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***  
  

  لحكومة الجديدةلليط ويحذرون نقل ملفه ار صفقة ش يطالبون أولمرت اقراإسرائيليونوزراء  .1
العبرية ان وزراء اسرائيليين حذّروا مـن أن عـدم          ' هآرتس'قالت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  

اقرار الحكومة الحالية لصفقة تبادل األسرى مع حماس واستعادة الجندي األسير في قطاع غزة، غلعـاد                
ة التي يعمل رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على تشكيلها ويتوقع           شليط، قبل تنصيب الحكومة المقبل    

أن تكون حكومة يمينية ضيقة، سيؤدي الى ابقاء شليط في األسر لفترة طويلة، مشيرة الـى أن أكثريـة                   
الوزراء االسرائيليين يؤيدون التوصل الى صفقة تبادل أسرى مع حماس تحسبا من عدم موافقة الحكومة               

  . على تبادل أسرى في الفترة القريبةاليمينية
وكتبت الصحيفة أيضا أن كالً من وزير المواصالت، شاؤول موفاز، ووزير البنية التحتية، بنيامين بـن                
اليعازر، ووزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، وكذلك الوزيرين روحاما أبراهام وغدعون عزرا، وجهوا             

جهاز األمن الى تسريع الخطى النهاء صفقة التبادل، من خالل          دعوة لرئيس الحكومة، ايهود أولمرت، و     
اطالق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ وتخطيط هجمات قتل فيها اسرائيليون وتصنفهم اسرائيل بأن              

  .أيديهم ملطخة بالدماء مقابل تحرير شليط
وقت المتبقي حتـى تنـصيب      ونقلت الصحيفة االسرائيلية عن الوزير موفاز قوله في جلسات مغلقة أن ال           

وعلى ما يبدو أن الحكومة المقبلة ستكون حكومـة         . الحكومة الجديدة هو نافذة فرص القرار صفقة شليط       
يمين ضيقة وأنا لست مقتنعا بأنها سترفع يدها لتأييد صفقة كهذه، على حـد تعبيـره، وزاد قـائالً انّـه                     

الوة على ذلك، فانّه مـن الممكـن أن يـتم           ع. سيستغرق وقتا حتى تدرس الحكومة الجديدة قضية شليط       
استبدال أشخاص مركزيين يعالجون هذه القضية، ما سيؤدي الى تأخير تنفيذها ولذلك فان ثمـة أهميـة                 

  .الغالق القضية خالل فترة والية الحكومة الحالية
 أن معظمهم   وساقت الصحيفة قائلة انّها قامت باستمزاج آراء الوزراء في حكومة أولمرت الحالية، وتبين            

وبمن فيهم وزراء حزب شاس األربعة، سيؤيدون اطالق سراح أسرى فلسطينيين ملطخة أيديهم بالـدماء               
كذلك دعا وزير البنية التحتية الى طرح الصفقة على الحكومة من أجل            . مقابل الجندي االسرائيلي األسير   

ك فوراً، خالل والية الحكومـة الحاليـة،        المصادقة عليها قبل استبدال الحكم، محذراً من أنّه اذا لم يتم ذل           
  .فانه ستُطرح في المستقبل أسئلة صعبة فيما يتعلق بمصير شليط

                    من ناحيتها قالت وزيرة التربية والتعليم انّه يجب مناقشة قضية شاليط فـي الحكومـة اآلن، واال فـان
  .اسرائيل ستفقده، على حد تعبيرها

استعداد للموافقة على دفع الثمن الكامل في اشارة الى قائمة مؤلفـة            وأكدت الوزيرة االسرائيلية أنّها على      
 أسيرا تطالب حماس باطالق سراحهم مقابل شليط، فيما ال تزال اسرائيل تـرفض حتـى اآلن                 450من  

اطالقهم جميعهم وتوافق على اطالق مائة أسير منهم، يشار الى أن المقربين من نتنياهو نقلوا عنه قولـه                  
 .يير مسار المفاوضات حول شليط، وال يستبعد التدخل األمريكي البرام الصفقة مع حماسانّه يريد تغ

  6/3/2009القدس العربي، 
  

  يسلط الضوء على العالقة بين مصر وحماس  " الزيتونة "ـيد لد جإصدار .2
وتطوراتها، ) حماس(صدر في لبنان كتاب يسلّط الضوء على عالقة مصر بحركة المقاومة اإلسالمية 

  .2005آذار  /صوصا بعد الحوار الفلسطيني الذي عقد في القاهرة في مارسوخ
ويقع في " مصر وحماس"، عنوان "الزيتونة للدراسات واالستشارات"ويحمل الكتاب الصادر عن مركز 

  . صفحة وهو تقرير من إعداد قسم األرشيف والمعلومات في المركز88



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1365:         العدد       6/3/2009الجمعة  :التاريخ

ة نت إلى نسخة منه أن الكتاب يرصد الدور المصري في وجاء في بيان لمركز الزيتونة توصلت الجزير
ملفات الحوار الوطني الفلسطيني، والتهدئة، وصفقة تبادل األسرى، ويعرض موقف مصر من فوز 
حماس باالنتخابات التشريعية  وسيطرتها على قطاع غزة، وما تبعه من حصار وعدوان عسكري 

شكّل امتدادا للعالقة التي جمعتها بالفلسطينيين، ويذكر الكتاب أن عالقة مصر بحماس ت .إسرائيلي
  .بوصفها العبا رئيسيا في المعادلة الفلسطينية منذ بداية الصراع العربي اإلسرائيلي

ويستعرض الكتاب أهم مراحل العالقة بين مصر وحماس منذ ميالد الحركة وصوال إلى العدوان 
  .كانون الثاني الماضي/ يناير18 و2008ول كانون األ/ ديسمبر27اإلسرائيلي على قطاع غزة بين 

واعتبر الكتاب ذلك العدوان حلقة جديدة في مسلسل العالقة الحساسة بين مصر وحماس، حيث لم يغفل 
الموقف المصري الرسمي توجيه النقد إلى الحركة، على الرغم من إدانته للعدوان وتحميل إسرائيل 

  .مسؤولية ما أسفر عنه من شهداء وجرحى
اإلصدار السابع من سلسلة تقارير المعلومات التي تصدر عن مركز " مصر وحماس"تبر كتاب ويع

الزيتونة بشكل دوري بهدف تسليط الضوء على إحدى قضايا المنطقة العربية واإلسالمية، وخصوصا 
  .فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني

  3/3/2009الجزيرة نت، 
  

   جديدة"ورقة مصرية" تّم على قاعدة  الفلسطينيالحوار الوطني .3
 إن الحوار الوطني الفلسطيني الشامل "الحياة" قالت مصادر فلسطينية في غزة لـ : فتحي صباح-غزة 

عقد في القاهرة أواخر الشهر الماضي على قاعدة ورقة مصرية للحوار شكلت بديالً من ورقة سابقة 
المبادئ األساسية "أرسلت ورقة وأضافت أن القاهرة  .كانت لمعظم الفصائل مالحظات جوهرية عليها

 الحوار بديال عن السابقة التي إلى الفصائل الفلسطينية أواخر الشهر الماضي مرفقة بدعوة إلى "للحوار
 10 عشية الحوار الشامل الذي كان مقرراً عقده في القاهرة في "المشروع الوطني الفلسطيني"حملت اسم 

  . تشرين الثاني11و 
 تعديالت طفيفة عليها، إدخالدئ األساسية حظيت بموافقة كل الفصائل، بعد وأوضحت أن ورقة المبا

 أن األهداف المتوخاة من الحوار ظلت في إلىوأشارت . خصوصاً أن المالحظات عليها لم تكن جوهرية
 تفعيل منظمة وإعادة حال االنقسام وتوحيد مؤسسات السلطة، إنهاءالورقتين على حالها، أال وهي 

 بناء وإعادةلسطينية وتطوير هياكلها ومؤسساتها المهترئة، وتشكيل حكومة واحدة موحدة، التحرير الف
  .المؤسسة األمنية على أسس جديدة

ارتباطاً بما سبق أن بحثته مصر مع "وجاء في الورقة الجديدة التي حصلت الحياة على نسخة منها أنه 
ثنائية التي أجريت معهم في القاهرة خالل الفترة قادة التنظيمات الفلسطينية وممثليها خالل المحادثات ال

، وما تم خاللها من توافق 2008كتوبر عام أ / تشرين األول8 وحتى 2008 عام أغسطس / آب25من 
على مجموعة مبادئ وقواسم مشتركة تشكل القاعدة الرئيسة إلنهاء حال االنقسام وترتيب البيت 

كومة توافق وطني محددة المهمات والمدة وال تسمح بعودة تشكيل ح: الفلسطيني، تم االتفاق على اآلتي
لى إعادة إ إضافةالحصار، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون االنتخابات الفلسطيني، 

هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقاً 
  .")2006 يونيو /حزيران(ووثيقة الوفاق الوطني ) 2005 مارس /آذار (التفاق القاهرة

ونصت الورقة على أنه من أجل وضع هذه المبادئ والقواسم المشتركة موضع التنفيذ تم االتفاق على 
التوجيه "الحكومة، واالنتخابات، واألمن، ومنظمة التحرير، والمصالحات الداخلية، و: تشكيل اللجان اآلتية

  .من مصر والجامعة العربية) وأعضاؤها( التي تشكل مرجعية عمل اللجان "العليا
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استثماراً لقوة الدفع التي نجمت عن هذا الحوار، تقرر أن تعقد اللجان أعمالها في "وقالت الورقة إنه 
دأ القاهرة لبحث التفاصيل الالزمة، وتحديد أسس الحل، وبلورة آلياته استناداً لمبدأ التوافق، على أن تب

عملية التنفيذ الفعلي بالتنسيق بين مصر والجامعة العربية التي ستتولى عملية اإلشراف والمتابعة 
  ."ومساعدة األطراف على التنفيذ

يدركون طبيعة المتغيرات اإلقليمية والدولية والمخاطر المحدقة بالوضع "وأضافت أن المجتمعين 
ة الفلسطينية تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبية الفلسطيني الحالي وإيمانهم بأن المصلحة الوطني

والتنظيمية واتفاقهم على تجريم االقتتال والعنف الداخلي، وأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة إلنهاء أي 
خالفات، يحدوهم األمل في التعاون الصادق والمثمر من أجل إنجاح هذا االتفاق التاريخي، وهم على 

تطلب استثمار مناخ التهدئة وتضافر كل الجهود إلعادة وحدة الشعب ووحدة قناعة بأن المرحلة المقبلة ت
 أيام 10وتعديالً على الورقة، اتفق على عقد اللجان الخمس جلسات متواصلة في القاهرة لمدة . "الوطن

  .إليهااعتباراً من العاشر من الجاري كي يتسنى لها انجاز المهمات الموكلة 
رحت أن تشارك كل التنظيمات في اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير مصر اقت"وحسب الورقة، فإن 

الفلسطينية، بينما تشارك كل من حركتي فتح وحماس وخمسة فصائل يتم التوافق عليها، في اللجان 
  ). المصالحة الداخلية- االنتخابات - األجهزة األمنية -الحكومة (األخرى 

 الشهر الماضي على أن تكون اللجان مفتوحة 26ل في لكن الفصائل توافقت أثناء جلسة الحوار الشام
أمام أي فصيل يرغب بالمشاركة فيها، فضالً عن اشراك ممثلين عن الفصائل في لجنة التوجيه العليا، 

  .بناء على اقتراح ممثلين عن الجبهتين الشعبية والديموقراطية بضم األمناء العامين للفصائل أو نوابهم
 في الرأي وقع بين حركتي فتح وحماس في ملفين من ملفات الحوار، مضيفة وقالت المصادر إن خالفاً

أن حماس اعترضت على وصف المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتم تجاوز 
، )2005(الخالف على أساس القبول باعتبارها ممثالً شرعياً وحيداً على قاعدة ما ورد في اتفاق القاهرة 

  ).2006( الوطني ووثيقة الوفاق
 القيادة العامة طالل ناجي لعب دوراً فاعالً في - أن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلىوأشارت 

. هذا الموضوع بالتمسك باعتبار المنظمة ممثالً شرعياً وحيداً، وإقناع ممثلي حماس المتحالفة معها به
نتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، اذ قُدم وأوضحت أن نقطة الخالف الثانية تعلقت بتحديد موعد اال

، ما أثار اعتراض حماس، وتم تجاوز الخالف 2010 يناير عام / كانون الثاني25اقتراح أن تعقد  في 
ولفتت الى أن ناجي اقترح  .بالنص، على أن تنظم االنتخابات في موعد يتحدد وفقاً لما ينص عليه القانون

ن عن نتائج الحوار، فوافق الجميع، فكتب عضو المكتب السياسي للجبهة على المتحاورين إصدار بيا
الشعبية جميل المجدالوي مسودته، وتال رئيس وفد فتح أحمد قريع البيان في المؤتمر الصحافي في ختام 

  . تعديالت عليهإدخالأعمال جلسات الحوار، بعد 
  6/3/2009الحياة، 

 
  "شرم الشيخ"ـشيد بويالستيطان ورفع الحصار يدعو لوقف او المصالحة يؤكد أهميةفياض  .4

 عبد الرؤوف ،القدس المحتلةورام اهللا  نقالً عن مراسلها في 6/3/2009الوطن، السعودية، نشرت 
وقف األنشطة االستيطانية "على أن   رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض شدد أنأرناؤوط

ام بحل الدولتين، والشرط الذي ال يمكن تجاوزه واالجتياحات، يشكالن المدخل الضروري لحماية االلتز
وأكد فياض خالل استقباله أمس في رام اهللا رئيس البرلمان الدولي ثيو . إلعادة المصداقية لعملية السالم

العمل باتفاقية المرور والحركة "بن جوريراب يرافقه األمين العام لالتحاد أندريه جونسون، على ضرورة 
رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنعاش االقتصاد الفلسطيني من خالل إزالة القيود ، بما يضمن 2005لعام 

كما أكد على أهمية جهود المصالحة والحوار الذي تقوده مصر لتشكيل ". على حركة األفراد والبضائع
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حكومة انتقالية، تعيد الوحدة للوطن، وتوحد مؤسسات الشعب الفلسطيني وسلطته، وتحمي إنجازات النظام 
ديمقراطي الفلسطيني من خالل التحضير النتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في بداية العام المقبل، بما ال

وثمن فياض موقف االتحاد البرلماني . يضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لتنفيذ استحقاقات عملية السالم
 كامل العضوية في االتحاد، الدولي بقبول المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية عضواً

  .تعبيراً عن دعمه للشعب الفلسطيني
من جانبه أشاد ثيو جوريراب، بنتائج مؤتمر الشيخ إلعادة إعمار غزة، مشددا على أهمية أن يتمكن 

 بوقف األنشطة االستيطانية، ورفع الحصار "إسرائيل"اإلجماع الدولي الذي تمخض عن المؤتمر من إلزام 
طيني بما يمكن السلطة الوطنية من تنفيذ خطتها إلعادة إعمار القطاع، والنهوض عن الشعب الفلس

وجدد دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه الكامل للعيش بسالم في . باالقتصاد الفلسطيني
  .كنف دولته المستقلة

  خاللياض اعتبرسالم فأن وكاالت ال ونقالً عنرام اهللا المحتلة  من 6/3/2009الدستور، وأضافت 
تمثل بإعادة وضع القضية الفلسطينية على "  نتائج مؤتمر شرم الشيخأهمن احد  أجلسة لمجلس الوزراء

، الجاهزية الدولية أولها: ن المؤتمر أكد على ثالث رسائل أساسيةإ"، مضيفا "رأس جدول االهتمام الدولي
ولية بالنظام المالي الفلسطيني، وثالثا وهو األهم  إعمار قطاع غزة، والثانية، الثقة الدةإعادالكاملة لدعم 

ما أكده اإلجماع الدولي على أنه إذا ما كان لعملية إعادة اإلعمار أن تتم، فإن ذلك يحتم على إسرائيل أن 
  ".تتصرف باالتجاه الصحيح، وأن تلتزم برفع الحصار

  
  القدس بوقف مخططاتها في "إسرائيل"عريقات يدعو المجتمع الدولي إللزام  .5

 صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، مدير عام وزارة .التقى د: أريحا
وأكد عريقات أن التزام الرئيس محمود  .الخارجية السويدية يورن ليرفال، يرافقه القنصل السويدي العام

د األوروبي االلتزام بتطبيق نفس عباس باالتفاقات الموقعة والشرعيات العربية والدولية، يحتم على االتحا
المعايير على أية حكومة إسرائيلية ترفض مبدأ الدولتين واالتفاقات الموقعة، وتستمر في النشاطات 
االستيطانية، وفرض الحصار واإلغالق، مشيراً إلى أنه في حال رفضت إسرائيل هذه المبادئ فلن تكون 

ت سياسية معها، وعلى المجتمع الدولي أن يعتبر مثل شريكاً لمنظمة التحرير، ولن تكون هناك مفاوضا
وأوضح عريقات أن تهديد الحكومة اإلسرائيلية بتدمير المنازل في حي  .هذه الحكومة ليست شريكة

االستيطاني الذي يربط مستوطنة ) E1(البستان والشيخ جراح في القدس الشرقية، والنية لبناء مشروع 
ة، يجب أن يتوقف، وعلى المجتمع الدولي إلزام الحكومة اإلسرائيلية مع القدس الشرقي" معاليه أدميم"

بوقف كافة هذه السياسات، وإن نفذت إسرائيل هذه المخططات، فستكون حكمت سلفاً على تدمير الجهود 
  .المبذولة لصناعة السالم

 6/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  ابعة لعباسإدارة أوباما تخطط لتوسيع برنامج لتعزيز قوات األمن الت .6
قال مسؤولون، أمس، إن إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تخطط لتوسيع برنامج لتعزيز : )رويترز(

 دعماً" إسرائيل"وأبدت . قوات األمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة
وقال مسؤولون أمريكيون . المقاومين للبرنامج األمني كاختبار لقدرة السلطة على كبح جماح مبدئياً

وغربيون اشترطوا عدم ذكر أسمائهم إن إدارة أوباما تخطط لتعزيز المساعدة األمنية بما في ذلك تمويل 
 مليون دوالر 130 لتصبح %70تدريب تقوم به الشرطة األردنية في قاعدة قرب عمان بنسبة تصل إلى 

  . مليون دوالر العام الماضي75بعدما كانت 
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بينما حظي البرنامج بدعم الحزبين الكبيرين في الكونجرس األمريكي، إال أنه قد يقابل بمعارضة إذا و
وسيسمح التمويل . أسفرت محادثات مصالحة بين حركتي حماس وفتح عن تشكيل حكومة وحدة أخرى

 وتقدم .اإلضافي بزيادة عدد الكتائب الفلسطينية التي تخضع للتدريب وتزويدها بمزيد من المعدات
  . فتقدمها دول عربيةاألسلحةالواليات المتحدة معدات غير مميتة مثل العربات أما 

 الوطني التابعة لعباس وحرس الرئاسة لتدريب تموله الواليات األمن من قوات 1600وخضع نحو 
ة وانتشر الكثير منهم منذ ذلك الحين في مدن كبيرة بالضف. 2008 يناير /المتحدة منذ كانون الثاني

  .الغربية من بينها جنين ونابلس وأجزاء من الخليل
  6/3/2009الخليج، 

  
  شراء منازل الفلسطينيين الذين يرغبون بيعها حتى ال تذهب إلى الصهاينةبواطنة يعرض  .7

أعلن الشيخ جمال بواطنة وزير األوقاف في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية  ":الخليج"رام اهللا، القاهرة 
ته لشراء منازل الفلسطينيين الذين يرغبون في بيعها وبالثمن الذي يريدونه على أن يدفع استعداد وزار

هذا الثمن من أموال بيت المال أو صندوق الزكاة الفلسطيني حتى ال تذهب البيوت الفلسطينية إلى أيدي 
ي بدأ وأضاف بواطنة على هامش فعاليات مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الذ .الصهاينة

يجب أن يحاكم " إسرائيل"أعماله أمس في القاهرة إن المواطن الفلسطيني الذي يجرؤ على بيع بيته ل 
بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدا أنه شخصيا ال يرى أن هناك أي فلسطيني يجرؤ على فعل ذلك، وأن ما 

هود لمدة ألف عام غير صحيح ذكرته وسائل اإلعالم األجنبية من قيام بعض الفلسطينيين بتأجير بيوتهم للي
والهدف منه ضرب الوحدة الفلسطينية، مطالبا وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية بالبعد عن إثارة مثل 

  .هذه األمور
  6/3/2009الخليج، 

  
  صرف رواتب موظفي غزةة مسؤولية عرقل"إسرائيل"ل سلطة النقد الفلسطينية تحّم .8

ل للبنوك العاملة في ا ما زالت تعيق إدخال األمو"إسرائيل" إن أمسية  الفلسطينقالت سلطة النقد: رام اهللا
بذلنا كل الجهود اإلقليمية والدولية بهدف إدخال النقد الالزم إلى "وأضافت في بيان . قطاع غزة

المصارف العاملة في قطاع غزة بهدف دفع رواتب الموظفين اليوم، إال أن إسرائيل وضعت العراقيل ما 
واعتبرت السلطة أن . "ال النقد الالزم حتى اللحظة وبالتالي عدم مقدرتنا على دفع الرواتبحال دون إدخ

ومن شأن خطوة كهذه، أن .  تتحمل وحدها المسؤولية عن تمكنها من صرف الرواتب للموظفين"إسرائيل"
ن  مليو125 ألف موظف في قطاع غزة، يحتاجون شهريا إلى رواتب تقدر قيمتها بأكثر من 77تحرم 

  . دوالر، من اإليفاء بالتزاماتهم اليومية وسط حصار شديد
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية إن مجلس النقابة يحمل إسرائيل المسؤولية 
 .الكاملة عن تأخير الرواتب، وذلك من خالل عدم السماح بإيصال المبالغ الالزمة للبنوك في غزة

إسرائيل لم تسمح لغاية اآلن بإيصال الرواتب لقطاع غزة، وهذا سيحرم نصف وأوضح زكارنة أن 
 .مليون شخص من أسباب العيش ويزيد معاناتهم

  6/3/2009الشرق األوسط، 
  

   قرار الجنائية بتوقيف البشيرونديني ونمسؤولون فلسطيني .9
حكمة الجنائية  إصدار المونأدان مسؤولون فلسطيني:  عاطف دغلس،ضياء الكحلوت - نابلس، غزة

 .الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير التهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور
وقال وزير التخطيط والعمل بحكومة تسيير األعمال برام اهللا في تصريح للجزيرة نت، إن هذه المحكمة 
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وأضاف عبد اهللا أن  ."إسرائيل"ـ ى كلن ينظر إليها باحترام إذا لم تالحق الدول التي ترتكب جرائم كبر
وخصوصا إسرائيل التي تمارس االعتداء والحصار واإلغالق "هناك دوال تحتل أخرى وتنتهك حقوقها 

مشيرا إلى أن مالحقة البشير لن تحل مشكلة وإنما ستصعدها وستقود " يوميا على الشعب الفلسطيني
  .نيلحرب أهلية واسعة النطاق يدفع ثمنها الشعب السودا

ومن جهته رأى عضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير نصر اهللا أن إصدار المذكرة يدل بوضوح على 
 وأكد للجزيرة نت أن ازدواجية  .غياب العدالة الدولية، وأن القانون الدولي يطبق فقط على الدول الفقيرة

تجعلها تبدو وكأنها مجرد أداة المعايير التي تقوم على أساسها محكمة الهاي الدولية تضعف مصداقيتها، و
  .بيد الدول الكبرى تستخدم لضرب هذه الدولة أو تلك

أما أحمد الخالدي خبير القانون الدولي ووزير العدل السابق بالحكومة التي شكلتها حماس مطلع عام 
  . فأكد للجزيرة نت أن هذا قرار سياسي، ونوع من ترتيب األوضاع بمنطقة الشرق األوسط2006

 5/3/2009رة نت، الجزي
  

  "لحلحلة ملف األسرى"أبو مرزوق التقى الجعبري ": الحياة" .10
أن الهدف األساسي من الزيارة السرية التي قام بها نائب " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 

رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق لغزة الجمعة الماضي والتي استغرقت ساعات هو عقد لقاء 
أحمد الجعبري الذي له اليد العليا " حماس"، الجناح العسكري لحركة "كتائب عز الدين القسام "مع رئيس

  .في قرار إطالق الجندي االسير في غزة غلعاد شاليت
أن رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان " الحياة"واوضحت مصادر فلسطينية متطابقة لـ 

، الفتة إلى أن أبو مرزوق توجه إلى غزة عبر "صفقة األسرىلتعجيل إتمام "هو صاحب هذه الفكرة 
. معبر رفح بعد حصول سليمان على ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض له خالل رحلته الخاطفة إلى غزة

على رغم أن من قام بأسر شاليت هي كتائب القسام بالمشاركة مع جيش االسالم وكتائب : "وأوضحت
قسام هي صاحبة القرار في هذا الشأن، والجعبري هو المسؤول المباشر عن المقاومة الشعبية، إال أن ال

سالمته، وهو الذي خبأه وشارك بشكل رئيسي في وضع أسماء األسرى الذين تطالب حماس بإطالقهم 
  ".والتي سلمت الى اإلسرائيليين عبر المصريين

 على آلية صفقة تبادل األسرى بل الجعبري لم يكن موافقاً"أن " الحياة"وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ 
كان يريد إبرام الصفقة وفق مرحلة واحدة وليس ثالث مراحل، إال أن رئيس الوفد األمني المصري 
حينذاك اللواء برهان حماد عقد محادثات مكثفة مع الجعبري استمرت أربع ساعات استطاع خاللها 

افة إلى ثقة الجعبري في مصر كوسيط ال إقناعه بالموافقة، شارحاً له أن هناك ضمانات مصرية، إض
وأضافت أن برهان تمكن ". يمكن أن يتدخل إال لمصلحة الحركة واألسرى الفلسطينيين، وأقنعه باآللية

 150كذلك من إقناع االسرائيليين بالقبول بهذه اآللية، موضحة أن االسرائيليين كانوا يريدون اطالق 
  . في مقابل وصول شاليت إلى اسرائيلأسيرا فلسطينيا فقط في المرحلة األولى

ورأت المصادر أن االشكالية الحالية هي االسماء فقط، موضحة أن إسرائيل وافقت على اآللية التي سيتم 
لكنها ما زالت تعارض اطالق اسماء محددة بعينها رغم ما أبدته من مرونة "وفقها إبرام الصفقة واألعداد 

، الفتة إلى أن إسرائيل كانت موافقة "300 اسماً من أصل 220فقة على في الرد االسرائيلي األخير بالموا
المفاوضات التي تقودها مصر : "وقالت المصادر.  اسماً فقط76طوال العام ونصف العام الماضيين على 

إال أن المفاوضات الماراثونية "او االسرائيليين " حماس"في ملف األسرى مستمرة، ولم تتوقف سواء مع 
اشرة والمتوقع عقدها بين حماس واسرائيل لم يتم تحديد موعدها بعد ألن األمور لم تتضح بما غير المب

  ".فيه الكفاية لضمان نجاحها وإحراز نتيجة ملموسة تتوج بإبرام الصفقة تنهي هذا الملف
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الرجل القوي في القسام وعنصر من عناصر "الجعبري بأنه " الحياة"ووصفت مصادر مصرية تحدثت لـ 
، موضحة أن اسرائيل قتلت اثنين من ابنائه وأحد "وى ينفذ ما يقوله وال يملك أحد أن يلوي ذراعهالق

 عاماً في السجون االسرائيلية وعومل معاملة سيئة، مرجحة 15إخوانه وزوج ابنته، وكان معتقالً لمدة 
لقد قال : "توتابع. رفضه إجراء أي تعديل على قائمة االسماء التي شارك في وضعها إال بشروطه
  ".الجعبري يوماً لنا أن شاليت سيتعلم العربية، في إشارة إلى أن مدة أسره ستكون طويلة

  6/3/2009الحياة، 
  

   أمريكية-مع السودان ضد المؤامرات الصهيو مشعل يتصل بالبشير ويؤكد تضامن حماس .11
 االعتقـال التـي     عن إدانته لمـذكرة    أعرب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       .: دمشق

أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك خالل اتصال هاتفي أجـراه               
وأكد مشعل فـي بيـان       .مشعل مع البشير عقب إعالن المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة التوقيف          

مـع  " حمـاس "تضامنه وحركة   ، على   )3-5(صحفي، تلقى المركز الفلسطيني نسخة منه اليوم الخميس         
السودان رئيسا وحكومةً وشعبا، في مواجهة هذه المؤامرة األمريكية والصهيونية، التي تستهدف السودان             

  .من خالل رئيسه
  5/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  على الحكومة القادمة االلتزام بمنظمة التحرير: شعث .12

نية الخميس بأن الفصائل الفلسطينية سلمت الجانب المصري        اكدت مصادر فلسطي   :ـ وليد عوض   رام اهللا 
قوائم باسماء ممثليها للجان المصالحة التي اتفق على تشكيلها في الجلسة االفتتاحيـة للحـوار الـوطني                 

  .الفلسطيني في القاهرة نهاية االسبوع الماضي
وفد فتح لحوار القاهرة     ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مصر عضو          ،   الدكتور نبيل شعث   قال
الفصائل سلمت مصر ردودهـا واسـماء اعـضائها للجـان     ' ان :لالذاعة الفلسطينية الرسمية الخميس   ،  

  .مشيرا الى ان الفصائل الفلسطينية كافة ستشارك في االجتماعات المرتقبة للجان المصالحة' المصالحة
مؤخرا ما بين قيادات من فتح وحماس       ومن ناحية اخرى اوضح شعث انه اتفق في اللقاءات التي عقدت            

في القاهرة على ان تلتزم اية حكومة فلسطينية يتم التوافق علـى تـشكيلها بـين الفـصائل الفلـسطينية                    
بالتزامات منظمة التحرير واالتفاقيات التي وقعت عليها مع اسرائيل، في حين من حـق الفـصائل ان ال                  

  .لهاتلتزم بما تلتزم به الحكومة المتفق على تشكي
  6/3/2009القدس العربي، 

  
  الملف األمني أكبر إشكالية ستواجه استحقاق المصالحة: جبهة التحرير .13

أن ممثالً عن كل " الحياة"كشف األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ : القاهرة
 المشاركة، فصيل وعن المستقلين سيشارك في لجان المصالحة الخمس، إضافة إلى من يرغب في

التي جرت أخيراً في " حماس"و " فتح"موضحاً أن اقتراحا طرح خالل الحوارات الثنائية بين حركتي 
في كل " حماس"ومثلهم من " فتح" ممثلين من 3القاهرة قبيل الحوار الفلسطيني الشامل، مفاده مشاركة 

ائل الفلسطينية والمستقلين رفضوا لجنة، باإلضافة إلى ممثل واحد عن كل فصيل، الفتاً الى أن باقي الفص
  .هذا االقتراح

  .ورأى أبو يوسف أن أكبر إشكالية ستواجه استحقاق المصالحة هي كيفية معالجة الملف االمني
وأوضح أن وفود الفصائل والمستقلين ستحضر الى القاهرة في التاسع من الشهر الجاري لبدء عمل 

 الجاري، واللجنة المشرفة ستجتمع في 20جان أعمالها في المفترض أن تنهي الل: "اللجان الخمس، وقال
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اليوم نفسه لتقويم عمل اللجان وبحث أي اشكالية في عمل أي لجنة وبحث حلول لها ألنه من المفترض 
تنظيم احتفالية في ختام عمل اللجان أواخر الشهر أو مطلع الشهر المقبل للتوقيع على اتفاق للمصالحة 

 والرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل واألمين العام سيحضره أمناء الفصائل
اتفقنا على ضرورة إعالن الحكومة في االسبوع : "وقال". للجامعة العربية وعدد من الوزراء العرب

، مضيفاً ان "إعادة اإلعمار مرتبطة بالحكومة، وكذلك باتفاق تهدئة... األول من الشهر المقبل كحد أقصى
  .المانحة طالبت بضرورة توفير ضمانات بعدم قصف إسرائيل لألماكن التي سيتم إعمارهاالدول 

  6/3/2009الحياة، 
  

  وفود الفصائل ستغادر غزة االثنين للمشاركة في اجتماعات لجان الحوار: الديمقراطية .14
ئل قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطيـة، إن وفـود الفـصا   : غزة ـ حسن جبر 

وأكد ناصر لِـ    .ستغادر غزة إلى القاهرة يوم االثنين القادم للمشاركة في اجتماعات لجان الحوار الوطني            
أن ممثلي الفصائل سيبدأون في العاشر من شهر آذار الجاري اجتماعات ماراثونية ضمن لجـان               " األيام"

نهت كافة الفصائل تقريبـاً     أ: وقال .الحوار لوضع حلول وتصورات واضحة لكافة ملفات الحوار الوطني        
تسمية مندوبيها في لجان الحوار الوطني وجرى تسليمها إلى مصر استعداداً لبدء الحوار، وأشار إلى أن                

  .كل لجنة من لجان الحوار الخمس سيكون لها مقرر، الفتاً إلى وجود مصري في اجتماعات اللجان
 6/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   ممثليها في لجان الحوار لمصر ولديها رؤية كاملة لعمل اللجانفتح سلمت أسماء: أبو النجا .15

قال إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وممثلهـا فـي لجنـة المـصالحة                  :حسن جبر 
الوطنية، إن الحركة سلمت مؤخراً أسماء ممثليها في لجان الحوار لمصر استعداداً النطالق عمل لجـان                

وتوقع أبو النجا أن تواجه لجان الحوار الـوطني صـعوبات             .شهر آذار الجاري  الحوار في العاشر من     
وجود الحرص والنوايا الصادقة سيهون هذه الـصعوبات والتعقيـدات          "وتعقيدات متعددة، مشيراً إلى أن      
  ".انطالقاً من حرمة الدم الفلسطيني

 6/3/2009األيام، فلسطين، 
  

   حماس لن تصمت عن جرائم االحتالل: برهوم .16
قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح إن هذا التصعيد           : ـ أحمد رمضان ووكاالت    رام اهللا 

يوضح "في المرحلة المقلبة، وأن ذلك      " سوء نوايا االحتالل الصهيوني   "يظهر  اإلسرائيلي على قطاع غزة     
يدفعنا للتأكيد على   "ن هذا   وقال برهوم إ  ". األسباب الحقيقة وراء إفشال الجهود المصرية في إبرام التهدئة        

أننا سندافع عن أهلنا وشعبنا من اجل حمايته من هذا العدوان والتصعيد الخطير، مـشيراً إلـى أن هـذا                    
  ".واجبنا الوطني تجاه أهلنا وشعبنا الفلسطيني

  6/3/2009المستقبل 
  

  العدو اإلسرائيلي يهدف من التصعيد العسكري الضغط على المقاومة : الجهاد .17
ـ  القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب       قال   :محمد األيوبي  - غزة إن العـدو   ":" فلـسطين " ل

اإلسرائيلي يريد من حملة التصعيد ممارسة المزيد من الضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني لفرض              
 معادلة جديدة على صعيد التهدئة بغض النظر عن فتح المعابر وفك الحصار ووقف العـدوان، وخفـض                

وحول مصير التهدئة في ظـل التـصعيد اإلسـرائيلي           ".سقف مطالب المقاومة في صفقة تبادل األسرى      
أوضح أن حركته أبدت التزاماً في ظل التوافق الوطني والتهدئة التي تحقق مصالح الفلسطينيين وعلـى                
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اقيل في طريـق    رأسها فك الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان اإلسرائيلي، متهماً االحتالل بوضع العر           
  . التوصل إلى اتفاق تهدئة

  6/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لتشويش على الحوار في القاهرةا الهدف من التصعيد اإلسرائيلي هو: المجدالوي .18
أكد جميل المجدالوي القيادي في الجبهة الشعبية ، أن التصعيد اإلسـرائيلي هـو               : محمد األيوبي  - غزة

 لم تتوقف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي بـدأت             استمرار للعدوان والتعديات التي   
إن العدوان اإلسرائيلي محاولة    : " وأضاف المجدالوي  .تأخذ شكل االستهداف المباشر للمقاومة الفلسطينية     

  ".للتشويش على الحوار الفلسطيني الجاري ورسالة تذكر الفلسطينيين باالحتالل وممارساته
  6/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
       بتوقيف البشير  " الدوليةالجنائية "فصائل فلسطينية تدين قرار  .19

أدان مسؤولون وفصائل فلـسطينية إصـدار المحكمـة         :  عاطف دغلس  ،ضياء الكحلوت ،  نابلس - غزة
الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير التهامه بارتكاب جـرائم حـرب فـي                 

  .دارفور
بر القيادي بحركة فتح زياد أبو عين أن الحكم جزء من التدخل السافر والمتسلط على األمة العربية،                 واعت

  .وجزء مؤلم في ظل عدم محاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني
سة  أما القيادي في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام فاعتبر القرار رسالة للعرب ولكل من يختلف مع السيا                

األميركية بالمنطقة، ورسالة لكل زعيم دولة يريد أن يكون مستقال عن النظام الذي تحاول أميركا فرضه                
  .على الجميع

 وبدوره رأى مسؤول الجبهة الشعبية بقطاع غزة رباح مهنا أن القرار يأتي في إطار تأكيد الظلم الـذي                  
البشير يترك الرئيس األميركي السابق جـورج       يقوده النظام الدولي المعولم، ففي الوقت الذي يحاسب فيه          

  .بوش وقادة إسرائيل
 5/3/2009الجزيرة نت، 

  
   مقاومين3سرايا القدس تطلق صواريخ على مستعمرات إسرائيلية رداً على اغتيال  .20

سبعة " سرايا القدس"، اطلقت  التي طالت مقاومين في قطاع غزةرداً على عمليات االغتيال: غزة
العدو "امس " ابو احمد"نع على بلدات اسرائيلية بعدما توعد الناطق باسم السرايا صواريخ محلية الص

" شاعر هنيغيف"صاروخين على القرية التعاونية " كتائب المقاومة الوطنية"كما أطلقت . بالرد" االسرائيلي
ركية أمي" 16اف "وبعد ساعات قليلة، أغارت طائرات حربية اسرائيلية من طراز . في النقب الغربي

الصنع على منطقة االنفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي في مدينة رفح جنوب القطاع، من دون 
 .وقوع اصابات في صفوف المواطنين

  6/3/2009الحياة، 
  

  عملية الجرافة في القدس تأتي تخليداً لذكرى استشهاد أبو دهيم": أحرار الجليل" .21
الجهـادي  "المدعو  " كتائب أحرار الجليل  "أعلن الناطق باسم     :سمية درويش ،   أماني سعيد  ، غزة –رام اهللا   
 التي وقعت قرب المجمع التجاري في حي المالحـة          ]الجرافة التي قادها شاب مقدسي     [العملية"أن  " أحمد

تأتي تخليداً لذكرى استشهاد الشهيد عالء أبودهيم منفذ عملية جبل المكبر في القدس، واسـتمراراً لـنهج                 
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من جهتها، اشادت حركة حماس بالهجوم واعتبرته       ". طينية ضد جرائم االحتالل اإلسرائيلي    المقاومة الفلس 
  . على ازالة اسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس الشرقية وعلى الهجوم على قطاع غزة" رداً طبيعياً"

  6/3/2009الجريدة، الكويت، 
  

  أولمرت يواجه الئحة اتهام وليبرمان يخلفه في الفساد .22
أمام النيابة العامة، أمس، بتوجيه الئحة اتهام " اإلسرائيلية"أوصت الشرطة  ":يو بي آي" - المحتلة القدس

إضافة إلى قرار النيابة بتقديم الئحتي اتهام ضد " مركز االستثمارات"ثالثة ضد أولمرت تتعلق بقضية 
  ".ريشونتورز"و" المغلفات المالية"أولمرت في قضيتي 

رية عن مصادر في شعبة التحقيقات في شرطة الكيان قولها إنه توجد قاعدة أدلة ونقلت وسائل إعالم عب
في سياق الفساد أيضاً، كشف تحقيق . ضد أولمرت لتنفيذ مخالفات جنائية تتمثل بالغش وخرق األمانة

أفيغدور ليبرمان حصل خالل فترة توليه منصب " إسرائيل بيتنا"عن أن رئيس حزب " هآرتس"أجرته 
وأضافت أن ليبرمان حصل على مبلغ . س الوزراء على أموال من الخارج مجهولة المصدرنائب رئي

 2007خالل توليه منصب نائب رئيس الوزراء في العامين )  ألف دوالر240حوالي ( ألف شيكل 850
ويأتي هذا التحقيق الصحافي في سياق تحقيق جنائي . كتعويض لعمله في شركة تابعة البنته2008و

ضد ليبرمان وعدد من المقربين منه بينهم ابنته ميخال " إسرائيل"رطة والنيابة العامة في تجريه الش
  .ليبرمان

  6/3/2009الخليج، 
  

  تجميد صفقة طائرات إسرائيلية مع روسيا بضغط أميركي .23
اإلسرائيلية أمس عن أن وزارة الحرب اإلسرائيلية أبلغت في نهاية          " معاريف" كشفت صحيفة    -الناصرة  

الماضي، شركات الصناعات الحربية اإلسرائيلية بإدراج روسيا في قائمة الدول التي تحتاج مصادقة             العام  
  .خاصة إلبرام صفقات معها

تفرض قيـود   ، وهذه القائمة يتم تعديلها في إسرائيل بالتنسيق مع الواليات المتحدة، وغالبا ما تشمل دوال             
، وتقدر مصادر مسؤولة في شـركات الـصناعات         كبيرة على صفقات األسلحة معها، إلى درجة إلغائها       

  .الحربية اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة تقف من وراء إدراج روسيا في هذه القائمة
 100وقالت هذه المصادر إن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات لبيع روسيا                 

يها قطعا أميركية حساسة، وتبلغ قيمة الـصفقة        طائرة من دون طيار إسرائيلية الصنع ومتطورة، ولكن ف        
وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن إسرائيل باعت طائرات مشابهة لجورجيا،           .بليونا ونصف البليون دوالر   

وإن روسيا الحظت هذه الطائرات خالل الحرب مع جورجيا قبل عدة أشهر، ولهذا قررت فحص إمكانية                
  .شراء طائرات مشابهة لجيشها

  6/3/2009دن، الغد، األر
  

  شروع قانون يمنع الزيارة عن المعتقلين الفلسطينيينم :الكنيست .24
قدم عضو في الكنيست االسرائيلي امس مشروع قانون يقضي بمنـع الزيـارة عـن               :  بترا    -رام اهللا   

وذكرت القناة السابعة بالتلفزيون اإلسرائيلي     . األسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبخاصة من حركة حماس        
ليلة قبل الماضية ان النائب داني دانون تقدم بمشروع قانون يمنع الزيارة عن المعتقلـين الفلـسطينيين                 ال

طالما واصـلت حمـاس     ''ويقتصرها على المحامين وممثلي الصليب االحمر مرة واحدة كل ثالثة اشهر،          
  .''شاليط باحتفاظها 

  6/3/2009الرأي، األردن 
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  "سرائيلا"فضح عنصرية  قضية الفلسطينية وسيسهلليبرمان بالخارجية مكسب لل:الطيبي .25

باإلشارة إلى أن الليكود لم يوافق " العرب" عقب النائب أحمد الطيبي على ذلك في تصريح لـ -حيفا 
واضح أن زعيم حزب الفاشية "حتى اآلن على كل مقترحات ليبرمان التي تستهدف العرب عمليا وتابع 

ال والء ال "ات االئتالفية باتجاه ترجمة أفكاره العنصرية خاصة اإلسرائيلية يحاول استغالل المفاوض
 . ، الصورة حتى اآلن غائمة ولكن أي اتفاق سيثير عاصفة في حال أقدموا على تطبيقه"مواطنة

الواضح أن السجال البرلماني سيكون ساخنا في الكنيست الجديد فليس كل ما ستقدمه الحكومة "وأضاف 
تطرحه المعارضة سيسقط بسبب الفرق الضئيل وهناك احتمال بأن يساند بعض سيقبل مثلما ليس كل ما 

 ".نواب كاديما مقترحات ليبرمان فيما سيعارضها بعض نواب الليكود ربما
وعن تعاظم االحتماالت بتعيين ليبرمان وزيرا للخارجية في حكومة نتنياهو الوشيكة قال النائب أحمد 

 للقضية الفلسطينية وسيسهل علينا مهمة فضح عنصرية الحكومة ليبرمان في الخارجية مكسب"الطيبي 
موقفنا . اإلسرائيلية أمام المجتمع الدولي ولننتظر من سيكون المسؤول العربي الذي سيلتقيه ليبرمان

 ".سيكون بمطالبة العالم بمقاطعة ليبرمان وحكومته كما قاطعوا الفاشي النمساوي يورغ هايدر
 6/3/2009العرب، قطر، 

 
  سفير الكيان في واشنطن سيستقيل بعد تولي نتنياهو .26

في واشنطن ساالي مريدور أنه يعتزم إنهاء " اإلسرائيلي"أعلن السفير :  القدس المحتلة، وكاالت-واشنطن
وذكر موقع هآرتس اإللكتروني واإلذاعة العبرية، أمس،  .مهامه بعد تولي رئيس الحكومة المكلف مهامه

إنهاء مهامه في الفترة القريبة المقبلة في رسالتين الى كل من رئيس الوزراء أن مريدور أبلغ قراره ب
  .إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ونتنياهو خالل اجتماعه بهم في األيام األخيرة

على ضوء حساسية منصب السفير في أهم دولة في العالم وأكبر "وأوضح مريدور أسباب قراره بأنه 
فإنه من المناسب أن يتوافر إمكان لدى الحكومة الجديدة بتعيين شخص تثق فيه " ائيلإسر"صديقة ل 

  .وقال إنه سيبقى يمارس مهامه في واشنطن حتى وصول السفير الجديد". سفيراً جديداً في واشنطن
العبرية قد ذكرت أمس أن نتنياهو طلب من مريدور مغادرة االجتماع الذي " هآرتس"وكانت صحيفة 

  .ع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في القدس المحتلة الثالثاءعقده م
  6/3/2009الخليج، 

  
  2008خالل  "الهايتك"  شركات آالف عامل في10فصل  تشير الى سرائيليةإ تقارير اقتصادية .27

يئة على تشير التقارير االقتصادية اإلسرائيلية إلى أن األزمة المالية العالمية ال تزال تترك آثارا س
 .االقتصاد اإلسرائيلي، وخاصة من جهة ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل

 آلف عامل خالل 10قامت بفصل ما يقارب " الهايتك"تقرير جاء أن شركات "  معاريف"أوردته صحيفة 
ل  آالف عامل خال10-5كما من المتوقع أن يتم فصل عدد آخر يتراوح ما بين . 2008العام الماضي، 

 .العام الحالي
 عامل من 500قامت، يوم أمس األربعاء، بفصل " كومبارس"يشار في هذا السياق إلى أن شركة الهايتك 

وأشارت  . عامل يعملون في فروع الشركة في كافة أنحاء العالم، نصفهم يعمل في إسرائيل4500بين 
 .ي العالمإلى أن كبرى شركات الهايتك تسجل انخفاضا في الطلب على منتجاتها ف

يؤدي إلى " الهايتك"وبحسب منظمة الصناعات األلكترونية اإلسرائيلية فإن فصل كل عامل في مجال 
ويؤكد ذلك . فقدان أربعة عمال آخرين مقابله في صناعات ذات صلة، وخاصة في الحراسة والصيانة
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 آالف 10عقاب فصل  ألف عامل من عملهم، خالل العام الماضي، في أ40التقارير التي تشير إلى فصل 
 .عامل في شركات الهايتك

تجدر اإلشارة إلى أن تعزز قيمة الشيكل مقابل الدوالر في العام الماضي قد فاقم مصاريف شركات 
 .الهايتك، التي تدفع لعمالها بالشيكل، في حين تبيع منتوجاتها بالدوالر

 6/3/2009، 48عرب
  

  طينيةمنظمة يهودية تتهم الجيش بالتنكيل بعائلة فلس .28
اليهودية، أن قوة من الجيش اإلسرائيلي تنكل بعائلة محمود " محسوم ووتش"كشفت منظمة : تل أبيب

 نفرا من بلدة بيت أمر قرب الخليل منذ حوالي أسبوعين وتحبس 14حسن إبراهيم مسييف، وقوامها 
ة أجمعين في غرفة واحدة، بدعوى أنها تريد منع األوالد في العائلة من قذف الحجارة على أفراد العائل
وجاء في تقرير للمنظمة، التي تضم مئات النساء اليهوديات الالتي يراقبن تصرفات الجنود . المستوطنين

لتنكيل على الحواجز، أن القائد العسكري اإلسرائيلي عمد على مكافحة الحجارة بشكل من أشكال ا
 .فاختار هذا البيت ليكون نموذجا للعقاب. باألبرياء

ومنذ حوالي أسبوعين، تداهم هذه القوة البيت المذكور وتأمر أفراد العائلة جميعا، وبينهم طفل رضيع 
. عمره شهران وآخر عمره سنة، بالدخول إلى غرفة في الطابق الثالث والبقاء فيها تحت تهديد السالح

 .ها حتى إلى المرحاض من دون مرافقة جنديوال يسمح بمغادرت
  6/3/2009الشرق األوسط، 

  
   وتركيا تسعيان لتسوية خالفاتهما"اسرائيل" .29

سعت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني ونظيرها التركي علي باباجان امس في  -القدس المحتلة 
مكتب ليفني في القدس المحتلة في وقال . بروكسيل الى تسوية الخالفات بين بلديهما هتيجة حرب غزة

اهمية العالقات "شددا على " حلف شمال االطلسي"بيان ان الوزيرين اللذين التقيا في المقر العام لـ 
  ".االستراتيجية التي تربط بلديهما وعلى أساسها المتين

 على هذا سيستكمل اكدا ان التعاون الثنائي مهم الستقرار المنطقة وانه بناء"واضاف البيان ان الوزيرين 
بحثا المسائل الثنائية واالقليمية بما فيها "وتابع انهما ". التعاون والمفاوضات بينهما على كل المستويات

  ".احتماالت ارساء السالم في المنطقة
وهذا اللقاء بين باباجان وليفني هو االعلى مستوى بين البلدين منذ الهجوم االسرائيلي المدمر على قطاع 

  .الماضي) ديسمبر(كانون االول غزة في 
 6/3/2009الحياة،  

  
  في سلوانجديدا  منزال 36االحتالل يبلغ قرار بالهدم ألصحاب  .30

واصلت سلطات االحتالل في مدينة القدس إعطاء الفلسطينيين في المدينة المقدسة : القدس المحتلة
نزال بحي العباسية في  م36إخطارات الهدم لمنازلهم حيث، حيث أبلغت سلطات االحتالل أصحاب 

وكانت سلطات . سلوان إخطارات بالهدم، وأمهل االحتالل سكان المنازل عشرة أيام قبل تنفيذ قرار الهدم
 28 منزال في مخيم شعفاط، و55 منزال في حي البستان، و88االحتالل أبلغت قرار الهدم ألصحاب 

  . منازال205ا بالهدم إلى أخرى في حي الشيخ جراح ليرتفع عدد المنازل التي تم إخطاره
  6/3/2009السبيل، األردن، 
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   موقعا سكنيا88 هدم "اسرائيل"نتون حول عزم يرسالة من سكان القدس لكل .31
 قامت لجنة اهالي حي البستان في قرية سلوان جنوب المسجد االقصى :  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 

نتون يرة الخارجية االميركية السيدة هيالري كلالمبارك بالقدس المحتلة أمس بتوجيه رسالة الى وزي
.  موقع سكني في الحي88توضح بها المعاناة التي يعيشها اهالي سلوان وحي البستان ازاء اوامر هدم 

احتوت الرسالة على شرح مفصل حول قضية حي البستان المستهدف من قبل السلطات االسرائيلية 
 مواطن 1500 منزال الذي يقطنه 115عا سكنيا يشمل  موق88ومخطط بلدية القدس في هدم وازالة 

طالبت اللجنة السيدة كلنتون بالزام اسرائيل بوقف العدوان الممنهج . مقدسي من اطفال، ونساء وشيوخ
كما . على قرية سلوان وبقية انحاء القدس والذي سيؤدي الى تهجير المقدسيين من اراضيهم وديارهم

  .وحي البستان لن يتخلوا عن بيوتهم واراضيهماوضحت الرسالة ان اهالي سلوان 
  6/3/2009الرأي، األردن 

  
   ألف دوالر30مواطن مقدسي يهدم بيته بيديه بعد تلقيه مخالفة بـ  .32

قام المواطن المقدسي شريف محمد عطون بهدم منزله الواقع في حي صور باهر جنوب مدينة القدس، 
 ألف 30أي ما يعادل - ألف شيكل 120 مقدارها بعد أن فرضت سلطات االحتالل عليه مخالفة بناء

 40 إلى 30، وعرضت عليه المحكمة إما دفع المخالفة وتكلفة الهدم أو هدم بيته، وأمهلته من -دوالر
  .يوما، لهدم منزله وإرسال صور لبيته المهدم للبلدية إلثبات صحة قيامه بهذا العمل

نزل وزوجته وأبناءه الستة، وبحسب ما أفاد م، يضم صاحب الم100وتبلغ مساحة منزل عطون تبلغ 
مؤلم جدا، ولكن الحلول أمامي معدومة حيث كنت أمام خيارين، إما أن تهدم "عطون فإن قرار الهدم 

جرافات االحتالل المنزل وأدفع تكلفة الهدم المرتفعة جدا، أو أهدمه بيدي حتى لو اضطررت للسكن أنا 
 ".بقاء مديونا لالحتالل طوال حياتيوزوجتي وأوالدي في خيمة، أفضل من ال

 6/3/2009السبيل، األردن، 
  

  استشهاد فلسطيني وجرح شرطيين اسرائيليين بحادث دهس في القدس .33
استشهد أمس سائق جرافة فلسطيني في القدس المحتلة، وجرح :  وكاالت، برهوم جرايسي-الناصرة 

 االحتالل أنها عملية دهس مقصودة، اثنان من أفراد شرطة االحتالل، في حادث سير، ادعت سلطات
وحسب التفاصيل التي أوردتها سلطات االحتالل، فإنه عند الساعة الواحدة  .على شاكلة عمليتين سابقتين

ظهرا، اصطدمت الجرافة التي كان يقودها الشاب الفلسطيني بسيارة شرطة كانت بمحاذاة حافلة ركاب 
وجاء في  . طفيفة، حسب ما أكده طاقم اإلسعاف األوليتقل طالبات مدرسة، فأصيب الشرطيان بإصابات

، حسب التعبير، ثم انضم "بإصابة شلته"هذه التفاصيل، أن الشرطيين أطلقا النار على السائق فأصابوه 
  . رصاصة، فقتل على الفور15إلى الشرطيين سائق تاكسي كان مسلحا وأطلق على الشاب الفلسطيني 

  6/3/2009الغد، األردن، 
  

   يستنكر المخططات االسرائيلية الهادفة الى تهويد المدينة المقدسة المسجد األقصىخطيب .34
استنكر الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد االقصى المبارك  : زهير اندراوس-ةالناصر

 النائب االول لرئيس الهيئة االسالمية العليا بالقدس، القرار االسرائيلي القاضي بهدم خمسة وخمسين
منزال فلسطينيا في مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، حيث قامت سلطات االحتالل 
بتسليم اخطارات الهدم الصحاب هذه البيوت، كما ان سلطات االحتالل عاقدة العزم على هدم هذه البيوت 

ى الى جرائمها السابقة خالل اثنتين وسبعين ساعة، وبذلك تكون سلطات االحتالل قد اضافت جريمة اخر
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بهدم ثمانية وثمانين منزال في حي البستان بسلوان، وبين سالمة ان هذا القرار الجائر سينتج عنه ترحيل 
  .المئات من المواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس

وقال سالمة في بيان صحافي صدر امس ان هذه االجراءات االسرائيلية تأتي ضمن المخطط االسرائيلي 
بهدف تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من سكانها االصليين، واضاف قائال ان سلطات االحتالل 
االسرائيلي تهدف الي احداث تغيير ديموغرافي في المدينة المقدسة وذلك بتهجير المواطنين الفلسطينيين 

يقارب مليون مستوطن ومصادرة امالكهم، والعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود في المدينة الى ما 
خالل العشر سنوات القادمة، حيث تخطط سلطات االحتالل القامة خمسة وسبعين الف وحدة سكنية في 
مدينة القدس بهدف تهويدها، حيث يخططون الن تصبح مدينة القدس مدينة ذات اغلبية يهودية في العام 

2020.  
  6/3/2009القدس العربي، 

  
  تفتح معبرين جزئياَ" إسرائيل" .35

، أمس، جزئياً معبري كرم أبو سالم والشجاعية، "اإلسرائيلي"فتحت سلطات االحتالل  :رائد الفي -غزة 
وقال منسق لجنة إدخال البضائع .فيما أبقت على معبر المنطار التجاري وباقي المعابر التجارية مغلقة

 74 شاحنة، 115خال لقطاع غزة رائد فتوح، إن سلطات االحتالل سمحت بفتح معبر كرم أبو سالم إلد
 31، والمنظمات الدولية، و"أونروا"منها محملة بالمساعدات لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 شاحنات أخرى للقطاع الخاص الزراعي، وأضاف أن سلطات 10شاحنة للقطاع الخاص التجاري، و
لتشغيل محطة توليد الكهرباء،  شاحنات من السوالر الصناعي الالزم 10االحتالل سمحت أيضاً بإدخال 

 طنا من غاز الطهي، وقالت جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة إن كمية غاز الطهي 22وإدخال 
  .التي دخلت تفي بحاجة السكان ألقل من نصف يوم

  6/3/2009الخليج، 
  

   من دخول غزة48تمنع وفداً طبياً من ال " إسرائيل" .36
منعت، أمس، وفداً طبياً  لمقالة، إن سلطات االحتالل اإلسرائيليقالت وزارة الصحة في الحكومة ا :غزة

وأضافت أنه، من دون أي ذريعة منعت .  من الدخول إلى قطاع غزة48من فلسطين المحتلة عام 
 من دخول القطاع حيث 48سلطات االحتالل وفدا طبيا يضم العديد من المتخصصين من فلسطينيي ال

احية لجرحى المحرقة وبعض الحاالت المرضية الخطيرة بعد أن طال كان من المقرر إجراء عمليات جر
كل الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل "انتظارهم، وقالت، واستنكرت القرار وطالبت 

  ".الفوري من أجل وقف هذه الممارسات الالإنسانية
  6/3/2009الخليج، 

 
  من حماس 3محكمة التمييز األردنية تخفض أحكاما بحق  .37

أمس، أحكاما صدرت بحق ثالثة من ) أعلى سلطة قضائية(خفضت محكمة التمييز األردنية : عمان
عناصر حركة حماس أدينوا من قبل محكمة أمن الدولة األردنية في قضية تخزين أسلحة لمصلحة حماس 

 - 15ناجي من وجاء نص القرار بتخفيض عقوبة أيمن ال. والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في األردن
واعتبرت .  عام، وتخفيض أحكام أحمد أبو ربيع وأحمد أبو ذياب من خمس سنوات إلى نصف المدة7.5

  ، التي بموجبها تعتبر القرارات الصادرة عنها قطعية وجاء في »محكمة موضوع«محكمة التمييز نفسها 
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ون المتهمين لم ينفذوا أعماال بيان أسباب التخفيف أن محكمة أمن الدولة لم تأخذ باألسباب المخففة ك
 .إرهابية ولم تضبط معهم أسلحة

  6/3/2009الشرق األوسط، 
  

  ضرورة تطوير العالقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس: أبو الغيط .38
جهود الرئيس "، إن "الحياة"قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ل:  محمد صالح-القاهرة 

مين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز، تهدف إلى أن تحقق القمة المقبلة مصالحة حسني مبارك وخادم الحر
" الحياة"وسألته ". عربية حقيقية تضع العرب في المكانة التي يستحقونها في مواجهة عالم مليء بالتحديات

  ". إيران بكل تأكيد: "عن الجهات التي تسعى إلى الوقيعة بين الدول العربية، فأجاب في حزم
عن التغيرات التي طرأت على مواقف الدول التي كانت تهاجم مصر أثناء أزمة العدوان اإلسرائيلي و

استمرار التمسك بمبادرة السالم وطرحها على المجتمع الدولي : "على قطاع غزة، قال الوزير المصري
يركية جديدة تريد وجود إدارة أم"ونبه إلى ". بعكس ما كانت تلك األطراف تسعى إليه خالل فترات سابقة

، "االنفتاح على العالم العربي واإلسالمي، فال بد من التحدث معها ويجب أال نتشكك في نياتها منذ البداية
علينا أال : "وأضاف. مشددا على أن منهج الحكومة اإلسرائيلية الجديدة سيكون متشدداً وصعباً للغاية

 من توحيد الصف الفلسطيني والعربي نحو هدف نساعدها عن طريق سحب المبادرة العربية، لكن ال بد
ضرورة تطوير العالقات بين السلطة "وأكد ". واحد هو إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الفلسطينية وحركة حماس، خصوصاً في وجود الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وال بد من تحرك عربي 
من تابع الجهد المصري في الفترة : "وأضاف". متحدةفاعل وواسع مع الدول األوروبية والواليات ال

األخيرة يجد أنه حقق نتائج ملموسة على األرض، فوقف إطالق النار مطبق على األرض، إال من 
أما التهدئة بين الفلسطيينين واالسرائيليين فال يعيقها إال ربط . مناوشات تحدث على فترات من الجانبين

كما أن جهود المصالحة الفلسطينية تتم في اإلطار الذي .  إطالق األسرىبين التهدئة واتفاق" إسرائيل"
كذلك فإن جهود إعادة اإلعمار لم .  الشهر الجاري10نتحرك من خالله وتجتمع اللجان في القاهرة في 

 باليين دوالر التي تم جمعها في مؤتمر شرم الشيخ ألن المهم إعادة البناء عن طريق تأمين 5تنته عند ال
واضاف انه . »مصالحة حتى تتشكل حكومة وحدة وطنية تستطيع التحرك إلعادة ما دمر في قطاع غزةال

  ".ما زال المشوار أمامنا طويالً"رغم ذلك 
  6/3/2009الحياة، 

  
   البريطانية تدخل مصر بدون رئيسها جورج جاالوى" خط الحياة "قافلة  .39

 الى منفذ السلوم البرى فى تمام –ا إلى غزةخط الحياة من بريطاني–وصلت قافلة : أحمد حسن بكر
التاسعة والربع من صباح امس الخميس، وبعد انهاء االجراءت سمح للقافلة التى تتكون من اكثر من 

 شاحنة بالدخول لالراضى المصرية نحو الواحدة ظهرا، وكانت المفاجأة هي خلو القافلة من رئيسها 300
ي الذي تردد أنه غادر ليبيا عائدا إلى لندن، دون اإلفصاح عن النائب البريطاني الشهير جورج جاالو

وقد منعت قوات . أسباب عودته وما إذا كانت جهات مصرية قد أبلغته بأنه غير مسموح له بالدخول
االمن وعدد كبير من اعضاء الحزب الوطنى بمطروح بتحريض من مباحث أمن الدولة هناك أعضاء 

 الشعب الفلسطينى برئاسة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن
  . للترحيب بهم– قافلة خط الحياة -محكمة النقض ورئيس اللجنة من االلتقاء باعضاء 

  6/3/2009صحيفة المصريون، 
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  القرضاوي يحذر من إنشاء مدينة يهودية حول األقصى  .40
عاجالً إلى قادة العالمين العربي واإلسالمي، وجه الداعية اإلسالمي يوسف القرضاوي، أمس، نداء 

للوقوف في وجه ما يجري في حي البستان في القدس المحتلة، من مشروع تهويدي، بلغ تطوراً غير 
وحذّر القرضاوي، وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، في النداء، من أن االحتالل . مسبوق

من أهله، وهدم حارة المغاربة المالصقة للجدار الغربي ) نحي البستا(يسعى إلى تفريغ "اإلسرائيلي 
، ولتصبح منطقة "إنشاء مدينة يهودية مقدسة موازية للبلدة القديمة في القدس"من أجل " للمسجد األقصى

المسجد األقصى، في الجنوب والغرب، مكشوفة أمام الوجود االستيطاني، داعياً الحكومات العربية 
 ". يرتدع االحتالل عن مخططاته" على المجتمع الدولي، لكي واإلسالمية إلى الضغط

  6/3/2009السفير، 
  

  وباما قرر استخدام سوريا لمواجهة إيران وحماس وحزب اهللاأ "نيويورك تايمز" .41
ن قرار إدارة الـرئيس االمريكـي   األمريكية أ« النيويورك تايمز»كشفت صحيفة : كتب ـ محمد ثروت 

ن كبيرين إلي سوريا هذا االسبوع ال يهدف فقط لتحسين العالقات بين الدولتين             باراك اوباما بإيفاد مسئولي   
وأكدت الصحيفة ان سوريا يمكن ان      . ولكن لتحقيق اهداف بعيدة المدي بالنسبة لإلدارة االمريكية الجديدة        

 مشكالت تواجه اوباما في الشرق االوسط وهـي التهديـد النـووي االيرانـي               ٣تكون مفتاح حل اكبر     
.  والصراع بين االسرائيليين والفلـسطينيين     "سرائيلإ"توترات المتصاعدة منذ زمن طويل بين سوريا و       وال

وقال ان الواليات المتحدة يمكنها من خالل التفاهم المشترك مع دمشق ، إعطاء الدول العربية والمعتدلين                
بء علي حماس التي تـسيطر      ، وفي المقابل يزيد الع    "سرائيلإ"الفلسطينيين الغطاء السياسي للتفاوض مع      

  ". إسرائيل"علي قطاع غزة للتخفيف من موقفها العدائي تجاه 
6/3/2009الوفد، مصر،   

 
  " إسرائيل" ما عجزت عن تحقيقه عادة إعمار القطاع مقابل تحقيقات األميركية إلالمساعد .42

وال المـساعدات   إلى مبادرة جديدة في الكونغرس األمريكي بموجبها تتحول أم        " هآرتس"أشارت صحيفة   
األمريكية إلى أموال مشروطة لها ثمن، بحيث تتحقق بعض األهداف اإلسرائيلية، التـي عجـزت عـن                 

وبحسب . تحقيقها في الحرب األخيرة على قطاه غزة، مقابل المساعدة األمريكية في إعادة إعمار القطاع             
، غلعاد شاليط، ووقف إطـالق      المبادرة يتم ربط إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة          

 مليون دوالر، والتي قالت اإلدارة األمريكية إنهـا تنـوي           900الصواريخ من قطاع غزة، بتحويل مبلغ       
 .تقديمها إلى السلطة الفلسطينية

وبعد اللقاء المشار إليه بادرت عضوة الكونغرس شيلي بريكلي، من والية نيفادا، إلـى تقـديم عريـضة                
ة الخارجية األمريكية، هيالري كلينتون، تطالب فيهـا بتأجيـل تقـديم المـساعدة              تتوجه فيها إلى وزير   

األمريكية في إعادة إعمار قطاع غزة طالما استمر إطالق الصواريخ، واستمر احتجاز غلعاد شاليط فـي                
 .األسر

6/3/2009، 48عرب  
  

  المجلس اليهودي األمريكي يدعو إلى مواصلة الحوار بين اليهود والمسلمين .43
لـى  إأصدر المجلس اليهودي األمريكي في مؤتمره الـسنوي قـراراً يـدعو             :  حنان البدري  -شنطن  وا

  .مواصلة الحوار بين اليهود والمسلمين ال سيما حول قضايا الحريات المدنية ومحاربة العنصرية
6/3/2009الخليج،   
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 "التشريعي"ي رئيس االتحاد البرلماني الدولي يختتم زيارته بلقاء مع أعضاء ف: رام اهللا .44
أنهى رئيس االتحاد البرلماني الدولي ثيو غوريراب أمس، زيارة لـه الـى األراضـي               : حسام عز الدين  

الفلسطينية، استهدفت باألساس االطالع على األوضاع عن كثب لوضع تقرير عن االوضاع البرلمانيـة              
. شعب الفلـسطيني وللـسلطة    في االراضي الفلسطينية والعمل على معرفة سبل وآليات تقديم المساعدة لل          

البرلمانية عزام االحمد، في مقر المجلـس       " فتح"والتقى غوريراب مجموعة برلمانية برئاسة رئيس كتلة        
وقال إنه تفهم خالل تلـك      . برام اهللا، حيث بحث النواب مع الضيف الدولي االوضاع الفلسطينية الراهنة          

  .تحقيق السالم من خالل إقامة الدولة الفلسطينيةاللقاءات مطالب الشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل و
وعلى صعيد آخر سلم النائب برنارد سابيال إلى رئيس االتحاد البرلماني الدولي رسالة من اهـالي حـي                  

إن أهالي القـدس    "البستان في سلوان، المهددة منازلهم بالهدم من قبل بلدية االحتالل في القدس، وقال له               
  ".لماني الدولي وكافة مؤسسات العالم الوقوف إلى جانبهميأملون من االتحاد البر

6/3/2009األيام، فلسطين،   
 

 الجيش اإلسرائيلي يمنع دخول معظم أصناف األغذية والمالبس إلى القطاع: ألمم المتحدةا .45
، عن  )اوتشا(كشف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة         :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

م المنظمات اإلنسانية الشريكة، بإعداد إطار مشترك للمبادئ بهدف توفير المساعدات اإلنـسانية إلـى               قيا
  .غزة، وذلك كرد على القيود المفروضة على حرية العبور والمرور

منظمات المساعدات ما زالت تواجه قيودا وإعاقـات فـي تـوفير    "إن : "وقال المكتب في تقرير صحافي  
قيوداً على إيصال اصناف من االغذية والمالبس       " إسرائيل"تمارس  "، وقال   "لى غزة إمدادات المساعدات إ  

والكتب المدرسية بشكل يومي، لغاية اآلن، كما تمنع مواد البناء من الدخول إلى القطـاع، ومـا زالـت                   
  ".المعابر الرئيسية مغلقة بشكل كامل أو جزئي

  . ة، ويجب زيادة عدد الشاحنات التي تدخليجب فتح وتشغيل كافة المعابر إلى غز"وقال التقرير 
6/3/2009األيام، فلسطين،   

  
        باألراضي المحتلة  "إسرائيل"حكمة جنائية شعبية لتوثيق انتهاكات م :بلجيكا .46

انطلقت في بلجيكا أعمال محكمة جنائية مؤلفة من هيئات المجتمع المدني لتوثيق انتهاكات قوات االحتالل               
وستقوم اللجنة بجلسات علنية في عدد مـن الـدول يجـري خاللهـا              . ي المحتلة اإلسرائيلي في األراض  

  .االستماع إلى شهود على انتهاكات إسرائيلية، على أن تقدم تقريرا نهائيا بذلك مطلع العام المقبل
5/3/2009الجزيرة نت،   

  
       ويدعو إللزامها بإعادة إعمار غزة  "إسرائيل"نائب ألماني ينتقد  .47

تجاهل المؤتمر الـدولي إلعـادة      ) بوندستاغ(هاجم عضو بارز بالبرلمان األلماني      : برلين - خالد شمت 
إعمار قطاع غزة الذي انعقد بمنتجع شرم الشيخ المصري االثنين الماضي، إصدار أي توصية بتحميـل                

ـ                   "إسرائيل" ا  مسؤولية ما حل بالقطاع من دمار أو إلزامها بالمشاركة في تكلفة إعمـار مـا خلفتـه آلته
  .العسكرية من خراب

 واعتبر نورمان بيش ممثل حزب اليسار المعارض بلجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ أن تحميـل               
 إلي ركام وحطـام،     "إسرائيل"دافعي الضرائب في أوروبا والعالم اآلن  تكلفة إعمار غزة بعد أن حولته              

  .يمثل حال خاطئا
5/3/2009الجزيرة نت،   
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 طالي وأميركي من دخول غزة مصر تمنع وفدين إي .48
  منعت السلطات المصرية بمعبر رفح الحدودي دخول وفـدين           DPA: - شادي محمد    -رفح المصرية   

من إيطاليا والواليات المتحدة األميركية إلى غزة للتضامن مع الفلسطينيين داخل القطاع وإدخال بعـض               
 .المساعدات الطبية التي يحملها الوفدان

 أطباء والباقي مـن الجمعيـات المدنيـة         9 فردا برئاسة جرمانو موندي بينهم       19لي  ويضم الوفد اإليطا  
 .اإليطالية من منتدى فلسطين التابع للجمعيات المدنية اإليطالية

وقال جرمانو موندي إن الهدف من الزيارة هو التضامن مع شعب غزة ودراسة األوضاع النفسية بعـد                 
صة، ودراسة مجـاالت المـشاركة المـستقبلية لتنفيـذ بعـض            العدوان وتأثيره على األطفال بصفة خا     

 .المشروعات وفقاً لنتائج الدراسة والمشاركة في إعادة أعمار غزة
6/3/2009العرب، قطر،   

  
   في المئة50مبيعات السيارات األميركية تراجعت  .49

اضي مع الم) فبراير(  تفاقم تراجع سوق السيارات األميركية في شباط – أف ب -طباعة، نيويورك
وسجلت شركات صناعة السيارات .  الف سيارة688 في المئة ، أي 41انخفاض إجمالي المبيعات 

" اوتوداتا" مكتب  وأوضح.المئة خالل سنة أسوأ أداء في 50األميركية، التي انهار مبيعاتها نحو 
ألدنى منذ  ككل، وهي ا2009 مليون سيارة في عام 9.12األميركي، ان مبيعات شباط تمثل سوقاً من 

  . 1981) ديسمبر( كانون األول 
للتصنيف اإلنتمائي، انها ال تتوقع تحسناً في السوق األميركية قبل " ستاندارد اند بوز" وأفادت وكالة 

وسجلت شركات صناع السيارات اليابانية أداء أفضل بقليل، فتراجعت . الفصل األخير من السنة الحالية
وأصبحت الشركات .  في المئة37.1" نيسان" في المئة و35" هوندا" و في المئة37.3" تويوتا"مبيعات 

 في المئة قبل سنة، في 51.2 في المئة من السوق األميركية، مقارنة ب 44.3األميركية تسيطر على 
 . للصانعين االسيويين47.3مقابل 

  5/3/2009الحياة 
 

  ة العالمية بسبب األزم بليون دوالر260قيمة المشاريع الملغاة  :االمارات .50
إلغاء  بعض مشاريعها أوتأجيلها بناء على طلب من » بجدية«العقارية أنها تدرس » إعمار«أعلنت شركة 

المساهمين، في وقت يشهد العالم أزمة مال خانقة انعكست سلباً على تمويل المشاريع في القطاعات 
  .االقتصادية

 بليون 90موا التماساً إللغاء مشاريع بقيمة قد«وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أن بعض المستثمرين 
 بليون درهم في الربع األخير من السنة 1.77، بعدما سجلت خسائر قيمتها ) بليون دوالر25نحو (درهم 

التزام رعاية مصالح جميع الزبائن «وأكدت . الماضية، بسبب شطب أصول في الواليات المتحدة
وطلب المساهمون إلغاء  .» الظروف االقتصادية الحاليةمخاوفهم، خصوصاً في«، وتقدير »والمساهمين

في . »ال معنى لتنفيذ هذه المشاريع«مشاريع أو تأجيلها، تشمل ورسان واسمران وميسان، واعتبروا أن 
لشركة » ورسان«في دبي، أنها ال تزال تعمل في مشروع » أرابتك لإلنشاءات«حين أكدت شركة 

حجم المشاريع المؤجلة او الملغاة في اإلمارات، » ورغان ستانليم«وقدرت مؤسسة  .»إعمار العقارية«
 بليون دوالر، بسبب انخفاض الطلب 260منذ بداية تأثرها بأزمة المال العالمية الخريف الماضي، بنحو 

، ) بليون دوالر98(» ميراس«ومن المشاريع المعلقة،   .على القطاع العقاري في ظل األزمة العالمية
  ).   بليون دوالر38 (»نخيل هاربر»و
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 تريليون دوالر نهاية السنة الماضية، بحسب 1.25وبلغت قيمة المشاريع قيد اإلنشاء في اإلمارات نحو 
، في حين أجبر التراجع المفاجئ في قطاعي العقارات وأسواق »ميديل إيست إيكونوميك دايجست«مجلة 

   .»تهم في متطلبات المشاريعإعادة حسابا«المال بعض مطوري العقارات في اإلمارات على 
 75 مشروعاً بقيمة 60تلغي أو تؤجل «، إلى أن إمارة دبي »اتش اس بي سي«وأشار تقرير لمصرف 

  .»بليون دوالر ال سيما منها المشاريع السكنية والتجارية
  6/3/2009الحياة، 

 
  الفرصة األخيرة.. الحوار الفلسطيني الفلسطيني .51

  إبراهيم حمامي
نطالق الحوار الفلسطيني الفلسطيني األخير في القاهرة قد أعاد روح التفاؤل واالستبشار            ما من شك أن ا    

لدى المواطن الفلسطيني الذي كان الضحية األولى واألبرز من حالة االنقسام والمواجهة بـين الفرقـاء،                
ـ                   ون الفرصـة   تفاؤل له ما يبرره وإن كان من السابق ألوانه التكهن بنتائج هذا الحوار، لكنـه ربمـا يك

األخيرة وفي الوقت الضائع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو ليكون بديل النجاح حالة مـن الفوضـى العارمـة                   
  .وانهيار كامل للمنظومة الفلسطينية بكل مكوناتها

  عوامل النجاح
فشل العديد من الجوالت السابقة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، أو إنهاء حالة االستعـصاء والتنـافر،                

الذي لم  - 2007 واتفاق مكة    2006 ومروراً بوثيقة الوفاق الوطني      2005انطالقاً من اتفاق القاهرة عام      
 ووصوالً التفاق صنعاء الذي نُقض قبل أن يجف الحبر الذي وقع به ومن علـى شاشـات                  -يعمر كثيراً 

 للشأن الفلسطيني،   الفضائيات، وفشل هذه الجوالت يعود لعدة أسباب يطول شرحها وال تخفى على المتابع            
  .لكنها وبالتأكيد تصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن للنجاح أسبابا وعوامل عدة

والحديث هنا ليس أن نشق على قلب هذا أو ذاك، ألن الظاهر للعام هو األسـاس، وألن الجميـع يعلـن                     
ر سلسلة  حرصه على إنجاح الحوار وحرصه على المصلحة العامة، لكن صدق النوايا وحسنها يكون عب             

من اإلجراءات، أي األفعال ال األقوال، بإطالق سراح المعتقلين الـسياسيين مـثالً أو وقـف الحمـالت                  
  .اإلعالمية وغيرها من اإلجراءات المتبادلة التي تمهد ألي حوار

في الجولة األخيرة للحوار والتي انطلقت قبل أيام تم اتخاذ بعض هذه اإلجراءات من قبيل إطالق بعـض                  
  .لين السياسيين واالتفاق على وقف الحمالت اإلعالمية، وهي من العالمات اإليجابية لنجاح محتملالمعتق

أما اإلمالءات الخارجية والتي كانت عائقاً حقيقياً أمام تحقيق المصالحة، بل أمام انطالق جلسات الحـوار    
ليب المصلحة الوطنية علـى     البد من وضع حد لها وتغ     " الفيتو"قبل أشهر في القاهرة، تلك اإلمالءات أو        

أي مصلحة أخرى، واألجواء اليوم مهدت للتغلب على الضغوط المزعومة، خاصة بعـد تغييـر اإلدارة                
، وبعد االنفتـاح األوروبـي      "إسرائيل"األميركية، وبعد فوز اليمين المتطرف في االنتخابات األخيرة في          

غزة األخير على العدوان اإلجرامي، والتخلص      الملحوظ على الداخل الفلسطيني بكل مكوناته بعد انتصار         
واإلمالءات الخارجية هو أيضاً من العوامل المساعدة لنجاح محتمل في هـذه الجولـة مـن                " الفيتو"من  

  .الحوار
  آليات تنفيذ محددة وبسقف زمني واضح

حديـد،  الجوالت السابقة للحوار ركزت على اتفاقات عمومية وبخطوط عريضة وبعيداً عن التفصيل والت            
وكان هذا سبباً لفشلها وبسرعة شديدة، بعضها بعد التوقيع مباشرة من خالل الخالف على تفسير كلمة أو                 

، ولنجاح أي حـوار  2007جملة، والبعض اآلخر بعد استكمال بعض إجراءاتها كما حدث بعد اتفاق مكة             
لكاملة أي ال تنتظـر األطـراف       ال بد من تحديد آليات تنفيذ لكل ما يتم االتفاق عليه، وبطريقة الرزمة ا             
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تطبيق جزئية معينة قبل البدء بما يليها، وكذلك ضمن تواريخ محددة للتنفيذ ال تكـون مجـاالً للتـشكيك                   
  .والمماطلة كما حدث سابقاً

في الجولة األخيرة للحوار تم االتفاق على تشكيل لجان خمس لحل العالق من األمور، وحدد لها سـقف                  
نيسان، لكن المطلوب لنجاح الحـوار أن تكـون         /آذار وينتهي قبل نهاية أبريل    / مارس 10زمني يبدأ من    

نتائج وتوصيات هذه اللجان على نفس االلتزام الزمني، أي أن تخرج محـددة وبوضـوح، ال أن تتـرك        
األمور للجان تتلوها لجان، وأن يتم التنسيق بين كل اللجان لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه ودون تعـارض أو                   

  .بتضار
  إبعاد العناصر التوتيرية

ال يحق ألي طرف أن يحدد أعضاء وفد الطرف اآلخر، هذه حقيقة يسلّم بها الجميع، لكن إذا أريد للحوار                   
النجاح فإن ذلك لن يكون إال بإبعاد أسباب الفرقة والتنافر، وإبعاد من كانوا سبباً في االنقسام عبر أفعـال                   

ل أن تخلص النوايا كما سبق ذكره، ثم يؤتى بمن يفسد أجواء الحـوار              وأقوال يعرفها الجميع، ألنه ال يعق     
  .ويسممها

بصريح القول خرج البعض من المعادلة السياسية الفلسطينية بعد ما قاموا به ضد مصلحة وحقوق شعبنا،                
  .ولن يقبل كثير من أبناء شعبنا أن يعودوا ليفسدوا من جديد، ألن ذلك هو من عوامل الفشل ال النجاح

في الجولة األخيرة للحوار كانت هناك محاولة إلقحام بعض العناصر التوتيرية في الوفود المحاورة، لكن               
تم تجاوز ذلك، وهو ما ينظر إليه كأحد عوامل نجاح الحوار، واستيعاب لـدروس الماضـي، وإقـرار                  

  .ضمني بمسؤليتهم
  وسيط نزيه وقادر 

وار الفلسطيني وألكثر من مرة، ألنها وبوضـوح لـم          لألسف الشديد فشلت مصر الرسمية في رعاية الح       
تكن على مسافة واحدة من األطراف، وألنها حاولت فرض حلول جاهزة اإلعداد كما حدث فـي شـهر                  

مصرية للتوقيـع عليهـا ثـم مباشـرة         " مبادرة وحل "تشرين األول الماضي عندما وزعت ورقة       /أكتوبر
تشرين الثاني الماضي، وألنها لـم تأخـذ بالنقـاط          /برالحوار، وهو ما أفشل جولة الحوار في شهر نوفم        

  .السابقة الضامنة لنجاح أي حوار
مثال شديد الوضوح على النجاح فيما فشلت فيه مصر حتى اللحظة على األقل، دولة قطر نجحت في حل                  

ا يبرر  االستعصاء اللبناني العام الماضي، وبشكل أثار إعجاب األمين العام لجامعة الدول العربية، وهو م             
لماذا نجحت قطر لبنانياً ولم تنجح مصر فلسطينياً؟ ولإلجابة نٌذكر بالنقاط التالية التي تتفق تماماً               : التساؤل

  :مع العوامل سابقة الذكر لنجاح أي حوار
جمعت قطر كل الفرقاء وعلى قدم المساواة وبمستوى الصف األول ودون تمييز بـين فريـق وآخـر،                *

تشرين الثاني أن تغلّب فريق على آخر، وتتحـدث عـن شـرعية             /نوفمبرمصر حاولت في جولة شهر      
لطرف على آخر، وأرادت لرئيس تنظيم أن يلقي كلمة ويغادر، وضغطت على طرف دون آخـر عبـر                  

  .خنقه في معبر رفح
في الدوحة كل الملفات كانت على الطاولة للحوار المفتوح والمعمق، والقاهرة أرادت مـن األطـراف                * 

لى اتفاق معد مسبقاً قبل الحوار، ومن الصعب معرفة ماذا تبقى للحـوار بعـد التوقيـع علـى                   التوقيع ع 
  االتفاق؟

التدخل القطري كان فقط لتقريب وجهات النظر فيما استعصى من مواضـيع، والتـدخل المـصري                * 
  .الرسمي كان للضغط وفرض اإلرادة

آلياتها ومواعيدها، انعقاد المجلـس النيـابي       اتفاق الدوحة اللبناني حدد وبوضوح الخطوات التنفيذية و       * 
اللبناني يوم كذا النتخاب الرئيس على سبيل المثال، تحديد شكل الحكومة القادمة وتوزيع حقائبها، تقـسيم                
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دائرة بيروت االنتخابية محط الخالف بالشارع والحارة، بينما تحدثت االتفاقات الفلسطينية الـسابقة دون              
  . تفصيل وال تحديد فيهااستثناء عن خطوط عامة ال

مباشرة بعد اتفاق الدوحة وقبل أن يغادر المحاورون مكانهم اتخذت خطوات عملية كبوادر حسن نيـة                * 
من على الجدر والحـوائط،  " المعادية"من نوعية رفع االعتصام من وسط بيروت، وإزالة كافة الشعارات     

 مبادرات فلسطينية من هذا النوع، بل إصرار        وحتى انطالق الجولة األخيرة من الحوار لم يكن هناك أي         
  .وتعنت في المواقف التي كانت في بعض األحيان تدعم مصرياً من خالل إغالق معبر رفح

هذه باختصار عوامل النجاح، مع مقارنة بين جهد قطري وآخر مصري، ومحاوالت فلسطينية هنا وهناك               
جولة األخيرة من الحوار الفلسطيني تجاوزت الكثير       فشلت حتى اللحظة في إنهاء الفرقة واالنقسام، لكن ال        

من أسباب الفشل، وابتعدت عن االشتراطات المسبقة، مما يؤهلها أن تكون جولة ناجحة إن أخذت بعـين                 
االعتبار ما تبقى من عوامل النجاح، وإن انتبه المتحاورون لبعض النقاط األخرى التي مـن الممكـن أن    

  :الً ومنهاتتحول لعوامل فشل ذريع مستقب
توافق، وفـاق أو    "ولتوضيح تلك النقطة نفترض سيناريو محدد، وهو أن يتم االتفاق على حكومة مؤقتة              

ال يهم، لكن الخطورة تكمن في تحولها إلى حكومة دائمة، تفشل في إجـراء االنتخابـات،                " اتفاق وطني 
 لن تسمح بإجراء انتخابات     وتصبح حكومة أمر واقع ال فكاك منها، خاصة في ظل حكومة احتالل يمينية            

  .بأي حال من األحوال
  تقليص الدور األمني الفلسطيني لصالح االحتالل

مرة أخرى عامل االحتالل يتواجد دائماً مع كل اتفاق فلسطيني، وما ٌيقصد في هذه النقطة تحديداً، هو ما                  
ـ      : "ذهب إليه الكاتب سالمة عطا اهللا حين قال        زة فلـسطينية ترعـى     فما عادت إسرائيل تعول على أجه

سيـصار إلـى    " زيادة الخير "مصالحها األمنية في القطاع، فجيشها قادر على فعل ذلك بنفسه، ومن باب             
تعزيز تواجد األجهزة المحسوبة على تيار التسوية نوعاً ال كماً، وسيقتصر حـضورها علـى المرافـق                 

عيشيا واقتصاديا، لتستخدم هذه األجهزة     المهمة، كالمعابر وما يربط الفلسطينيين بالمؤسسات اإلسرائيلية م       
  ".إذا ما تعثر المشروع وفق الهوى اإلسرائيلي، في المناكفات

وتحت ذرائع وحجج كثيرة، والتجارب السابقة ال تبشر بالخير، أي أن من الممكن نجاح الحوار وتطبيـق     
مع مصالح ورغبات معينـة،     كل عوامل النجاح، ثم التراجع الحقاً واالرتداد على القرارات إن لم تتوافق             
  .أو رضوخا لضغوط قد تتجدد، أو لصراعات داخلية في أروقة فريق أو آخر

  استبعاد قوى فلسطينية من الحوار واالتفاق
الشعب الفلسطيني ليس فصائل فقط، أغلبيته ال تنتمي لهذا الطرف أو ذاك، وقد تم فـي جولـة الحـوار                    

د منها أربعة فصائل في دمشق، وواحد على األقل في غزة،          األخيرة استبعاد بعض الفصائل والقوى، رص     
على شخصيات معروفـة    " المستقلين"واستبعاد الشتات الفلسطيني بكل قواه ومكوناته، واقتصار مشاركة         

  .بارتباطاتها التنظيمية
المواضيع المطروحة للبحث والحوار ليست فقط حالة خالف بين فصيلين، بل أوسع واعم ومنهـا مـثالً                 

، وبدون مشاركة الجميع لن يكون هناك       "ملف منظمة التحرير الفلسطينية   "ية تمثيل الشعب الفلسطيني     شرع
  .تمثيالً حقيقياً للشعب الفلسطيني، وستبقى المشكلة تراوح في مكانها

  إلى أين؟.. الحوار
احه، لكن  هو حوار الفرصة األخيرة، قد يفضي إلنهاء مرحلة مأساوية من التاريخ الفلسطيني في حال نج              

عواقب فشله وخيمة وأكثر مأساوية وسوداوية، وهو ما بات يدركه الجميع دون استثناء، ومهما حاولنا أن                
نتفاءل أو نتشاءم فإن ما سيحسم األمور هو ما يدور في الغرف المغلقة بعيداً عن األضواء والعدسـات،                  

واقعية، بعيداً عن العواطف الحزبية     ومقدار وحجم التنازالت التي ستقدمها األطراف من خالل عقالنية و         
  .ودون االنجرار للتراشق واالتهام
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ورغم الخالف الشديد والتنافر التام بين البرامج السياسية لألطراف واستحالة التوصل إلى برنامج سياسي              
مشترك، فإن هذا ال يمنع التوصل للحد األدنى من التفاهم الذي ينهي االنقسام ويحفظ الـدماء، ويـضمن                  

  .يير األمور الحياتية للمواطن الفلسطينيتس
قد ال يقبل البعض أن يجالس البعض اآلخر، وقد يرفض البعض اآلخر محاورة مـن يـصافح ويعـانق                   
المحتل، لكن ال بديل عن الحوار الفلسطيني إال الحوار الفلسطيني، وضمن مبادئ وأسس وثوابت شـعبنا                

  .غير القليلة للتصرف أو التالعب
دراك حقيقة واحدة أننا ما زلنا تحت االحتالل وأن أولى األولويات هـو إنهـاء االحـتالل                 على الجميع إ  

  .وتحقيق التحرير والعودة، وهذا هو لب الحوار والصراع
 5/3/2009الجزيرة نت، 

  
  "الفيتو"هذا  .52

  احمد عمرابي
عرقلـة  لن يصل الحوار الوطني الفلسطيني إال إلى طريق مسدود طالما أن الغرب يتـدخل مـن أجـل                 

ولن يتوقف الغرب وتحديداً الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عن هذا التدخل التخريبي طالما             . مساره
  . أن هناك طرفاً فلسطينياً يتناغم ويتجاوب معه

والفصائل األخـرى   » حماس«و» فتح«استبشر الفلسطينيون والعرب خيراً عندما اجتمع ممثلون لكل من          
وتضاعف االستبشار عندما أعلن المجتمعـون عنـد نهايـة          . طريق المصالحة حيث دشنوا حواراً على     

األسبوع المنصرم اتفاقهم المبدئي إلقامة حكومة وفاق وطني، ولكن لم يكد يمضي يومان أو ثالثة حتـى                 
دشنت واشنطن بدورها مشروعها لقتل الحوار الفلسطيني في مهده بإعالن من وزيرة الخارجية األميركية              

الري كلينتون بأن مفاوضات المصالحة الفلسطينية ستأتي بنتيجة فقط إذا وافقت حمـاس علـى               السيدة هي 
  . »شروط دولية أخرى«االعتراف بإسرائيل و

وتزامن هذا مع اإلعالن مع تصريحات من مسؤولين في االتحاد األوروبي بأن دول االتحاد لن تتعامـل                 
الفعل قال أحد قادة حماس ان الحركة تـرفض         مع حكومة وفاق فلسطينية تضم حماس، وعلى سبيل رد          

  . التدخل األميركي في الشأن الفلسطيني الداخلي وتعتبر تصريحات كلينتون تدخالً سافراً غير مقبول
ولكن هل كان للوزيرة األميركية ان تعلن تدخلها على المأل لوال أنها            . أجل هو حقاً تدخل في شأن داخلي      
  هذا النحو مرحب به تماماً من طرف فلسطيني نافذ؟ واثقة ان الموقف األميركي على 

على خلفية إعالن كلينتون وفي حضور الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خـافيير               
أن علـى   » فتح«سوالنا في رام اهللا أعلن محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية وقائد فصيل               

لموقعة وفي مقدمتها االعتراف بإسرائيل، وعلى افتراض ان إعالن أبـو           حماس ان تعترف بااللتزامات ا    
في سياق حوار المصالحة مـع حمـاس   » فتح«مازن هذا يعكس الموقف الذي سوف يتخذه ممثلو فصيل        

  . والفصائل األخرى فإن ذلك سيعني بالضرورة نسف عملية الحوار من أساسها
فالواليات المتحدة ودول أوروبا جعلت من نفسها . ماماًالموقف األميركي ـ األوروبي من حماس مفهوم ت 

ولذا فإن حماس تبقى من وجهة النظر األميركية واألوروبية منظمـة إرهابيـة   . هيئة الدفاع عن إسرائيل  
فالمعيار األميركي األوروبي في هذه الحالة مـستمدة        . حتى لو اكتسحت انتخابات نيابية بأغلبية واضحة      

اطية وإنما من اعتبارات أمن الدولة اليهودية، لكن كيف نفهم موقف فتح ورئيـسها              ليس من القيم الديمقر   
  وانسجامه التام مع هيئة الدفاع عن إسرائيل؟ 

  ونعلم ان سبب الفشل مـا      . نعلم أن اجتماع القاهرة األخير التأم بعد مسلسل من المساعي الفاشلة للتصالح           
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ويبـدو  . وروبيا إسرائيليا على أي تصالح بين فتح وحمـاس        أميركيا وأ » فيتو«كان يتردد بقوة بأن هناك      
  . اآلن ـ لألسف ـ أن هذا القول صحيح مما ال يوفر سبباً للتفاؤل بنجاح الحوار رغم بدايته المبشرة

   6/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لنكون أسخياء مع عباس  .53
  "يديعوت "–درور ينون 

اذ قرارات حاسمة تقوم على اساس القوة العسكرية، ولكن         الزعامة تختبر في اللحظات التي يتعين فيها اتخ       
استمرار اختبار الزعامة هو في القرارات التي تتخذ بعد أن تكون مرحلة استخدام القوة العـسكرية قـد                  

وإن كانت حـسب نظـرة الكثيـرين لـم          . الحملة في غزة، او الجولة الحالية على االقل، انتهت        . انتهت
ى الدمار والخسائر البشرية للسكان المدنيين في غزة شاذ بالنسبة لما اعتاد            تستكمل، واضح للجميع ان مد    

  . عليه الطرفان في السنوات الطويلة من النزاع
شجب أخالقـي، مزايـدة، تحليـل       : كما هو متوقع، تنطلق االن اصوات مختلفة حول ما جرى في غزة           

ن الزعامة االسرائيلية، االن بالذات، بعد      غير أنه ينبغي ان نسأل اال     . االتفاقات ومسألة الحوار مع حماس    
  .الحملة في غزة، ماذا تعتزم طرحه على الفلسطينيين في الضفة بالذات

فالبحـث الخـالي مـن      . التركيز االعالمي والسياسي على غزة سيؤدي على ما يبدو الى طريق مسدود           
الوضع في الضفة هادىء نـسبيا      ولكن ماذا عن الضفة؟     . االنفعال بالنسبة لغزة يكاد ال يكون ممكنا االن       

الجانب االسرائيلي يطور من خالل وسائل االعالم الحجة بانه يوجد تعاون امني جـدي              . منذ زمن طويل  
  .في الضفة الول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية

 فلماذا ال نعمل العكس في الضفة؟ فالوضع فـي          –اذا كانت الحملة في غزة هي استخدام عدواني للعصا          
الزعيم الحالي، خالفا لسلفه، معتـدل      : فة يتناسب مع كل ما نطالبه من الفلسطينيين على مدى السنين          الض

وهو يعمل بالتعاون مع رئيس وزرائه المقبول والمحبوب من االسرة الدولية؛ الوضع االمني في الـضفة                
 وذلـك لـيس فقـط       زعماء فتح انتقدوا حماس حتى في اثناء الحملة في غزة،         . كما أسلفنا هادىء نسبيا   

ونـددوا  ) كما طالبنا عرفات من قبـل     " (باصواتهم والبناء شعبهم  "باالنجليزية ولالغراض الخارجية بل     
  . بايديولوجية المقاومة لدى حماس وتطبيقها في الواقع

ال يوجد سبيل آخـر لـشرح قلـة         : لقد ثبت، في اثناء الحملة االخيرة، بان فتح تسيطر في الضفة بالفعل           
أخيرا، خالفا للغزيين الذين صـورتهم الدارجـة فـي          .  في المدن التي تحت سيطرة السلطة      المظاهرات

المجتمع االسرائيلي هي صورة مجتمع انتحاريين بالقوة او بالفعل، اما رام اهللا فانها تتخذ صورة المدينة                
، يريدون العـيش    "طبيعيون مثلنا "الفلسطينية التي ال تتوقف الحركة فيها، أي، تلك التي يعيش فيها اناس             

  . بكرامة وأمان
على مستوى التصريح، لم يعد هناك خالف في المجتمع االسرائيلي حول حـق الفلـسطينيين فـي ادارة                  

اذا تجاهلنـا   . السؤال المتبقي قيد الخالف هو هل هم بالفعـل ناضـجون          . حياتهم والتحرر من االحتالل   
يخيل أنه ال يمكن االختالف هـذه المـرة علـى           التعالي الكامن في مجرد طرح السؤال على هذا النحو،          

  .مؤشرات النضج التي تظهر في الضفة
اذا كان هذا هو الحال، فما الذي تستعد اسرائيل الن تعرضه على الفلسطينيين في الـضفة؟ هـل نحـن                    
مستعدون منذ االن لرفع الحواجز او على االقل لتخفيض عددها بشكل كبير؟ هل نحن مستعدون لمراعاة                

حياة الفلسطينيين في مسار سور الفصل؟ هل نحن مستعدون للتسهيل على الحصول على تصاريح              نسيج  
العمل؟ هل نحن مستعدون الن نستثمر في البنى التحتية ونبدأ بمنح الفلسطينيين من تجربتنا فـي اقامـة                  

خلية للمجتمع  دولة انطالقا من الرغبة في انجاحهم في مهمتهم؟ هل نحن مستعدون الن نعالج المشاكل الدا              
  االسرائيلي التي من اهمالها يعاني سكان الضفة؟
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هذا هو الحـسم الـذي      . استخدام بهذا الحجم للقوة تجاه غزة يجب أن يترافق واظهار السخاء تجاه الضفة            
سخاء كهذا كفيل ربما بان يؤثر على اهالي غزة الن يختاروا طريقـة             . ينبغي لزعماء الدولة ان يتخذوه    

لك التي اختاروها حتى االن، اكثر مما يمكن لكمية المواد المتفجـرة التـي اسـقطت                سلوك اخرى عن ت   
  . عليهم ان تؤثر

  6/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   استبدلت الغطرسة برغبتها بالتفوق"إسرائيل" .54
  صالح الفـي المعايطة. د

ير والتخطـيط بـسبب     تعيش المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية هذه األيام مرحلة اإلرتباك في اإلدارة والتفك          
تراجع هيبة الردع لديها وسقوط نظرية ومفاهيم األمن المطلق والقلعة الحصينة والجيش الـذي ال يقهـر           

 2006 وهيبة الردع في تراجع مستمر، وما الحرب علـى حـزب اهللا              1973والحسم السريع، فمنذ عام     
 تقتل آالف الفلسطينيين وتدمر     فيمكن إلسرائيل أن  . ، إال أكبر دليل على ذلك     2009والحرب على حماس    

وتشرد الماليين بسبب امتالك قوة النار والدعم اللوجستي، ولكنها ستعيش قلقـة ألن التـاريخ ال ولـن                  
فمنذ قيام دولة إسرائيل والجيش يلعب دوراً رئيسياً في         . يرحمها، فالتاريخ ال يقاس بالسنوات وال بالعقود      

مؤسسة العسكرية والدولة ممثلة باألحزاب، وهذا يعكس حـرص        القرار السياسي من خالل التشابك بين ال      
الدولة على دور الجيش ومؤسساته في الحديث عن األمن والسالم وقضايا التسلح وبناء القدرات، كما أن                
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ليست كياناً مستقالً عن اإلطار السياسي واالجتماعي واالقتـصادي فـي              

 من هذا اإلطار جذورها التاريخية ومقومات بقائهـا وحـدود تطلعاتهـا واإلطـار               إسرائيل، فهي تستمد  
  .الطبيعي لهذه المؤسسة هو التجمع اإلستيطاني الصهيوني

من المعروف أن اليهود كانوا يمتلكون الذكاء والمقدرة على التخطيط والقدرة على الوصول عندما كانوا               
وق العلمي والوصول إلى المراتب العلميـة واالقتـصادية         أقليات وبدون وطن، وكانوا يركزون على التف      

واالجتماعية ويحاولون التفوق على من حولهم، وهذا ما قاله وايزمن الرئيس األسبق إلسرائيل، ولكن بعد               
حصول إسرائيل على وطن مغتَصب من خالل وعد بلفور، حصل تحول في العقلية اإلسرائيلية بالتحول               

تقد اليهود أنهم حققوا كل شيء معتبرين أن اإلنجـاز الـسياسي والعـسكري              إلى الغطرسة والفوقية وأع   
  .واالنتصار على العرب يعود إلى تفوقهم العرقي وذكائهم الخارق

 اعتقد حكامها انهم بالقوة العسكرية يستطيعون أن يحققـوا          1967منذ انتصار إسرائيل الساحق في حرب       
ستراتيجية جعلتهم يراجعون ما جاء في مذكرات ديفيد بـن          ويفرضوا ما يريدون، لكن متغيرات البيئة اإل      

ما أخشاه على إسرائيل هـو تحقيـق        : غوريون األب الروحي المؤسس لدولة إسرائيل، حيث قال آنذاك        
ويعتقد اإلسرائيلييون اآلن أن هناك استحالة أن يكون سـالم بـين العـرب              . السالم مع جيرانها العرب   

 حالة قلق وخوف ويفكرون باستراتيجية بن غورين التـي وضـعها فـي              وإسرائيل مما يجعلهم دائماً في    
خمسينات القرن الماضي، وتقوم هذه االستراتيجية على تطويق الوطن العربي بصراعات إقليمية وجانبية             
مع العمل على ايجاد تحالفات أمنية عسكرية مع دول جوار الوطن العربي مثل تركيا وإيران فـي عهـد    

الحبشة في عهد هيال سواللي السابق والوجود في بعض دول البحر األحمـر والعمـل           الشاه السابق ومع    
  .على التواصل ودعم المتمردين في دارفور واألكراد في شمال العراق

عودة إلى األدبيات العسكرية والسياسية واإلستراتيجية الرسمية واإلعالمية والثقافيـة العامـة وبخاصـة           
 اإلسرائيلية، يالحظ أن هنـاك إجماعـاً ازاء صـياغة اإلسـتراتيجية             أقوال وأفعال سياسات الحكومات   

العسكرية وإعادة بناء الجيش على أساس الخيار األسوأ، وأن الوسيلة الوحيدة هي اتباع أسلوب الـصدمة                
ويرى هـذا  . والترويع والتفوق العسكري سواء بنوعية الجندي ونوعية السالح أو احتكار السالح النووي           

التفوق القادر على الردع هو المؤهل لمواجهة أسوأ اإلحتماالت التي قد تطرأ على مـوازين               اإلجماع أن   
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وتسعى إسرائيل إلـى تطـوير      . القوى سواء في مرحلة التفاوض أو في مرحلة ما بعد السالم اذا حصل            
را وذكيـا   قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات والتهديدات القائمة والقادمة من خالل إمتالكها جيشا صغي           

مستندة في ذلك على عوامل رئيسية هي المتغيرات العربية واإلقليميـة والدوليـة، حـساسية المجتمـع                 
اإلسرائيلي تجاه الخسائر البشرية والتطور المتسارع في أنظمة األسلحة بمختلف أنواعها، وما حرب غزة              

ليـاً، وأخيـراً قـدرة إسـرائيل        األخيرة إال دليل على امتالك إسرائيل أحدث أنواع األسلحة المحرمة دو          
  .الصناعية والعلمية والتقنية المدعومة من الواليات المتحدة

أما ما قاله الجنرال إيهود براك في آخر تصريحاته أنه إذا نجح في االنتخابات فإنه سيعمل علـى حـل                    
ضـحا  الدولتين ولكن بأسلوب جديد وهو ربط غزة مع الضفة بنفق تحت األرض، وهذا يعطي مؤشرا وا               

للغطرسة اليهودية، حيث قال باراك إن هذا النفق سيربط أطراف الدولة الفلسطينية ولكن المشكلة في هذا                
 مليارات دوالر مع احتفاظ إسرائيل بحق الـسيطرة         4النفق هو الكلفة العالية التي قد تصل إلى أكثر من           

 الذي ستبنيه إسرائيل نفقـاً لتهريـب        والمتابعة لهذه الممرات واألنفاق، وال أحد يعلم قد يصبح هذا النفق          
السالح من الضفة إلى القطاع؟ وماذا يعني هذا التخوف بعد أن سقط مفهوم الهجوم الذي لم يحقق أهدافه                  
أيضاً وسقوط خيار الجيش الذي ال يقهر، وهذا يعني أنه لم يبق أمام إسرائيل إال الخيار النووي بعـد أن                    

منتهى الغطرسة بعد إصرار إسرائيل على المقاربة االمنية فقط مع          استعملت كل الخيارات وفشلت، وهذا      
الفلسطينيين ورفضها للمقاربة السياسية واالقتصادية واالجتماعية معهم، أي أن على إسرائيل أن تتخلـى              
عن عقلية القلعة الحصينة وتعود إلى الحوار المباشر من مبدأ المساواة والتماثل والتكامل وليس من مبدأ                

  .سة والفوقية والتعاليالغطر
  6/3/2009الرأي، األردن 
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  6/3/2009القدس، فلسطين،   

  


