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  تدعم السلطة وحّل الدولتين لاللتزام بحل الدولتين وكلينتون "إسرائيل"عباس يدعو  .1

ن في السلطة يل مسؤو أن محمد يونس،الناصرة ورام اهللا نقالً عن مراسلها في 5/3/2009الحياة، نشرت 
 لمدينة أمس هيالري كلينتون األميركية لوزيرة الخارجية األولى بالزيارة  حذراً تفاؤالًوابدأالفلسطينية 

 ردينة الذي أبو وفق الناطق الرئاسي نبيل "أفعال إلى األقوال تتحول أن إلى"رام اهللا، وفضلوا االنتظار 
غير . "األميركيةتغييرات في السياسة " ولغة تعبر عن "ةبداية لحركة مهم" األولىرأى في زيارة كلينتون 

 وليس أفعاالنريد " أننا ذلك "األميركيةن تستمر بشكل يظهر تغييراً حقيقياً في السياسة أ"انه أمل في 
  ."أقواال

 إسرائيلفي ":  الصحافيين، وقالتأسئلة عن إجابتها لغة حذرة في أيضامن جانبها، استخدمت كلينتون 
ملتزمة عملية السالم " أوباما إدارة، مضيفة انها ستثير أمر االستيطان معها، وان "د التشكيلحكومة قي

في ثالث محطات، هي  في زيارتها لرام اهللا وتوقفت كلينتون ."وفق حل الدولتين، ووفق خريطة الطريق
قت الرئيس ، ومقر الرئاسة حيث الت"االيمد ايست" ومقر مؤسسة ، سالم فياض.مكتب رئيس الوزراء د

  . ردينةوأبومحمود عباس ومعاونيه ياسر عبد ربه وصائب عريقات 
 األخيرة قرارات التوسع االستيطاني إنوفي المؤتمر الصحافي المشترك مع كلينتون، قال الرئيس عباس 

 أن اإلسرائيليةعلى الحكومة " إنوقال . "رسالة واضحة بأن الحكومة اإلسرائيلية ال تريد السالم"تشكل 
ال فإننا ال نعتبرها شريكة، إلتزم حل الدولتين وخريطة الطريق، وان تتوقف عن االستيطان والهدم، وت

تعمل على وقف االستيطان، ورفع "كما طالب الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بأن . "ولسنا شركاء لها
، والتهجير الذي 1 الحواجز، وإنهاء المشاريع االستيطانية، خصوصا ما يجري هذه األيام في مشروع ايه

الوقت أصبح مناسبا اآلن " إنوقال . "هذا الوضع ال يمكن أن نقبله أو نحتمله" أن مؤكدا "تقرر في سلوان
لوضع كل قضايا المرحلة النهائية على الطاولة وإجمالها للوصول إلى حل لهذه القضايا، وهي القدس 

وقال انه بحث مع كلينتون  ."وكذلك األسرىوالالجئون والحدود والمستوطنات والمياه واألمن وغيره، 
تشكيل حكومة فلسطينية " إلىفي الحوار الوطني الجاري في القاهرة، مجددا التأكيد على مسعاه الرامي 

 24تلتزم التزاماتنا كامال، وتعمل من أجل إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في مهلة ال تزيد عن 
وقال انه طلب من كلينتون العمل على فتح معابر قطاع غزة والسماح . "2010 يناير عام /كانون الثاني

المبادرة العربية التي " أنواعتبر .  على القطاعاإلسرائيلية بناء ما دمرته الحرب إعادةبإدخال مواد 
اعتمدت في أكثر من قمة عربية وإسالمية، ستكون جاهزة دائما للتسويق حتى نتمكن من تطبيقها، ألننا 

  ." أنها الفرصة الوحيدة واألكيدة من أجل أن يكون هناك سالم في الشرق واألوسط وفي كل العالمنعتقد
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الرسالة التي وصلتنا اليوم ": ، قال عباسكلينتون إليهوفي رده على سؤال عن الرسالة التي حملتها 
الدولتين، وأنها هي التزام اإلدارة األميركية الجديدة عملية السالم والحل الشامل على أساس ) أمس(

ستبذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف، باإلضافة إلى تأكيدها دعم السلطة الوطنية، والمبادرة العربية 
على هذه الحيوية في دفع عملية السالم، سواء من خالل زيارة " أوباماوشكر إدارة . "وخريطة الطريق

  ." إلى المنطقةميتشل)  جورجاألميركيالمبعوث (كلينتون، أو من خالل زيارات 
نقول لإليرانيين كفوا عن التدخل في ":  علي خامنئي، قال عباساإليرانيوفي رده على انتقادات الزعيم 

 مثل هذه أنشؤوننا الداخلية، وهذا التدخل كله سلبي، وليس في صالح الشعب الفلسطيني، ونحن نعتبر 
  ."م تعطيل الحوار الوطني وتعميق االنقساإلىالتدخالت تهدف فقط 

اإلدارة األميركية تدعم السلطة الفلسطينية كحكومة شرعية ووحيدة للشعب "من جانبها، قالت كلينتون إن 
 بالرئيس عباس قائلة انه وأشادت. "الفلسطيني من أجل الوصول إلى سالم شامل على أساس حل الدولتين

 والطريق الوحيد إليها هي يوفر للشعب الفلسطيني الفرصة لتحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية،"
ضافت أو ."المفاوضات، وسنعمل معه ومع وحكومته من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني

الدولة الفلسطينية المستقلة التي " أن لدى أطفال غزة الحق في الحياة كباقي أطفال العالم، موضحة إن
من الضروري فتح المعابر، وإدخال ":  وتابعت."تعيش جنباً إلى جنب مع جيرانها هي من الضرورات

لكنها  ."الكميات الكافية من المساعدات، وتهيئة الظروف لمشروع سالم ناجح يؤدي إلى حل الدولتين
، مشيرة إلى أن حجر األساس لسالم شامل في األطراف إلى اتفاق سالم يعود إلى التوصل إنقالت 

ال يساعد " أمرا منزال في سلوان في القدس المحتلة 88  لهدم"إسرائيل"واعتبرت خطط . المنطقة وضع
 وعلى اإلسرائيلية، مضيفة انها ستثير هذه القضية مع الحكومة "وال يحترم التزامات خريطة الطريق

  .اإلسرائيليةمستوى البلدية 
:  كلينتون قالت لعباسأن "فرانس برس" كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة وأوضح

 حل شامل في المنطقة على المسارات التفاوضية الفلسطينية والسورية إلى نسعى أوباما والرئيس إنني"
  ."، ونريد صناعة سالم شامل في المنطقةإسرائيلواللبنانية مع 

بما في ذلك مواجهة " كلينتون باإلنجازات التي حققتها السلطة، أشادتوعقب لقائها سالم فياض، 
  ."لصعيدين االقتصادي واألمنياألوضاع الصعبة على ا

لدعم االقتصاد ) شرم الشيخ(االلتزام الذي أعلنت عنه في المؤتمر "من جانبه، شكرها فياض على 
الفلسطيني وجهود السلطة في مجال إعادة إعمار قطاع غزة، وما أكدت عليه من ضرورة التزام عملية 

  ."سالم تفضي إلى إنهاء االحتالل في إطار حل الدولتين
 قال  أن الرئيس عباس كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  5/3/2009الشرق األوسط، أضافت و

  .إن أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بالتزاماتنا
 أن كلينتون أبلغت الرئيس الفلسطيني أن الواليات المتحدة لن تتعامل مع حركة "الشرق األوسط"علمت و

 . "إسرائيل"ـ  حكومة وحدة وطنية ما لم تعترف بحماس حتى في حال انضمامها إلى
مصادر فلسطينية  أن  سامي سعيد،رام اهللانقالً عن مراسلها في  5/3/2009العرب، قطر، وأوردت 

 أن الرئيس الفلسطيني حث هيالري كلينتون على تبني إدارة أوباما خيار "العرب"موثوق بها أكدت لـ 
وبينت المصادر أن  .اشي مع الجهود الفلسطينية إلتمام التسوية للتم"إسرائيل"الدولتين والضغط على 

كلينتون جددت رفض اإلدارة األميركية التعامل مع حكومة فلسطينية ال تعترف وتلبي شروط الرباعية 
 .الدولية، كما دعت عباس إلى عدم إشراك حماس في إعمار القطاع

 رئيس طاقم  أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 5/3/2009القدس العربي، وجاء في 
كفى استطالعا ومضيعة للوقت وكفى شعبنا " :قالوكلينتون ة المفاوضات الفلسطيني احمد قريع انتقد زيار

  . بان تقول كلمتها بشأن الصراع دون مواربةأوباما إدارةوطالب قريع  ."انتظارا
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    2009لثقافة اقدس عاصمة لحتفالية االيشرف على تحكيم األبحاث العلمية " الزيتونة" .2

، أعلنت الحملة عن 2009ضمن فعاليات الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لسنة 
 وقد خصصت جائزة البحث العلمي للبحوث  .البحث العلمي واآلداب: في مسارين" جائزة القدس"إطالق 

لعلوم اإلنسانية واالجتماعية والدينية واآلثار العلمية المتعلقة بمدينة القدس، والتي تغطي مجاالت ا
واشترط منظمو المسابقة أن تلتزم البحوث المقدمة بمناهج البحث والتوثيق العلمي،  .والمعمار واالقتصاد

 أما فيما يختص باآلداب، فقد دعا  .وأن تتميز بتقديم إضافة جديدة في مجاالت الدراسات المتعلقة بالقدس
، والرواية، والدراسات النقدية، )الدواوين(ركة باألعمال األدبية في مجاالت الشعر المنظمون إلى المشا

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة  .التي تعالج القضية الفلسطينية، وخصوصاً الجوانب المتعلقة بمدينة القدس
الثانية وألفي آالف دوالر أميركي للعمل الفائز بالمرتبة األولى في كل مسار، وثالثة آالف دوالر للمرتبة 

يشار إلى أن  . موعداً نهائياً لتقديم األعمال المرشحة15/8/2009دوالر للمرتبة الثالثة، وقد حدد تاريخ 
الجائزة شجعت الراغبين باالشتراك على التقدم باألعمال غير المنشورة، ولكنها قبلت األعمال التي سبق 

وسوف يشرف مركز  .وات على صدورهانشرها، بشرط أن ال يكون قد مضى أكثر من ثالث سن
الزيتونة للدراسات واالستشارات على تحكيم األبحاث العلمية، في حين تشرف مؤسسة فلسطين للثقافة 
على تحكيم األعمال األدبية، وتقوم لجان من الخبراء والمختصين باختيار األعمال الفائزة في 

األهلية لالحتفالية إلى إبراز الهوية الثقافية وبشكل عام، تهدف الحملة  .2009تشرين الثاني /نوفمبر
لمدينة القدس، فلسطينياً وعربياً وإسالمياً ومسيحياً وإنسانياً، والتعريف بها وبهويتها ومقدساتها وتراثها، 

كما تهدف . من خالل استعراض ونشر المخزون الثقافي لهذه المدينة المقدسة المغيبة في ليل االحتالل
تعانيه هذه المدينة وأهلها في ظل االحتالل الصهيوني العنصري، وبواقع صمودها إلى التعريف بما 

  .وصمود أهلها الذين جعلوا مدينتهم عصية على االقتالع
 وتسعى االحتفالية إلى تعميق روح التحدي والصمود في وجه االحتالل، وتفعيل دور الجماهير العربية 

لممكنة، كما تسعى إلى تكريس مفهوم الشراكة والتكامل بين تجاه القدس وأهلها ودعمهم بكافة الوسائل ا
وتأتي فعاليات الحملة  .مختلف مكونات األمة من أجل نصرة القدس وتعزيز دورها كقضية جامعة موحدة

في إطار سعي المؤسسات المشاركة فيها ألن تكون القدس عاصمة الوعي والفكر على امتداد العالم 
عربي شامل، مدني وشعبي، يجمع مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي العربي، ومن أجل خلق تحرك 

ويحرك مختلف قطاعات الشارع العربي، ويترجم رمزية القدس ومكانتها في القلوب إلى عمل وتحرك 
ووعي ومعرفة بها وبشؤونها وبآالمها، وحتى يتحول التعاطف إلى حالة من التكاتف والتعاضد والدعم 

ويقول القائمون على الحملة األهلية إنها تأتي مكملة وداعمة للحملة  .رين فيهاالمستمر ألهلها المتجذ
الرسمية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، وال تتعارض معها، وإنها تهدف إلى تفعيل الدور الشعبي ودور 

  .مؤسسات المجتمع المدني ليكون هذا العام بحق عاماً للقدس عاصمة للثقافة
  3/3/2009الجزيرة نت، 

  
  "منحازة" تصريحات كلينتون عدتنتقد عباس وتالحكومة المقالة  .3

نتقدت الحكومة المقالة في غزة تصريحات وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون والرئيس ا: غزة
" الحياة"ووصف الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في تصريح لـ . محمود عباس على حد سواء

انحياز واضح لالحتالل اإلسرائيلي، واستمرار للسياسة األميركية "لينتون في رام اهللا بأنها تصريحات ك
القديمة بالكيل بمكيالين، والدفاع عن جرائم االحتالل، وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني 

وفي  قطاع غزة إعمار إلعادةتصريحات كلينتون في مؤتمر شرم الشيخ "واعتبر أن  ".والتحريض ضده
 وتأكيد على أوبامارام اهللا، ضربة لكل من راهن على التغيير الذي وعد به الرئيس األميركي باراك 
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تصريحات عباس التي وصف فيها جرائم "ودان . المقالة" صوابية المنهج الذي سارت عليه الحكومة
  ".شعب الفلسطينياالحتالل باإلجراءات الضارة، بدالً من وصفها على حقيقتها بأنها جرائم في حق ال

  5/3/2009الحياة، 
  

  التحرير وعودة الالجئين وإقامة الدولة وعاصمتها القدس المقاومة حتى ناخيار: بحر .4
المؤتمر الدولي  [أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة على أن المؤتمر.أكد د :وكاالت ال- طهران

 .ية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يشكل رافعة قو]الرابع لدعم الشعب الفلسطيني في طهران
فلسطين رمز المقاومة وغزة ضحية "وتحدث بحر خالل كلمته في المؤتمر الذي حمل عنوان شعار 

، عن جرائم الحرب اإلسرائيلية واألسلحة التي استخدمها في إبادة الشعب الفلسطيني خالل حربه "اإلجرام
سرائيلية دمرت البنية التحتية للدولة الفلسطينية في غزة وأبادت إن الحرب اإل: "وقال . على غزةالمجنونة

 على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن خيار المقاومة حتى بحروشدد  ".العشرات من األسر الفلسطينية
  . تحرير األرض وعودة الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  5/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  المفاوضات مجمدة بانتظار تغيير جذري في السياسة اإلسرائيلية: يعقر .5
 قال أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس :  محمود الفروخ-) بترا ( /رام اهللا المحتلة

 مجمدة بانتظار تغيير جذري في "إسرائيل" المفاوضات مع إنالوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم 
 قريع في بيان وأضاف.  الفلسطينية وخاصة قطاع غزةاألراضي حيال العدوان على إلسرائيليةاالسياسة 

 اإلسرائيليةمن المفاوضات في ظل االعتداءات ى نسخة منه، انه ال جدو) بترا(تلقى مراسل وكالة 
المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وفي ظل الحواجز العسكرية وتقطيع أوصال الضفة الغربية 

ستيطان والتوسع االستيطاني المستمر والمتواصل بشكل متصاعد، واألخطر هو ما يتبع من سياسات واال
  .  غير مسبوقة في تهويد القدسوانتهاكات

  5/3/2009الرأي، األردن 
 

  "البارد" قضية إعمار األوروبيعرض مع سفير االتحاد ستزكي يعباس  .6
 باتريك لوران في األوروبي في لبنان االتحاد  عباس زكي سفير]ممثل منظمة التحرير في لبنان[زار 

 مخيم نهر وأوضاع ببيروت، حيث وضعه في آخر تطورات الوضع الفلسطيني األوروبيمقر االتحاد 
الظروف المعقدة التي يمر بها الفلسطينيون وخاصة بعد "وعرض . عمارهإ إعادةالبارد وشؤون 

لتفريغ القدس من ساكنيها واعتماد معول الهدم لحي  اإلسرائيلية والمحاوالت اإلسرائيليةاالنتخابات 
  ".البستان

 أناستطعنا وبفضل الوعي الفلسطيني لمخاطر االنقسام، : "وعن تأثير حرب غزة على لبنان قال زكي
 ال يكون أننبقي الوضع تحت السيطرة بسبب طبيعة لبنان الحساسة واالنقسامات الداخلية، مشددا على 

 إجراءات لما يتخذه من األوروبي لتفجير الوضع اللبناني، شاكرا دور االتحاد أداةالوضع الفلسطيني 
  . مخيم نهر البارد وغزةإعمار إلعادة

وعرض زكي مع الوفد . من جهة ثانية، استقبل زكي في مكتبه وفدا من الشخصيات البريطانية المسلمة
  .الوضع الفلسطيني

  5/3/2009المستقبل 
  
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1364:         العدد       5/3/2009الخميس  :التاريخ

  اعتقال البشير وتطالب بالوقوف إلى جانب السودانحكومة هنية تستنكر قرار  .7
أعربت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية عن إدانتها واستنكارها لقرار المحكمة الدوليـة              :غزة

وقالـت   .بإصدار مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير، معتبرةً أن هذا القرار سياسـي بامتيـاز              
إن العدالـة   ): "3-4(اسمها طاهر النونو في تصريح صحفي مساء األربعاء         الحكومة على لسان الناطق ب    

لدى المجتمع الدولي باتت تنظر بعين واحدة، وتعبر عن اإلرادة األمريكية، وتتجاهل جرائم المجـرمين               
  ".الحقيقيين من قادة االحتالل الصهيوني الذين اقترفوا المجازر والفظائع بحق شعبنا

والزعماء العرب وكافة الدول العربية واإلسالمية، إلى الوقوف بجانـب الـسودان           ودعت الحكومة القادة    
رئيسا وحكومةً وشعبا، في وجه الهجمة الظالمة التي تستهدف السودان، مؤكدةً تـضامنها الكامـل مـع                 

 .الرئيس البشير ورفضها للقرار الظالم بحقه
  4/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مذكرة اعتقال البشير تجسيد للظلم الذي تمارسه الواليات المتحدة": حالتغيير واإلصال" .8

 عن ، ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني،"التغيير واإلصالح"أعربت كتلة  :غزة 
استنكارها بشدة لقرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقاٍل للرئيس السوداني عمر البشير، 

ن القرار يعتبر تجسيدا للظلم الذي تمارسه الواليات المحتدة األمريكية وأتباعها، وسياسة مشددةً على أ
  .الكيل بمكيالين

  4/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تصدر صحيفة ناطقة باسمها المقالةالحكومة  .9
مي في وزارة أصدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ممثلة بالمكتب اإلعالمي الحكو: غزة

وأوضح  . مؤقتاالحكومية اليومية والتي تصدر أسبوعياً" الرأي"اإلعالم العدد التجريبي األول من صحيفة 
 حسن أبو حشيش أن هذه الصحيفة هي .وكيل وزارة اإلعالم ورئيس المكتب اإلعالمي الحكومي د

مة لتأسيس هذه الصحيفة قال وحول األسباب التي دعت الحكو ".صحيفة ناطقة باسم الحكومة الفلسطينية
هناك حاجة ملحة لمثل هذه اإلصدارات التي تحمل الطابع الرسمي والمسؤول في األداء : "أبو حشيش

اإلعالمي المهني، ونحن في الحكومة نرى أنه من الواجب علينا أن نهتم بمثل هذه اإلصدارات التي تبين 
] ستنقل[إن الصحيفة : "، مضيفا" الشارع الفلسطينيوجهة نظر الحكومة تجاه العديد من القضايا التي تمس

  ".تطلعات الحكومة تجاه أبرز المواضيع المتعلقة بالشأن الفلسطيني
  5/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ما تطرحه حماس من تهدئة ما هي إال لحظات راحة للمحارب: أبو مرزوق .10

إن ما تطرحـه    : "أبو مرزوق قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى          :وكاالت -طهران
في المؤتمر الدولي الرابـع لـدعم       جاء ذلك   ". حركة حماس من تهدئة ما هي إال لحظات راحة للمحارب         

وأضاف أبو مرزوق في كلمة حركة حماس في المـؤتمر           أمس،   في طهران الذي عقد   الشعب الفلسطيني   
عاركه الطويلة من أجـل اسـتعادة       أن هذه اللحظات يستنشق فيها الشعب الفلسطيني ويستعد من جديد لم          

وأكد أن المقاومة ستبقى هي المشروع الذي يختاره الشعب الفلسطيني الخاضع لالحتالل وان كان              . حقوقه
  . هناك في الطريق بعض االستراحات التي يتناولها

  5/3/2009صحيفة فلسطين، 
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   الوطنياعتماد خيار المقاومة كخيار استراتيجي يحظى باإلجماعشلح يدعو إلى  .11
رمضان عبد اهللا شلّح األمين العام لحركة الجهاد، لبلورة استراتيجية فلـسطينية جديـدة تتجـاوز                .دعا د 

 .االنهماك في التفاصيل وفي النزاع على سلطة الوهن التي اعتبر أن مجرد وجودها يطيل عمر االحتالل               
فـي  الـذي عقـد     شعب الفلـسطيني    شلّح في كلمة ألقاها خالل المؤتمر الدولي الرابع لدعم ال         .وأوضح د 

طهران، أن تلك االستراتيجية يجب أن تستند إلى أربعة عناصر أساسية، مشدداً علـى ضـرورة إنهـاء                  
الخيار خيار خاسر ولن يتوقف     "، مشدداً على أن هذا      "أوسلو"و" مدريد"الخيار التفاوضي الذي انطلق من      

  ".تصفية قضية فلسطينقطاره إال في محطته النهائية المقررة له وهي محطة 
، ملفتاً  "إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني      "شلّح أن العنصر الثاني يتمثل في       .ورأى د 

إلى ضرورة أن يكون العنوان المؤسسي لها منظمة التحرير الفلسطينية وليس السلطة، التي طالب بإعادة               
خدم مشروع التحرير والتخلص من االحتالل ال التعايش        ال يخدم المصلحة اإلسرائيلية، بل ت     "تشكيلها بما   

  ".معه أو إعفائه من أعبائه
اعتماد خيار الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي      : وبين األمين العام لحركة الجهاد، أن العنصر الثالث هو        

  .يحظى باإلجماع الوطني
اإلسناد والدعم لحالـة مقاومـة      ورأى أن هذا العنصر يجب أن يكون بموجبه قطاع غزة قاعدة للردع و            

ال يجوز بأي حال أن تتحول الضفة في ظل الـسلطة الفلـسطينية إلـى               " شاملة في الضفة، موضحاً أنه      
  ".محمية للتعايش مع االحتالل

ولفت إلى أن العنصر الرابع يكمن في ضرورة أن يتحمل العرب والمسلمون دورهم وواجـبهم القـومي                 
  .ماتهم األخالقية واإلنسانية بدعم الشعب الفلسطيني وقضيتهوالديني ومسؤولياتهم والتزا

شلّح أن هذا المشروع وأد برنـامج التحريـر بـل كـان             .، أكد د  "مشروع الدولة "وفيما يتعلق بما يسمى     
  .المسمار األول في نعش المشروع الوطني الفلسطيني الذي تأسست من أجله منظمة التحرير

إنها سلطة ترفع عن العدو عـبء       :" ينية في حماية أمن االحتالل، قائالً     شلّح دور السلطة الفلسط   .وانتقد د 
 ".االحتالل دون أن تقتلع االحتالل ذاته

  5/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل"ـ حكومة الوحدة المقبلة لن تعترف ب:الزهار .12
ترف محمود الزهار، أمس، أن أي حكومة مقبلة لن تع" حماس" القيادي في حركة أعلن: )أ.ب.د(
االعتراف بها لم ولن يكون ضمن جدول أعمال الحكومة "اإليرانية، إن ) قدسنا(ـ، وقال ل"إسرائيل"ـب

  ".إسرائيل"لن تعترف باالتفاقات التي وقعت بين المنظمة و" حماس"وأضاف أن  ".الجديدة
  5/3/2009الخليج، 

  
  حركةخروج البرغوثي من األسر ال يرضي قيادات نافذة في ال: قيادي في فتح .13

أن المعلومات التي تحدث عنها عضو المكتب السياسي لحركة " فتح"أكد مصدر قيادي في حركة : رام اهللا
في دمشق عن وجود بعض التحفظات الفلسطينية والعربية حول إطالق سراح القيادي البارز في " حماس"

ه الظروف سيغير مروان البرغوثي معلومات صحيحة، وأن اإلفراج عن البرغوثي في هذ" فتح"حركة 
 .وإنما أيضا في منظمة التحرير وفي الحوار الوطني" فتح"كثيرا في المشهد السياسي ليس فقط لحركة 

وطلب االحتفاظ باسمه، أن تغييب " قدس برس"وأوضح المصدر القيادي في فتح الذي تحدث لـ 
  .كان مرغوبا منذ اللحظة األولى العتقاله" فتح"البرغوثي عن حركة 

 5/3/2009،قدس برس
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  تسعى إلى بلورة ورقة حول عمل لجنة المصالحة الشعبية .14
رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن األخيرة تجري محاوالت لبلورة            . قال د  :حسن جبر 

وأكد مهنا في حـديث      .ورقة حول عمل لجنة المصالحة استناداً إلى تجارب الشعوب والواقع الفلسطيني          
ن الجبهة الشعبية عقدت لهذا الغرض اجتماعاً، أمس، في مدينة غـزة حـضره عـدد مـن                  أ" األيام"لـ  

المهتمين والكفاءات واألكاديميين من أجل صياغة ورقة عمل واضحة المعالم حـول لجنـة المـصالحة                
 .الوطنية

  5/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  ني الصهيو وتطالب باعتقال قادة الكيان اعتقال البشيرحماس تدين قرار .15
دانت حركة حماس أمس بشدة قرار محكمة الجنايات الدولية اعتقال الرئيس السوداني  ":الخليج "-دمشق 

عمر حسن أحمد البشير ووصفته بالقرار الظالم والجائر والتعسفي، وطالبت المحكمة بإصدار مذكرة 
لسودان والرئيس وأعلنت الحركة في بيان مساندتها الكاملة ل .اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة

البشير في مواجهة هذا االستهداف األمريكي  الصهيوني ودعت الدول العربية واإلسالمية واألجنبية إلى 
رفض التعامل مع هذا القرار، مشيرة إلى أن األمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها باتت أداة من أدوات 

ا وتحركها وفقاً لمصالحها االستعمارية على القوى الكبرى، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، تستخدمه
وأن القرار المذكور يمثّل دليالً جديداً على تبعية هذه المحكمة . حساب مصالح الشعوب المستضعفة

  .وانحيازها لمصلحة هذه القوى
  5/3/2009الخليج، 

  
 قرار اعتقال البشير يعبر عن ازدواجية في المعايير : الجهاد .16

اعتبرت حركة الجهاد االسالمي قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن : نيألفت حداد ورأفت الكيال
مبينتاً أن األولى أن تصدر مذكرات ، البشير أنه يعبر عن ازدواجية المعايير لدي محكمة الجنايات الدولية

ة توقيف وليست مذكرة واحدة ضد مجرمي الحرب اإلسرائيليين الذين انهوا للتو حربهم الوحشية على غز
 وتسببوا في دمار 5000 شهيد من األطفال والنساء والشيوخ وجرحوا أكثر من 1500وقتلوا أكثر من 

وأوضح الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد االسالمي في تصريح  .هائل في معظم أنحاء غزة 
نيين وعن جرائم صحفي أن محكمة الجنايات الدولية تغمض أعينها تمام عن المأساة التي يعيشها الفلسطي

  .الحرب الواضحة التي ترتكبها قوات االحتالل األمريكية في العراق وأفغانستان بحق مدنيين عزل
 4/3/2009، 48عرب

  
  عوامل عدم مشاركتنا في الحكومة لم تتغير  : الجهاد .17

لم  "قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن عوامل عدم مشاركتها في أي حكومة فلسطينية مقبلة            :  د ب أ   -غزة  
وأكد خالـد الـبطش      .لرفضها المشاركة في حكومة تتشكل تحت نطاق اتفاق أوسلو مع إسرائيل          " تتغير

لم تغير موقفها من المـشاركة فـي        " الجهاد"القيادي البارز في الحركة في تصريحات صحفية أمس أن          
 إنهـاء األزمـة     األساس أن تكون الحكومة قادرة علـى       "البطشوقال   .الحكومات التي يتم اإلعالن عنها    

  ".واإلشراف على االنتخابات التشريعية والرئاسية
  5/3/2009الدستور، 
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  "على جهوزية تامة"المقاومة تعلمت الدرس من الحرب األخيرة ضد غزة وإنها : القسام .18
قالت كتائب القسام إن المقاومة الفلسطينية تعلمت الدرس من الحرب  :، وكاالت"الخليج"-غزة 

وشدد المتحدث  .للتصدي ألي عدوان جديد" على جهوزية تامة"األخيرة ضد غزة وإنها " اإلسرائيلية"
التهديدات المتكررة التي "في تصريح نشر على شبكة اإلنترنت، أمس، على أن " أبو عبيدة"باسم القسام 

ي شنها باستهداف قطاع غزة تؤكد من جديد فشل الحرب الغاشمة الت" اإلسرائيلي"يطلقها قادة االحتالل 
  ".االحتالل على غزة

  5/3/2009الخليج، 
  

   صواريخ من غزة على مستوطنات 4كتائب حزب اهللا فلسطين تعلن مسؤوليتها عن إطالق  .19
أعلنت كتائب حزب اهللا في فلسطين مسؤوليتها عن إطالق أربعة صواريخ من  :، وكاالت"الخليج"-غزة 

وتحدثت مصادر عسكرية  .قة النقب المحتلفي منط" إسرائيلية"تجاه مستوطنات " الرضوان"طراز 
عن سقوط صاروخين في منطقة النقب المحتل من دون أن يتسببا في وقوع أضرار مادية أو " إسرائيلية"

  .إصابات بشرية
  5/3/2009الخليج، 

  
  في غزة " خاليا حزب اهللا"يعتقل مسؤول  جهاز األمن الداخلي لحماس": المستقبل" .20

" خاليا حزب اهللا  "سطينية في غزة أن جهاز األمن الداخلي لحماس اعتقل مسؤول           قالت مصادر فل  : رام اهللا 
المدعو أحمد صالح باإلضافة إلى رشاد      "أضافت أن األمن الداخلي اعتقل مسؤول الخاليا        . في قطاع غزة  

" حمـاس "وكانـت    ".أبو حلبية وذلك بدعوى مسؤوليتهما عن إطالق صواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية          
اللبناني من خالل وبواسطة    " حزب اهللا "قلت صالح وأبو حلبية قبل أشهر وأطلقت سراحهما بعد تدخل           اعت

 .في لبنان أسامة حمدان" حماس"ممثل حركة 
  5/3/2009المستقبل 

  
    من سرايا القدس والمقاومة الوطنية في غارة جوية استهدفتهما في مخيم المغازيشهيدان .21

تشهاد مقاومين اثنين صباح اليوم الخميس، أحدهما من عناصرها فيمـا            أعلنت سرايا القدس عن اس     :غزة
استشهاد مقاومين اثنين   ، وأكدت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم الخميس      . اآلخر من المقاومة الوطنية   

وإصابة مقاوم ثالث بجراح خطيرة باإلضافة إلى عدد آخر من المواطنين بعد أن اسـتهدفتهم طـائرات                 
. سرائيلية بصاروخ على األقل بصورة مباشرة شرق مخيم المغازي وسط قطـاع غـزة               االستطالع اإل 

وكان مقاوم ثالث من سرايا القدس استشهد الليلة الماضية متأثرا بجراحه التي أصيب بها جـراء غـارة                  
  .اسرائيلية استهدفت سيارة مدينة شمال قطاع غزة

  5/3/2009 ،وكالة سما
  

   دا اللبنانية لتقديم الشكر على مناصرة الشعب الفلسطينيرئيس بلدية صيزور يحماس وفد  .22
، الى القيام بسلسلة زيارات "هيئة مناصرة الشعب الفلسطيني"، ومعها "حماس"بادرت حركة : صيدا

ولقاءات مع فعاليات صيدا ومنطقتها، تحت عنوان تقديم الشكر على ما تم تقديمه للشعب الفلسطيني خالل 
تهلت هذه الجولة بقيام وفد منها، امس ، بزيارة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد واس. العدوان على غزة

 . الرحمن البزري في القصر البلدي في المدينة
في " حماس"اننا كهيئة مناصرة الشعب الفلسطيني، وحركة "في صيدا أبو أحمد فضل " حماس"واكد ممثل 

واننا اللبنانيين، نسجل لهم عربون محبة ووفاء منطقة صيدا وفي لبنان، وانطالقا من تقديرنا لجهود إخ
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وتقدير وشكر على تلك الوقفة المشرفة إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتضامن بكافة أنواع التعبير، 
ومنها التظاهر والمهرجانات واللقاءات التضامنية واالعتصامات والتبرع المادي ألهلنا وإخواننا في قطاع 

بما تحقق في مدينة غزة من انتصار على العدو اإلسرائيلي، هذا االنتصار "زه واكد البزري اعتزا ". غزة
 ".  2006شبيه جدا بانتصار المقاومة في لبنان في حربها ضد العدو اإلسرائيلي عام 

 5/3/2009السفير، 
  

  في عهده وتوقعات برفض نتنياهو شروط حماساالسرى أولمرت يستبعد صفقة تبادل  .23
أن تقديرات مقربين من رئيس الحكومة » يديعوت أحرونوت«  ذكرت صحيفة : ضياء الكحلوت-غزة 

اإلسرائيلية تشير إلى أنه لن يتم إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط، 
وجاء أن هذه التقديرات قد تبلورت في األيام  .خالل والية رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت

لى أساس المعلومات المتوفرة لدى الجهات ذات الصلة باالتصاالت مع حركة حماس، وتبين األخيرة ع
ولن تخرج إلى حيز التنفيذ في » تنضج«أن المفاوضات غير المباشرة بشأن صفقة تبادل األسرى لن 

 .الوقت المتبقي ألولمرت في منصب رئاسة الحكومة
ثيرة يوميا في محاولة إلنجاز صفقة تبادل وبحسب الصحيفة، فإن أولمرت يواصل تخصيص ساعات ك

وتابعت أن حركة حماس لم ترد  .أسرى، يتم في إطارها إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين
باإليجاب على االقتراح اإلسرائيلي بإجراء مفاوضات متسارعة في القاهرة إلى حين يتم التوصل إلى 

ائيلي األخير بشأن إطالق سراح مئات األسرى ممن اتفاق، كما أضافت أن حماس ترفض االقتراح اإلسر
 .شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون

كما كتبت الصحيفة أن الجانب اإلسرائيلي قد أبلغ مصر بأنه لن تتم االستجابة لكافة مطالب حركة 
الق حماس، وأنه لن يتم إطالق سراح كافة األسرى الواردة أسماؤهم في قائمة حركة حماس مقابل إط

وجاء أن رئيس الحكومة المنصرف يقوم بإطالع المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، بنيامين  .سراح شاليط
نتنياهو، بشكل دائم على التطورات المرتبطة بالمفاوضات مع حماس، وبحسب مقربين من أولمرت فإن 

 .هذه القضية ستكون من بين القضايا التي سيعالجها نتنياهو بعد تشكيل الحكومة
إلى ذلك، نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية تقديراتها بأن حكومة نتنياهو سوف ترفض مطالب حركة 

 . حماس، وتحاول صياغة توجه مختلف في المفاوضات غير المباشرة مع حماس
 5/3/2009العرب، قطر، 

  
  "يمينيتهعنصريته و" احتمال تعيين ليبرمان وزيراً للخارجية يثير قلقاً دولياً بسبب ":معاريف" .24

" إسرائيل بيتنا"العبرية أن احتمال تعيين زعيم حزب " معاريف"أفادت صحيفة :  اسعد تلحمي-النّاصرة 
بنيامين نتانياهو " ليكود"المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة التي كلف زعيم 

وأشارت إلى ".  عدم االرتياح والقلق العميقتتراوح بين"تشكيلها، يلقى ردود فعل واسعة في أنحاء العالم 
أن الدول المستاءة من التعيين المرتقب، تابعت الحملة االنتخابية العنصرية التي قادها ليبرمان تحت 

، كما تذكر تصريحات سابقة له دعا "فقط ليبرمان يفهم العربية"و " ال مواطنة بال والء للدولة"شعاري 
  .فيها إلى قصف طهران وأسوان

ال يهضم تعيين شخصية يمينية "ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي إسرائيلي رفيع سابق قوله إن العالم 
يقدم عملياً في "، مضيفا ان تعيين ليبرمان لهذا المنصب "وعنصرية على رأس الديبلوماسية اإلسرائيلية

  ".الواجهة صورة إلسرائيل مناقضة لتلك التي نرغب بأن يراها العالم
في مصر على خلفية دعوته مع بدء االنتفاضة " شخصية غير مرغوب بها"يفة أن ليبرمان وأكدت الصح

 إلى قصف أسوان في حال حرك الجيش المصري قواته في سيناء، ثم قوله قبل أربعة 2000الثانية عام 
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على الزعيم الذي يريد أن "اشهر في الكنيست، رداً على رفض الرئيس حسني مبارك زيارة إسرائيل ان 
ونقلت الصحيفة عن مصدر  ".يتحدث إلينا أن يأتي إلى هنا، ومن ال يريد القدوم فليذهب إلى الجحيم

  ". يخطئ من يعتقد أن القاهرة ستستقبل ليبرمان قبل أن يعتذر عن تصريحاته: "مصري قوله
عيين إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن اوساط يهودية في عاصمتين اوروبيتين بارزتين قلقهما من احتمال ت

ما من شأنه أن يسهم في تشديد المواقف من إسرائيل من جانب الوسط واليسار "ليبرمان وزيراً للخارجية 
وزادت أنها تخشى أن يقود استفحال العداء ضد إسرائيل إلى خطوات ديبلوماسية وتطورات ". في اوروبا

نظر العديد من الحكومات وبحسب هذه األوساط، فإن ليبرمان في . سلبية في المسار القضائي الدولي
  . بفعل ماضيه البلطجي وبرنامجه االنتخابي" علم أحمر"االوروبية 

ان ليبرمان يعتزم تعيين السفير السابق في واشنطن النائب الجديد " هآرتس"على صلة، أفادت صحيفة 
مستشار السياسي على الئحة حزبه داني أيلون نائباً له في حال تسلم حقيبة الخارجية، كما يعتزم تعيين ال

  .لرئيس الحكومة السابق أرييل شارون المحامي دوف فايسغالس مبعوثاً خاصاً
  5/3/2009 الحياة، 

  
  ال يمكن الحصول من حماس على شيء سوى اتفاق تهدئة: عاموس جلعاد .25

اعتبر عاموس جلعاد رئيس الهيئة الحربية والسياسية في وزارة الحرب اإلسرائيلية ، أن حركة حماس 
 لديها النية للبقاء في غزة فقط ، وادعى أن حماس أرادت أن تحقق قدرة ردع صاروخية في غزة ليس

  .ودمجها مع المقاومة في الضفة الغربية
وأكد على أن الهدف االستراتيجي للحركة هو السيطرة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، 

  ". الفلسطينية عن طريق االنتخاباتوهي السيطرة على السلطة.. هذه ما زالت رؤية"وأضاف 
ولفت إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن الحصول عليه من حماس هو الهدنة ، واصفا التعاون بين حماس 

  .وحزب اهللا وإيران بالوثيق وأنه يقوى أكثر من ذي قبل
صاص وادعى جلعاد أن حماس اصطدمت بعدة عوائق أوقف مسيرتها دون أن تُلغيها ، مثل عملية الر

 ، الفتا إلى أنه سيتم في 2010المصبوب ، موضحا أنها قامت بإرجائها على األقل للشهر األول من عام 
واعتبر أن احد األخطاء الكبرى التي ارتكبتها إسرائيل هي السماح  .تلك الفترة إجراء االنتخابات القادمة

  .لحركة حماس بالسيطرة على غزة بوسائل ديمقراطية
  5/3/2009الدستور، 

  
  اشكنازي يتهم باراك بإقحام الجيش لتسهيل انضمامه لحكومة نتنياهو .26

اإلسرائيلية في عددها الصادر األربعاء النقاب عن       ' معاريف'كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
تبادل اتهامات بين وزير األمن، اإلسرائيلي ايهود باراك وقائد هيئة األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي               
الجنرال غابي اشـكنازي، خـالل الجلـسة التـي عقـدها المجلـس الـوزاري األمنـي والـسياسي                    

للبحث في قضية مواصلة المقاومة الفلسطينية بإطالق الصواريخ باتجاه جنوب الدولة           ) الكابينيت(المصغر
  .العبرية

 تصريح باراك   وبحسب المحلل السياسي في الصحيفة، بن كاسبيت فإن تراشق االتهامات جاء على خلفية            
في جلسة كتلة العمل في الكنيست بأنّه يتعرض لضغوط من قبل قادة رفيعـي المـستوى فـي الجـيش                    

وخالل النقاش حامي الوطيس بين االثنين أنكر بـاراك         . اإلسرائيلي لالنضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو     
 ما نسب إليـه، وفعـالً فـي         أن يكون قد اطلق هذا التصريح، فطلب منه اشكنازي إصدار بيان ينفي فيه            

ساعات الظهر، أضافت الصحيفة، أصدر المستشار السياسي لباراك بياناً قال فيه إن األقوال التي نـسبت                
ولكن المحلل السياسي قال إنّه تكلـم       . ال تمت إلى الحقيقة بصلة    ' يسرائيل هيوم 'لوزير األمن في صحيفة     
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ا في الجلسة، وأكدوا له أن باراك قال ما نسب إليـه            مع أعضاء الكنيست من حزب العمل، الذين شاركو       
  .في الصحيفة

ولفت المراسل إلى أن الجنرال اشكنازي يرفض رفضاً باتاً إقحام الجيش في أمور سياسية، وهو األمـر                 
  .الذي دفعه إلى النقاش مع باراك والطلب منه إصدار البيان

  5/3/2009القدس العربي، 
  

  تالل غزةقيادي بالليكود يطالب باح .27
يوفـال شـتاينس   ) الليكود(دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن األسبق بالكنيست اإلسرائيلى وعضو حزب  

الجيش اإلسرائيلى إلى أن يدرس القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق فى قطاع غزة على غرار عمليـة                 
  .، التى نفذها الجيش قبل أعوام فى الضفة الغربية المحتلة) السور الواقى(

) السور الـواقى (لقد نجح الجيش فى عملية ، اإلسرائيلى ) هدروم(وقال شتاينس ـ فى مقابلة مع راديو  
بالدخول إلى جنين ورام اهللا ونابلس ، حيث قمنا بتفكيك البنى التحتية لإلرهاب ، لذلك على إسـرائيل أن                   

  )".السور الواقى(تشن حربا أخرى على غزة على غرار عملية 
تحتل إسرائيل قطاع غزة لعدة أسابيع وتدخل مدن القطاع من بيت إلى            "بحزب الليكود بأن    وطالب قيادى   

ليس أمامنا أى مبرر إال باحتالل القطاع مؤقتا للقضاء علـى البنـى التحتيـة للفـصائل                 : "، قائال " بيت
  ".المسلحة

  5/3/2009الدستور، 
  

  عريضة إسرائيلية ضد هدم منازل عربية في القدس المحتلة .28
وهي أعلى جائزة تمنحها    ) إسرائيل( كاتبا وباحثا إسرائيليا حائزون على جائزة        21 طالب   -دس المحتلة الق

الدولة العبرية لمواطنيها، بوقف هدم بيوت عربية في الشطر الشرقي من مدينة القـدس التـي احتلتهـا                  
  .1967عام ) إسرائيل(

العريضة التي وجهت إلى رئيس بلدية      ، في نشرتها الصادرة، أمس، أن موقعي        "هآرتس"وذكرت صحيفة   
محنة العائالت التي تجد نفسها بال مأوى بين ليلة وضحاها بعد تـدمير             "القدس نير بركات، شددوا على      

مما يجبر الفلسطينيين المقيمين على البناء      "وهم يدينون عدم منح هذه العائالت تصاريح بالبناء          ".منازلها
سياسة البلدية اإلسرائيلية في العقود األخيرة أوجدت وضـعا         " أن   ويؤكد موقعو العريضة   ".بدون تصريح 

ومن بين الموقعين على     ".أصبح فيه آالف األشخاص يواجهون استحالة إيجاد مأوى على أراض يملكونها          
العريضة كتاب مشهورون، بينهم عاموس اوز وديفيد غروسمان واي بي يهوشوا، وقد أصدروا العريضة              

  . أوامر جديدة بالهدم نفذ احدها األسبوع الماضيبعدما أصدرت البلدية
  5/3/2009صحيفة فلسطين،  

  
  استثناء النواب العرب من لجان الكنيست المؤقتة .29

وصف النواب العرب في الكنيست االسرائيلي أمس قرار لجنة التنظيم المؤقتة باستثنائهم من لجـان               : يافا
  .للمواطنين العرب في اسرائيل"  السياسيالترانسفير"الكنيست حتى تشكيل الحكومة الجديدة ب

وقد أعتمدت لجنة تنظيم عمل اللجان البرلمانية مفتاحاً لتقسيم النواب على اللجان البرلمانية بـأن يكـون                 
الحد األدنى لعدد أعضاء الكتل البرلمانية المشاركة في اللجان خمسة أعضاء وبذلك يـتم اقـصاء كافـة                  

الجبهة الديمقراطية ممثلة بأربعة نواب ، وكذلك أيضا        ( نائباً   11صل الى   النواب من الكتل العربية الذي ي     
  ). القائمة الموحدة ، بينما حصل التجمع على ثالثة مقاعد
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مـن الواضـح أن     "وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست النائب جمال زحالقـة إن              
 48ية في الكنيست ، وبالتالي تغييب قضايا فلسطينيي         االئتالف اليميني الجديد يحاول تهميش الكتل العرب      

عن أجندة العمل البرلماني واألمر خطير عندما يجري الحديث عن لجنة المالية التي لها دور دسـتوري                 
  ". مهم في إقرار الميزانيات وتوزيع الموارد العامة

إننا ال زلنا في    "م والمساواة   وقال عضو الكنيست اليساري دوف حنين من قائمة الجبهة الديمقراطية للسال          
بداية دورة الكنيست الجديدة ، ومع ذلك فقد بدأت عملية الترانسفير واإلقصاء السياسي ضـد األعـضاء                 
العرب ، فمن غير المعقول أال يكون في لجنة المالية ولو حتى ممثل واحد عـن األقليـة العربيـة فـي                      

  ". إسرائيل
لجان المؤقتة ستعمل إلى حين تشكيل حكومـة جديـدة وتكـون        وبحسب القانون األساسي للكنيست فإن ال     

المسؤولة عمليا عن تنظيم عمل الكنيست خالل هذه الفترة إلى أن يتم تشكيل الحكومة وتقاسـم اللجـان                  
وبحسب التنظيم الجديد الذي أقرته اللجنة      . الرئاسية وفق مفتاح المشاركة في االئتالف الحكومي أو عدمها        

التي تعتبر أهم لجنة في الكنيـست  (ن النواب العرب لن يكون عضوا ال في لجنة المالية          المؤقتة فإن أيا م   
  . وال في لجنة الخارجية واألمن) والمسؤولة عن الموازنة العامة للدولة

  5/3/2009الدستور، 
  

  لتعريلملهى في قائد سالح البحرية  فضيحة جديدة في الجيش اإلسرائيلي  .30
 العبرية أمس ما وصفته بفضيحة التعري التي تورط بها قائد سالح البحرية أبرزت وسائل اإلعالم: حيفا

في الجيش اإلسرائيلي الجنرال إليعازر مروم بعد الكشف عن ارتياده ملهى ليليا في تل أبيب تقدم فيه 
وتعرض مروم لحملة انتقادات واسعة وشديدة، بل وطالب عدد من أعضاء الكنيست . عروض التعري

أمس » يديعوت أحرونوت«ك بعد أن شوهد في ناد للتعري في مدينة تل أبيب كما كشفت عنه بإقالته، وذل
 .األول

وفي محاولة للدفاع عن نفسه قال مروم إنه أول مرة يدخل إلى ناد من هذا النوع وذلك بهدف لقاء صديق 
وقال أحد .  من مرةلكن أنباء صحافية أفادت بأنه يتردد على النادي المذكور باستمرار وشوهد هناك أكثر

موظفي النادي للقناة الثانية إن مروم يتردد على النادي، ولكن الموظف ال يعرف أنه ضابط رفيع في 
  الجيش ألنه لم يكن يلبس البزة العسكرية 

. وعلى إثر ذلك قام رئيس هيئة األركان العامة غابي أشكنازي باستدعاء مروم إلى مكتبه واكتفى بتوبيخه
النتقاد واالستهجان قد بعث مروم رسالة اعتذار ألشكنازي عبر فيها عن أسفه لما حصل وإزاء موجات ا

 . وعن الضرر الذي سببه لصورة الجيش
 5/3/2009العرب، قطر، 

 
  تعد تقريراً حول مواقع القنابل العنقودية في لبنان" "إسرائيل" .31

يره حول المناطق اللبنانية التي أطلق تقر" اإلسرائيلي"أنهى جيش االحتالل :  آمال شحادة-القدس المحتلة 
  .عليها قنابل عنقودية خالل عدوانه األخير على لبنان

للمصادقة عليه مع " اإلسرائيلية"األمم المتحدة أن التقرير تم تحويله إلى الحكومة " إسرائيل"وأبلغت 
وكانت األمم .  نتنياهواإلشارة إلى إمكانية تأجيل المصادقة حتى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين

اكثر من مرة تقديم خارطة مفصلة عن المناطق التي ألقيت فيها القنابل العنقودية " إسرائيل"طلبت من 
  .وعددها، غير انها تذرعت في كل مرة بحجج مختلفة

  5/3/2009الخليج، 
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 إمام المسجد األقصى يستصرخ األمة اإلسالمية إلنقاذه من الحفريات اإلسرائيلية  .32
أطلق الشيخ يوسف سالمة إمام المسجد األقصى المبارك صرخة لألمة اإلسالمية :  حسام حنفي-قاهرة ال

من أجل إنقاذ المسجد المبارك من الحفريات الصهيونية التي تهدد أساساته، مطالبا بإرسال مستشفيات 
مسلمين والعرب وأطباء وعمال وأموال للعرب في مدينة القدس لمواجهة التضييقات الصهيونية على ال

 .أسوة بالدعم اليهودي للصها نية
يجب أن تعي األمة حقيقة الصراع أنه «: وخالل ندوة بنقابة الصحافيين المصرية أمس قال الشيخ سالمة
في اعتقادي أن االنتخابات «: ، مضيفا»ليس صراعا على قطعة أرض أنه صراع ديني وعقائدي

 المخطط الصهيوني متفق عليه منذ أكثر من ربع قرن، حيث الصهيونية األخيرة لم تؤثر بشكل كبير ألن
وافق ما يسمى الكنيست أن القدس موحدة، ولكني أرى تطورا واحدا هو أن الذي يمسك بملف الحفريات 

 .»الجماعات المتطرفة الذين يستغلون التفكك الفلسطيني والصمت العربي
ذرة من التراب من المقدسات اإلسالمية أن الفلسطينيين لن يتركوا المسجد األقصى وال «: وأكد

 . »والمسيحية كنيسة القيامة في بيت لحم والقيامة بالقدس، وهذا المكان يرتبط باألمة ارتباطا عقديا
 5/3/2009العرب، قطر، 

  
  وصادر أراض زراعية 320 مواطنا في شهر شباط واعتقل 17االحتالل قتل : "تقرير" .33

ت القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن جيش االحتالل أكدت دائرة العالقا: رامي دعيبس
 منازل 8 مواطنا وهدم 320 أطفال وامرأتان، فيما اعتقل 4 مواطنا بينهم 17قتل خالل شباط الماضي 

 .في القدس
ومن جهة ثانية تحدث التقرير عن مواصلة سلطات االحتالل والمستوطنين انتهاكاتهم لحقوق الشعب 

أن سلطات :" طيني الدينية في مدينة القدس ضمن سياسة التهويد المستمرة فيها وقالت الدائرة الفلس
 مواطن في حي البستان القريب من 1500 منزال وتشريد 88االحتالل باشرت بتنفيذ مخطط يقضي بهدم 

 ".المسجد األقصى المبارك
ن شرطة االحتالل، بتنفيذ اعتداء على ونوه التقرير إلى قيام مجموعة من المتطرفين اليهود، مدعومة م

القدس، بفتح بوابة فيها للكنيس الذي أقيم /أرض البيارة الموقوفة وقفا ذرياً، في حي الواد بالبلدة القديمة 
 .مؤخرا في المنطقة

وأشارت إلى تعمد سلطات االحتالل تدنيس المسجد األقصى، بإدخال آالف اليهود والسياح األجانب إليه، 
 يحترم قدسية المكان، وخاصة النساء، والذين يتم إدخالهم من باب المغاربة الذي تسيطر سلطات بلباس ال

 .1967االحتالل على مفاتيحه منذ العام 
اليهودي المتطرف تركيب كاميرات لمراقبة المسجد ' معهد الهيكل المقدس'ونوهت الدائرة إلى اعتزام 

 بموقع المعهد على شبكة االنترنت لتوثيق الجوالت  ساعة يومياً وربطها24األقصى المبارك طوال 
والنشاطات التي تتم في ساحاته، ولعرض معلومات عن المجموعات والمؤسسات والحاخامين الذين 

 .ينوون اقتحامه
 فلسطينيا استشهدوا بنيران االحتالل أو من الجرحى الذين أصيبوا في عدوان كانون 17ذكرت الدائرة أن 
 18 طفال و 13 فلسطينيا بجروح مختلفة، بينهم125ما أصيب خالل شهر شباط نحو الثاني الماضي، ك

 .من النساء
 مواطنا في عمليات دهم ليلية 365أشار التقرير إلى انه خالل شهر شباط اعتقل جيش االحتالل و

دائرة  نساء، ونوهت ال4 طفال و 60لمساكنهم أو من خالل الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية ،بينهم 
في تقريرها إلى قرار سلطات االحتالل إبعاد األسيرين الشقيقين طالب وعمر محمود بني عودة، من بلدة 

 . جنين إلى األردن، بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون االحتالل / طمون 
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قتالع وكشف التقرير عن قيام قوات االحتالل بالعديد من الممارسات للسيطرة على األرض الفلسطينية وا
 :أصحابها منها والتي أسفرت عن 

 شجرة زيتون 20الخليل ،و /  شجرة زيتون مثمرة من أراضي بلدة سعير وقرية طرامة 150اقتالع -
 .رام اهللا/ أخرى في بلدة نعلين

يعبد بمحافظة جنين، / دونما مزروعة بأشبال الزيتون واللوز ، في أراضي منطقة امريحة 20أتالف -
 .ج عسكريمن اجل إقامة بر

 .قلقيلية، لصالح توسع المستوطنات هنالك/ دونما من قرية مسحة90تجريف -
نابلس، المزروعة بمحاصيل حقلية ، مما الحق خسائر /  دونما من أراضي قرية ياسوف 250تجريف -

 .فادحة بالمواطنين أصحاب األراضي الشرعيين
 .م ، بحجة أنها أراضي دولةمدينة بيت لح/  دونم من أراضي في قرية نحالين 17مصادرة-
بيت لحم ألهداف توسيع المعبر الذي إقامته تلك / دونما من أراضي قرية الجبعة 940 مصادرة -

 . غرسه زيتون مزروعة فيها300السلطات عند مدخل القرية ، األمر الذي سيؤدي إلى اقتالع 
مة بصورة غير شرعية المقا" افرات" دونم من أراضي بيت لحم لصالح مستوطنة 1700 مصادرة -

 . وحدة سكنية للمستوطنين عليها2500على أراضي المدينة ، إلقامة 
 هدم المنازل سياسة تهجير

 5/3/2009، 48عرب
  

  المقدسيون ينصبون خيمة كبرى قرب المنازل المهددة بالهدم في القدس .34
 رئيس الوزراء شرع مواطنون مقدسيون، برفقة حاتم عبدالقادر مستشار:  يوسف الشايب-رام اهللا 

الفلسطيني  سالم فياض لشؤون القدس، وبإشراف لجنة الدفاع عن مخيم شعفاط، بنصب خيمة اعتصام 
 المهددة بالهدم في حي رأس خميس بالقرب من مخيم شعفاط في 55كبرى بالقرب من المنازل الـ 

من محاكم االحتالل وكشف عبدالقادر أنه تم استصدار أوامر احترازية مؤقتة  .مدينة القدس المحتلة
: وقال .اإلسرائيلي تحظر على بلدية االحتالل في القدس هدم هذه المنازل حتى العاشر من الشهر الحالي

إن القرار المؤقت سيتيح لنا مزيداً من الوقت التخاذ تدابير أخرى إلحباط مخطط هدم هذه المنازل في 
  .رأس خميس

  5/3/2009الغد، األردن، 
  

  صحاب البيوت المدمرة تطالب برفع الحصار لبدء االعماراللجنة الشعبية أل .35
طالبت اللجنة الشعبية ألصحاب البيوت المدمرة في المحرقة، أمس، بالعمل السريع لفتح كافة : أ ب د

   .معابر القطاع وإدخال المساعدات ومستلزمات البناء إلعادة اإلعمار
" األونروا" غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وشددت اللجنة خالل اعتصام جماهيري نظمته أمام وكالة

تسييس أموال اإلعمار وفرض شروط مسبقة للتخلي عن المواقف "بغزة على رفض كافة محاوالت 
بإلغاء قرار حرمان أصحاب البيوت المدمرة من المساعدات " االونروا"، وطالبت "والحقوق الفلسطينية

طاع غزة، وأكدت على أن اإلعمار ال يمكن أن يرى النور في اإلنسانية وبتحمل مسؤوليتها تجاه معاناة ق
   .ظل إغالق المعابر

  5/3/2009الخليج، 
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   يدين تهجم زعيم أحد األحزاب اليمينة في بلجيكا على القرآن الكريم التميمي .36
أدان قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس االعلى للقضاء الشرعي الدكتور الشيخ تيسير رجب : رام اهللا

اليميني المتشدد في بلجيكا فيليب ديونتر تحت " فالمز بالنج"تميمي ما نشر في كتاب لزعيم حزب ال
والذي يتهجم فيه على القرآن الكريم ويصف االسالم بأنه عقيدة خطيرة، مشيرا الى " ان شاء اهللا"عنوان 

لمسلمين ودينهم ، ال يصدر إال عن نفوس قد ملئت بالحقد والبغضاء ل"إجرامي وآثم"ان هذا الفعل 
  .وكتابهم، وتجردت من جميع صور االحترام لإلنسان ومعتقداته وخياراته في الحياة
  5/3/2009، دس برسق

  
   في خان يونسلألنروا طالبة في مدرسة 50تسمم  .37

 طالبة أصبن بالتسمم في مدرسة تابعة 50قالت مصادر طبية فلسطينية إن أكثر من  : رائد الفي-غزة 
في مدينة خان يونس جراء تناولهن طعاماً ملوثاً يتم " أونروا"غيل الالجئين الفلسطينيين لوكالة غوث وتش

  .توزيعه مجاناً
وأعلن مستشفى ناصر الحكومي في المدينة حال الطوارئ واستنفرت جميع طواقمه للتعامل مع الحاالت 

  .المصابة التي تدفقت على المستشفى في وقت واحد
تشفى الحال الصحية للمصابات بأنها من بسيطة إلى متوسطة، في حين ووصفت مصادر طبية في المس

  .وصفت حالة سبع طالبات بالخطيرة
  5/3/2009الخليج، 

  
  2008 مولود في الضفة خالل 29100": وزارة الصحة" .38

فيات الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن حجم المواليد الجدد داخل مستش :رام اهللا
 والدة يوميا، موضحة أن 80مولود بواقع ) 29100(الحكومية وحدها خالل العام الماضي وصل إلى 

، تاله )7426(نصيب مستشفى الخليل الحكومي كان األكبر، حيث بلغ عدد المواليد فيه خالل تلك الفترة 
  .مولودا) 4373(ومي بواقع ، ثم مستشفى رام اهللا الحك)4566(مستشفى رفيديا بنابلس بواقع 

  5/3/2009الخليج،   
  

  تدهور الرعاية الصحية للفلسطينيين: الطبية" النسيت"دراسة في مجلة  .39
كشفت دراسة جديدة نشرت في بريطانيا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون من 

من األطفال % 10لطبية تقول إن ا" النسيت"الدراسة التي نشرت في مجلة ". الخدمات الصحية" اعتالل"
وتصف . الفلسطينيين يعانون من إعاقة النمو أي تباطؤ معدل نمو الجسم وذلك بسبب سوء التغذية المزمن

ويقول خبراء من جامعة  ".مفككة وغير متماسكة"الدراسة النظام الصحي في المناطق الفلسطينية بأنها 
ويقول هؤالء إن ثبات .  لم يتناقص في األعوام األخيرةبيرزيت إن معدل الوفاة بين األطفال والحوامل

وتقول الدكتورة حنان عبد . هذا المعدل يتم رغم الرعاية الجيدة للحوامل وارتفاع معدل تطعيم األطفال
هناك ثغرات في الرعاية وانخفاض في مستوى العناية بعد الوالدة، "الرحمن التي شاركت في الدراسة 

إن معدل الوفاة بين األطفال حديثي الوالدة واألقل من "وتضيف ". يقة منتظمةوغالبا ما ال توفر بطر
خمس سنوات لم ينخفض كثيرا، وهذا غير طبيعي بالمقارنة بالدول العربية األخرى التي كانت لديها 

تتزايد حاالت إعاقة النمو، وهناك قلق إزاء "وتضيف ". معدالت مماثلة لكنها تمكنت من تخفيضها
ويعود هذا لسوء التغذية المزمن، ويؤثر على تطور القدرات الذهنية . لك على المدى الطويلمضاعفات ذ

وتلفت عبد الرحمن األنظار إلى أن هناك في شمالي غزة جيوبا تبلغ نسبة إعاقة النمو ". والسالمة البدنية
  %". 30فيها 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1364:         العدد       5/3/2009الخميس  :التاريخ

 ".  مستوى جيد من الرعايةمن المهم جدا أن تتمكن المرأة والطفل من الحصول على"وتشير إلى أنه 
وتشير الدراسة التي شاركت بها الدكتورة حنان عبد الرحمن إلى تقرير آخر لألمم المتحدة يقول إن أكثر 

 وليدا توفوا جراء 36 سيدة فلسطينية قامت بوضع حملها على نقط التفتيش اإلسرائيلية، وإن 60من 
  ". الفلسطيني ليس فعاال أو عادالالنظام الصحي "فيما تشير دراسة أخرى إلى أن . ذلك

  5/3/2009بي بي سي 
  

  288والعدد ... إلى غزةأردنية قافلة مساعدات  .40
عبرت جسر الملك حسين امس قافلة مساعدات إنسانية جديدة الى قطاع غزة : بترا–جسر الملك حسين 

ات وخيم ومواد  طنا من المواد االغاثية المتنوعة من فرشات وبطاني67مؤلفة من عشر شاحنات تحمل 
 باالتفاق مع وكالة االمم المتحدة لغوث 288وتم تحديد مواد القافلة التي تحمل الرقم . تموينية مختلفة

التي ستقوم بتوزيعها بالتنسيق مع مركز ادارة االزمات في ) االونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وجاءت مواد  .سور والسلطة الوطنية الفلسطينيةالقيادة العامة للقوات المسلحة االردنية وادارة امن الج

القافلة مساهمة من الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية والفعاليات الشعبية االردنية والمفوضية السامية 
 ).اليونسيف(لشؤون الالجئين ومنظمة االمم المتحدة للطفولة 

  5/3/2009الرأي، األردن 
 

  رجل أعمال إسرائيلي     بالقيام بالتخطيط لقتل أردنييناتهام  .41
وجه ادعاء محكمة امن الدولة األردنية تهمة التخطيط لقتل رجل اعمال اسرائيلي ألردنيين : ب ف ا

  . شمال المملكة مطلع العام الحالي
ومحمد محمود عودة اهللا )  عاما37(المحكمة وجهت للؤي محمد شحادة «وقال مصدر قضائي أردني ان 

 بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة سالح اتوماتيكي بقصد استخدامه على تهمتي المؤامرة)  عاما36(
 15يواجهان عقوبة السجن «، واضاف انهما »وجه غير مشروع، لتخطيطهما لقتل رجل اعمال اسرائيلي

االثنين اتفقا بعد «وان  .. 2007شحادة تعرف على عودة اهللا عام «واوضح ان . »عاما في حال ادانتهما
ضد االسرائيليين واشتريا رشاشي كالشينكوف لهذا ..القة بينهما على تنفيذ عمليات عسكرية توطد الع
  .  »الغرض

  5/3/2009البيان، اإلمارات، 
 

  بري يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته .42
 ، معتبراً أن"حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته" رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، فأكد قال

، "هم اليوم وبعد االنتخابات أكثر عجزاً عن صنع السالم مع أنفسهم فكيف مع اآلخرين" اإلسرائيليين"
  ".أن السالح األقوى للدفاع عن الوجود والقضية الفلسطينية هو الوحدة"وشدد على 

  5/3/2009الخليج، 
  

   ونجاد يعتبر الهولوكست أكذوبةخامنئي يرفض حصر قضية فلسطين بالعرب .43
مرشد الجمهورية األسالمية في ايران علي خامنئي ، أن طهرانمن ، 5/3/2009الحياة، صحيفة ذكرت 

أولئك الذين توهموا أن الكيان الصهيوني قوة " ،انتقد امس، في افتتاح مؤتمر في طهران حول قطاع غزة
خطًأ في التفكير "انه واعتبر . "ال تُقهر، فرفعوا شعار الواقعية ومدوا يد المساومة واالستسالم للغاصبين

والخطأ اآلخر هو القول ان الطريقة الوحيدة إلنقاذ الفلسطينيين .  سنة60 عمره "اسرائيل"قبول بلد اسمه 
التفاوض مع من؟ مع نظام احتالل مستأسد ال يؤمن بأي مبدأ آخر غير القوة، ": وتساءل. "هي التفاوض
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وزاد ان  ." أكبر خطيئة بخلق هذا الورم الخبيث ودعمه؟أم التفاوض مع أميركا أو بريطانيا اللتين ارتكبتا
ورأى . "الصمود والمقاومة هما السبيل الوحيد إلنقاذ فلسطين، وذلك من خالل توحيد كلمة الفلسطينيين"

لناقصة اوهاجم خامنئي السلطة الفلسطينية  ."اتُخذت ذريعة الغتصاب فلسطين) النازية(المحرقة "ان 
محاصرة ياسر عرفات "وقال إن . "نتهك وتُداس تحت أقدام الصهاينة مرات ومراتظلت تُ"الزائفة التي 

في مبنى إدارته في رام اهللا مع أنواع ممارسات التحقير واإلذالل، ليست من األحداث التي تُمحى من 
 كان تعامل الصهاينة مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، سواء في عهد عرفات أو بعده،": وأضاف. "الذاكرة

كما لو انهم رؤساء مراكز شرطة يتمثل واجبهم في مطاردة المجاهدين الفلسطينيين واعتقالهم 
محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في "وأكد خامنئي على ضرورة  ."ومحاصرتهم استخباراتياً وأمنياً

لسطين عربية، في مقولة ان قضية فخامنئي وشكك . "الكيان الغاصب الذين كان لهم دور في كارثة غزة
كما رفض الرهان على تغيير في السياسة األميركية، معتبراً ان الرئيس باراك أوباما يسلك المسار 

حكومة (ملحمة مقاومة "واعتبر أن ". إسرائيل"ـالخاطئ ذاته لسلفه جورج بوش، بتأييده غير المشروط ل
نوات المئة األخيرة من تاريخ في إفشال مخطط الكيان الصهيوني، أكبر نقطة مشرقة خالل الس) حماس
األخوة المصريين الى ان يفتحوا الطرق لوصول المساعدات والتبرعات، وأن يسمحوا "ودعا . "فلسطين

يشارك جميع "وكرر خامنئي اقتراح ايران بأن  ."بأن تقوم الدول والشعوب المسلمة بواجبها في هذا الشأن
حيين واليهود، في اختيار نوع نظامهم المنشود، أصحاب الحق في أرض فلسطين، من المسلمين والمسي

 ."وذلك من خالل استفتاء شعبي عام
 من طهران عبر مراسلها أحمد أمين، أن الرئيس محمود ،5/3/2009 الراي، الكويت، وأضافت صحيفة

ان ان القتلة والطامعين اسسوا الكي"وقال . احمدي نجاد، دعا الى تشكيل جبهة عالمية لمناهضة الصهيونية
 مليون شخص خالل 100 عام من الهيمنة على العالم وقتل نحو 200الصهيوني الغاصب بعد نحو 

مزاعم "وجدد احمدي نجاد التأكيد ان ". الحربين العالميتين االولى والثانية، لكي ينفذوا مخططاتهم الدنيئة
ظلومية، من المحرقة وقصة الهولوكوست والشعب من دون وطن ووطن من دون شعب والتظاهر بالم

وعلى ". اكبر االكذوبات في عصرنا الراهن، وانها تطرح الرتكاب مزيد من الجرائم وتبرير االحتالل
هامش المؤتمر، تحدث رئيس الجمهورية للمراسلين عن الفرق بين مؤتمر طهران ومؤتمر شرم الشيخ 

ان ومؤتمر شرم الشيخ، ان الفرق بين المؤتمر الدولي لدعم فلسطين في طهر"العادة بناء غزة، وقال 
تفاعلت كل الشعوب واالنظمة الحرة مع القضية الفلسطينية، : "واضاف". كالفرق بين االنسان والشيطان

  ".وفي هذه القضية وقفت جبهة االشرار مقابل جبهة العدالة والصدق والفضائل
رمين الصهاينة ستقوم بالبحث عن المج"من جانبه، اعلن وزير االمن غالم حسين اجئي، أن وزارته 

 ".لتقديمهم الى المحاكمة
  

  من معبر رفح وتحولها لكرم أبو سالم" خط الحياة"مصر ترفض عبور قافلة ": المصريون" .44
أبلغت مصر رسميا، رفضها " إسرائيل"من مصادر مطلعة أن " المصريون"علمت : أحمد حسن بكر

ودها عضو مجلس العموم البريطاني التي يق" خط الحياة من بريطانيا إلى غزة"السماح بعبور قافلة 
جورج جاالوي من معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة، وطالبت بتحويلها للعبور من معبر كرم أبو سالم 

ووفقا للمصادر، فقد استجابت السلطات المصرية للطلب اإلسرائيلي، ". إسرائيل"الذي تسيطر علية 
خل األراضي المصرية، قادمة من ليبيا، عبر معبر وأبلغت ذلك مسؤولي القافلة التي من المنتظر أن تد

السلوم البري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في محطتها قبل األخيرة في طريقها إلى قطاع 
  تهدف من ذلك التأكد أن القافلة ال تحمل أسلحة أو ذخائر أو أي " إسرائيل"وأشارت إلى أن . غزة
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كون لها الحق من خالل إدارة المعبر منع دخول أي مواد إغاثية ال ممنوعات لحركة حماس، كما أنها سي
  .توافق عليها إلى قطاع غزة

  4/3/2009صحيفة المصريون، 
  

  عمرو موسى يطالب الدول العربية واألمريكية الجنوبية بموقف ضد االستيطان .45
ماع وزراء خارجية طالب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اجت:  أشرف الفقي-القاهرة 

في مواجهة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة الذي "الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بوقفة 
ووجه موسى التحية لموقف دول أمريكا الجنوبية خالل ". يغير من التركيبة السكانية والجغرافية لها

أو المجتمعات التي " إسرائيل"عت عالقاتها مع العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، سواء الدول التي قط
وأشار إلى أن استمرارية النزاع العربي . ناصرت الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة

، منتقدا بعض المحاوالت الدولية وبعض السياسات التي "تنبع من مقاربة دولية غير إيجابية"اإلسرائيلي 
نون الدولي واتفاقياته المختلفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي من االلتزام بالقا" إسرائيل"تعفي 

سكان األراضي المحتلة، وإعفاءها من القانون الدولي والقرارات الدولية والمحكمة الدولية، وقرارات 
ووصف هذه المحاوالت بأنها أمر خطير للغاية يتسبب في القضاء على فرص إقامة السالم . مجلس األمن

. نطقة، ألنه ال يمكن إقامة السالم في حال وجود دولة تعفى من االلتزام بأحكام القانون الدوليفي الم
وكان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بدأ أمس بمقر جامعة الدول العربية 

ي تستضيفها الدوحة في إلعداد مشروع اإلعالن الذي سيصدر عن القمة المشتركة الثانية بين الجانبين الت
  . مارس الحالي31

  5/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  لمعالجة الوضع في الشرق األوسط"  األمريكي الجنوبي-العربي "المعلم يتطلع للتعاون  .46
أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الرئيس الحالي للقمة العربية، في اجتماع وزراء خارجية 

من "  األمريكي الجنوبي-العربي "يكا الجنوبية، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الدول العربية ودول أمر
أجل معالجة الوضع المأساوي الذي تعاني منه منطقة الشرق األوسط والذي نجم عن االحتالل اإلسرائيلي 

سياسي وقال المعلم إن هذا االجتماع ينعقد في منطقة تشهد حالة من عدم االستقرار ال. لألراضي العربية
  .بسبب استمرار االحتالل وممارساته، والذي تجلى في العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة

  5/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  "إرادة الوحدة"القاهرة ترهن نجاح لجان الحوار بـ .47
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي وجود أي :  أشرف الفقي-القاهرة 
نات إلنجاح مهمة اللجان، وعبر عن أمله في أن يتمكن المتحاورون من االتفاق على كافة القضايا ضما

وقال . المطروحة خالل الفترة المحددة، مشددا على أن اإلطار الزمني لعمل تلك اللجان لن يكون مفتوحا
  ".سنقدم المساعدة للجميع لكن األهم هو رغبتهم أنفسهم في التوصل إلى اتفاقات"

  5/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  سنظل ندعم قضية الشعب الفلسطيني: مبارك في رسالة لخادم الحرمين الشريفين .48
بعث الرئيس حسني مبارك برسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز عاهل 

فلسطيني، وفي تطلعه السعودية، أعرب فيها عن أمله في أن ينجح التحرك المصري في تحقيق الوفاق ال
وأكد الرئيس في . الستمرار دعم المملكة والقادة والزعماء العرب لهذه الجهود لتحقيق هذا الهدف
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 فبراير الماضي، أن مصر 26رسالته، التي جاءت ردا على الرسالة التي كان قد تلقاها من جاللته يوم
كل ما يجمع شمل العرب على كلمة ستظل تدعم كل ما فيه خير الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، و

سواء توحد صفوفهم ومواقفهم لكي يتحدثوا بصوت واحد قوي ومسموع دفاعا عن قضايا ومصالح 
الشعوب والدول العربية، ومواجهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بعالمنا العربي في محطينا اإلقليمي 

  .والدولي
  5/3/2009األهرام، 

  
  النووية" إسرائيل"اقع صواريخنا تطال مو: طهران .49

قال قائد عسكري إيراني كبير، أمس، إن إيران لديها صواريخ يمكنها الوصول لمواقع نووية : طهران
وقال محمد علي جعفري قائد الحرس . إسرائيلية، وحذّر من أن طهران سترد بقوة على أي هجوم

ل مداها الى ألفي كيلومتر وعلى هذا الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تمتلك، اليوم، صواريخ يص"الثوري، 
األساس، فإن األراضي اإلسرائيلية، بما فيها المنشآت النووية لهذا النظام، تقع في مدى قدراتنا 

نظامنا يتبنى مذهباً دفاعياً، ولكن في حال "ونقلت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية عنه قوله ". الصاروخية
بينهم النظام الصهيوني سنرد بقوة باستخدام الصواريخ وقوع أي هجمات من جانب األعداء ومن 

  ".والهجمات الرادعة
  5/3/2009الخليج، 

  
  تجاه قضايا الشرق االوسطاألسد يدعو لتفعيل الدور األوروبي  .50

دعا الرئيس بشار األسد، امس، إلى تفعيل الدور االوروبي تجاه قضايا الشرق االوسط باعتبار : دمشق
جاء .  األقدر على تفهم هذه القضايا، مجددا رفض سورية انتشار االسلحة النوويةان الدول األوروبية هي

ذلك خالل لقاء الرئيس األسد امس جوزيت دوريو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، المقررة في شأن 
وافاد . األمن األوروبي والشرق األوسط، المكلفة من قبل اللجنة السياسية لجمعية اتحاد أوروبا الغربية

الجهود التي بذلت سابقاً لتحقيق السالم في المنطقة، وأسباب توقفها بعد "ق رئاسي، ان اللقاء تناول ناط
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة رفع الحصار عنه وإعادة إعماره وتأمين حياة كريمة 

  ".  الفلسطينية–للفلسطينيين وتحقيق المصالحة الفلسطينية 
  5/3/2009الحياة، 

  
   أقواال لدعم القضية الفلسطينيةالنريد أفعاال حقيقية :  من مؤتمر طهرانيس وفد الكويترئ .51

اكد رئيس وفد الكويت امين سر مجلس االمة النائب علي الراشد ان المؤتمر الرابع لدعم :  كونا–طهران 
شي الشعب الفلسطيني يشكل نقطة اساسية لطرحه قضية القدس وقضية غزة التي تعرضت لعدوان وح

على هامش المؤتمر الذي اقيم في ) كونا(واوضح الراشد، في تصريح لـ . من قبل الكيان الصهيوني
طهران، ان المؤتمر يهدف الى دعم الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء حول قضية القدس واعادة اعمار 

لى رفع الظلم داعيا ا" قضية غزة هي قضية انسانية تستحق الدعم من جميع دول العالم"وقال ان . غزة
وأكد ان ايران ساهمت بموقف ايجابي من خالل دعوتها واستضافتها للمؤتمر، . عن الشعب الفلسطيني

مؤكدا ان قضية القدس تحظى باهمية كبرى من جميع الدول العربية واالسالمية والعالمية وانها تعتبر 
ر باالضافة الى المشاركة في وأوضح ان وفد مجلس االمة سيلقي كلمة في المؤتم. محور قضايا العالم

االقتراحات والتوصيات التي ستصدر عن اعمال المؤتمر، متمنيا ان ترقى التوصيات الى واقع عمل 
  ". نريد دعما حقيقيا للقضية الفلسطينية ونصرة الحق وال نريد اقواال بل افعاال حقيقية"فعلي وقال 

  5/3/2009الراي، الكويت، 
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  لتوأمة مع بلدية إسرائيلية بسبب الحرب األخيرة على غزةمدينة تركية تلغي اتفاق ا .52

كشف النقاب، أمس االربعاء، عن أن مدينة تركية أبلغت نظيرتها اإلسرائيلية :  زهير اندراوس-الناصرة 
وقالت . أنّها قررت إلغاء اتفاق التوأمة بينهما بسبب العملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة

العبرية إن بلدية بورسا، وهي مدينة تركية كبيرة يصل عدد مواطنيها إلى " يعوت أحرونوتيد"صحيفة 
مليون ونصف المليون مواطن، قررت إلغاء اتفاق التوأمة مع بلدية هرتسليا، الواقعة إلى الشمال من 
مدينة تل أبيب، احتجاجاً على عملية الرصاص المسبوك، التي أدت إلى استشهاد وجرح آالف 

  .فلسطينيين وتدمير البنية التحتية في القطاعال
  5/3/2009القدس العربي، 

  
  واشنطن سترفض العمل مع حكومة فلسطينية تضم حماس: كلينتون .53

فـي مقابلـة تلفزيونيـة،       وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون       قالت:  رائد الفي، وكاالت   -غزة  
وتتخـل  " إسرائيل"اذا لم تعترف ب   " حماس"ة تضم   أمس، ان واشنطن سترفض العمل مع حكومة فلسطيني       

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا      . والقبول بااللتزامات التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية      " العنف"عن  
كانت واشنطن ستتعاون مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية، يجري العمل علـى تـشكيلها، اذا تمـسكت                 

إذا تشكلت حكومـة وحـدة تـضم    "وأضافت ". كنا قلنا ذلك بوضوحال و "حماس بمواقفها، قالت هيالري     
: ". والتي لـم تتغيـر    ... ان تحترم المبادئ التي وضعتها اللجنة الرباعية      " حماس"حماس فإننا نتوقع من     

واضافت انهـا   ". تصبح اكثر فاكثر حليفا إليران    "وانها  " إرهابية"بأنها مجموعة   " حماس"واتهمت هيالري   
وقالت إن منظمة التحرير    . بيانا رسميا وواضحا إذا ما قررت تغيير مواقفها       " حماس"ر  تأمل في ان تصد   

  ".قامت بذلك واعتبر ان هذا اقل ما يمكن أن نتوقعه من حماس"الفلسطينية 
5/3/2009الخليج،   

 
  وفد أوروبي رفيع المستوى يلتقي قيادة حماس في دمشق قريباً": قدس برس" .54

من مصادر خاصة أن وفداً أوروبياً رفيع المستوى سيلتقي بقيادة حركـة            " قدس برس "علمت وكالة    :لندن
 مع خالد مـشعل رئـيس       ، في العاصمة السورية دمشق، وسيعقد لقاءاً موسعاً       "حماس"المقاومة اإلسالمية   

 وذلك في إطار إعادة صـياغة العالقـة بـين           ،  وأعضاء قيادة الحركة  " حماس"المكتب السياسي لحركة    
  ".حماس"حركة األوروبيين و

واالسـتماع  " حمـاس "وأشارت إلى أن النقاش سيدور خالل هذا اللقاء، حول سبل االنفتاح على حركـة               
لوجهات نظر الحركة في القضايا الحالية مثل الحوار الداخلي وقضية الهدنة وكذلك التحركات القادمـة،               

  .في ظل التغييرات الكثيرة التي تحدث في المنطقة
5/3/2009قدس برس،   

  
   المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية وغزة غير قانونية:سفير بريطانيا في األردن .55

ن السياسة البريطانية متطابقة أكد السفير البريطاني في عمان جيمس وات أ:  هارون الخطاب -عمان 
   .لى سالم شامل وعادل في المنطقة إردن الداعية للتوصل تماما مع مواقف األ

لقاها في جامعة الحسين بن طالل حول السياسة الخارجية البريطانية في الشرق أة ضاف خالل محاضرأو
 في الصراع ن بريطانيا لم تعترف بالسيادة االسرائيلية على القدس التي ما زالت نقطة خالفيةأاالوسط 

اع غزة ن المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطأكد أو .الفلسطيني االسرائيلي
كد اننا ال نستطيع ان أو .غير قانونية وان بريطانيا ترفض استيراد المنتوجات االسرائيلية المصنعة فيها 



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1364:         العدد       5/3/2009الخميس  :التاريخ

ننكر على الشعب الفلسطيني حقه في مقاومة االحتالل لنيل حقوقه معتبرا ان المفاوضات السلمية هي 
  .الطريق االمثل لحل الصراع العربي االسرائيلي 

 واعترف ان .ور لم يحظ بموافقة شاملة في بريطانيا على المستويين الرسمي والشعبيشار ان وعد بلفأو
الجهود الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها المنطقة خالل تلك الفترة لم تكن فاعلة في وقف الهجرة اليهودية 

   .رضه التاريخية ألالراضي الفلسطينية والتي تمت على حساب تهجير الشعب الفلسطيني من 
 حول تقسيم 1947ن الحكومة البريطانية امتنعت عن التصويت على قرار مجلس االمن عام أوقال 

قامة دولة يهودية دون اقامة اخرى عربية غير ان دوال اخرى في مجلس االمن ايدت هذا إفلسطين و
يدت أ للحياة وكد ان الموقف البريطاني كان ومنذ ذلك الحين مؤيدا النشاء دولة فلسطينية قابلةأو .القرار 

سرائيلي كامل من االراضي العربية التي إ الداعي النسحاب 242بقوة قرار مجلس االمن الدولي رقم 
ن الحكومة أسرائيلي وله جوهرية في الصراع الفلسطيني اإلأواعتبر ان القدس مس  .1967احتلها عام 

  .الحتفاظ بالقدس عاصمة السرائيل سرائيلية للحكومة الجديدة التي تريد االبريطانية ترفض السياسة اإل
4/3/2009الرأي، األردن   

  
  ارتكبت كارثة في غزة" إسرائيل: "الجمعية البرلمانية األورومتوسطية .56

أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق للجمعية البرلمانية األورومتوسطية عن العـدوان  : جمال جوهر - القاهرة
ة مخالفة للقانون الـدولي اإلنـساني وتـدمير متعمـد       وقوع جرائم حرب إسرائيلي   "اإلسرائيلي على غزة    

ومنهجي لألحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد واألراضي الزراعية والمرافـق ومنـشآت            
  ".األمم المتحدة وهذا يخالف القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب

 بزيارة إلسرائيل التي أبدت استياء من إنشاء لجنـة تقـصي الحقـائق              وأوضح التقرير أن اللجنة قامت    
وادعت . وطالبت اللجنة بمنع أي حوار أو اتصال مع حماس أو قبول مشاركتها في حكومة وحدة وطنية               

ولكن رئيس البرلمان األوروبي ورئيس     . أن كل المواد والبضائع متوفرة في غزة وال توجد أزمة إنسانية          
له الحق في أن تكون له دولته المستقلة بجوار إسرائيل،          "ياسيين اإلسرائيليين أن الفلسطيني     اللجنة أكد للس  

وأن االتحاد األوروبي يدعم ويتحرك من أجل إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم على أساس وجود                
  ".الدولتين

5/3/2009الوطن، السعودية،   
  

  بيب بسبب االستيطانبريطانيا تتراجع عن استئجار مكاتب في تل أ .57
أكدت السفارة البريطانية في تل أبيب أمس األربعاء، المعلومات التي تحـدثت عـن أن وزارة                : الناصرة

الخارجية البريطانية ألغت عقد استئجار لمكاتب جديدة للسفارة في تل أبيب، نظرا لكون أن الشركة مالكة                
  . مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلةالبناية من أكبر الشركات التي تنفذ مشاريع البناء في

5/3/2009الغد، األردن،   
  

   مليار دوالر 70 إلى 2009الصين ترفع موازنتها العسكرية لعام 
 2009في ميزانيتها العسكرية في % 15 اعلنت الصين االربعاء عن زيادة تبلغ نحو :)ا ف ب(بكين 

  .ير قلق الواليات المتحدة واليابانعلى الرغم من االزمة االقتصادية مما يفترض ان يث
واعلن الناطق باسم البرلمان الصيني لي تشاوسينغ االربعاء ان الميزانية العسكرية للصين سترتفع بنسبة 

  .، مؤكدا انها زيادة متواضعة2009في % 14,9
لسنة واوضح لي في مؤتمر صحافي ان النفقات العسكرية لهذه الدولة اآلسيوية العمالقة ستبلغ هذه ا

 والجدير . من موازنتها6,3 تشكل ] مليار دوالر70،27 [) مليار يورو56حوالى ( مليار يوان 480,68
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 مليون 2,3 هو اكبر جيش في العالم في عديد قواته ويضم ]الصين [الجيش الشعبي للتحريربالذكر أن 
  .2006رجل، حسب ارقام رسمية تعود الى 

من اجمالي % 1,4 النفقات العسكرية الصينية ال تشكل اكثر من وقال الناطق باسم البرلمان الصيني ان
على حد " في دول مثل بريطانيا وفرنسا% 2في الواليات المتحدة واكثر من % 4مقابل "الناتج الداخلي 

  .تعبيره
  ".بالمقارنة مع دول اخرى في العالم، يمكننا القول ان النفقات العسكرية الصينية قليلة نسبيا"واضاف 

، اي بزيادة نسبتها 2010 مليار دوالر للسنة المالية 533,7زنة الدفاع االميركية االساسية بات مووحدد
ويرى خبراء ان النفقات العسكرية الصينية  . مليار دوالر513,3 حيث تبلغ الموازنة 2009عن % 4

 .اكبر من ذلك بكثير
  4/3/2009موقع راديو مونت كارلو 

  
 قراءة في الحرب على غزة  .58

 ين سويدياس
لم تكن حرب غزة مجرد مصادفة قادت اسرائيل الى شنها بدون إعداد وتخطيط مسبقين، كما أن حماس، 
في غزة، لم تكن جاهلة لما يجري على الجانب اآلخر من الحدود، بل إن األحداث التي رافقت مسيرة 

، جعلت الجهل بما االقتراب من التماس العسكري بين الفريقين، ضمن ظروف إقليمية ودولية مساعدة
فعلى الصعيد االسرائيلي، كان . تنبئه تلك األحداث والظروف، ضربا من االستهتار، يصعب تفسيره

العدو يخطط لهذه الحرب منذ زمن، بل انه بدأ يشنها، على غزة، منذ ان باشر بحصارها حصارا 
 من خالل قراءته لها، ان محكما، حتى االفتقار والتجويع، وكان ال بد ألي قارئ لألحداث من ان يعي،

مقابل ذلك، كان على المقاومة . الحصار سوف يبلغ مداه، إما بخضوع غزة، او بشن الحرب عليها
التي تتولى إدارة القطاع، ان تعد نفسها لما كان ال بد من ان تدركه، من خالل مسار األحداث، ) حماس(

رائيل، فتسعى لالستعداد الكامل لمواجهة المعركة قبل الحصار وخالله، من النيات العدوانية التي تبيتها اس
 . المقبلة، وان تترقب المواجهة ضمن الظروف االقليمية والدولية القائمة

كانت اسرائيل قد بدأت حصارا شرسا وقاسيا على غزة قبل عام ونصف العام من الحرب، بحيث جعلت 
ته القوية كي يجهز عليه في لحظة الحياة في القطاع أمرا ال يطاق، فكانت كمن يرهق خصمه بلكما

، في الوقت الضائع في مركز القرار الدولي، )المحسوبة بدقة من قبل اسرائيل(محددة، وأتت تلك اللحظة 
، وأخرى )جمهورية بوش(واحدة آفلة : بين جمهوريتين» الميتة«الواليات المتحدة األميركية، في الفترة 

درة على الحسم، وال الثانية قادرة على التدخل، وتلك هي اللحظة ، فال األولى قا)جمهورية أوباما(قادمة 
التسابق المرير، في : يضاف الى ذلك. المالئمة التخاذ القرار لدى أصحاب القرار في الكيان الصهيوني

، »الليكود«، رئيس حزب »بنيامين نتنياهو«القائد العنصري : اسرائيل، بين جناحي أصحاب القرار
، ) شباط الجاري10( الذي يطمح ألن يفوز برئاسة الحكومة في االنتخابات المقبلة اليميني المتشدد،

والذي ال يخفي تشدده في وجه أي نشاط فلسطيني مقاوم، ولو أدى ذلك الى حرب دامية يسفك، خاللها، 
» حزب كاديما«رئيسة » تسيبي ليفني«و» حزب العمل«رئيس » ايهود باراك«دماء الفلسطينيين، يقابله 

في تشدده، وفي طموحه » نتنياهو«، بحيث ينافسان »الصقور«للذان يحاوالن الظهور، كذلك، بمظهر ا
فريسة » غزة«وأمام هذا التنافس بين الفريقين المتشددين، وقعت . بالقضاء على المقاومة الفلسطينية

 . أحقادهما
لة، من شرطة وأمن قد أسست، في غزة، حكومة، وأقامت ما يشبه الدو» حماس«مقابل ذلك، كانت 

ووزارات، ولكنها لم تستطع ان تقرأ، جيدا، نيات العدو االسرائيلي، وما يخطط له، لكي تستعد لمواجهته 
 . استعدادا كافيا
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ان تقود، هو ان تنظر لبعيد : من ألفباء االستراتيجية الدفاعية، معرفة القاعدة االساسية في القتال وهي
واعدوا لهم ما استطعتم «، وهي في التعبير القرآني الكريم ) Commander, c"est prévoir(فتستدرك 

معرفة :  وتفسير ذلك) 60األنفال، اآلية (، »من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم
العدو، وذلك يعني دراسة احواله العسكرية والمدنية، وإمكاناته القتالية، واستعداداته، وسالحه، ونياته، 

 ... الخوأهدافه، 
 :  معرفة النفس، وذلك يعني

 .  دراسة احوالنا العسكرية وإمكاناتنا القتالية، واستعداداتنا، وسالحنا، وقدرات هذا السالح
احوال الحلفاء االقربين اوال، ثم الحلفاء االبعدين، وإمكانات تدخلهم :  دراسة االحوال المحيطة بنا

 . لمساندتنا
 . ولية، وان كانت رياحها تسير لمؤازرتنا، ام تسير ضدنا دراسة الظروف االقليمية والد

 وأهم من ذلك كله، دراسة احوال اهلنا من المدنيين المقيمين معنا، وامكانات حمايتهم من االضرار التي 
 . يمكن ان تلحق بهم عند وقوع الحرب

ن قوة ترهب بها بدراسة كل هذه االمور؟ وهل اعدت، لقتال العدو، ما استطاعت م» حماس«فهل قامت 
 عدو اهللا وعدونا؟ 

دولة قامت على العدوان واستمرت فيه منذ إنشائها، : ال مجال للمقارنة بين القوتين المتواجهتين في غزة
وال تستطيع العيش اال على دماء ضحاياها من أهل فلسطين، هذا ما اكده تاريخ قيام هذه الدولة المعتدية 

ا الدولة االقوى في العالم، وهي الواليات المتحدة االميركية، حتى واستمرارها، منذ ستة عقود، تدعمه
اضحت اسرائيل الدولة االقوى واالكثر عدوانية بين دول الشرق االوسط، بينما لم يتوافر للمقاومة في 

 : غزة، مقابل ذلك، سوى الجزء اليسير من الدعم واالسناد، من ذلك
وهي الحصار االسرائيلي لغزة، على مدى عام ونصف العام، امام هذه الوقائع، وتجاه الواقعة االهم، 

حيث بقي العالم العربي واالسالمي  وكذلك الدولي  صامتا دون ان يحرك ساكنا، كرمى الطفال غزة 
ونسائهم وشيوخهم الذين فتك بهم الجوع والفقر والمرض، ألم يكن من االفضل ان تتبصر المقاومة 

ون االستدراك باالستسالم اطالقا، بل بالسعي الدؤوب لتحسين شروط عواقب االمور، فتستدرك؟ وال يك
 المواجهة، امام المعركة المقبلة؟ 

  : ومن اهم هذه الشروط
وذلك بالتزود بأهم انواع االسلحة المضادة للطائرات، وكذلك بأهم انواع االسلحة : تحصين المقاومة. 1

القادرة على مواجهة السالح االسرائيلي، وما يتطلب المضادة للدروع، وما يساويها من االسلحة الحديثة 
من الدول التي سبق ان مدتها بالسالح، او من أي مصدر (ذلك من ذخائر ومعدات عسكرية مالئمة 

 ). آخر
الذي هو بطبيعة موقعه اوال، ثم بطبيعة عقيدته الوطنية والدينية، ): الغزاوي(تحصين الشعب . 2

مؤازر لها، والمقاتل الى جانبها عندما تقع المعركة، ويكون هذا التحصين الحاضن االساسي للمقاومة، وال
 : كما يلي

أ  تزويد الشباب الغزاوي، كل الشباب الى اية فئة انتموا، بالسالح الالزم للدفاع عن النفس واالرض 
، ذلك )اويبين حماسي وفتح(واالهل، ومساعدة المقاومة في قتالها، جنبا الى جنب، دون تمييز وال تفرقة 

ان المعركة، على ارض غزة، ليست مثل كل المعارك على أي ارض، فغزة محاصرة بالعدو االسرائيلي 
باستثناء الجهة الجنوبية المفتوحة على صحراء سيناء، وحيث كان لمصر، على هذه (من كل الجهات 

ان يكون الغزاويون، ، فمن الطبيعي، بل من الواجب، )الجبهة، وعند وقوع المعركة، حسابات خاصة بها
حمساويين وفتحاويين ومن حالفهم او تبعهم، فلسطينيين اوال، يقاتلون جنبا الى جنب، ويدا بيد، وقلبا على 

 . قلب، ودما يمتزج بدم
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 . ب  اجراء التدريبات الالزمة للشباب الغزاوي المتطوع للقتال الى جانب المقاومة
 . الجئين، بانشاء العديد من المالجئ الالزمة لحمايتهج  تحصين الشعب الغزاوي، وخصوصا مخيمات ال

هذا، مع االشارة الى ان اية مقاومة، مهما كانت جاهزة لقتال العدو، تظل جهوزيتها مشوبة بالعيب 
اللبناني يحجم » حزب اهللا«وهذا ما جعل (والخلل، اذا كانت في محيط غير جاهز للقتال، كلبنان وغزة، 

 ). ي هذه الحربعن مد يد العون لحماس ف
في غزة، لم يتم، ورغم ضعف سالحها الدفاعي مقابل ) او الجهوزية(ورغم ان شيئا من هذا التحصين 

سالح العدو، فقد استمرت المقاومة في اطالق الصواريخ على المدن والبلدات االسرائيلية، دون ان توقع، 
ا اعطى اسرائيل المبرر، دوليا على من جراء ذلك، اية خسائر ذات قيمة، لدى الجانب االسرائيلي، مم

 . االقل، لشن الحرب على غزة، متذرعة بأنها تستهدف، من هذه الحرب، وقف اطالق الصواريخ
من اهداف اسرائيل في حربها على غزة، ) وقف اطالق الصواريخ واقتالع حماس من غزة(بعد شطب 

 : نا على االقل، وهييبقى ان نعدد االهداف التي نراها حقيقية لهذه الحرب، في نظر
، والتي 2006التي كان قد فقدها في حربه على لبنان عام » قدرة الردع« استعادة الجيش االسرائيلي 1

» تقرير فينوغراد«سببت للجيش االسرائيلي فشال ذريعا، وللشعب االسرائيلي خيبة امل كان من نتيجتها 
قدرة «بحيث لم يعد من الممكن، لترميم الشهير الذي تجرأ على فضح كل ما آلت إليه هذه الحرب، 

، »معنوياته وقوته الرادعة«االسرائيلية المفقودة، اال حرب جديدة تعيد للجيش االسرائيلي » الردع
 . بجيشه وحكومته» ثقته المفقودة«وللشعب االسرائيلي 

، فقد هدفت  بما ان هذه الحرب لم تهدف، اساسا، للقضاء على حماس وانهاء حكمها لغزة، كما قدمنا2
الى ترويض حماس وكسر شوكتها وكبح جماح تعنتها، بحيث ال تعود قوة مؤثرة وفاعلة في مواجهة 

تدجين الفلسطينيين وسحقهم وتلقينهم درسا، وجعلهم يندمون «الجيش االسرائيلي وتطلعاته، ما يؤدي الى 
في » توم سيغيف«ئيلي كما كتب الصحافي االسرا» على اختيارهم حماس، ودفعهم الى تغيير سلوكهم

 . ، وال شك في ان اسرائيل قد فشلت في تحقيق هذا الهدف([)االسرائيلية» هآرتس«صحيفة 
 ان تتمكن اسرائيل من اقناع المجتمع الدولي، وخصوصا حليفتها الواليات المتحدة االميركية، ومن 3

 نجحت اسرائيل، في ذلك، ايما خالل الحلف االطلسي، بمنع تزود المقاومة، في قطاع غزة، بالسالح، وقد
توقع، مع » تسيبي ليفني«نجاح، اذ انه، ما كادت الحرب تنتهي، حتى كانت وزيرة الخارجية االسرائيلية 

، بروتوكوال يقضي بمنع وصول السالح الى قطاع غزة، مع إلزام »كونداليزا رايس«نظيرتها االميركية 
بهذا ) الذي كان سيتسلم مهماته بعد ايام قليلة(» باراك أوباما«واضح للرئيس االميركي الجديد 

التي ما لبثت ان بدأت بتنفيذه فور توقيعه، » حلف االطلسي«البروتوكول الذي امتد مفعوله الى دول 
فأضحت بوارج هذا الحلف تجوب شواطئ غزة بقصد منع وصول أي سالح الى القطاع، بينما تمتلك 

 .  النووية، دون أي اعتراض من اية دولة في العالماسرائيل كل انواع االسلحة، حتى القنابل
) معبر رفح وممر فيالدلفي( ان تتحكم اسرائيل في المعابر الموصلة الى قطاع غزة، سواء من مصر 4

او من بقية المعابر الحدودية، بحيث تستطيع، من خالل ذلك، أن تتحكم في ادارة القطاع دون ان تغامر 
خول االدوية واالغذية والسلع، ايا كانت، الى القطاع، اال باشرافها، بحيث في احتالله، وان تحول دون د

 . وقد نجحت في ذلك ايما نجاح. تسمح بدخول ما ترتئي دخوله، وتصادر الباقي
 : الحرب

عامل ضغط ) طوال ثمانية ايام(شكل اسبوع القصف الجوي المدمر لغزة :  اسبوع القصف الجوي1
انت تشهد فظائع القتل الجماعي الهلها في القطاع، حيث عمت مشاهد االطفال شديد على المقاومة، التي ك

في العالم ) شاشات التلفزة(والنساء والشيوخ المقطعة اجسادهم والمدمرة منازلهم فوق اشالئهم المرئيات 
بأسره، مما اثار موجات من السخط واالستنكار ومظاهرات الغضب، في كل انحاء العالم، بينما كانت 

مقاومة ترد، بصواريخها، على المدن والبلدات االسرائيلية، دون ان يؤدي ذلك الى ما يتوخى من قتل ال
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وتدمير، ومع ذلك استطاعت اسرائيل ان تجيش الرأي العام الدولي ضد المقاومة وصواريخها، اذ لم يفتأ 
 حماس ضرب يصرح ان اسرائيل لن توقف حربها على القطاع اال اذا اوقفت» جورج دبليو بوش«

المدن االسرائيلية بصواريخها، دون ان تهزه المظاهرات الصاخبة التي عمت مدن العالم بأسره، ومنها 
مدن اوروبا واميركا نفسها، وفي واشنطن بالذات، منددة بالوحشية االسرائيلية، ومطالبة بوقف قصف 

 . غزة وتدميرها وقتل أهلها
ية ايام ظهر، خاللها، عجز المقاومة عن منع هذا القصف او استمر القصف الجوي االسرائيلي لغزة ثمان

وهي ما كان قد (التخفيف من فعاليته وتأثيره، بسبب افتقارها الى االسلحة الفعالة المضادة للطائرات 
، حيث كانت الطائرات االسرائيلية تجوب )2006افتقر إليه حزب اهللا، كذلك، في حربه مع اسرائيل عام 

تار أهدافها بكل تؤدة وراحة دون ان تخشى أي ضرر، وقد استغربنا، في اطالالت اجواء القطاع وتخ
عديدة على المرئيات في لبنان، خالل هذه الحرب، عدم تزويد المقاومة، في غزة، بالمضادات الجوية، 

، )2006وهو ما اثرناه في اطالالتنا التلفزيونية اثناء حرب تموز (من الدول التي كانت تمدها باالسلحة 
وكان واضحا، من هذا القصف التدميري الوحشي لغزة وأهلها، ان . اال اننا لم نلق جوابا عن هذا التساؤل

اسرائيل كانت تهدف، من جراء ذلك، للضغط على المقاومة لعلها تتأثر بالخسائر الجسيمة التي وقعت في 
حركون فينتفضون ضد أهل غزة، من جراء هذا القصف، فتطلب المهادنة، واال، فلعل اهل غزة يت

المقاومة الكراهها على وقف رمي اسرائيل بالصواريخ، اال ان أيا من االمرين لم يتحقق، مما دفع 
 . اسرائيل الى اعتماد الهجوم البري، وكان آخر خياراتها

» حماس«بحسب ما نعتقد، لم تكن اسرائيل تنوي المغامرة في حرب برية ضد :  اسبوعا الحرب البرية2
لم تستسلم ولم ترضخ » حماس« اذ كانت تتصور ان تكلفة هذه الحرب ستكون باهظة، لكن في غزة،

لشروط اسرائيل، رغم كل الضغوط التي انهكتها من جراء الهجمات الجوية على أهلها في القطاع، مما 
اضطر اسرائيل الى ركوب المخاطرة والقيام بهجوم بري على قطاع غزة شهدنا، خالله، على شاشات 

لفزة، كيف كان الجنود االسرائيليون يتقدمون، براً، مجتازين الحدود وقد ثقلت احمالهم، فبدوا منهكين الت
بأثقالهم، ولكن القوات االسرائيلية المتقدمة لم تتعرض لمفاجآت مكلفة، ذلك ان المقاومة لم تسع الى 

 وكذلك ارتال الدبابات العدوة تفخيخ الممرات التي يفترض ان يسلكها العدو في تقدمه، وتفجيرها بجنوده،
التي اخترقت الحدود لم تجد، في وجهها، مقاومة مجهزة بمختلف انواع االسلحة ضد المدرعات، لتنزل 

 . فيها خسائر ال طاقة للعدو بتحملها
 : يمكننا ان نستنتج، من خالل هذا العرض للحرب على غزة، ما يلي: استنتاج

 :  المقاومة1
اد للمعركة، نتج عنه خسائر فادحة في األرواح، خصوصا في أرواح المدنيين من  تقصير فادح في اإلعد

 . أهالي غزة
 اذا كانت المقاومة تعتبر انها حققت انتصارا في وقف الهجوم االسرائيلي وصمودها في الدفاع عن غزة، 

 : فعلينا أن نتساءل
غزة؟ وإن كانت كذلك، فهل كانت عن الحكم في » حماس«أ  هل كانت اسرائيل راغبة، فعال، في إقصاء 

قادرة على ذلك؟ وإن قدرت وأقدمت، فهل كانت ترغب في حكم غزة؟ وإن لم تكن ترغب، فلمن تتركها، 
، وهو »السلطة الفلسطينية«بعد القضاء على حماس؟ خصوصا ان البديل الوحيد لحماس في القطاع هو 

 . ما ال تريده اسرائيل ألسباب سبق ان شرحناها
ا ان نحدد مقاييس االنتصار، أي انتصار، في أي حرب، هل هي منع العدو من التقدم في ارضنا ب  علين

واختراق مواقعنا، وانزال الخسائر الفادحة به مما ال يطيق تحمله فيتراجع؟ أم هي بقاؤنا، كقيادة 
اح وككوادر، رغم اجتياح العدو للعديد من مواقعنا، ورغم ما نزل بأهلنا من خسائر في األرو

 والممتلكات، دون ان نتمكن من الدفاع عنهم دفاعا مجيدا؟ 
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 : حققت، اسرائيل عددا من أهدافها، فهي:   اسرائيل2
 . أ  دمرت الكثير من غزة وانهكت أهلها، في حصار طويل وحرب مريرة

 ب  أنهكت المقاومة دون إنهاء حكمها لغزة، متوقعة استمرار الخالف بين حماس وفتح، كي ال تشكل
 . غزة، مع الضفة، نواة لدولة فلسطينية ال ترغب هي في إقامتها

 . ج  أمنت لنفسها هدنة، لعام ونصف العام، مع خصمها في غزة، أي المقاومة
د  أمنت لنفسها حماية دولية قوامها الواليات المتحدة األميركية ودول حلف األطلسي، وذلك في 

ت المتحدة األميركية، والذي يقضي بحظر دخول األسلحة الى البروتوكول الذي عقدته مع حليفتها الواليا
 . غزة، وقد بدأ تنفيذ هذا البروتوكول، من قبل أميركا والحلف األطلسي، فور انتهاء الحرب

الجامعة «او » !!!الوطن العربي«ه  أدركت اسرائيل، بما ال يقبل الشك، أن أية دولة عربية، من دول 
ها، وأنها أضحت، بما ال يقبل الشك كذلك، الدولة األقوى واألقدر في هذا غير جاهزة لمواجهت» العربية

 . »المحيط العربي الكبير«
في هذه الحرب، » حماس«هل حققت اسرائيل، في حربها على غزة، انتصارا كامال؟ وهل حققت : وبعد

 انتصارا كامال كذلك؟ 
تفوق، في نظرنا، تلك التي حققتها ال نظن، إال أن النقاط التي أحرزتها اسرائيل في هذه الحرب 

طويل جدا، والنصر لمن يفوز في نهاية ... ولكن الصراع على غزة وحولها طويل... »حماس«
 . الصراع

  5/3/2009السفير، 
  

  حملة عابثة  .59
  "معاريف"- شلومو غازيت

 – الهدف األساس . منحت إسرائيل نصرا واضحا   " ورهرصاص مص "ثالثة أسابيع القتال في إطار حملة       
 تحقق بقوة المعلومات االستخبارية الكاملة والدقيقة التي وضعت تحـت           –استئناف اثر الردع االسرائيلي     

تصرفنا في أثناء القتال، بقوة االستخدام المكثف لسالح الجو، بفضل عمل قوات الجيش اإلسرائيلي فـي                
.  منطقة مبنية ومأهولـة بكثافـة      نطاق القطاع األمر الذي اثبت ان القوة البرية ال تتردد في المواجهة في            

فضال عن ذلك، فقد تعلمت قيادة الجبهة الداخلية جيدا دروس لبنان الثانية والقيادة إلى جانـب الـسلطات                  
  .المحلية ادت مهامها على نحو رائع

وقد مرت ستة اسابيع    (كل يوم اضافي يمر منذئذ      . ولكن، من اليوم الذي تحقق فيه وقف النار بدأ التدهور         
 كانون االول،   27هو يوم آخر من الهدر للفرصة، هو يوم آخر يعيدنا الى األيام الصعبة قبل               ) اآلنحتى  

وربما ابعد من ذلك، اذ في حينه كنا ال نزال نعلق اآلمال بالمبادرة بخطوة عسكرية هجومية، اما اليـوم                   
  .فنحن نقف في ظل هدر الفرص وفشل هذه الخطوة

محظور على اسرائيل ان تنطلق     . نا تعليق الذنب على الحملة االنتخابية     أين أخطأنا؟ يحتمل ان يكون ممك     
في خطوة عسكرية كبيرة حين تكون العناصر التي تشكل االئتالف الحكومي تتنافس فيما بينها، قبيل يوم                

محظور االنطالق الى معركة حين يكون لرئيس الوزراء، لـوزير الـدفاع            . صندوق االقتراع المقترب  
  .الخارجية أجندة مختلفة، في ظل المنافسة والمناكفة المتبادلة) زيرةأو و(ولوزير 

ولكن بشكل عملي، بينما انطلق الجيش االسرائيلي جاهزا جيدا الى الحرب، ألقـت الحكومـة بـه الـى                   
لم يكن ممكنا االكتفاء باإلثبات بان قوات الجيش اإلسـرائيلي          . المعركة دون أن تحدد مسبقا أهداف القتال      

كان مطلوبا جـواب    . لى العودة الى الدخول الى القطاع والسيطرة على اجزاء هامة من المنطقة           قادرة ع 
كيف نسعى الى منع استئناف التهريب لوسائل القتـال مـن سـيناء بأنفـاق               : واضح على االسئلة التالية   

 عما يجري؟ ما هو هدف نشاطاتنا فـي       " غض النظر "فيالدلفيا؟ كيف سنفرض على مصر تغيير سياسة        
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 استعراض القوة ام السيطرة على معاقل حماس؟ كيف سنستغل الحملة لتحريـر جلعـاد               –شمال القطاع   
شليت؟ وأخيرا، ما هو إطار ساعة الرمل السياسية التي تحت تصرفنا، وكيف سنستغل ايام العيد التي في                 

  العالم الغربي وتاريخ هدف انتهاء والية جورج بوش في البيت االبيض؟
لة لم تبحث في أوانها، مسبقا، ولم تصبح تعليمات واضحة من القيـادة الـسياسية لـرئيس                 كل هذه األسئ  

وعندها جاء الخطأ االكبر لوقف كل األعمال المبادر اليها من طرفنا واالخراج الفوري لقـوات               . االركان
وأ بمـا ال    في هذه النقطة انهينا القتال في ظروف أس       . الجيش من نطاق القطاع قبل أن يتحقق اتفاق جديد        

هناك وفي حينه لم يتوقف القتال ولم تسحب قوات الجيش اال بعد ان اتخـذ             . يقاس عن حرب لبنان الثانية    
اما فـي   . ، القرار الذي قبلت به ايضا حكومة بيروت، حزب اهللا ودمشق          1701قرار مجلس االمن رقم     

يتبين، إذن، انـه    . روافع ضغط قطاع غزة، فنحن نأمل في الوصول الى اتفاق بعد أن لم تتبقى في ايدينا               
يمكن هدر اهداف استراتيجية ومعركة عسكرية حتى عندما تكون الحملة ذاتها قد نفذت بـال أي شـائبة                  

  . تقريبا
  5/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
 االعتراف بمبدأ الدولتين شرط السلطة للتفاوض مع نتنياهو .60

 هدى الحسيني
محمود عباس رئيس . ة التي يواجهها الفلسطينيونلن يغطي مؤتمر دعم غزة على المشاكل الداخلي

السلطة الفلسطينية يريد حكومة وحدة وطنية توافق على حل الدولتين، وتوافق على االتفاقات الموقعة، 
بأن الحكومة المطلوبة يجب أن تكون حاضنة للمقاومة، وترفض بالتالي أن تميز ما بين » حماس«وترد 

 كالتزامات من الحكومة الفلسطينية، هي تتمسك بأنها فازت في مواقفها كحركة وما بين المطلوب
وعلى هذا يرد صائب عريقات رئيس وفد المفاوضين الفلسطينيين والمقرب جدا من . االنتخابات النيابية

الرئيس الفلسطيني، أنه لم يحدث في التاريخ أن فاز حزب في االنتخابات ليقول الحقا إنه سيلغي قرارات 
إن االلتزامات التعاقدية على المجتمعات «: ويضيف. ة والمبادرة العربية واالتفاقات الموقعةاألمم المتحد

السياسية عبر التاريخ كانت دوما ملزمة للحكومات التي تصل السلطة، سواء بانقالب أو انتخاب أو 
وال من أن تدرك أن أي حكومة فلسطينية ستشكل ستكون جزءا مسؤ» حماس«، وبرأيه إن على »بالوراثة

 .المجتمع الدولي، وسيكون عليها التزامات سياسية ومالية واقتصادية
مع إيران، أدى ذلك إلى » اتفاقية الجزائر«أذكّره، أنه عندما ألغى صدام حسين الرئيس العراقي السابق 

 االتفاقات السابقة تعطي التبرير إلسرائيل للحرب؟» حماس«حرب، فهل إذا ألغت 
إلغاء االتفاقيات وما ترتب بسببها من التزامات على الحكومة ) حماس(طيع لن تست«: يرد عريقات

نقول كشعب فلسطيني وكمنظمة «: ، ويصر على ما يصفه بالنقطة الجوهرية»والشعب الفلسطيني
هذه النقطة يربطها عريقات . »التحرير، إننا نحترم التزاماتنا تجاه الشرعية الدولية والعربية والفلسطينية

يشير إلى أن محمود عباس بعث خطيا إلى اإلدارة . ن أن يحصل في إسرائيل بعد فوز اليمين فيهابما يمك
األميركية واالتحاد األوروبي وروسيا، أنه في حال جاءت حكومة إسرائيلية ورفضت االتفاقات الموقعة 

ن شريكة يجب أال تكو«مع الفلسطينيين، ورفضت مبدأ الدولتين واستمرت في سياسة االستيطان، فـ
إذا أردنا من العالم «من هنا يأتي تمسك السلطة الفلسطينية باالعتماد على أرضية الشرعية الدولية، . »لكم

 .، كما يقول عريقات»أن يساندنا في عزل حكومة إسرائيلية ترفض الشرعية الدولية
م على اإلسراع في بناء يعتقد بعض المراقبين أن بنيامين نتنياهو لن يرفض األسلوب الديبلوماسي ولن يقد

وتوسيع المستوطنات، خصوصا إذا انتهى به األمر لتشكيل حكومة يمينية صرفة، ألن حكومة فيها تسيبي 
فالذين . ليفني أو إيهود باراك ستبرر لنتنياهو التمسك بمواقف متشددة والمحافظة على الوضع القائم

 التبرير للمتشددين، والمزايدة على المتشددين في إسرائيل وفّروا دائما الغطاء أو» االعتدال«يدعون 
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، فالرئيس األميركي الجديد باراك أوباما ليس »أوباما«ثم هناك عامل . »لشن الحروب«دفعت المعتدلين 
الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهذا يعني أن نتنياهو كي ينجح في إطالة عمر حكومته، عليه أن يقدم 

سماح بتدفق المساعدات إلى غزة، والتفاوض من دون مناورات مع الجانب على تجميد المستوطنات، وال
الفلسطيني، ذلك أن ال خيار لديه أمام إدارة مصممة وتتحدث بصوت واحد، من رئيسها إلى وزيرة 

 مليون دوالر إلعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في 900خارجيتها هيالري كلينتون التي التزمت بتقديم 
ميتشل الموفد الجديد للشرق األوسط، إلى مستشار األمن القومي جيمس جونز الذي غزة، إلى جورج 

: حتى اليمين اإلسرائيلي صار يعرف بأن أمام نتنياهو الخيار ما بين. عرف الوضع الفلسطيني عن كثب
ت إليو«ثم لن يكون هناك . االستمرار في بناء المستوطنات وخسارة صداقة اإلدارة األميركية، أو العكس

 .في هذه اإلدارة، ليقول للمعنيين إن الرئيس ال يقصد ذلك، وإن رأي وزيرة الخارجية غير مهم» أبرامز
ال أقول إنه خدعنا، كانت هناك «: أسأل عريقات عما إذا كان يشعر بأن إليوت أبرامز خدعهم، فيجيب
نه ليس سرا أن حكومة ثم يضيف أ. »إدارة أميركية تعمل لمصالحها، ونحن تعاملنا معها وفق مصالحنا

وإذا رفضت االتفاقات الموقعة ومبدأ الدولتين ونبذ االستيطان ورفع «نتنياهو ترفض الشرعية الدولية، 
ويعتمد . »الحصار، فلن تكون شريكا لها، ولن نتفاوض معها، ونريد من العالم أن يعلن أنها ليست شريكا

، إذ طلبت »كاديما« نتنياهو وليفني، زعيمة حزب عريقات على موقفه هذا، انطالقا من اللقاء الذي جمع
منه إذا أراد أن تشارك في حكومته أن يتضمن االتفاق الحكومي مبدأ الدولتين لشعبين وقبول التفاوض 

رفض نتنياهو ذلك فرفضت . القدس، الحدود، المستوطنات، الالجئون، واألمن: حول القضايا الرئيسية
 .ليفني المشاركة

 
لماذا استمررتم في التفاوض مع إيهود أولمرت رغم أن االستيطان تضاعف في زمنه؟ : أسأل عريقات

يجيب أن السلطة تفاوضت مع أولمرت عندما شكلت اإلدارة األميركية لجنة ثالثية برئاسة الجنرال 
 لكن لألسف خذلتنا اإلدارة األميركية ألن ذلك النشاط«فرايزر، وتعهدت كتابة وقف النشاط االستيطاني، 

وعن ردة . »أنا ال أريد أن أغير الحقائق والتاريخ، لكن المفاوضات تعطلت أكثر من مرة(...) استمر 
يدعو إلى حل الدولتين، يفضل عريقات االنتظار لقراءة برنامج » إسرائيل بيتنا«فعله كون حزب 

ريكا لنا ولن نجري فلن تكون ش«الحكومة، فإذا لم يتضمن االتفاقات ومبدأ الدولتين وإيقاف المستوطنات 
 .»مفاوضات معها

عن اتصاالت غير مباشرة، جرت على ثالث مراحل ما » األوبزرفر«يوم األحد الماضي كشفت صحيفة 
من جهة وحكومة إيهود أولمرت من جهة أخرى، وكان ينقل الرسائل قريب من أولمرت، » حماس«بين 

 . وموافقة على هذه االتصاالتفي دمشق وغزة كانت تعلم» حماس«وأكدت الصحيفة أن قيادات 
أكد األخير أن السالم الذي نجح في » جورج ميتشل«عندما عين الرئيس أوباما مبعوثه للشرق األوسط 

وإذا . تحقيقه في أيرلندا الشمالية لم يتم على أيدي المعتدلين، بل عندما شارك المتطرفون في المفاوضات
بحكومة متطرفين، وإذا كانت إسرائيل والعالم الغربي كانت السلطة الفلسطينية تصف حكومة نتنياهو 

حركة متطرفة، فلربما االتفاق السلمي يأتي عبرهما إذا ما رأى الحقا ميتشل أن عليه » حماس«يعتبران 
تطبيق ما جرى في أيرلندا الشمالية على المفاوضات التي سيجريها بين الفلسطينيين وإسرائيل، خصوصا 

 . لتعدل في ميثاقها وتعترف بحق إسرائيل في الوجود، وتتوقف عن العنف»حماس«أن هناك دعوات لـ
، لكنه لم يستغرب إذ يعتقد أن االتصاالت »األوبزرفر«صائب عريقات نفى علمه بما نشرته صحيفة 

ال أفاخر إذا «: وإسرائيل مستمرة، رغم أن األخيرة لم تبلغهم عنها، ولكن» حماس«غير المباشرة بين 
سيؤثر حتما على السياسة اإلسرائيلية، فما تأثيره على الموقف » أوباما« وإذا كان عامل .»كانت صحيحة

» حماس«الفلسطيني وكيف سيتعامل الفلسطينيون، متحدين أو منقسمين مع الرئيس أوباما، ال سيما أن 
 يوضح أرسلت إليه رسالة، سلمها مكتب األمم المتحدة في غزة إلى السناتور جون كيلي عندما زارها؟
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سنقول للرئيس أوباما إن مصالحكم كأميركيين في المنطقة تتطلب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي «: عريقات
والكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وألن حدود أميركا لم تعد كندا والمكسيك، إذ ينتشر 

قة، وعليها بالتالي أن تدرك أنها  ألف جندي، وإن انتشارهم يغير الدور الوظيفي ألميركا في المنط200
 .»ال تستطيع تحقيق االستقرار واألمن إال بتجفيف مستنقع االحتالل اإلسرائيلي

) لن نسمح، وعلى أميركا أن تفعل( الذي يقول إن الفلسطينيين في مواقف التحذير -يستطرد عريقات 
حوار مع العالمين العربي إذا أرادت ال«:  في توجيه رسالة إلى واشنطن-يعتمدون على إرادتهم 

واإلسالمي فعليها نبذ المعايير المزدوجة، وإذا جاءت حكومة في إسرائيل ترفض االتفاقات الموقعة وحل 
عن الدور اإليراني يقول . »الدولتين ووقف االستيطان، فيجب على أميركا أن تعلن أنها غير شريك

لعرب والمسلمين، وال يمكن لفلسطين أن إن قضية فلسطين والقدس أهم من جميع عواصم ا«: عريقات
تكون ورقة تقدم في معابد المساومات، وإن لدى الفلسطينيين القرار الوطني المستقل وعلى الجميع 

لدعم غزة سيضع كل األطراف الفلسطينية على المحك، وأكد العالم أنه » شرم الشيخ«مؤتمر . »احترامه
، بل أثرت سلبا على سمعة إسرائيل في »حماس«ة حرب غزة لم تحل مشكل. مع الشعب الفلسطيني

تعمل حثيثا على » حماس«يتردد أن . القادة الفلسطينيون بدورهم لم يخرجوا أنقياء من حرب غزة. العالم
 .زعزعة مصداقية السلطة في الضفة الغربية ألنها تتطلع للسيطرة على غزة والضفة والقرار الفلسطيني

طة للتعلم من األخطاء الكثيرة السابقة، واستعادة بعض مصداقية لديها، الفرص متوفرة اآلن أمام السل
بالعمل على » حماس«واالستفادة من اعتراف العالم بسلطة محمود عباس، فتبدأ بتسجيل النقاط في مرمى 

قد تكون الطريق إلى » غزة«المالية، ألن » الحسابات«رفع الحصار عن غزة، والتمسك بالشفافية في 
  .فلسطينية المستقلةالدولة ال

 5/3/2009الشرق األوسط، 
  

 شاليط أوالً وأخيراً  .61
 ماجد عزام  

. ، هذا هو العنوان العريض للقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر األسبوع الماضي»شاليط أوالً«
وفتح القرار هو في األصل اقتراح لرئيس الوزراء إيهود أولمرت بعدم التوصل إلى تهدئة ورفع الحصار 
 .المعابر مع قطاع غزة إال بعد التوصل إلى صفقة تبادل لألسرى تستعيد إسرائيل بموجبها جلعاد شاليط

-الموقف اإلسرائيلي المستجد يوجه في الشكل والمضمون صفعة لكل الجهود، وحتى للدور المصري 
ق مبدأ شاليط أوالً  وتعيد ترتيب األولويات واعتبار صفقة تبادل األسرى وف-حسب تعبير عاموس جلعاد

مدخالً للتوصل أو العبور نحو ترتيب واتفاق التهدئة، بدالً من اعتبار التهدئة حسب التصور المصري 
بمثابة الممر الضروري نحو خلق الظروف المالئمة ألجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى عادلة 

 .ومتوازنة
ية الكتشاف أسرار وخلفيات الموقف المستجد يجب التنقيب جيدا في كواليس ودهاليز السياسة اإلسرائيل

إسرائيل ال تملك سياسة «ألولمرت، حيث نجد أنفسنا أمام ترجمة حرفية لمقولة هنري كيسنجر الشهيرة 
، فأولمرت يهدف إلى تحقيق مجد شخصي يمحو به ليس فقط وصمات »خارجية، إنما سياسة داخلية فقط

رة حوله، بل ووصمة أسر شاليط في بداية واليته منذ ثالث عار حربي لبنان وغزة وقضايا الفساد المثا
. هذا ربما يفسر حديثه عن الكرامة في تبرير اقتراحه القرار للمجلس األمني المصغّر. سنوات تقريبا

ضمن المنحى الشخصي أيضاً يرغب إيهود أولمرت بتصفية الحساب مع إيهود باراك، بعدما أضحى هذا 
أولمرت لم ينس لباراك أنه . االنتخابات، يعد أيامه األخيرة في وزارة الدفاعاألخير ضعيفاً مهانا بعد 

عجل سيرورة سقوطه من الحكم بعدما دفع حزب كاديما باتجاه اختيار قيادة جديدة أو مغادرة الحكومة، 
اآلن يصف . وهي الخطوة التي أدت في المحصلة إلى الذهاب إلى االنتخابات ضمن أمور أخرى طبعاً
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رت باراك بالمتردد والالمسؤول بحجة موافقته مرتين على تهدئة مع حماس دون ضمان بإعادة أولم
 .جلعاد شاليط إلى البيت

إيصال األمور إلى حافة الهاوية : في السياق السياسي يمارس إيهود أولمرت سياسة إسرائيلية تقليدية
 تنازالت جديدة، وهي السياسة التي لتثبيت التنازالت التي تم الحصول عليها، ومن ثم السعي النتزاع

إننا في الحقيقة «اتبعت بنجاح مع السلطة الفلسطينية خالل عقد التسعينيات ودفعت شيمون بيريز للقول 
غير أن أخطر ما في الخطوة اإلسرائيلية النية في التنصل نهائيا من التهدئة، مع إبقاء . »نفاوض أنفسنا

وبتفصيل أكثر، يعتقد أولمرت، وحسب . فوق رقاب الفلسطينيينالمعابر مغلقة وسيف الحصار مسلطاً 
تقارير أجهزته األمنية، أن حماس تلقت ضربة قاصمة أضعفتها وباتت غير قادرة على تهديد إسرائيل 
بشكل جدي، وبالتالي ال بد من استغالل ذلك، مع ورقة إعادة اإلعمار النتزاع صفقة تبادل أسرى وفق 

ون تعهد صريح بالتهدئة مع إبقاء المعابر مفتوحة جزئياً إلدخال المواد األساسية الشروط اإلسرائيلية، د
فقط، واالعتماد على جهود مصرية ودولية لمنع وصول السالح إلى قطاع غزة، وهو المطلب الثاني 

 .على الئحة أولويات أولمرت ومجلسه األمني بعد استعادة جلعاد شاليط
متغطرس شخصيا وسياسيا، وفي جميع األحوال يجب على أولمرت أعتقد أننا بصدد موقف إسرائيلي 

في «: قراءة وفهم المرافعة الغاضبة األخيرة لمرؤوسه عاموس جلعاد، التي نشرتها صحيفة معاريف
لم يزر . أين عوفر ديكل؟ حسب علمي هو ليس في البالد. قضية جلعاد شاليط أيضا ال نعرف ماذا نريد

ومنذ . ، وهذا كل شيء)لحماس( اسما 70في البداية نقلنا . في رحلة شخصيةهو . القاهرة منذ وقت بعيد
 أبهذا الشكل نسعى الستعادة جلعاد؟. ذلك الوقت اختفينا

هكذا هي . دون ذلك لن نحصل على جلعاد. من دون األسرى الذين يطلبونهم لن يطلق سراح جلعاد
إال إذا مررت بالصدفة فوق البئر . ل عليهحتى لو قمت باحتالل غزة كلها لن تحص. العادات عند العرب

رئيس الوزراء لم يتعامل مع .  يموتون من الجوع، ولن يسلموه-الفلسطينيون-هؤالء . الذي يتواجد به
وإلى أين . ال أفهم ما يحصل. وأصبح فجأة شاليط أوال. هذا الملف حتى يومنا هذا، وفجأة، غير الترتيب

 .»ينفضون يدهم من القضية؟ ما الذي سنجنيه؟) المصريون(يقود ذلك، إلى إهانة مصر وجعلهم 
لن يحصلوا على شاليط إال وفق شروط حماس والمقاومة العادلة : لخّص عاموس جلعاد القصة كلها

، إلى غياهب النسيان، وليس »رون آراد«والمحقة، والمناورات واألالعيب األخيرة قد تُلحق شاليط بـ 
 . األمن اإلسرائيلي وعلى مستويات مختلفة داخليا وخارجياذلك فقط بل قد ترتد سلبا على
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