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  دأت تتالشى العملية العسكرية ضد غزة ب"إنجازات"و... مجدداً ليفني تهدد بضرب حماس .1
تسيبي ليفني أمس بضرب حركة " كاديما"هددت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، زعيمة حزب  -غزة 

مجدداً في حال استمر إطالق الصواريخ محلية الصنع من قطاع غزة على مدن وبلدات " حماس"
  .اسرائيلية، بعدما بدأت هيبة الردع العسكرية االسرائيلية في التآكل

 صاروخاً منذ اعالن وقف اطالق النار من جانب 80يفني رداً على سقوط نحو وجاءت تهديدات ل
الماضي تبعه في اليوم التالي اعالن مماثل من جانب فصائل ) يناير( كانون الثاني 18اسرائيل في 

  . يوما22ًالمقاومة الفلسطينية، في أعقاب الحرب على القطاع التي دامت 
إذا تبين أن : "مة قبيل لقائها وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتونوقالت ليفني لإلذاعة العبرية العا

في إشارة إلى الحرب االخيرة على قطاع غزة، " حماس لم تفهم الرسالة، فإنها ستتعرض مجددا لضربة
  . فلسطيني1400لوقف اطالق الطواريخ والهجمات الفلسطينية، التي أسفرت عن استشهاد نحو 

الحرب األخيرة على القطاع أخذت تتالشى في ظل استمرار إطالق " إنجازات"وأقرت ليفني بأن 
الرد بقوة على استمرار إطالق القذائف الصاروخية من "وشددت على وجوب . الصواريخ الفلسطينية

وكانت ". االمتناع عن الرد الفوري على إطالق أول قذيفة صاروخية كان خطأ"، معتبرة أن "قطاع غزة
العملية " تآكل إنجازات"سرائيلية رفيعة المستوى حذرت كذلك مما وصفته بأنه مصادر عسكرية إ

  .العسكرية ضد القطاع، في ظل استمرار إطالق الصواريخ
تجاوز "وحضت المصادر ذاتها المستوى السياسي في اسرائيل حسبما قالت اإلذاعة العبرية على 

إزاء تكثيف وتيرة إطالق القذائف الصاروخية من االعتبارات السياسية الحزبية، واعتماد القرار الالزم 
  ".قطاع غزة في اآلونة األخيرة

ووضعت تلك المصادر القيادة السياسية اإلسرائيلية أمام خيارين، األول يقوم على اإليعاز باستعادة ما 
  .، والثاني يقوم على اإلسراع في إتمام تسوية سياسية"اإلسرائيلية" قوة الردع"سماه 
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المساعدة لقطاع غزة يجب أن تصلها عبر السلطة الفلسطينية ألن حماس "رى، قالت ليفني إن من جهة أخ
، في اشارة إلى تعهدات مالية من قبل المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية في مؤتمر "منظمة غير شرعية

  . بليون دوالر4,5شرم الشيخ إلعادة اعمار قطاع غزة بقيمة 
، ومن جهتنا نحن نحاربها، لكن مع االلتزام بحوار مع "حماس" بحركة العالم ال يعترف"وأضافت أن 

  .والرئيس محمود عباس" فتح"في اشارة الى حركة " العناصر البراغماتية الفلسطينية
أميركية الصنع " 16اف "وبعد قليل من تهديدات ليفني قصفت طائرات حربية اسرائيلية من طراز 

وقالت مصادر محلية في مدينة رفح ان . فح جنوب القطاعالشريط الحدودي مع مصر في مدينة ر
الطائرات الحربية االسرائيلية أطلقت ثمانية صواريخ على أنفاق للتهريب تقع أسفل الشريط الحدودي 

  .بدعوى استمرار اطالق الصواريخ الفلسطينية على البلدات االسرائيلية
  4/3/2009الحياة، 

  
  شرم الشيخ تدعو القتناص فرصة  التحريرمنظمة .2

أمين سر اللجنة التنفيذية  أن  أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  4/3/2009المستقبل، نشرت 
لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أكد أهمية اقتناص النتائج السياسية المهمة التي أبرزها مؤتمر إعادة 

تتطلب منا اقتناص "نتائج المؤتمر وقال إن .  للنتائج االقتصاديةباإلضافةإعمار غزة في شرم الشيخ 
هذه النتائج تتعلق " أن ،وأوضح عبد ربه أمس ".الفرصة الحالية والتعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية

باإلدانة الواضحة وإن كانت غير مباشرة إلسرائيل وسياستها من عدوان وتدمير وحصار وإغالق 
س بالبنية التحتية مقابل الدعم غير المشروط لخطة للمعابر ومطالبتها بعدم عرقلة المساعدات أو الم
وشدد على ضرورة توحد  ". قطاع غزةإعمار إعادةالحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض بشأن 

الفلسطينيين في مخاطبة العالم من خالل تشكيل حكومة موحدة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وبرنامج 
  .منظمة التحرير

 عبد ربه قال إن نتائج مؤتمر شرم الشيخ شكلت دعماً  أنرام اهللامن  4/3/2009الحياة، وأضافت 
 المطالبة إلى لسياسة إسرائيل، الفتاً وإدانة سالم فياض، .لبرنامج حكومة دوللرئيس محمود عباس 

في (لو وافقنا على ما يقوله محمود الزهار ": وقال.  بفتح المعابر ورفع الحصار"إسرائيل"ـ الدولية ل
فإننا لن نحصل على خمسة دوالرات من الخمسة باليين دوالر التي تبرع ) ن تشكيل الحكومة الجديدةشأ

  ."بها العالم إلعادة بناء قطاع غزة
معروف أن الرئيس عباس أقوى خارجياً، وحماس أقوى ": "الحياة"وقال الكاتب هاني المصري لـ 

 مثل التهدئة وتبادل اإلعمار المرتبطة بإعادة حماس العب رئيسي في كل القضايا"وأضاف أن . "داخلياً
األسرى والمصالحة، لذلك فإن ما يعتبر فوزاً للرئيس محمود عباس وفتح اليوم قد تستفيد منه حماس 

مؤتمر شرم الشيخ " إن "الحياة"الكريم أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت لـ   نصر عبد.وقال د. »الحقاً
، فإن هذا اإلعمار إعادة إسرائيل أعاقت إذاادل مع حركة حماس، لكن وضع الرئيس محمود عباس في تع

  ."الدعم سينقلب ضده
  

  السعودية اقترحت إقامة مدينة بغزة تستوعب ربع مليون شخص: فياض .3
أن " الوطن"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :  وائل بنات،الرؤوف أرناؤوط  عبد-  غزة،شرم الشيخ
 في إعادة إعمار تها ألف مواطن كجزء من مساعد250ة في غزة تستوعب  تقترح إقامة مدينالسعودية
ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، في لقاء مع رجال أعمال فلسطينيين ، القطاع

 إن السعودية تقترح إقامة تجمع سكني كبير يستوعب ،من غزة على هامش أعمال مؤتمر شرم الشيخ
  . معتبرا أن هذا المشروع مهم جدا،يني ألف مواطن فلسط250
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 إن هذا مشروع ممتاز ،"الوطن" لـ ،اهللا وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني سمير عبد
 مشيرا ، كما يستجيب إلى حاجات الفلسطينيين التنموية المستقبلية، ويحتاج إلى تخطيط ودراسات،وعظيم

وحول المكان المرتقب أن  . بين فلسطين والسعودية بشأنهإلى أنه سيكون هناك بحث متكامل وتفصيلي
اهللا أنه يجب االتفاق على هذه التفاصيل وعمل الدراسات والتصاميم   أكد عبد،تقام عليه هذه المدينة

  . ولم يتم بعد تحديد مكان هذا التجمع السكني الكبير،الضرورية
  4/3/2009الوطن، السعودية، 

  
  لمجلس التنسيقي للقطاع الخاص في برامج الحكومة إلعمار غزةفيَّاض يؤكد أهمية إشراك ا .4

سالم فياض أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص . أكد رئيس الوزراء د": وفا"، "األيام "-غزة 
في تحقيق التنمية، مشدداً على تمسكه بأن يكون المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ممثالً وشريكاً في كافة 

وأشار فياض خالل لقاء عقده وفد المجلس التنسيقي استمر لمدة  .قة بإعادة إعمار قطاع غزةالخطط المتعل
ثالث ساعات صباح أمس، في منتج شرم الشيخ إلى أن المجلس التنسيقي سيكون عضواً في أي لجنة يتم 

مس لواقع، نأمل أن تترجم االلتزامات التي تم اإلعالن عنها أول من أ: وقال .تشكيلها إلعادة اإلعمار
مطالبة المجتمع الدولي : وأضاف .والحشد الذي شهدناه في شرم الشيخ، هو دعم للقضية الفلسطينية ككل

  .بعدم تكرار ما حدث من دمار وقتل وتخريب في قطاع غزة، هي مطالبة محقة
 بيته  في قطاع غزة هو المواطن البسيط الذي فقداإلعماروأكد فياض أن المدخل األساسي لعملية إعادة 

تسييس هذا الموضوع يعني إضعافه، وال بد من : وأضاف .اإلعمارومزرعته، داعياً لعدم تسييس عملية 
  .تكاتف جميع الجهود إلنهاء معاناة المواطنين ضحايا العدوان اإلسرائيلي

 4/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  فتح المعابر وإنهاء الحصار يجب أن يكون عنوان قمة الدوحة :الخضري .5
أكد جمال الخضري النائب في المجلس التشريعي رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن  :حسينطه 

 تتحقق دون فتح المعابر وإنهاء أنيمكن   ما دمره االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة الإعمارإعادة 
ابعة نتائج  آلية عربية لمتإيجادضرورة " الشرق"واقترح الخضري في حوار مع  .الحصار بشكل كامل

 والتي لإلعمار وما يستلزمه من ضرورة فتح المعابر لدخول المواد الخام الالزمة اإلعمار إعادةمؤتمر 
 دخول أي منها حاليا كما طالب القمة بتشكيل لجنة متابعة التزام الدول بالوفاء بتعهداتها "إسرائيل"تمنع 

لتي ال تتحقق كما حدث ذلك في مرات عديدة حتى ال تكون مثل هذه المؤتمرات مناسبة إلطالق الوعود ا
 القطاع من جديد ال يترجم على أرض الواقع، دون ضغط دولي على االحتالل لفتح إعمار إنقائال 

  .المعابر كحق فلسطيني ال يمكن التخلي عنه
  القمة مطالبة بالخروج برؤية عربيةإن قمة الدوحة قال إلىوحول الرسالة التي توجهها لجنة الحصار 

 إعمار المواد الخام ومواد البناء للمصانع وشركات المقاوالت مشددا على انه لن يتم أي إيصالفي كيفية 
 لن تكون القمة ذات وإال" قمة الوحدة و فتح المعابر" فتحت المعابر وان يكون عنوان القمة إذا إال

 الفلسطيني من اجل فتح وشدد على ضرورة التوافق .مصداقية لدى الشارع العربي والشارع الفلسطيني
  . تتم هذه الخطوة قبل قمة الدوحةأن في أملهمعبر رفح معربا عن 

 العدوان والثالث االحتالل وان واآلخر الحصار أضالعه غزة تعيش داخل مثلث خطير أحد إنوقال 
 سنوات على القطاع وان الظروف اليوم زادت من 3الحرب زادت من قسوة الحصار المفروض منذ 

 في القطاع حيث طال القصف والعدوان كافة مرافق الحياة، من عشرات المصانع وضاعاألسوء 
األساسية والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والمستشفيات والجامعات وآالف المنازل وعشرات 

  .المؤسسات الحكومية واألهلية والتعليمية واألراضي الزراعية
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 التي توضع األرقامزارات تعكف على تحديد احتياجاتها وان  الوإن غزة قال إلعماروحول حجم التكلفة 
 مليار دوالر، 2.8 إلى غير دقيقة ألن حجم الدمار كبير ويفوق التوقعات القائلة بحاجة القطاع اآلن

 من أكثر الخسائر غير المباشرة التي لم يتم حصرها فضال عن خسائر الحصار التي بلغت إلى باإلضافة
 من أكثر الخسائر غير المباشرة للحرب حيث تم تدمير إلى باإلضافةء الحصار  مليون دوالر جرا900
 من أكثر أن  وأكد الخضري.األخرى جزئي فضال عن باقي الشرائح أو بشكل كامل إما مصنعا 320

  .من سكان غزة اليوم يعيشون تحت خط الفقر % 80
 4/3/2009الشرق، قطر، 

  
  المطلوب إنهاء االنقسام الداخليو ...مؤتمر إعادة بناء غزة يطلق الوعود .6

أغدق المؤتمر الدولي إلعادة إعمار قطاع غزة الوعود المالية للقطاع الذي تعرض لدمار : ماجد أبو دياك
 ".السخية"غير مسبوق على يد آلة الحرب اإلسرائيلية لدرجة دفع البعض إلى وصف هذه الوعود بـ

لى خمسة مليارات دوالر مسألة فيها نظر قياسا بمؤتمرات ورغم أن اإليفاء بهذه االلتزامات التي نافت ع
سابقة عقدت إلعمار لبنان والعراق، تمثل مسألة االستثمار السياسي لهذه المساعدات التهديد األكبر للخطة 

  .في ضوء االنقسام الفلسطيني
ثة تحديات أمام إن هناك ثال) بيكدار(محمد أشتية رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار . ويقول د

تنفيذ التعهدات المالية لقطاع غزة، وهي رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، واالتفاق على عنوان 
فلسطيني موحد يتمثل بسلطة شرعية تشرف على اإلعمار، والحصول على مساعدات ميسرة تنفذها 

محددة لهذه المساعدات، ويقر أشتية بأنه ليس هناك آلية  .مؤسسات ومراقبة ذلك من الجهة المانحة
واالتحاد األوروبي سيدير مساعداته من خالل ) يو أس آيد(فالواليات المتحدة ستدفع عن طريق مؤسسة 

 .مشاريع البنية التحتية والتعويضات ألصحاب المنازل المدمرة فضال عن دفع الرواتب للسلطة الفلسطينية
نشاء صندوق لغزة دون أن تتضح تفاصيل ذلك، ويضيف أن الدول العربية حددت آليتها المتمثلة في إ

ويرى  .وإن كان رجح أن يتم ذلك من خالل فتح مكتب للجامعة العربية إلدارة عمليات إعادة اإلعمار
أشتية أن تعدد هذه اآلليات ال يخدم إعادة إعمار قطاع غزة كما أنه دون عنوان وطني فلسطيني موحد 

تتم هذه العملية، ويشير إلى أن المجلس الذي يترأسه قد يشكل واالتفاق على حكومة وحدة ال يمكن أن 
  .إحدى اآلليات الفاعلة في تنفيذ خطط إعادة اإلعمار

ويرى حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أنه من الطبيعي أن تشرف الحكومة المقالة 
وهي التي تملك القوى األمنية القادرة على عمليات إعادة اإلعمار بغزة باعتبارها الجهة الموجودة هناك 

ويضيف أن ربط المساعدات بحكومة الوحدة التي ترتهن بتوجهات  .على ضبط األمن والنظام هناك
األطراف المتحاورة يقصد منه تشكيل ضغط شعبي على حكومة حماس من المتضررين من الحرب 

 .ركة في الحكومة التي سبق أن رفضتهاودفع هذه الحكومة بالتالي للقبول باالشتراطات الدولية للمشا
ويرى خريشة أن السبيل األمثل إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني هو تشكيل هيئة إعمار وطني تضم 
شخصيات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة والمهنية وليس تشكيل لجان فصائلية متصارعة وبعضها ال يوجد 

لة بغزة ستتعامل مع هذه الهيئة إيجابيا وتهيئ لها  أن الحكومة المقاخريشةويؤكد  .له وزن جماهيري
الظروف المناسبة للعمل، ولكن العائق األكبر أمام ذلك يبقى الطرف اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن دخول 
مواد البناء هو األولوية األولى لتوفير الحد األدنى من متطلبات اإلعمار ولو باألموال الموجودة إلى حين 

  .داتوصول أموال المساع
  4/3/2009الجزيرة نت، 
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 تصريحات هيالري كلينتون قمةً في االنحياز لصالح االحتالل: حكومة غزة .7
المقالة من محاوالت التساوق التي تطرحها بعض األطراف الفلسطينية  حذَّرت الحكومة :ألفت حداد

ادة اإلعمار إلى قطاع المتنفذة في سلطة رام اهللا مع الشروط األمريكية الصهيونية على إيصال أموال إع
غزة، مؤكدةً أن موقفها من هذه القضية واضح باتجاه عدم تسييسها؛ حتى ال يدفع المواطن الفلسطيني 

توفر األموال : وأكدت الحكومة أن إعادة اإلعمار تتطلَّب أمرين أساسيين؛ هما. ثمن الخالف السياسي
بعيدا عن أي تسييس لهذه القضية واعتبارها غنيمة الالزمة، وفتح المعابر لدخول المواد المطلوبة للبناء 
واعتبرت الحكومة تصريحات وزيرة الخارجية . حرب يسعى خلفها أمراء جمع األموال وسرقتها

قمةً في االنحياز لصالح االحتالل اإلسرائيلية، مؤكدةً أن حكومة " هيالري كلينتون"األمريكية الجديدة 
التي بذلتها مصر وحالت دون اإلعالن عن االتفاق في اللحظات أولمرت هي من أفشلت جهود التهدئة 

 .األخيرة
 3/3/2009، 48عرب

  
  الحكومة المقالة تتهم السلطة بالتفريق بين األسرى .8

رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس  أن غزة من 4/3/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
 شيكل، مستثنيا 800لسطينية مخصصات مالية تقدر بـ أصدر قرارا بمنح أسرى منظمة التحرير الف

 انتقادات من العديد من الجهات أثار، وهو األمر الذي اإلسالميأسرى حركتي حماس والجهاد 
  .والشخصيات

بشدة هذا القرار، مؤكدةً أن ذلك من شأنه تكريس حالة ] المقالة[من جانبها انتقدت الحكومة الفلسطينية 
وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها .  في دواليب إنجاح الحوار الفلسطينياالنقسام ووضع العصي

طاهر النونو، في تصريح له إنها تابعت القرار الذي اتخذته سلطة رام اهللا القاضي بالتفرقة بين األسرى، 
سرى تكريس االنقسام الفلسطيني، ومحاولة الفصل والتمييز بين األ"مؤكدة أن هذه الخطوة تعمل على 

وأكد النونو أن هذه األموال هي ". على أساس االنتماء السياسي، وطعنةٌ في خاصرة الحركة األسيرة
أمواُل الشعب الفلسطيني ال أموال فصيل بعينه حتى يتم استثناء باقي األسرى من الفصائل المختلفة، 

يد من معاناتهم في سجون ينعكس سلبا على حياتهم ويز"معتبرا أن إدخال األسرى في الخالف السياسي 
  ". االحتالل، وعمٌل يفتقر ألبسط المعايير األخالقية

دليٌل على عدم جدية "كما استنكرت وزارة شئون األسرى والمحررين قرار محمود عباس، موضحة إنه 
وأوضحت ". سلطة رام اهللا في إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخالف

 في بيانٍ صحفي؛ أن األسرى جميعهم على اختالف انتماءاتهم السياسية مناضلون من أجل الوزارة
الحرية والوطن، واعتُقلوا على خلفية مقاومة المحتل، ويجب التعامل مع قضيتهم على هذا األساس، وإذا 

لذي ينتمي إليه، أراد أحد أن يقدم شيًئا إلى األسرى فال يجوز التفريق بين أسيرٍ وآخر حسب الفصيل ا
  . وخاصةً ممن يدعي بأنه يمثل الشعب الفلسطيني كله

من جانبه استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى، قرار عباس بالتمييز بين األسرى، وقال في 
وأضافت وكالة ".عنصري ومن شأنه نقل االنقسام وتأجيج الخالف بين األسرى وذويهم"بيان له إن القرار 

 محمد شهاب رئيس لجنة األسرى في المجلس التشريعي .د  أنغزةمن  3/3/2008 ،قدس برس
وأضاف شهاب في تصريح  ".طعنة في قلب الحركة األسيرة الموحدة.. .إن قرار عباس"الفلسطيني قال 

  ".إن هذا القرار يزيد من معاناة األسرى ويعزز الفئوية والشرخ الفلسطيني"مكتوب 
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  "التي يقوم بها اإلعالم التابع للسلطةالخروقات "نكر  المقالة تستالحكومة .9
الخروقات المتتالية التي " طاهر النونو، ما قال انها  الفلسطينية المقالةاستنكر الناطق باسم الحكومة :غزة

 وملفقة وأخبارٍ كاذبة يقوم بها اإلعالم التابع للسلطة المتنفذة في رام اهللا وحركة فتح من سبابٍ وشتائم
وقال النونو في تصريحه الصحفي إن  ".ناقض مع االتفاق على وقف الحمالت اإلعالمية والتحريضتت

تعكس وجود تيار داخل حركة فتح من سلطة رام اهللا يسعى إلى إفشال الجهود المصرية "هذه الخروقات 
ل وفق والعربية من أجل الحوار والمصالحة، ويضع العراقيل والعصي في دواليب هذا الحوار، ويعم

  ".واضحة" إسرائيلية"أجندة أمريكية 
  4/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  يبحث مع كلينتون االلتزامات واالستيطان وحكومة الوحدةعباس :عريقات .10

 في مقر المقاطعة ]األربعاء [اليوم يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ظهر:  علي الصالح- لندن
 مع رئيس الوزراء أيضاوستلتقي كلينتون  .يالري كلينتونبرام اهللا وزيرة الخارجية األميركية ه

 أبو"إن : وقال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير .الفلسطيني سالم فياض
 "الشرق األوسط"وهذه القضايا كما قال عريقات لـ . : قضايا عندما يلتقيها3مازن سيبحث مع كلينتون 

على الجانب الفلسطيني االتفاقات الموقعة والسالح . ت المترتبة على الجانبينالقضية األولى هي االلتزاما"
. وعلى إسرائيل مبدأ الدولتين واالتفاقات الموقعة ووقف االستيطان. الشرعي الواحد وسلطة القانون

 تتعامل بمعيار أن اللجنة الرباعية وعلى رأسها الواليات المتحدة يجب أن مازن أيضا على أبووسيركز 
 ما تشكلت في إسرائيل حكومة ترفض االتفاقات الموقعة وإذا. واحد مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

هذه النقطة األولى والنقطة الثانية "وتابع القول . "ومبدأ الدولتين وتواصل االستيطان فلن تكون شريكة لنا
يجب إلزام .. .ن في بلدة سلوان شرق القدس المحتلة وحي البستا1 - في منطقة إياالستيطانهي مسألة 

أما القضية الثالثة فهي .  والتدميرية والعبثيةاالستيطانيةالحكومة اإلسرائيلية بوقف كل هذه النشاطات 
ونحن نريد تشكيل حكومة وحدة . قضية الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكل عنوان المرحلة الحالية

ال داعي ألي طرف في من يكون على رأس الحكومة إذا ما و. وطنية متمسكة بالتزامات منظمة التحرير
 بأنها السلطة أبلغت قد األميركية اإلدارة كانت إنوردا على سؤال . "التزمت ببرنامج منظمة التحرير

قال لنا المهم هو ) األميركيمبعوث السالم (ن جورج متشيل إ" عريقات أوضحستتعامل مع حكومة وحدة 
 ما ستقوله لنا هيالري كلينتون عندما تجتمع معنا غدا إلى وها نحن سنستمع ..األشخاصالبرنامج وليس 

 .")اليوم(
 4/3/2009الشرق األوسط، 

  
 الهجمة االستيطانية الجديدة جريمة حرب: دائرة العالقات القومية في منظمة التحرير .11

 الفلسطينية الهجمة  اعتبرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير: رامي دعيبس–جنين 
االستيطانية األخيرة بمثابة جريمة حرب، واستمرارا للعدوان الذي تنفذه سلطات االحتالل بحق الشعب 

 الكشف عن مخططات استيطانية لبناء إنوقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم،  .الفلسطيني وأرضه
لة وخاصة في مدينة القدس ومحيطها،  وحدة للمستوطنين فوق األراضي الفلسطينية المحتألف 73نحو 

يكشف النية الحقيقية للحكومة اإلسرائيلية الجديدة وتوجهاتها الرامية للقضاء على أية فرصة لتحقيق 
ن سلطات االحتالل ماضية في تنفيذ سياساتها االستيطانية، إ"وأضافت الدائرة  .السالم وحل الدولتين

 دونما من 2657 والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من خاصة داخل وفي محيط مدينة القدس المحتلة
وأشار  ".أراضي بيت لحم المحيطة بالقدس المحتلة ،خالل شباط الماضي، لغرض توسيع المستوطنات

 ألف مستوطن، 600 أكثر من إلىن تلك الهجمة سترفع أعداد المستوطنين داخل المدينة أ إلى"البيان 
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هذا "، وأضاف "من مجموع السكان% 20 اقل من إلىلسطينيين األمر الذي سيقلص نسبة المواطنين الف
يأتي في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل سياسة تطهير عرقي وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من 
مدينة القدس إلجبارهم على الرحيل عنها في إطار مخطط تهويدها، عبر هدم منازلهم ومصادرة 

 ".احي حياتهم المختلفةعقاراتهم والتضييق عليهم في من
وحذرت الدائرة من استمرار الهجمة االستيطانية التي ستُطيل أمد الصراع في المنطقة وتجلب مزيدا من 

 على وقف عمليات االستيطان "إسرائيل"الكوارث والدمار عليها، مطالبة المجتمع الدولي التدخل وإجبار 
 .العالقةبكافة أشكالها طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات 

 3/3/2009، 48عرب
  

   الجديدة تكشف أوهام السالماالستيطانخطة :  عن فتح وحماسنائبتان .12
أكدت برلمانيتان عن حركتي فتح وحماس أن خطة االستيطان الجديدة وتهويد القدس : الضفة الغربية

 تنوي نكسة لعملية السالم، وقالت النائب منى منصور عن حماس أن خطة االستيطان الجديدة التي
 ألف وحدة سكانية رسالة قوية لمن ما زال 73تنفيذيها حكومة االحتالل والتي تقضي ببناء أكثر من 

ضرورة "وشددت منصور على  ".أوهام ما يسمى عملية السالم وطعنة قوية لكل من يؤمن بها" متشبثا بـ
القرارات لما تمليه عليهم من أن تأخذ الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة بعين االعتبار مثل تلك 

ضرورة التوحد لصد تلك الهجمة االستيطانية والتفرغ لمقاومة االحتالل الذي يبيت العدوان واإلجرام 
وأكدت منصور بأن إعالن وزارة اإلسكان في الحكومة اإلسرائيلية عن نيتها  ".بحق األرض واإلنسان

 في القدس الشرقية يدلل 5722غربية، من بينها  وحدة سكانية في الضفة ال73300استصدار قرار بناء 
على مدى االستهتار اإلسرائيلي بمشاعر الفلسطينيين وانتكاسة لمشروع عملية السالم الذي تبنته الكثير 

وأعربت منصور عن استغرابها تزامن هذا اإلعالن مع الزيارة التي تقوم بها وزيرة  .من الدول
 إلى المنطقة، األمر الذي يدلل على إنسجام السياسة اإلسرائيلية الخارجية األمريكية هيالري كلينتون
  .واألمريكية في منطقة الشرق األوسط 

 اإلسرائيلي، االحتاللمن جهتها، أكدت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح جهاد أبو زنيد، أن 
رورة وقف تلك على ض"يسعى إلغالق كافة األبواب أمام أي فرصة إلحالل السالم بالمنطقة، مشددة 

وقالت أبو ".  التي تزايدت بشكل خطيرا جدا في الضفة الغربية وخاصة مدينة القدساالستيطانيةالهجمة 
في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية بمشاركة األطراف الدولية إلحالل السالم في المنطقة، : "زنيد

فرض الحقائق على األرض من خالل مواصلة  اإلسرائيلي مساعيه ومخططاته الرامية لاالحتالليواصل 
 ومصادرة األراضي وفرض اإلجراءات العقابية ضد السكان المقدسيين وحرمانهم من االستيطانيالنشاط 

من الواضح أن مخططات اإلحتالل اإلسرائيلي "وأكدت النائب أبو زنيد  ".حقهم في العيش بحرية وكرامة
قدسيين وإفراغ المدينة من سكانها الشرعيين، وهذا يدل على في القدس تنذر بمخطط ترحيلي للسكان الم

 ".مخطط خطير يجب العمل على إفشاله
 4/3/2009السبيل، األردن، 

  
   والوحدة خيارنا الوحيد مع فوز نتنياهو وليبرمان"لقاء المتعبين"لقاء القاهرة كان : زكي .13

 التقارب أني لبنان عباس زكي كد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فأ:   أحمد الموسوي-بيروت 
 الفضل أنيجاباً على الساحة الفلسطينية ومؤتمر الحوار في القاهرة، معتبراً إ العربي انعكس -العربي 
 ال أن على "الراي" إلىوشدد زكي في حديث  .اهللا بن عبد العزيز  الملك عبدإلى في ذلك يعود األول
لداخلية خصوصاً بعد فوز التطرف اليميني في االنتخابات  وحدتهم الوطنية اإال الفلسطينيين أمامخيار 

 أن لقاء المتعبين، مؤكداً بأنهالتشريعية اإلسرائيلية، واصفاً لقاء المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة 
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 اسحق رابين، وان الغاية من استمرار األسبقعملية السالم شطبت وانتهت منذ اغتيال رئيس الوزراء 
 في انتظار تغير الوضع العربي اآلخذ "استراحة محارب"طينية مع إسرائيل كانت اخذ المفاوضات الفلس

  .في التراجع والهبوط
 تكون حركة فتح ألقت السالح يوماً، كاشفاً ان الحركة ستفتتح المؤتمر العام في غضون أنونفى 

ا السابق باعتبارها  عهدهإلى عمل جديدة، بحيث تعود إستراتيجية تجديدها وتبني إلى وسيصار أسبوعين
 استنهاضها وتجديد كل إلىيضاً أالعمود الفقري الصلب لمنظمة التحرير الفلسطينية التي سيصار 

 هذه المنظمة إلى االنضمام اإلسالمي انه عرض على حركتي حماس والجهاد إلىمؤسساتها، مشيراً 
  .لتوحيد الموقف الفلسطيني

  4/3/2009الراي، الكويت، 
  

   فلسطينيون وعرب طلبوا عدم اإلفراج عن مروان البرغوثيمسؤولون: نّزال .14
التي ألقاها خـالل  " حماس" محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة حركة         قال: دمشق
في مخيم اليرموك   ) 3-3(، التي أقامتها الحركة ليلة الثالثاء       "أسبوع االنتصار في معركة الفرقان    "فعالية  
كشف هنا عن أمرٍ يثير االسـتغراب واالسـتهجان واالسـتياء، وهـو أن مـسؤولين                أود أن أ  : "بدمشق

عدم اإلفراج عـن المناضـل الفتحـاوي مـروان          " اإلسرائيليين"فلسطينيين وعربا طلبوا من المسؤولين      
               ـةفُ محمود عباس في هذه المرحلة، وتارةً أخرى بحجعضعنه ي اإلفراج البرغوثي، تارةً بحجة أن  أن 

  ".اإلفراج عنه يقوي حركة حماس سياسيا وشعبيا؛ باعتبار أنَّه يبرِز حسها الوطني العالي
قد يسارع بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى إنكار ذلك، ولكنَّني ُأحيلكُم إلى زوجة المناضل مروان              "قال  و

 والوقائع منَّاالبرغوثي ومحاميه وأصدقائه؛ فهم يعرفون األسماء مثلُنا أو أكثر."  
ـ     ستبقى ملتزمةً بإطالق سراح األسرى الذِّين تقـدمتْ        "أن حركته   " حماس"وأكّد عضو المكتب السياسي ل

بأسمائهم، وهي لم تميز بين أي أسير على أساس انتمائه الفصائلي، بـل وضـعت معـايير وشـروطًا                   
  ".موضوعيةً تتعامل على أساسها

نطمئنكم أننا لن ننساكم كمـا      : "لى األسرى البواسل في سجون االحتالل الصهيوني قائالً       ثم توجه بالكالم إ   
قبل نحو ثالثة   " جلعاد شاليط " "اإلسرائيلي"نَسيكم غيرنا، ولن نخذلَكم كما خذلكم غيرنا، وإن أسر الجندي           

تعثر عملية التبـادل علـى      " أن   ، مشيرا إلى  "أعوام، إنَّما جاء في سياق محاوالتنا المضنية لإلفراجِ عنكم        
الرغم من مرور هذه الفترة الزمنية، إنَّما هي بسبب إصرارنا على مطالبنا باإلفراج عـنكم، خـصوصا                 

  ".أصحاب األحكام العالية من المؤبدات وغيرها
  3/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   منظمة التحرير الحكومة التي سيتم تشكيلها ستتقيد بالتزامات: االحمدعزام  .15

اكد عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو وفد فتح للحوار بأن علـى              : ـ وليد عوض   رام اهللا 
الحكومة الفلسطينية القادمة االلتزام بالتزامات منظمة التحرير في حين ان الفصائل غير ملزمـة بـذلك،                

الشهر الجاري، لمناقشة القضايا المتعلقـة      مشيرا الى ان لجان المصالحة الوطنية ستجتمع في العاشر من           
  .بكل لجنة وانجازها

الى ان مهـام    " وفا"واشار االحمد الثالثاء خالل زيارة مقر وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية            
لجنة الحكومة تتمثل في تقديم مقترح لتشكيل الحكومة وطبيعتها، وتحديد مهامها، اضـافة الـى اعـداد                 

نامج الحكومة، بحيث تكون حكومة انتقالية تنفذ ما تتفق عليه اللجنة الخاصة بها، مشيرا الـى  مشروع لبر 
ان على الحكومة التي سيتم تشكيلها االلتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، اما الفصائل فليـست               "

  ".ملزمة بذلك
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تي نتجت عن االنقـسام، واعـادة توحيـد         اما لجنة الحكومة فمهامها معالجة القضايا المدنية، والقضايا ال        
  .المؤسسات بالضفة الغربية وغزة، وغيرها من القضايا

وحسب االحمد فان لجنة االمن ستبحث في بناء االجهزة االمنية علـى اسـس غيـر فـصائلية، واليـة                    
 وتحديـد  المساعدات العربية لبناء هذه االجهزة، وان لجنة االنتخابات مهمتها االتفاق على موعد اجرائها،      

  .الية الرقابة عليها، واعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية وفق المصلحة الوطنية
وبين االحمد ان لجنة المصالحة معنية بحل جميع القضايا الخالفية العالقة بين فتح وحماس وفي مقـدمتها           

  .ملف المعتقلين والحمالت االعالمية المتبادلة وتنقية االجواء بين الطرفين
 لجنة منظمة التحرير، فاشار الى ان مهامها تتمثل في تفعيل وتطوير المنظمة وفـق اتفـاق القـاهرة                   اما

  .، ووضع خطة لتفعيلها وفق جدول زمني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني2005
  4/3/2009القدس العربي، 

  
   مارس/ آذار20مله بان تنهي لجان المصالحة اعمالها قبل يأالبطش  .16

اكد خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد الثالثاء ان اللجان التي شكلت النطالق الحوار الـوطني                 
الحالي فـي القـاهرة،     ) مارس(وللتباحث في المواضيع العالقة ستعقد اولى جلساتها يوم العاشر من اذار            

  . من الشهر ذاته9وان الوفود التي تمثل هذه اللجان ستذهب يوم 
مـن الـشهر   ) مـارس ( اذار 20لبطش في تصريحات اذاعية ان اللجان يجب ان تنهي عملها في      وقال ا 

الجاري، ما لم يضطر المجتمعون الى يوم اضافي اليام محدودة، مطالبـا مـن الجميـع خاصـة مـن                    
الفضائيات االعالمية اال تستعجل نقل تصريحات الخالف وان تبتعد بنفسها عن اي جملة من شـانها ان                 

ال ينبغي ان نضع التصريحات     "جريات الحوار او ان تساهم في تخلف الحوار لذلك اقول بوضوح            تعيق م 
المتناقضة وكانها رد من فتح على حماس او رد من حماس على فتح، الحوار انطلق والقطار بـدا فـي                    

ع حماس  انا متفائل وقلنا ما يجم    "واضاف البطش   ". السير ونامل ان ياخذنا الى محطة المصالحة الوطنية       
وفتح اكثر مما يفرقهما، وقلنا ان الليل المعتم من االنقسام والفوضى الداخلي سينتهي الى نـور الـصباح                  
والوحدة الوطنية، انا ابشر شعبي ان القرار الوطني قد اتخذ النهاء وطي صفحة الماضي هذا ما اكدتـه                  

  ".حماس وفتح في القاهرة عندما التقينا بهما
  4/3/2009القدس العربي، 

  
   تصريحات كلينتون تحريضاً ضد غزةعّد تحماس .17

الزيارات التي تقوم بها حالياً وزيرة الخارجية األمريكية هيالري " حماس"وصفت حركة : )أ.ب.د(
وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة مشير  .كلينتون للشرق األوسط بأنها مخيبة لآلمال

 وإنها تظهر أنه لن تكون هناك أية سياسات أمريكية جديدة تجاه "مخيبة لآلمال"المصري إن الزيارة 
ستصف كل زيارة تقوم بها كلينتون للمنطقة بأنها إشارة " حماس"وأضاف أنه من الواضح أن  .المنطقة

وشدد المصري على  .مرة أخرى في المنطقة" سياسات بوش ورايس"على سوء الحظ في حال تم تطبيق 
  .روط الثالثة التي حددتها اللجنة الرباعيةلن تقبل بالش" حماس"أن 

على الصواريخ " إسرائيل" "رد "ـفوزي برهوم إن تأييد كلينتون ل" حماس"وقال الناطق باسم حركة 
أن هذه التصريحات تبرير وغطاء "، معتبراً "دعوة صريحة الستمرار العنف ضد الشعب الفلسطيني"

  ". إسرائيل"موقفاً مماثالً انتقدت فيه االنحياز األمريكي ل وأصدرت الحكومة المقالة ". لجرائم االحتالل
  4/3/2009الخليج، 
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  ليطام ابو مرزوق رسالة من شترفض التعليق على تسلّ" القسام" .18
 رفض ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تصريح صحافي نفـي او تأكيـد   :رام اهللا ـ وليد عوض 

هي معلومات ال نستطيع تأكيدها أو نفيها وال تعليق لدينا على           "ل  تسلم ابو مرزوق رسالة بخط شليط، وقا      
  ".لم يسجل حتى االن اي تقدم في قضية الجندي االسرائيلي االسير"، مضيفا "الموضوع

  4/3/2009القدس العربي، 
  

  تجتمع قريباً في عمان إلعالن مكان عقد المؤتمر العام السادس للحركة" مركزية فتح" .19
من المقرر أن تسلم لجنة العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر            : لدين نادية سعدا  -عمان

العام السادس لحركة فتح قبل الخامس عشر من الشهر الحالي الكشوفات النهائية بأسماء عضوية المؤتمر               
  . عضو1500 و1200التي تتراوح مابين 

يباً في عمان إلعالن المكان النهائي الذي سيعقد فيـه          فيما تجتمع اللجنة المركزية لفتح بكامل أعضائها قر       
  .المؤتمر الحركي، والذي يدور بين األردن ومصر، مع ترجيح عقده في األردن

لجنـة  "وقال عضو المجلس الثوري لفتح عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللـواء خالـد مـسمار إن                 
سماء الواردة من األقاليم فـي الـداخل ومـن          العضوية أتمت عملها تقريباً باستقبال الجزء األكبر من األ        

  ".الخارج بخصوص عضوية المؤتمر
ـ   اللجنة ستستقبل في أي وقت من اآلن الجزء القليل المتبقي من األسـماء             "، إن   "الغد"وأضاف مسمار، ل

من بعض األقاليم بعد تعبئة االستمارات الخاصة بالعضوية تمهيداً لتدقيقها وفق معايير العـضوية التـي                
  ".حثتها اللجنة مؤخراًب

، "لجنة العضوية ستسلم بشكل نهائي الكشوفات الكاملة قبل الخامس عشر من الشهر الحالي            "وأوضح بأن   
 1500 إلـى    1200بعد النظر في األسماء النهائية لغايات فرزها حسب شروط العضوية، ومن ثم تحديد              

  .عضو ممن تنطبق عليهم الشروط لعضوية المؤتمر
اللجنة المركزية لفتح ستجتمع قريباً في عمان بكامل أعضائها إلعالن المكان النهـائي             "ن  وقال مسمار إ  

الذي سيعقد فيه المؤتمر الحركي، بعدما كلفها المجلس الثوري الذي عقد مؤخراً في رام اهللا باإلتصال مع                 
  ".الجهات المعينة في األردن ومصر للبحث في مسألة التئام المؤتمر على أراضيها

في حال حسم مسألة مكان انعقاد المؤتمر ستعقد اللجنة اجتماعها فوراً في عمان، غير أنه فـي             "بع أنه   وتا
  ".حال تعذر عقد المؤتمر في الخارج فسيعقد داخل األراضي المحتلة

  4/3/2009الغد، األردن، 
  

  أسقطنا أهدافكم الخبيثةونقول للصهاينة ومن تواطأ معها أننا انتصرنا : أبو عبيدة .20
على أن النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية " كتائب القسام"أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم : مشقد

 في الحرب على غزة هي دليل يثبت أن الكيان الصهيوني يمكن أن يفشل أمام من يقود السفينة بصدق
  .وإخالص

الذي " "ع االنتصار في معركة الفرقان    أسبو"وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة بثَّت خالل فعاليات مهرجان           
نقول للـصهاينة   : " في مخيم اليرموك بدمشق موجها كالمه للصهاينة      ) 3-3(ليلة الثالثاء   " حماس"أقامته  

ومن تواطأ معها أننا انتصرنا، أسقطنا أهدافكم الخبيثة، وبقينا وبقي شعبنا وبقيت مقاومتنـا، وأنـتم مـن     
شنُّوا حربا على قطاع غزة تعجـز عـن         "، الفتًا إلى أن الصهاينة      "رتناستسقطون على صخرة ثباتنا وإدا    

                  مواجهتها دول كبرى، ومواجهتنا أثبتت أن كيانهم يمكن أن يفشل بل قد فشل أمام من يقود السفينة بصدق
  ".وإخالص
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وع المقاومـة   بدأنا مـشر  : "وعن األهداف اإلستراتيجية للمقاومة التي تتبنَّاها كتائب القسام قال أبو عبيدة          
والجهاد ال لنفتح معبرا، أو لنستجدي لقمة خبز مغموسةً بالذل، بل انطلقنـا لنحـرر األرض، ولنطهـر                  

  ".المقدسات، ولنعيد الالجئين، لذلك فإننا في جهاد ما حيينا، إما نصر وإما شهادة
  4/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ل المشكلة األمنية في قطاع غزةالسالم لن يتتحق من دون ح: بيريز لكلينتون .21

وزيرة خالل اللقاء الذي جمعه مع  قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز :  أسعد تلحمي-الناصرة 
المشكلة األمنية الخطيرة "إن السالم لن يتحقق من دون حل أمس الخارجية االميركية هيالري كلينتون 

ف أن الوقت ملّح التخاذ قرارات أيضا حول وأضا". في قطاع غزة ومواجهة التهديدات االيرانية
تواصل عملية إنتاج تهديد نووي للشرق األوسط ولألوروبيين والروس "ورأى أن ايران . المشكلتين

  ".أيضاً، والمشكلة ليست مشكلة اسرائيل فحسب بل العالم كله
  4/3/2009الحياة، 

 
   على الخطر االيراني وركزا"الدولتين للشعبين"نتنياهو وكلينتون لم يبحثا موضوع  .22

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن رئيس حزب الليكود والمكلف بتـشكيل            : زهير اندراوس  -الناصرة  
الحكومة اإلسرائيلية المقبلة بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية األمريكية هـيالري كلينتـون لـم يبحثـا                

  .الثالثاءخالل لقائهما في القدس امس ' الدولتين للشعبين'موضوع 
الهدف المـشترك هـو     'ورأى أن   ' هاما وعميقا وجيدا للغاية   'ووصف نتنياهو لقاءه مع كلينتون بأنه كان        

في إشـارة إلـى العالقـات بـين إسـرائيل           ' الحاجة لتفكير خالق من أجل التقدم والخروج من المتاهة        
  .والفلسطينيين
موضوع الدولتين للشعبين   'كيين قولهم إن    االلكتروني عن مسؤولين أمري   ' يديعوت أحرونوت 'ونقل موقع   

مطروح على الطاولة وسيتم بحثه في الوقت المناسب واآلن، قبل تأليف حكومة إسرائيلية، ال جدوى من                
بـين األصـدقاء    'فإنه  ) كلينتون(طرحه، ورغم ذلك فإنه مما ال شك فيه أنه مثلما قالت وزيرة الخارجية              

  .'هذا األمر يؤكد على أنه سيتم طرح الموضوع الحقاينبغي قول الحقيقة والتحدث بصراحة و
المحادثة تناولت إيران والموضوع الفلسطيني     'وقال نتنياهو لوسائل اإلعالم في ختام لقائه مع كلينتون إن           

ومواضيع أخرى في منطقتنا، وبالتأكيد سيتعين علينا بعد تشكيل الحكومة أن نعمل من خالل تعاون وثيق                
  .'دهار والسالم واألمن في منطقتنامن أجل تحقيق االز

وتلك التي قلتها تعبر عن هذه الرغبة وقـد قيلـت           ) من كلينتون (أعتقد أن األمور التي سمعتها      'وأضاف  
بصراحة وود بالغين من قبل كال الجانبين وهذا هو مفتاح دفع هذه األهداف وسـوف نـسير فـي هـذه        

أوبامـا  ) باراك(الجديدة، الرئيس   ) األمريكية(دارة  الطريق، وسرني أن أسمع أن هذه هي أيضا سياسة اإل         
  .'ووزيرة الخارجية كلينتون

  4/3/2009القدس العربي، 
  

  في الحوار األميركي مع طهران " الخطوط الحمر"كلينتون تسلمت وثيقة اسرائيلية تحّدد  .23
رجية األميركية  عمد المسؤولون اإلسرائيليون في لقاءاتهم أمس مع وزيرة الخا: أسعد تلحمي-الناصرة 

حيازة "، ال الفلسطيني، في مركز اهتماماتهم ليؤكدوا لها أن "الملف االيراني"هيالري كلينتون إلى وضع 
، وهو موقف يكرره منذ سنوات رئيس الحكومة "إيران سالحاً نووياً يشكل تهديداً وجودياً إلسرائيل

  .المكلف بنيامين نتانياهو، ويعتبر هذا الملف األكثر إلحاحاً
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وتوصي الوثيقة الحكومة اإلسرائيلية بالتعامل بإيجاب مع نية اإلدارة األميركية إدارة مفاوضات مع 
طهران حول برنامجها النووي لكن مع طرح التحفظات اإلسرائيلية وطلب أخذها في االعتبار قبل 

  .انطالق المفاوضات
  :وتشمل الوثيقة النقاط اآلتية

يجب تشديد العقوبات على ايران داخل مجلس األمن وخارجه كي ال  إلى حين بدء الحوار وخالله، -
  .يفهم الحوار، سواء دولياً أو داخل ايران، على أنه تسليم بالبرنامج النووي االيراني

 يجب على الواليات المتحدة أن تبلور مع روسيا وفرنسا والصين وألمانيا وفرنسا خطة عمل لمواجهة -
 هذه الحال يجب القيام، بتوافق دولي، بفرض العقوبات األكثر صرامة وفي. احتمال فشل المفاوضات

  .على ايران
 يجب تحديد المفاوضات زمنياً للحيلولة دون أن تستغل طهران هذه الفترة إلهدار الوقت فيما تعمل -

تتاح " فرصة لمرة واحدة"كذلك يجب تعريف المفاوضات على أنها . على تطوير برنامجها النووي
  .إليران

 ثمة أهمية كبرى لتوقيت بدء الحوار وعلى الواليات المتحدة أن تدرس ما إذا كان أفضل الشروع بها -
  .المقبل، أم ال) يونيو(قبل االنتخابات الرئاسية في ايران في حزيران 

ُأقرت في اجتماع عقده األسبوع الماضي رئيس " الخطوط الحمر"إلى ذلك، أشارت الصحيفة الى أن هذه 
 المنصرف ايهود اولمرت ووزيرا الخارجية والدفاع تسيبي ليفني وايهود باراك ورؤساء الحكومة

وأفادت الصحيفة أن الرأي الغالب داخل المؤسسة األمنية وتحديداً شعبة . األجهزة األمنية المختلفة
يراني  اال-االستخبارات العسكرية قضى بمقاربة تقول إن على إسرائيل أن تنظر إلى الحوار األميركي 

المرتقب كفرصة ال كتهديد، فيما رأت أوساط في وزارة الدفاع أن هذا الحوار يحمل في طياته مخاطر 
  .كبيرة إلسرائيل

  4/3/2009الحياة، 
  

  إلى قطاع غزة" تهريب األسلحة"نائب رئيس الشاباك االسرائيلي يتهم مصر بعدم معالجة  .24
م معالجة تهريب األسلحة عن طريق األنفاق إلـى          اتهم نائب رئيس الشاباك مصر بعد       -القدس المحتلة   

وحذر من أن هذا األمر قد يؤدي إلى تجدد القتال مع حركة حماس في              . قطاع غزة عبر محور فيالديلفي    
  .القطاع

، أن  "هآرتس"يمكث فيه، أشارت إليه صحيفة      " معهد دراسات "وحذر نائب رئيس الشاباك في مقال له في         
وأشار فيه إلى أن القـاهرة      ". تهريب األسلحة "ى أية تفاهمات بشأن معالجة      مصر وإسرائيل لم تتوصال إل    

  .تراجعت عن نيتها إرسال مبعوثين إلى إسرائيل لمناقشة هذه القضية
إصرار حركة حماس على مواصلة تهريب السالح مـن شـأنه أن            "كما ادعى في المقال المشار إليه أن        
  ".خطورة القضية"مصر ال تريد االعتراف بما أسماه وأضاف أن ". يضمن تجدد القتال في قطاع غزة

وبحسبه فإن مصر تكتفي بالكشف عن فتحات األنفاق وضبط إرساليات السالح في سيناء، إال أنها ال تقوم                 
  .بتدمير األنفاق كيال يتم استخدامها

حـاجزا  كما أضاف أنه في غالبية الحاالت، فإنه بعد الكشف عن نفق معين، فإن مصر تضع حارسا أو                  
على مدخل النفق، إال أنه بعد فترة قصيرة يتم حفر مدخل آخر يؤدي إلى نفس النفق ليصار إلـى إعـادة     

  .استخدامه مجددا
ال يوجد أي دليل يؤكد على أن القوات المصرية قد اتخذت إجراءات من أجل منع التهريب                "كما كتب أنه    

  ".أو معاقبة المهربين
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من جهتها أنه بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة، فقد تبـين            " رتسهآ"وفي هذا السياق، ادعت صحيفة      
أن المهربين الذين يفعلون غالبية األنفاق يواصلون العمل بدون أي إزعاج من قبل السلطات المـصرية،                

  .على حد قول الصحيفة
وبحسب نائب رئيس الشاباك فإنه ال يوجد تعاون بين مصر وإسرائيل، بـل وأعلنـت مـصر، الـشهر                   

وادعى أنه بالرغم   . ماضي، أنها لن ترسل وفدا من قبلها لمناقشة الموضوع وفقما تقرر في وقت سابق             ال
من أجل الكشف عـن األنفـاق، إال أن         " سيسموغرافية"من أن الواليات المتحدة قد زودت مصر بوسائل         

  .المصريين ال يزالون بحاجة إلى التدريب على كيفية استخدامها بشكل كامل
مصر من الممكن أن تجد دولة إسالمية على حدودها إذا لم تعمل ضـد              " رئيس الشاباك أن     وادعى نائب 

وطالب الواليات المتحدة بأن تقوم بمراقبة الفعاليات اإلسرائيلية والمصرية ضـد التهريـب،             ". التهريب
  .باإلضافة إلى التعاون االستخباري بين الدول الثالث

 250و الحرب األخيرة على قطاع غزة تم تهريـب          " فك االرتباط "وبحسبه أيضا ففي الفترة الممتدة بين       
 4000 طنا من األسمدة الكيماوية المستخدمة في صـناعة العبـوات، و             80طنا من المواد المتفجرة، و      

  .عدا عن األسلحة الخفيفة" آر بي جي "1800قنبلة، و 
  4/3/2009 ،وكالة سما

  
  ارتفاع حجم البطالة: "إسرائيل" .25

، أن حجم البطالة في إسرائيل ارتفع بشكل  امسستدل من معطيات إسرائيلية رسمية، نُشرت ي- الناصرة
  ).2008(، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية )فبراير/ شباط(ملحوظ الشهر الماضي 

اإلسرائيلي إن عدد طالبي مخصصات البطالة خالل " التأمين الوطني"وقال تقرير صادر عن مؤسسة 
 في المائة مقارنة مع الشهر 60 شخص، مما يشكل ارتفاعاً بنسبة 19800الماضي ارتفع بـ شهر شباط 

  .نفسه من السنة الماضية
متوقعة أن ". مثيرة للقلق"ووصفت المديرة العامة لمؤسسة التأمين استير دومينيسيني هذه المعطيات بانها 

  .ائة في الم7.5تبلغ نسبة البطالة خالل األشهر الثالثة القادمة 
ودعا وزير الرفاه االجتماعي اإلسرائيلي يتسحاق هرتصوغ وزير المالية روني بار أون إلى العمل على 

  .منح تسهيالت فيما يخص صرف مخصصات البطالة
  4/3/2009 قدس برس

  
  ألوسلو" إسرائيل"وسيع غزة نحو سيناء إحدى بدائل ت :غيورا آيالند .26

العبرية، أمس، أكد الرئيس السابق " يديعوت أحرونوت"رته في مقال نش : وديع عواودة-القدس المحتلة
وأن هناك . غيورا آيالند، أنه ال يوجد احتمال لقيام دولتين" اإلسرائيلي"لما يسمى مجلس األمن القومي 

 ألف مستوطن من 100فلسطيني يتم من خالله إخالء " إسرائيلي"فرضية تقول إنه باإلمكان تنفيذ اتفاق 
ورأى أن ثمة .  مليار دوالر30لو تجاهلنا صعوبة ذلك، فإن تكلفة عملية كهذه تفوق الضفة، لكن حتى 

حل إقليمي، يتم من "حلين، األول قيام حكم ذاتي في الضفة في إطار كونفيدرالية مع األردن والثاني 
ع وبهذا الحل سيكون باإلمكان توسي. وكل من السلطة ومصر" إسرائيل"خالله إجراء تبادل أراضٍ بين 

  ". أضعاف على حساب مصر، ومنحه قدرة اقتصادية حقيقية3مساحة قطاع غزة 
في المقابل يتنازل الفلسطينيون عن منطقة كبيرة في الضفة ما سيتيح تقليص عدد "واعتبر آيالند أنه 

مصر بأراض في الجنوب " إسرائيل" "تعوض"ومن جانبها .  ألفا30المستوطنين الذين سيتم إخالؤهم إلى 
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نتنياهو سيقوم بعمل صائب إذا لم يكتف "وخلص إلى أن ". ة فتح ممر بري بين مصر واألردنبواسط
  ".برفض حل الدولتين وإنما يقنع واشنطن بدراسة حلول أخرى

  4/3/2009الخليج، 
 

   تسعي لإلطاحة بأردوغان"إسرائيل" .27
التركي رجب أردوغان كثفت إسرائيل من مساعيها لإلطاحة برئيس الوزراء  : أسامة عبدالعزيز-أنقرة 

 أن إسرائيل بدأت بتقديم الدعم للقوي المناوئة لحزب العدالة الحاكم ى إل"وقت التركية"وأشارت صحيفة 
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع . في تركيا الذي يتزعمه أردوغان بهدف اإلطاحة بالحكومة

م أخيرا ضرورة اإلطاحة بحكومة اإلسرائيلية أكدت عبر تقرير أعدته وتم تسريبه إلي وسائل اإلعال
يأتي هذا فيما . أردوغان وفق خطة مشابهة لتلك التي استخدمت في اإلطاحة بحكومة نجم الدين أربكان

وذلك ردا علي مواقف أردوغان ، أصدر حاخامات يهود فتاوي دينية تحظر استيراد المنتجات التركية
  .ضد إسرائيل

  4/3/2009األهرام، 
  

  بوثائق طبية مزورة هربون من الخدمة العسكريةجنود االحتالل يت .28
 كشف أمس عن اعتقال جندي في جيش االحتالل االسرائيلي، بتهمة تزوير وثائق طبية -القدس المحتلة

ومنحها لجنود مقابل مبالغ مالية، لتمكينهم من التهرب من الخدمة العسكرية، وخاصة أثناء العدوان 
  .األخير على غزة

لتزوير " مختبر"تهام المقدمة ضد الجندي للمحكمة العسكرية، أنه حول بيته إلى وجاء في الئحة اال
  .وإصدار وثائق مرضية طوال أكثر من سنة، لجنود تظاهروا بالمرض فرارا من الخدمة العسكرية
وأضافت . وكان الجندي سرق ألف وثيقة طبية من عيادة تعمل مع الجيش واستخدمها لهدف التزوير

بأن الجندي لم يكتف بالوثائق المرضية، بل منح الجنود وثائق طبية تعفيهم من حلق ذقونهم الئحة االتهام 
 دوالرات، علما أن جنود 10ولبس الحذاء العسكري وحلق الشعر، وكل ذلك مقابل مبلغ ال يزيد على 

االحتالل يعانون بصورة عامة من الفقر الشديد، ومن معنويات منخفضة جدا، إضافة إلى تعرضهم 
  .للمعاملة السيئة من ضباطهم

وكانت الشرطة قد ألقت في تشرين أول الماضي القبض على خمسة أطباء وثالثة من مساعديهم في 
 . دوالرا عن كل وثيقة25إحدى العيادات الخاصة بتهمة تزوير وثائق مرضية ومنحها للجنود مقابل مبلغ 

 4/3/2009السبيل، األردن، 
  

   فلسطينيين7ح وإصابة الطيران اإلسرائيلي يقصف رف .29
 غاراته الجوية التي استهدفت قصف ،جدد الطيران الحربي اإلسرائيلي أمس:  وكاالت، حامد جاد-غزة

الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة واألراضي المصرية بعدة قذائف صاروخية تركزت 
الطبيب معاوية حسنين، مدير وأعلن  .على ما يسمى بمنطقة األنفاق المائة على طول الشريط الحدودي

عاملين في عام اإلسعاف والطوارئ أن القصف أدى إلى اصابة سبعة فلسطينيين ، بينهم خمسة من ال
   .انفاق تهريب البضائع 

وألحق القصف اضرارا كبيرة في عدد من المنازل الواقعة في محيط منطقة األنفاق إضافة إلى انهيار 
  وكانت قوات االحتالل أطلقت  .بفقدان اثر اثنين ممن كانوا بداخلهنفق جراء القصف ذاته الذي تسبب 
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صباح أمس نيران أسلحتها الثقيلة وثالث قذائف مدفعية باتجاه المزارعين في بلدة الفراحين شرق مدينة 
  .خانيونس جنوب قطاع غزة فيما استهدفت الزوارق الحربية منطقة السودانية شمال القطاع بعدة قذائف

  4/3/2009ردن، الغد، األ
  

  إخطارات لهدم منازلها عائلة مقدسية 55االحتالل يسلم  .30
 عائلة فلسطينية في مخيم 55قالت مصادر فلسطينية أمس إن السلطات اإلسرائيلية سلمت :  د ب أ-غزة 

وذكرت المصادر أن اإلخطارات حددت غدا . شعفاط شمالي مدينة القدس المحتلة أمرا بهدم منازلها
  . ا لهدم المنازل بدعوى عدم الترخيصالخميس موعد

  4/3/2009الدستور، 
  

  األقصىالمسجد خطط لنفقين جديدين تحت ي االحتالل": مؤسسة األقصى" .31
تخطط سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحفر نفقين جديدين تحت المسجد األقصى يبلغ طول  :القدس المحتلة

في البلدة القديمة في القدس المحتلة والمعروف  متراً ويربطان حي الشرف 22 مترا والثاني 56أحدهما 
ووفق المخطط التهويدي سيتم تركيب مصعد وممر كهربائيين بهدف . بالحي اليهودي بساحة البراق

والسياح األجانب الى حائط البراق فيما سينفذ المخطط بالتعاون بين بلدية " اإلسرائيليين"تسهيل وصول 
". مؤسسة التأمين الوطني"و" سلطة اآلثار"و" تطوير الحي اليهوديشركة ترميم و"االحتالل في القدس و

عمال اليهودي باروخ كالين، فيما تبلغ تكاليفه مليونين ونصف المليون وسيمول المشروع من رجل األ
  .دوالر

من خطر المخطط الجديد الذي يضاف الى شبكة األنفاق التي " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وحذرت 
بواسطة أذرعها التنفيذية المتعددة، والتي تهدف من خاللها الى طمس المعالم العربية " رائيلإس"تحفرها 

وحسب المؤسسة، التي كشفت . واإلسالمية في البلدة القديمة في القدس، وبناء مدينة يهودية تحت األقصى
. ي للمسجد األقصىتفاصيل المخطط، فإن النفقين يشكالن خطراً إضافيا على حائط البراق والجدار الغرب

بتنا نلمس "وطالبت المؤسسة بضرورة العمل السريع والتصدي العاجل لهذه المشاريع التهويدية وقالت 
تصاعدا أكبر في المشاريع التهويدية االحتاللية للمسجد األقصى والقدس، ومن منطلق المسؤولية ال نجد 

ملي استراتيجي فوري إلنقاذ القدس وقتا اليوم للبيانات واالستنكارات، وال بد من وضع مخطط ع
  .واألقصى

  4/3/2009الخليج، 
  

   مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين في غزة456 تطالب بـ" األونروا" .32
 مليون دوالر ضمن خطة االنعاش 456 طالبت وكالة األونروا المجتمع الدولي بتوفير قرابة :عمان

وقالت األونروا بأن الخطة ستنفذ بالتوازي  . في قطاع غزةالمبكر وإعادة اإلعمار لالجئين الفلسطينيين
مع الخطة الوطنية للسلطة الفلسطينية لإلنعاش المبكر وإعادة االعمار في غزة بهدف دعم الجهود 

   . الوطنية إلعادة بناء حياة الفلسطينيين وموارد رزقهم
طة الفلسطينية ال تشمل احتياجات الخطة الوطنية للسل"وقال الناطق الرسمي لألونروا سامي مشعشع أن 

تمويل اإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار المتعلقة بخدمات األونروا لالجئين الفلسطينيين والتي تقع ضمن 
جهود األونروا لإلنعاش المبكر وإعادة اإلعمار "وأضاف مشعشع في تصريح أمس بأن  ".والية األونروا

 دمرت خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والتي تقدر تتركز في إعادة بناء مساكن الالجئين التي
 1400 وتبلغ حوالي 2000) سبتمبر( منزل، إضافة إلى المنازل التي دمرت منذ أيلول 2800بحوالي 
  ".منزل
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إعادة تأهيل منازل إضافية لالجئين والتي تعتبر غير صالحة للسكن "كما تشمل الجهود، حسب مشعشع، 
زل، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية من خالل التثقيف الصحي وأنشطة  من4000وتقدر بنحو 

التوعية وتعزيز األنظمة وبناء مرافق إضافية، وتحسين خدمات التعليم من خالل القضاء على نظام 
  ". مدرسة جديدة100الفترتين وتحسين تدريب المعلمين ودعم احتياجات التعليم الخاص وبناء 

 مدرسة يدرس 221من مدارس االونروا في قطاع غزة والبالغ عددها % 90ة ويشار هنا إلى أن قراب
  . الصباحية والمسائية- طالب تعمل على نظام الفترتين 200.000فيها أكثر من 

  4/3/2009الغد، األردن، 
  

  إضراب في حي السلوان وعكرمة صبري يؤكد أن االنهيارات في القدس بسبب األنفاق  .33
سلوان يوم أمس إضرابا احتجاجيا على قيام رئيس بلدية القدس نير بركات شهد حي : الضفة الغربية

بزيارة الحي الفتتاح صفوف دراسية جديدة في إحدى مدارس الحي، وعبر أهالي الحي عن استهجانهم 
من هذه الزيارة التي تأتي بعد أن قامت بلدية القدس بإبالغ سكان حي البستان في القدس بهدم منازلهم 

وفي تعقيب لشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد  .الءهاوضرورة إخ
إن شبكة األنفاق أسفل بلدة سلوان أدت إلى تفريغ األتربة وكشف أساسات البيوت : "األقصى المبارك قال

 والذي يقع والمدارس والمباني األخرى، بالتالي أدى ذلك إلى انهيار الدرج الذي يعتبر من اآلثار القديمة
   ".في أرض وقفية

إن الدرج لو كان قائما على : "وفند صبري  اإلدعاء القائل  بأن انهيار الدرج بسبب األمطار قائال
أساسات غير مفرغه لما انهار، ولكن تفريغ باطن األرض من األتربة هو الذي أدى إلى انهيار الدرج 

 ".ومدرسة وكالة الغوث قبل ذلك
 4/3/2009السبيل، األردن، 

  
  48الـ  عامل فلسطيني داخل 100عتقل أكثر من ي االحتالل .34

الثالثاء، حملة اعتقاالت واسعة طالت العشرات من /شنت الشرطة اإلسرائيلية، ليل االثنين: الناصرة
العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، الذين يعملون داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

بحجة أنهم أقاموا دون أن تكون بحوزتهم انهم اعتقلوا   االسرائيليةدر في الشرطةوذكرت مصا .1948
  .التصاريح الالزمة للعمل واإلقامة

وقالت المصادر إنه تم طرد معظم العمال الفلسطينيين إلى أراضي الضفة الغربية بعد التحقيق معهم، 
  .أنه وفر المبيت لبعض هؤالء الفلسطينيينبتهمة " بيتاح تيكفا"موضحة أنه تم اعتقال أحد سكان مستعمرة 

  3/3/2009،قدس برس
  

  بدأت تطبيق مشروع القدس الكبرى فعليا" إسرائيل": التميمي .35
 من ، الشيخ تيسير التميمي، رئيس المجلس االعلى للقضاء الشرعي،حذّر قاضي قضاة فلسطين: رام اهللا

 ألف وحدة استيطانية في الضفة منها 73أن المخطط االستيطاني الذي تم الكشف عنه والقاضي ببناء 
 .بمثابة إعالن حرب وأكبر جريمة تطهير عرقي في هذا العصر" وحدة في مدينة القدس هو 5700

الى ان هذا " قدس برس"وأشار الشيخ التميمي في تصريح صحفي مكتوب له اليوم أرسل نسخة منه لـ 
ق مشروع القدس الكبرى فعليا والتي تصل المخطط يؤكد ان االسرائيليين بدأوا برسم مالمح وتطبي

حدودها الى غور االردن من الجهة الشرقية والى منطقة بيتونيا ورام اهللا من الجهة الشمالية الغربية 
  .وغوش عتصيون في المنطقة الجنوبية الغربية

  3/3/2009، قدس برس
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    مقدسي1500 لمنع ترحيل قانونيا وسياسيا تدعو للتحرك "مؤسسة القدس" .36

 إلزام الكيان الغاصب ،طالب األمين العام لمؤسسة القدس الدولية الدكتور محمد العدلوني: هديل الدسوقي
دفع ثمن محاوالته األخيرة لتهجير أهالي حي البستان في سلوان التي تقع بالقرب من المسجد االقصى، 

في القدس هو عامل الربح إن العامل الرئيس الذي يحكم تحركات دولة االحتالل ":"السبيل"قائال لـ
والخسارة، فبقدر ما نستطيع رفع الثمن الذي تدفعه دولة االحتالل نتيجة ألي خطوة تتخذها، بقدر ما 

   ".نستطيع منعها من اتخاذ هذه الخطوة أو على أقّل تقدير تجميدها، انطالقاً من هذا الواقع
أهالي البستان والتي يجب على  نسمة من 1500وصنف العدلوني آفاق التحرك لمقاومة تهجير 

يحاول االحتالل إضفاء "، أوال التحرك في  األفق القانوني  "الناشطين في العمل المقدسي اإللتفات لها"
الطابع القانوني على كل تحركاته في مدينة القدس، ذلك أنّه يعتبر شرقي القدس جزءاً من دولته، وبالتالي 

  .لى األقل من الناحية الشكليةال بد أن يطبق عليها قانونه ع
 لعّل هذا " المساحة الثانية التي بإمكان الناشطين التحرك من خاللها بحسب العدلوني هي األفق السياسي

الجانب هو األهم واألكثر تأثيراً، ذلك أن دولة االحتالل قد أظهرت في أكثر من مناسبة، أنّها ترضخ 
لية، وقد جمدت قرار الهدم هذا نفسه في السابق، بعد تعرضها للضغوط السياسية عربيةً كانت أم دو

  ".لضغوط من الدول الغربية والمنظّمات الدولية
  4/3/2009السبيل، األردن، 

  
   أسيران ينتظران الموت وإصابة آخرين بطعام فاسد":واعدجمعية " .37

" إسرائيل"بطيء الذي تمارسه حذرت جمعية واعد لألسرى والمحررين مما أسمته بسياسة القتل ال :نابلس
وصلتنا أخبار مؤلمة عن أوضاع عدد كبير من األسرى "بحق األسرى الفلسطينيين، وقالت في بيان، 

تتجه حياتهم نحو النهاية بسبب سياسة اإلهمال الطبي بحقهم، ومن أبرزهم، فايز زيدان القابع في سجن 
عية بأن التقديرات الطبية السرية داخل مشفى النقب، الذي يعاني من سرطان البنكرياس، وأوضحت الجم

سجن الرملة تفيد بأنه قد يفارق الحياة في أية لحظة، نتيجة لتردي حالته ومماطلة مصلحة السجون 
والحالة ال تختلف كثيرا عند األسير عالء الشولي الذي تتكتم مصلحة السجون على وضعه، بعد  ".بعالجه

  .الته وأصبح ال يقوى على تناول طعامهأن أجرى عملية لفكه، تردت بعدها ح
  4/3/2009الخليج، 

  
  غزة يؤيدون انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنةب% 85,5بالضفة و% 77,2 :استطالع .38

أظهرت نتائج استطالع أجري مؤخرا حول االوضاع السياسية الحالية في األراضي الفلسطينية : رام اهللا
 غزة يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة من الفلسطينيين في الضفة وقطاع% 80أن 

من سكان % 68,3كما كشف االستطالع عن أن . من قطاع غزة% 85,5من الضفة و% 77,2منهم 
تب السياسي لحركة حماس، تشكيل مرجعية كالضفة وقطاع غزة يعارضون دعوة خالد مشعل، رئيس الم

من % 25,2لة لمنظمة التحرير، فيما أيد دعوة مشعل جديدة لتمثيل الشعب الفلسطيني بحيث تكون بدي
  .سكان الضفة والقطاع

 مؤسسة الفا العالمية لالبحاث 11/2/2009 حتى 4/2/2009وأجرت االستطالع خالل الفترة من 
والمعلوماتية واستطالعات الرأي بالتعاون مع مؤسسة مهارات للعالقات العامة وتطوير الكفاءات 

   رام اهللا وشمل االستطالع الذي جمعت بياناته عبر الهاتف عينة ممثلة للمجتمع اإلعالمية وكالهما في
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 عاما ويقيمون في االراضي الفلسطينية 18 فردا ممن تزيد اعمارهم عن 1525الفلسطيني بلغ حجمها 
  .في الضفة% 66,2في قطاع غزة و% 33,8منهم 

  4/3/2009الحياة الجديدة، 
  

   وبيعهابتهمة تزييف وثائق ملكية أراضي في القدس فلسطينيين 3واعتقال مستوطن  .39
 فلسطينيين من القدس بتهمة 3و" غفعات زئيف"أعتقلت الشرطة اإلسرائيلية اليوم مستوطنا من مستوطنة 

وذكرت إذاعة الجيش  .تزييف وثائق ملكية ألراض فلسطينية وبيعها لشركات وجمعيات استيطانية يهودية
أ أن المجموعة كانت تركز أعمالها في األراضي الواقعة شمالي القدس، في اإلسرائيلي التي أوردت النب

، وخاصة تلك التي يتواجد أصحابها خارج البالد حيث كانت "غفعات زئيف"المنطقة القريبة من مستوطنة 
 .تزيف أوراق ملكية وتستخدم شخصيات وهمية إلتمام صفقة البيع

 3/3/2009، 48عرب
  

  الحوار الوطني الفلسطيني طالق حمالت شعبية لدعم إ .40
أطلقت شخصيات أكاديمية ورجال أعمال وممثلو مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني :  د ب أ-غزة 

 .أمس حمالت شعبية ورسمية لدعم الوفاق الوطني الفلسطيني تستمر حتى اكتمال المصالحة الفلسطينية
الشخصيات المستقلة المشاركة "ن صحفي إن وقال ياسر الوادية األكاديمي ورجل األعمال المستقل في بيا

في حوار القاهرة أنهت استعداداتها الفنية النطالق عمل لجان الحوار بعد أن أنهت تشكيل أسماء اللجان 
  ".وستبدأ من اآلن في تنظيم حمالت شعبية ورسمية لدعم الوفاق والمصالحة الفلسطينية الداخلية

 الشخصيات المستقلة تعقد في محافظات الضفة الغربية وقطاع وأوضح الوادية أن الحمالت التي تنظمها
حتى تتهيأ األجواء لدى الشارع وقادة الفصائل للوصول إلى اتفاق مصالحة فلسطيني "غزة بشكل متزامن 

الدور المصري يؤكد عمق العالقة "واعتبر أن . برعاية مصرية" حقيقي ينهي األزمة الداخلية الفلسطينية
  .نية ويؤكد معاني األخوة التي تربط األشقاءالمصرية الفلسطي

  4/3/2009الدستور، 
  

  292 ارتفاع ضحايا الحصار إلى .41
 وفاة طفل فلسطيني مريض ،أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس:  د ب أ-غزة 

يرتفع عدد ضحايا حصار غزة إلى "وأشارت إلى انه بوفاة الطفل .  العالجمن السفر لتلفيبسبب منعه 
  ."2007 مريضا منذ منتصف حزيران 292

 4/3/2009الدستور، 
  

   لألنبياء"إسرائيل"رفض السماح لمسيرة تدين إساءة ي األردن .42
 الستنكار ،)الجمعة(رفضت السلطات األردنية السماح للحركة اإلسالمية بتنظيم مسيرة بعد غد  :عمان

إساءات الكيان المتكررة لألنبياء والرسل، وإدانة إجراءات تهويد مدينة القدس وهدم بيوت سكانها 
وأبلغ الحاكم اإلداري للعاصمة عمان الحركة اإلسالمية خطياً بالرفض،  .العرب، وترحيلهم بشكل قسري

ن االجتماعات العامة الذي يمنع من دون إبداء األسباب، واكتفى بالقول إن القرار جاء استناداً لقانو
  .المسيرات والتظاهرات من دون موافقة مسبقة

  4/3/2009الخليج، 
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  الحسن بن طالل يدعو لتحويل القدس إلى مدينة يسمو فيها الدين على السياسة .43
مدينة يسمو فيها " ولي العهد األردني السابق، أمس، لجعل مدينة القدس  بن طاللدعا الحسن: ب ف أ

وقال في  .لتكون متاحة أمام أبناء الديانات الثالث اإلسالمية والمسيحية واليهودية" فوق السياسةالدين 
، عندما "القدس في الضمير"كلمة في افتتاح الندوة الفكرية السنوية لمنتدى الفكر العربي تحت عنوان 

في اطار سلطة معنوية أنظر إلى القدس أرى فضاء دينياً رحباً البد أن يسمو فيه الدين فوق السياسة 
  ".لألماكن المقدسة لجميع األديان المتعلقة بها

  4/3/2009الخليج، 
  

  برشق ناري على قرية لبنانية1701 تخرق القرار "إسرائيل" .44
 دورية إسرائيلية على إطالق رشق ناري من داخل بإقدام 1701خرقت أمس إسرائيل القرار : تبيرو

 كفركال على مسافة – الجنوب اللبناني، وتحديدا على طريق العديسة األراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه
وفور . خمسين مترا من حاجز للجيش اللبناني، حيث استقرت الرصاصات في جدار إلى جانب الطريق

فريقا ) يونيفيل(فيما أوفدت القوات الدولية العاملة في الجنوب . وقوع الحادث، عزز الجيش إجراءاته
 . ياسمينا بوزيان"يونيفيل" بحسب ما أفادت الناطقة الرسمية باسم الـ"ئعللتأكد من الوقا"

 4/3/2009الشرق األوسط، 
  

   مليار5.2إعانات غزة وصلت إلى : أبو الغيط .45
كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، امس، أن إجمالي اإلعانات : شرم الشيخ، طهران

بحساب هذا الرقم الجديد "وقال إن . مليار دوالر 5.2الخاصة باعمار قطاع غزة وصلت إلى نحو 
وأكد ".  مليون دوالر200 مليارات و5والتعهدات السابقة لتبلغ األموال الموجهة إلعادة إعمار غزة 

نجاح جهود إعادة إعمار غزة مرهون بنجاح "الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أن 
  ".ة الفلسطينيةجهود التهدئة، ونجاح جهود المصالح

  4/3/2009الراي، الكويت، 
  

  محمد السادس يدعو لوقف االجراءات االسرائيلية في القدس المحتلة  .46
ناشد العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس رؤساء دول وحكومات البلدان الخمسة : عمان

ديكث السادس عشر، واالتحاد الدائمة العضوية بمجلس االمن واالمين العام لالمم المتحدة، والبابا بن
االوروبي، في رسائل المناشدة بعث بها الى عدد من المسؤولين الدوليين، التدخل لدى السلطات 
االسرائيلية لوقف ما تعتزم السلطات االسرائيلية القيام به من اجراءات في حق السكان المقدسيين 

  .القاطنين بحي البستان في القدس المحتلة
  4/3/2009الدستور، 

  
  لجنة مبادرة السالم العربية تقّيم عملية التسوية .47

عقدت لجنة مبادرة السالم العربية اجتماعاً وزارياً، أمس، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية : القاهرة
برئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ومشاركة وزراء خارجية الدول الثالث عشرة األعضاء في 

االجتماع "وقال مصدر مسؤول بالجامعة، إن . لى األمين العام للجامعة عمرو موسىاللجنة إضافة إ
  خصص لمناقشة وتقييم كل جهود عملية السالم وفرص التسوية في الشرق األوسط والعراقيل التي 
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حتى اليوم، وتداعيات العدوان اإلسرائيلي الوحشي األخير على قطاع " أنابولس"تعترضها منذ مؤتمر 
  ".غزة

  4/3/2009الخليج، 
  

  العراق يقدم خمسة ماليين دوالر إلعادة إعمار غزة .48
اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، امس، ان بالده ستقدم خمسة ماليين :  ا ف ب-بغداد 

وقال، ان مجلس . 2008دوالر العادة اعمار قطاع غزة الذي تعرض لهجمات مدمرة في كانون االول 
  . تقديم خمسة ماليين دوالر منحة العادة اعمار غزةالوزراء قرر

  4/3/2009الرأي، األردن 
  

   مليون دوالر لبرنامج إعمار غزة ال للسلطة الفلسطينية   200الكويت تتبرع بـ : محمد الصباح .49
عن تبرع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح اعلن :  كونا-شرم الشيخ 
 مليون دوالر للسنوات الخمس المقبلة مشيرا الى ان هذا التبرع سيكون من 200 بمبلغ دولة الكويت

وقال الشيخ محمد، في كلمته الى . خالل برنامج اعادة اعمار غزة الذي اعلن عنه في الرياض قبل يومين
ي من مؤتمر اعادة اعمار غزة المنعقد حاليا بشرم الشيخ، أن هذا التبرع من جانب دولة الكويت يأت

منطلق التزام الكويت حكومة وشعبا بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مشيرا الى أن 
واعرب . هذا التبرع سيكون من خالل برنامج اعادة اعمار غزة الذي أعلن عنه في الرياض مؤخرا

المعانات عن سكان الشيخ محمد الصباح عن امله في مشاركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في رفع 
وفقا لقرار " اسرائيل"ودعا الى تكاتف المجتمع الدولي للضغط على . القطاع وذلك في أسرع وقت ممكن

 والخاص برفع الحصار وفتح المعابر لتسهيل دخول المساعدات االنسانية وما 1860مجلس االمن رقم 
  .عانات سكان القطاعتتضمنه من دخول مواد البناء واالعمار الى قطاع غزة لتخفيف من م

  4/3/2009السياسة، الكويت، 
  

  وزير تركي يحذر من مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في المدارس .50
كشف موقع الكتروني أن وزير التعليم التركي حسين جليك حذر في توجيه أصدره الشهر : آي.بي.يو

العملية العسكرية التي الماضي إلى إدارات المدارس من مقاطعة الطالب البضائع االسرائيلية بسبب 
التركية، أمس، أن جليك أعرب " حريت"وكشف الموقع اإللكتروني لصحيفة . في غزة" إسرائيل"شنتها 

شباط عن قلقه من أن تتلقف المدارس والطالب دعوات بعض /  فبراير13في توجيه أصدره في 
ت الدولية التي تتخذ من اسطنبول المجموعات لمقاطعة البضائع االسرائيلية التي تنتجها العديد من الشركا

ما حصل في غزة "وقال جليك في التوجيه . مقراً لها باعتبار أنها مولت العملية االسرائيلية في غزة
أحزن الجميع وبالدنا قامت بكل ما هو ضروري مع جميع مؤسساتها لتحقيق السالم الدائم وهي مستمرة 

المية انعكست سلباً على العديد من الدول، مضيفاً ان وأشار إلى أن األزمة االقتصادية الع". في ذلك
وقال إن . الحكومة التركية اتخذت العديد من اإلجراءات في مسعى لتقليص آثار األزمة على تركيا

الحذر لتفادي مبادرات "الشركات اليهودية في تركيا قدمت مساهمات ضخمة في اقتصاد البالد، داعياً إلى 
  ".نا التي قد تؤثر سلباً في عملية السالم في غزةغير مرغوب فيها في مدارس

  4/3/2009الخليج، 
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  "إسرائيل"كلينتون تتعهد بإقامة دولة فلسطينية وتؤكد االلتزام بحماية أمن  .51
أعلنت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، أن ما تفعله هي ومـساعدوها  : علي الصالح - لندن

شرق األوسط يصب في خدمة تحقيق التسوية السلمية على أسـاس مبـدأ             ومساعدو الرئيس أوباما في ال    
إنه ال يوجد لدى ادارة الرئيس أوباما       وقالت  . وقالت إنه ال يوجد حل آخر لهذه التسوية       . دولتين للشعبين "

وانها ستعمل مع   . .وقت تضيعه في محادثات كالمية وهي تسعى بشكل حثيث الى التوصل لهذه التسوية            
وأوضحت كلينتـون   . س الفلسطيني ورئيس حكومته فياض، من أجل اقامة الدولة الفلسطينية         كل من الرئي  

، ثم تحقيق   "إسرائيل"ان الجدول الزمني لعملها في هذ الشأن، سيبدأ أوال بانتظار تشكيل حكومة ثابتة في               
ع ووقـف   والفلسطينيين، وذلك يتطلب وقف اطالق الصواريخ مـن القطـا         " إسرائيل"التهدئة التامة بين    

والخطوة التالية تكون في سد احتياجات قطاعات غزة الحيوية وبعدئـذ يبـدأ التفـرغ               . تهريب األسلحة 
وكانت كلينتون قد استهلت زيارتها بتصريحات أشارت فيها الى الضرر الـذي يلحقـه              . للتسوية الدائمة 

" إسرائيل"كما دعت   . الهاالستيطان في الضفة الغربية وقالت إن هذا االستيطان يجب ان يتوقف بكل أشك            
الى فتح المعابر وتزويد قطاع غزة بما يحتاجه من مواد غذائية وأدوية ان هناك قيمـاً مـشتركة بـين                    

وانها ال تتوقع ان تكون هنـاك       . والواليات المتحدة تجعل العالقات الحميمة أقوى من الخالفات       " إسرائيل"
هات النظر ولكن هذه الخالفـات سـتبقى فـي          ستكون هناك اختالفات في وج    «مجابهات بين الحكومتين  

 .»إطارخالفات الحلفاء واألصدقاء
4/3/2009الشرق األوسط،   

 
  قمة دولية للسالم قريبا، وقيام حكومة وحدة فلسطينية هو الحل : مصادر دبلوماسية فرنسية .52

ية للسالم أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس تعول على عقد قمة دول:  ميشال أبو نجم-باريس 
، بغرض تحديد مواقف األطراف وإعطاء »ربما في األسابيع القادمة أو الشهر القادم«في الشرق األوسط 

 . دفع سياسي ودبلوماسي لمسألة السالم
تغيرا في المقاربة األميركية وتحديدا من قبل » تلمس«وأشارت المصادر الدبلوماسية الفرنسية إلى أنها 

ال يمكن انتظار الوالية الثانية للرئيس أوباما لالهتمام بالشرق «التي ترى أنه الوزيرة هيالري كلينتون 
فلسطينية وإسرائيلية، كما تصر على » تؤمن بضرورة قيام دولتين«، كما أن كلينتون »األوسط والحل

 .اإلسرائيلي في الضفة الغربية»» وقف االستيطان«
، فإن باريس ترى أن قيام حكومة وحدة وطنية أما في موضوع آلية صرف األموال إلعادة إعمار غزة

 .إمكانية لتمويل إعادة البناء من غير المرور بحماس«ولكن في حال تعذره، فثمة . »الحل األسلم«هو 
4/3/2009الشرق األوسط،   

  
  خالل مؤتمر العنصرية" إسرائيل"فرنسا لن تقبل بالتعرض لـ: رئيس الوزراء الفرنسي .53

ء الفرنسي، فرنسوا فيون، أول من أمس، أن بالده لـن تقبـل بـالتعرض               أعلن رئيس الوزرا  : أ ف ب  
 21، والذي سيعقد فـي      »2ديربن  «إلسرائيل خالل مؤتمر األمم المتحدة حول العنصرية المعروف باسم          

وقال فيون، خالل العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية           .نيسان المقبل في جنيف   
إن عزمنا على محاربة معاداة السامية في فرنسا يتضاعف كثيراً وكثيراً جداً حيال تجلّياتهـا      "في باريس، 
  ". في الخارج

4/3/2009األخبار،   
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  التحسن االقتصادي غير كاف الستقرار غزة: وزير الخارجية البريطاني .54
تصريحات خاصة لـالبيان   أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في        :  جمال شاهين  - شرم الشيخ   

على هامش حضوره مؤتمر الدول المانحة بشرم الشيخ إن الحديث عن الوضع االقتـصادي وضـرورة                
  . تحسنه غير كاف لتحقيق االستقرار في قطاع غزة كما يتصور البعض

وشدد مليباند لـالبيان على ضرورة قيام الجميع بالعمل على دعم الحوار الـذي تجريـه القـاهرة مـن                   
صائل الفلسطينية من أجل التوصل لحكومة وحدة وطنية تكون قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي،               الف

حيث إن ذلك سيساهم بشكل كبير في الوصول آللية جديدة نضمن خاللها سرعة وصول المعونات التـي                 
عـا ويجـب    يحتاجها الناس في القطاع، حيث أصبحت الحالة االنسانية هناك حرجة وتحتاج لجهودنا جمي            

علينا أن نعمل على سرعة فتح المعابر وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وشدد وزير الخارجيـة                
البريطاني على ضرورة العمل على الخروج بضمانات كافية من قبل جميع األطراف تضمن لنـا عـدم                 

ولة من المجتمع   تكرار ما حدث في القطاع وأن ذلك يجب إن يتأتى من خالل تشكيل حكومة فلسطينية مقب               
  .الدولي وعلى حماس ان تعمل على االنضمام في العملية السياسية

4/3/2009البيان، اإلمارات،    
  

  موسكو تدعو إلى االعتراف بنتائج االنتخابات الفلسطينية المقبلة .55
كريم المظفر أن روسيا قد دعـت المجتمـع الـدولي إلـى              عبر مراسلها  4/3/2009 الخليج،   أوردت

وقال وزيـر   . كانون الثاني العام المقبل مهما كانت     /أي نتائج لالنتخابات الفلسطينية في يناير     االعتراف ب 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف إن هذا األمر ينطبق بالدرجة األولى على أطراف لجنـة الوسـاطة                

  .الرباعية الدولية
 القوى السياسية المشاركة    وشدد الفروف على أن هذه االنتخابات يجب أن تجري على قاعدة اعتراف كل            

فيها بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية البرنامجية وكذلك بمبادرة السالم العربيـة، مـشيرا إلـى أن                
المطلوب اآلن في المقام األول من أجل إنجاح االنتخابات تشكيل حكومة فلسطينية تكون مهمتها األساسية               

فروف أن يتم تأليف هـذه الحكومـة وفـق مبـدأ            التحضير لالنتخابات وليس من الضروري في نظر ال       
  ".االنتماءات أو التقاسمات الحزبية"

محمد جمال بأن الفروف قد دعا في تصريح أدلى به           عبر مراسلها  4/3/2009 الشرق، قطر،    وأضافت
رته الليلة قبل الماضية شرم الشيخ بعد مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار غـزة ، بـأن بـالده                   لدى مغاد 

  . عربة مدرعة للمرة الثانية 50ستزود السلطة الفلسطينية في القريب العاجل بـ 
  

  بفتح المعابر" إسرائيل"المفوضة األوروبية تطالب .56
بفـتح  " إسـرائيل "وبي بنيتا فيريرو فالدنر،     طالبت مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد األور      : أ.ب.د

واحدة مـن   ) فتح المعابر (هذه  "األلمانية، أمس،   " إذاعة بافاريا "معابر قطاع غزة، وقالت في تصريحات ل      
ال يمكن تقديم المساعدات اإلنسانية أو القيام بأعمال اإلصالح الضرورية ما لم يـتم              ... أهم مطالبنا اليوم  

 شـاحنة   200تعبر حوالي   "الراهنة وقالت   " إسرائيل" عدم رضاها عن سياسة      وأعربت عن  ".فتح المعابر 
  ". شاحنة على األقل600يوميا في حين يجب عبور 

4/3/2009الخليج،   
  

  برلماني أمريكي يدعو إلى مراقبة مساعدات الفلسطينيين .57
ة للفلـسطينيين،   قال برلماني أمريكي إنه يجب تشديد المراقبة على األموال المحول         :   وكاالت  -عواصم  

  . خاصة بعد المبالغ التي جمعها مؤتمر شرم الشيخ
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الممـول  (المساعدة األمريكية للفلسطينيين خلقت ثقافة اإلرهاب       "وقال النائب الجمهوري مارك كيرك إن       
الخيرية، وأكد ضرورة أن يوسع الكونجرس دور المراقب العام المكلف إعادة االعمار            " المساعدات) من

  .يشمل مراقبة المساعدة األمريكية للفلسطينيينفي العراق ل
4/3/2009الخليج،   

  
  "أسبوع التمييز العنصري في إسرائيل"جمعيتان فلسطينيتان في لندن تنظمان مؤتمر .58

تنظم هذا االسبوع الجمعيتان الفلسطينيتان في كليتي الدراسات الشرقية واالفريقية          :  سمير ناصيف  -لندن  
في جامعة لندن مؤتمراً يشمل حلقة مـن المحاضـرات          ) آي. اس. ال(ادية  ، والدراسات االقتص  )سواس(

ميإسرائيل"اسبوع التمييز العنصري في ': واللقاءات تندرج فيما س"'.  
من وحشيات فـي    " إسرائيل"ويتناول برنامج المؤتمر مواضيع مختلفة مرتبطة إلى حد كبير بما ارتكتبه            

  . غزة في األسابيع األخيرة
4/3/2009بي، القدس العر  

  
  حملة مقاطعة أكاديمية ضد جامعات إسرائيلية دعمت عدوان غزة: بريطانيا .59

تنظم مجموعة كبيرة بارزة من األكاديميين والعلماء والنواب حملة لمطالبة متحف العلوم في لنـدن      : لندن
لمية البـارزة   بإلغاء حلقة دراسية ستنظم داخل مقره هذا األسبوع، وذلك وسط اتهامات لهذه المؤسسة الع             

  .بدعم الجامعات اإلسرائيلية المرتبطة بالحملة العسكرية اإلسرائيلية األخيرة في غزة
ووجهت هذه الشخصيات البريطانية المعروفة اتهامات بأن المتحف يساعد من خالل هذه الحلقـة هـذه                

  .القطاعالجامعات التي تجري بحوثاً علمية تم االستفادة منها في العدوان اإلسرائيلي على 
4/3/2009الحياة،   

  
  عد الستقبالهاست تصل إلى ليبيا والمعارضة المصرية ت"تحيا غزة"القافلة البريطانية  .60

بقيـادة النائـب البريطـاني      "تحيا غزة " وصلت إلى طرابلس، قافلة التضامن اإلنساني البريطانية         :أ.ب.د
وية ومعدات طبية بعد أن قطعـت        سيارة محملة بمواد غذائية وأغطية وأد      120 التي تضم    جورج غالوي 

  .حوالي ثمانية آالف كيلومتر برا
4/3/2009الخليج،   

  
  مبارزة في لبنان: وحماس" فتح" .61

رزم من صور محمود عباس يعلوها الغبـار فـي          : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية     
باً أن نجد صور عباس في      مكتب حركة فتح في مخيم شاتيال لالجئين الفلسطينيين في بيروت، وليس غري           

ـ                ألـف الجـئ     400المخيمات الفلسطينية اإلثني عشر في لبنان؛ إال أن الثقة السياسية بعباس لـدى الـ
فلسطيني في لبنان تراجعت منذ العملية اإلسرائيلية األخيرة على غزة نظراً لعدم هبوبه لنـصرة سـكان                 

أحيانـاً نجبـر    "ات الفلسطينية في لبنان،     ، يقول أحد موزعي صور عباس في المخيم       "لقد أحرجنا . "غزة
لكن خسارة عباس في المخيمات ال تقتصر علـى الـصور،           ". الناس على أخذ الصور ولكنهم ال يعلقوها      

فرزم الصور المكدسة هذه ليست إال أحد مظاهر سقوط شعبية فتح في لبنان، مع العلـم أن لبنـان هـو                     
في الواقع، إن شعبية عباس في      .  الضفة الغربية وقطاع غزة    الساحة األكثر نشاطاً سياسياً للفسطينيين بعد     

لبنان هي ما سمحت له بالتفاوض نيابة عن الفلسطينيين؛ لكن فشل استراتيجية عباس في التفاوض أو في                 
تغيير واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان حولت دعم الكثير من الشعب الفلسطيني لصالح حركة حماس               

  . األخرى" يةاإلرهاب"والجماعات 
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طالما تفوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان على إخوانهم في الداخل الفلـسطينيين مـن حيـث النـشاط                  
؛ لذا تؤمن المخيمات الفلسطينية بيئة      1948العسكري، إذ أن معظم الالجئين في لبنان هم من الجئي عام            

لوطن والعيش المذل في لبنـان دون       بعد ستة عقود من اللجوء والبعد عن ا       " اإلرهابية"خصبة للجماعات   
  .   مهنة70امتالك حق التملك أو العمل في حوالي 

يذكر أن ياسر عرفات عانى من أجل إقناع مؤيديه من الالجئين الفلسطينيين في لبنان باتفاق أوسلو، حيث                 
 لـم يعـد     بل إن هذا النهج   . ظل هؤالء ملتزمون بالقتال المسلح لتحرير فلسطين وزاولوا أعمال التدريب         

ياسـر  . "يكفي غالبية الفلسطينيين ألن معظم الالجئين لم يعودوا يثقوا بأن عباس سيعطيهم حق العـودة              
عرفات ذهب إلى المفاوضات بغصن زيتون في يد والسالح في األخرى؛ لكن عباس ال يفعل شيئاً سوى                 

يحصل على نتيجة لكنه يمضي في      وهو ال   "ويتابع قائالً،   . ، هذا ما يقوله أحد قادة فتح في لبنان        "التفاوض
الفلسطينيون يؤمنون بالعمليات العسكرية ألنهم يريدون العودة إلى فلسطين؛ هـم ال يريـدون              . التفاوض
  ".التفاوض

في غضون هذا، تعمل حركة حماس على تعزيز نفسها، حيث تقـوم ببنـاء المـستوصفات والمـدارس                  
ل أفراد ومؤيدي الحركـة علـى امتيـازات فـي           كما يحص . ومراكز الخدمات اإلجتماعية في المخيمات    
ويتحدث الالجؤون عن الثراء الفاحش الذي يجنيـه بعـض          . المستشفيات والمؤسسات التابعة لحزب اهللا    

فـتح ال   . "السياسيون في الضفة الغربية من أموال المساعدات دون إنفاق أي منها على الشعب الفلسطيني             
  ".غل بعمق اآلن في الشعب الفلسطينيتساعد الشعب، وحماس تستفيد من هذا وتتو

بينما يعقد زعماء فتح وحماس محادثات في القاهرة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجـل إعـادة                  
حيث يتهم قادة فتح حركة حماس بالعمل سراً علـى          . إعمار غزة، يستعد قادة الحركة للمواجهة في لبنان       

في حين يقول قـادة حركـة       . 2007 في غزة عام     السيطرة على مخيمات الالجئين في لبنان كما حصل       
حماس أن الحركة ليس لها جناح مسلح في لبنان، إال أن رجال فتح اشتبكوا مؤخراً مع رجال من حماس                   
ينقلون السالح في مخيم شاتيال، وفي الوقت نفسه، قادة فتح منهمكون بجلب السالح والذخيرة لرجالهم في                

  .لبنان
د يمنحها نقاط استراتيجية جديدة، حيث تتفق جامعة الدول العربية علـى أن             فوز حركة حماس في لبنان ق     

مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان ال تخضع لقوانين القضاء اللبناني؛ أي أن فوز حمـاس بـشعبية                 
كما أن  . المخيمات سوف يمنحها ساحة لتدريب وتجنيد فلسطينيين بعيداً عن التدخل اإلسرائيلي أو العربي            

لمخيمات الفلسطينية، بخالف قطاع غزة المحاصر، يصلها السالح بسهولة بحراً عبر المياه أو براً عبر               ا
كما أن تحقيق حركة حماس هذا الفوز في لبنان قد يعتبر بداية نهايـة              . سوريا أو بمساعدة من حزب اهللا     

 الالجئين باتوا يتعـاطفون     لقد فقدنا األردن وسوريا؛ كل    "حول هذا يقول أحد قادة حركة فتح،        . حركة فتح 
  ".مع حماس، وإذا خسرنا في لبنان تنتهي حركة فتح بكل ما تمثله

Andrew Lee Butters and Rami Aysha –  
The Time Magazine 26/2/2009   

  
  !كي ال يدور ميتشيل في ذات الحلقة المفرغة .62

  حسن نافعة
وباما بدأ بالفعل في وضع قضية إحالل السالم دالئل كثيرة تشير إلى أن الرئيس األميركي الجديد باراك أ

بدليل قيامه فور دخول البيت األبيض، بتعيين ، في الشرق األوسط ضمن أولويات سياسته الخارجية
جورج ميتشيل، الذي يزور المنطقة حاليا للمرة الثانية منذ توليه منصبه، مبعوثاً خاصاً له في الشرق 

غير أن . نتون، تقوم بزيارتها االولى الى المنطقة كوزيرة للخارجيةوها هي السيدة هيالري كلي. األوسط
فعدد الزيارات التي قام بها . إبداء االهتمام بالمنطقة، باإلكثار من زيارتها، ال يشكل ضماناً للنجاح
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ويكفي أن نتذكر هنا أن كوندوليزا . مبعوثون أميركيون للمنطقة في الفترة األخيرة ال يعد وال يحصى
 وزيرة الخارجية األميركية السابقة، قامت خالل السنة الماضية وحدها بما ال يقل عن اثنتي عشرة رايس،

زيارة للمنطقة، أي بمتوسط زيارة واحدة على األقل كل شهر، وهو يمثل أعلى معدل زيارات يقوم بها 
  .مسؤول أميركي على هذا المستوى ألي منطقة في العالم

نطقة الشرق األوسط لم تعد في حاجة ألن يكثر المسؤولون األميركيون لست في حاجة إلى القول إن م
من زيارتهم لها، بقدر ما هي في أمس الحاجة ألن يقوموا بإدخال تغييرات جذرية على سياساتهم 

فكل مسؤول أميركي لديه أدنى دراية بالمنطقة يدرك بالضبط أي نوع من التغيير يتعين إدخاله . تجاهها
ده تجاه المنطقة، وأن المطلوب لم يعد تغيير المواقف أو التوجهات العامة وإنما تغيير على سياسة بال

 اإلسرائيلي منذ -النهج الذي سارت عليه اإلدارات األميركية المختلفة في تعاملها مع الصراع العربي 
» معملية سال«ومن المعروف أن جميع اإلدارات األميركية بدت شديدة الحرص على وجود . سنوات

حية قدر اإلمكان، أكثر من حرصها على تحقيق السالم، بل و بات واضحاً » العملية«وعلى إبقاء هذه 
لم تصمم أصالً لصنع السالم وإنما لشراء وقت كانت إسرائيل، وال » العملية«لكل من يهمه األمر أن 

نة القدس التي قامت تزال، تحتاجه لخلق حقائق جديدة على األرض، بتكثيف االستيطان، بخاصة حول مدي
تسعى لعزل الفلسطينيين » كانتونات«بتوسيع رقعتها كثيراً، وإقامة جدار فصل عنصري حول 

  .انتهت بعد أن انكشفت تماماً ولم يعد ممكناً االستمرار فيها» اللعبة«وفي تقديري أن !. وحصارهم داخلها
» عملية«السالم اآلن وليس تصميم لذلك نقول بكل الوضوح والصراحة إن المطلوب من أوباما هو صنع 

جديدة، » عملية سالم«ويفرض صنع السالم، وليس تصميم . جديدة إلضاعة الوقت في بيع وهم  السالم
أياً كان الشخص الذي سيتولى ، على اإلدارة األميركية أن تشرع فوراً في مطالبة الحكومة اإلسرائيلية

 للتسوية من دون أي تحفظات، وليس مجرد قبول التفاوض رئاستها، قبول المبادرة العربية للسالم كأساس
وكي يثبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي القادم حسن نيته، عليه أن يقوم فوراً، وقبل أن تبدأ أي . عليها

عملية تفاوض جديدة مع العرب أو مع الفلسطينيين، بإصدار إعالن مشفوع بخطاب رسمي  ينص 
  :صراحة على ما يلي

، بما فيها القدس الشرقية، هي 67راضي العربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب  أن جميع األ-1
، وأن إسرائيل تلتزم باالنسحاب منها بالكامل في إطار »متنازعاً عليها«وليست أراضي » أراض محتلة«

فمن دون إصدار إعالن مسبق . 1967 لسنة 242تسوية شاملة للصراع بموجب قرار مجلس األمن رقم 
ال تعكس سوى حوار طرشان، ولن » مفاوضات عبثية«ذا المعنى سيدخل العرب من جديد في دوامة به

 والذي مفاده أن 242يكون لذلك سوى معنى واحد هو قبول العرب مسبقاً بالتفسير اإلسرائيلي للقرار 
إذا حدث و.  متنازع عليها، وبالتالي تخضع للتفاوض والمساومة67األراضي التي استولت عليها سنة  

ذلك فسوف يظل اإلسرائيليون يماطلون، من خالل مفاوضات شكلية، لسنوات طويلة أخرى إلى أن يتم 
  .ابتالع ما تبقى من أراض وزرعها بالمستوطنات

البؤر «، وليس فقط المستوطنات أو 67 أن جميع المستوطنات التي أقيمت على األراضي المحتلة بعد -2
ن تصريح من الحكومة اإلسرائيلية، غير شرعية ومن ثم يتعين القيام التي أقيمت من دو» العشوائية

أي أن المطلوب ليس فقط وقف بناء مستوطنات . بتفكيكها وإزالتها قبل الدخول في أي تفاوض جديد
ويجب أن يكون مفهوماً هنا أن !. جديدة وإنما البدء فوراً في تفكيك ما هو قائم منها كإجراء لبناء الثقة

فاالعتراف بأن األراضي المستولى .  يعد امتدادا ونتيجة طبيعية للقبول بما ورد في البند األولهذا البند
 هي أراض محتلة يعني االعتراف بعدم شرعية، وبالتالي بطالن، كل اإلجراءات التي أدت 67عليها عام 

  .إلى تغيير معالمها
 وأن 48بالالجئين الفلسطينيين منذ حرب  أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن المأساة التي حلت -3

، يعني القبول بتطبيق قرار الجمعية العامة 242الحل العادل لقضيتهم، وفق نص قرار مجلس األمن رقم 
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، وبالتالي عودة جميع من يرغب منهم وفق جدول زمني يتم االتفاق 1949 لسنة 194لألمم المتحدة رقم 
ويجب أن يكون واضحاً هنا أيضاً أن حقوق . دول العربية المعنيةعليه بين العرب مع الفلسطينيين ومع ال

اإلنسان الفردية والجماعية ليست قابلة للتنازل وال تسقط بالتقادم، وأن الرضوخ للفكرة التي تروج لها 
إسرائيل وهي أن هذه العودة تشكل تهديداً ليس فقط ألمن إسرائيل وإنما ليهودية الدولة اإلسرائيلية، يعني 

قبول ضمناً بعدم التكافؤ في الحقوق والواجبات بالنسبة الى طرفي التسوية والتنازل صراحة عن حق ال
  .اإلنسان العربي في األمن لصالح أمن المواطن اإلسرائيلي فقط

 قبول الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية حول الجدار وااللتزام بتنفيذ ما جاء فيه فوراً، أي -4
  .م الجدار فوراً وتعويض كل الذين تضرروا من بنائهبالشروع في هد

بل يخيل إلي أنني أكاد . ال أتوقع بالطبع أن يتبنى جورج ميتشيل، أو السيدة هيالري كلينتون هذا النهج
ما الذي جرى لصاحبنا الذي اعتدنا منه على : ألمح ابتسامات ترتسم على شفاه القراء ولسان حالهم يقول

وأظن أن حجتهم في ذلك . نة، وليس على شطحات خيال جامع أو أضغاث أحالمتحليالت واقعية رصي
ولهؤالء . مبنية على استحالة قبول إسرائيل أو الواليات المتحدة بمطالب من هذا النوع كأساس للتسوية

أقول إنني على يقين من أنني ال أزال أحمل رأسي فوق كتفي، وال أعتقد أنني طرحت أي شيء  يتجاوز 
كل ما في األمر !. صممت أصالً وفق منطق الحد األدنى» مبادرة عربية«منصوص عليه في ما هو 

أنني قمت بتفسير هذه المبادرة، ثم بإعادة صياغتها في مطالب واضحة يتعين، في تقديري، أن تشكل 
جوهر الموقف التفاوضي العربي في المرحلة المقبلة، كي ال يقع العالم العربي مرة أخرى ضحية 

وألن المشكلة الحقيقية باتت كامنة فينا . ساليب اإلسرائيلية الملتوية والمعروفة في المماطلة واالبتزازاأل
نحن، وليس في الطرف اإلسرائيلي، فقد اعتدنا كثيراً، ربما بدافع الخوف، على رؤية أنفسنا في المرايا 

حنا حريصين على تجديد الخطوط اإلسرائيلية والنظر إلى حقوقنا بعيون إسرائيلية إلى درجة أننا أصب
الفاصلة بين الممكن وغير الممكن أو حتى المشروع وغير المشروع، من منظور ما قد يكون مقبوالً 

  .وهذا النوع من التفكير ليس خاطئاً فقط ولكنه بالغ الخطورة أيضاً. إسرائيلياً
لتفاوضية في ظل متغيرات جديدة بدأت وأياً كان األمر، يحتاج العالم العربي إلى إعادة بناء استراتيجيته ا
وفي اعتقادي أن هذه التطورات الجديدة . بوصول أوباما إلى السلطة ولن تنتهي بلحاق بنيامين نتانياهو به

فاليمين اإلسرائيلي أصدق في . تفيد الموقف التفاوضي العربي وال تضره، بعكس ما قد يعتقد الكثيرون
من يسار استمرأ الخداع والتضليل وأتقن فنون بيع الوهم لنا تعبيره عن حقيقة المشروع الصهيوني 

فالواليات المتحدة تدرك يقينًا أن مصر هي التي بدأت البحث الجاد عن تسوية للصراع . وللعالم كله
 مباشرة، أي منذ أكثر من خمسة وثالثين 73) أكتوبر( االسرائيلي عقب حرب تشرين األول -العربي 

أحزابها اليمينية واليسارية هي التي أجهضت كل الفرص التي الحت للتسوية، حيث عاماً، وأن إسرائيل، ب
ويتعين على كل باحث . تعاقبت على حكمها طوال هذه الفترة كافة ألوان الطيف السياسي من يمين ويسار

منصف أن يدرك أيضاً أن إسرائيل لم تكن جادة في البحث عن تسوية حقيقية للصراع في أي لحظة من 
وليس حله أو تسويته، » إدارة الصراع«حظات، وأنها بنت استراتيجيتها طوال هذه الفترة على مفهوم الل

لذلك فإذا كان أوباما حريصاً حقاً على إيجاد تسوية شاملة وحقيقية . والفرق كبير جداً بين المفهومين
 الصراع وليس تسوية  اإلسرائيلي فعليه أن يجبر إسرائيل فوراً على تبني منهج حل-للصراع العربي 

  .الصراع، وهو أمر لن يكون سهالً أو ميسوراً
ومع ذلك ففي اعتقادي أن أمام العرب فرصة سانحة لتوسيع الفجوة إلى أقصى حد ممكن بين الحكومة 
اإلسرائيلية القادمة، خصوصاً إذا شكلها نتانياهو، وبين اإلدارة األميركية وعلى نحو يمكن أن يخدم 

ولتحقيق هذا الهدف يتعين على العالم العربي أن ال يستمع نهائياً، مثلما . فاوضي كثيراًموقف العرب الت
اعتاد دوماً من قبل، ألي نصائح بالتحلي بمرونة تسمح بممارسة الضغط على يمين إسرائيلي عنيد، بل 

لتفاوضي عليه أن يظهر في هذه المرحلة تحديداً أقصى قدر من التشدد، وأن يسعى إلى تحسين موقفه ا
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وإذا جاز لي أن أقدم نصيحة . بإعادة ترتيب بيته من الداخل وليس بتقديم تنازالت إلى حكومة نتانياهو
إلى صانع القرار العربي فإنني أسمح لنفسي بالقول إن بوسعه تحسين موقفه التفاوضي كثيراً إذا استطاع 

  :أن يقوم بالخطوات التالية
دعم الجهود الرامية إلعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على  تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية و-1

نحو يسمح بالتحاق الفصائل الفلسطنية كافة بها وتسهيل تشكيل قيادة ميدانية وسياسية مسؤولة عن إدارة 
  .الصراع

لتقديم أي » حماس« العمل على تجنب ممارسة أي ضغوط على المنظمة في شكلها الجديد، أو على -2
بإسرائيل بالتوصل أوالً إلى صفقة تسوية شاملة » حماس«ت مجانية مسبقة، وربط قضية اعتراف تنازال

يجب أن يكون بالحل المتضمن في التسوية، أي بحل » حماس«فاعتراف . ومقبولة من الشعب الفلسطيني
  .الدولتين المستقلتين المتساويتين في الحقوق والواجبات، وليس بإسرائيل وحدها

 - السورية -لى تحقيق مصالحة عربية شاملة من خالل إعادة بناء العالقات المصرية  السعي إ-3
  .السعودية على أسس جديدة

  . تركية متوازنة- إيرانية وعربية - السعي إلى بناء عالقات عربية -4
 التهديد بسحب المبادرة العربية كوسيلة للضغط على كل من إسرائيل والواليات المتحدة، وبتبني -5
طاب سياسي وإعالمي جديد يروج لحل الدولة الواحدة التي تكفل المساواة والمواطنة الكاملة لكل خ

  .الفلسطينيين واليهود
 اإلسرائيلي في هذه -إذا لم ينجح ميتشيل في العثور على صفقة متكافئة لتسوية للصراع العربي 

دئة في الظروف الحالية لن يكون له سوى واالكتفاء بالته. المرحلة، فلن تكون هناك تسوية بعد ذلك مطلقاً
  .معنى واحد وهو تأجيل الحرب القادمة ألشهر عدة أو لسنوات عدة على أكثر تقدير

  4/3/2009الحياة، 
  

  تحديات أمام الحوار الوطني الفلسطيني  .63
 فريد أبو ضهير. د

الوطني الفلسطيني أمرا  رقد يكون اإلفراط في التفاؤل بشأن الحوا تحديات أمام الحوار الوطني الفلسطيني
ولكن بالطبع ال . طريق هذا الحوار في االعتبار المخاطر والتحديات التي تقف في مخيفا إذا ما أخذنا

هذا  االلتفات إلى التحديات والمعيقات التي تعترض على المتفائلين تفاؤلهم، ولكننا نحذر من عدم ننكر هنا
بعض  االكتراث بمخاوف المتشائمين الذين، وحسب وفي المقابل، فإن هذا ال يعني عدم. الحوار

 .تحقيق الحوار النتائج المرجوة منه االستطالعات، متشائمون من إمكانية
فلسطينية في  مهمة، وهي أن هذا الحوار ال يشكل أول تجربة في البداية، ال بد من اإلشارة إلى مسألة

 الفلسطينية ما فتئت تحمل في طياتها  والذاكرةأن التجربة متكررة، وحديثة، وهذا يعني. الفترة األخيرة
مدركون للتحديات  ولذلك، فإن الثقة بأن المحاورين. السابقة عوامل النجاح والفشل التي صبغت التجارب

تستغرق جوالت الحوار وقتا  وهذا يعني أنه لن يكون مستغربا أن. قائمة التي قد تعترضهم، ال شك
رغم عدم قدرة  الحوار بادية بوضوح، إن ضمانات نجاح .نه سيحدثوهذا ما أظن أ أطول من المتوقع،

من التأكيد عليهما،  أمران ال بد ولكن هناك. داخلي، تقديم ضمانات ملموسة أي طرف خارجي، أو حتى
اعتبار أن كل  هو حاجة األطراف جميعا للحوار، على األول: بالتأكيد ضمانة بينة لنجاح الحوار يشكالن

على الساحة الفلسطينية من  في الوقت الراهن، خاصة بعد كل ما جرى يست خياراتالسبل األخرى ل
 .الفلسطيني القاصي والداني، وليس موضع فخر للشعب أحداث يعلمها

كما يشمل خيارات  الخارجية، واالرتباطات باألجندات المختلفة، وهذا بالطبع يشمل المراهنة على الجهات
 .الفلسطينية في السنوات األخيرةالتجربة  اإلقصاء التي مرت بها
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يمكن  مستمرة ال تتوقف، على اعتبار أن الخالفات األمر الثاني هو أن الحوار ينبغي أن يكون عملية
سقوفا من أي  وهذا يعني أنه ال ينبغي أن يكون هناك. أمامه حلها بالحوار، وأنه يجب عدم إغالق الباب

والحلول المقبولة  لتسويات التي تمثل القواسم المشتركةأن يقدم ا نوع للحوار الوطني الذي من شأنه
 .بصعوبة األمر لألطراف المختلفة، مع اإلدراك

هي التفاصيل المتعلقة  اإلشارة إليها في الحوار الوطني الفلسطيني من هنا، فإن أهم التحديات التي ينبغي
 .ل اللجان الخمسسيتناولها البحث من خال بالقضايا األساسية التي

حوار  أن القضايا الخالفية مليئة باأللغام، وتحتاج إلى نا لن ندخل في هذه المسألة، ولكن نشير إلىوه
التي تكمن بين  بعض األحيان، والتروي في تفكيك اإلشكاليات هادئ ونفس طويل، ومقاربات صعبة في

ؤخرا، وهي برنامج الرئيس أبو مازن م ولنأخذ مثاال على ذلك القضية التي طرحها .طيات هذه التفاصيل
 الوحدة الوطنية يجب أن تقبل بحل الدولتين فقد قال الرئيس بأن حكومة. الوحدة الوطنية حكومة

فوز حماس في  الموقف للرئيس الفلسطيني لم يتغير منذ ومع أن هذا. والتزامات السلطة الفلسطينية
على اعتبار أن هناك  ابق ألوانه،في هذا األمر، في رأي المراقبين، س  ، إال أن الحديث2006انتخابات 

ولكن هذه القضية . برنامج الحكومة الفلسطينية ستناقش هذه التفاصيل، وتحدد لجنة مختصة بالحكومة
 كبيرة لحلها، وإيجاد الصيغة المناسبة لجميع قطعا واحدة من األمور التي تحتاج إلى جهود ستكون

واألجهزة األمنية  عند الحديث عن منظمة التحريرتعقيدا  واألم ر بالطبع يأخذ منحى أكثر. األطراف
 .وغيرها من الملفات

يشكالن السبب  من التحديات من المهم عدم إغفالهما، بل قد لكن، باإلضافة إلى ما ذكرنا، هناك نوعان
النوع األول يتعلق . عليهما واإلصرار بالتالي على مواجهتهما، والتغلب األهم في االلتفات إليهما،

وهذا أمر غاية في الخطورة، . الداخلي الحوار الوطني، سواء على الصعيد الخارجي أو رين منبالمتضر
 ولكن تذليلها يمثل قدرة تفاوضية، وإرادة غير أن إمكانية وضع العراقيل ليس باألمر المتعذر، حيث

 وفي هذا الصدد، ال. عادية من جميع األطراف
وإقليمية  والمتمثل بمواقف إسرائيل، وربما دول عربية بد من التأكيد على خطورة التحدي الخارجي،

وعدم االرتهان إلى  يمكن مواجهة كل ذلك بتأكيد القرار المستقل، وبالطبع. وأوروبية والواليات المتحدة
 .على فرض التصور الوحدوي على اآلخرين أية جهة خارجية، بل والعمل

من خالله يشارك كل  حوار الوطني هو المنظور الذيالتي تواجه ال الجانب الثاني من التحديات الجوهرية
وتقديم المصلحة الوطنية العليا على  يعني أهمية االرتقاء إلى مستوى التحديات، وهذا. طرف في الحوار

 .الفئوية والحزبية والشخصية لدى كل طرف المصالح
 و أمر في غايةالمصلحة العليا فوق كل اعتبار ه إن التخندق خلف المواقف الحزبية، دون وضع

 .كافة والهادفة إلنهاء االنقسام الخطورة، ومن شأنه أن يفشل الجهود المبذولة
إنه الفرصة الوحيدة،  القاهرة هو الفرصة األخيرة، ولكني أقول هناك من يقول أن الحوار الذي انطلق في

 اسي فلسطينيوطنية تؤسس لنظام سي وتتواصل حتى الوصول إلى صيغة توافقية والتي يجب أن تستمر
ال تقيم أي اعتبار  إسرائيلية قادمة ال تقيم أي اعتبار للسالم، بل  حكومةأيللمرحلة القادمة، سيما وأن 
 .وحقوقه الوطنية المشروعة لوجود الشعب الفلسطيني

الفلسطيني  ومعاناة الشعب. ينبغي أن يكون كذلك بالمطلق إن فشل الحوار، ال سمح اهللا، ليس خيارا، وال
أن لإلنسان الفلسطيني  ومما ال شك فيه. أن وجوده مهدد من الخارج جوز أن تكون من داخله، طالماال ي

األطراف لإلفالت من هذا  هذا الحوار، وعدم إتاحة الفرصة ألي طرف من دورا أساسيا في تعزيز
 .قضية مصيرية للشعب الفلسطيني الحوار الذي يمثل
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آليات تفصيلية لتنفيذ  نها، على سبيل المثال ال الحصر، وجودم وحوار ناجح ال بد له من عناصر مهمة،
 فات وتقريب وجهاتومستمرة لحسم الخال التوافق عليها، ثم اعتماد الحوار كآلية دائمة األم  ور التي يتم

  .عليها الجميع النظر، والوصول إلى الحلول المثلى التي يتوافق
  3/3/2009القدس، فلسطين، 

  
  عمارشرم الشيخ ووهم اال .64

  عبد الباري عطوان
بعد انقشاع غبار مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد يوم أمس األول تحت عنوان اعادة اعمار قطـاع غـزة،                   
يمكن أن نقول بأن الخاسر األبرز هو أبناء القطاع أنفسهم على المديين القصير والبعيـد، أمـا الـرابح                   

في الوقت الراهن على األقل، ويأتي بعده،       األكبر، ودون أي جدال، فهو الرئيس المصري حسني مبارك،          
  .وبدرجة أقل، رئيس السلطة في رام اهللا السيد محمود عباس

رصد خمسة مليارات دوالر نصفها لدعم السلطة في رام اهللا ونصفها اآلخر العادة االعمار هو خطـوة                 
ـ ' وعـود 'تبدو انجازاً للوهلة األولى، ولكن علينا ان نتذكر ان ما حدث هو مجرد               دفع هـذه المبـالغ،     ب

  .مشروطة بتحقيق أهداف سياسية، وتوفير ظروف ووقائع معينة على األرض
لنكن أكثر صراحة، ونقول إن هناك هدفين وراء عقد هذا المؤتمر، األول جـوهري، والثـاني ثـانوي،                  
الجوهري هو رد االعتبار للرئيس المصري حسني مبارك ونظامه، بعد ان اهتزت صورته داخلياً فـي                

ساط الشعب المصري، وخارجياً في أوساط العرب والعالم، بسبب ادارته السيئة اثناء العدوان الوحشي              أو
على قطاع غزة، وتخبطه في التعامل مع مسألة المساعدات االنسانية إلى الفلسطينيين من خالل اغـالق                

فائهـا، اي   صورة النظام المصري اهتزت وبلغت ذروة اهتزازها عندما طعنهـا اقـرب حل            . معبر رفح 
االسرائيليون واألمريكيون، فاالسرائيليون أوقفوا الحرب من جانب واحـد، ودون أي التـزام بالمبـادرة          
المصرية، واألمريكيون وقعوا اتفاقاً أمنياً معهم لمراقبة حدود مصر ومنع التهريب عبرها إلى غزة دون               

  .علم النظام المصري ، ناهيك عن التشاور معه
، وربما متأخراً، على تراجع دور بالده، وتفاقم حالة الغليان الداخلي بسبب ذلك، فقام              الرئيس مبارك أفاق  

بجوالت أوروبية وعربية، وتضامن مع البحرين في مواجهة تشكيك ايرانـي بعروبتهـا، وطـار إلـى                 
  .الخرطوم للقاء الرئيس البشير، ولم ينس زيارة الرياض لتنسيق المواقف ازاء المصالحة مع سورية

مرا شرم الشيخ، األول الذي انعقد قبل قمة الكويت االقتصادية، والثاني الذي اختـتم اعمالـه أمـس                  مؤت
وسـلفيو  ) فرنسا(لدعم الرئيس مبارك من قبل اصدقائه مثل نيكوال ساركوزي          ' فزعة'األول، جاءا بمثابة    

 الخارجيـة األمريكيـة     اللذين شاركا في المؤتمرين، والسيدة هيالري كلينتون وزيرة       ) ايطاليا(برلسكوني  
  .التي شاركت في الثاني

جميل ان يحاول الرئيس مبارك استعادة دور مصر الضائع وسط نهوض ايراني وآخر تركـي وثالـث                 
اسرائيلي متغول، ولكن المهم ان يجري توظيف هذا الدور في االتجاه الصحيح، وبما يعيد لمصر مكانتها                

فمن طالع الصحف المصرية الرسمية أمـس       . يق األوهام الريادية، وليس من خالل خداع النفس، وتصد      
وصفحاتها األولى وهي تتغنى باالنجازات الكبرى في شرم الشيخ، وتدبيج االفتتاحيات حـول اسـتعادة               

  .مصر لدورها وريادتها، وعناوين بكل األلوان من أحمر وأخضر وأسود يدرك ما نريد الوصول إليه
ؤتمر شرم الشيخ ال يعيد لمصر دورها أو مكانتهـا، وانمـا            حضور برلسكوني وكلينتون وساركوزي م    

بتغيير منهجها السياسي الراهن الذي ثبت فشله وكارثيته على مصر والمنطقة بأسرها، وبـالعودة إلـى                
نحن ال نطالب بخـوض     . المنابع التي فرضت الريادة والزعامة المصرية على المنطقة بل والعالم الثالث          

لة التجاوب مع هذا الطلب، وانما باستخدام أوراق ضغط كثيرة يمكن أن تؤدي             حروب، ألننا ندرك استحا   
  .إلى اصالح الخلل الذي ال يختلف عليه اثنان
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ال ننكر ان رقم الخمسة مليارات دوالر الذي تعهدت برصده الدول المانحة في شرم الشيخ، هو رقم كبير                  
عتبارنا ان الدول الخليجية وحدها خسرت أكثـر        بكل المقاييس، ولكنه كم يبدو ضئيالً اذا ما وضعنا في ا          

 مليار دوالر على صعيد استثماراتها وصناديقها السيادية في الخارج، ناهيك عن االسـتثمارات              600من  
والمشاريع الداخلية بسبب االنهيار المالي الرأسمالي، وهذه الخسارة مرشحة للزيادة مع اسـتمرار هـذا               

  .االنهيار
الت عليه عبارات المديح من كل االتجاهات، سيحصل على بعض الدعم المـالي             الرئيس عباس الذي انه   

 مليون دوالر لـدفع     70الذي يخرج ميزانية السلطة من حال االفالس التي تعيشها، وجعلتها تستلف مبلغ             
وهناك من يقول ان هذا العجز مفتعـل هدفـه          ).  ألف موظف  140(رواتب موظفيها في الضفة والقطاع      

نحو الجبهة األخرى بعد وصول الرهان على مفاوضات التسوية إلـى     ' انحرافهم'ء في حال    هؤال' ارهاب'
  .نهاية مأساوية مهينة

المشردون في قطاع غزة هم الضحية، الن أموال اإلعمار لن تصلهم فوراً، وستحتاج بعض الوقت ريثما                
، اسـتجابة   'حمـاس 'كومة  ، والحصول على بعض التنازالت الجوهرية من ح       'المرجعية'يتم االتفاق على    

لشروط المانحين، عرباً وأجانب، مثل االعتراف الكامل الصريح بدولة اسرائيل وحقهـا فـي الوجـود،                
والقبول بحل الدولتين وفق التعريفات والمعايير االسرائيلية المصدق عليهـا أمريكيـاً، واسـقاط حـق                

  .المقاومة
يفاً على أبنـاء الـشعب الفلـسطيني وأرواح         رصد األموال، كبر حجمها أو صغر، قد يعكس حرصاً مز         

عندما بدأ العدوان االسرائيلي على القطاع، ولماذا لـم تتـدخل           )  دولة 75(أطفاله، فأين كانت هذه الدول      
لوقفه، وتركته يستمر ثالثة أسابيع، حتى لم تعد تجد الطائرات والزوارق والدبابات االسـرائيلية أهـدافاً                

  .فاء بما سفكته من دماءتقصفها فقررت التوقف واالكت
تابعت شخصياً جميع الكلمات التي القيت أثناء جلسة افتتاح مؤتمر شرم الشيخ، والمؤتمرات الـصحافية               
التي اعقبته، ولم أسمع عبارة واضحة تشير بقوة إلى المجازر االسرائيلية في القطاع وتدينها، بما في ذلك                 

حدثين اسرائيل بدفع قيمة اعادة اعمار ما دمرتـه، بـل           ولم يطالب أي من المت    . كلمات المتحدثين العرب  
  .استجداء لها بأن ال تعيد تدمير ما سيتم اعادة بنائه

كنت اتمنى لو وقف زعيم أو مسؤول عربي وقال للرئيس الفرنسي أو االيطالي أو السيدة كلينتون الـذين                  
لهم في مقابل االسـتجابة لكـل       االعتراف باسرائيل وحل الدولتين، ماذا ستقدمون       ' حماس'اشترطوا على   

هذا، وهل ستفرضون على نتنياهو الذي يرفض هذا الحل، ويعلن ان رفضه هذا هو سبب عـدم دخـول                   
في اي حكومة يشكلها، وكم من الوقت سـتحتاجون لقيـام الدولـة الفلـسطينية               ' العمل'و' كاديما'حزبي  

  المستقلة، ثماني سنوات اخرى ام ثمانين عاماً؟
اإلعمار مقابل  'ألبناء فلسطين، وباتت المعادلة الجديدة المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ           ' الوهم'انهم يبيعون   

، مما يعني التخلي عن مجرد التفكير بالمقاومة، واالستمرار في الدوران فـي مفاوضـات     'التهدئة الدائمة 
ذر من عملية اعمـار     فلهذا نح . عبثية حتى تكمل حكومة اسرائيل االستيطان في كل انحاء الضفة الغربية          

اضافية للفلسطينيين، وكأنهم بحاجة الى المزيد من الفتن وتقسيم الصفوف، ومـن اجـل              ' فتنة'تريد خلق   
  .تحقيق االهداف نفسها التي فشل الحصار والعدوان في تحقيقها

، فلو كان الهدف من االعمار تخفيف معاناة الفلسطينيين فلماذا يجري تسييسه من خالل شروط تعجيزيـة               
ومن خالل سلطة ال تملك سلطة في القطاع؟ هناك حلول اخرى لتجنب الكثير من المشاكل، ابرزها تسليم                 
االموال واالشراف عليها الى هيئة االمم ومنظماتها المتخصصة للقيام بهـذه المهمـة، والـزام الجميـع                 

ه، ودفعه الى نسيان ثقافة     بالتعاون معها، ولكن الهدف ليس االعمار وانما تركيع الشعب الفلسطيني واذالل          
  .المقاومة
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النغمة الجديدة التي يكررها القادة والمسؤولون العرب هذه االيام هي ان المبادرة العربية للسالم لن تبقى                
هذا كالم طيب، ولكن قولوا لنا متى ستسحبونها، وهل هنـاك سـقف             .. موضوعة على المائدة الى االبد    

الخطة 'ل سحبها هل هناك خطة بديلة؟ المنطق يقول بأن هناك           زمني، سنة سنتان عشر سنوات؟ وفي حا      
، فهل يتعامل النظام الرسمي العربي بهذا المنطـق؟ ال نـرى مؤشـرا يفيـد     'الخطة أ'في حال فشل  ' ب

  .بااليجاب
لم يأتنا من شرم الشيخ ومؤتمراته ما يسرنا كعرب ومسلمين، فهذا المنتجع اصبح مطبخاً للخطط التآمرية                

ية ونصب االفخاخ والمصائد لالمة العربية، وال نعتقد ان مؤتمر شرم الشيخ االخيـر سـيكون                والتدمير
استثناء، ولذلك ال بد من الحذر الشديد في التعامل مع نتائجه تقليصاً للخسائر اذا لم يتأت منع الكـوارث                   

  .المترتبة عليه
  4/3/2009القدس العربي، 

  
 تصريحات نسف الوحدة  .65

  منير شفيق
دت الفرحة تعم الساحة الفلسطينية، إلى جانب العرب والمسلمين بعامة، مع التأكد من االتجاه نحو فيما كا

المصالحة والوحدة الوطنية بين فتح وحماس، كما على مستوى الفصائل كافة، إذا بالرئيس محمود عباس 
  .ام مجددايصدر تصريحات مصاحبة تذهب بتلك الفرحة ليحل مكانها الخوف من العودة إلى االنقس

يجب أن تلتزم ) سواء أكانت حكومة وفاق أو حكومة وحدة وطنية(إن الحكومة «: ولنقرأ ما قاله حرفيا
ال تريد حكومة تعيد ) التي هي هو(الفتا إلى أن السلطة . »التزاماتنا المعروفة، ومن ضمنها حل الدولتين

 .ركة حماس أو شاركت فيهاالحصار الذي فرضه العالم على الحكومات السابقة التي شكلتها ح
بل أغلب الفصائل -هذا ينسف كل معنى للمصالحة، إال إذا فهمت إذعانا من قبل حماس والجهاد 

سياسات أنابوليس، والمفاوضات ( لتبني السياسات التي تبناها محمود عباس وسالم فياض -الفلسطينية
المقاومة من خالل تطبيق البند األول من الثنائية المباشرة، والرباعية، وخريطة الطريق، وتفكيك خاليا 

وهذا يوضح من جهة أخرى أن الذي صنع االنقسام في رفض ). جانب واحد، أي الجانب الفلسطيني
حكومتي إسماعيل هنية األولى والثانية هم أولئك الذين يرون أن من غير المقبول أن تقوم حكومة 

، ومن ثم فإن أي ) وأميركا، وإلى حد أقل أوروباالمقصود بالعالم الكيان الصهيوني(يحاصرها العالم 
نتائج للمصالحة الراهنة أو االنتخابات القادمة يمكن أن تأتي بحكومة ترأسها حماس أو تشارك فيها 

ستكون مرفوضة من جانب محمود عباس، ليس باعتباره الشخص وإنما بوصفه » العالم«ويعترض عليها 
 .والمقرر األوحد لما يجب أن تكون عليه الحكومة الفلسطينية المقبلةالممثل األوحد للشرعية الفلسطينية، 

وبناء عليه، لماذا المصالحة؟ ولماذا الوحدة الوطنية؟ ولماذا االنتخابات؟ وما الحاجة إلى كل من في 
الساحة الفلسطينية غير الذين يؤيدون محمود عباس وسياسة إقصاء حماس والجهاد بالضرورة؟ وهو في 

 إقصاء أو تهميش لفتح وللشعبية -كما حدث في تجربة السنة ونصف السنة الماضية-الحقيقة 
والديمقراطية ولكل المستقلين، وهو ما عبرت عنه حكومة سالم فياض، كما عبرت عنه جملة من 
االعتراضات التي أطلقتها قيادات من الفصائل المعنية أبدت فيها تحفظاتها عن سياسات محمود عباس 

بالمفاوضات، كما سياسات حكومة سالم فياض فيما يتعلق بتفكيك خاليا المقاومة واالعتقاالت، فيما يتعلق 
ومواقف وزير إعالمها من الحصار والعدوان حين وضع المسؤولية فيها على حماس، وبهذا نكون أمام 

 .حكومة وحدة وطنية أسوأ من االنقسام
شار إليه أو أبعادها فحسب، وإنما أيضا في كونها ثم إن البالغة في هذه التصريحات ليس في مقصدها الم

موجهة إلى خافيير سوالنا المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، وذلك بالقول 
أما . كما أوضحت بعض التصريحات. إياكم أن تتراخوا عن محاصرة أي حكومة تشارك فيها حماس: له
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جورج ميتشل، فقد نقل عن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في في لقائه مع المبعوث األميركي 
قوله إن محمود عباس أبلغ !) المنظمة» تفعيل«هذا لقب جديد، وخطوة كما يبدو باتجاه (منظمة التحرير 

.. »الشرعيات الدولية والعربية والفلسطينية«سيكون » برنامج حكومة الوحدة الوطنية الجديدة«ميتشل أن 
 إلى جانب -وما أدراك ما هي؟-» الشرعيات«ر جديد أسقط القرارات الدولية وأحل مكانها وهذا تعبي

وهنا أيضا ما المقصود بها السيما الفلسطينية منها مثال، هل تشمل . »الشرعيات العربية والفلسطينية«
 المجلس التشريعي؟

 إذا اعترفت حكومة على أن األبلغ أن محمود عباس في هذه المرة يصر على أن ال مفاوضات إال
النمو «، إلى جانب شرط وقف االستيطان بكل أشكاله، بما فيه ما يسمى »حل الدولتين«نتنياهو بـ 

 .»الطبيعي في المستوطنات
لماذا وضع هذا الشرط اآلن ولم يوضع لمفاوضات أنابوليس، والتي حسب تصريح لصائب : لنسأل أوال

ثر من سنة ونصف السنة، وقد زاد فيها االستيطان بنسبة  جلسة مفاوضات، ودامت أك268عريقات بلغت 
، وتصاعدت فيها عمليات تهويد القدس ومصادرة األراضي والتوسع ببناء الجدار؟ هل كان ذلك %58

» الفذلكات«ويبدو جريا على . خطأ أصبح من الضروري تداركه؟ ولكن لم نسمع نقدا، أو تصحيحا له
ف التفاوضي مع استمرار االستيطان وتصعيده بأقصى سرعة سياسة الكالمية سيقال لنا كان ذلك الموق

صحيحا، ومثلها سياسة تنفيذ حكومة سالم فياض للبند األول لخريطة الطريق مع عدم وقف االستيطان، 
النمو «واآلن أصبح الموقف الصحيح هو رفض المفاوضات ما لم يوقف االستيطان بما في ذلك 

والعجب هنا أن . االستيطان صحيح، وصحيح ال تفاوض مع االستيطانوبكلمة التفاوض مع . »الطبيعي
 .»رأي آخر«ال ذكر لتفكيك المستوطنات أو اعتبارها غير مشروعة، إال إذا كان للشرعيات الدولية 

وهو أخطر حل تصفوي -الذي أطلقه جورج دبليو بوش االبن » حل الدولتين«والعجب اآلخر أن يصبح 
با فلسطينيا يحتاج إلى اإلصرار عليه ولي ذراع نتنياهو وذراع ليبرمان للموافقة  مطل-للقضية الفلسطينية

 ! عليه إذا أرادا التفاوض
  4/3/2009العرب، قطر، 

  
  كلهم يريدون استمرار المفاوضات.. حتى مع نتنياهو .66

  ياسر الزعاترة
 تسلم نتنياهو للـسلطة  الذين توقعوا أو يتوقعون لهذه اللعبة التي تسمى مفاوضات سالم أن تتوقف في ظل          

ال يعرفون أسرار السياسة في هذه المنطقة، فهنا أطراف كثيرة ليس من بينها من يريد لهـا أن تتوقـف،     
وتذكروا أن بعض هذا الجدل الذي ثار خالل األسابيع األخيرة قد تكرر من قبل عندما وصل ذات الرجل                  

التـي سـبق أن     " األوسـلوية "قف المسيرة   ، لكن الرجل الذي عرف بتشدده لم يو       1996إلى السلطة عام    
، ولو بقـدر مـن المماحكـة       1999عارضها، بل استمر في التعامل معها حتى خروجه من السلطة عام            

  .والتعطيل
 عندما انتقل شارون، صاحب الشرارة التـي        2001ثم ما لبث الجدل المذكور أن تكرر مرة أخرى عام           

لطة، وهو الذي كان يوصف بالبلدوزر كناية عن تشدده،         أشعلت انتفاضة األقصى من المعارضة إلى الس      
ليدور الزمن ويأخذ قرار االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة، ثم يضيق بتشدد نتنياهو وأصحابه،               

قبل أن يدخل في غيبوبته ويتركـه إليهـود         ) كاديما(تاركا لهم حزب الليكود ومعلنا تأسيس حزب جديد         
  .أولمرت

 كانـت وال تـزال      -وإلى جانبها معظم العواصم الغربية القريبة منهـا       -يات المتحدة   من المؤكد أن الوال   
حريصة كل الحرص على استمرار هذه اللعبة، لكن الموقف ال يختلف كثيرا في الحالة العربية، معظـم                 
الدول العربية، كما ال يختلف هذه األيام في الحالة الفلسطينية، والسبب أن استمرارها يـشكل ضـرورة                 
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جميع الفرقاء، وكل التهديدات والشروط التي سمعناها وسنسمعها هي محض ألعاب دبلوماسية ال تغيـر               ل
  .في حقائق الواقع شيئا

قيادة السلطة اليوم هي األكثر حرصا من أي طرف آخر على استمرار اللعبة، حتى لو كان ليبرمان هـو                
دم جدواها سيضعها مباشرة أمـام سـؤال        رئيس الوزراء في الدولة العبرية، ألن اإلعالن عن فشلها وع         

البديل، وليس ثمة عاقل يمكن أن يأتي ببديل غير االنتفاضة، سواء أكانت سـلمية يمـوت الفلـسطينيون                  
الذي ثبتت  " الحرج السياسي "خاللها وحدهم كما في االنتفاضة األولى، بينما تكتفي دولة االحتالل بتحمل            

 هذا المستوى من االنحياز إليها، أم كانت انتفاضة مـسلحة، فـي             قدرتها على احتماله ما دام العالم على      
وقت تعتقد فيه القيادة الرشيدة بأن السالح نوع من العبث، وأن فلسطين ال تـستحق التـضحية بـأرواح                   

  .اآلالف من الفلسطينيين
ـ        تالل مـن  هنا نفتح قوسا لنقول إن فكرة االنتفاضة السلمية إذا كانت مشفوعة بحّل السلطة وحرمان االح

المزايا السياسية واألمنية واالقتصادية التي حصل عليها في ظل سلطة أوسلو، هي فكرة جيدة، ويمكـن                
لقوى المقاومة اإلسالمية أن توافق عليها، لكنها ستفضل بالتأكيد خيار المقاومة المـسلحة، مـع إمكانيـة        

ي مقاومة ضد جنود االحتالل فـي       موافقتها على نمط مقاومة يستجيب للشروط الدولية كما يسمونها، أعن         
، إذا كان ذلك سبيال لتحقيق اإلجماع على برنامج دحر االحتالل من دون قيـد               67األراضي المحتلة عام    

  .أو شرط
الشعب الفلسطيني بالطبع لن يقبل من قيادة السلطة في حال توقف المفاوضات أن تكتفـي ببقـاء سـلطة     

، مع انتظار الضغوط الدولية على الدولة العبريـة،         )دولة مؤقتة يسميها البعض   (األمن والمعونات القائمة    
  .وإن مرر ذلك لبعض الوقت، فإن صبره لن يطول

 ال تريد هذا المسار األخير، أعنـي        -السيما تلك التي تشكل مرجعية ما للسلطة العتيدة       -األنظمة العربية   
 القضية الفلـسطينية، واسـتمرار      مسار المقاومة، وتفضل المسار األول من دون شك، ألن المراوحة في          

هي لعبة يمكن التعايش معها لـسنوات، بـل   ) الدولة/مع بقاء السلطة(المبادرات والمشاريع والمفاوضات    
، بينما سيكون من الصعب التعايش مع انتفاضة جديدة في زمن           67لعقود أخرى كما وقع منذ احتالل عام        

من الحديث عن الجهاد واالستشهاد، وفي ظـل شـارع          ثورة الفضائيات وخطاب اإلسالم المتشدد الذي أد      
متدين مدجج بحب فلسطين واالنحياز إلى قضيتها، بل ومدجج أيضا برفض استئثار نخب بعينها بالسلطة               

  .والثروة في بالده
الغربيون وعلى رأسهم الواليات المتحدة يدركون ذلك كله، وهم لن يسمحوا لنتنياهو بأن يقلب المنطقـة                

ب في وجه الجميع، وعلى نحو يجعل الحركات األصولية سيدة الموقف دون منازع، األمر              رأسا على عق  
الذي لن يهدد مصالح الدولة العبرية فحسب، بل سيهدد مصالح األنظمة العربية وبالتالي مصالحهم هـم                

 وال شك في أن إستراتيجية أوباما القائمة على استيعاب إيـران، أو مواجهتهـا إذا لـم تـستجب                  . أيضا
للشروط، تتطلب تجييش األنظمة العربية ضدها، وهو ما لن يحدث في حال تواصل االنحياز األميركـي                

  .إلى نتنياهو رغم تنكره لمسيرة التسوية
هؤالء إذن لن يسمحوا لنتنياهو بمغامرة من هذا النوع، فكيف إذا كانوا ينسجمون في هذا الرأي مع قـادة     

لذين يدركون ما تعنيه انتفاضة جديدة من تداعيات على دولتهم األم،           الرأي اليهودي في العالم الغربي، وا     
يومها قال  (، وعلى رأسها معركة مخيم جنين البطولية        2002هم الذين جربوا تداعيات حرب ربيع العام        

من األوروبيين إن الدولة العبرية هي األخطر على السالم العالمي بحـسب اسـتطالع لالتحـاد                % 59
م تداعيات المعركة األخيرة في قطاع غزة، وهو إدراك يشاركهم فيه قطاع عـريض              ، ومن ث  )األوروبي

من المؤسسة السياسية والعسكرية واألمنية اإلسرائيلية، إلى جانب قطاع واسع من المجتمع اإلسـرائيلي              
الذي مّل الحروب ويريد العيش بسالم، حتى لو تمسك باألكثر تطرفا كتعبير عن حالـة الخـوف التـي                   

  .هتتملك
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نتيناهو بدوره ليس غبيا إلى هذا الحد، فقد كان سفيرا في الواليات المتحدة ويدرك حـساسيات الموقـف                  
الدولي، كما يدرك تحوالت السياسة الدولية وعموم المشهد وتعقيداته، ومعه حكاية السالم االقتصادي لن              

د حماس في قطاع غزة،     تمر على أحد، كما يدرك أن مجتمعه ليس في وارد احتمال حرب جديدة، ال ض              
وال ضد الضفة الغربية إذا اندلعت انتفاضة جديدة قد تودي بالسلطة وتعيد االحتالل الكامل بكـل تبعاتـه                  

  .السياسية واألمنية واالقتصادية
في هذا السياق تابعنا تصريحات نتنياهو للصحافة األميركية التي وعد مـن خاللهـا بـاحترام تعهـدات        

 إذا  48تابعنا أيضا تصريحات ليبرمان التي أكد فيها تأييده لدولة فلسطينية ولعرب            الحكومات السابقة، بل    
  .احترموا الدولة ومؤسساتها

من هنا ال مجال لمسار آخر غير استمرار المفاوضات، وإذا مضت اللعبة وفق ما يريده معسكر أوبامـا،        
وس مستشارا لهيالري كلينتون دليل     تعيين دينس ر  (ومعه صهاينة الواليات المتحدة ذوو الخبرة والتجربة        

، فسيجري استغالل القيادة الفلسطينية الحالية، األكثر قابلية لتقديم التنازالت كما أكـدت ذلـك               )على ذلك 
-خالل المفاوضات الماضية التي كان يمكنها التوصل إلى صفقة لوال عقدة القدس الشرقية، ومن خلفها                

نها تمرير ما سبق أن رفضت تمريره في قمـة كامـب ديفـد               أنظمة عربية متراجعة يمك    -أعني السلطة 
سيجري استغالل ذلك كله في سياق صفقة تخدم الرؤية اإلسـرائيلية فـي الـسالم               .. 2000صيف العام   

واألمن، بينما ال تقدم للفلسطينينين غير دولة منقوصة السيادة، مقطعة األوصال على أجزاء من األراضي               
وعندما يفتح جورج ميتشل مكتبا دائما له في القـدس، فهـو            . ة الالجئين ، من دون عود   67المحتلة عام   

  .يؤكد بذلك أنه قادم لتحقيق تسوية وليس لمجرد تكرار المحاوالت السابقة
هي صفقة قد يكون بوسعهم تمريرها في ضوء المعطيات المشار إليها، وإن بقيت المعضلة هـي قطـاع                  

  . من معالجته بشكل سريع بأي وسيلةغزة وسيطرة حماس عليه، األمر الذي ال بد
-لكن النجاح المذكور ال يعني أننا سنكون إزاء صفقة يمكن أن تستقر، ففي ظل هذه الصحوة الـشعبية                   

 سيكون من الصعب تحقيق ذلك، والصفقات المشبوهة عموما ما تلبـث            -الفلسطينية والعربية واإلسالمية  
قيقية، سكة المقاومة والبطولة، الوحيدة القادرة على إنجاز        أن تذروها الرياح، ليعود القطار إلى سكته الح       

  .التحرير واستعادة الكرامة
  3/3/2009الجزيرة نت، 

  
  سلطة غير جادة .67

  وحيد عبد المجيد. د
ال يأخذ أحد بجدية التصريحات التي تصدر عن بعض قادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا بشأن مستقبل 

بعض هذه التصريحات أنه ليس ممكناً العودة الي التفاوض بدون وقف يفيد . المفاوضات مع إسرائيل
وفضالً عن المسافة . االستيطان، ويربط بعضه اآلخر ذلك باعتراف الحكومة الجديدة باالتفاقات السابقة

البعيدة بين وقف االستيطان فعلياً علي األرض ومجرد اعتراف كالمي باتفاقات هي في مصلحة إسرائيل 
.  لم يبق من الثقة في السلطة الفلسطينية ما يحمل علي أخذها بجدية في هذا المجال تحديداًقبل كل شيء

وليس في إمكانها ان تتخذ . وجودها معلق بموقفها السلمي تجاه إسرائيل. فهي في وضع بالغ الهشاشة
ة الجديدة، ولذلك ستعود الي التفاوض اذا رغبت الحكومة اإلسرائيلي. مواقف متشددة في ظل هذا الوضع

واألرجح أنها سترغب ما دام األمر ال يكلفها شيئاً، فالتفاوض من أجل التفاوض ال يزعج حتي أقصي 
ويعني ذلك أن هدف الحل السلمي لهذه القضية اختُزل في عملية سلمية تعطي أمالً . اليمين في إسرائيل

أن هذا هو، ايضاً، اقصي ما تطمح واألرجح . ما، حتي إذا كان زائفاً، في إمكان الوصول الي هذا الحل
التي ما كان لدورها أن « حماس»اليه السلطة الفلسطينية حتي ال يضعف موقفها أكثر في مواجهة حركة 

وهكذا، يجري . يتصاعد ونفوذها أن يتسع إال لشعور عدد متزايد من الفلسطينيين بعدم جدوي المفاوضات
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وقد كان هذا هو المنهج الذي . فسه حتي إشعار آخرتكريس اعتبار عملية سالم بديالً عن السالم ن
بسبب حدة الخالف . اعتمدته حكومة أولمرت التي لم يكن التفاوض مع الفلسطينيين خياراً مفضالً لرئيسها

وسيجد بنيامين نتنياهو هذا المنهج . في داخلها علي بعض قضايا المفاوضات وخصوصاً قضية القدس
وقد تابعناه وهو يسرع الي طمأنة المجتمع الدولي عشية .  القادمةمالئماً له بعد تشكيل الحكومة

االنتخابات بأن الحضور الكثيف للجناح االكثر تشدداً في قائمة حزبه االنتخابية لن يحول دون استمرار 
فليس لهذه العملية ان تزعجه ما دامت غير منتجة، وطالما ظلت السلطة الفلسطينية . عملية السالم
  .اوض الي ماال نهايةمستعدة للتف

  4/3/2009الوفد، مصر، 
  

   "2رصاص مصهور "فلننطلق الى .. ال مفر .68
  اوري هايتنر - "اسرائيل اليوم"

قبل شهرين انطلق الجيش االسرائيلي، على خلفية إجماع وطني شبه مطلق، الى حملة ترمي  الى تغيير                 
فت في منتصفها، قبـل تنفيـذ قـسمها         الحملة توق . الواقع االمني في الجنوب لوضع حد لنار الصواريخ       

أربعين يوما مرت منذ نهاية الحملة والنار مستمرة ومتعاظمـة وتكـاد            . الثالث، رغم أن النار لم تتوقف     
  . تعود الى سابق عهدها

فشلت رغم ان الجيش االسـرائيلي ادى فيهـا دوره جيـدا            " رصاص مصهور "في اختبار النتيجة حملة     
الحملة فشلت  . الحملة فشلت بسبب الخلل في اتخاذ القرارات      .  مثير لالنفعال  والجنود نفذوا مهماتهم بشكل   

، ومثل  "رصاص مص "بل  " رصاص مصهور "كانت هذه نصف حملة، ليست      . ألنها أوقفت في منتصفها   
  . نصف الحمل، ال يمكن ان تعطي ثمارها

االقتراب اكثر مما ينبغي مـن      لماذا أوقفت الحملة؟ الرغبة في إنهائها قبل تسلم اوباما مهام منصبه وعدم             
 الخطأ  –ولكن السبب المركزي كان مغايرا      . موعد االنتخابات في اسرائيل أثرت، باالحرى، على القرار       

اصحاب القرار، في المستوى السياسي والمستوى العسكري االعلـى، اعتقـدوا بـان             . في تقدير الوضع  
قف نار الصواريخ، وعليه فجدير وقف الحملة       الضربة القاسية التي تلقتها حماس خلقت ردا يكفي كي تو         

  . وتوفير حياة جنود الجيش االسرائيلي وحياة الفلسطينيين ووقف االنتقاد الشديد في العالم
كان منطق في التقدير بان ضربة كالتي تلقاها الفلـسطينيون سـتدفعهم الـى              . هذا االعتبار كان شرعيا   

يقة أن حماس واصلت النار حتى نهاية الحملة كان ينبغـي           حق. االعتراف بان ال معنى من استمرار النار      
. ولكن هذا القرار اعتقدوا بان النار لن تستمر بعد وقف النار          . أن تطرح عالمة استفهام على هذا التقدير      

  . هذا التقدير ايضا، وان كان ثبت في نظرة الى الوراء خاطئا، كان معقوال هو االخر
نا اكثر مما فهمنا نحو نفسيتهم، نجحوا في الصمود في الحملة انطالقـا             يتبين أنهم في حماس فهموا نفسيت     

لقد فهموا انه بعد انتهاء الحملـة       . من الفرضية بأننا سنتعب وسنكون أول من سيتراجع، وهذا ما حصل          
قدروا بانه بعد بضعة اسـابيع قليلـة   . وتسريح االحتياط، لن تسارع اسرائيل الى العودة الى حملة اخرى        

ها اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها ستعود الى سياسة الكف عن أي عمل التي ميزتها علـى                  حققت في 
وما أن تبين لهم انهم كانوا محقين، حتـى         . مدى ثماني سنوات من نار الصواريخ على السكان المدنيين        

  .ليوأدى الى تآكل الردع االسرائي" رصاص مصهور"التجلد على النار ضيع انجازات . صعدوا النار
فور الهجوم الجوي الكبير في اول يوم من الحملة، عنـدما           . لم تدر بشكل ذكي   " رصاص مصهور "حملة  

في ذات اليـوم كـان      . كان الفلسطينيون في صدمة كان على القوات البرية ان تدخل بكل القوة الى غزة             
لى المعركة بكل القوة    على الجيش االسرائيلي أن يجند االحتياط وبعد بضعة أيام من التدريب أن يدخلها ا             

  . كان محظورا التوقف حتى االستسالم التام للعدو. وينفذ المرحلة الثالثة من الحملة
  .حيال هذا الموقف، هناك من يدعي بان نتائج الحملة تدل على ان الحل للنار ليس بالقوة
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قط بعد أن اسـتنفدت     كان سيكون هناك معنى لهذا القول، لوال حقيقة أن الحملة خرجت الى حيز التنفيذ ف              
في البداية قيل ان الخروج من قطاع غزة واقتالع غوش قطيف وحـده             . كل الوسائل وجربت كل الطرق    

جربنا ايضا الهدنة والتهدئة، وقد خرقتا      . حاولنا هذا ورأينا النتائج   . سيؤدي الى ازالة حجة العدو للمس بنا      
. جربنا النار السخيفة على أراض فارغة     . ا التجلد جربن. من العدو وكانتا عمليا وقفا للنار من جانب واحد        

وعندما جربنا ذات مرة ان نغلق تماما المعابر وتوريد الوقود، انكسرنا بعد ثالثة ايـام بعـد أن اخـرج                    
وفقط عندما لم يتبقَ أمامنا أي بديل آخر، انطلقنـا الـى الحملـة،              . الفلسطينيون مسرحية وقف الكهرباء   

لمقابل، حملة السور الواقي، التي تمت بتصميم وبال هوادة، ادت الى وقف شـبه              با. وأوقفناها قبل األوان  
  . تام لالرهاب من مناطق يهودا والسامرة

يجـب  . يجب أن نوقفها على خطأها    . حماس تعمل حسب الفرضية بأننا مرة اخرى سنتجلد ثماني سنوات         
  . وتتوقف الناراالنطالق فورا في حملة اخرى وان نواصل فيها الى أن يستسلم العدو

  4/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  القوة وحدها ال تكفي .69
  يوسي بيلين - "إسرائيل اليوم"

قبل ان يقرر رئيس الوزراء المغادر ايهود اولمرت المنشغل اآلن في شؤون قضية تالنسكي شن عمليـة                 
لـضمان بقـاء   في غزة وقبل ان يقرر خليفته بنيامين نتنياهو شن عملية عسكرية مـشابهة        " اذان هامان "

" الرصـاص المـصهور   "الردع االسرائيلي، يجدر بهم ان يدرسوا بجدية اآلثار التي ترتبت على عملية             
  .ونجمت عنها

من الصعب خوض مجادلة حول قضية عدم امكانية سكوت اية دولة على المساس المتواصل بمواطنيها،               
ي اطلقت على النقب ليـست ظـاهرة        صواريخ القسام الت  . وان عليها ان تبذل كل الجهود حتى تمنع ذلك        

المسألة هي كيف نضع حدا لها دون ان ندفع ثمنا غير منطقي مـن              . يتوجب علينا ان نتعلم التعايش معها     
كـان غيـر    " الرصاص المصهور "الثمن الذي دفعناه في عملية      . حيث المصلحة الوطنية لدولة اسرائيل    

  .ا دون ان نتسبب بردع لحماسمتناسب من حيث الضرر الذي الحقناه بأنفسنا، وكل هذ
انـا  ". حمـاس "انا اتحدث عن اطراف في العالم العربي تدرك جيدا الصعوبة التي نواجهها في مواجهة               

ايضا اتبادل اطراف الحديث مع اشخاص معتدلين ويؤمنون باالسالم ويعتبرون االسالم المتطرف عدوهم             
  .اللدود

 البث التلفزيوني التي ظهر االطفال والنساء وهم يقتلون         ثالثة اسابيع من  : هم يقولون امورا صريحة جدا    
يوميا على يد الجيش االسرائيلي حتى وان لم يكن دون قصد، اخرجت مردة كثيرة من القمقم وليس مـن                   

  .الممكن اعادتها الى هناك على االقل ليس في الوقت الحالي
ئيل بالرد بصورة غير متناسبة وفي نفـس        االنظمة العربية التي ارادت تغيير خطها واالكتفاء باتهام اسرا        

  .الوقت مواصلة العالقات الطبيعية معها او شبه الطبيعية، ال تستطيع ببساطة ان تسمح لنفسها بذلك اآلن
اكتسبت سيطرة في اوساط شعبية واسعة في الدول العربية باعتبارها ممثلـة حقيقيـة للـشعب                " حماس"

قريبا في العملية االخيرة لم تعتبر دليال على ضعفها، وانما تاكيدا           لم تقاتل ت  " حماس"حقيقة ان   . الفلسطيني
القيـادة  . بنجاح في مواجهة الجيش االقوى في الشرق االوسـط        " االستغماية"على قدرتها على لعب لعبة      

العربية لم تنتخب بصورة ديمقراطية اال ان هذا لم يقلل من حاجتها لالصغاء للشارع وهذا الشارع شاهد                 
  .ففقد صوابه) لم يسمح ألية شبكة اخرى بالدخول الى المنطقة(جزيرة قناة ال

هذه لم تكن حرب لبنان االولى وحرب لبنان الثانية، وانما كانت شيئا آخر، شيئا عرضهم للـشعور بـأن                   
القادة االكثر منطقية حتى في دولة اسرائيل قد قرروا اتباع سياسة جنونية عن قصد وان اسرائيل عادت                 

  .دو الذي ال يمكن التسليم بوجودهلتكون الع
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فالمفاوضات السلمية مع جيراننـا     . ورغم ذلك، انا ال اعتقد انه ليس من الممكن بعد تصويب هذا الوضع            
الرصـاص  "على سبيل المثال في الوقت الحالي، بدال من تكـرار خطـأ عمليـة               . قد تغير امورا كثيرة   

دون االعيب ودون تـسويف وان      " حماس"نار مع   ، يتوجب التوصل الى اتفاق لوقف اطالق ال       "المصهور
تماما كما فعلنـا    ". الملطخة اياديهم بالدماء  "يتضمن ذلك اطالق سراح جلعاد شاليت مقابل قائمة السجناء          

  .في الماضي مع اسرى آخرين
ان تشكلت عما قريب، حتى تمنع هذه الحكومة        " حماس"ــ  " فتح"على دولة اسرائيل ان تعترف بحكومة       

مفاوضات سياسية جدية قبل ان يصبح الوقـت        ) ف.ت.م(ضد اسرائيل، في المقابل ان تجري مع        العنف  
  .متأخرا جدا

 4/3/2009األيام، فلسطين، 
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