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   بالسعي لضم القدس"إسرائيل"تقرير أوروبي يتهم : "الجارديان" .1

انفردت صحيفة الجارديان بنشر تفاصيل عن تقرير سري تقول إنه قدم لإلتحاد األوروبي : مها الريشة
الشرقية وما يرى االتحاد من مخاطر تنطوي عليها هذه حول الممارسات اإلسرائيلية في القدس 

  . الممارسات
تقول الصحيفة إنها اطلعت على تقرير " إسرائيل تضم القدس الشرقية: االتحاد األوروبي"فتحت عنوان 

سري لالتحاد األوروبي يتهم الحكومة اإلسرائيلية باستخدام وسائل كتوسيع المستوطنات وهدم المنازل 
لتنفيذ خطة الضم "كان التمييزية والجدار العازل في الضفة الغربية كأداة في سعيها الحثيث وسياسات اإلس

ديسمبر /وتنقل الصحيفة عن الوثيقة الصادرة في منتصف كانون األول". غير القانوني للقدس الشرقية
ارعت في قولها إن إسرائيل قد س" تقرير رؤساء البعثات لإلتحاد األوروبي"العام الماضي تحت اسم 

 . خططها إزاء القدس الشرقية، وهي تقوض مصداقية السلطة الفلسطينية وتضعف الدعم لمحادثات السالم
وتقول الجارديان إن الوثيقة تدرك القلق المشروع إلسرائيل إزاء األوضاع األمنية، إال أنها تضيف أن 

  ".  مبررات أمنية على اإلطالقكثيرا من أنشطتها غير القانونية في المدينة وحولها مؤخرا ليس لها"
والتي تشمل بناء " الحقائق التي تخلقها إسرائيل على األرض"وتحكي الوثيقة ـ وفقا للصحيفة ـ عن 

مستوطنات جديدة وإنشاء الجدار العازل وانتهاج سياسات إسكان تمييزية وهدم المنازل والنظام المتشدد 
ت الفلسطينية، وتقول إن هذه الحقائق تعزز الوجود إلصدار تصاريح البناء واستمرار إغالق المؤسسا

اليهودي اإلسرائيلي في القدس الشرقية وتضعف السكان الفلسطينيين في المدينة وتعيق التنمية الفلسطينية 
وتقول الجارديان إن الوثيقة تظهر في وقت . في المدينة وتفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية

ء السياسات اإلسرائيلية في القدس الشرقية حيث هدمت إسرائيل مؤخرا منزلين في ينتشر فيه القلق إزا
ويقول الكاتب إن الوثيقة  . ضاحية سلوان قبيل وصول وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إليها

قب وفقا للقوانين الدولية وال يخدم أي غرض، وله عوا" غير قانوني"تذهب إلى حد اعتبار هدم البيوت 
  . إنسانية وخيمة، ويغذي المرارة والتطرف

كما تضيف الوثيقة أنه رغم أن الفلسطينيين شرقي المدينة يشكلون ثلث سكان المدينة إال أن البلدية ال 
  . من ميزانيتها على مناطقهم مما يجعل الخدمات والبنية التحتية فيها فقيرة% 10ـ5تنفق أكثر من 

 ترخيص للبناء سنويا وال تخصص أكثر من 200ال تصدر أكثر من كذلك تقول الوثيقة إن إسرائيل 
من القدس الشرقية ألغراض االسكن وبالتالي فكثير من المنازل مبنية بدون تراخيص إسرائيلية % 12

وتشير الصحيفة  .  وهناك أمر هدم لنحو ألف منزل لم تنفذ بعد2004 منزل منذ عام 400هدم منها نحو 
بي يشير في تقريره إلى أن االستيطان في شرقي المدينة يتم بتسارع كبير، وإنه منذ إلى أن االتحد األورو

 ألف وحدة سكنية في 55 تم تقديم طلبات لبناء نحو 2007بدء محادثات أنابوليس للسالم في أواخر عام 
  ألف مستوطن في470مستوطنات جديدة تم ترخيص لثالثين الفا منها حتى اآلن، وإن هناك اآلن نحو 

وتقول الجارديان إن االتحاد األوروبي أعرب  .  ألفا في القدس الشرقية190المناطق المحتلة بمن فيهم 
في الوثيقة عن قلقه بشكل خاص إزاء االستيطان داخل المدينة القديمة حيث هناك خطط لبناء مستوطنة 
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ي سلوان عند سور  وحدة سكنية في المنطقة اإلسالمية باإلضافة إلى خطط توسعية ف35جديدة تضم 
 .المدينة القديمة

  7/3/2009بي بي سي 
  

   سيبدأ بالتوازي والمجتمع الدولي رمى بالكرة في ملعبنا الحوارعمل لجان: عمرو .2
أعلن السفير الفلسطيني في مصر نبيل عمرو :  أشرف الفقي، عبد الرؤوف أرناؤوط- القاهرة، رام اهللا

 أحد المقار التابعة للمخابرات المصرية وأن عمل اللجان أن حوار اللجان الخمس سيجرى في" الوطن"لـ
لم يحدد سقف زمني لعمل اللجان "وقال . سيبدأ بالتوازي بمساعدة مصرية لتفادي حدوث أية تطورات

ولكننا نطالب أن تكون أياما وليست أسابيع وقبل القمة العربية المقررة في الدوحة يجب أن نكون قد 
  ".  تأخير يحمل أسوأ اآلثار على غزةجهزنا أنفسنا ألن كل يوم

من جانبنا نطالب أال تطول مدة حوار اللجان ألن كل القضايا جرى الحديث عنها والتفاهم التقريبي "وقال 
حولها وبالتالي فإنه يمكن إجمالها، إضافة إلى أن المجتمع الدولي رمى الكرة في ملعبنا فأصبح تشكيل 

ت منظمة التحرير شرطا لدخول المساعدات إلى غزة ومن ثم يجب حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزاما
على حماس اإلسراع في تقديم التسهيالت لتشكيل الحكومة الجديدة وعلى الصيغة السياسية التي ال جدال 

جميع أصدقاء حماس من السوريين والقطريين "وأضاف بهذا الشأن ". على أنها يجب أن ال تأتي بحصار
ومة جديدة إذا كانت الحكومة ستطيل الحصار أو تأتي بحصار جديد والمطلوب من يقولون ال داعي لحك

الوزراء المسمين هو أن يعلنوا أمام الرئيس أنهم ملتزمون بالتزامات منظمة التحرير والعمل بما يكلفهم 
د على وشد". به الرئيس، وال يستطيعوا أن يقوموا بعمل دون أن يكون لذلك عالقة تنسيق مع اإلسرائيليين

في نهاية األمر يجب أن نجد تسويات وهنا يظهر دور المصريين ودور الجامعة العربية واألطراف "أنه 
  ".التي ستقوم بدور ضاغط على الجميع من أجل إنهاء االتفاق بالصيغة العملية المناسبة

  7/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  وار ونجاحه يعزز مفاوضات السالمحالاالرتباطات اإلقليمية للفصائل تهدد بعرقلة : الهباش .3
أبدى وزير الشؤون االجتماعية الفلسطيني :  أشرف الفقي، عبد الرؤوف أرناؤوط- القاهرة، رام اهللا

محمود الهباش مخاوف من إعاقة حوار الفصائل الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة بسبب االرتباطات 
إنجاح جولة الحوار خالل األسبوع المقبل في اإلقليمية لبعض الفصائل، وأكد الهباش عزم مصر على 
 أمس قبيل مغادرته إلى رام اهللا الهباشوطالب . ظل تواصل مشاوراتها اإلقليمية والدولية لتذليل العقبات

بعد زيارة للقاهرة أن تضع جميع الفصائل الهم الفلسطيني في المقدمة، من أجل تحقيق المصالحة، مشيرا 
لة األولى للحوار من خالل تشكيل خمس لجان للوصول إلى حكومة وحدة إلى نجاح القاهرة في الجو

وقال الهباش إن السلطة ومنظمة التحرير مصممتان على تذليل كل العقبات أمام تحقيق المصالحة  .وطنية
  ".وإنهاء حالة االنقسام رغم إدراكنا أن األمور ليست سهلة

  7/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق ترى لمشاركة في لجان الحوارالشخصيات المستقلة ا .4
 اللجان الخمس للحوار الوطني  أن محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  7/3/2009الحياة، نشرت 

 في القاهرة بمشاركة ممثلين عن القوى المختلفة وعدد من /]10/3[ثاء الفلسطيني تبدأ اجتماعاتها الثال
علي .  العلوم السياسية في جامعة بيرزيت دأستاذ الشخصيات المستقلة من أبرزو. تقلةالشخصيات المس

ن الحوار إ "الحياة"وقال الجرباوي لـ . العزيز الشقاقي الجرباوي والنائب المستقلة راوية الشوا وعبد
رؤى "لديهم  يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني وألنهمالوطني الشامل يتطلب مشاركة المستقلين 
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 ان هناك وأضاف. "متحررة من الفصيلية تؤهلهم للعب دور مهم في تقديم االقتراحات وجسر الخالفات
 اتفاق في هذا الحوار لعوامل عدة، في مقدمها فشل الفصيلين المتخاصمين فتح إلىفرصة حقيقية للتوصل 

 المصالحة من اجل إلى  حماس في حاجةأنورأى الجرباوي  . مشروعهما الفصائليإنجاحوحماس في 
 أفق المصالحة النسداد إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب، مضيفا ان فتح في حاجة إعمار إعادةانجاز 

عامال آخر في ذلك هو الجرباوي ويرى .  التي فاز فيها اليميناإلسرائيليةالحل التفاوضي بعد االنتخابات 
  ."الضغط العربي"

ليس ":  في شأن البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، قال الجرباويوعن الخالف القائم بين فتح وحماس
 بإسرائيل تعترف بإسرائيل، وهذا خطأ وقعت فيه منظمة التحرير عندما اعترفت أنمطلوبا من حماس 

 يكون جزءا من برنامج كل أال عدمه يجب أو االعتراف أمر إنوتابع . " الدولة الفلسطينيةإقامةقبل 
 أو حكومة الرئيس أنها تعلن أنالحكومة هي حكومة الرئيس والسلطة، ويمكنها حكومة جديدة الن 

 تكون حكومة مهنية تتألف من مهنيين أن الحكومة المقبلة يستحسن إنوزاد . حكومة السلطة الفلسطينية
 ذلك قد يجنبها أن إلى في الفصائل، مشيرا األول تضم قادة الصف وأالمن الفصائل والمستقلين، 

  . ضغوط دوليةإلىالتعرض 
 ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في لجنة . د أنغزةمن  7/3/2009الحياة الجديدة، وأضافت 

المصالحة أكد أن المستقلين يواصلون اجتماعاتهم واتصاالتهم وحمالتهم الشعبية والرسمية لدعم 
  .المصالحة والتحضير آلليات تضمن نجاح الوفاق الفلسطيني الداخلي

 عبد العزيز الشقاقي ممثل الشخصيات المستقلة في لجنة األمن أن الجهد المتواصل الذي تقوم به .د دوأك
 التحضير الجيد للمصالحة حتى تتوفر عوامل نجاح إلىالشخصيات المستقلة في الضفة والقطاع يهدف 

  .هذا الجهد وتنتهي حقبة االنقسام الداخلي
  

   اهللا الحوار الوطني الشامل وإعمار غزةتبحث اليوم في رام" تنفيذية المنظمة" .5
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في األرض المحتلة اليوم : نادية سعد الدين –عمان 

اجتماعاً لبحث الحوار الوطني الشامل والعدوان اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب إعادة 
  .األخيرإعمار غزة ونتائج مؤتمر شرم الشيخ 

  7/3/2009الغد، األردن، 
  

  عن وجود إطار خماسي لمتابعة أعمال مؤتمر شرم الشيخفياض يكشف  .6
 كشف رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض عن وجود إطار خماسي لمتابعة :)أ.ب.د(

سبوعي وذكر فياض، في بيان صحافي أصدرته الحكومة عقب اجتماعها األ .أعمال مؤتمر شرم الشيخ
في مدينة رام اهللا الخميس، أن اللجنة الخماسية تضم لجنة متابعة مؤتمر باريس وهي فرنسا والنرويج 

  .واللجنة الرباعية والمفوضية األوروبية باإلضافة إلى مصر
  7/3/2009الخليج، 

  
  "القدس عاصمة الثقافة العربية"وزراء عرب في انطالق فعاليات المالكي يعلن مشاركة  .7

رياض .كشف وزير الخارجية في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية، د : منتصر حمدان- رام اهللا
، أن عدداً من وزراء الخارجية والثقافة العرب سوف يشاركون في انطالق فعاليات "الخليج"المالكي، لـ 

لطة  من الشهر الجاري، موضحا أن الس3-21 تنطلق بتاريخ أنالقدس عاصمة الثقافة العربية المقرر 
وأوضح أن الترتيبات تتم  .الفلسطينية تواصل استعدادها إلتمام التحضيرات التي تالئم هذه المناسبة

بالتنسيق مع األردن لتسهيل وصول الضيوف من عدد من الدول العربية، مؤكدا أن طائرات مروحية 
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سطينية بما يضمن أردنية سوف تتولى مسؤولية نقل عدد الوزراء والمسؤولين العرب إلى األراضي الفل
  .عدم تعرضهم للمضايقات من جانب سلطات االحتالل

  7/3/2009الخليج، 
  

   بسبب المقاومة أو االنتماء السياسيأجهزتنا األمنية ال تعتقل أحداً: الغصين .8
حكومة المقالة إيهاب الغصين وجود أي من عناصر حزب ال نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية في :غزة

" معاريف"، وأكد أن ما نشرته صحيفة "إسرائيل"ـ  في االعتقال على خلفية مقاومته لاهللا الفلسطيني
اإلسرائيلية اليوم الجمعة عن اعتقال أحد نشطاء حزب اهللا في جباليا على يد جهاز األمن الداخلي في 
غزة بسبب إطالقه قذائف صاروخية دون تنسيق مع حماس، ادعاءات عارية عن الصحة تماما هدفها 

أن " قدس برس"وأكد الغصين في تصريحات خاصة لـ  .ارة البلبلة بين الفلسطينيين ال أكثر وال أقلإث
الخبر الذي : "أحمد صالح الذي تحدثت عنه الصحيفة اإلسرائيلية ليس معتقال لدى أجهزة األمن، وقال

قه لقذائف في اتجاه أوردته معاريف اليوم عن أن أجهزتنا األمنية تعتقل أحد نشطاء حزب اهللا بسبب إطال
االحتالل ال أساس له من الصحة في شيء، ولمن أراد التأكد أن يتصل بأحمد صالح نفسه، فنحن ال 
نعتقل الفلسطينيين بسبب مقاومتهم لالحتالل أو انتمائهم السياسي، وإنما االعتقال يكون فقط ألسباب 

  .، على حد تعبيره"جنائية تخص أمن المواطنين
د أي ضغوط على حكومة من أية جهة سياسية كانت، في إشارة إلى ما قالت معارف ونفى الغصين وجو

الفصائل الفلسطينية المقاومة هي : "إنه ضغوط من حزب اهللا على الحكومة إلطالق سراح صالح، وقال
فصائل فلسطينية بحتة، وال عالقة لها بأية جهة خارجية على اإلطالق، وال والء بين الفصائل الفلسطينية 

ولم تمارس علينا أي ضغوط من حزب اهللا في لبنان أصال، ألن حزب اهللا الفلسطيني . ألية جهة أجنبية
  .، على حد تعبيره"هو أيضا فصيل فلسطيني ال عالقة له بأية جهة أجنبية

  6/3/2009قدس برس، 
  

   الهيمونيأكرمتشييع النائب : الخليل .9
، في موكب أمسفيرة من أهالي محافظة الخليل،  شيعت جماهير غ):وفا( ، الحياة الجديدة-الخليل 

جنازي رسمي وشعبي مهيب، جثمان عضو المجلس التشريعي عن قائمة فتح البرلمانية، أكرم الهيموني، 
وشارك في موكب التشييع الذي انطلق بعد صالة الجمعة من  .الذي قضى، فجرا، إثر نوبة قلبية حادة

 ووزراء سابقون، وقادة األجهزة األمنية، وممثلو القوى مسجد الحسين، نواب في المجلس التشريعي
  .واإلسالميةوالفعاليات والمؤسسات الوطنية 

 في الخليل النائب الهيموني، وأعلنت عن واإلسالميةونعت كتلة فتح البرلمانية والقوى والفعاليات الوطنية 
  .فتح بيت عزاء لفقيد الوطن في قاعة رابطة الجامعيين بالمدينة

 7/3/2009ة الجديدة، الحيا
  

    الذي يبدأ بالقاهرةلجان الحركة للحوار الوطنيأنهينا تشكليل : حماس .10
 حركة حماس أكد أن لجان الحركة للحوار        اً قيادياً مصدر ق، أن دمش من   6/3/2009قدس برس،   ذكرت  

 تستعد للذهب   الجاري قد تم االنتهاء من تشكيلها، وأنها      ) مارس(الوطني الذي سيبدأ يوم العاشر من آذار        
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حمـاس عـزت          .إلى مصر في الموعد المحدد الستئناف الحوار      

أن الحركة انتهت من تعيين لجان الحوار الخمسة المتصلة         " قدس برس "الرشق في تصريحات خاصة لـ      
إلى القاهرة في الوقت    لجاننا ستذهب   : "بالحكومة واألمن واالنتخابات ومنظمة التحرير والمصالحة، وقال      
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المحدد الستئناف الحوار، وكلنا أمل في أن نتمكن من إنهاء االنقسام والتوصل إلى توافق رزمة واحـدة                 
  .، على حد تعبيره"في جميع الملفات

" حمـاس "القيادي في حركـة     ، أن    لقاهرة  مراسلها من  جيهان الحسيني  عن   7/3/2009الحياة،  وأضافت  
إن الحركة سلّمت إلى الجانب المـصري األسـبوع الماضـي أسـماء             " لحياةا"قال لـ    صالح البردويل 

وكشف أن المستشار القانوني فـرج الغـول        . أعضائها في لجان الحوار التي ستبدأ عملها الثلثاء المقبل        
في لجنة االنتخابات، والقيادي خليل الحية في لجنة الحكومة، والنائب اللـواء إسـماعيل              " حماس"سيمثل  

ي لجنة األمن، واألمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة محمـد عـوض فـي لجنـة                  األشقر ف 
المصالحة، وأخيراً لجنة منظمة التحرير ستكون بعضوية نائب رئيس المكتـب الـسياسي موسـى أبـو                 

  .مرزوق، وفي حال غيابه سيشغل مكانه القيادي محمود الزهار
  

   "يةمهن" المقبلةالحكومة  تقترح أن تكون فتح .11
تبدأ اللجان الخمس للحوار الوطني الفلسطيني : جيهان الحسيني،  محمد يونس- ، القاهرةرام اهللا

. اجتماعاتها الثلثاء المقبل في القاهرة بمشاركة ممثلين عن القوى المختلفة وعدد من الشخصيات المستقلة
متوافق " حكومة مهنية"يل بتشك" فتحاوي"للحوار عزام االحمد عن اقتراح " فتح"وكشف عضو وفد حركة 
ان " الحياة"وقال لـ ". التحضير لالنتخابات العامة، واعادة بناء اجهزة االمن"عليها بين الفصائل لتولي 

الحكومة المنوي تشكيلها ستكون ذات مهمة محددة هي التحضير لالنتخابات واعادة بناء اجهزة االمن، "
منفتحون في مسألة تشكيل الحكومة، لكننا : "واضاف". وبالتالي يستحسن ان تكون مهنية وليست فصيلية

  ".نفضلها مهنية، وامامنا خياران، احدهما ان تُؤلف الحكومة من مهنيين مستقلين او مهنيين من الفصائل
وعن البرنامج السياسي لمثل هذه الحكومة، وهو االمر الذي من المتوقع ان يكون موضع خالف صعب 

الحكومة ستكون ذات مهمة محددة، وبرنامجها هو برنامج منظمة : "حمدقال اال" حماس"و " فتح"بين 
  ".التحرير

وقال . التريث في االعالن لاليام المقبلة" حماس"ممثليها في لجان الحوار، بينما فضلت " فتح"واعلنت 
ن االحمد ان بعض الممثلين سيشارك في اكثر من لجنة، مضيفا انه سيترأس لجنة النتخابات، لكنه سيكو

  .ايضا عضوا في لجنة الحكومة التي يرأسها نبيل شعث
للمنظمة، فيما يرأس اللواء نصر يوسف لجنة الحركة الجهزة االمن، " فتح"وسيرأس احمد قريع لجنة 

وتضم لجنة االمن عددا من كبار قادة اجهزة االمن الحاليين والسابقين . وابراهيم ابو النجا لجنة المصالحة
للواء اسماعيل جبر، واللواء عبدالرزاق المجايدة، وكل منهما كان قائدا لالمن والمستشارين، مثل ا

الوطني في الضفة والقطاع، ورئيس جهاز االستخبارات العسكرية العميد ماجد فرج، والعقيد السابق في 
  .االمن الوقائي في غزة سمير مشهراوي

أسماء ممثليها في لجان الحوار إلى القاهرة، إن الحركة بعثت ب" لحياة"لـ " فتح"من جانبه، قال قيادي في 
جرت تسمية عضو اللجنة المركزية في الحركة نبيل شعث ممثالً لفتح في لجنة الحكومة، : "مضيفا

ورئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد في لجنة االنتخابات، ووزير الداخلية السابق عضو 
من، وعضو اللجنة المركزية زكريا االغا في لجنة المنظمة، اللجنة المركزية نصر يوسف في لجنة األ

  ".وعضو المجلس الثوري إبراهيم أبو النجا في لجنة المصالحة
  7/3/2009الحياة، 

  
   في القاهرة لتلطيف األجواء قبل بدء عمل اللجانانفتح وحماس ستجتمع: "القدس العربي" .12

ر فلسطيني مطلع ان وفدين قياديين من حركتي من مصد" القدس العربي"علمت : القاهرة ـ أشرف الهور 
تهيئـة  "فتح وحماس من المتوقع ان يجتمعا في العاصمة المصرية القاهرة خالل األيام القليلة القادمة لـ                
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، بينهما من جديد بعد أن ظهرت خالفات بين الطرفين عقب الجلسة االفتتاحية لمؤتمر الفـصائل                "األجواء
وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكـر اسـمه فـإن هـذه             . شهر الماضي التي احتضنتها مصر نهاية ال    

الجلسات الثنائية ستسبق اجتماعات اللجان الخمس التي تم االتفاق علـى تـشكيلها فـي نهايـة الجلـسة        
  .االفتتاحية والتي تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية

ق بطريقة إنهاء الخالفات الناشـبة      وأوضح المصدر ان هناك خالفات ظهرت قبل أيام بين الحركتين تتعل          
بينهما، وذكر المصدر أن هذه الخالفات ظهرت في أعقاب زيارة كل من وزيرة الخارجيـة األمريكيـة                 
هيالري كلنتون، والمنسق األعلى للشؤون الخارجية خافيير سوالنا، اللذين طالبا حركة حمـاس بقبـول               

  .مل معهاشروط اللجنة الرباعية الدولية للسالم، كشرط للتعا
لكن المصدر قال ان عدة اتصاالت هاتفية أجريت خالل اليومين الماضيين بين أحمد قريع أبـو العـالء                  

العودة مجدداً لحالة الوفاق التي     "رئيس وفد فتح، وبين الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس وفد حماس لـ             
  ".سادت قبل وخالل الجلسة االفتتاحية للمصالحة

ن مصريين سيشرفون على جمع قادة الحركتين مجدداً قبل انطالق عمل اللجان،            وأكد المصدر أن مسؤولي   
 . لتبديد أي مخاوف قد تعطل عمل اللجان الخمس

  7/3/2009القدس العربي، 
  

  فتح وحماس تؤكدان على ضرورة انجاح الحوار الوطني .13
فرص نجـاح   متحدثا عن    أوضح يحيى رباح عضو المجلس الثوري لحركة فتح،       :  نادر القصير  -رفح  

الحوار الفلسطيني بان االنقسام وما أتى به من ويالت على الشعب الفلسطيني وقضية العادلـة البـد أن                  
ينتهي طال الوقت أم قصر فال سبيل لنا إال بالوفاق واالتفاق وان المصالحة الفلسطينية تمر اليوم بامتحان                 

من اجـل نيـل الحقـوق والوصـول         حقيقي لقدرة كل الشعب الفلسطيني على التحدي ومواصلة نضاله          
للتحرير أن هذا االنقسام أدى بدوره النقسام اكبر بين الدول العربية مؤكدا أن الفرصـة مهيـأة إلنجـاح       

  .الحوار بالتزامن مع المصالحات العربية المختلفة
 على أن حركة حماس تسعى بـان        ،وكيل  وزارة الخارجية بالحكومة المقالة     ،  احمد يوسف . أكد د بدوره  

ال بد لنا جمعيا    :" تكون شريكا فلسطينيا حقيقيا وال يمكن لفصيل بعينه حمل المشروع الوطني وحده وقال            
بان نتكاتف ونتوحد إلنجاح المشروع الوطني الفلسطيني فان حركتي فتح وحماس هما فصيالن مكمـالن               

ـ              ت علـى مـدى     لبعضهما البعض وان هذا االنقسام واستمراره يؤدي الى ضياع انجازات كبيـرة تحقق
ان حركة فتح نجحت في أن تكرس عمقا دوليا للقضية الفلـسطينية،  لحمايـة               :" وقال ".السنوات السابقة 

المشروع الوطني وحماس لها امتداد عربي وإسالمي يعزز المشروع الوطني ويزيد رصيدها في البعـد               
  ".العربي

 6/3/2009الحياة الجديدة، 
  

  العدوان والحصارنرفض التهدئة في ظل استمرار : حماس .14
أكد المتحدث باسم حركة حماس مشير المصري أن الحركة لن توافق على تهدئة في :  فهيم الحامد-جدة 

إن لجنة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تبدأ " عكاظ"ـوقال المصري ل. ظل استمرار العدوان والحصار
لى الشخصية التي سترأسها رافضا اعمالها االثنين بمراجعة االسماء المرشحة في الحكومة باالضافة ا

مشيرا الى ان عمل اللجان الست المنبثقة عن .االدالء بأي معلومات عن اسماء المرشحين من الحركة 
وقال من المبكر اعطاء . حوار القاهرة سينتهي نهاية الشهر الحالي باإلعالن عن حكومة الوحدة الوطنية

يد االسرائيلي في قطاع غزة قال اسرائيل تتحمل وحول تبعات التصع. اي تفاصيل في هذه المرحلة
مسؤوليته وكل النتائج المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بموضوع التهدئة واعتبر أن التصعيد يهدف 
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إلحداث مزيد من الضغط على الحركة والفصائل الفلسطينية داعيا كافة المقاومين والفصائل الفلسطينية 
من ناحيته قال محمود الزهار القيادي البارز في حركة . شعب الفلسطينيلتحمل مسؤوليتهم تجاه حماية ال

وقال إن االعتراف لم ولن يكون ضمن . لن تعترف باسرائيل" حماس إن أية حكومة وحدة وطنية مقبلة
منظمة "لن تعترف باالتفاقات التي وقعت بين " حماس"، كما اكد أن "جدول أعمال الحكومة الجديدة

إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة "وحول طبيعة الحكومة القادمة قال . واسرائيل" ينيةالتحرير الفلسط
تشكل على أساس التوافق بين الفصائل الفلسطينية لتحسين األوضاع المعيشية وإجراء " تكنوقراط"

 . االنتخابات
  7/3/2009عكاظ، 

 
 يلية كتائب األقصى تطالب بتصعيد المقاومة للرد على التهديدات اإلسرائ .15

طالب القيادي في كتائب شهداء األقصى، التابعة لحركة فتح، أبوثائر بتصعيد :  ضياء الكحلوت-غزة 
من جانب المقاومة في القطاع للرد على هذه التهديدات المتالحقة ولما يتعرض له المسجد األقصى 

اخلي في القاهرة، مؤكداً وربط أبوثائر بين التهديدات والحوار الفلسطيني الد .ومدينة القدس من حفريات
أن التهديدات تهدف إلى إرباك الساحة الفلسطينية وهو ما يستدعي من كل الفصائل التوحد وإنهاء 

 .االنقسام والخروج بموقف موحد يدعم المقاومة ويحميها ويجابه العدوان المرتقب
 7/3/2009العرب، قطر، 

  
  ير  غزة تضامناً مع البش في تظاهرة جماهيريةحماس تنظم  .16

تظاهر آالف الفلسطينيين ظهر أمس، في مدينة غزة بدعوة من حركة حماس للتـضامن               :وكاالت-غزة  
وقال  .مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية             

:" ر أمس الجمعـة   مشير المصري القيادي في حركة حماس في كلمة له خالل مسيرة نظمتها الحركة ظه             
هذه المؤسسات الدولية باتت أداة خسيسة في يد قوى االستعمار األمريكي واإلسرائيلي، ضـد خيـارات                

وأكد المصري رفض حماس الدور السياسي الذي تقوم به محكمة           " األمة العربية واإلسالمية وحضارتها   
داً على أنه قرار سياسي من أمريكـا       الجنايات الدولية وقرار التوقيف للرئيس السوداني عمر البشير، مشد        

  . بامتياز) ٍإسرائيل(و
 7/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   لالعتراف الدولي على حماس أال تدفع ثمناً :عزمي بشارة .17

" دولة واحـدة  "أكد المفكر الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة أنه ال تسوية مطروحة اآلن، ال عبر              : الدوحة
  .أال تدفع ثمنا لالعتراف الدولي بها" سحما"، موضحا أن على "دولتين"أو 

حكومـة  "وأشار إلى أن معيار نجاح الحوار الفلسطيني هو إعادة بناء منظمة التحريـر ولـيس تـشكيل      
، جاءت أحاديث بشارة هذه في ثالث رسائل مهمة تضمنها الجزء األول من إجابات له ردا علـى                  "توافق

هن جدية وجدوى الحوار الوطني الفلسطيني، وفقا لبشارة،        وترت ". نت.إسالم أون الين  "أسئلة قراء شبكة    
مراجعة نهج التسوية وفق مرجعية أوسلو، وتأييد مبدأ المقاومة علنا، معتبرا أنه بدون ذلـك               :بأمرين هما   

يفسره كرغبة من حماس أن يعترف بها دوليا، وكرغبة منها بالمـشاركة فـي نهـج                "فإن البعض سوف    
أظهرت نضجا سياسيا في التعاطي مع العـدوان اإلسـرائيلي          " حماس"ن حركة   إ:"وقال بشارة    ".التسوية

ولكنني أطالبها بأن ينعكس ذلك في التعامل اليومي داخـل قطـاع غـزة،              :"، مضيفا   "األخير على غزة  
  .، كما قال"والترفع عن الرؤية الفصائلية الضيقة للعالقة مع الناس

  7/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  في فلسطين تنفي اعتقال أي من مسئوليها في غزة " حزب اهللا"كتائب  .18

نفت كتائب حزب اهللا في فلسطين، األنباء التي روجت لها الصحف اإلسرائيلية الصادرة، أمـس،                :غزة
وأكدت الكتائب أن األسماء التـي تـم         .حول اعتقال الشرطة الفلسطينية في غزة أي مسئول في الحزب         

إن بعـض   : " وقالـت فـي بيـان، أمـس        ". من قريب وال من بعيد     ليس لها عالقة بالتنظيم ال    " تداولها  
إن العمـل العـسكري     .. المأجورين يحاولون استفزاز المسئولين في التنظيم من خالل مثل هذه األخبار            

ودعت الكتائب جميع الصحفيين لتحري الدقة ومراجعة اإلخوة في اإلعالم           ".للتنظيم يتسم بالسرية الكاملة   
  . تعلق بالحزب وندعو الجميع لالبتعاد عن لغة التحريضبخصوص أي موضوع ي

  7/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  جيش يستعد لعملية عسكرية ثانية ضد غزة لوقف اطالق الصواريخ ال :مصادر اسرائيلية .19
اكدت مصادر اسرائيلية متعددة الجمعة بأن جيش االحتالل االسرائيلي يواصـل           :  وليد عوض  -رام اهللا   

فيذ عملية عسكرية ثانية ضد قطاع غزة مع تسلم الحكومة االسرائيلية القادمة مقاليد الحكـم               استعداداته لتن 
في اسرائيل بذريعة السعي لوقف اطالق صواريخ المقاومة التي ما زالت تطلـق علـى المـستوطنات                 

  .االسرائيلية القريبة من غزة
في اطار االسـتعداد لعمليـة      واوضحت المصادر بأن جيش االحتالل يحشد على الحدود مع قطاع غزة            

عسكرية ثانية ضد المقاومة الفلسطينية التي ما زالت قادرة على اطالق صواريخ محلية الـصنع علـى                 
  .اسرائيل ردا على اعتداءاتها

ونقلت الصحافة االسرائيلية عن مصدر عسكري وصفته بالرفيع قوله الجمعـة ان الجـيش االسـرائيلي                
يمكـن وقـف اطـالق      'د قطاع غزة، وان الخطط جاهزة وتحمل اسـم          يستعد لتنفيذ عملية قوية جدا ض     

  .'الصواريخ من غزة
وهي اللواء المـسؤول عـن منطقـة غـزة          ' اغودات غزة 'واضاف المصدر الذي يخدم فيما يعرف بـ        

عسكريا ان الجيش االسرائيلي يتحضر لتنفيذ عملية كبيرة وقوية في اي لحظة يتطلبها امر وقف اطـالق                 
  .جاه اسرائيلالصواريخ بات

وفيما يتعلق بتوقيت وقوة العملية اكد المصدر ان كل ما يتعلق بذلك جاهز وموجود لدى الجيش، خاصـة         
وانه يرى بحماس المسؤولة الوحيدة عن اطالق الصواريخ في ظل اثباتها في الماضي قدرتها على منـع                 

 سبقت الحرب االسرائيلية االخيـرة      الصواريخ، وذلك في اشارة الى التزام فصائل المقاومة بالتهدئة التي         
  .على غزة

  7/3/2009القدس العربي، 
  

  ال اتفاق سالم من دون تقسيم القدس: أولمرت .20
" سالم"إيهود أولمرت، أمس، انه ال يمكن التوصل الى اتفاق " االسرائيلي"قال رئيس الوزراء : آي.بي.يو

  .مع الفلسطينيين من دون تقسيم القدس
لن "العبرية عن أولمرت قوله في كلمة أمام سكان من الشمال " عوت احرونوتيدي"ونقل موقع صحيفة 

  ".يكون هناك سالم من دون أن يكون جزء كبير من القدس عاصمة لدولة فلسطينية
عندما تجلس على كرسي رئيس "وتطرق أولمرت الى تغيير آرائه السياسية خالل السنوات الماضية وقال 

عندما .  تتكون لديك صورة شاملة لكل شيء من الطرف الى الطرفالحكومة، وهو غير مريح جداً،
  ".ترى صورة شاملة عليك ان تتوصل الى استنتاجات مختلفة، بخالف عندما تكون لديك صورة جزئية
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أن أسأل نفسي عما اذا كان يتوجب علي أن أتشبث بموافقي التي اعتنقتها طيلة هذه السنوات أو "وأضاف 
، مشيراً الى ان وزير "هذه الخطوة حتمية: يجب أال نخدع أنفسنا"وقال أولمرت ". مأن أتقدم الى األما

 وذلك في إشارة الى المحادثات التي رعاها 2000الحرب ايهود باراك فهم ذلك في كامب ديفيد في عام ،
  ". الرئيس األمريكي االسبق بيل كلينتون بين باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
  7/3/2009يج، الخل

  
   وزارات بينها الخارجية واألمن4نتانياهو يبلغ ليبرمان موافقته على منحه  .21

المكلف تشكيل حكومة " ليكود"أكدت مصادر صحافية إسرائيلية أمس أن زعيم :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ه على منحه المتطرف أفيغدور ليبرمان موافقت" إسرائيل بيتنا"جديدة بنيامين نتانياهو أبلغ زعيم حزب 

منصب وزير الخارجية في حكومته، وعلى طلبه إبقاء وزير القضاء الحالي بروفيسور دانيئل فريدمان 
  .في منصبه، إضافة الى منح حزبه ثالث حقائب وزارية أخرى، بينها األمن الداخلي

دار خالله، وكان نتانياهو وليبرمان اتفقا في ختام اجتماعهما مساء أول من أمس على التكتّم على ما 
  .وإصدار بيان مقتضب جاء فيه أن توزيع الحقائب الوزارية لن يشكل عائقاً في إبرام اتفاق بين الحزبين

أنه لن يقبل بتدخل أي من الوزراء في " ليكود"أمس أن ليبرمان أوضح لزعيم " هآرتس"وأفادت صحيفة 
وزير آخر القيام بشكل غير مباشر العالقات الخارجية إلسرائيل، أو أن يقوم نتانياهو نفسه بتخويل 

له في وزارة " حكم ذاتي"وكتبت أن ليبرمان طالب نتانياهو بـ . بمهمات تتعلق بالشؤون الخارجية
الخارجية، من دون أن تستبعد تضمين االتفاق االئتالفي بين الحزبين بندا صريحاً يضمن لليبرمان 

  .االستقاللية التي يريد
  7/3/2009الحياة، 

 
  "العمل"حزب  معارضة بين قيادة بسببراجع عن االنضمام إلى حكومة نتنياهو تباراك  .22

ايهود باراك أبلـغ شخـصيات   " العمل"قالت مصادر حزبية أمس، إن زعيم       : برهوم جرايسي  -الناصرة  
ليس بإمكانـه   " العمل"سيتوجه إلى المعارضة، وأن     " العمل"مقربة من نتنياهو بأنه على ما يبدو أن حزب          

ك في حكومة يكون فيها ليبرمان وصيا بشكل غير مباشر على جهازي القضاء والشرطة، فـي                أن يشار 
  .الوقت الذي يواجه فيه تحقيقات بتهم فساد خطيرة

وكانت معلومات تسربت في األيام األخيرة تحدثت عن أن باراك بات ينـوي االنـضمام إلـى حكومـة             
ة من قادة الحزب، واصحاب موازين القوى       نتنياهو، وسط معارضة شديدة جدا في صفوف حزبه، وخاص        

  .فيه
اإلسرائيلية أمس، إن باراك تـسلم رسـالة        " يديعوت أحرونوت "وعلى الصعيد ذاته، فقد ذكرت صحيفة       

 جنرال احتياط في جيش االحتالل اإلسرائيلي دعوه فيها للبقاء في وزارة الحرب في ظـل                21موقعة من   
  . إسرائيل وجيشها تقتضي أن يبقى باراك في منصبهحكومة بنيامين نتنياهو، بزعم أن مصالحة

  7/3/2009الغد، األردن، 
  

  !تأثيرنا على الفلسطينيين مفيد: البريطانية  الطبية"ذي النست" ترد على مجلة "إسرائيل" .23
اعتبر المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية مارك ريغيف في أول رد فعل إسرائيلي رسمي على مجموعة 

الطبية البريطانية، أن هذه التقارير تنقل " ذي النست"اسات التي نشرتها أمس األول مجلة المقاالت والدر
   ". بروباغاندا تتخذ هيئة تقرير طبي"وجهة نظر واحدة وهي 

ان إسرائيل غير مسؤولة عن معدالت الوفيات "عن ريغيف قوله " جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 
  فبدال من أن يستثمروا في "في ذلك، " حماس) حركة(نظام "ية ، متسائال عن مسؤول"المرتفعة في غزة
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واعتبر أن تأثير إسرائيل في الضفة الغربية وغزة ". الصحة العامة، هم يستثمرون في العنف والصراع

 ". مفيدا، فعدد كبير من الفلسطينيين عولجوا في مستشفيات إسرائيل"كان 
 7/3/2009السفير، 

  
   على اإلنترنت"إسرائيل"خطة لتجميل صورة ر الخارجية اإلسرائيلية تق .24

 قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية العمل على تجميل صـورة إسـرائيل علـى شـبكة                :وكاالت-غزة
  .االنترنت بعد الحرب الوحشية األخيرة التي شنتها على قطاع غزة

بين أن أي بحـث      امس الجمعة أن القرار اإلسرائيلي جاء بعد أن ت         "يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   
االلكتروني يظهر صورا للدمار الهائل الذي خلفه القصف اإلسـرائيلي          " غوغل"لكلمة إسرائيل في موقع     

في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة، والتي تدعي إسرائيل أن الفلسطينيين يبثـون هـذه الـصور فـي               
  .الشبكة

ات خبراء يصورون إسـرائيل بـشكل       وعلى إثر ذلك قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية استئجار خدم        
  . جميل ويعرضون هذه الصور على شبكة االنترنت

ومن أجل تحسين هذه الصورة ستحضر القنصلية اإلسرائيلية في نيويورك سبعة مـن أبـرز الخبـراء                 
اإلعالميين في الواليات المتحدة إلى إسرائيل من أجل تصوير أشرطة فيديو والتقاط صور إلسرائيل من               

ب السائح إليها وبثها في مواقع الكترونية يقبل على تصفحها أعداد كبيرة من األشـخاص فـي                 شأنها جذ 
  .أنحاء العالم

  7/3/2009الوطن، قطر، 
  

  الشهيد ردايدةمنفذ عملية الجرافة في القدس مكافأة مالية لقاتل : "إسرائيل" .25
ل، أمس، أنها ستقدم هدية في إسرائي" هيئة حماية الشعب" أعلنت منظمة تطلق علي نفسها اسم :"سما"

 شيكل وشهادة تقدير لسائق سيارة األجرة الذي أطلق النار على منفذ عملية الجرافة 1800مالية بقيمة 
 . في القدس المحتلة مرعي الردايدة

تأتي في إطار عمل الهيئة في تشجيع اإلسرائيليين على أن "وقال رئيس الهيئة شلوم دبلوفا إن المكافأة 
" مخربين"وكانت الهيئة قد قدمت هدايا مشابهة إلسرائيليين قتلوا ". ين، وتصفية المخربين فورايكونوا يقظ

 . في حوادث سابقة
 7/3/2009السفير، 

  
  تل ابيب مقبلة على مرحلة صعبة مع ادارة اوباما: سياسيون اسرائيليون .26

الملحق األسـبوعي ،    في  " يديعوت أحرونوت "كتب المراسل السياسي في صحيفة      :  رامي منصور  -يافا  
إسرائيل "، ونقل عن مصادر سياسية انطباعها أن        " لن تهون الحياة على إسرائيل    "امس ، أن إدارة أوباما      

داخلة لمرحلة صعبة للغاية من دون نظام ، ومن دون تحرير جلعاد شاليط فيما حمـاس تجنـي انجـاز                    
  ".ون عن كافة الوسائل لمحاورتهامشروعات ممولة بمبالغ طائلة وأمام دبلوماسيين أوروبيين يبحث

في إسرائيل لم يفيقوا بعد من الرسائل التي وجهها الـسناتور           "وأضاف فيشمان في تقريره األسبوعي ان       
رغم دعمي إلسرائيل لكن ال يمكن التغاضي عما        : جون كيري بعد زيارته لغزة ، فقد كتب بكل وضوح         
  ".من ذلكفعلتم في قطاع غزة ، ال يوجد مفر وستضطرون دفع ث

وكشف فيشمان أن القيادة اإلسرائيلية حاولت التعتيم على رسالة كيري وصرحت بأنه انتقد فقط التـأخير                
وقال فيشمان أن القيادة االسرائيلية حاولـت تقـزيم         . إلى قطاع غزة  " الباستا"من قبل اسرائيل في ادخال      
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وذكرت مصادر إسرائيلية أنهـا     . يرامرسالة كيري لإليحاء بأن العالقات بين تل أبيب وواشنطن على ما            
قلقة من رسالة كيري كونه شخصية مؤثرة على نظام أوباما إضافة لزيارته للعاصمة السورية وإنطباعه               

  .بأن دمشق جادة في سعيها للسالم
ولم تأت تصريحات وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون في األيام الخيرة لتزيل القلق اإلسرائيلي              

ادها للسالم االقتصادي الذي يرغب به نتنياهو ، بل زادت من إعتقادها بأن إسـرائيل مقبلـة علـى      وانتق
  .مع النظام األميركي الجديد" حياة صعبة"مرحلة صعبة وتنتظرها 

، ناحوم برنيع ، إلى أن استقالة السفير االسرائيلي فـي واشـنطن             " يديعوت"فقد نوه المحلل السياسي في      
ة مفاجأة عشية تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة هي مؤشر لما هو مقبل ، وقـال إن                سالي مريدور بصور  

فكل األحاديث عن حلف أبدي     . اسرائيل ستقف أمام واشنطن اخرى    "مصادر رفيعة في اسرائيل تدرك أن       
ففـي  . مع اسرائيل ستكون كما في الماضي ، لكن شيئا أساسيا سيتغير في سلم األولويات وفي الجو العام          

فترة بوش كان على الطرف العربي ملقاة واجب اثبات حسن النوايا أما في فترة أوباما فـاألمر سـيكون            
  ".معكوساً

  7/3/2009الدستور، 
  

  العضو العربي في الكنيست طلب الصانععلى شرطة االحتالل تعتدي  .27
 أفـراد مـن   تعرض العضو العربي في الكنيست طلب الصانع امس ، العتداء نفـذه      : قنا-القدس المحتلة 

الشرطة، أثناء محاولته منع الجرافات اإلسرائيلية من هدم ثالثة بيوت تعود لعائلة الغنامي الذين يقيمـون                
  .1948جنوبي قرية عرعره في النقب في فلسطين المحتلة عام 

وجاء في بيان أصدره المكتب البرلماني للصانع، إن أفرادا من الـشرطة قـاموا بمحاصـرته بـصورة                  
 ودفعوه وصدوه للخلف في محاولة منهم لمنعه من الوصول إلى البيوت التي يقومـون بهـدمها،                 التفافية،

وعندما طلب الصانع من المسؤول عن عملية الهدم إبراز أمر الهدم، تبين أنه ال يوجد لديهم أمـر مـن                    
  .المحكمة يسمح لهم بهدم البيوت

رامية وهدفها التطهير العرقـي للمـواطنين       ووصف الصانع عملية هدم البيوت العربية بإنها بربرية وإج        
  .مشددا على أن الحل ليس بالترحيل والهدم، بل باالعتراف بالقرى غير المعترف بها..العرب في النقب

  7/3/2009الوطن، قطر، 
  

  أوسع عملية تهجير قسري في القدسفي  179عدد المنازل المهددة بالهدم يرتفع إلى  .28
ل االسرائيلي في أوسع عملية تهجير قسري للمقدسيين،  إخطارات جديدة سلّمت سلطات االحتال: الناصرة

 عائلة فلسطينية بهدم منازلها في حي العباسية في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة اول من 36الى 
وكانت  . منزال179ًامس، ما يرفع عدد المنازل التي تلقت إخطارات إسرائيلية بهدمها في القدس إلى 

 عائلة فلسطينية إخطارات بإخالء منازلها في 55سرائيلية للقدس سلمت األربعاء الماضي الى البلدية اال
مخيم شعفاط شمال القدس تمهيدا لهدمها بحجة بنائها من دون ترخيص، علما انها سلمت قبل ايام 

 36ـاما االخطارات الجديدة، فتتعلق ب.  عائلة في حي البستان في بلدة سلوان88إخطارات مماثلة لـ
 مقدسيا، غالبيتهم من االطفال والنساء، وتقيم في بنايتين في حي العباسية هما 230عائلة تضم اكثر من 

وستؤدي عمليات الهدم عند تنفيذها الى تشريد آالف الفلسطينيين وسحب حقهم . »مشروع بناية الشيخ«
 .1967قدسيين منذ عام في اإلقامة في مدينة القدس، ما يشكل أوسع عملية تهجير جماعي قسرية للم

وافاد تقرير أصدرته دائرة البحث والتوثيق بمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية اول من امس، 
.  منزل فلسطيني200ان عدد المساكن المهددة بالهدم منذ مطلع العام في القدس وضواحيها بلغ أكثر من 

 منزالً في مخيم 55 نسمة، و1500يقطنها نحو  منزالً في حي البستان 88واوضح أن هذه المنازل هي 
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 - مسكناً لعائالت بدوية تقطن على امتداد طريق القدس 35، ونحو 500شعفاط ويقطنها أكثر من 
 شقة سكنية 66أريحا، وفي منطقة وعر البيك من أراضي بلدة عناتا شمال شرقي القدس، يضاف إليها 

وذكر . هدم في الشهرين األخيرين من العام الماضيفي بلدة العيسوية كان تسلم أصحابها إخطارات 
 مسكناً في األحياء 30التقرير أن عدد المنازل التي هدمتها سلطات االحتالل منذ مطلع العام بلغ نحو 

  .والبلدات المحيطة بالقدس
  7/3/2009الحياة، 

  
   االسبوعية جرحى في مسيرة نعلين8 .29

ون بالمطاط والعشرات بالغاز أثناء مسيرة ضد أصيب ثالثة مواطنين بالرصاص الحي وخمسة آخر
  .الجدار العنصري في بلدة نعلين غرب مدينة رام اهللا

وسارت المسيرة الشعبية بمشاركة العشرات من المتضامنين الدوليين نحو االراضي المصادرة ورددوا 
رة وأطلقت عشرات الهتافات المنددة باالحتالل وبناء الجدار، وحاولت قوات االحتالل منع تقدم المسي

قنابل الغاز، والرصاص الحي والمطاطي وتحولت لمواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان الذين 
 .رشقوا الجنود والجرافات بالحجارة

  7/3/2009السبيل، األردن، 
 

  سنتوجه للمحاكم الدولية النقاذ القدس : رفيق الحسيني .30
: دكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينيةقال ال:  جمال جمال، ووكاالت-القدس المحتلة

في القدس نحن نسعى الى تجنيد الجهد الشعبي وتوفير مقومات الصمود للعائالت المهددة بهدم منازلها 
ونقوم بتوفير المحامين والمهندسين وكذلك المساعدة العاجلة الى جانب الجهد السياسي المحتلة 

واكد أنه لم .  ان القضية دخلت منحنى صعبا ومعقدا مع اليمين المتطرفمعترفاً".والدبلوماسي والضغط 
يعد يجدي العمل على القانون اإلسرائيلي بل قررنا العمل على مستوى القانون الدولي للجم هذه الهجمة 

  .اإلسرائيلية الشرسة
  7/3/2009الدستور، 

 
   من انتفاضة ثالثة دفاعاً عن القدسعكرمة صبري يحذر .31

حذر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري من : محتلةالقدس ال
التي تقوم بها " الترانسفير"انتفاضة ثالثة دفاعا عن مدينة القدس المحتلة في مواجهة حمالت التهويد و

   ."إسرائيل"
الظلم والقهر ال إن انتفاضة الناس والشعب في وجه : " وقال صبري في تصريحات صحيفة، أمس

، مشدداً على أن الممارسات واالعتداءات واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والقدس على "تستشير أحدا
وأشار إلى وجود مخطط إسرائيلي رهيب يستهدف القدس، حيث ". تدفع نحو االنفجار"وجه الخصوص 

ة، موضحا أن محاوالت تهجير تلجأ سلطات االحتالل إلى تنفيذه على مراحل كلما كانت الظروف مواتي
رأس خميس وأحياء الطور "الفلسطينيين من القدس، وتصعيد موجة اإلنذارات بهدم عشرات المنازل في 

  . ، تأتي في إطار تنفيذ هذا المخطط"وبيت حانينا وسلوان وحي البستان
إلسرائيلية يوسف جمعة سالمة إمام وخطيب المسجد األقصى، من أن المخططات ا.من جانبه، حذر د

  .حيال األقصى وصلت إلى مراحلها النهائية
  7/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  مستوطنو متاتياهو الشرقية يدنسون القرآن ويحرقونه في بلعين  .32
قامت مجموعة من قطعان المستوطنين الذين يقطنون في مستوطنة متاتياهو الشرقية : القدس المحتلة

 خلف جدار الفصل العنصري بمداهمة البيت الذي بنته اللجنة المقامة على أراضي قرية بلعين الواقعة
الشعبية لمقاومة الجدار قبل ثالث سنوات واعتدوا عليه ، حيث قاموا بحرق البيت وكل ما يوجد فيه من 

  .فراش، وقد قاموا بتدنيس القرآن وحرقه
ق القنابل الصوتية من جانب أخر قامت قوة من الجيش اإلسرائيلي باقتحام القرية أمس وقاموا باطال

والغازية والرصاص المطاطي على الشبان الذين تصدوا لهم واجبروهم على مغادرة القرية بعد أن 
وضعوا حاجزا في مركز القرية منعوا خالله حركة المواطنين والسيارات لحوالي ساعة من الزمن ، 

خيرة ، وتأتي هذه السياسة من قبل وتتكرر عملية االقتحام في الليل والنهار بصورة يومية في األشهر األ
  .الجيش لثني أهالي بلعين عن مواصلة تظاهراتهم ضد االحتالل وبناء الجدار التي تدخل عامها الخامس

  7/3/2009الدستور، 
  

  2008 انتهاكا للحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية في العام 257 ":مركز فلسطيني" .33
للتنمية والحريات اإلعالمية النقاب عن تصاعد االنتهاكات للحريات كشف المركز الفلسطيني : رام اهللا

 انتهاكا 257، مشيرا إلى أنه رصد 2008اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل العام 
، من جانب سلطات االحتالل 2008للحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل سنة 

ين، واألجهزة األمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة مجموعات اإلسرائيلي والمستوطن
فلسطينية مسلحة، األمر الذي أدى ليس فقط إلى تراجع كبير في الحريات اإلعالمية وحرية التعبير 
المتاحة، بل إلى ممارسة الصحفيين ووسائل اإلعالم لرقابة ذاتية مفرطة، وبالتالي إلى تراجع مستوى 

  . م الفلسطينياإلعال
 انتهاكا ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي 147  نسخة عنه إن" قدس برس"وقال التقرير، الذي وصلت 
 ارتكبتها األجهزة األمنية الفلسطينية ومجموعات فلسطينية مسلحة، في 110والمستوطنين اإلسرائيليين، و
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

 صحفيا أثناء قيامهم بتغطية األحداث في مناطق مختلفة، وتدمير 51 واحتجزت قوات االحتالل واعتقلت
في جنين " المجد"وإغالق إذاعة ) ديسمبر(في الثامن والعشرين من كانون أول " األقصى"مقر تلفزيون 

وإغالق ) يوليو(في نابلس في العاشر من تموز " آفاق"، وتلفزيون )مارس(الحادي في عشر من آذار 
ومصادرة معداتها، ومعدات محطات ) أبريل(في القدس في السابع من نيسان "  أف أمرام"مكتب إذاعة 

  .إذاعية أخرى جرت مداهمتها
" فلسطين"أما في الجانب الفلسطيني فقد تمثلت اخطر االنتهاكات في محاولة اغتيال رئيس تحرير صحيفة 

نزل الصحفي المستقل وإطالق النار على م) يونيو(مصطفى الصواف في التاسع عشر من حزيران 
، من قبل "الحياة الجديدة"وعلى مقر صحيفة  ) ديسمبر(مصطفى صبري في السادس من كانون أول 

مسلحين مجهولين، األمر الذي يشير إلى استمرار حالة الفلتان األمني، وإن كانت بصورة تقل كثيرا عن 
  .السنوات القليلة الماضية

بعضهم تعرض لالعتقال أكثر من ( صحفيا 60الضفة والقطاع واعتقلت واحتجزت األجهزة األمنية في 
  .، وتعرض بعضهم للتعذيب)مرة مثل أسيد عمارنة ومصطفى صبري

  واشار التقرير الى الصحف التي تم حجبها في األراضي الفلسطينية
  6/3/2009قدس برس، 
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  وفاة شابين في نفقين على الحدود بين مصر وغزة .34
ه داخل أحد األنفاق الواصلة بين الحدود المصرية والفلسطينية، بسبب لقي شاب فلسطيني مصرع: رفح

   .تماس كهربائي، فيما تم انتشال جثمان شاب آخر علق داخل نفق منذ عدة أيام
   6/3/2009، قدس برس 

  
     بروفيسور فرنسي يقدم بحثا عن الكوفية الفلسطينية .35

األدب العربي المعاصر في جامعة ليون الفرنسية، قدم البروفيسور الفرنسي استاذ :  رامي منصور-حيفا 
لألبحاث " مدى الكرمل"في مركز " الكوفية الفلسطينية"ايف جونزاليس، محاضرة عن بحثه في 

تاريخ الكوفية ومستقبلها بعدما أصبحت لاالجتماعية التطبيقية في مدينة حيفا السبت الفائت، تطرق فيها 
األسطورة : تقمصات الكوفية الفلسطينية" لتاريخي تحت عنوان خارج سياقها الرمزي واةموضة عالمي

  ".أصبحت عالمية
  7/3/2009الدستور، 

  
  تنطلق اليوم 2009عام لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية  .36

تنطلق اليوم، في مدينة غزة، فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية، وذلك عبر  : سيد إسماعيل-غزة
وسيقام  .2009ف عليه اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية عام احتفال جماهيري تشر

الحفل االفتتاحي للفعاليات، أمام مقر البرلمان الفلسطيني، الذي دمرته المقاتالت اإلسرائيلية من نوع إف 
 على  في الحرب األخيرة، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث ستتوالى بعدها فعاليات أخرى16

  .وخارجها) الضفة وغزة(مدار العام في الجانبين الفني والثقافي، داخل األراضي الفلسطينية 
، أن الكلمة 2009وأفاد عز الدين المصري، المدير التنفيذي لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية
خ عكرمة صبري، االفتتاحية ستكون لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، كما سيتحدث في الحفل كل من الشي

، واألب "48"بصفته ممثال ألهل القدس، والشيخ رائد صالح، ممثالً عن الحركة الوطنية في أراضي الـ 
  .عطا اهللا حنا عن الطائفة المسيحية

إن الفعالية تجري بالتعاون مع العديد من الهيئات والجمعيات بالداخل والخارج، : " وقال المصري
 متطوع من مسلمين ومسيحيين، ينتمون 2600 ودولية، مع وجود وبمساعدة مؤسسات أهلية عربية

  ".لمختلف االتجاهات، يتعاونون مع الحكومة في غزة إلثبات أن القدس بالفعل عاصمة للثقافة العربية
  7/3/2009صحيفة فلسطين،  

  
   النقضاء فترة عقوبتهما "قضية حماس" عن متهمين بـ األردن يفرج .37

اثر قرار محكمة التمييز خفض عقوبتهما من ) عاما( 30، ) عاما( 28مين افرج الخميس عن مته: عمان
 اعوام الى السجن عامين ونصف العام النقضاء فترة العقوبة حيث امضيا في السجن ثالث 5السجن 
  .سنوات

حماس وتخزين /وكان المتهمان حوكما العام الماضي على خلفية مخططات لحركة المقاومة االسالمية 
 عاما 15خفضت محكمة التمييز عقوبته من السجن ) عاما( 35لمملكة الى جانب متهم ثالث اسلحة في ا

انه سيقدم " الدستور"وقال موسى العبدالالت محامي المتهمين لـ .الى السجن سبعة اعوام ونصف العام
  .اليوم السبت طلبا للحكومة من خالل وزير العدل ايمن عودة للعفو الخاص عن المتهم الثالث

  7/3/2009دستور، ال
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   صحيا  في األردن مليون دوالر لرعاية الالجئين الفلسطينيين212تخصص " نرواواأل" .38
تقدم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األنروا الرعاية الصحية لالجئين :  ماضي عيسى-عمان

ي القطاع  موظف ف4200ويعمل  . في األردن24 مركزا صحيا منها 134الفلسطينيين من خالل 
الخمس وهي األردن ، سوريا ، لبنان ، الضفة الغربية وقطاع غزة "االنروا"الصحي في مناطق عمليات

  . من ميزانيتها العادية2009 - 2008 مليون دوالر لـ 212بميزانية ناهزت الـ 
س ،  في مناطق عملياتها الخم2007وزار ما يزيد عن خمسة ماليين نسمة مراكز وعيادات الوكالة عام 
وتوفر الوكالة الرعاية الصحية لجميع  .منها ما يزيد عن مليون وربع المليون زائر في مخيمات األردن

 مخيما لالجئين الفلسطينيين من خالل برامج صحية متعددة تتمثل في الرعاية الصحية 58الالجئين في 
ة العامة ، وكذلك من خالل حمالت األولية كاألمومة والطفولة ، واألشعة ، واألسنان ، والفحوصات الطبي

التطعيم في المدارس ، وبرنامج الرعاية الصحية الثانوية والثالثية كالعالج في المستشفيات ، وخدمات 
  .التخطيط األسري ، وبرنامج الصحة النفسية ، اضافة الى خدمات إعادة التأهيل البدني

  7/3/2009الدستور، 
  

  "ايلول االسود" احد اعضاء االردن يرفض طلبا امريكيا باستقبال .39
ان االردن قد رفض خالل االيام الماضية طلبا امريكيا ' القدس العربي'علمت : خالد الكساسبة -نيويورك

والذي تم االفراج عنه قبل اسبوعين من احد ' ايلول االسود'بترحيل خالد الجواري احد اعضاء مجموعة 
بعد انهائه حكما بالسجن بتهمة محاولة تفجبر اهداف السجون في والية كولورادو االمريكية الى عمان 

 ان الحكومة االردنية "القدس العربي"وقالت مصادر مطلعة لـ . 1973اسرائيلية في نيويورك عام 
رفضت التماسا شخصيا من الجواري ومن عائلته التي تقيم في االردن بالسماح له بالعودة الى االردن 

  .ويعيش جميع افراد عائلته الذين يحملون الجنسية االردنية ايضا هناكرغم انه يحمل الجنسية االردنية 
  7/3/2009القدس العربي، 

  
  حكومة الوحدة فرصة لحماس للمشاركة في إعادة اإلعمار: القاهرة .40

يجري الرئيس المصري حسني مبارك ووزير خارجيته أحمد أبوالغيط مشاورات مع أطراف : القاهرة
بة تعترض تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار غزة الذي عقد في دولية من أجل تذليل أي عق

وآليات إيصال األموال التي " إسرائيل"شرم الشيخ األسبوع الماضي، خاصة ما يتعلق بعراقيل تضعها 
رصدت لتنفيذ عملية إعادة اإلعمار في ضوء رفض الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ذهاب أي من 

، أن المشاورات تناولت إمكانات التعاون بين آليات مطروحة "الخليج"وعلمت . لى حركة حماساألموال إ
بما في ذلك تشكيل هيئة مشتركة تتولى تلقي وتوجيه األموال واإلشراف على تنفيذ إعادة اإلعمار وهي 

مة الوحدة ووكالة التنمية األمريكية وصندوق الخليج بحضور السلطة وحكو) بيجاس(اآللية األوروبية 
  . التي قد يفضي إلى تشكيلها الحوار الفلسطيني

وتعتبر مصر، حسب مصدر دبلوماسي، نجاح جهود المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية يوفران 
وتواصلت المشاورات . لحماس مظلة مهمة لكي يكون لها دور مقبول دولياً في عملية إعادة اإلعمار

 إلعادة اإلعمار إلى مقترحات منها إدخالها تحت إشراف أوروبي حول إدخال المعدات والمواد الالزمة
 الذي يقضي بوجود مراقبين 2005مبدئيا في إطار صيغة تشمل إعادة تشغيل المعابر وفق اتفاق 

من أجل تسهيل دخول " إسرائيل"إن مصر أجرت اتصاالت مع : وقال المصدر. أوروبيين على المعابر
 إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وإيجاد بيئة صالحة لمزيد المواد وعدم إثارة مشكلة تؤدي

وأضاف المصدر أن مصر أبلغت األطراف الدولية أن استمرار الموقف . من التطرف والعنف
اإلسرائيلي يعد تحدياً إلرادة المجتمع الدولي الذي اجتمع ممثلوه في شرم الشيخ وإجهاضا لنتائجه، وأن 
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ف المشاركة في المؤتمر والمجتمع الدولي على المحك وقواه يجب أن تتحمل مسؤولياتها مصداقية األطرا
في هذا الصدد أمام شعوبها وأمام الشعب الفلسطيني الذي تتفاقم معاناته مع أي تأجيل لبدء تنفيذ إعادة 

  .اإلعمار
  7/3/2009الخليج، 

 
 ة العدو الرئيسي لألم" إسرائيل: " في طهرانمؤتمر دعم فلسطين .41

اختتمت في طهران، أعمال المؤتمر الدولي الرابع لدعم الشعب الفلسطيني، بإصدار بيان ختامي يدعو 
الى دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره، وذلك في وقت جددت إيران انتقادها للدعوة السعودية 

 27وشدد البيان، الذي ضم . لمواجهة التحدي اإليراني لألمن العربي، معتبرة ان هذه مؤامرة إسرائيلية
نظرا لفشل جميع المبادرات اإلقليمية "بندا، على ضرورة إجراء استفتاء عام يشارك فيه الفلسطينيون 

شبه الرسمية " فارس"وأكد المجتمعون، في البيان الذي نشرت وكالة . لحل القضية الفلسطينية" والدولية
و الكيان الصهيوني العنصري وعلى شعوب العالم العدو الرئيسي لألمة االسالمية ه"بعض بنوده، أن 

، معتبرين ان التزام الرئيس االميركي "االسالمي التصدي لهذا الكيان بكل ما لديها من طاقات وإمكانات
". بتوفير األمن للكيان المذكور، يعارض وعده بإجراء التغيير في السياسة الخارجية"الجديد باراك اوباما 

رة الدولية الى اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة إلنهاء الكيان الصهيوني حصاره ضد األس"ودعا المشاركون 
وفتح المعابر البرية والجوية والبحرية، إضافة الى جامعة الدول العربية لتحمل مسؤوليتها .. أهالي غزة

تنشيط منظمة التحرير "كما أعلنوا دعمهم ". ومصر لفتح معبر رفح لوصول السلع الى أهالي غزة
 ". لفلسطينية ودورها في توحيد صف الشعب الفلسطينيا

 7/3/2009السفير، 
  

  تعتزم شن عمليات عسكرية"إسرائيل"شكوك قوية بأن حماس تعرب عن : مصادر مصرية .42
أفادت مصادر مصرية على عالقة بملف التهدئة المتعثرة بين حركة حماس :  عبد الستار حتيتة-القاهرة 

، أن حماس أعربت في اتصاالت أجرتها أخيرا بالجانب المصري "إسرائيل"التي تهيمن على قطاع غزة و
إفشال محاوالت رأب "تعتزم شن عمليات عسكرية جديدة على القطاع لـ" إسرائيل"عن شكوك قوية بأن 

شكت للقاهرة من سوء "ونقلت المصادر أن حماس ". الصدع التي تقوم بها مصر بين الفصائل الفلسطينية
 ". ل تجاه غزة في المرحلة المقلبةنوايا االحتال

  7/3/2009الشرق األوسط، 
  

        موريتانيا تطرد الدبلوماسيين االسرائيليين من أراضيها وتغلق سفارتهم .43
المجلس العسكري الحاكم فـي     ، أن   رويترز عن وكالة    نواكشوط  من    7/3/2009 الرأي، األردن    ذكرت

لق السفارة امس بعد تجميد العالقات مع الدولـة اليهوديـة           موريتانيا طرد الدبلوماسيين االسرائيليين وأغ    
وقال وزير االعالم الموريتاني ان هذه الخطوة جاءت نتيجة لقـرار اتخـذ فـي                .بشأن غزو قطاع غزة   

وقـال   .اجتماع للدول العربية في الدوحة في منتصف كانون الثاني في أعقاب غزو اسرائيل لقطاع غزة              
بقرار تعليق العالقات في وقت انعقاد القمـة فـي الدوحـة            / اسرائيل/ناهم  الكوري ولد عبد المولى أبلغ    

  .وأضاف السفارة أغلقت ، ويجري االن تنفيذه
وشوهد العاملون  .  ساعة لمغادرة البالد   48وقال مسؤول موريتاني اخر ان السلطات الموريتانية أمهلتهم         

 . اسرائيل اغالق سفارتها في نواكـشوط        وقالت السفارة في بيان قررت     .بالسفارة وهم يغادرون المبنى   
  .وأضافت السفير في عطلة 
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وقال احمد عبد اهللا وهو عضو بارز في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وهي التحالف المنـاهض            
  .للمجلس العسكري الحاكم ان الزعيم الليبي هو الذي أملى هذا القرار

تاني الجنرال عبد العزيز بأن قرار طرد الدبلوماسيين        وصرح مسؤول مقرب من الحاكم العسكري الموري      
  .االسرائيليين جاء بعد قرار تجميد العالقات الذي اتخذ في كانون الثاني

الشيخ ولد حرمة ولد ببانا، الوزير المكلف بمهمة لدى ، أن نواكشوط من  7/3/2009 الخليج، وأضافت
يعبر عن احترم الجنرال محمد ولد عبد العزيز لرغبات هذا القرار " "الخليج "ـالرئاسة الموريتانية قال ل

وقال محمد محمود ولد أبو المعالي، القيادي البارز في الرباط الموريتاني لمقاومة االختراق ". شعبه
وعبر ". من الطبيعي أن تغلبنا الفرحة، فهذه العالقة مرفوضة فطريا من الشعب الموريتاني"الصهيوني 

  .عن سعادتهم بهذه الخطوة" الخليج "ـ المدنية الموريتانية في اتصاالت هاتفية بقادة األحزاب والمنظمات
أن السفارات الغربية بنواكشوط مارست مؤخرا " الخليج"وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة الموريتانية ل 

  .ضغوطا كبيرة لتفادي هذه الخطوة إال أن الجنرال عزيز أصر على إنهاء العالقة مهما كان الثمن
 

  "المقاتل غير الشرعي"تطبيق قانون " إسرائيل" من بدء  تحذرجامعة العربيةلا .44
على أسرى " المقاتل غير الشرعي"تطبيق قانون " إسرائيل"حذرت جامعة الدول العربية من بدء : القاهرة

تحايل على القانون الدولي وتبرير يتذرع به االحتالل "قطاع غزة، معتبرة أن تطبيق مثل هذا القرار 
وقال األمين العام المساعد ". ضمان استمرار مسلسل اختطاف واعتقال وتعذيب المواطنين الفلسطينيينل

لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح،  في بيان صدر ليلة الخميس، إن 
بدء "، منتقدا "وليةسلطات االحتالل تتصرف كدولة فوق القانون، وال تقيم وزناً للمواثيق واالتفاقيات الد"

 الحتجاز 2002سنة " إسرائيل"ذلك القانون هو الذي أقرته "، الفتا إلى أن "للقانون" إسرائيل"تطبيق 
  ".األسرى اللبنانيين من دون محاكمة

  7/3/2009الخليج، 
  

  الشرق االوسط دخل مرحلة سياسية جديدة بسبب نجاح المقاومة وصمودها: متكي .45
وزير الخارجية منوجهر متكي، في ختام مؤتمر طهران الدولي لدعم فلسطين، اكد :  أحمد أمين-طهران 

أن الشرق االوسط دخل مرحلة سياسية جديدة بسبب نجاح المقاومة وصمودها، في افشال المخططات "
ان الشعب الفلسطيني احبط بصموده مخططات الكيان الصهيوني، النه اكد ان "واضاف ". الصهيونية

دعم الحوار الفلسطيني ووحدة شعب "كما لفت الى ان طهران ستمضي قدما في ". وحيدالمقاومة خياره ال
  ". فلسطين

  7/3/2009الراي، الكويت، 
 

  "إسرائيل"تركيا تؤكد عقد محادثات سرية مع  .46
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي علي :  مراسل األهرام-أنقرة 

 مع نظيرته اإلسرائيلية تسيبي ليفني على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال بابا جان التقى
وأضاف أن الطرفين . األطلنطي الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل لتحسين عالقات البلدين المتوترة

تبادال وجهات النظر حول آخر التطورات في األراضي الفلسطينية والخطوات الواجب اتخاذها لدفع 
  .رة السالم في الشرق األوسطمسي

  7/3/2009األهرام، 
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  "إسرائيل"طهران تدعو إلى حشد األمة ضد  .47
أكد عضو مجلس الخبراء اإليراني احمد خاتمي، أن إيران ال تريد إال الخير : طهران ستار ناصر

ها في طهران، للمسلمين، وان القدرات اإليرانية تتحرك في هذا االتجاه، وانتقد في خطبة الجمعة التي ألقا
التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، وقال إنه بدال من تعبئة األمة 

وقال خاتمي للمصلين إن دفاع إيران عن فلسطين . ضد إيران، يجب تعبئة األمة ضد العدو اإلسرائيلي
 من القادة 100ادها قائمة تحمل أسماء مبرر قرآنياً ونبوياً، وأشاد بالسلطة القضائية في إيران إلعد

الصهاينة الذين ساهموا في الجرائم البشعة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، موضحا أن الحكم العادل 
  .بحق هؤالء المفسدين في األرض هو اإلعدام حسب حكم القرآن الكريم

  7/3/2009الخليج، 
  

  ماس ماليا وسياسيا كيري يدعو الدول العربية إلى الضغط على ح :واشنطن .48
أقر رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األميركي ، جون كيري، :  محمد سعيد-واشنطن  

أنه ال يمكن تجاهل قوة حماس ونفوذها في قطاع غزة، داعيا الدول العربية إلى مساعدة الواليات المتحدة 
انتها من خالل مشاريع إعادة إعمار ما بالعمل على احتواء حماس وحرمانها من تعزيز مك" إسرائيل"و

، وقد أعرب عن اعتقاده بأن حرمان حماس من االستفادة سياسيا من إعادة . دمره العدوان اإلسرائيلي
  .على قطاع غزة" وتحقيق ما نريد وهو عودة فتح إلى السيطرة"اإلعمار في غزة سيؤدي إلى إضعافها 

إلى زيادة جهودها وخاصة بالضغط على حماس لوقف من جهة أخرى دعا كيري كافة الدول العربية 
، وأن توافق على حكومة وحدة فلسطينية مقبولة من من كافة األطراف ، " إسرائيل"صواريخها ضد 

واحترام االتفاقيات التي عقدتها " إسرائيل"توافق على مطالب اللجنة الرباعية بوقف العنف واالعتراف بـ
  ."إسرائيل"السلطة الفلسطينية مع 

وقال كيري إن األمر األكثر أهمية هو تعزيز جهود الجنرال دايتون لتدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية 
ودعا كيري بطريقة ". إسرائيل"لتقوم بدورها في الحفاظ على النظام ومحاربة من يقوم بالعمل ضد 

 ال يشظي الدولة إلى وقف نشاطها االستيطاني في الضفة الغربية الذي قال إنه" إسرائيل"ضمنية 
  .الفلسطينية فقط ولكنه يشظي من ينبغي على القوات اإلسرائيلية الدفاع عنهم وهم مواطنوه

7/3/2009الدستور،   
  

  ةتدخل أمريكي مباشر أدى إلى إفشال اتفاق صنعاء للمصالحة الفلسطيني: دبلوماسي فرنسي .49
 في معهد العلوم السياسية في كشف الدبلوماسي الفرنسي المعروف والباحث:  بشير البكر-باريس 

باريس ايف اوبان دوالميسوزيير عن تدخل أمريكي مباشر أدى إلى إفشال اتفاق صنعاء للمصالحة 
آذار العام الماضي، وقال إنه عشية /في مارس" الفلسطينية الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس

ش بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وابلغه أن وقبل التوقيع عليه اتصل بو" اتفاق صنعاء"التوصل الى 
، وقال إن رايس تولت إفشال "أنابولس"سوف يدفع واشنطن إلى إلغاء مؤتمر " حماس"توقيع االتفاق مع 

  ".عباس"العملية، واتصلت أربع مرات ب 
طينية، على غزة، أعادت االعتبار إلى القضية الفلس" اإلسرائيلية"وقال الدبلوماسي الفرنسي إن الحرب 
  .ووضعتها فوق جميع األولويات الدولية

ودعا الدبلوماسي الفرنسي إلى تجاوز شلل اللجنة الرباعية وإيجاد آلية أكثر فاعلية وتأثيرا، وانتقد غياب 
، عن مسرح األحداث، وعدم زيارة غزة "الرباعية"رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مندوب 

  .لين الدوليينإال بعد العديد من المسؤو
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وتساءل دوال ميسوزيير عن الفترة الزمنية التي سيبقى فيها ملف الشرق األوسط يحظى باألولوية لدى 
اإلدارة األمريكية، ونبه إلى الدور التعطيلي الذي يمكن ان يمارسه الكونجرس في حال شعوره بأن 

مع الفلسطينيين في " سالم"وارد وأشار أيضا الى ان نتنياهو ليس في . سياسة اوباما تقترب من العرب
  .، وتكريس االنقسام الفلسطيني"السالم االقتصادي"ظل برنامجه حول 

، وقال إنه التقى "إسرائيل"في ما يتعلق بقضية االعتراف ب " حماس"ودافع دوالميسوزيير عن موقف 
، "إسرائيل"ارة إزالة غالبية قادة الحركة، مثل اسماعيل هنية ومحمود الزهار، ولم يتلفظ أحد منهما بعب

ونقل . يونيو الماضي/ بعد أن تم التوصل الى التهدئة في حزيران" التعايش"ونسب إليهما حديثهما عن 
تشرين األول الماضي عن قبول /عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل حديثه في أكتوبر

  .جاه حماسولفت إلى التغير الدولي الملحوظ ت. 1967الحركة بدولة على حدود 
7/3/2009الخليج،   

  
  "إسرائيل"إيطاليا تقاطع ديربان الثاني تضامناً مع عنصرية  .50

الذي " ديربان الثاني"في مقاطعة مؤتمر " إسرائيل"انضمت إيطاليا إلى الواليات المتحدة وكندا و: ب.ف.ا
نيف، والذي من نيسان المقبل في ج/  ابريل24-20تنظمه األمم المتحدة حول العنصرية في الفترة من 

المحتمل أن يوجه انتقادات إلى عنصرية الكيان الصهيوني، بينما أكدت فرنسا أنها تريد المشاركة في 
  .اإلعداد للمؤتمر، ودعت الى اتخاذ موقف أوروبي موحد من مسألة المشاركة

7/3/2009الخليج،   
  

  تحمل االتحاد األوروبي مسؤولية قطع الطاقة عن غزة" العفو الدولية" .51
اعتبرت رئيسة منظمة العفو الدولية بألمانيا بربارا لوخبيلر أن االتحاد األوروبي مسؤول عن سياسة : وام

" دور الوان"ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء دعمها لمجموعة " إسرائيل"الحظر الذي تمارسه 
ائية وغيرها عن سكان لضخ الطاقة الكهربائية هذه المجموعة التي تعتبر وراء قطع الطاقة الكهرب

  .القطاع
7/3/2009الخليج،   

  
   تناشد المانحين الدوليين وقف الحصار االسرائيلي على غزة "هيومن رايتس" .52

الحقوقية إن على المانحين الدوليين الذين " هيومن رايتس ووتش"قالت منظمة :  ليلى الكركي-عمان 
 إلى وقف حصارها العقابي المفروض "إسرائيل" يعملون على إعادة إعمار غزة وتنميتها أن يقوموا بدعوة

على القطاع وإلى السماح باستئناف دخول المساعدات اإلنسانية والتجارة العادية المطلوبة بشدة ، الفتة 
 مستمرة "إسرائيل"حتى بعد الضرر المروع الذي ألحقته الحرب بحياة المدنيين في غزة ، فان "الى انه 

ات التي توجد حاجة ماسة إليها ومنع دخولها إلى القطاع وخنق اقتصاد في ضرب الحصار على المساعد
صدرته عقب انعقاد مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ المصرية مطلع أواوضحت في بيان ".غزة

  .إن إنهاء الحصار ضروري وحيوي إلنجاح أي خطط إلعادة اإلعمار ومعالجة االقتصاد"الشهر الحالي 
7/3/2009الدستور،   

  
   عاما 25ميركا خالل أأعلى معدل للبطالة في  .53

 ان بيانات جديدة تظهر ان معدل البطالة في اميركا سجل ،قال البيت االبيض أمس:  وكاالت–واشنطن 
وقال روبرت .  عاما في شباط هو دليل اخر على عمق الركود االقتصادي25أعلى مستوى له في 

ا من شك ان أمامنا طريقا طويال وصوال الى بث م"جيبس المتحدث باسم البيت االبيض للصحفيين 
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واظهرت بيانات اصدرتها ". الحيوية مرة اخرى في هذا االقتصاد وارقام الوظائف تذكير جديد بذلك
  . ألف وظيفة في شباط651وزارة العمل أمس أن ارباب العمل في اميركا تخلصوا من 

  7/3/2009لدستور، 
  

 اشنطن تجنبه؟إلى متى تستطيع و:  مع حماسالتعامل .54
بالعمـل دون   "وعد رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، الكونغرس األمريكي األربعاء          : واشنطن

، غير أنه يبدو أن لبريطانيا بعض األفكار الخاصـة بهـا            "كلل معكم من أجل السالم في الشرق األوسط       
 مازالوا يتمتعون ببعض المناصب     بشأن كيفية تحريك العملية قدماً، وهي أفكار تصطدم بالمحافظين الذين         

  .العليا في واشنطن
، كانت حكومته تعلن عزمها التخلي عـن        "الكابيتول هيل "بل حتى عندما كان براون يجري محادثات في         

اللبناني الشيعي، الذي أدرج جناحه العسكري ضـمن قائمـة المنظمـات الراعيـة              " حزب اهللا "مقاطعة  
  .رتها األمريكيةلإلرهاب، سائرة في ذلك على خطى نظي

فـي ضـوء    .. إننا نجري مراجعة لموقفنا   : "وأوضح وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بيل راميل، قائالً       
، في إشارة إلى مشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية، فـي            "التطورات اإليجابية التي يشهدها لبنان    

  .لقدرة الكبيرة والفعالة على االعتراضتموز الماضي، التي يتمتع فيها حزب اهللا وحلفاؤه با/ يوليو
وال شك أن تشكيل الحكومة اللبنانية شكل هزيمة لجهود إدارة الرئيس األمريكي السابق، جورج بـوش،                

  .بإقامة حكومة موالية للغرب في بيروت، ويمكنها أن تستثني األحزاب المؤيدة لسوريا وإيران
ن حزب اهللا وحلفاءه يتمتعون بدعم واسع بين أولئك الذين          لقد تشكلت االستراتيجية األمريكية على حقيقة أ      

، فيما تقر لندن أن حزب اهللا هـو حقيقـة           "استعراض العضالت العسكرية لدعمهم في معاركهم     "يقدسون  
سياسية ال يمكن تجاهلها في لبنان، ولذلك فهي تخطط إلشراكه في الحوارات والمحادثات لتشجيعه علـى                

  .اتخاذ مواقف أكثر عملية
إلى متى يمكن للواليات المتحدة أن تتجاهل التعامل مع حمـاس،           : ويثير الموقف البريطاني السؤال التالي    

  فيما يخص األزمة اإلسرائيلية الفلسطينية؟
تعد حقيقة سياسية ال يمكن تجاهلهـا فـي األراضـي الفلـسطينية،             " حماس"فحركة المقاومة اإلسالمية    

  .صناديق االقتراع والمقاومة المسلحةوانتزعت شرعية وجودها وتفوقها عبر 
وال شك أن المقاطعة األمريكية لحركة حماس على أمل الترويج للسالم مع السلطة الفلسطينية، المعتدلـة                
التي تحظى بدعم الغرب، أصبحت أكثر وهماً وخياالً، فعززت موقف الحركة وقوتها وأضعفت رئـيس               

  .عبهالسلطة الفلسطينية، محمود عباس، بين أفراد ش
ويبدو أن بريطانيا أكثر إطالعاً على الواقع، ففي حين يشدد راميل على أن بريطانيا لـم تتنـازل عـن                    

  .رفضها إجراء حوار مباشر مع حماس، فقد بدأت تشجع اآلخرين على القيام بذلك باإلنابة عنها
د تم ترشيح مصر إلجراء     لق"وزير الخارجية البريطانية، ديفيد ميليباند، قال في القاهرة األسبوع الماضي           

وهنـاك  .. وفي الواقع بالنيابة عن العالم أجمع     .. محادثات مع حركة حماس بالنيابة عن الجامعة العربية       
وأعتقد أننا يجب أن نتـرك      .. آخرون يتحدثون مع حماس، وهذا هو األمر المناسب الذي ينبغي القيام به           

  ."المصريين يتخذون هذه الخطوة
ماس في العملية السلمية، رغم صعوبة ذلك في ضوء العوائـق التـي وضـعتها               إن الحاجة إلى دمج ح    

  .الواليات المتحدة والدول األوروبية، تصبح أمراً واقعاً بين صانعي السالم في الشرق األوسط
ومن بين من أعلنوا عن مواقف مماثلة، وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق، شلومو بـن عـامي، كبيـر          

  .2000ب ديفيد عام المفاوضين في كام
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سواء أحببنا ذلك أم ال، فإن حماس لن تذوي أو تختفـي، إذ منـذ انتـصارها فـي                   : "فقد قال بن عامي   
، عززت حركة حماس موقفها في المجتمع الفلسطيني رغم محاولـة           2006االنتخابات الديمقراطية عام    

هذا الخيار ليس ناجعاً،    .. كريةتحطيمها بواسطة الحصار االقتصادي والمقاطعة السياسية والضربات العس       
  ."ال بد من اتباع استراتيجية جديدة

ووفقاً لتصريحات إدارة الرئيس األمريكي، باراك أوباما، العامة، فإن واشنطن تبدو غير مقتنعـة حتـى                
  .اآلن

لقد أوضحت اإلدارة أنها لن تجري محادثات مع حماس ما لم تكن األخيـرة مـستعدة لإلعـالن عـن                    
الدولية حول الشرق األوسط، أي االعتراف بحق إسرائيل فـي الوجـود،            " الرباعية"متطلبات  استجابتها ل 

  .ونبذ العنف والموافقة على االتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
على أن السؤال المباشر الذي يطرح نفسه هو ليس إذا كانت الواليـات المتحـدة األمريكيـة سـتجري                   

س، وإنما إذا ما كانت اإلدارة الجديدة ستتبع خطى إدارة بوش فـي محاولـة تجاهـل                 محادثات مع حما  
حكومة فلسطينية تتضمن حركة حماس، وهو بالفعل ما أعلنته وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، خالل              

  .زيارتها األخيرة للشرق األوسط
  ."تحذيراً لعباس"باعتبارها وإذا ما نظر إلى تصريحات كلينتون األخيرة هذه فإنها يمكن أن تقرأ 

ولكن ال يوجد أي سبب لتصور أن حماس ستستجيب لهذه الشروط، ولديها كل األسباب لالنتصار علـى                 
  .عباس في االنتخابات الفلسطينية، المقررة العام المقبل

، يقول بعض الدبلوماسيين المخضرمين، ومن بينهم بن عامي، وزعيم الدبلوماسية البريطانية كريس باتن            
آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، وآخرون إن القضية ال تكمن في فشل شروط الرباعية على حمـاس أو                  
رفض األخيرة االعتراف بإسرائيل، وإنما في العملية الدبلوماسية برمتها، وعدم تنظيم ذلك سيعزز وضع              

  .حركة حماس
 األوسط، جورج ميتشل، مـن      إن المصالحة الفلسطينية مهمة وضرورية، كما أقر مبعوث أوباما للشرق         
  .أجل تحقيق االستقرار الفوري لألوضاع عبر الهدنة وإعادة إعمار غزة

وتشير تقارير من واشنطن أنها تشجع التوصل لمصالحة بين حماس وفتح، وهو ما يثير مخاوف رئـيس                 
تشارك فيها  الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، الذي يدعو لمواصلة مقاطعة حماس وأي حكومة فلسطينية             

  .الحركة
ولكن من دون اتخاذ مواقف أكثر عملية، كالموقف البريطاني، فإن إدارة أوباما سـتجد نفـسها مـشلولة                  

  .بوصول الوضع في الشرق األوسط إلى طريق مسدود
  6/3/2009سي ان ان 

  
  القدس في خطر .55

 جمال زحالقة.د
ألمريكية، السيدة هيالري كلينتون، السلطة أبلغ الديبلوماسيون األمريكيون المرافقون لوزيرة الخارجية ا

الفلسطينية أنهم تلقوا تعهدات إسرائيلية بتعطيل جرافات الهدم في القدس، ما دامت حضرتها موجودة في 
وعندما وصل الخبر إلى األهالي فهم بعضهم خطًأ أن عمليات الهدم مجمدة طالما هي . البالد والمنطقة

 . ليس موجودة في المنطقة فحسبموجودة، أي موجودة في منصبها، و
يدل على طبيعة انجازات السلطة الفلسطينية، " إنجاز"الحقيقة أن تأجيل عمليات الهدم بضعة أيام هو 

أمام العدوان اإلسرائيلي المستمر على شعبنا، والذي ال يمكن " قليلة الحيل"وعلى إصرارها على أن تكون 
ل هو عدوان يومي من استيطان وحواجز وحصار وإذالل حصره بالغارات الوحشية والقتل والدمار، ب

 .وتهويد وغير ذلك من إبداع محتلين يمارسون احتاللهم كل يوم وكل ساعة
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ولعل . إن ما تقوم به السلطة والعالم العربي لتعزيز صمود أهلنا في القدس هو فضيحة تقارب المصيبة
رائيل من مشروعها االستراتيجي لتهويد الفضيحة الكبرى هو استمرار المفاوضات في حين تصعد إس

 .مدينة القدس ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها
الحديث عن تقسيم المدينة، وإعالن أطراف إسرائيلية مركزية عن موافقتها على تقسيم وفق شروطها، لم 

 هو عربي ما: لقد تحول مبدأ الرئيس األمريكي السابق، بيل كلينتون. يخفف من عملية التهويد بل زادها
لفلسطين وما هو يهودي إلسرائيل، إلى محفّز للتهويد لدى المخطط اإلسرائيلي، الذي يحضر لهذه 

 .اإلمكانية أيضاً من خالل توسيع رقعة ما هو يهودي ليبقى إسرائيلياً في الحل، إن أتى الحل
 شقة 55 وأصحاب  منزالً في حي البستان في سلوان،88جاءت اإلنذارات األخيرة التي تلقاها سكان 

سكنية في حي رأس خميس في مخيم شعفاط ،والمئات من اإلنذارات األخرى في الشيخ جراح 
والعيساوية وبيت حنينا وغيرها، لتؤكد أن بلدية القدس، ومن خلفها الحكومة اإلسرائيلية، قد اتخذت قراراً 

يع تخطيط وتنفيذ مشاريع بتصعيد عمليات الهدم في األحياء العربية، وهي في المقابل تقوم بتسر
وهذه الحملة هي بمثابة امتحان ألهلنا في القدس وكل من . االستيطان في مناطق عديدة من القدس المحتلة

 .يقف معهم
االمتحان هو هل يمكن إلسرائيل أن تهدم من دون أن تدفع ثمناً، ومن دون أن تنفجر األوضاع في 

 أن تنفذ مشروع الهدم الحالي، فهي ستستمر في هدم آالف وإذا استطاعت إسرائيل، ال سمح اهللا،. وجهها
 .المنازل التي أصدرت البلدية ولجان التخطيط والمحاكم اإلسرائيلية أوامر بهدمها

هناك مؤشرات واضحة إلى أننا أمام مرحلة جديدة في مشروع تهويد القدس، ويبدو أن إسرائيل تنوي 
هذا التصعيد اإلسرائيلي يستلزم رداً فلسطينيا . ود الماضيةتنفيذ مشاريع التهويد التي أعدت خالل العق

حازماً، وأوله التحرك الشعبي والمؤسساتي في القدس دفاعاً عن البيت واألرض والوجود، ويستلزم أيضاً 
موقفاً وعمالً من السلطة الفلسطينية التي عليها أن تعلن وقف المفاوضات ما دامت جرافات هدم المنازل 

 .افات االستيطان هي التي تفاوض نيابة عن إسرائيلالعربية وجر
القدس بأهلها ومقدساتها ومنازلها وأرضها في خطر، وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى تستصرخ 
الشعب الفلسطيني والعرب وكل صاحب ضمير حي في هذا العالم أن يسارع إلى نصرتها وإنقاذها من 

  .  مشاريع التهويد والترحيل والهدم
 6/3/2009 ،48عرب

  
  !!للفلسطينيين وحدهم يدفع المانحون أكثر .56

  ياسر الزعاترة
 ، أي بعد ستة شهور على الحسم العسكري الذي نفذته 2007في شهر كانون األول ـ ديسمبر من العام  

المجتمـع  "حركة حماس في قطاع غزة ، وتخلص السلطة من عبء الشراكة مع حماس المرفوضة من                
 رقيب بالضفة الغربية ، عقد مؤتمر للمانحين في بـاريس ، وتقـدمت الـسلطة                واستفرادها دون " الدولي

 مليـار ،    7,4 مليار دوالر ، فكانت النتيجة أن منحها المؤتمر          5,6بطلب الحصول على معونات بمقدار      
  . في المئة32بزيادة قدرها 

 على قطاع غزة تتراوح بين      قبل أيام ، وفيما كانت التقديرات بشأن كلفة إعادة اإلعمار لما دمرته الحرب            
 مليار دوالر ، تضاف إلى مبـالغ        4,5مليارين وثالثة مليارات ، قدم المؤتمرون في شرم الشيخ حوالي           

  . مليار5,2أخرى سابقة ليصل الرقم إلى 
ال يحدث مثل ذلك بالطبع مع أية جهة أخرى في العالم ، إذ غالبا ما يدفع المانحون أقـل ممـا تطلبـه                       

كوبة ، أكانت نكبتها نتاج حرب أم نتاج كوارث طبيعية ، لكن الجهة المستهدفة اليـوم لـيس                  الجهات المن 
الفلسطينيين بالطبع ، وإنما الدولة العبرية ، حبيبة الغرب المدللـة ، ولعـل مـشهد الـرئيس الفرنـسي                    
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فضح ي" جلعاد شاليط "ساركوزي وهو يخصص جزءا من كلمته في شرم الشيخ لمواطنه الفرنسي األسير             
هذه اللعبة التي يمارسها هذا الغرب الذي يتساءل بعد ذلك كله لماذا نـشعر بالتنـاقض معـه؟، كيـف                    
لساركوزي أن يتحدث عن شاليط كما لو كان سائحا وليس جنديا إسرائيليا كان يمارس قتل الفلسطينيين ،                 

سهم بحياة شاليط على هـذا      وكيف له أن ال يلتفت إلى مشاعر الفرنسيين أنفسهم الذين يتابعون اهتمام رئي            
 ألف أسير فلسطيني يقبعون خلف قضبان سجون االحتالل ، من بيـنهم      11النحو ، فيما يتجاهل أن هناك       

من يحملون جوازات سفر أمريكية وأوروبية ، وربما فرنسية كذلك؟، أي عالم مجنون وظالم هذا؟ كيـف     
 يتورط في التأمين على هذه اللعبة زعماء         ألف إنسان ، بل كيف     11تغدو حياة جندي واحد أهم من حياة        

ينتمون لهذه األمة ، ويطالبون حماس بالمرونة في صفقة اإلفراج عنه؟، ليس هذا موضـوعنا ، ولكـن                  
القهر يفرض نفسه ال محالة ، وما يهمنا هو هذا السخاء األمريكي الغربي الذي تشارك فيه دول من ذات                   

ال يستهدف بحال مساعدة الفلسطينيين على تجاوز جراحهم ، بقدر          المنظومة مثل اليابان وسواها ، والذي       
  .ما يريد التغطية على ممارسات الجالد

لن نركز كثيرا هنا على حقيقة أن جزءا كبيرا من أموال الدعم التي يتبرع بها المانحون مـا تلبـث أن                     
القتـصاد الفلـسطيني ، وتبعـا       تتحول إلى الخزينة اإلسرائيلية تبعا لسيطرة الدولة العبرية العملية على ا          

لن نركز كثيرا على هذا البعد ألنه لم يكـن          . لحقيقة أن مواد إعادة اإلعمار ستأتي من الجانب اإلسرائيلي        
مقصودا لذاته ، فالدعم المالي واالقتصادي لتلك الدولة يأتي من الغرب بوسائل أخرى كثيرة ، بدليل رفع                 

  .ي معها إلى مستوى الشراكةاالتحاد األوروبي مستوى التعامل التجار
األهم من ذلك كله بالطبع هو ما تنطوي عليه تلك المعونات للفلسطينيين من دعم سياسي وأمني لالحتالل                 
، فهذه األموال لها شروطها المعروفة ، وعندما يقف رئيس السلطة الفلسطينية بنفسه أمام مؤتمر شـرم                 

ترحة باالتفاقات الدولية ، يعني شـروط الرباعيـة ،          الشيخ متحدثا عن ضرورة وفاء حكومة الوفاق المق       
فذلك هو ما تريده الدولة العبرية ، وبذلك تتحول المنح ، كما تحولت منذ انطالقة أوسلو ومـسيرة هـذه                    
السلطة البائسة ، إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين لكي يتحولوا إلـى شـرطي يعمـل لحـساب                   

ضه عليهم ، وفي حال لم يعجبهم عليهم أن يواصلوا التوسل مـن دون              االحتالل ويقبلوا بالفتات الذي يعر    
  .معطوفا على الموت واالعتقال: ، وإال فإن التجويع هو مصيرهم" العنف"أن يستخدموا 
للفلسطينيين هي التي كرسها أوسـلو ،       ) األمن والسالم لإلسرائيليين مقابل المنح والمعونات     (هذه المعادلة   

تكون الحاكم على حياة الفلسطينيين ، وبالطبع بعد أن من اهللا عليهم بقيـادة ال تـؤمن                 ويراد لها اليوم أن     
أما الذين يؤمنون بالمقاومة فستستمر مطاردتهم حتى تعود الرايـة إلـى            . بالعنف سبيال لتحصيل الحقوق   

ة اليـسارية  قالت الكاتبة اإلسـرائيلي ) 3 ـ  4(،، في مقال نشر لها في صحيفة هآرتس "قيادتها التاريخية"
من أجل ميزانية حكومة رام اهللا أو العالج الطبيعـي لألطفـال            : كل فلس يدفع للفلسطينيين   : "عميرة هس 

الذين جرحهم الطيارون وجنود المدرعات االسرائيليون ، هو إشارة إلسرائيل بأنها قادرة على مواصـلة               
  ".مساعيها لفرض تسوية استسالمية على النخبة الفلسطينية

 7/3/2009 الدستور،
  

  إعمار غزة مشروط بإفقار المقاومة .57
  عصام نعمان

ليس المهم في مقررات مؤتمر شرم الشيخ المبالغ التي وعدت بها الجهات المانحة بل الشروط 
والشيطان يكمن . فالوعود دائماً سخية، لكن الشروط أسخى. الموضوعة لمنحها وصرفها في إعمار غزة

  .الشروط.. دائماً في تفاصيل
  يضع الشروط؟من 
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فقد تلفظت هيالري كلينتون في شرم الشيخ بالعنوان العريض ". إسرائيل"أمريكا ومن ورائها : الجواب
  ".إسرائيل"للشروط، وحرصت على تفصيلها في 

هذا االشتراط موجه إلى المانحين عامةً ". أال تقع هذه األموال في األيدي الخطأ"اشترطت في شرم الشيخ 
  .خاصةًوإلى محمود عباس 

دائماً هذا الشرط، فهو المخرج الالئق للتحلل من وعودهم في المستقبل القريب أو " يتفهمون"المانحون 
أما أبو مازن فهو أبو الشرط المذكور وأمه قبل أن تتلفظ به هيالري ألنه النَفَق السياسي الذي . البعيد

أكيد علناً أنها حصلت على ومع ذلك حرصت هيالري على الت. إلى غزة" سلطته"تعود من خالله 
  ".حماس"من محمود عباس بأن األموال لن تذهب إلى " ضمانات"

  ؟"حماس"هل أبو مازن في وضع يسمح له بأن يضمن أحداً، خاصة 
تأخذها " الضمانات"الكلمات تأخذها هيالري من العرب و. المهم أن تكتمل لعبة الكلمات المتقاطعة. ال يهم
  ".إسرائيل"من 

  ":معروفها"المحتلة أكملت هيالري في القدس 
معنى ذلك أن واشنطن ستؤيد ". إسرائيل"قالت، أوالً، إن أمريكا تؤيد أي حكومة سيجري تشكيلها في 

حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة أياً كان برنامجها وسياستها وسلوكها تجاه قضية فلسطين 
  .والفلسطينيين

ضد كل من " إسرائيل"معنى ذلك أن واشنطن تؤيد ". أمن إسرائيل"ة على قالت، ثانياً، إن أمريكا حريص
أي أنها ضد المقاومة وضد كل . يهدد وضعها الراهن واحتاللها فلسطين التاريخية من النهر الى البحر

من يدعمها في كفاحها المشروع ضد االستيطان والجدار العازل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم 
  .وبيوتهم
ال معنى لهذا التأييد بينما يعلن نتنياهو رفضه هذا ". دولتين لشعبين"الثاً، إن أمريكا تؤيد حل قالت، ث

  .ومعارضته وقف االستيطان وعدم استعداده للتفاوض حول مستقبل القدس" الحل"
  القدس؟

ية ، عش"إسرائيل"هل من تحد لكل الدول والهيئات السبعين في مؤتمر شرم الشيخ أقوى وأوقح من شروع 
لفلسطينيين فقراء في حي سلوان في القدس الشرقية، واإلعالن " غير مرخص" منزالً 88انعقاده، بهدم 

   ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية؟73عن خطة لوزارة اإلسكان لبناء 
، "مهددة في ظل غياب الحل السياسي"صحيح أن محمود عباس حذّر من أن جهود إعادة اإلعمار ستبقى 

، لكن هل من مفعول لتحذيره طالما االنقسام "بل كل شيء بوقف جميع األنشطة االستيطانيةق"مطالباً 
  الفلسطيني ما زال قائماً ونتنياهو غير ملتزم بوقف االستيطان بل ممعن في توسيع رقعته؟

  ما صورة الوضع في المستقبل المنظور؟
وسة مآلها إخضاع المقاومة حرصت على تدمير غزة في سياق خطة مدر" إسرائيل"بات واضحاً أن 

  كيف؟. بالحرب وإذا تعذر ذلك بإفقارها باإلعمار
أعطاها . أكثر مما طلبت إلعمار غزة وقطاعها" السلطة الفلسطينية"ها هو مؤتمر شرم الشيخ يمنح 

 مليارات دوالر مشترطاً صرف األموال بواسطة الحساب الموحد للخزينة الفلسطينية 5وعوداً بأكثر من 
ويقصد باآلليات تلك التي استحدثها البنك الدولي وبنك التنمية . ات والصناديق القائمة بالفعلواآللي

اإلسالمي واألمم المتحدة والمفوضية األوروبية إلنعاش القطاع الخاص وتنمية االستثمار في األراضي 
  .الفلسطينية المحتلة

 فستقوم قائمة أمريكا وأوروبا والدول منع تنفيذ مشاريع اإلعمار إالّ بواسطتها،" حماس"إذا حاولت 
في . ذريعةً لعدم الوفاء بوعودها التمويلية" حماس"، كما ستجد دول أخرى في تصرف "المعتدلة"العربية 

هذه األثناء سيجري إطالق حملة، بل هي انطلقت بالفعل، لتظهير الدمار والخراب الذي لحق بغزة 
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وتقصيرها بحق شعبها عندما تمنع اإلعمار لكونه يتم " ماسح"كل ذلك من أجل إبراز مسؤولية . وقطاعها
  !بواسطة غيرها 

أكثر من ذلك، سيصار إلى فتح المعابر، كلها أو جلها، لنقل بعض أجهزة وآليات التعمير واإلعمار الى 
أعمال التنفيذ جرى شجبها " حماس"داخل القطاع تدليالً على جدية متولّي اإلعمار، حتى إذا عرقلت 

وفي المقابل يجري تنفيذ بعض المشاريع اإلعمارية في الضفة الغربية . تها وتأليب الناس عليهاوإدان
" الدولة"وال بأس، في نهاية المطاف، في أن تقتصر . إليجاد رصيد لحزب السلطة وتوسيع نفوذه

  !الفلسطينية على الضفة دون القطاع
  ما العمل؟

ل الفلسطينيون مسؤوليتهم الوطنية، فيباشرون حيال كل هذا الذي جرى ويجري، يقتضي أن يتحم
في حربها " إسرائيل"مسؤولين ومواطنين، قياديين ومقاومين، تنظيمات وهيئات، إلى الترسمل على إخفاق 

 دولة وهيئة في شرم الشيخ 70الى جمع أكثر من " إسرائيل"على غزة واضطرار أمريكا وسائر أصدقاء 
وير المنطقة وإعادة السيطرة على مقدراتها، يقتضي لمجابهة كل هذه من أجل لجم تيار المقاومة ووقف تث

  :التحديات توافق قوى الشعب الفلسطيني على وضع استراتيجية للمواجهة تقوم على األسس اآلتية
تسريع المصالحة بين األطراف الفلسطينية الفاعلة وبالتالي إقامة حكومة توافق وطني برئاسة شخصية * 

صطفى البرغوثي مثالً، لتتولى أعمال اإلدارة السياسية واألمنية واالقتصادية وأعمال وطنية مستقلة، م
التعمير واإلعمار والتفاوض مع الدول والهيئات الدولية وذلك خالل فترة انتقالية محدودة، يصار في 

  .نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
ني موقفاً صريحاً واضحاً باعتبار األراضي الفلسطينية تضمين البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوط* 

تعتبر تالياً " إسرائيل" أراضي محتلة، وأن 1967 الصادر عن مجلس األمن الدولي سنة 242وفق القرار 
سلطة محتلة، على أن يجري، قبله أو بعده، إعالن موقف مشابه من طرف اللجنة التنفيذية لمنظمة 

كل ذلك بقصد الرد على سياسة حكومة . ر التنظيمات التي ال تنضوي فيهاالتحرير الفلسطينية ومن سائ
نتنياهو اليمينية المتطرفة التي ترفض حل الدولتين ووقف االستيطان والتفاوض حول القدس وعودة 

  .الالجئين
واحتاللها بقرار في مؤتمر " إسرائيل"تكريس دعم الدول العربية لحكومة الوفاق الوطني وموقفها من * 

  .القمة الذي سينعقد في الدوحة أواخر الشهر الجاري
مباشرة المحادثات والترتيبات اآليلة الى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على نحوٍ يكفل انطالقها * 

  .من جديد كحركة تحرير وطني تضم جميع القوى الحية في الشعب الفلسطيني
الوحشية " إسرائيل"ة من أجل استصدار قرار بإدانة حرب اللجوء إلى الجمعية العمومية لألمم المتحد* 

من مرتكبي جرائم " اإلسرائيليين"على غزة وبالتالي إقامة محكمة دولية خاصة بها لمحاكمة المسؤولين 
  .الحرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة

لتراب الفلسطيني، وتفعيل هذه الخطوات الثورية الخمس من شأنها تكريس المقاومة طريقاً لتحرير كامل ا
، وإعادة بناء قضية فلسطين بما هي القضية "اإلسرائيلي"المقاومة المدنية والميدانية ضد االحتالل 

  .المركزية لألمة
  7/3/2009الخليج، 

  
  إحياء خارطة الطريق وهي رميم: إدارة أوباما ـ كلينتون .58

 هاني المصري
ية ادارة اميركية جديدة لبلورة سياستها، وبعـد تعيـين          التي تحتاجها ا  )  يوما 45(بعد مضي نصف المدة     

جورج ميتشل كمبعوث خاص للمنطقة، وقيامه بجولتين حتى اآلن، واعتزامه فتح مكتب دائم في مركـز                
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الصراع، وبعد الجولة االولى لهيالري كلينتون وزيرة الخارجية اصبحت معالم السياسة االميركيـة فـي        
  . اكثر واكثر، دون انتهاز الفرصة ألحداث تغيير فيهاعهد الرئيس باراك اوباما تتضح
  تغيير بطيء في الشكل ال الجوهر

اوال وقبل كل شيء، ال بد من القول ان باراك اوباما، مختلف عن جورج بوش االبن، سواء من حيـث                    
ترأس فهو اول زعيم اسود ي    . الحزب الذي ينتمي اليه او التكوين الشخصي او اللون او المرحلة والتوقيت           

الواليات المتحدة االميركية، وهو خاض حملته االنتخابية على جناح شعار التغيير الذي الهـب مـشاعر                
الذين عانوا االمرين من حماقات واخفاقـات ومغـامرات ادارة          ) وغيرهم على امتداد العالم   (االميركيين  

رفها النظام الرأسمالي منـذ     بوش في مختلف انحاء العالم، والتي بلغت الذروة بنشوب اسوأ ازمة مالية ع            
  .نشوئه

، وال يجـسد الخيـر،      "ظل اهللا على االرض   "اوباما ليس ايديولوجيا متزمتا وال متدينا متعصبا، وال يمثل          
وسياسـة بلـد    . ورسالته ليست خوض معركة شاملة ضد الشر، ولكنه رئيس الواليات المتحدة االميركية           

خص وحده، وانما تتقرر عبر منظومة متكاملة من العوامل         بحجم واهمية الواليات المتحدة، ال يقررها ش      
والمؤسسات ومراكز القرار والتأثير، حيث على الرئيس االميركي ان يخضع لهذه المنظومة، ويسعى اذا              

  .وهذا يجعل التغيير بطيئا وتدريجيا وقابال لالنتكاسة. اراد التغيير، الى تغييرها من الداخل
شيء فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية، ولكنه ينطبق عليها بـشكل  واذا كان هذا ينطبق على كل       

وبدون شك ان اصعب شيء يمكن ان يحدث هو تغيير السياسة االميركية ازاء اسرائيل، وفيمـا               . متفاوت
فأي تغيير هنـاك سـيتعرض لمقاومـة        .  االسرائيلي -يتعلق بمنطقة الشرق االوسط، والصراع العربي       

 اللوبي الصهيوني ومجموعات الضغط المؤيدة السرائيل داخـل الواليـات المتحـدة             وضغط معاكس من  
في هذا السياق الحظنا كيف القى باراك اوبامـا         . لذلك اي تغيير سيكون اذا جاء بطيئا للغاية       . االميركية

رة زايد  خطابا في مؤتمر االيباك، اثناء الحملة االنتخابية واثبت فيه والءه المطلق ودعمه السرائيل بصو             
  .فيها على خطاب الرئيس االميركي السابق جورج بوش أمام نفس المؤتمر

والحظنا كيف التزم باراك اوباما الرئيس المنتخب صمت القبور ازاء الحرب االسرائيلية العدوانية علـى              
ه القاعدة  قطاع غزة قبل تسلمه مقاليد الحكم، بحجة ان للواليات المتحدة رئيسا واحدا، مع انه لم يلتزم بهذ                

ازاء الهجوم الذي تعرضت له مدينة مومباي الهندية، واكتفى بابداء القلق علـى ارواح المـدنيين مـن                  
  .الجانبين، رغم ان الضحايا من جانب الفلسطينيين اضعاف اضعافهم من االسرائيليين

ـ                  ى أن اإلدارة   وجاء ميتشل في جولته االولى بعد ايام من تسلم اوباما في اشارة ايجابية مشجعة تـدل عل
وجاء في جولته الثانية ثم جـاءت  . وضعت القضية الفلسطينية ضمن األولويات، وكانت زيارة استكشافية       

كلينتون في جولتها االولى، وادلت بتصريحات أظهرت ان التغيير الحادث على السياسة االميركية حتـى               
فـاالدارة  . كل وليس في الجـوهر    االن، والمرشح لالستمرار لبعض الوقت على االقل، هو تغيير في الش          

االميركية ملتزمة بالتحالف االستراتيجي مع اسرائيل، وبالحفاظ على أمنها وتفوقها، وبمنع ايـران مـن               
الحصول على القنبلة النووية، وهي ستتعامل مع الحكومة االسرائيلية القادمة مهما كـان شـكلها، امـا                 

اال اذا كانت ملتزمة بشروط اسـرائيل، التـي اصـبحت           الحكومة الفلسطينية القادمة، فلن تتعامل معها       
االعتراف باسرائيل ونبذ العنف واالرهاب وااللتـزام باالتفاقـات         : شروطا للجنة الرباعية الدولية، وهي    

  .التي عقدتها المنظمة مع اسرائيل
ووفق خارطة  ورغم ان هيالري كلينتون اكدت التزام االدارة االميركية بعملية السالم وفق حل الدولتين،              

الطريق ودعم السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن، وطالبت باعطاء االولوية لالتفاق على وقف              
الطالق النار، وفتح المعابر امام تدفق السلع التي يحتاجها قطاع غزة، ولكنها اكتفت بإبداء التمنيات التي                

بل فكلينتون دافعت عـن حـق اسـرائيل         أما في المقا  . ال تسمن وال تغني من جوع وحدها ودون ضغط        
المزعوم بالدفاع عن نفسها ازاء تعرضها للصواريخ الفلسطينية، متجاهلـة ان اسـرائيل دولـة محتلـة                 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1366:         العدد       7/3/2009السبت  :التاريخ

استيطانية عدوانية عنصرية توسعية، وانها عطلت كل المبادرات والجهود للتوصل الـى سـالم خـالل                
ا، يعتبر وفق القانون الدولي نوعا من انواع         سنة الماضية، وانها تحاصر قطاع غزة حصارا خانق        42الـ

  .الحرب والعدوان يوجب حق الدفاع المشروع على النفس
ان العقبة االساسية التي تواجه ادارة اوباما ــ كلينتون انها تريد في سياستها الشرق اوسـطية ايجـاد                  

 التطرف، الن المقاربـة     مقاربة جديدة ازاء القضية الفلسطينية في وقت تتجه فيه اسرائيل نحو مزيد من            
القديمة لم تنجح، والن القضية الفلسطينية تملك تاثيرا كبيرا على العالم كلـه، وأن عـدم حلهـا يظهـر                    
الواليات المتحدة االميركية ظالمة ومنحازة كليا السرائيل، ويعطي للقوى والـدول المناوئـة للواليـات               

ستخدمونها لتأجيج الصراع ضد المصالح االميركيـة       المتحدة االميركية والمعادية السرائيل ورقة فاعلة ي      
 -وضد القوى والدول المتحالفة مع الواليات المتحدة االميركية، بما يحول دون اقامة حلـف اميركـي                  

، وغيرهما من التحديات التي تواجـه النفـوذ         "االرهاب العالمي " تركي ضد ايران و    - اسرائيل   -عربي  
  .منطقة الشرق االوسط بشكل خاصاالميركي في العالم بشكل عام وفي 

  لجم عدوانية اسرائيل
ان اسرائيل بعد فوز االحزاب اليمنية واليمنية المتطرفة، وبعد فشل المحاوالت االميركية لتشكيل حكومة              
وحدة وطنية ملتزمة بالمفاوضات وعملية السالم وفق حل الدولتين، وخارطة الطريـق تتجـه لتـشكيل                

  .بنيامين نتنياهوحكومة يمينية صرفة بزعامة 
فالحكومة االسرائيلية القادمة ترفض حتى مجرد الحديث عن دولة فلسطينية، وال تطـرح سـوى خطـة                 
السالم االقتصادي واالمن، التي ال تتيح في نهاية المطاف اال قيام حكم ذاتي بال سيادة للفلسطينيين علـى                  

  .نصف مساحة الضفة الغربية
نتون اآلن وبعد نتائج االنتخابات االسرائيلية، اصبح متواضعا جدا، وهو      كلي -واذا كان هدف ادارة اوباما      

لجم عدوانية اسرائيل ومنعها من التفاقم، ومحاولة احياء اتفاق اوسلو وتطبيق خارطة الطريـق، الـذي                
 وبنيـت خارطـة     2001يعتبر جورج ميتشل االب الروحي لها، كما يدل التقرير الذي قدمه فـي عـام                

اال ان هذا الهدف المتواضع صعب جدا على التحقيق، الن حكومة يمينية صرفة لن              . سهالطريق على اسا  
 تحفظا  14ترضى بخارطة الطريق الدولية، التي لم توافق عليها حكومتا شارون واولمرت اللتان وضعتا              

وهـذا ادى   . عليها، وهي تحفظات اساسية اعادت صياغتها جذريا وحولتها الى خارطة طريق اسرائيلية           
لى ان الجانب الفلسطيني بعد النقسام السياسي والجغرافي وافق على تطبيق خارطة الطريق من جانـب                ا

و لكن شيئا من هذا لم يحصل، بـل ان          . واحد، على امل أن يدفع ذلك اسرائيل الى تطبيق التزامتها فيها          
  .ت الفلسطينيةالتطبيق الفلسطيني أحادي الجانب فتح شهية اسرائيل على طلب المزيد من التنازال

إن حكومة اسرائيلية يشارك بها ليبرمان واألحزاب الدينية المتطرفة ستسعى لوقف القـرار االسـرائيلي               
السابق بتجميد األستيطان، القرار الذي لم تلتزم به الحكومات السابقة، وستعمل الحكومة القادمـة علـى                

 ألف وحـدة    73 مؤخرا واشارت الى بناء    تطبيق المخططات االسرائيلية التي تحدثت عنها وسائل االعالم       
  . الف مستوطن جديد300استيطانية خالل السنوات القادمة، لكي تضم 

تأسيسا على ما تقدم، ستسعى إدارة اوباما إلحياء اتفاق أوسلو وخارطة الطريـق، أي سـتحاول احيـاء                  
لطريق الدولية لـم    العظام وهي رميم، ولن تنجح بذلك ألن أتفاق اوسلو مات منذ زمن طويل وخارطة ا              
  .تولد بعد ألن اسرائيل لم توافق عليها في أي وقت من األوقات فكيف ستوافق عليها االن

إن هناك خشية أن تحاول ادارة أوباما ألرضاء اسرائيل مقابل السياسة األميركية إزاء ايران أن تدفع لها                 
ى اسرائيل لوقـف االسـتيطان      ان هذا ممكن أن يتجلى من خالل عدم الضغط عل         . من كيس الفلسطينيين  

  .وااللتزام بعملية السالم وحل الدولتين، ومن خالل االبتعاد عن حل الصراع والعودة الى ادارته
إن السياسة االميركية كان يمكن أن تتغير وال يزال هذا ممكنا إذا قامت وحدة فلسطينية فاعلة تستطيع أن                  

. ستطيع أن يـؤثر علـى االدارة األميركيـة        تحصل على دعم عربي موحد وفاعل، وعلى دعم دولي ي         
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فهذا يحتـاج سياسـة     . فالشيء األكيد أنها لن تغير سياسة اميركا ازاء اسرائيل والمنطقة من تلقاء ذاتها            
فلسطينية جديدة تفتح الطريق للخيارات والبدائل، وتكون قـادرة علـى جمـع أوراق القـوة والـضغط                  

الضغط الجدي على االدارة األميركية لكي تقوم بالـضغط علـى           فالبد من   . الفلسطينية والعربية والدولية  
واالدارة األميركية ستفعل ذلك اذا وجدت أنها ستخسر من سياسة الدعم المطلق السرائيل أكثر              . اسرائيل  
  .مما تربح

ال يكفي أن تقول كلينتون إنها ستثير مسألة االسـتيطان مـع الحكومـة االسـرائيلية وإن المخططـات                   
 منزال بالقدس أمر ال يساعد وال يحترم التزامات خارطـة الطريـق، وان الـسالم                88ة لهدم   االسرائيلي

االقتصادي الذي يطرحه نتنياهو غير عملي وال أمل بنجاحه، ألنه المطلوب ادانة االحتالل وكل ما بنـي                 
ل على االحتالل ألنه غير شرعي وغير قانوني ويجب ازالته، وطرح حل سياسي واضح تلتزم اسـرائي               

، وبقيام دولة فلسطينية مـستقلة      1967بموجبه باالنسحاب من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام         
فالحديث عن حل الـدولتين دون      . ذات سيادة وعاصمتها القدس، واقرار حق العودة لالجئين الفلسطينيين        

 الدولة الفلسطينية ضـحك     تحديد أين وكيف ومتى ستقام الدولة الفلسطينية، ودون تحديد مساحة ومقومات          
على الذقون، ولم يعد يخدعنا، واستخدم سابقا، ويمكن أن يستخدم مجددا للتغطية على سياسـة اسـرائيل                 

  !!!!الرامية لخلق أمر واقع يجعل الحل االسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليا
  7/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  الم فلسطين والسودان بين العدالة والس .59

  نقوال ناصر 
جسدت مذكرة االعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية يوم األربعاء الماضـي بحـق الـرئيس                
السوداني عمر حسن البشير ازدواجية معايير المجتمع الدولي ، الذي تتحكم في قراره الواليات المتحـدة                

ث يستخدم السالم لهدم عدالة القـضية       األميركية ، من قضيتي العدل والسالم في فلسطين والسودان ، حي          
الفلسطينية بينما تستغل مؤسسات دولية يفترض فيها خدمة العدل إلجهاض أي سالم يحافظ على سـيادة                
السودان ووحدة األراضي اإلقليمية في أكبر دولة إفريقية، لكن في كلتا الحالتين كما في الحالة العراقيـة                 

 والسالم بهدف تجزئة السيادة الوطنية وتفتيـت مـا وحدتـه            والصومالية يجري استخدام شعاري العدل    
، العنوان الغربي المعاصر الذي يرفع ككاسـحة  " الديموقراطية"العروبة واإلسالم عبر آالف السنين باسم      

  . ألغام ثقافية من أجل تحقيق نفس األطماع التي سعى إليها االستعمار األوروبي القديم 
األميركي واالستعمار األوروبـي    " االستعمار الجديد "ر يوم الخميس الماضي     وقد توحد قادة ما سماه البشي     

القديم في دعم القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بالهاي ، إذ سـارعت الواليـات المتحـدة                  
ين في  وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورئاسة االتحاد األوروبي ، ومعهم األمين العام لألمم المتحدة الذي ال يع              

منصبه دون موافقتهم ، في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار ، إلى حث السودان علـى التعـاون مـع                     
المحكمة في اتهام رئيسه بجرائم حرب وبالتالي في تجريده من الشرعية الوطنية اعتقادا منهم بأن قـرار                 

  ! لقيادة بالده " الشرعية الدولية"المحكمة قد جرده من 
المجتمع الدولي ينبغي المرور في عجالة على خلفيـة         " هذا"ضوء على ازدواجية معايير     ومن أجل إلقاء ال   

 1593 أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقـم         2005مارس  / ففي الحادي والثالثين من آذار      . القرار  
 علـى   طبقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بعد االطالع              

" انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنـسان       "تقرير لجنة دولية انتدبها المجلس للتحقيق في        
في اإلقليم السوداني الغربي الذي كان تاريخيا معبر العرب والمسلمين إلى قلب القارة الـسوداء جنـوب                 

ية أهم انجـازاتهم التبـشيرية خـالل        الصحراء اإلفريقية ، حيث حقق الفاتيكان وغيره من الكنائس الغرب         
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القرنين الماضيين كون شمال الصحراء في مصر والمغرب العربي يمثل قلعة عربية إسـالمية يـصعب              
  . اختراقها 

وكان الفتا للنظر أن الواليات المتحدة كانت ضمن أربع دول امتنعت عن التصويت على القـرار ، وإذا                  
 التـي   1988ممتنعة عن التوقيع على معاهدة روما لعـام         عرف السبب بطل العجب ، فهي كانت أيضا         

أسست المحكمة الجنائية الدولية خشية أن تستخدم المحكمة لمالحقة جرائم الحرب األميركية في العـراق               
وافغانستان وغيرهما من ناحية وخشية وضع نفسها في موقف أخالقي وسياسـي محـرج إذا الحقـت                 

لي من ناحية أخرى ، وكإجراء وقائي سارعت واشنطن منذ إنـشاء   المحكمة جرائم حرب حليفها اإلسرائي    
المحكمة إلى توقيع العشرات من االتفاقيات الثنائية مع الدول األخرى تلزمها بعدم إحالة أميـركيين إلـى                 

  . محكمة الهاي 
وما وال بد من وقفة كذلك مع األسباب التي منعت دولة االحتالل اإلسرائيلي من التصديق على معاهدة ر                

وبالتالي االنضمام إلى عضوية المحكمة ، فحسب آيرين كوهن نائبة رئيس االتحـاد الـدولي للمحـامين                 
 2005والحقوقيين اليهود التي عملت مديرة لدائرة الشؤون الدولية بوزارة عدل دولة االحتالل حتى عام               

 القائمة بـاالحتالل ، بـصورة       قيام القوة " من المعاهدة هي السبب ، ألنها تعالج         8) بي (8، كانت المادة    
مباشرة أو غير مباشرة ، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل األراضي التي تحتلها ، أو ترحيل أو                   

، وقد نقلـت هـذه المـادة    " نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها      
 ، وكان تضمينها المعاهدة     1949 مواثيق جنيف لعام      من 1977حرفيا تقريبا من البروتوكول األول لعام       

لها كما قالت كوهن الهدف منه انتزاع اعتراف دولي باعتبار المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة              " تسييسا"
لـم  "الفلسطينية المحتلة من أخطر جرائم الحرب وبالتالي يجب أن تخضع لوالية المحكمة الجنائية ، مما                

يل غير االمتناع عن االنضمام إلى المعاهدة لكي ال يكون لها بالتالي والية قانونية              يترك أي خيار إلسرائ   
  " . عليها أو على مواطنيها

إن غياب أي مبادرة من قيادة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية للجوء إلى محكمة الجنايات الدولية هو غياب                 
ع المحكمة ، كما ثبت من الطلب الذي تقـدم          ال يكفي تفسيره بأن السلطة ليست دولة ليحق لها التعاطي م          

به مؤخرا وزير عدلها تحت ضغط الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي إلى المحكمة الجنائية الدولية               
للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية أثناء العدوان األخير على قطاع غزة ، وليس من المقنع تفـسيره                 

وبين حكومـات   " الدائمة"ملية التفاوض التي كانت جارية بين هذه القيادة         كذلك بأنه قد يؤثر سلبا على ع      
  . ، فهذا عذر أقبح من ذنب " المتعاقبة"االحتالل 

غير أن هذا الغياب يصبح مستهجنا عندما تصل المفاوضات إلى طريق مسدود ال انفتاح لـه ، ويـصبح       
 اعتبار األراضي الفلسطينية المحتلة عـام       مدانا عندما يتحول الموقف الرسمي للراعي األميركي لها إلى        

يتقرر مصيرها بالتفاوض الثنائي لكي يتعهد الرئيس السابق جـورج          " متنازع عليها " مجرد أرض    1967
بوش لرئيس وزراء دولة االحتالل السابق آرييل شارون في رسالته الخطية إليه في الرابع عـشر                . دبليو

وبتأييـد  ) إسرائيل(تعمرات اليهودية االستيطانية الكبرى إلى       بدعم ضم المس   2004من الشهر الرابع عام     
 نتيجة لذلك في خطوة خطيرة تهدم األسس القانونية         1967عدم العودة إلى حدود الرابع من حزيران عام         
أمام محكمة الجنايات الدولية على جريمة الحرب       ) إسرائيل(لمعاهدة روما التي يمكن بناء عليها محاسبة        

من التوقيع على المعاهدة ، وكان هذا في حـد          ) إسرائيل(ا في المادة الثامنة التي منعت       المنصوص عليه 
إن عـدم صـدور أي رد       . ذاته سببا كافيا لقطع المفاوضات ولوقف الرهان على أي رعاية أميركية لها             

الكاد فعل تضامني مع السودان حتى اآلن من قيادة السلطة ينسجم مع صوتها الخافت أو المحبوس الذي ب                
ارتفع تضامنا مع سوابق مماثلة استهدفت قادة عرب مثل الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين والرئيسين               
الليبي والسوري ، لكن األخطر من ذلك هو أن صمتها الراهن عن التضامن مع السودان يشي برغبة في                  
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 علـى الـسير فـي الـنهج         األميركيين واألوروبيين لها مما يشير إلى إصرار      " المانحين"تجنب استعداء   
  . السياسي نفسه

األميركي واألوروبي لتمرير قرارات تضفي شرعية مجلـس        " الفيتو"إن المعايير المزدوجة التي تحجب      
أو )  إسرائيل(األمن الدولي على سياسات دول تمارس الغزو واالحتالل والعدوان مثل الواليات المتحدة و            

المصالح في مستعمراتها السابقة كالدول األوروبيـة ، والتـي          سياسات دول تتكالب على اقتسام النفوذ و      
لحماية جرائم الحرب التي ترتكبها مثل هذه الدول أو لمنع تنفيذ قرارات األمم المتحدة             " الفيتو"تستخدم هذا   

التي تتعارض مع مصالحها ، قد حولت الهيئة األممية ووكاالتها والمؤسسات المعتمـدة لـديها ، مثـل                  
يات الدولية ، إلى أدوات مسخرة لخدمة أهداف تتناقض تماما مع ميثاقها ، وبخاصة في مـا                 محكمة الجنا 

  .يتعلق بالسلم والعدل الدوليين
 األوروبية الـسالم    –وكما يتضح في الحالتين الفلسطينية والسودانية فقد أفرغت هذه االنتقائية األميركية            

 ضد الشعوب الضحية للمعايير المزدوجـة ، ففـي          والعدالة من مضامينهما ليتحوال بدورهما إلى أسلحة      
فلسطين يهدم العدل باسم السالم وفي السودان يهدم السالم باسم عدالة انتقائية لم تعد تخفي أهـدافها فـي                  
تفتيت الكيانات الوطنية للدول العربية الرئيسية بتحريض األقليات العرقية والطائفية والقبلية على األكثرية             

ية فيها إما لالنفصال الصريح عنها أو إلضعاف الوحـدة الوطنيـة بتهمـيش سـلطاتها                العربية اإلسالم 
المركزية بإعادة تركيب الدولة على أساس فدرالي أو كونفدرالي ، واألمثلة حية ونازفـة فـي العـراق                  
والصومال والسودان ، حيث إذا سمحت المقاومات الوطنية لهكذا مخططات أن تنجح سيجري بعدها على               

ميركية وساق أوروبية رعاية بذور الفتنة نفسها في لبنان ومصر والجزائر دون استثناء دول عربية               قدم أ 
  . كاليمن والسعودية وسوريا حيث األرض أكثر رفضا لمثل هذه البذور الفاسدة 
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