة اليونسكو الدولية و: غزة
التدخل بشكل فاعل لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس، وحذرت من أي عدوان جديد قد يطال 

  .المزيد من المواقع في القدس بقصد طمس هويتها وتغيير تاريخها
" قدس برس"وأوضح بيان صادر عن بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية، أرسلت نسخة منه لـ 

أن القوات اإلسرائيلية أقدمت على تدمير أربعة مباني تاريخية تعود للحقب اإلسالمية والعثمانية 
لقد تم تدمير قصر الحاكم بما : "والبريطانية والحكم المصري خالل عدوان غزة األخير، وقال البيان

 وظل شاهدا على يشكله من لوحة معمارية وتحفة فنية الذي شيد إبان الحكم المصري في الخمسينيات
حقب تاريخية إلى أن عاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ليتخذه مقرا له، وكان شاهدا على عدة زيارات 

 F لرؤساء عدة دول لمدينة غزة، وأقدمت إسرائيل على تدميره بالكامل بقصفه من طائرات الـ  تاريخية
16" .   

شرطة البلدية في مدينة غزة القديمة والـذي        كما أقدمت إسرائيل على قصف مبنى تابع ل       : "وأضاف البيان 
يعود بناؤه إلى فترة الثالثينيات وكان تابعا لبلدية غزة أثناء تولي فهمي بيك الحسيني مهام البلديـة بنـي                   
بالطوب األحمر وشكل فن في العمارة توسط مدينة غزة القديمة، وقد دمرت إسـرائيل نـصف المبنـى                  

  ". جزئي مما اثر على المباني األثرية القديمة المجاورةبالكامل والنصف األخر تعرض لتدمير
  2/3/2009، قدس برس

  
   في غزة يطالب أصحاب األنفاق بإخالئها خشية قصفها"األمن الوطني" .42

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

وقالت مصادر فلسطينية إن األمن الوطني أخطر أصحاب تلك األنفاق بضرورة إخالءها بعد ورود 
ولم تتوقف قوات االحتالل منذ وقف  .إنذارات بإمكانية قصفها من قبل الطيران الحربي اإلسرائيلي

ن شهر عن قصف هذه األنفاق حيث دمرت أكثر من نصفها، بحسب بعض إطالق النار منذ أكثر م
  .التقديرات

  2/3/2009، قدس برس
  

  دخولها إلى غزة"إسرائيل"مواد أساسية تحظر  .43
 14منذ أن فرضت إسرائيل حصارها الشامل على قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه في : غزة

ل مواد أساسية إلى غزة، بحجة أنها قد تستخدم في  منعت وال تزال تمنع إدخا2007) حزيران(يونيو 
 .تصنيع الصواريخ والقذائف الصاروخية وكذلك األنفاق

 :وفيما يلي قائمة بهذه المواد الضرورية والالزمة إلعادة إعمار غزة
اإلسمنت الحصمة، الشيد، مواد الطالء واألخشاب، : كل المواد الداخلة في عملية البناء واإلنشاءات: أوال

 .مواسير البالستيك واإلسفلت
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الماكينات وقطع الغيار التي تستخدم في معامل االسمنت المسلح الجاهز، علما بأن جيش االحتالل : ثانيا
 . معمال24 معمل اسمنت مسلح من أصل 17دمر خالل الحرب 

 .المركبات التي تستخدم في عمليات النقل وقطع الغيار الخاصة بها: ثالثا
 .لالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، والوقود الالزم للسياراتالوقود ا: رابعا

يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تمنع وصول األموال الالزمة لعملية إعادة اإلعمار، منها نقل أموال من 
. بنوك الضفة الغربية لفروعها في غزة، علما بأن البنوك اإلسرائيلية أوقفت كل تعاملها من بنوك القطاع

ق ذلك فان إسرائيل تمنع دخول فرق الخبراء والمختصين في مجال إعادة إعمار وتأهيل شبكة وفو
 .الكهرباء التي تعرضت للدمار بشكل كبير

 3/3/2009الشرق األوسط، 
 

  ينتظر أن يثير سخط اليهود المتشددين في كندا" اقتلو خالد"كتاب  .44
مريكا لطرح أحدث طبعات واحد من أكثر الكتب تستعد دور النشر في كندا وشمال أ :خالد سالمة-تورنتو

 .إثارة وهو الكتاب الذي ينتظر أن يثير سخط اليهود الكنديين وجمعيات الدفاع المتطرفة عن إسرائيل
 لمؤلفه بول ماكجوي يفضح بالتفاصيل Kill Khalidأو باإلنجليزية " اقتلوا خالد"الكتاب الذي يحمل اسم 

 وهي 1997ة االغتيال الفاشلة التي استهدفت خالد مشعل في عام أسرار تورط الموساد في محاول
هذا  .المحاولة التي كادت تتم لوال تدخل الحكومة الكندية بالتنسيق مع الملك حسين ملك األردن الراحل

الكتاب وظهوره في هذا التوقيت من شأنه أن يثير جنون يهود كندا وأمريكا خاصة أن إسرائيل تتعرض 
رة لحملة معارضة وانتقاد شديدين على الجانب الشعبي خاصة ومن مختلف الجاليات حاليا ومنذ فت

  .واألصول التي يتألف منها النسيج الكندي الذي يعد أكثر الشعوب تعددا من حيث الثقافات واألعراق
 3/3/2009الشرق، قطر، 

  
    "الوطن البديل" يدعو لعدم االلتفات ألي كالم حول العاهل األردني .45

أكد الملك عبداهللا الثاني دعم األردن لألشقاء الفلسطينيين فـي سـعيهم لتلبيـة حقـوقهم                :  بترا –عمان  
المشروعة ، خصوصا حق إقامة الدولة المستقلة وعلى استمرار التنسيق األردني مـع الـدول العربيـة                 

ل جاللتـه   وفي رد على مداخلة حول ما يسمى بموضوع الوطن البديل ، قا           . لمواجهة التحديات اإلقليمية  
يا ريت انه نحن كأردنيين نأخذ قرار اآلن انه نبطل نحكي عن الوطن البديل ألنه إحنا اللي عـم نفـتح                     "

  .، وأن ال نلتفت إلى أي كالم حول هذا الموضوع من إسرائيليين أو غيرهم" الموضوع
  3/3/2009الدستور، 

  
  لمنطقةالدولة الفلسطينية المستقلة ضمان لألمن واالستقرار في ا: جودة .46

 ناصر جودة مساء امـس فـي اجتمـاع مجموعـة             األردني  شارك وزير الخارجية   : بترا –شرم الشيخ   
 . التي تضم اضافة الى االردن مصر والعراق ودول الخليج العربي والواليات المتحدة االميركية             6+3+1

ثاني المستمرة وتأكيداته   واعاد جوده في كلمة القاها خالل االجتماع التاكيد على توجيهات الملك عبداهللا ال            
ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة وهي مفتـاح الحـل للقـضايا االخـرى، وان                  

  .االستقرار في المنطقة لن يتحقق اال من خالل اقامة دولة فلسطينية مستقلة
ثاني المستمرة وتأكيداته   واعاد جوده في كلمة القاها خالل االجتماع التاكيد على توجيهات الملك عبداهللا ال            

ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة وهي مفتـاح الحـل للقـضايا االخـرى، وان                  
  .االستقرار في المنطقة لن يتحقق اال من خالل اقامة دولة فلسطينية مستقلة
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ضرورة ايجـاد   وخالل لقائه على هامش المؤتمر عددا من وزراء الخارجية العرب واالجانب اكد جودة              
وقال ان حل الدولتين ومركزيـة القـضية        . آلية لمفاوضات سالم جادة تؤدي الى اقامة الدولة الفلسطنية        

الفلسطينية والجانب السياسي في غاية االهمية، مؤكدا موقف االردن الداعم للقضية الفلسطينية ومركزيتها             
  . ليةواهمية قيام الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدو

 3/3/2009الرأي، األردن، 
  

  وتشكيك في جدواها... خطوات انفتاحية .. استباقاً لشروط اميركية جديدة: األردن .47
 فاجأ نادر الذهبي، رئيس الوزراء ، األردنيين ثالث مرات أخيراً بإبدائه حماسة : رنا الصباغ-عمان 

ـــياسية تجاه توسيع قاعدة غير معهودة حيال تسريع ملف الحريات العامة وسط غياب إرادة س
  .1988المشاركة الشعبية منذ قــرار العودة للديمقراطية عام 

 سنة في مرحلة العمل الحزبي السري ثم العلني، 40اختار الذهبي اليساري موسى المعايطة، الذي قضي 
اية ظلت وزيراً للتنمية السياسية في أول تعديل على حكومته على أمل إعطاء صدقية لدور حقيبة وزر

  . لصالح نفوذ وزارة الداخلية وسطوتها2003منذ استحداثها عام » ديكور سياسي«مجرد 
وبعد االجتماع األول للفريق الوزاري الجديد، أعلن الذهبي أن قضية اإلصالح السياسي تتصدر أولويات 

يلملم أثار القرار وفي ذلك مفارقة بعد أن أمضى سنته األولى في الرئاسة . الحكومة في المرحلة المقبلة
الجريء الذي اتخذه بوقف الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية قبل أن تلقي األزمة المالية العالمية 

  .بظاللها على بلد محدود الموارد الطبيعية يواجه تحدي الفقر والبطالة
رة كتاب يوم الخميس الماضي أكد الذهبي التزامه الشخصي بالملف اإلشكالي خالل غداء عمل مع عش

علل ذلك بضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات السياسية . زوايا في الصحف األردنية
الناجمة عن انسداد أفق الدولة الفلسطينية غرب النهر، والستباق ضغوط قد يفرضها الرئيس األميركي 

ن سنوياً ما يقارب نصف وتوفر واشنط. الجديد باراك أوباما لربط المساعدات المالية بجهد الدمقرطة
  .بليون دوالر من المساعدات االقتصادية للمملكة

لكن الرئيس الذهبي، بحسب غالبية الكتاب، لم ينجح في إقناعهم بأنه يمتلك تصوراً سياسياً واضحاً حيال 
األولوية تظل تعديل قوانين . مدى ونوعية هذا اإلصالح والملفات التي سيطاولها وآلية العمل لتحقيقها

  .األحزاب النقابات المهنيةاالنتخاب واالجتماعات العامة وتسجيل الجمعيات الخيرية وبعدها قوانين 
أجواء التشاؤم التي تسيطر على اإلعالميين ال تختلف كثيراً عن مواقف سياسيين وحزبيين يشككون 
بوجود توجه جاد لالنفتاح بعد معايشة تجارب حكومية فاشلة وسماع وعود ملكية لم تتمخض عن نتائج 

 من أصول فلسطينية يطالبون بحق نصف سكانها(على ارض الواقع في مملكة لها خصوصية سياسية 
   ).1948العودة والتعويض منذ تشريدهم على دفعات بعد عام 

ويتساءل البعض عن الكيفية التي سيتم فيها تفعيل إصالحات سياسية تحاكي الحاجة لتطوير وعصرنه 
 المنظم، أو أساليب وأدوات الحكم، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من دون تعزيز نفوذ التيار اإلسالمي
تلك المعايير . ودفع ثمن كلفة التخلي عن منطق الترضيات العشائرية والحسابات الجغرافية والجهوية

باتت تتعمق مع كل تعديل وزاري وسط استمرار رجال الدولة المتنفذين والمحافظين العزف على وتر 
مفهوم دولة القانون والمساواة في أو تركيبة النظام السياسي في حال تعزز » الهوية الشرق أردنية«تهديد 

  .الحقوق المدنية
 يوزع المقاعد بطريقة ال 1993فقانون االنتخاب الحالي القائم على الصوت الواحد منذ تعديله عام 

تتناسب مع كثافة السكان في الدوائر االنتخابية ذات الكثافة السكانية المختلطة، لصالح تقوية حظوظ 
  .ليها القوى العشائريةمرشحي مناطق بعيدة تسيطر ع
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المهندس المعايطة، من جهته، يبدو مندفعاً وواثقاً وهو يروج للتوجهات الجدية للحكومة في الولوج في 
األولوية لقانون االنتخاب من دون استبعاد تقديم المشروع في الدورة المقبلة . ملف اإلصالح السياسي

  .الى طرح هكذا قانون) ب نوا110 من أصل 21(للمجلس، حيث تدعو كتلة اإلخاء 
لتطوير الحياة السياسية باتجاه التعددية وقيم العمل «وقال المعايطة أن قانون االنتخاب بات ضرورة 

  .»الجماعي واالرتقاء بالعمل السياسي والبرلماني بأتجاه البرامجية
اب حول هذا القانون وقال انه لن يفتح حوارات ونقاشات جديدة مع الفعاليات السياسية والمجتمعية واألحز

تحديداً، فقد اشبع بحثاً ومقترحات وتوصيات، سواء في لقاءات حكومية سابقة مع األحزاب والفاعليات، 
فالمطلوب، برأي . »كلنا األردن»و» األجندة الوطنية«و » األردن أوالً«أو من خالل توصيات لجان 

  .، وبالشراكة الكاملة مع البرلمانالمعايطة، وضع آلية للتوافق الوطني تنتج قانوناً توافقياً
قبل مجيئه لهذا المنصب، عمل المعايطة مع مجموعة من الشخصيات الوطنية على بلورة مشروع 
إصالح سياسي تدريجي يراعي الحساسية السياسية األردنية ويطالب باعتماد نظام االنتخاب المختلط الذي 

. لقائمة النسبية على مستوى الوطن والمحافظةيجمع بين التصويت لمشروع الدائرة، وبين صوت آخر ل
  .هذا المطلب تجمع عليه المعارضة

  .وكانت النية أن يرفع المشروع المتكامل للملك عبداهللا لطلب دعمه
 قبل أن تتراجع 1991السيد طاهر المصري، عمل رئيساً للوزراء في أوج االنفتاح السياسي عام 

، يقول إنه تعلم أن ال يصدق 1994ة السالم مع إسرائيل عام الحريات العامة مع اقتراب توقيع معاهد
  .وعود التحديث السياسي إال عندما يتحقق شيء منها

صحيح هناك نيات ... عبارة اإلصالحات السياسية انتهى مفعولها من كثرة ترديدها«أن » الحياة»وقال لـ
  .»ك ال يكفيعبر عنها الرئيس وهناك وزير إصالحي أعرفه جيداً واحترمه، لكن ذل

وهناك العديد من األفكار التي صيغت مرات ومرات . كلنا مؤمنون بضرورة اإلصالح السياسي«: وتابع
على يد لجان ملكية ووزارية، ومبادرات جاءت من حكومات، وأفكار جاءت من لقاءات عقدت مع 

يعاد من دون أن يحصل أحزاب وُأعيدت األفكار في كتب التكليف السامي مراراً، وما زال الكالم يكرر و
  .»شيء على األرض

ويرى المصري أن اإلصالح السياسي هو رزمة متكاملة ومتالزمة تحتاج لسن قوانين ناظمة للحريات، 
وحكومات قوية قادرة على أخذ قرارات مصيرية داخلية وخارجية والتفاهم مع القوى الوطنية، وبرلمان 

رقابية في أجواء تمكن المرأة واإلعالم والعمل الحزبي، فاعل قادر على القيام بمهامه التشريعية وال
  .وتعزز االستقالل القضائي، وتقوي دور المجتمع المدني

رحيل غرايبة، الذي أنخرط قبل أكثر من » جبهة العمل اإلسالمي«ويشاطره الرأي نائب أمين عام حزب 
. كية دستورية في األردن شخصية تعمل من أجل تحقيق مل100جديدة قوامها » جبهة وطنية«شهر في 

، 1952وترتكز المبادرة على انتخاب رئيس الوزراء أو اختياره نيابياً بخالف الدستور المعمول به منذ 
التيار اإلسالمي الذي يطالب بألغاء معاهدة السالم . والذي يعطي الملك صالحية تكليف وإقالة الرئيس

لكن توقيت التحرك أثار انتباه الجهات الرسمية . يعتبر تصرف غرايبة فردياً، وال يعكس رأي الحزب
  .التي فرضت تعتيماً عليه في وسائل اإلعالم المحلية

مضيعة للوقت من دون مضمون وال يمثل أي «أن إعالن الرئيس األخير بمثابة » الحياة»وقال غرايبة لـ
على شيء اسمه إصالح ال تؤشر الطريقة التي أجرى فيها الرئيس تعديله األول «: وتابع قائالً. »أمل

فهو لم يشاور القوى السياسية قبل التعديل وعمل على أسس محاصصة بعيدة عن المنطق : سياسي
  .»السياسي

اإلسالميون يعرفون أن الحكومة تعكف حالياً على مراجعة االمتيازات التي منحتها لإلسالميين خالل 
رى في الشارع على صهوة مشاعر الجماهير الثمانية شهور الماضية والتي ساعدتهم على التمدد مرة أخ
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وكشفت االختالالت التي تعتري الحركة الشعبية وضعف . المنددة بالعدوان اإلسرائيلي األخير على غزة
الحضور المنظم أللوان الطيف السياسي واالجتماعي األخرى وفي شكل خاص القاعدة التي يستند إليها 

  .الحكم
خارجية تتجمع وتشكل حالة ضاغطة للتقدم خطوات على طريق يدركون أن عوامل كثيرة داخلية و

  . درجة180االصالح المنشود، لكنهم ال يراهنون على تغيير 
ويخلص وزير التربية والتعليم السابق سعيد التل، أحد رجاالت الدولة ممن عاصروا الملك الراحل حسين 

 الى ان الحياة 1999بداهللا الثاني عام بن طالل لحوالى نصف قرن قبل أن تنتقل الوالية ألبنه البكر ع
السياسية في األردن بحاجة ماسة لمأسسة، ولميثاق وطني يكون مرجعية فكرية للعمل السياسي االدرني، 
وألحزاب لها برامج وطنية وحضور في الشارع بجانب اإلسالميين والعشائرية، أي القوى األكثر 

  .تنظيماً
  3/3/2009الحياة،  

  
   قافلة287والعدد ... أردنية إلى غزةقافلة مساعدات  .48

 عبرت جسر الملك حسين امس قافلة مساعدات إنسانية جديدة الى قطاع غزة             : بترا –جسر الملك حسين    
تتضمن عشر شاحنات تحمل تسعين طنا من المواد االغاثية المتنوعة مـن مـستلزمات طبيـة وادويـة                  

 من الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية والفعاليـات        وجاءت مواد القافلة مساهمة    .وبطانيات ومواد تموينية  
/ الشعبية االردنية وهيئة مستثمري المناطق الحرة االردنية ونقابة تجار ومصدري المنتجات الزراعيـة              

 باالتفاق مع وكالـة االونـروا  التـي سـتقوم     287وتم تحديد مواد القافلة التي تحمل الرقم  .فرع اربد   
 بتوزيعها هناك

  3/3/2009ألردن، الرأي، ا
  

  ومخيم البارد "إسرائيل" مليون دوالر إلعمار ما دمرته 800نحتاج : السنيورة .49
أعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمام المؤتمر الدولي إلعادة أعمار غزة، امس، ان لبنان ما زال 

اسرائيل خالل عدوان  مليون دوالر إلكمال عملية إعادة إعمار ما دمرته 500يحتاج إلى ما يزيد عن الـ
تموز والتي ليس بمقدور الدولة اللبنانية أن تتحملَها، وأمامنا مسؤوليات إعادة إعمار مخيم نهر البارد 

تكرار المآسي «الذي لم تكتمل المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة بشأنه، معتبرا ان )  مليون300(
العادل لقضية فلسطين، واستمرار االحتالل وتمسك إسرائيل التي نعيشها سببه غياب الحل السلمي الشامل 

ان السالم القائم على العدل، كفيٌل بأن يضرب «، وشدد على »بمبدأ استخدام القوة والقهر والعنف
ال يزال يعاني من آثار العدوان اإلسرائيلي، وهو سيبقى مع سكان الجنوب، «واكد ان لبنان  . »التطرفَ

لكننا ال نزال : ، مشيرا الى جهود اعادة االعمار بعد عدوان تموز، وقال»لة مقبلةيعاني لسنوات طوي
 مليون دوالر إلكمال العملية كلها والتي ليس بمقدور الدولة اللبنانية أن 500نحتاج إلى ما يزيد عن الـ

جئين ال تزال أمامنا في لبنان أيضا مسؤوليات إعادة إعمار مخيم نهر البارد لال: أضاف. تتحملها
الفلسطينيين، الذي لم تكتمل المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة بشأنه وال للمناطق المحاذية التي 

لذلك فإن لبنان بحاجة للمساعدة لالنطالق في إعادة بناء المخيم ومحيطه مجددا . تعرضت لضرر كبير
 ألفا، من 33غ عددهم أكثر من بما ال يقل عن ثالثمئة مليون دوالر، ألن ترك سكان المخيم، الذين يبل

دون مساكن تتوافر فيها مواصفات الحد األدنى للعيش اإلنساني، من شأنه أن يعيد استيالد مآس أخرى 
أمنية واجتماعية، ال نستطيع تحملها في لبنان فضال عن كونها تستولد تداعيات أمنية وسياسية أخرى 

 . رمزياً في إعمار غزة بمليون دوالروأعلن مساهمة لبنان  . كبيرة في المنطقة وخارجها
 3/3/2009السفير، 



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1362:         العدد       3/3/2009الثالثاء  :التاريخ

  
 

  مبارك يحدد خمسة شروط إلنجاح عملية إعادة اإلعمار .50
حدد الرئيس حسني مبارك خمسة متطلبات إلنجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة هي سرعة التوصل 

 أمام مستلزمات البناء، ألن التفاق للتهدئة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بما يضمن فتح المعابر
، وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة »يضع عملية إعادة اإلعمار في مهب الريح«إغالقها 

ال تتعامل مع مواردها المالية كغنائم «وفاق وطني تتولى اإلشراف بالتنسيق على إعادة اإلعمار في غزة 
ولية تحظى بثقة المانحين، وتفعيل دور األمم المتحدة ، واالتفاق على آلية د»حرب وتنأى بها عن الفصائل

كمظلة لجهود إعادة اإلعمار، وأخيراً متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الدولي لدعم االقتصاد الفلسطيني 
  .إلعادة إعمار غزة والوفاء بما سيشهده من تعهدات

 أن أموال العالم ال يمكنها أن وأعرب في كلمته عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية، وأكد
وشدد على أن . تعيد من سقط من الشهداء، أو أن تعوض الجرحى والمصابين من المدنيين األبرياء

األولوية الرئيسة هي التوصل الى اتفاق للتهدئة في غزة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، معرباً عن 
: وقال. لجوالت الكثيرة لالتصاالت المصرية بين الجانبينأسفه لتراجع إسرائيل عما وافقت عليه خالل ا

بربط اتفاق التهدئة بملف تبادل األسرى، فإن مصر ماضية في اتصاالتها ) إسرائيل(على رغم تمسكها «
  .»مع إسرائيل لتعديل مواقفها كي نتوصل التفاق للتهدئة في أسرع وقت

من خادم » المساهمة السخية«لتمويل، وأشاد بـ ودعا المانحين إلى إعالن تعهدات ملموسة لمساهمات ا
يمكن أن تمثل نواة «الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز ومقدارها بليون دوالر، وقال إنها 

إن العدوان على غزة «واضاف . »صلبة لتعبئة المساهمات العربية والدولية المطلوبة إلعادة إعمار غزة
هشاشة الوضع «وأضاف أن العدوان كشف . »وهر القضية الفلسطينيةيجب أال يصرف أنظارنا عن ج
الوضع في منطقة الشرق األوسط بات منذراً بالخطر واالنفجار أكثر ... في الشرق األوسط وخطورته

من أي وقت مضى ما بين تطرف متصاعد يغذيه تأخر السالم، وقوى إقليمية تسعى إلى جر المنطقة إلى 
 .»ت عسكرية تقوض األمل في التوصل إليهحافة الهاوية ولمواجها

  3/3/2009الحياة، 
  

  العدوان اإلسرائيلي جعل خيار السلم بعيد المنال: الفيصل .51
وزير الخارجية ، أن  شرم الشيخ منأشرف الفقي عن مراسلها 3/3/2009 الوطن، السعودية، ذكرت

 سعود الفيصل حمل أمس إسرائيل رئيس وفد المملكة إلى مؤتمر إعادة إعمار غزة في شرم الشيخ األمير
مسؤولية تدمير قطاع غزة، مؤكدا أن عدوانها خلف أزمة اقتصادية وكارثة إنسانية فاقمت األوضاع 

  .المتدهورة، موضحا أن هذا العدوان جعل خيار السالم بعيد المنال
طيني المجتمعين في مؤتمر إعمار غزة بالبحث عن حل للخالف الفلس، في كلمته، وطالب الفيصل

الفلسطيني ليعود الصف الفلسطيني كلمة وموقفا واحدا موحدا، معربا عن استعداد السعودية للمساهمة 
  .الفاعلة في كل ما يسهم في تحقيق التطور والنماء الفلسطيني

وقال إن المملكة تطالب األشقاء الفلسطينيين باحتواء الخالفات الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية وحماية 
ق الوطني واللجوء للحوار لحل الخالفات حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني واستقاللية قراره الوفا

  .السيادي، ألن هذا هو طريق الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته وآماله ودعم المجتمع الدولي لهذه اإلرادة
عبدالعزيز بإطالق حملة كما أشار وزير الخارجية إلى تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن 

،  مليون ريال سعودي228تبرعات عاجلة إلغاثة األشقاء الفلسطينيين حيث بلغت التبرعات أكثر من 
ونوه أيضا بما أعلنه الملك عبد اهللا خالل قمة الكويت االقتصادية في يناير الماضي من تقديم منحة مليار 
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لى ما أطلقته دول مجلس التعاون لدول الخليج كما أشار إ. دوالر مساهمة في جهود إعادة إعمار غزة
  .العربية من برنامج إلعادة إعمار غزة

وأكد الفيصل مجددا أن الخيار بين السالم والحرب الذي قدمته مبادرة السالم العربية إلسرائيل لن يكون 
  .وأن المبادرة لن تبقى على الطاولة إلى األبد، مفتوحا في كل وقت

 اإلعمار لن تكون مجدية أو مفيدة في ظل افتقاد األمن واالستقرار، مشيرا إلى أنه وأكد الفيصل أن إعادة
  .من غير المقبول أو المعقول أن يتم اإلعمار وتأتي إسرائيل لتدمر ما تم بناؤه

الفيصل أوضح أن ، أن شرم الشيخ من -واس ربيع شاهين، عن مراسلها  3/3/2009 عكاظ، وأضافت
طينيين من أجل إعادة إعمار غزة ستصرف إذا لم تكن هناك معوقات تحول دون األموال الممنوحة للفلس

وقال إن المملكة استحدثت آلية لتقديمها عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع البنك . ذلك
اإلسالمي للتنمية والمنظمات الدولية الموجودة على األرض، إلدخال المواد المطلوبة واختيار 

وأضاف في تصريح أمس في ختام المؤتمر أن إدخال المواد واألجهزة  . التي سيتم تنفيذهاالمشروعات
الالزمة للبناء لن يتأتى إذا كانت هناك معارضة إلدخالها، لكن هناك ما هو أهم من ذلك، وهو ما أن 

.. رة ثانيةتنتهي هذه المشاريع المقصود بها رفع مستوى معيشة الفلسطينيين، فإنها إذا ما بنيت تهدم م
 .لذلك يجب أن تكون هناك ضمانات لعدم تكرار ذلك

  
  موسى يطلب ضمانات بعدم تدمير غزة مجددا .52

طلب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ضمانات لعدم تدمير قطاع غزة مجددا، مؤكدا  -الحياة 
إنما تظلل فدائيا، مرفوضة إنما يخفي إرهابيا وكل شجرة ) في فلسطين(الحجة السقيمة بأن كل مبنى "أن 

  ".وكاذبة
واقترح في كلمته أن يشير البيان الختامي للمؤتمر إلى رفض المجتمع الدولي سياسات التدمير والتخريب 

باستخدام قوة غير متكافئة وأسلحة بالغة األثر واسعة الضرر يحرمها الضمير "في األراضي المحتلة 
  . الحاسمة بعدم المس بالبنية األساسية لألراضي المحتلة مجددا، والمطالبة"الدولي بل والقانون الدولي

واعتبر أن االجتماع يمثل رسالة قوية مفادها أن العالم يقف مع شعب فلسطين وأن المجتمع الدولي لن 
وإنما أيضا بضمان أن "وقال إن الحل لن يتم فقط بإعادة البناء . يقبل وضعه كرهينة لهذه الحلقة المفرغة

، مضيفا "ناء لن يدمر مرة أخرى، وأن على االحتالل اإلسرائيلي أن يلتزم القانون الدولي اإلنسانيهذا الب
  ".كان كارثة سياسية بل وسقطة حضارية"أن إعفاء إسرائيل من هذا االلتزام 

استهداف األطفال والمدنيين سواء كانوا فلسطينيين أم إسرائيليين أمر يجب أن يتوقف، لكنها "وأوضح أن 
، مشيرا إلى أن المبادرة العربية "ي النهاية مسؤولية االحتالل اإلسرائيلي الذي هو أصل البالء كلهف

وهي ال تزال مطروحة حتى اآلن من دون وجود طرح " سالما مشرفا لجميع األطراف"للسالم تعرض 
  .سلمي إسرائيلي اطالقا

  3/3/2009الحياة، 
  

 "إسرائيل"ألننا رفضنا التطبيع مع نتعرض لهجوم أميركي : رئيس وزراء الجزائر .53
انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، مالحظات أبدتها وزارة : بوعالم غمراسة: الجزائر

يتعرض للهجوم «وقال إن بلده . الخارجية األميركية حول الحريات وأوضاع حقوق اإلنسان بالجزائر
 .»اعد عسكرية أميركية فوق أراضيهألنه رفض إقامة عالقات مع إسرائيل واعترض على نشر قو

ونقل التلفزيون الحكومي عن أويحي انتقادات شديدة اللهجة حيال تقرير وزارة الخارجية األميركية 
ينبغي على واشنطن «: ومن بين ما قال. السنوي، الذي عرض وضعا قاتما عن حقوق اإلنسان بالجزائر

 في حقوق اإلنسان وال يحق لها بالذات أن تتكلم فهي ليست أهال إلعطاء دروس.. أن تنظف بيتها أوال
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لقد تم إعداد «: وتابع مبديا استياء السلطات من التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضي. »عن التعذيب
هذا التقرير ضد الجزائر، ألنها مصرة على رفض إقامة عالقات مع إسرائيل وألنها ترفض أيضا نشر 

مسؤولة أمام مواطنيها الجزائريين وما عدا ذلك «را إلى أن الحكومة مشي. »قواعد عسكرية فوق أراضيها
 .»وكل ما يقال ال يهمنا

 3/3/2009الشرق األوسط، 
  

  نرفض دعم عباس الفاسد: الطبطبائي الكويتي النائب .54
محمد الصباح عن تبرع    .اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د        :  كونا -شرم الشيخ   
  . مليون دوالر للسلطة الفلسطينية للسنوات الخمس المقبلة200غ الكويت بمبل

وقال في كلمته امام مؤتمر اعادة اعمار غزة في شرم الشيخ امس ان هذا التبرع من جانب دولة الكويت                   
، يأتي من منطلق التزام الكويت حكومة وشعبا بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة                

  .التبرع سيكون من خالل برنامج اعادة اعمار غزة الذي اعلن عنه في الرياض اخيرامشيرا الى ان هذا 
وليد الطبطبائي وزارة   .طالب النائب د  ، وفي اول تعليق نيابي على هذا التبرع الكويتي للسلطة الفلسطينية         

الكـويتي  الشعب "مؤكدا ان ، "كونا"الخارجية بتوضيح عاجل لتصريحات الشيخ محمد الصباح التي نقلتها  
وتسعى اآلن الى العودة    ، ال يقبل تقديم امواله الى سلطة محمود عباس التي ينخرها الفساد طوال وعرضا            

الى غزة على ظهر المساعدات االنسانية بعد ان عجزت عن دخول القطاع من قبل على ظهـر دبابـات                
بته وكالة االنباء الكويتية    اتمنى ان يكون ما نس    : "واضاف الطبطبائي في بيان له امس      ".الجيش الصهيوني 

وان تبقى الكويت ملتزمة بمساعداتها للشعب الفلسطيني الشقيق بعيدا عـن           ، لوزير الخارجية غير صحيح   
  ".وأال تدعم سلطة عباس ضد المقاومة، التسييس او التورط في خالفات الفصائل

  3/3/2009السياسة، الكويت، 
  

  صب المرشد العاممصر ينفون وجود خالف مع حماس حول من اخوان .55
نفت جماعة اإلخوان المسلمين التصريحات التي أطلقها مؤخراً المستشار عدلي حسين محـافظ             : القاهرة

القليوبية وأحد أبرز رموز النظام المصري بشأن وجود صراع خفي بين إخوان مصر وحركـة حمـاس      
إلى أنه ال صـحة مطلقـاً       وأشارت مصادر الجماعة     .على منصب المرشد العام للتنظيم الدولي لإلخوان      

لتلك المزاعم التي أطلقها حسين والذي دأب على الهجوم على الجماعة في مختلف المناسـبات وإلحـاق                 
ـ    .المزيد من التهم جزافاً عليها     القدس العربي أكد محمـد مهـدي عـاكف أن          'وفي تصريحات خاصة ل

ة بين الفصيلين وإنما غاية ما يهم       العالقة بين حماس واالخوان شديدة القوة وليس هناك من مصلحة خاص          
كال الجانبين هي المصالح العليا للشعب الفلسطيني الذي بات بمفرده يواجه وبصدره العاري أعتى قـوة                

  .في العالم
أضاف بأن من يدعي بأن حماس تتصارع لنيل منصب ما أو البحث عن وسام هم كاذبون وذلك ألن كل                   

لغاشم أما ما يتردد حول وجود أجندة لقادتها من اجل البحث عـن             ما تبتغيه الحركة هو دحر اإلستعمار ا      
وقـال مرشـد الجماعـة ان        .مناصب أو هبات عالمية لقادتها فذلك كالم مرسل اليوجد عليه أي دليـل            

  .اإلخوان دأبوا على عدم الرد على تصريحات حسين التي اليوجد لها اي أساس من الصحة
  3/3/2009القدس العربي، 

  
  و إلى رفع الحصار تمهيداً لإلعمارالمعلم يدع .56

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رده على سؤال عن تصريحات وزيرة : شرم الشيخ، دمشق
ال نريد أن ": "حماس"الخارجية األميركية هيالري كلينتون بأن األموال األميركية لن تذهب الى حركة 
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د أن تذهب إلعادة إعمار غزة وألهل غزة، وهناك طرق تذهب أي أموال إلى هذه الجهة أو تلك، فقط نري
، مشيراً إلى وجود آلية لدى األمم المتحدة، وهنالك آلية لالتحاد األوروبي، وآلية "عدة ألن يتم ذلك
". ومن خالل التنسيق بين الجهات الثالث، اعتقد أن إعادة إعمار غزة ستتم بشكل سليم"للجامعة العربية 

عن إعادة اإلعمار وإسرائيل ما زالت تغلق المعابر وتفرض الحصار، فمن دون كيف نتحدث : "وتساءل
رفع الحصار وفتح المعابر يبقى موضوع إعادة اإلعمار مؤجالً، لذلك هذا المؤتمر يجب أن يمارس 

  ".الضغط على إسرائيل كي تقوم بذلك
".  في المملكة العربية السعوديةمرتاحة جداً لما تشهده من تطورات لعالقاتنا مع األشقاء"وأكد أن بالده 

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الخطوات في اتجاه جهود الطرفين نحو تعزيز التضامن العربي 
الذي يعتبر مظلة مهمة لمساعدة الحوار الفلسطيني، معرباً عن أمله في نجاحه في التوصل إلى قواسم 

إلى منظمة التحرير " حماس"ل حكومة وفاق وطني وانضمام مشتركة لكل القضايا التي تفرق بينهم وتشكي
الفلسطيني وتشكيل قوات أمن وطنية، وكل الملفات التي سيتناولها الحوار الوطني الفلسطيني ألن هذا هو 

  ".القاهرة والرياض تسيران كذلك في الطريق الصحيح: "وأضاف. الطريق لصون قضية فلسطين
  3/3/2009الحياة، 

  
  المصالحة الفلسطينية تحتاج إلى وقف التدخالت غير العربية: ايدعبداهللا بن ز .57

أعرب الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، عن اعتقاده بأن المصالحة الفلسطينية تحتاج إلى 
وقف بعض التدخالت التي تقوم بها بعض الدول غير العربية، وهي تدخالت غير مقبولة والبد أنه 

: وقال في تصريحات أدلى بها امس على هامش المؤتمر الدولى إلعمار غزة .ية لهاستكون هناك نها
اعتقد أن اإلخوة في حماس مدركون أن هناك اطرافاً غير متقبلة لهذه المصالحة وستتضرر منها، ونؤكد 

ن ، وا"ابومازن"اننا كدول عربية ندفع في اتجاه إنجاز المصالحة وإنجاح السلطة الفلسطينية والرئيس 
يكون للشعب الفلسطيني الحق في العيش بسالم وكرامة في أرضه وتحت سلطته المستقلة ودولته 

  .المستقلة
وقال انه من المهم اآلن مساعدة اخواننا الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

المثمر الذي قاموا به ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض، ونشكرهم على العمل " أبومازن"
في الضفة الغربية، وتشجيعهم للفلسطينيين إلعادة وحدتهم والعمل المشترك بدال من هذا االنقسام غير 

  .المقبول بين الضفة وغزة
اعتقد ان االخوة في حماس مدركون مدى : قال سموه" حماس"وحول ما اذا كان يود توجيه كلمة لحركة 

دون نجاح السلطة الفلسطينية في الضفة، ويرون معاناة اخواننا االلتزام الدولي والعربي، ويشه
يريدون مخرجا لما هم فيه اليوم، واعتقد أن " حماس"الفلسطينيين في غزة، واعتقد أيضا أن االخوة في 

المخرج هو ما تبذله جمهورية مصر العربية حاليا من جهود كبيرة إلنجاح المصالحة الفلسطينية  
  .الفلسطينية

  3/3/2009، الخليج
 

   مليارات دوالر3مساعدات اإلمارات للشعب الفلسطيني تجاوزت  .58
ان دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت ومازالت "الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية  قال

ثابتة في مواقفها من دعم السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض 

  ".في نضالهم من أجل استرداد الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني
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ان بالدي ال تتردد في تقديم الدعم السياسي واالقتصادي واالنساني للقضية الفلسطينية "وأضاف سموه 
تقديم المساعدات المباشرة للشعب الفلسطيني لمواجهة الظروف الصعبة وتوفير المساعدات كما التزمت ب
  ".الحياتية اليومية

وأشار الى المساعدات التي قدمتها دولة االمارات وشملت البنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمدن 
لمساعدات المقدمة من اإلمارات السكنية التي بلغت قيمتها أكثر من ثالثة مليارات دوالر باإلضافة ل

ان هذا التبرع سيكون من خالل " مليون دوالر، وقال 174لقطاع غزة خالل األحداث األخيرة وبلغت 
آذار الحالي من قبل مجلس / برنامج إعمار غزة الذي أعلن عنه في الرياض في االول من مارس

  .التعاون لدول الخليج العربية
ن يوفق مؤتمرنا هذا لما فيه خير الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بشكل في الختام أدعو اهللا ا"وقال 
  ".عام

  3/3/2009الخليج، 
 

   ألف دوالر327توقع اتفاقيتين لخدمة أطفال فلسطين بقيمة " سالم يا صغار"حملة  .59
مبادرة "سالم يا صغار"ضمن المشاريع المستمرة لخدمة أطفال فلسطين والتي تدعمها حملة  -الشارقة

ارقة لدعم أطفال فلسطين، التي انطلقت العام الماضي بمبادرة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد الش
القاسمي، حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 

 لخدمة الشارقة، رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة، وقعت إدارة الحملة في رام اهللا اتفاقيتي تعاون
وبذلك يصل عدد  ).دوالر327،382(أطفال فلسطين بقطاعي الصحة والثقافة والمعرفة بقيمة بلغت 

  ). ألف طفل230(حتى اآلن إلى أكثر من " سالم يا صغار"األطفال المستفيدين من مشاريع حملة 
  3/3/2009الخليج، 

 
  في سيناء مخازن متفجرات 3 أنفاق قرب الحدود و10 ضبط : مصادر أمنية مصرية .60

 أنفاق في 10ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن سلطات األمن المصرية تمكنت من ضبط : أ.ب.د
 .منطقة البراهمة جنوب رفح، فيما عثرت على ثالثة مخازن لمواد متفجرة وصواريخ بشمال سيناء

يرة إلى أن العمل وقالت المصادر إن العناصر األمنية قامت بتفجير ثالثة من هذه األنفاق وتدميرها، مش
جار على تدمير العدد الباقي، وأضافت أن السلطات عثرت على مخزنين للمتفجرات في العريش، بينما 

  .  صاروخا ومخلفات الحرب20عثر على الثالث في منطقة األحراش في رفح المصرية وفيه 
  3/3/2009الخليج، 

  
  للرسول" إسرائيلية"يستنكر إساءة " الفقه اإلسالمي" .61

استنكرت األمانة العامة لمجمع الفقه اإلسالمي في السعودية إقدام القناة العاشرة في التلفزيون : آي.بي.يو
على المساس بمشاعر مئات ماليين المسلمين من خالل اإلساءة للنبي محمد صلى اهللا عليه " اإلسرائيلي"

  .وسلم خالل برنامج تلفزيوني
هذه اإلساءة وهذا العدوان يأتيان ضمن مسلسل اإلساءات "وقال المجمع إنه أصدر بيانا خاصا، وأكد أن 

  ".واعتداءات القوى الصهيونية المتغطرسة على اإلسالم والمسلمين
ال "، الذي قال إنه "االعتداء اآلثم األخير على غزة الذي أدى إلى استشهاد وجرح اآلالف"وأشار إلى 

الدينية يطالبون بقتل النساء واألطفال وفق مقوالت تزال آثاره ماثلة للعيان بخروج عدد كبير من القيادات 
   ".دينية حاقدة

  3/3/2009الخليج، 
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  المصالحة شرط أساسي إلقامة الدولة الفلسطينية وإطالق شاليت أولوية: ساركوزي .62
شرط أساسي إلقامة الدولة «اعتبر الرئيس نيكوال ساركوزي أن المصالحة الفلسطينية مفتاح السالم و 

 مؤكداً ضرورة التوصل إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لهذا ،»الفلسطينية
  .الغرض

وأضاف . »نحن هنا لمساعدة الشعب الفلسطيني وكي نرسم رؤية سياسية لحل الصراع«: وقال في كلمته
من حلول ليس هناك «وشدد على أنه . »مبارك وضع نهاية للقتال) حسني(أولوياتنا مع الرئيس «أن 

فتح المعابر ونقاط المرور أولوية، وأضاف أن فتح األراضي في غزة «، الفتاً إلى أن »عسكرية في غزة
  .»ونحن مصممون على وقف االتجار في األسلحة«يجب أن يتواكب مع غلق األنفاق 

ة ال غز«وربط ساركوزي بين فتح المعابر وإطالق الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت، وقال إن 
فتحريره مقابل مئات . يمكن أن تستمر في الحياة من دون أن يكون هناك معبر رفح، وهناك أيضاً شاليت

وعلى الفلسطينيين ... فرنسا لن تتحدث إال مع الرئيس محمود عباس«وأضاف أن . السجناء ضروري
  .»كافة أن يجتمعوا في هذه الحكومة الوطنية تحت رئاسة عباس

عليكم مسؤولية خصوصاً للطلب من حماس بأن «قائالً إن » حماس«ها عالقة مع وخاطب الدول التي ل
إذا أردتم أن تكونوا محادثين شرعيين، : وقال لقادة حماس. »تنضم إلى الرئيس عباس في مسيرة السالم

يجب أن تقبلوا أنه ليس هناك أي طريق آخر إلقامة الدولة الفلسطينية إال بالبحث عن حل سياسي 
  .على أساس مكاسب المفاوضات الماضية" إسرائيل"مع والحوار 

3/3/2009الحياة،   
  

  المساعدات ال تنفصل عن عملية السالم وضمانات بعدم وصولها إلى األيدي الخطأ: كلينتون .63
جددت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون التزام إدارة الرئيس :  جيهان الحسيني-شرم الشيخ 

 مليون دوالر للمساهمة 900هود السالم، وأعلنت في كلمتها منح السلطة الفلسطينية باراك أوباما دفع ج
سنعمل مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض من أجل «: في إعادة اإلعمار، وقالت

إعادة إعمار غزة وإصالح البنية التحتية، مع وضع الضمانات الالزمة بأن أموالنا ستستخدم فقط في ما 
ليس فقط إلعادة إعمار غزة، «، مضيفة أن الوقت حان »ره وأال تقع هذه األموال في األيدي الخاطئةنقر

  .»ال يمكن فصل المساعدات االميركية عن عملية السالم«: ، وقالت»لكن يجب إقامة سالم حقيقي
:  وقالتوأكدت ضرورة دعم عباس وفياض في معالجة الحاجات األمنية والبنى التحتية واالقتصادية،

لقد عملنا مع السلطة على وضع المحاذير والشروط التي ستضمن أن تستخدم هذه المساعدات بالشكل «
، موضحة أنها »المعني منها، وبالتالي يجب أن تهدف في المدى القصير والبعيد إلى إحداث التنمية

  .»ليست كافية لكنها فقط لتلبية الحاجات المباشرة للشعب الفلسطيني«
... نهدف إلى تهيئة الظروف التي يمكن فيها إقامة دولة فلسطينية مسؤولة، وشريك مسؤول «:وتابعت

ودول الجوار العربي ومسؤولة تجاه شعبها، ينعم ويفخر بها الفلسطينيون " إسرائيل"لديها سالم مع ) دولة(
 التي نحمل رؤية أن هذه هي الدولة الفلسطينية«: ، مضيفة»في كل مكان، وتحظى باحترام العالم بأكمله

وطالبت اإلسرائيليين بأن يظهروا للفلسطينيين . »لها، وهذه هي الدولة التي نلتزم في مساعدة إقامتها
إن الوقت حان لكسر الحلقة المفرغة من الرفض «: مزايا من التفاوض، ووجهت كلمتها للفلسطينيين

  .»وإنهاء المعاناة لألبرياء
قلقة من استمرار «مساء امس انها " إسرائيل"في قبل توجهها إلى وكانت كلينتون، قالت في مؤتمر صحا

كل األطراف إلى التحرك باتجاه وقف إلطالق النار قابل «، داعية »الهجمات بالصواريخ من غزة
من الصعب جداً على أي دولة أن تجلس ساكنة وتتلقى الهجمات بالصواريخ «: واضافت. »لالستمرار
يات المتحدة تشجع الجهود المصرية من أجل التوصل الى وقف للنار، وأوضحت أن الوال. »على شعبها
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وباالتفاقات معها ونبذ " إسرائيل"كما دعت حماس إلى االعتراف بـ. وكما لن تتخلى عن حل الدولتين
  .العنف

  3/3/2009الحياة، 
  

  إلى إنهاء حصار غزة" إسرائيل"بلير يدعو  .64
ألوسط توني بلير الحكومة اإلسرائيلية إلى إنهاء سياسة دعا ممثل اللجنة الرباعية الدولية للشرق ا

الحصار المفروضة على قطاع غزة ووقف كل عمليات االستيطان وإتاحة الفرص أمام البضائع والمواد 
  .الغذائية للدخول إلى غزة

تقديم الدعم الكامل للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض والسلطة «وشدد على وجوب 
كل األمور اآلن في يد السلطة، ولذلك ال بد من دعم الوفاق الفلسطيني إلقامة دولة ... نيةالفلسطي

، مشيراً »، إضافة إلى ضرورة جمع المساهمات للضفة وغزة معاً"إسرائيل"فلسطينية تعيش إلى جانب 
ن تغيير وقال إنه ال بد م. الى أن فياض قدم الى المؤتمر خطة تعطي الفرصة لمعرفة حاجات شعب غزة

السياسات المتبعة تجاه أزمة الشرق األوسط، وأن نعمل على تحقيق الهدف األسمى وهو إقامة دولتين 
فقط، لكن يجب أن تغير " إسرائيل"ال يتطلب تغييراً في سياسة «وأوضح أن ذلك . تعيشان في سالم

  .»الكوادر الفلسطينية أفكارها ليلتحم الجميع في عمل مشترك
3/3/2009الحياة،   

  
  بان كي مون يربط إعادة إعمار غزة بملفات الهدنة والتسوية السياسية  .65

قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمام مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزة الذي انعقد : القاهرة
ومن عندما نريد بناء منزل يجب أن يكون األساس متيناً، "بمنتجع شرم الشيخ المصري، اليوم االثنين، 

هذا يتطلّب منّا أن نواجه عدداً "، معتبراً أن "أجل بناء غزة يجب أن يكون هناك وقف دائم إلطالق النار
  ".من الحقائق السياسية والتعامل معها بوضوح

ورأى المسؤول الدولي األبرز أن األولوية يجب أن تكون لضمان فتح معابر قطاع غزة، من أجل دخول 
  .ق البرامج االقتصادية واالجتماعيةالمساعدات وأيضاً لتطبي

وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي، اعتبر األمين العام لألمم المتحدة، أن الساحة الفلسطينية بحاجة 
والعالم " إسرائيل"المصالحة الوطنية وبناء العالقات السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وبين "إلى 

  .دور السلطة الفلسطينية في ملف التطبيع في المنطقة مع الجانب اإلسرائيلي، في إشارة إلى "العربي
إن الوقت الحاضر هو الوقت األمثل للتفكير بطريقة جديدة، وأن الحل الوحيد القابل "وقال بان كي مون 

  .، على حد تعبيره"لالستمرار هو أن يعيش اإلسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب
انحين إلى توفير التمويل الضروري إلعادة بناء غزة بعد الدمار الذي لحقها نتيجة الحرب و قد دعا الم

، حاثاً على التبرع بسخاء لدعم إعادة بناء القطاع "إنني أدعو التخاذ إجراء اآلن"اإلسرائيلية، وقال 
  .المدمر، محذراً من أن سكان غزة ال يستطيعون االنتظار أكثر من ذلك

3/3/2009قدس برس،   
 

  رئيس الوزراء اإليطالي يعيد طرح خطة لدعم االقتصاد الفلسطيني .66
دعا رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني الرئيس الحالي لمجموعة :  محمود جمعة-شرم الشيخ 

الدول الثماني الصناعية في مؤتمر شرم الشيخ، لتطبيق الخطة التي طرحها منذ سنوات على غرار خطة 
القتصاد الفلسطيني واستكمال مقومات الدول الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة اإليطالية مارشال لدعم ا

تقترح منطقة إيرتشي في صقلية الستضافة مؤتمر دولي للسالم، قائال إنه يقدم عرضه كمسؤول للمرة 
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ليو  الذي سيجتمع ألول مرة في شهر يو14الثالثة عن مجموعة الثماني، وألول مرة عن مجموعة الـ 
  . في إيطاليا

3/3/2009العرب، قطر،   
  

  إلنهاء االحتالل ورفع الحصار" إسرائيل" شخصية يهودية عالمية تدعو 23 .67
سويسرا والنمسا وألمانيا :  بلدان هي4 شخصية يهودية في 23وجهت :  ماجد الجميل-جنيف 

نات ورفع الحصار عن نداء للحكومة اإلسرائيلية إلنهاء االحتالل وعدم إقامة المستوط" إسرائيل"و
  .األراضي الفلسطينية

ووجهت .  أنها تنتظر أن تلقى دعوتها مساندة من غالبية اليهود في العالم23وأكدت الشخصيات الـ
.  مليون يهودي في العالم، والذي يمكن توقيعه على شبكة اإلنترنت13الشخصيات اليهودية نداءها لـ

رية الموقعة على النداء، جوشي فيل كولوشتانين في مؤتمر وقال رئيس إحدى المنظمات اليهودية السويس
فإننا نحمل بصورة مباشرة أو " إسرائيل"بسبب العالقة التي تربط اليهود بـ"صحفي في زيوريخ أمس 

  .غير مباشرة، يهود العالم مسؤولية ما يجري في األراضي الفلسطينية
3/3/2009الوطن، السعودية،   

  
  لى حفل لمساندة الجيش االسرائيلياعتصام في جنيف احتجاجا ع .68

أمس االثنين اعتصام امام فندق كامبنسكي في العاصمة ) عرب وسويسريون(نظم مئات الناشطين: جنيف
رفاه الجندي 'السويسرية جنيف، احتجاجا على اقامة حفل برعاية زوجة السفير االسرائيلي وجمعية 

  . لجمع تبرعات لمساندة الجيش االسرائيلي' االسرائيلي
3/3/2009القدس العربي،   

  
  "إسرائيل"متحف العلوم البريطاني متَّهم بوجود صالت له بـ": اإلندبندنت" .69

نشرت صحيفة اإلندبندنت تحقيقا لمراسلة الشؤون الفنية واألدبية، عارفة أكبر، :  ضاحي حسن-لندن 
  " .متَّهم بوجود صالت له بإسرائيل) البريطاني(متحف العلوم : "جاء تحت عنوان

 أكاديمي، بمن فيهم أحد الحائزين على جائزة نوبل ورئيس سابق لـ 400يقول التقرير إن أكثر من 
في بريطانيا، دعو مؤخرا المتحف المذكور إللغاء ورشات عمل وحلقات بحث من " لجنة التحقيق العلمية"

  . لالمزمع أن يعقدها هذا األسبوع، وهي تروج إلنجازات إسرائيل العلمية لألطفا
ويضيف التقرير قائال إن األكاديميين يخططون للمرابطة واالعتصام أمام مبنى المتحف المذكور بغية 

يتهمون المتحف ) أي المعترضين(عرقلة الحدث ومنع المشاركين من الوصول إلى مكان انعقاده، فهم 
 ومع السياسات واألسلحة المتواطئين مع االحتالل اإلسرائيلي"بالترويج للجامعات اإلسرائيلية وللعلماء 

  ." التي تم نشرها مؤخرا ليكون لها مثل هذا األثر الكارثي على غزة
3/3/2009بي بي سي   

 
  استثمارات القطاع الخاص الخليجي خسرت أكثر من ثلثها بسبب أزمة المال العالمية  .70

 700لحالية بنحو توقع خبراء اقتصاد انخفاض الطلب على النفط خالل السنة ا:  دالل أبو غزالة–دبي 
منظمة التعاون «ألف برميل يومياً، جراء الكساد االقتصادي الذي تعاني منه الواليات المتحدة ودول 

  .»االقتصادي والتنمية
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هنري عزام، خالل مؤتمر عقد في دبي أمس، ان يستقر » دويتشة بنك«ورجح الرئيس التنفيذي لمصرف 
 . دوالراً خالل السنتين المقبلتين80 و60يرتفع إلى ما بين  دوالراً، وان 50سعر برميل النفط في حدود 

ولم ينكر المشاركون في المؤتمر الذي عقد لمناقشة تداعيات األزمة المالية العالمية، ان دول منطقة 
من قبل مستثمرين أجانب، وتدهور » األموال الساخنة«الخليج العربي تأثرت باألزمة، جراء سحب 

وقدرت مؤسسات  .يولة من األسواق، وتآكل استثمارات الصناديق السياديةأسعار النفط ونضوب الس
 بليون دوالر، علماً أن حجم استثماراتها 450بحوث عالمية خسائر الصناديق السيادية الخليجية، بنحو 

وقدر الخبراء خالل المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة  . تريليون دوالر1.3خارج المنطقة يتجاوز 
 بالتعاون مع جامعة جورج تاون األميركية، حجم استثمارات القطاع الخاص الخليجي في وصناعة دبي
   . تريليون دوالر، وخسروا أكثر من ثلث قيمتها، منذ بداية أزمة المال العالمية1.8 و 1.5الخارج، بين 

لمفتوح على وأشاروا إلى أن دولة اإلمارات كانت من بين الدول التي تأثرت باألزمة، بسبب اقتصادها ا
العالم، بعد تأثرها من شح السيولة في األسواق العالمية، ما انعكس سلباً على قدرة الشركات فيها على 

وقدر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، حجم ديون اإلمارات بنحو  .تسديد ديونها
مارة أبو ظبي، والباقي مستحق على  في المئة إل36 في المئة منها إلمارة دبي، و57 بليون دوالر، 211

لكن الخبراء توقعوا أن تتمكن اإلمارات خصوصاً، ودول المنطقة عموماً، من حماية  .اإلمارات الشمالية
اقتصاداتها من بلوغ مرحلة الكساد الذي بدأت تعاني منه دول غربية، بسبب احتياطاتها المالية التي 

 النفط، وحزمة المبادرات التي تبنتها دول المنطقة للخروج من راكمتها خالل السنوات الماضية من عوائد
 في 4 و2وعلى رغم تأثرها باألزمة، رجح الخبراء أن تحقق اإلمارات هذه السنة نمواً بين  .األزمة

وعلى رغم توقعات تباطؤ  .2007 في المئة عام 7.3 في المئة العام الماضي، و6.8المئة، في مقابل 
مارات، أكد الخبراء أن االقتصاد اإلماراتي بوجه خاص واإلقليمي بوجه عام، معدالت النمو في اإل

سيتجاوز األزمة أسرع من االقتصاد العالمي، على اعتبار أن المنطقة ال تعاني المشكالت البنيوية التي 
   .تعاني منها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا

لكلية تشير إلى قدرة االقتصاد اإلماراتي، على استيعاب وأشاروا إلى أن المؤشرات االقتصادية ا
المتغيرات في أسعار النفط بعد النجاح الذي حققته في مجال التنويع االقتصادي واستغالل السيولة المالية 
التي تدفقت خالل العامين الماضيين، في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، تفتح المجال أمام موارد أخرى ال تقل 

  .العائدات النفطيةأهمية عن 
  2/3/2009الحياة، 

  
  هل تنجح مصر في لم الشمل الفلسطيني؟ .71

  حسن نافعة. د
ال أعتقد أنني أبالغ إذا قلت أن نجاح الحوار بين الفصائل الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة ، والذي يبدو أنه                   

جديـدة فـي تـاريخ      حقق انطالقة جادة وواعدة خالل األسبوع الماضي ، قادر على أن يؤسس لمرحلة              
لكن توفير شروط النجاح يتطلب أن تقر جميع األطـراف          . المنطقة قد تكون أكثر مدعاة للتفاؤل واألمل      

المعنية ، أوال ، بأن القضية الفلسطينية هي قضية شعب اغتصبت أرضه ووقع عليه ظلم صارخ ساهمت                 
آلن تماما أن أحدا غيره لن يستطيع       في تعميقه أطراف محلية وإقليمية ودولية عديدة ، وأن الشعب يدرك ا           

أن يعيد إليه ما اغتصب من أرض أو يرفع عنه ما وقع من ظلم وأصبح عليه بالتالي ، بعد كل ما جرى                      
، أن يكون جاهزا ومستعدا لتقديم كل ما يتعين عليه تقديمه من تضحيات إذا ما أراد استعادة حقوقه كاملة                   

ء دولته المستقلة ، ولن يكون بوسع أحد أن يثنيه عن تحقيق هذا             ، بما في ذلك حق العودة والتعويض وبنا       
كما يتطلب ، ثانيا ، أن تقوم جميع األطراف المعنية بعملية مراجعة دقيقـة وأمينـة لـسياساتها                  . الهدف

السابقة للتخلص من أوهام عديدة ظلت تسيطر على عقولها لفترة طويلة من الزمن ، ولوضـع ركـائز                  
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ن أن تبنى على تحليل دقيق لموازين القوى القائمة في ضوء مـا طـرأ علـى أرض             لسياسات بديلة يتعي  
  .الواقع من مستجدات

وإذا كان من المسلم به أن مسئولية إنجاح هذا الحوار تقع أوال وأخيرا على الطرف الفلسطيني ، بمختلف                  
رين معنيـين بهـا أطرافـا    فصائله ، إال أن للقضية الفلسطينية أبعادا إقليمية ودولية تجعل من العبين آخ  

وفي سياق كهـذا    . فاعلة ومؤثرة على نحو يصعب معه ، إن لم يكن يستحيل ، إهمال أو تجاهل أدوارهم               
على األطراف الفلـسطينية ،     : يمكن القول أن إنجاح حوار الفصائل في القاهرة يتوقف ، بترتيب األهمية           

وعلى بقية األطراف العربيـة ، خاصـة        خاصة فتح وحماس ، أوال ، وعلى الطرف المصري ، ثانيا ،             
سوريا ، ثالثا ، وعلى األطراف اإلقليمية ، خاصة إيران وتركيا ، رابعا ، وعلى األطـراف الدوليـة ،                    

  .خاصة الواليات المتحدة ، خامسا وأخيرا 
يتعين على كافة الفصائل ، بما فيها حماس ، أن تدرك أنهـا ارتكبـت أخطـاء           : على الصعيد الفلسطيني  

رة واحيانا قاتلة على الصعيدين التكتيكي واالستراتيجي ، بات محتما عليها تصحيحها إذا مـا أرادت                كبي
  .إنقاذ قضيتها الوطنية من الضياع وإعادة تصحيح وضعها على خريطة السياسة اإلقليمية والعالمية

  :فقد بات على فتح أن تدرك
لتعامل بمثل هذا القدر من التعالي والصلف مـع          أنها لم تعد وحدها على الساحة الفلسطينية ، وأن ا          - 1

بقية الفصائل وكأن القضية الفلسطينية أصبحت حكرا عليها وماركة مسجلة لها ال يجوز ألحد غيرها أن                
  .يتحدث باسمها ، بات أمرا غير محتمل وربما غير مقبول ، حتى من أطراف إقليمية ودولية كثيرة

ها من العناصر التي أصبحت ، بسبب فسادها وتهاونهـا ونفـاد             أنه بات لزاما عليها تطهير صفوف      - 2
طاقتها النضالية ، تشكل عبئا كبيرا على القضية ، إذا ما أرادت أن تستعيد قدرا من الحيوية يمكنها مـن                    
العودة كطرف فاعل يحظى بقدر من المصداقية على الساحة الفلسطينية ، ومن ثم على الساحتين العربية                

  .والدولية
أن التخلي عن خيار المقاومة يضعف كثيرا من موقفها التفاوضي ويحولها إلى لقمة سائغة تتكالـب                 - 3

  .عليها كل األطراف إلجبارها على تقديم التنازالت وإثبات حسن النوايا باستمرار،
  :وبات على حماس ، ومعها بقية فصائل المقاومة اإلسالمية ، أن تدرك

 التحرر الوطني تختلف عن شروط ومتطلبات إقامة الدولة وتنظيم           أن شروط ومتطلبات نجاح حركة     - 1
ففي مرحلة التحرر الوطني تصبح وحدة السالح في مواجهة         . المجتمع في مرحلة ما بعد تحقيق االستقالل      

العدو المشترك ضرورة لها أولوية مطلقة على كل ما عداها ، أما في مرحلة ما بعد االستقالل فيمكن أن                   
  .ت الرؤى والتوجهات واأليديولوجيات أمرا واردا ومقبوالتصبح اختالفا

 أن المقاومة المسلحة ليست بديال للعمل السياسي ، كما أن العمل السياسي لـيس بـديال للمقاومـة                   - 2
المسلحة ، خصوصا في مواجهة احتالل استيطاني على الطريقة الصهيونية ، وبالتالي فالمطلوب صـيغة             

  .بين بطريقة تخدم أهداف النضال الفلسطيني وال ترهقها أو تشكل عبئا عليهامبتكرة للمزج بين األسلو
 أن المقاومة المسلحة تمهد الطريق لهزيمة نفسها بنفسها إذا قامت على أساس فصائلي ، وقد تؤسس                 - 3

واألصل أن توجد قيادة ميدانية واحدة ، وأن ال يطلق صاروخ           . لصراع مسلح في مرحلة ما بعد التحرر      
  . أو رصاصة واحدة إال في إطار خطط استراتيجية وتكتيكية مدروسة ومعتمدة من هذه القيادةواحد

وبات على بقية الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني أن تدرك أن عليها دورا تاريخيـا مهمـا                 
تقطاب بـين   لملء الحيز السياسي الذي يفصل بين حماس وفتح والحيلولة بكل الوسائل الممكنة لمنع االس             

الفصيلين الكبيرين وتقديم المقترحات التي تساعد ليس فقط على ردم الهوة بينهما وإنما أيضا على إعـادة       
بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تجمع بين الديمقراطية والفاعلية وبطريقة تسمح بقيادة النضال              

  .االفلسطيني بطرية فعالة على الصعيدين السياسي والعسكري مع
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يتعين أن يدرك الجميع أنه ال بديل للدور المصري ، وأن تدرك القيادة السياسية              : وعلى الصعيد المصري  
  :المصرية في الوقت نفسه

  . أن وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية مصلحة وطنية مصرية- 1
  . أن فاعلية دور الوسيط تتطلب تبني سياسة تقف على مسافة واحدة من جميع األطراف- 2
 أن الخوف من سيطرة التيار اإلسالمي على المشروع الوطني الفلسطيني ال مبرر له ، وأن السعي                 - 3

لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني ، وليس إضعاف الفصائل اإلسالمية ، يـشكل االسـتراتيجية األصـلح                
  .للتعامل مع الوضع الراهن من منظور المصالح الوطنية المصرية والفلسطينية على السواء

 أن التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادرة العربية يبدو أمرا مستحيال في غيـاب حمـاس                  - 4
والمقاومة المسلحة ، وبالتالي فإن دعمهما والمحافظة عليهما يساعد على تحـسين الموقـف التفاوضـي                

  .وليس العكس
يد من هامش القدرة المتاحة      أن بناء جسور للثقة مع حماس يساعد على فتح قنوات مفيدة للحوار ويز             - 5

للوسيط على المناورة وللضغط على أطراف عربية وإقليمية ودولية فاعلة من أجل التوصل ليس فقط إلى                
  .مصالحة فلسطينية ولكن أيضا لفتح طريق أمام تسوية شاملة للصراع مع إسرائيل
قسام والمزايدات على هذا    وعلى الصعيد العربي ، يتعين على جميع األطراف أن تدرك أن استمرار االن            

النحو لن يضر بالقضية الفلسطينية وحدها ولكنه سيفتح الطريق أمام انهيار ما تبقى مـن دور للجامعـة                  
وبالتالي فما لم تتمكن مصر وسوريا والسعودية مـن         . العربية وربما انهيار النظام الرسمي العربي ككل      

ينية وإلدارة الصراع مـع إسـرائيل ومـع اإلدارة          االتفاق على رؤية موحدة للتعامل مع القضية الفلسط       
األمريكية الجديدة ، فسوف يكون من المتعذر حتى مجرد انعقاد القمة العربية القادمة في الدوحة في نهاية                 

  .هذا الشهر
وفي تقديري أنه إذا ظل المثلث المصري السوري السعودي عاطال أو غير قادر على التواصل واستعادة                

والفعل فسوف يكون من الصعب إعادة بناء التضامن العربي أو حتـى توحيـد الفـصائل                زمام المبادرة   
وال جدال في أن إعادة تشغيل هذا المثلث من شأنها أن تتيح أمام الدور التركي فرصة أكبـر                  . الفلسطينية

حول للحركة ، ولسوريا فرصة أكبر لالقتراب من الموقف العربي وربما يسمح لها في الوقت نفسه بأن تت                
إلى جسر للتقريب ببن إيران والعرب ، وبالذات بين إيران ومصر ، بدال من أن تظل في وضع يفرض                   

وأظن أنـه بـات علـى الـذين         . عليها أن تختار فقط إما بين التحالف مع العرب أو التحالف مع إيران            
ع أي إدارة أمريكيـة ،      يراهنون على اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة أوباما أن يدركوا أنه لن يكون بوس            

جديدة كانت م قديمة ، خصوصا إذا كانت ما تزال تتحسس طريقها لفتح حوار مع سوريا وإيـران ، أن                    
. تتخذ مواقف أقل انحيازا إلى إسرائيل ، إال إذا تمكن العرب أوال من إعادة ترتيب بيـتهم مـن الـداخل       

ب البيت الفلسطيني ، فضال عن صـعوبة        وحيث أن ترتيب البيت العربي من الداخل يجب أن يبدأ بترتي          
ترتيب البيت الفلسطيني بدون إعادة الحياة للمثلث المصري السوري السعودي ، فمن األفضل أن يتوازى               
الجهد الخاص بعقد مصالحة فلسطينية مع الجهد الخاص بترميم العالقات العربيـة العربيـة والعالقـات                

  .العربية اإليرانية
  3/3/2009الدستور، 

  
  كل ال تحله سوى المعجزةمش .72

  فهمي هويدي
احذر من التعجل في تقييم مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي شهدته القاهرة نهاية األسبوع الماضـي، لـيس         
فقط ألن نتائجه لم تتبلور بعد، ولكن أيضاً ألن ثمة شواهد تدل على أن المعروض على الجميع هو ذات                   

  .القديم بإخراج مختلف" الفيلم"
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)1(  
ريد إطفاء أنوار الفرح، ولكن ما جرى صبيحة اليوم الذي أعلن فيه بيان اتفاق الفصائل على إطـالق                  ال أ 

ذلك أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللا         . في هذا الصدد  " بالالزم"يقوم  ) 26/2الخميس  (الحوار  
وظائفهم، وخالل األيام    من أعضاء حماس بالضفة، وفصلت ستة من         15ألقت القبض في نفس اليوم على       

التي استمرت فيها مشاورات القاهرة ظلت األجهزة تستدعي كل صباح أعدادا من أعضاء حماس للتحقيق               
معهم وتستبقيهم طوال اليوم، ثم تصرفهم في المساء وتطلب منهم العودة لمواصلة التحقيـق فـي اليـوم                  

  .التالي
 تحتجزهم فـي سـجونها، إال أن   400اً من بين   حمساوي 45صحيح أن السلطة في رام اهللا أطلقت سراح         

استمرار االعتقال والتنكيل أثناء اجتماعات القاهرة له رسالة يتعذر تجاهلها، تقول إن الموقف الجـوهري             
  .قد يهدأ، لكنه لن يتغير

هذه اإلشارة إلى ما هو جوهري في المواقف تستدعي خلفية أخرى يتعين التذكير بها قبل أي دخول فـي                   
. يل، حتى نكون على بينة من أصل الخالف وجذوره، والقوى والعناصر التي تتحكم في مـساره               التفاص

 إذا حصرنا الخالف بين حركتي فتح وحماس، أو         -هكذا قلت أكثر من مرة    -ذلك أننا نبسط األمر كثيراً      
ه بقـوة   اعتبرناه صراعاً حول السلطة، ألنه في حقيقته خالف حول المنهج يتجاوز الحركتين ويطرح نفس             

أحدهما التزم بالتسوية الـسياسية،     : في الساحة السياسية العربية، من حيث إنه تجسيد لالنقسام بين نهجين          
والثاني انحاز إلى صف المقاومة، وهو ما دعا أحد المثقفين الفلسطينيين البارزين إلى القول إن االنقـسام                

 بعد تولي حمـاس للـسلطة فـي القطـاع     ، وال2006في الصف الفلسطيني لم يبدأ بنتائج انتخابات عام   
الذي كان عرابه السيد أحمـد قريـع         (1993، وإنما بدأ مع توقيع اتفاق أوسلو عام         2007منتصف العام   

  )..رئيس وفد فتح في لقاءات القاهرة األخيرة
منذ ذلك الحين اعتبرت المقاومة عقبة في طريق السلطة التي نشأت بعد أوسـلو، وظـل األمـر تحـت      

 سلطة جديدة منحازة إلى صف المقاومة، األمر الذي أربك          2006ة إلى أن أفرزت انتخابات عام       السيطر
لذلك ظل إقصاء تلك السلطة وعـدم االعتـراف بنتيجـة           . العملية واعترض المسار الذي كان مرسوما     

. عربيـا االنتخابات مطلبا ألحت عليه وتمسكت به كل القوى المنحازة إلى التسوية السياسية، فلـسطينيا و              
وهذا اإلقصاء هو الهدف النهائي لكل المساجالت والمصادمات والحيل التـي تتابعـت علـى المـسرح                 

  . وحتى هذه اللحظة2006الفلسطيني منذ عام 
)2(  

هذا الموقف كان واضحاً وصريحاً أكثر من الالزم في مؤتمر المصالحة الذي تمت الـدعوة إليـه فـي                   
ذلك أن الورقـة التـي      . الماضي، وبسببه فشل عقد المؤتمر وقتذاك     تشرين الثاني   /القاهرة خالل نوفمبر  

قدمت للمؤتمر وكان مطلوباً التوقيع عليها قبل الدخول في أي تفاصيل، تضمنت ثغرات أساسـية كـان                 
، بمعنـى   "التوافق الوطني "متعذرا تمريرها ألسباب عدة، إذ نصت مثالً على أن تكون المقاومة في إطار              

حتى تلك التي تقوم بالتنسيق     (كما نصت على أن األجهزة األمنية الفلسطينية        . قاً عليها موافقة الجميع مسب  
وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، وهو ما كان يعني إلغـاء             !) األمني مع اإلسرائيليين  

  .المقاومة من الناحية العملية، واالنحياز بالكامل إلى خط التسوية السياسية
ة اختلف األمر من أوجه عدة، فمن ناحية كانت ظالل العدوان البشع على غـزة ماثلـة أمـام                   هذه المر 

ومن ناحية ثانية فإن    . الجميع، بما استعجبته من تعزيز لموقف المقاومة، وإحراج لدعاة التسوية السياسية          
قامة الـسالم مـع     نتائج االنتخابات اإلسرائيلية جاءت دالة على أن األغلبية في إسرائيل ليست مستعدة إل            

الذي وضع لترتيب الحوار جـاء      " السيناريو"ومن ناحية ثالثة وعلى صعيد اإلجراءات فإن        . الفلسطينيين
تشرين الثاني الماضي كان مطلوبا من ممثلي الفصائل أن يوقعوا فـي البدايـة   /مختلفا، ففي جولة نوفمبر 

وبعد التوقيع ينفض السامر لتتولى خمـس  ". المشروع الوطني الفلسطيني  "على الورقة التي حملت عنوان      
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المصالحة الوطنية، وحكومة الوحدة الوطنية، وإعادة      : لجان مناقشة تفاصيل ملفات القضايا العالقة الخمس      
  .بناء األجهزة األمنية، واالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وإعادة بناء منظمة التحرير

 ذلك واضحاً في أن الجهـة المـصرية الداعيـة للحـوار             أما كيف اختلف السيناريو هذه المرة، فقد كان       
لم تقدم ورقة بخصوص موضوعاته ومبادئه كما حدث في السابق، ولكنهـا قـدمت              ) المخابرات العامة (

وما ال يقل أهميـة عـن ذلـك أن          . أكثر من ورقة تتعلق بإجراءات الحوار وإطار عمل اللجان الخمس         
والً ثم مناقشة التفاصيل، ولجأ إلى أسلوب آخـر أفـضل، إذ            الترتيب المصري تخلى عن فكرة التوقيع أ      

.  فصيالً آخر إضافة إلى ممثلين للمستقلين      11دعي وفدان من حركتي فتح وحماس للحوار أوالً، ثم دعي           
وفي نهاية هذه المناقشات صدر البيان الخاص بتشكيل اللجان ومهامها والتوقيت الزمنـي لتلـك المهـام                 

  .ار الجاري لبدء أعمال تلك اللجان، على أن تنتهى من مهامها خالل عشرة أيامآذ/ مارس10وتحدد يوم 
)3(  

الذين تابعوا المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون عقب انتهاء اجتماعات ممثلي فتح وحماس البـد أنهـم                 
وحين سألت عن تفـسير السـتمرار االسـتدعاءات واالعتقـاالت           . الحظوا أن أجواء ودية خيمت عليه     

ضاء حماس في رام اهللا أثناء انعقاد المؤتمر، قيل لي إن ثمة أطرافا نافذة في محيط السلطة ما زالت                   ألع
  .على موقفها المخاصم والرافض للمصالحة

مع ذلك فقد لمست من أجواء وفدي المباحثات أن ثمة إدراكا جيدا لحقيقة أن الظروف كلها لم تعد تحتمل                   
طينيون والعرب أجمعون، فممثلو فتح والسلطة المؤيـدون للتـسوية          استمرار الشقاق الذي ضاق به الفلس     

السياسية وجدوا أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تشكل تحديا لكل مشروعهم الذي لم يحقق شيئا في وجود                
  .األقل تشددا، وكان عليهم أن يتوقعوا األسوأ في ظل الحكومة الجديدة األكثر تشدداً

ين بنتائج العدوان على غزة والذي خرجت منه المقاومة في وضع أفـضل،   وممثلو حماس جاؤوا مهجوس   
صحيح أن صمود الناس كان عظيماً ومشرفاً، لكنهم دفعوا         . في حين دمر القطاع وأصبح في وضع أسوأ       

  .لقاء ذلك ثمناً باهظاً كان البد من السعي إلى التخفيف من آثاره بكل السبل
ي حماس في مسألة معتقليهم في الضفة، إذ بينما تمسكوا في جولـة           كان ذلك واضحاً مثالً في موقف ممثل      

تشرين الثاني الماضي بإطالق سراح أولئك المعتقلين كشرط لتهيئة األجواء إلجراء المـصالحة،             /نوفمبر
وقال لي أحدهم إن قيادة الحركـة رأت فـي الظـروف            . قبلوا هذه المرة بفكرة اإلفراج التدريجي عنهم      

  . أال ترهن المصالحة وتعلقها على شأن يخص أعضاءهاالحالية أنها يجب
أحدهما سيئ واآلخر أسوأ، اختارت األول وقبلت بالتمهـل فـي           : وحين وجدت أنها مخيرة بين وضعين     

ومـن العوامـل التـي      . تصفية ملف المعتقلين تجنباً النفراط المصالحة واإلعمار، وهو االحتمال األسوأ         
 سراح الجميع أن السيد أحمد قريع قال أثناء مناقشة الموضوع إن            أسهمت في عدم تمسكهم بشرط إطالق     

ذلك أن عدداً غير قليل من المعتقلـين تـم          . ملف المعتقلين ليس كله بيد السلطة، ألن إسرائيل طرف فيه         
التي نصت في مرحلتها األولـى      ) 2003(احتجازهم من جانب السلطة تنفيذاً اللتزامها بخريطة الطريق         

اعتقال وتوقيف وشل حركة األشـخاص      "، و "العنف واإلرهاب "از األمني الفلسطيني بوقف     على قيام الجه  
بالمقابل كان على إسرائيل أن توقف االسـتيطان  " (والجماعات التي تخطط لمقاومة إسرائيل في أي مكان       

  ).لكنها لم تفعل
)4(  

ية الثالث عشرة، وقد جلـسوا      أهم صورة فوتغرافية للربع األول من العام كانت لممثلي الفصائل الفلسطين          
حول طاولة مديدة توسطت قاعة مهيبة في مبنى المخابرات العامة، في حين تصدر االجتمـاع الـوزير                 

: ذلك أن الصورة التي بثت على المأل وجهت ثالث رسـائل علـى األقـل              . عمر سليمان رئيس الجهاز   
والثانية تقول للجميـع إن القـاهرة       األولى شخصية ردت له االعتبار بعد فشل مؤتمر المصالحة األول،           

وحدها القادرة على ترتيب وإطالق المصالحة الفلسطينية، وإن الذين حاولوا التحرك بعيداً عنها لم يجدوا               
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مفراً من العودة إليها في نهاية المطاف، وبالتالي فهي قادرة على القيام بما لم تستطع أن يقوم به اتفـاق                    
الرسالة الثالثة وجهت إلى إسرائيل التي تراجعـت        . أو الوساطة التركية  مكة أو صنعاء أو جهود الدوحة       

عن اتفاق التهدئة ألسبابها االنتخابية، متصورة أن ذلك يوسع من خيارات الحكومة الجديدة إزاء القطاع،               
وأرادت مصر بترتيب االجتماع أن تبلغ      . وهي تعلم أن التهدئة كانت مقدمة للمصالحة بتداعياتها األخرى        

  .لقادة اإلسرائيليين بأنها قادرة على المضي في المصالحة بدون تهدئةا
ثمة رسالة رابعة وجهها السيد عمر سليمان في كلمته أمام الفصائل، حين غمز في قناة حماس والجهـاد                  

لم يكن ذلك هو الـسبب  (قائال إن مؤتمر المصالحة األول لم ينعقد بسبب عدم توافر اإلرادة لدى البعض،    
، )بشكل مستقل بعيدا عن التوازنات اإلقليميـة      (، وحين دعا إلى اتخاذ قرار الفصائل        )ي كما ذكرنا  الحقيق

مشيرا بشكل ضمني إلى دور إيران في مساندة حماس، ومتغاضيا عن الجهات التي تدعم الطرف اآلخر،                
 علـى أن    وهي رسالة جـاءت دالـة     . والتدخالت الدولية المفتوحة في مختلف عناوين الملف الفلسطيني       

التي أعدتها لمـؤتمر    " برنامج العمل الوطني الفلسطيني   "القاهرة ما زالت على موقفها المسجل في ورقة         
  .المصالحة األول

اآلتي المتمثل في مهام اللجان الخمس، بعضه مقدور عليه وبعضه يتعذر إنجازه، فالمصالحة إذا تمثلـت                
بصورة تدريجية، ورفع الحظر عن الجمعيات التـي  في وقف الحمالت اإلعالمية واإلفراج عن المعتقلين   

وال أظن أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في االتفـاق علـى            . تم إغالقها، فإن ذلك يظل في حدود الممكن       
، وأشك كثيراً فـي أنـه يمكـن أن          2010كانون الثاني   /إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير     

، 2005لتحرير، وهي المسألة التي اتفق عليها في مؤتمر القاهرة عام           يتحقق شيء في إعادة بناء منظمة ا      
وأظنه لن يغير موقفـه، بعـدما أصـبحت         . ولكن السيد أبو مازن رفض أن يتخذ أي خطوة بخصوصها         

  .مفاتيح المنظمة في يد السلطة
لوطنية، التي  أما القضية التي يمكن أن تفجر الموقف وتعيده إلى نقطة الصفر فهي مسألة حكومة الوحدة ا               

سيظل تشكيلها واالتفاق على برنامجها من المستحيالت إذا استمر اإلصرار على إقصاء حماس منها، في               
أما إذا تواجدت فيها فإن ذلك سيؤدي إلى إفساد الفيلم          . ظل حصولها على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي      

ـ            علمـا بـأن تـشكيل الحكومـة        . سياسيكله الذي يراد به في النهاية إقصاؤها وإخراجها من المشهد ال
  .ضروري للشروع في إعادة بناء األجهزة األمنية وإعادة اإلعمار في القطاع

إن الخرائط الراهنة ال تسمح بحل ذلك المشكل المركب، إال في حالة واحدة هي أن تهبط علينا معجـزة                   
  .من حيث ال نحتسب

  3/2/2009الجزيرة نت، 
  

  ..!ماذا لو رفضت حماس .73
  لمومنيجهاد ا

غابت حماس عن مؤتمر شرم الشيخ المخصص لتمويل وادارة عملية اعمار قطاع غزة بعد تدمير كامل                
بنيته التحتية خالل العدوان االسرائيلي األخير، وغابت اسرائيل ايضا عن نفس المؤتمر باعتبارها طرفـا             

السرائيلي عند مرحلة التدمير    فقد انتهت مهمة الجيش ا     غير معني بمسائل االعمار والبناء ونتائج الحرب،      
واآلن جاء دور المجتمع الدولي ليسدد فاتورة العملية العسكرية كاملة دون اية ضمانات بـأن الحكومـة                 
االسرائيلية القادمة لن تقدم على اعادة التدمير مرة اخرى، وما من زعيم غربي او عربي حضر المؤتمر                 

لمانحة اوال ثم لسكان القطاع ثانيا وهـم االكثـر خبـرة            وبين يديه مثل هذه الضمانة كي يقدمها للدول ا        
ومعرفة بما قد تقدم عليه اسرائيل في الوقت الذي تراه مناسبا لها، كل ما في االمر ان الذين عجزوا عن                    
وقف الحرب والتدمير وجدوها فرصة للمزايدات السياسية كي يسجلوا حضورهم ويتـدافعوا اآلن لنيـل               

قضية سياسية خالصة اساسها االحتالل، ولم يكن مفاجئا التركيز الغربي على           اوسمة انسانية على حساب     
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تحميل المسؤولية لحكومة حماس واعتبار قضية الجندي االسير جلعاد شاليط سببا ولـيس عرضـا مـن         
ضمن عشرات االعراض التي ترتبت على غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين،              

حد ذاته لمن فوت فرصته في قول كلمة لصالح اسرائيل خالل العدوان رغم ان البعض               فالمؤتمر فرصة ب  
من زعامات المجتمع الدولي تجرأوا على اعتبار الحرب دفاعا عن النفس وحق تمارسه اسرائيل لحماية               
مواطنيها من صواريخ حماس التي هي ايضا عرض من اعراض االحـتالل وليـست سـببا للحـرب                  

  ..لدمار الشامل ضد تجمعات سكنية ومبان حكومية ومدارس ومساجدواستخدام اسلحة ا
في شرم الشيخ تنافس الخطباء على تغييب السبب الرئيسي لوجود قضية فلسطينية حقوقية بكـل معـاني                 
القوانين الدولية المعروفة، وعلى هذا االساس غابت الجهة المسؤولة عن تراكم االعراض وتعقيدها وهي              

 الجهة التي تسأل اليوم عن مستقبل الوضع السياسي في القطاع وهي حركة حمـاس               اسرائيل، كما غيبت  
ذات النفوذ الفعلي والتي ال تزال تمسك بزمام السلطة على ارض يعمل المجتمع الـدولي علـى وضـع                   
مخططات ومخصصات اعمارها، فكيف سيتصرف المجتمع الدولي اذا قالت حماس ال ما لم تكن شريكا               

اسية او االنسانية كما كانت شريكا في العملية العسكرية التي انتهت الى هذا الدمار كلـه،                في العملية السي  
فسواء كانت حماس مذنبة في جلب الدمار للقطاع ام ضحية للغطرسة االسرائيلية الممولة اصال من نفس                

تكب نفس الجريمـة    الدول الغربية التي تتسابق اليوم لتقديم الفتات لسكان القطاع، فان المجتمع الدولي ير            
التي جعلت من اسرائيل كيانا فوق القانون الدولي بتجاهل العنصر الرئيسي في معادلة الحرب والـسالم                
وهو حركة حماس بغض النظر عن مدى قبول العالم لها ولما تمثله بالنسبة للشعب الفلسطيني او للعرب                 

لسطينية ومن يمثلها امـام العـالم وهـو         مجتمعين، فالحديث في شرم الشيخ ال يتعلق بمستقبل القضية الف         
بطبيعة الحال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد وما انبثق عنها من سلطة وطنية، وانمـا بقطـاع                 
غزة احد فصول هذه القضية وتراكماتها الكثيرة، فهل حضرت السلطة الوطنية ممثلة لحماس ايضا ام ان                

  .؟..!حماس ظلت خارج اللعبة
ب هو ان حماس اودعت موافقتها في القاهرة ورضيت بتمثيل السلطة لها في هذه التظاهرة               اذا كان الجوا  

، فقد افلح الفلسطينيون في الوصول الى نقطة تفاهم مهمة على طريق تفاهمات اكثـر عمقـا                 )االنسانية(
ـ                  ة بالنسبة لما هو قادم من جوالت تفرض مثل هذا التفاهم لتحقيق بعض المكاسب السياسية فـي مواجه

الحكومة االسرائيلية القادمة، اما اذا حضرت السلطة لتسلم شيكات المانحية وفي نيتهـا دخـول القطـاع                
العماره بدون التنسيق مع السلطة الفاعلة هناك وهي حركة حماس فالمستقبل اذن ينبئ بحـرب داميـة                 

  .قادمة قد ال تكون اسرائيل هذه المرة طرفا فيها
  3/3/2009الرأي، األردن 

  
   والليكود ومفاوضات القاهرةحماس .74

  محمد صالح المسفر. د
قبل كل شئ فالبد للكل ان يعترف بان حركة حماس الفلسطينية هي حركة تحرر وطني فلسطينية عقيدتها 

هذه الحركة أبلت بال حسنا في كل معاركها المسلحة ان كانت ضد الفساد والمفسدين في الداخل، . اإلسالم
شر في غزة والضفة، وحربها ضد مشروع دايتون األمني وزمرته المهيمنين وضد الطابور الخامس المنت

حركة حماس فرضت وجودها على الساحة الدولية . والعابثين باألمن ، وتمكنت من إخراجهم والى األبد
بنظافة اليد وصدق المواقف وحبها لوطنها ومواطنيها ، لم تساوم ولم تتنازل عن حقوق الشعب 

 بها دوليا واعني حق العودة ، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس ، الفلسطيني المعترف
 ، وهدم الجدار العازل ، وعدم التدخل في الشأن 1967واالنسحاب الكامل من األراضي التي احتلت عام 

  .الفلسطيني ، وإنهاء المستوطنات
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ت العربية المهزومين يقولون ان حركة أصحاب المصالح الذاتية من الفلسطينيين ، يتبعهم بعض القيادا
حماس حركة إسالمية متشددة في مطالبها ومرتبطة بإيران وسوريا ، ولتكن حركة متشددة السترداد 
حقوق شعبها المشروعة ، ماهو المانع في ذلك؟ ومن الذي جعل حركة حماس تكون لها عالقة بإيران؟ 

عض األنظمة العربية الغرب كله ضد حركة حماس أليس الحصار العربي الذي فرض عليها؟ الم تستعد ب
كما فعلت وتفعل سلطة العباسية من رام اهللا؟ ـ نحن في أجواء مصالحة عربية قبل قمة الدوحة ال نريد 

  .أن ننكأ الجراح وما أكثرها ضد الشعب الفلسطيني من بعض األنظمة العربية
كلت للنظر في الشأن الفلسطيني ـ مايجري في القاهرة هذه األيام من حوارات في لجان خمس ش

الفلسطيني أمر مرحب به وكنا ننتظره من زمن ليس بالقصير ، لكن ما يخيفنا في هذا كله هو إزاحة 
يقبل بها المجتمع الدولي وإسرائيل " حكومة"حماس من الصدارة بحجج وذرائع مؤداها نريد تشكيل 

ال نريد حكومة تعيد الحصار الذي فرضه العالم  ":للتعامل معها ، يقول عباس المنتهية واليته دستوريا
وهذا معناه عدم إشراك حماس في صناعة " على الحكومات السابقة التي شكلتها حماس أو شاركت فيها

فلسطينية تسترد الحقوق الوطنية للفلسطينيين " حكومة"البديل نريد . القرار الفلسطيني ، وهذا قول مخيف
تمع الدولي كما فرضت حماس إرادتها على ذات المجتمع ، صحيح أن ، وان تفرض إرادتها على المج

المفاوضات "أما أصحاب نظرية . الثمن الذي دفعته حماس غال ، ولكن من يخطب الحسنا ال يفله المهر
والبحث عن رضا المجتمع الدولي بحكومة فلسطينية جربناه " الخيار االستراتيجي الوحيد أمام الفلسطينيين

عاما ولم نستفد شيئا ، المستوطنات اتسعت دائرتها، والقدس تنهش قطعة قطعة ، واألرض  15على مدى 
تصادر بتمدد صور العزل في مدن وقرى الضفة الغربية ، والمياه تستنزف من أعماق األرض ، 

  .حقا هذا األسلوب لم يعد صالحا البتة. والتربة الزراعية تلوث 
الق في إصالح الشأن الفلسطيني من تاريخ انعقاد مؤتمر القاهرة في الحوارات الجارية اليوم يجب االنط

االسبوع الماضي وليس انطالقا من جذور الماضي، فالماضي الذي مارسته السلطة أو منظمة التحرير 
الفلسطينية كلها لم يقدم حلوال للفلسطينيين، لقد أعطت المنظمة والسلطة تنازالت لصالح إسرائيل ولم 

أي شئ للفلسطينيين ، يجب فك ارتباط االقتصاد الفلسطيني بإسرائيل وربطه باالقتصاد تأخذ مقابل ذلك 
  .األردني والمصري ، أما األمن فيجب ان يكون فلسطينيا وليس غير ذلك

 ـ أريد تذكر القائلين بأن حركة حماس والجهاد اإلسالمي حركتان متطرفتان، ووصفتهما أمريكا 2
 والسلطان ، ونسأل سؤاال بريئا ، ما حكم والة أمرنا في الحكومة باإلرهاب ، وصدقها عرب الجاه

الليكودية القادمة وحركة شاس ، وإسرائيل بيتنا ـ بزعامة اليهودي الصهيوني المتطرف ليبرمان؟ أيهما 
أكثر تطرفا حماس والجهاد اإلسالمي أم الثالوث الصهيوني الرهيب الذي يحكم إسرائيل اليوم؟ مطلوب 

العرب الذين يلتقون بالسيد متشل المبعوث األمريكي والسيدة كلينتون وزيرة الخارجية من القادة 
األمريكية، والسيد سوالنا ان يبلغوهم بان الثالوث الذي سيحكم إسرائيل اليوم هم أكثر تطرفا واشد إرهابا 

  .إنهم توسعيون على حساب أصحاب الحق الطبيعي والقانوني وهم الشعب الفلسطيني. 
يس الفلسطيني محمود عباس المنتهية واليته عليه أن يدرك ورهطه الذين معه بان كل جهودهم قد الرئ

باءت بالفشل الذريع وعليهم ان يستغلوا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة 
حريض على إن الت. لتقوية مكانتهم التفاوضية وليس إلضعاف وإخراج حماس والجهاد من دائرة الحل

حركتي حماس والجهاد اإلسالمي من قبل قيادات سلطة رام اهللا سرا وعالنية بأساليب مختلفة في المحافل 
الدولية والعربية أمر غير أخالقي ويضر بحقوق الشعب الفلسطيني وحتى يحط من مكانة رجال السلطة 

ال نريد حماس أن "ي للرئيس الفرنسي الميامين عند القيادات السياسية الدولية ، واذكر بما قاله زعيم عرب
وصل هذا القول إلى كل أسماع " تحقق أي انتصار أو إشعار الرأي العام العربي بأنها حققت انتصارا
  .الدنيا وعلى أثره هبطت مكانة ذلك الزعيم العربي بين القيادات الغربية
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هلكم ووطنكم وما الحياة الدنيا اال متاع يا قادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا اتقوا اهللا في ا: آخر القول
  .الغرور

 3/3/2009الشرق، قطر، 
  

  الشركات الفرنسية وجني األرباح الطائلة من االستيطان اإلسرائيلي  .75
  يوسف شلي

ثالث شركات فرنسية متعددة الجنسيات وشركة أخرى متوسطة، متورطة اقتصاديا في احتالل الـضفة              (
  ). الغربية من قبل إسرائيل

) Alstom(أما الشركتان الفرنسيتان    . ، العديد من المستوطنات   )Dexia( البلجيكي   -ل البنك الفرنسي  يمو
هـي  ) Manitou(كما شاركت الشركة الفرنـسية      . ، فتقومان بنقل اإلسرائيليين عبر القدس     )Véolia(و

لتجارية مع العدو   ويعقد الجميع الصفقات الرابحة، ويلتزمون باألعمال ا      . األخرى في بناء الجدار الفاصل    
  . الصهيوني في انتهاك تام للقانون الدولي

، تثير الشكوك والتساؤالت في بلجيكا، بعد ورود التقارير بتمويـل البنـك             )الفضيحة(وقد بدأت القضية    
كيف لشركة سابقة متخصصة في مسائل القـرض  . للعديد من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية    

  ؟ "نشاط غير شرعي بموجب القانون الدولي"ل مع الهيئات المحلية، متابعة واالئتمان، والتعام
، ليمتلك بعـد فتـرة قليلـة        )OSM(قبل عشر سنوات، ساهم البنك في رأسمال صندوق إيداع إسرائيلي           

). المالية العامة إلسرائيل   (Dexiaوبعد الخصخصة، أخذ الصندوق اسم      %. 60أغلبية األسهم، في حدود     
التـي وجـدت    " الدائنـة "، بادرت الحكومة اإلسرائيلية إلى تنفيذ خطة لتمويل البلـديات           2003وفي عام   

 من البلديات اإلسرائيلية، ومنها عشرات المستعمرات، من        67واستفادت  . صعوبات في ضبط ميزانياتها   
 ال يهم أن تقع البلدية أو المستعمرة فـي الجانـب الفلـسطيني أو   ). Dexia Israël(قروض من الفرع 

، المعترف به أمميا لتحديد الحدود بين       1967اإلسرائيلي من الخط األخضر، الخط الفاصل الموروث عام         
  . إسرائيل وفلسطين

المغتصبات اإلسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاكا صارخا التفاقية جنيف، التي صادقت عليها كـل               
 مـارس   22 المؤرخ فـي     446بما فيها القرار    من فرنسا وإسرائيل، وللعديد من قرارات األمم المتحدة،         

سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في األراضـي الفلـسطينية           "ويعتبر القرار أن    . 1979
م، ليس لها أي أساس قانوني وتشكل عقبـة خطيـرة           1967واألراضي العربية األخرى المحتلة منذ عام       

ومن خالل تمويل بعض هـذه المـستعمرات،        ". األوسطأمام إقامة سالم شامل وعادل ودائم في الشرق         
لتحقيق السالم حسب توصيف القـانون      " عقبة خطيرة "الفرنسية وفرعها اإلسرائيلي إلى     ) Dexia(تتحول  
  . الدولي

المشاريع التي يساهم فيها، خاصة تلك      " رمزية"وحاول البنك الفرنسي تجميل صورته من خالل استغالل         
 على إعالن المؤسسات المالية بشأن البيئة       1998فالمجموعة وقعت عام    ". لمستدامةالتنمية ا "المرتبطة بـ   

والتنمية المستدامة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، إال أنه ورغم هذا الحرص من البنك على البيئة والتنمية،                
ت دعـم   ينبغي علـى الـشركا    : "اخترقت اثنين على األقل من المبادئ الواردة في النص        ) Dexia(فإن  

ضمان أن الـشركة األم أو      "و" واحترام حماية القانون الدولي المتعلق بحقوق اإلنسان داخل نطاق نفوذها         
ومن السذاجة، االعتقاد أن البنك الفرنـسي وفرعـه         ". فروعها ليست ضالعة في انتهاكات حقوق اإلنسان      

  . مة في توطيد االحتاللاإلسرائيلي يحترم أخالقيات العمل المشروع، من دون المشاركة أو المساه
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م، أكثر من ستة مليـارات      2008وقد ضخت حكومات كل من بلجيكا، لوكسمبورغ، وفرنسا في أكتوبر           
وتملك الدولة الفرنـسية، عبـر      . ، المهددة باإلفالس جراء األزمة االقتصادية الحالية      )Dexia(يورو في   

  %. 11.4 فتملك ما نسبته من أسهم البنك، أما بلجيكا،% 23.3مشاركتها المباشرة، تملك 
، االلتفات إلى هذه الممارسات، خاصة أنها تنتهـك         "الديمقراطية"ألم يحن الوقت بعد على هذه الحكومات        

حقوق الشعوب والقانون الدولي؟ علما أن أكثر من ثالثين منظمة بلجيكية، تشن حملة على البنك تحـت                 
 -لمستوطنات اإلسرائيلية من البنك الفرنـسي     ، ضد عمليات تمويل ا    "، أخرج من إسرائيل   Dexia"شعار  

ـ   . البلجيكي بيار مارياني، وهو أحد المقربين مـن الـرئيس الفرنـسي           ) Dexia(أما الرئيس التنفيذي ل
مـن مجمـوع    % 1هذه القروض تمثل أقل مـن       "ساركوزي، وفي رد فعل أولي منه، اكتفى بالقول إن          

  ". القروض الممنوحة
ويمتد . ، الذي أصبح بحد ذاته قضية جوهرية      "ترامواي القدس "ألفق مشروع   وفي السياق ذاته، يلوح في ا     

كلم، لربط القدس الغربية في إسرائيل بالمستوطنات اإلسرائيلية في القدس          ) 15(على مسافة   " الترامواي"
ويعـزز  . 2010القسم األول من المشروع سيدخل الخدمة في عام         . الشرقية والضفة الغربية الفلسطينية   

وع من فرص ضم واحتالل جزء من األراضي الفلسطينية، احتلت من قبل الجيش اإلسرائيلي فـي                المشر
  . ، وحصار ألكبر عدد من جيوب القدس الشرقية1967عام 

اتحـاد  "للنقل في الكونسورتيوم    ) Alstom(و) Véolia(ومن جانب آخر، تورطت الشركتان الفرنسيتان       
لشركات والبنوك اإلسرائيلية، من خالل شـركتها الفرعيـة         جنبا إلى جنب مع ا    ) Citypass" (الشركات

)CitadisIsrael Ltd .( كما تمكنت شركة)Alstom (  سـنة  30من افتكاك عقد منح امتياز لها لمـدة 
 مليون يـورو    189وتمثل وسائل النقل العامة اإلسرائيلية بالنسبة إلى الشركتين، ما قيمته           . لتشغيل الخط 
وأعربت الكونفدراليـة العامـة للعمـال       . الفرنسية) Bouygues(ها شركة   منها تملك % 30في السوق،   
  . في مناسبات عديدة عن معارضتها لهذا العقد) CGT(الفرنسيين 

مباشرة باألجواء المعادية إلسرائيل في المنطقة عقب الحصار المطبق على          ) Véolia(وقد تأثرت شركة    
  .  بعد مشاركتها في الكونسورتيومسكان غزة واستمرار العدوان على الضفة الغربية،

 يناير الماضي،   20وخالل حملة منظمة لجمعيات سويدية غير حكومية، أعلن مجلس مدينة ستوكهولم في             
أن الشركة الفرنسية، المكلفة بمشروع مترو العاصمة االسكندينافية خالل السنوات العشر األخيرة، أطيح             

 مليار يورو ذهب في مهـب الـريح، رسـميا، ألسـباب             3.5العقد كان بقيمة    . بها لصالح شركة أخرى   
  . تجارية، ولكن على خلفية حملة إعالمية مكثفة

، فتم انتقادهما إلدارتهمـا مـدفن النفايـات        )Onyx(وملحقها اإلسرائيلي   ) Véolia(في  " البيئة"أما فرع   
يستقبل أكثـر مـن     المدفن  . بالقرب من األردن  ) Tovlan(المتواجد في األراضي الفلسطينية، في موقع       

  .  مستعمرة إسرائيلية21 طن من النفايات سنويا، وتأتي معظمها من 600.000
غير أن البلديات الفلسطينية المجاورة، ال يمكن لها أن تستفيد من هذه البنيـة التحتيـة، بـسبب سياسـة                    

 7.6 ، كلف جمع طن من النفايات فـي الموقـع حـوالي           2006في عام   . التسعير التي وضعتها الشركة   
باإلضافة إلى رسوم النفايات، يجـب إضـافة   . يورو، وهو السعر الذي ال يمكن للبلديات الفلسطينية دفعه   

تسعيرة نقل النفايات بواسطة الشاحنات التي يعوق تحركها المئات من نقاط التفتيش العسكرية اإلسرائيلية              
  . في جميع أنحاء الضفة الغربية

) Manitou(عم المستوطنات اإلسرائيلية، فهي الـشركة العالميـة         أما آخر شركة فرنسية متورطة في د      
 مليـار يـورو، تـوفر       1.2الرائدة في مجال البناء والتعامل مع جميع التضاريس، برقم أعمال يقدر بـ             

اآلليات الضخمة والجرافات الالزمة لبناء وصيانة جدار الفـصل العنـصري الـذي أقامتـه الحكومـة                 
  . ى نطاق واسع األراضي الفلسطينيةاإلسرائيلية، وهو يقضم عل
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وفي المحصلة، فإن تمويل المستوطنات، النقل العام للمستوطنين، تسيير الترمواي، إدارة النفايات وحماية             
فهل على فرنسا أن تفتخر بحيوية شركاتها المنتفعة من الحـروب           ... المستعمرات في األراضي المحتلة   

  ! ميرومن قال إن للمال رائحة أو ض! القائمة
 2/3/2009مجلة العصر 
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