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  تطالب بالعمل في الضفة" المقالة"فياض يقدم استقالته ويبقى حتى تشكيل حكومة وفاق و .1

األعمال ئيس حكومة تسيير  ر أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 8/3/2009الحياة، نشرت 
 إلى الرئيس محمود عباس في خطوة اعتبرت مؤشرا إلى استقالته أمس سالم فياض قدم .د] الفلسطينية[

وجاء في .  اتفاق في الحوار الوطني الذي انطلق أخيرا في القاهرة ويبدأ عمليا بعد غدإلىقرب التوصل 
نفيذ فور تشكيل حكومة التوافق الوطني، وبما ال تدخل حيز الت" استقالته أنبيان صادر عن مكتب فياض 

وقال فياض للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع اللجنة  ."يتجاوز نهاية الشهر الجاري كحد أقصى
تأتي في سياق دعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة توافق وطني " استقالته إنالتنفيذية لمنظمة التحرير 

 إنهاألولوية في هذه المرحلة ستكون للجان الحوار الوطني التي قال  أن اوأضاف. "تعيد الوحدة للوطن
في األجواء االيجابية التي بشرت بها "وأضاف انه يرى  .ستنهي أعمالها كحد أقصى نهاية الشهر الجاري

جولة الحوار األولى فرصة ثمينة يجب اغتنامها إلنهاء حال االنقسام، وأساساً يجب العمل على تعزيزه 
  ."الوحدة والمصالحة التي طالما أكدنا عليهالتحقيق 
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لتعزيز الحوار ودعمه ودفعه للوصول " جاءت إنهاعلن الرئيس عباس قبوله استقالة فياض التي قال أو
اتفاق " إلى يتوصل الحوار الوطني نهاية الشهر أن في أمله عن وأعرب. ")جديدة( تشكيل حكومة إلى

 شؤون السلطة إدارةوطلب الرئيس عباس من فياض مواصلة . "ن تستمرأعلى تشكيل حكومة قادرة على 
لحين تشكيل حكومة جديدة، معربا عن تقديره لالنجازات التي حققتها حكومته في المجاالت المختلفة، 

  . واإلصالح واالقتصاد األمن خصوصاً
اتها، بذلت ن الحكومة، ومنذ تسلمها مهمإ": وجاء في كتاب االستقالة الذي قدمه فياض للرئيس عباس

أقصى ما لديها من إمكانات إلنقاذ الوطن من حال التدهور االقتصادي والفوضى األمنية التي اتسع 
، وأنها قامت بكل ما تستطيع إلعادة بناء مؤسسات السلطة 2007 يونيو عام /نطاقها في حزيران

ود، والدفاع عن أرضهم الوطنية، وتمكينها من االستجابة لحاجات المواطنين، وتعزيز قدرتهم على الصم
  ."ووجودهم
  عن تقديم استقالةفي الوقت الذي أعلن رسمياً أنه وزة وغرام اهللامن  8/3/2009الخليج، وأضافت 

  . عقد اجتماع عاجل لمناقشتهاإلى، سارعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فياض
، أن هذه االستقالة "الخليج"وثي، في حديث ل مصطفى البرغ.واعتبر أمين عام المبادرة الفلسطينية، د

  . تعكس توجها إيجابيا لتعزيز الجهود المبذولة إلنجاح الحوار
على " غير آسفة"وأنها " غير شرعية"وشككت الحكومة المقالة بدوافع استقالة حكومة فياض واعتبرتها 

اض من موقعه غير القانوني له العديد استقالة في"طاهر النونو إن " المقالة"وقال المتحدث باسم  .استقالتها
من األسباب ويأتي في سياقات مختلفة ال نظن أن لها أي عالقة بالحوار الفلسطيني والمصالحة الوطنية، 

ودعا النونو  ".ألن وجود حكومته باألساس شكل عقبة في طريق المصالحة وكرس حال االنقسام الداخلي
كومتنا الشرعية من ممارسة دورها بالكامل في الضفة والقطاع إعادة األمور إلى نصابها وتمكين ح"إلى 

حسب القانون إلى حين انتهاء الحوار الوطني في القاهرة وتشكيل حكومة جديدة تضطلع بالمهام الموكلة 
  ".إليها

حركة  أن غزةومن  كفاح زبون ،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/3/2009الشرق األوسط، وجاء في 
، رئيس كتلة فتح األحمد، في االستقالة التي قدمها سالم فياض، وقال عزام "ال جديد" نأاعتبرت  فتح

 يؤكد انه يدعم أن أرادصال، لكن يبدو انه أقائمة ) فياض(استقالته "، "الشرق األوسط "البرلمانية، لـ
مة هو مستقيل منذ انتهت مدة حكو"وتابع . "ال يوجد من يستقيل مرتين"  وأضاف."جهود الحوار

 يعمل أن فياض أرادوبحسب األحمد، . "الطوارئ، وكلف بتشكيل حكومة جديدة ولم يتمكن
 ).دعاية("بروباغندا"

 تقديم أي على نفس الخطوة، باإلقداموطالب الناطق باسم فتح في الضفة، فهمي زعارير الحكومة المقالة 
 . تعترف بها فتح تعتبر حكومة حماس غير شرعية والأناستقالتها وذلك بالرغم من 

إلى ذلك، رجحت مصادر فلسطينية أن تكون استقالة فياض ناجمة عن األزمة المالية التي تواجهها 
  . حكومته والتي تهدد قدرتها على توفير الرواتب للموظفين

  
  دعو إلى مقاطعة المؤتمرات اإليرانيةياسر عبد ربه ي .2

 مقاطعة إلىبد ربه جميع الجهات الفلسطينية  دعا أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر ع:وكاالتال
 على تصريحات للزعيم األعلى اإليراني آية اهللا النشاطات والمؤتمرات التي تعقدها القيادة اإليرانية رداً

تدعو اللجنة التنفيذية جميع "وقال عبد ربه بعد اجتماع للجنة التنفيذية في رام اهللا، أمس،  .على خامنئي
 مقاطعة النشطات والمؤتمرات التي تعقدها القيادة اإليرانية والتي تستخدمها لمجرد إلىالجهات الفلسطينية 

خداع الرأي العام اإليراني واإلسالمي لكي تظهر وكأنها تدافع عن فلسطين والمقدسات بينما ال تفعل شيئا 
  ".لهذا الغرض سوى بث الفرقة واالنقسام
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لرابع لدعم القضية الفلسطينية الذي عقد في طهران قبل أيام وكان خامنئي انتقد في كلمة له في المؤتمر ا
 تتولى حكومة حماس إعمار قطاع غزة، أن إلىطريقة الرئيس الفلسطيني في إجراء المفاوضات كما دعا 

  .وشدد على أهمية المقاومة لتحرير فلسطين
د شعبنا وقيادته وتعتبر أن ترفض اللجنة التنفيذية مواقف القيادة اإليرانية وتهجماتها ض"وقال عبد ربه 

يمثل إمعانا في محاولة تمزيق الشعب الفلسطيني والتعدي ... التدخل اإليراني السافر في شؤوننا الداخلية
محاولة للتالعب بالمصير "ورأت قيادة المنظمة في التصريحات اإليرانية ". على وحدانية تمثيله

يمنة وتوسيع نفوذها اإلقليمي والمساومة مع الواليات الفلسطيني خدمة ألغراض القيادة اإليرانية في اله
  ". المتحدة على حساب مصالحنا الوطنية ومصالح أمتنا العربية

  8/3/2009الخليج، 
  

   لن تفلحالمدينة المقدسةلتهويد " إسرائيل"مخطَّطات : علنا افتتاح احتفالية القدسم: الظاظا .3
بمهرجان جماهيري " 2009 عاصمة الثقافة العربية القدس"فعاليات ) 7/3(انطلقت اليوم السبت : غزة

، بحضورٍ واسعٍ "2009اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية عام "حاشد في غزة؛ نظَّمته 
وأكد زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير . لنواب المجلس التشريعي والمثقَّفين والجماهير الفلسطينية

، في كلمة ألقاها نيابةً عن رئيس الحكومة إسماعيل هنية؛ أن ]المقالة[ الفلسطينيةاالقتصاد بالحكومة
االحتفال بالقدس عاصمةً للثقافة العربية، يأتي تأكيدا لحقيقة أن األقصى للفلسطينيين وأنهم صامدون على 

هيوني لتهويد وأشار الظاظا إلى أن مخطَّطات الكيان الص. أرضهم ضد المخطَّطات الصهيونية لتهجيرهم
المدينة ومحاولة تشريد وتهجير سكانها لن تفلح، مشددا على أن الحكومة بذلت كل جهدها إلنجاح الحوار 

 . الوطني، والذي تعتبره خيارا إستراتيجيا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
إن القدس : "الحكومة عطا اهللا أبو السبح رئيس اللجنة الوطنية للقدس ووزير الثقافة ب.من جانبه، قال د

، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل "كل القدس هي العاصمة األبدية لفلسطين من نهرها إلى بحرها
تحرير القدس من المخطَّطات الصهيونية الرامية إلى تهويد المدينة وعدم المراهنة على المفاوضات التي 

 . لن تُعيدها
كشفيةً عسكريةً " دبكات"فيةً وأناشيد عن مدينة القدس ووشهدت فعاليات مهرجان االفتتاح عروضا كش

 . حملت داللة حضور المقاومة لتحرير القدس من المحتل الغاصب
ألنها القدس .. ألنها القدس اآلية والغاية والبراق: "كما قام الحضور بترديد قسم القدس بصوت عاٍل

اب ومبعث النور، وألنها الثورة والشهادة الطهور، وألنها الصخرة والمعراج، وألنها القيامة والمحر
نقسم باهللا .. وزهرة المدائن، وانطالقًا من مبادئنا وعهدا لدماء الشهداء وآالم الجرحى وعذابات األسرى

نقسم باهللا العظيم أن .. العظيم أن نفدي منبرها وكنيستها والبراق؛ لتظل القدس مدينتنا ولتظل المنطلق
 ". الحرية للقدس وللقدس السالم.. نابرها منابر الحريةنحفظ لها طهرها لتبقى م

 7/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تشيد بإغالق موريتانيا للسفارة اإلسرائيليةكتلة التغيير واإلصالح .4
التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي أمس، موقف " كتلة التغيير واإلصالح"ثمنت .): أ.ب.د(

وقالت الكتلة في بيان لها إنها تثمن قرار موريتانيا  .وطرد ممثليها" اإلسرائيلية"السفارة موريتانيا بإغالق 
العزيز بإغالق السفارة  متمثلة في رئيسها ورئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد

التي جاءت التي قامت بها و" الشجاعة"وقدرت الكتلة الخطوة  .الصهيونية وطرد موظفيها من موريتانيا
" إسرائيل" يناير الماضي عن تجميد العالقات مع /العزيز في كانون الثاني بعد إعالن الجنرال عبد
  ". احتجاجاً على المحرقة

 8/3/2009الغد، األردن، 
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  الجزيرةقناة عبوة ناسفة أمام مقر الشرطة في غزة تعثر على  .5
الجزيرة القطرية في برج الجالء وسط وضع مجهولون عبوة ناسفة أمام مدخل مكتب قناة  :.)أ.ب.د(

مجهوال اتصل به وأبلغه بأن مجموعة تطلق على نفسها "وقال مسؤول في مكتب الجزيرة إن . مدينة غزة
". بوقف عملهم في قطاع غزة) المكتب(وضعت عبوة ناسفة، وهددت العاملين به ) أشباح سميح المدهون(

ية التي تديرها حركة حماس في غزة التي وصلت إلى تم إبالغ الشرطة الفلسطين"وأوضح المصدر أنه 
ووضع إلى جانب العبوة رسالة ". المكان وعثرت على العبوة حيث شرعت في عملية التحقيق بالحادث

الحل األمثل لكم هو الرحيل من .. وصاحبة المساومة.. إلى أصحاب الذمم اإلعالمية الباهتة"مفادها 
  ".غزة

  8/3/2009الشرق، قطر، 
  

  اع للجنة تنسيق مساعدات المانحين لدعم االقتصاد الفلسطينياجتم .6
أفادت مصادر مطلعة أن اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة : الرؤوف أرناؤوط  عبد-  رام اهللا

ما بعد مؤتمر دعم "سيعقد في مطلع ابريل المقبل في أوسلو بدعوة من النرويج لبحث مجريات األمور 
ي إلعادة إعمار قطاع غزة الذي انعقد في شرم الشيخ وسبل الدفع باتجاه إيفاء الدول االقتصاد الفلسطين

وأشارت إلى أنه سيتم خالل االجتماع التأكيد ". المانحة بااللتزامات المالية التي أعلنتها خالل المؤتمر
 الفلسطينية، على أن دعم السلطة الفلسطينية يستند إلى حقيقة أن قطاع غزة جزأ ال يتجزأ من األراضي

فضال عن وجوب قيام الحكومة اإلسرائيلية بالسماح بإعادة إدخال السيولة النقدية إلى للقطاع وإعادة فتح 
  .جميع المعابر لألفراد والبضائع

وذكرت المصادر أن المانحين سيؤكدون في االجتماع على استخدام اآلليات القائمة من أجل تحويل 
آلليات هي حساب الخزينة الموحد للسلطة الفلسطينية واآللية األوروبية األموال لغزة، مشددة على أن ا

وأشارت إلى أن المانحين . وصندوق االئتمان الذي يديره البنك الدولي" بيجاس"لدعم الشعب الفلسطيني 
سيؤكدون في االجتماع على وجوب إحراز تقدم على األرض وفي العملية السياسية بما يمنع من ظاهرة 

الدول المانحة باالجتماع كل عدة سنوات من أجل إعادة بناء ما كانت مولته الدول المانحة بعد أن تقوم 
  .تدميره من قبل الجيش اإلسرائيلي

  8/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  نواب حماس األسرى ينعون نائباً متوفى من فتح .7
ل اإلسرائيلي، اليوم  نعى النواب الفلسطينيون من حركة حماس، األسرى في سجون االحتال:الخليل

 .عن كتلة حركة فتح بالمجلس أكرم محمد علي الهيموني، توفي إثر نوبة قلبية ألمت به نائبالالسبت، 
عائلة "وتوجه النواب األسرى في برقية بالتعازي إلى . أصدر النواب األسرى نعياً للنائب الهيمونيو

، منوهين بأن النائب الراحل "ا الفلسطيني وحركة فتحالفقيد وأسرته وإلى أبناء محافظة الخليل وأبناء شعبن
، كما "أحد الوجوه والشخصيات الفلسطينية التي عرفت بمواقفها النبيلة والصلبة في وجوه االحتالل"هو 

  . ورد في البرقية
  7/3/2009 قدس برس،

  
  القاهرةإلغاء لجنة اإلشراف والمتابعة واالكتفاء باللجان الخمس لحوار  .8

 أن وفدي حركتي فتح وحماس في غزة سيصالن إلى القاهرة "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-  القاهرة
وقال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، ممثل فتح في لجنة . اليوم بينما سائر الوفود ستصل غداً

 ).أبو العالء( في الخارج سيصل غداً برئاسة القيادي أحمد قريع الحركةاالنتخابات عزام األحمد إن وفد 
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. ورجحت مصادر فلسطينية موثوقة أن يعقد وفدا فتح وحماس اجتماعاً ثنائياً غدا قبيل بدء عمل اللجان
، )فتح وحماس(وقال قيادي رفيع في الجبهة الشعبية إن نيات المحاصصة ما زالت حاضرة لدى الجانبين 

  .آخروهما أقرب إلى بعضهما البعض من أي جهة فلسطينية أخرى أو فصيل 
وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ الحياة إلغاء تشكيل اللجان العليا لالشراف والمتابعة المنوطة بحل أي 
اشكاالت تواجه عمل اللجان الخمس، موضحة أن اللجان كافة تضم ممثالً عن مصر، الدولة الراعية 

ترض تشكيل لجنة متابعة وكان من المف .للحوار، وممثالً عن الجامعة العربية، المظلة العربية للحوار
عليا تضم أمناء الفصائل وممثال عن مصر وآخر عن الدول العربية التي قامت بجهود لدعم الحوار 

  .وقدمت مبادرات، وهي سورية وقطر والسعودية واالردن ومصر والجامعة العربية
ب وزارية في وأوضحت المصادر أن مصر بدأت مشاوراتها لطرح األسماء التي يتم تداولها لشغل حقائ

وقالت إن من بين المرشحين ناصر . حكومة التوافق الوطني مع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة
الدين الشاعر مرجحة أن يشغل حقيبة التعليم، ومصطفى البرغوثي لحقيبة اإلعالم، وناصر القدوة 

الرازق لألسرى،  ن، وهشام عبد ياسر الوادية لالقتصاد، ومأمون أبو شهال لالسكاواألكاديميللخارجية، 
. وجمال الخضري لالتصاالت، وسمير أبو عيشة للتخطيط، وعلي الجرباوي للثقافة، وسالم فياض للمال

، وكل من زياد أبو عمر وراوية الشوا المدرجين ضمن قائمة )حماس(كما تم تداول أسماء غازي حمد 
 ترشيحات وزارية مختلفة باعتبارها أسماء ولفتت إلى أن هذه االسماء يجري تداولها من. المستقلين

  .معتدلة، وهناك توافق عليها من القوى الفلسطينية المختلفة، وعلى رأسها فتح وحماس
  8/3/2009الحياة، 

  
  والحوار وترجعها إلى خالفات داخليةاستقالة فياضنفي العالقة بين حماس ت .9

 باستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني حركة حماس رحبت أن غزةمن  8/3/2009الشرق األوسط، نشرت 
وقال صالح البردويل، . سالم فياض، معتبرة أن هذه االستقالة تفتح المجال أمام إنجاح الحوار الوطني

. القيادي البارز في الحركة، إن فياض يفتقد التأييد الشعبي الرتباط صورته وسلوكه بضرب المقاومة
 فياض فاقد للشرعية على اعتبار أن حكومته لم تحصل وفي تصريحات للصحافيين اعتبر البردويل أن

على شرعيتها من المجلس التشريعي الفلسطيني، وألنه لم يتعامل مع قادة حركة فتح بالشكل الذي يليق 
ولم يستبعد البردويل أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو من يقف وراء دفع فياض . بمكانتهم

وتمنى البردويل أن . ات تؤكد أن هناك من يخطط لجعل فياض يرث عباسلالستقالة في ظل ورود تسريب
تساهم استقالة فياض في دعم جهود الحوار الوطني على اعتبار أن هذه الخطوة مهمة إلزالة العقبات 

  .التي تعيق حالياً إنجاح الحوار، وعلى رأسها ملف االعتقال السياسي
 الناطق باسم، فوزي برهوم أن غزةمن  فتحي صباح  نقالً عن مراسلها8/3/2009الحياة، وأوردت 

هذه نهاية متوقعة لهذه الحكومة ألنها بنيت على باطل وبشكل غير دستوري ووفق ": حركة حماس قال
. "مصالح شخصية، ولم تبن لصون المصالح الفلسطينية بل على العكس دمرت مصالح الشعب الفلسطيني

، بل عزاها "قة بالمرحلة المقبلة والحوار لتشكيل حكومة وحدةي عالأ"واعتبر أنه ليس الستقالة فياض 
. "أزمة داخل السلطة الفلسطينية حيث استقواء فياض بأجندات خارجية، وبالتالي اختلفت المصالح" إلى

  ."مدى نضوج النقاشات والتوافق على برنامج"واعتبر أن تشكيل حكومة ائتالف وطني متوقف على 
  

   باإليجابية وتعدها خطوة نحو إنجاح الحوارتقالة فياضس تصف الجبهة الشعبيةا .10
الفلسطيني سالم رئيس الوزراء لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استقالة اوضعت :  فتحي صباح-غزة 

خطوة إيجابية في االتجاه "، ووصفتها بأنها "تهيئة الملفات لتشكيل حكومة توافق وطني"فياض في خانة 
إننا ": وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول في تصريح ."الصحيح تحسب للدكتور فياض
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بحاجة إلى إجراءات تساعد في إنجاح الحوار، وخطوة فياض في هذا االتجاه خطوة طبيعية في إطار 
  ."إشاعة المناخات التي تعكس حرص الجميع على إنجاح الحوار ووصوله إلى نتائج ترضي الجميع

  8/3/2009الحياة، 
  

  خطوة إيجابية لبلوغ المصالحة والوحدة الوطنيةفياض عن الحكومة تنحي  :الجهاد .11
رئيس الوزراء ستقالة ا ،نافذ عزاماإلسالمي، قيم المتحدث باسم حركة الجهاد : فهيم الحامد -  جدة

ن هذه الخطوة ستعطي الفرصة لتحقيق الوئام الفلسطيني وستسهل عمل إ ":بقوله الفلسطيني سالم فياض
 مشاركة الجهاد في حكومة إمكانيةوحول .  الثالثاء المقبل في القاهرةأعمالهالست التي ستبدأ اللجان ا

 حكومة وحدة وطنية ولن تشارك أي الحركة لم تشارك في الماضي في أنالوحدة الوطنية المرتقبة، ألمح 
 مرتبطة باتفاق  الحركة لديها موقف ثابت حول هذا الموضوع، الن هذه الحكوماتأنفي المستقبل، مقرا 

 حركة الجهاد مستمرة في المشاركة في عمل اللجان وتحقيق أن التي نرفضها، بيد انه أفاد أوسلو
  . المصالحة، دون المشاركة في الحكومة وستدعم تشكيلها بالتوافق

  8/3/2009عكاظ، 
  

  ضغوط من فتح وراء تقديم فياض استقالته": قدس برس"مصادر لـ  .12
لحكومة سالم فياض، جاءت تحت  ، أن االستقالة المفاجئة"قدس برس" لوكالة أكدت مصادر مطلعة :غزة

تأثير ضغط كبير مارسته حركة فتح على الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته محمود عباس، في ظل ما 
وقالت المصادر إن حالة الحراك التي تدور داخل  .الدائرة بين الحركة وفياض" الحرب الخفية"سمته 
تح السيما في الضفة الغربية منذ أشهر للتخلص من فياض، الذي حاول الحد من نفوذ التنظيم من تنظيم ف

وأضافت  .خالل إمساكه بمنابع المال؛ أثمرت عن دفع فياض إلى تقديم استقالته بعدما طُلب منه ذلك
كّلت ضغطاً على ، أن العريضة التي وقّع عليها المئات من كوادر التنظيم ش"قدس برس"المصادر لوكالة 

وحسب المصادر؛ فإن قادة  .الرئيس عباس للطلب من فياض تقديم استقالت، حيث انصاع األخير لذلك
فتح ربطوا عقد مؤتمرهم العام بتقديم فياض لالستقالة، وذلك بعد الضغوط التي مارسها األخير على 

 وتخصيصها للمقربين منه، كوادر التنظيم، وذلك من خالل حرمانهم من الوظائف الكبرى في السلطة
  .وفق شكاواهم

  7/3/2009، قدس برس
  

   الصواريخإطالق استمرار أسباباجتماع بين حماس والجهاد يبحث في  .13
 ليل اإلسالميماس عقدت اجتماعاً مع حركة الجهاد ح أن حركة "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ: غزة

 في اطالق الصواريخ "الجهاد"جناح العسكري لـ  السبت في مدينة غزة للبحث في استمرار ال- الجمعة 
وقالت . وعقد اللقاء بين وفدين قياديين من الحركتين، بناء على طلب من حماس .إسرائيليةعلى أهداف 

 اغتيال إلى وعزا وفد الجهاد األمر ، الصواريخإطالقالمصادر إن وفد حماس طلب تفسيراً الستمرار 
ادرها من جانب قوات االحتالل، ومن بينهم القيادي الميداني خالد عدد من قيادي جناحها العسكري وكو

 الرد الطبيعي والدفاع عن إطار الصواريخ يأتي في إطالق وفد الجهاد إن وأضاف. ةشعالن قبل أيام قليل
لكن الوفد أكد أنه ال يوجد قرار . اإلسرائيليالنفس وعن الشعب الفلسطيني ازاء العدوان والتصعيد 

   .اإلسرائيلي وتجد نفسها ملزمة الرد على العدوان "محدود"ن جانبها، بل هو رد بالتصعيد م
   المجال وإفساحقال وفد الجهاد إن الحركة معنية بالهدوء، و حماس التزام التهدئة، ت طلب،مقابلالوفي 
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قرار  مشاورات في الهيئات القيادية للحركة واتخاذ البإجراءووعد . أمام إعادة اإلعمار في القطاع
  .المناسب الذي يصب في مصلحة الجميع

  8/3/2009الحياة، 
  

   صواريخ رداً على اغتيال أحد مقاوميها6سرايا القدس تطلق  .14
اغتالت قوات االحتالل اإلسرائيلي مقاوماً في سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة  : رائد الفي- غزة 

 في قصف استهدفهما في بلدة بيت الهيا، الجهاد اإلسالمي، وأصابت آخر بجروح خطيرة، فجر أمس،
المقاوم محمود سامي فتوح ارتقى شهيداً بعد أن تمكن من قصف "وقالت السرايا إن  .شمال القطاع

ا أكدت السرايو ."مستعمرة سديروت بدفعة من الصواريخ، فيما أصيب مقاوم آخر بجروح خطيرة جداً
  .ديروت وتجمعات استيطانية محاذية للقطاع ستة صواريخ تجاه مدينة عسقالن ومستعمرة سإطالق

  8/3/2009الخليج، 
  

  أولمرت ينتقد المظاهرات المطالبة باإلفراج عن شاليط ويحذّر من أنها تقوي آسريه .15
انتقد إيهود أولمرت، رئيس الحكومة اإلسرائيلية المنصرف، بشدة المظاهرات اإلسرائيلية  :الناصرة

ندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ نحو ثالث المتكررة المطالبة باإلفراج عن الج
": يفعات"وقال أولمرت، في ندوة عقدت في كيبوتس  .سنوات، معتبراً أن نتائج هذه المظاهرات عكسية

نما تؤدي ‘الجندي جلعاد شاليط ال تساعد على حل هذه القضية، و إن المظاهرات المطالبة باإلفراج عن "
الحكومة تبذل قصارى جهدها الستعادة " أن  ، مؤكداً مجدداً"التي تحتجز الجندي" حماس"ية إلى تقو
) 1948جنوب فلسطين المحتلة سنة (وفيما يتعلق بالوضع في النقب الغربي . ، على حد تعبيره"شاليط

قف إن إسرائيل تتخذ حالياً إجراءات من أجل و"والتي تتعرض لقصف صاروخي فلسطيني؛ قال أولمرت 
إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، ولكنها تأخذ بعين االعتبار عدداً من األمور المعقدة، بما فيها 

" فيالدلفي"محاولة التوصل إلى تسوية مع مصر تضمن منع تهريب األسلحة إلى القطاع عبر محور 
رائيل للقصف ربما كان من األفضل تحمل يوماً آخر من تعرض إس"وأضاف أنه )". صالح الدين(

  .، على حد تعبيره"الصاروخي إذا أتاح ذلك التوصل إلى مثل هذه التسوية
  8/3/2009، قدس برس

  
    الى غزة يتهم مصر بعدم معالجة تهريب األسلحة"الشاباك"نائب رئيس  .16

مصر بعدم معالجة تهريب األسلحة عن طريق األنفاق إلى قطاع اإلسرائيلي اتهم نائب رئيس الشاباك 
ر محور فيالديلفي ، وحذر من أن هذا األمر قد يؤدي إلى تجدد القتال مع حركة حماس في غزة عب
، أن مصر "هآرتس"يمكث فيه ، أشارت إليه صحيفة " معهد دراسات"وحذر في مقال له في  .القطاع

وأشار فيه إلى أن القاهرة "". تهريب األسلحة"وإسرائيل لم تتوصال إلى أية تفاهمات بشأن معالجة 
كما ادعى في المقال المشار إليه أن  .راجعت عن نيتها إرسال مبعوثين إلى إسرائيل لمناقشة هذه القضيةت
". إصرار حركة حماس على مواصلة تهريب السالح من شأنه أن يضمن تجدد القتال في قطاع غزة"

الكشف عن وبحسبه فإن مصر تكتفي ب ".خطورة القضية"وأضاف أن مصر ال تريد االعتراف بما أسماه 
 .فتحات األنفاق وضبط إرساليات السالح في سيناء ، إال أنها ال تقوم بتدمير األنفاق كيال يتم استخدامها

كما أضاف أنه في غالبية الحاالت ، فإنه بعد الكشف عن نفق معين ، فإن مصر تضع حارسا أو حاجزا 
  ي إلى نفس النفق ليصار إلى إعادة على مدخل النفق ، إال أنه بعد فترة قصيرة يتم حفر مدخل آخر يؤد
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ال يوجد أي دليل يؤكد على أن القوات المصرية قد اتخذت إجراءات من "كما كتب أنه  .استخدامه مجددا
  ".أجل منع التهريب أو معاقبة المهربين

  8/3/2009الدستور، 
  

  2009خُمس المجتمع اإلسرائيلي سيصبح في دائرة المحتاجين نهاية : معطيات رسمية .17
توقع مدير عام وزارة الرفاه االجتماعي في الحكومة اإلسرائيلية أن يصبح خُمس المجتمع : الناصرة

، وذلك بسبب األزمة المالية العالمية )2009(اإلسرائيلي في دائرة المحتاجين حتى نهاية هذا العام 
ين يخرجون من سوق وقال ناحوم إيتسكوفيتش إنه يستدل من دراسة تم إجراؤها حديثاً أن الذ .الخانقة

هذا وسجل في مكاتب مصلحة االستخدام  .العمل يصبحون محتاجين لفترة طويلة، حسب تحذيره
 طلب عمل جديد ومن 9000أكثر من ) مارس/ آذار(اإلسرائيلية في األسبوع األول من الشهر الجاري 

  . شخص فصلوا من أماكن عملهم6000بينهم أكثر من 
 في المائة من الحوانيت والورش والمطاعم 70إسرائيلية رسمية إلى أن من جهة أخرى؛ أفادت معطيات 

 في المائة منها على شفير 25مشيرة إلى أن . بدأت تذوق األضرار الناجمة عن األزمة االقتصادية
 ألفاً من رجال األعمال الصغار في إسرائيل يستصعبون الحصول 280وبحسب التقييمات؛ فإن  .االنهيار

  . البنوك لكي يمروا هذه األزمة، في حين ترفض وزارة المالية تقديم المساعدة لهمعلى ضمانات من
  8/3/2009، خدمة قدس برس

  
   عائلة مقدسية اخطارات هدم جديدة21االحتالل يسلم  .18

سلمت خالل األربع والعشرين ساعة الماضية  قالت مصادر فلسطينية، أمس، إن السلطات اإلسرائيلية
  وكالةوذكرت. فلسطينية في القدس المحتلة لهدم منازلها بدعوى عدم الترخيص عائلة 21 ـإخطارات ل

أن عائلتين فلسطينيتين من حي الشيخ جراح تسلمت أمرين باإلخالء من منزليهما لمصلحة ) أ.ب.د(
  .جمعية اليهود الشرقيين التي تنشط في االستيالء على عقارات المقدسيين

 عائلة فلسطينية في حي الطور في القدس 19 ـر هدم جديدة لكما سلمت الشرطة اإلسرائيلية أوام
  . دونما من أراضي الحي15المحتلة، في وقت قررت فيه مصادرة نحو 

  8/3/2009الخليج، 
  

  االحتالل يطلق النار على صيادين في رفح ويوقع اصابات .19
أصيب ه قد  أنألفت حداد ورأفت الكيالني نقالً عن عن مراسليه، 8/3/2009، 48موقع عربذكر 

 في منطقة نمواطنان فلسطينيان بعد ان اطلقت الزوارق الحربية االسرائيلية نيران أسلحتها تجاه المواطني
 المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة 

وأفاد شهود عيان ان الزوارق الحربية االسرائيلية المرابطة علي شاطئ المواصي غرب رفح أطلقت 
 .جاه منازل المواطنين في تلك المنطقةنيران أسلحتها الرشاشة بات

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في مستشفي ابو يوسف النجار ان المواطنين رجل وزوجته اصيبا 
بشظايا النيران التي اطلقتها الزوارق االسرائيلية مما تسبب باصابتهما بجروح وصفت جراحهما 

  . بالمتوسطة
أم فلسطينية وطفلتها بنيران ) 7/3(مساء السبت أصيبت  أنه قد 17/3/2009، قدس برس وأضافت

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه تم نقل األم .قوات االحتالل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
  .وطفلتها إلى مشفى أبو يوسف النجار في رفح وأن حالتهما وصفت بالمتوسطة
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  لحقوقهناً انتهاك20 أسيرة فلسطينية يتعرضن ألكثر من 60: "مركز حقوقي" .20
 بواجب الوفاء لألسيرات الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية،  طالب مركز حقوقي فلسطيني،: رام اهللا

 مارس من كل عام، وذلك عبر المساندة والدعم /بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار
 أسيرة في سجون 60زيد عن والعمل على تحريرهن من السجون، مؤكداً المركز أن هنالك ما ي

المخصص " هشارون"االحتالل، يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية جداً في ثالث أماكن اعتقال وهى سجن 
" ترتسيا"يضم أسيرات فتح والجبهة الشعبية وسجن " الدامون"ألسيرات الجهاد اإلسالمي وحماس وسجن 

، في تقرير صدر عنه، أن هنالك ما وأضاف مركز األسرى للدراسات .في الرملة للمعاقبات بالعزل
 أسيرة أخرى في سجن الدامون، منهن 28و" تلموند" أسيرة موجودة في سجن هشارون 32يقارب من 

  . أسيرات رهن االعتقال اإلداري3 أسيرة موقوفة و17 أسيرة يقضين أحكام مختلفة و 40
  . في السجون اإلسرائيلية نوعا من االنتهاكات،20وكشف المركز أن األسيرات يتعرضن ألكثر من 

  7/3/2009، قدس برس
  

  قرية فلسطينية تقاطع البضائع االسرائيلية50 .21
ن اللجنة الشعبية أ ، أعلن مسؤول اللجنة الشعبية للمقاومة الشعبية في نابلس خالد منصور:وكاالتال

ائع اإلسرائيلية بـ قررت أن تُخَسر االقتصاد اإلسرائيلي مبلغ مليار شيكل سنويا، من خالل مقاطعة البض
 إن الحملة سيعلن عنها رسميا خالل األيام القليلة "معاً"وقال منصور لوكالة .  قرية في الضفة الغربية50

 مليار شيكل سنويا من المنتجات اإلسرائيلية، وانه 6.2المقبلة، مشيرا إلى أن األسواق الفلسطينية تستهلك 
ئة من المبلغ يذهب لشراء االسمنت لبناء الجدار العنصري  في الم28بحسب االحصائيات الفلسطينية فإن 

  . والمستوطنات
 8/3/2009البيان، 

  
 ستهدف المنازل التاريخية في القدس المحتلةياالحتالل : "تقرير" .22

كشف تقرير فلسطيني متخصص، النقاب عن أن االحتالل اإلسرائيلي يستهدف من خالل  :ةالقدس المحتل
صامد "وقال مركز  . عاما وأكثر200القيام بها منازال يعود تاريخها إلى قبل عمليات الهدم التي ينوي 

يأتي في "إن ما يجري في حي الشيخ جراح وحي البستان ومخيم شعفاط والطور " للتثقيف المجتمعي
وأضاف المركز، في بيان أصدره  ".إطار التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وتاريخه الطويل في المدينة

هو األكثر خطورة بكل "، أن مخطط إزالة حي البستان في بلدة سلوان "قدس برس"، وتلقته )7/3(السبت 
المقاييس و المعايير سواء من حيث االستهداف أو األهداف و تداعيات ذلك على مدينة القدس يشكل عام 

جد وعلى المسجد األقصى المبارك على وجه الخصوص، حيث يقع حي البستان إلى الجنوب من المس
  ".األقصى، األمر الذي يعني تعريه المسجد األقصى من هذه الجهة بالكامل

  17/3/2009، قدس برس
  

  نشعر بالذهول للصمت العربي واإلسالمي على تهويد القدس: أمين عام مؤسسة القدس .23
أعرب األمين العام لمؤسسة القدس الدولية، الدكتور محمد أكرم العدلوني، عن ذهوله إزاء  :بيروت

المنظمات العربية واإلسالمية والدولية إزاء الهجمة اإلسرائيلية المتصاعدة على مدينة القدس، " متص"
 هل يريدون القدس أم ال؟: على قادة األمة أن يجيبوا بكل صراحة"وقال إن."  

 مع الدكتور العدلوني، تناول التصعيد اإلسرائيلي الكبير في" قدس برس"جاء ذلك في حوار أجرته وكالة 
القدس، خاصة بعد أن قامت بلدية االحتالل بتسليم أصحاب اثنين وثمانين منزالً في حي البستان، الذي 
يشكل امتداداً لمنطقة سلوان على التلة التي يقوم عليها المسجد األقصى، إخطارات بإخالء منازلهم تمهيداً 
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اض في القدس منذ سنة وستؤدي هذه الخطوة إلى أوسع عملية تهجير ومصادرة بيوت وأر. لهدمها
  . مواطن مقدسي من بيوتهم، التي سيصادرها االحتالل1500، وسيطرد بموجبها أكثر من 1967

 علن عن رغبته بتهويد "وأشار العدلوني إلى أنالمحتّل يعمل في القدس علناً وفي وضح النهار، وهو ي
المحتّل كثّف اعتداءاته على المدينة بعد ولكن التطور الذي حدث هو أن . المدينة في كّل محطّة ومناسبة

" عاصمة يهودية مقدسة"، كماً ونوعاً، وذلك لرغبته بإنهاء مشروع تحويل المدينة إلى )على غزة(الحرب 
في أسرع وقت ممكن، وليحاول إثبات أنّه هو القوة المسيطرة على األرض بغض النظر عن نتائج 

  ".الحرب وتطوراتها
  8/3/2009، قدس برس

  
  وفاة شاب فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها في انهيار نفق .24

شاب فلسطيني أصيب مؤخراً بعد انهيار أحد األنفاق على الحدود ) 7/3(توفي مساء السبت : رفح
، والذي كان قد ) عاما30ً(وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أحمد أبو جليدان  . الفلسطينية- المصرية 

وبوفاة الشاب، يكون  .انهيار أحد األنفاق قبل شهر، توفي مساء السبت متأثراً بهذه اإلصابةأصيب جراء 
عدد الشبان الذين قضوا في داخل األنفاق بين مصر وغزة التي تستخدم لتمرير البضائع، قد وصل خالل 

  .أسبوع فقط إلى أكثر من عشرة قتلى، بينهم سبعة قضوا في داخل نفق واحد
   8/3/2009، قدس برس

  
  باإلفراج عن أسير فلسطيني لتدهور حالتهيطالب " نادي األسير" .25

طالب نادي األسير الفلسطيني الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري إلطالق سراح  :القدس المحتلة
كما ناشد المؤسسات الحقوقية . األسير، تيسير شواورة، الذي يعاني من مرض في الكلى وحالته خطيرة

  . وأعضاء الكنيست العرب للضغط على السلطات اإلسرائيلية من اجل اإلفراج عنهوالصليب األحمر
  .وقدمت عائلته طلبا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية من اجل اإلفراج عنه منذ فترة لكنها لم تتلق الرد بعد

  8/3/2009الخليج، 
  

   غزة خلّفت أكبر عدد من جرحى األعصاب في العالمحرب: طبيب فرنسي .26
 قال الطبيب كريستوف أوبرالن رئيس الوفد الفرنسي الطبي إلى قطاع غزة إننا ال نجد في العالم :سانا

بهجماتها المتكررة على " اإلسرائيلية"كله عدداً لجرحى األعصاب الطرفية، والتي تسببت بها آلة الدمار 
، أمس، أن "صىاألق"أضاف أوبرالن، في حديث لقناة  و.الشعب الفلسطيني كما هو الحال في غزة

العدوان اإلسرائيلي على غزة أظهر حاالت دقيقة وحرجة لم يكن الطبيب قد عالجها من قبل وتم نقل عدد 
  .من الحاالت لعدم إمكانية عالجها داخل القطاع

وأوضح أن أهم عائق لوصول الوفود الطبية إلى القطاع أثناء العدوان كان المرور عبر المعابر، مضيفاً 
  . عدوان صدم لما شاهده على األرضأنه أثناء ال

  8/3/2009الخليج، 
  

  الحملة األهلية للقدس عاصمة الثقافة تطلق جائزة البحث العلمي واآلداب .27
، أعلنت الحملة 2009ضمن فعاليات الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية لسنة : بيروت

  .البحث العملي واآلدابفي مسارين اثنين هما " جائزة القدس"عن إطالق 
وقد خصصت جائزة البحث العلمي للبحوث العلمية المتعلقة بمدينة القدس، والتي تغطي مجاالت العلوم 

واشترط منظمو المسابقة أن تلتزم البحوث . اإلنسانية واالجتماعية والدينية واآلثار والمعمار واالقتصاد
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ز بتقديم إضافة جديدة في مجاالت الدراسات المتعلقة المقدمة بمناهج البحث والتوثيق العلمي، وأن تتمي
أما فيما يختص باآلداب، فقد دعا المنظمون إلى المشاركة باألعمال األدبية في مجاالت الشعر . بالقدس

، والرواية، والدراسات النقدية، التي تعالج القضية الفلسطينية، وخصوصاً الجوانب المتعلقة )الدواوين(
  .بمدينة القدس

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة آالف دوالر أمريكي للعمل الفائز بالمرتبة األولى في كل مسار، وثالثة آالف 
 2009) أغسطس( آب 15دوالر أمريكي للمرتبة الثانية، وألفي دوالر للمرتبة الثالثة، وقد حدد تاريخ 

  .موعداً نهائياً لتقديم األعمال المرشحة
 الراغبين باالشتراك على التقدم باألعمال غير المنشورة، ولكنها قبلت ويشار إلى أن الجائزة شجعت

  .األعمال التي سبق نشرها، بشرط أن ال يكون قد مضى أكثر من ثالث سنوات على صدورها
وسوف يشرف مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات على تحكيم األبحاث العلمية، في حين تشرف 

يم األعمال األدبية، وتقوم لجان من الخبراء والمختصين باختيار األعمال مؤسسة فلسطين للثقافة على تحك
  .2009) نوفمبر(الفائزة في تشرين الثاني 

   8/3/2009، قدس برس
  

  حل الدولتين األساس ألي تحرك مستقبلي : العاهل األردني .28
فلسطيني محمود عباس  اتصاال هاتفيا من الرئيس ال،تلقى الملك عبداهللا الثاني امس السبت : بترا–عمان 

وأكد خالل  .جرى خالله بحث الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
االتصال أن حل الدولتين سيبقى األساس ألي تحرك مستقبلي إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

  .وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
  8/3/2009الدستور، 

  
 مصر تقترح تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية غير فصائلية:  مصريمصدر .29

صرح مصدر أمني مصري رفيع المستوى بأن وفدين من حركة حماس وفتح :  رلى الهباهبة- القاهرة 
سيستبقان بدء عمل اللجان بالحضور إلى القاهرة لعقد لقاءات ثنائية تمهيدية لتهيئة االجواء قبيل انطالق 

المصدر إن الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس هو الذي وقال . عمل اللجان
سيرأس وفد الحركة في هذه اللقاءات الثنائية، فيما يترأس وفد حركة فتح أحمد قريع، وسيرافق كل منهما 
اق عدد من الشخصيات البارزة في الحركتين، وكشف المصدر أن اللقاء األول بين الجانبين في هذا السي

 .سيعقد اليوم
وأشار المصدر إلى أن القاهرة هي التي اقترحت فكرة هذه اللقاءات التمهيدية لتلطيف األجواء ولتبديد أية 

وأعلن المصدر مجددا أن مصر . مخاوف قد تعطل عمل اللجان الخمس التي تبحث في قضايا شائكة
ت بارزة في العمل سوف تطرح على لجنة الحكومة صيغة لحكومة غير فصائلية تضم شخصيا
 .الفلسطيني من ذوي الكفاءات، على أن تقوم الفصائل نفسها بوضع أسمائها بالتوافق

وأكد المصدر أن هذه الصيغة التي تنوي مصر وضعها ال تعني أن القاهرة تقوم بفرض شكل معين 
مة الفلسطينية للحكومة على النظام السياسي الفلسطيني، وقال إن مصر من خالل دراستها المتأنية لألز

رأت في هذه الصيغة للحكومة شكال مناسبا وسوف تطرحه على األخوة في الفصائل وإن ارتضوه 
سيكون أمرا جيدا، أما إذا لم يقبلوه فلن يكون هناك أي ضغط من قبل مصر ألننا في النهاية نريد الحل 

 .والحل أوال وأخيرا بيد األشقاء الفلسطينيين
 8/3/2009الغد، االردن، 
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  "إسرائيل" لخارجية قلق مصري من تعيين ليبرمان وزيراً .30
أعربت دوائر دبلوماسية مصرية عن قلقها من احتماالت تولي  : منتصر رحمي– أحمد ربيع - القاهرة 

زعيم حزب إسرائيل بيتنا حقيبة وزارة الخارجية في حكومة " أفيجون ليبرمان "الصهيوني المتطرف 
  .هو األقرب إلى تشكيلهاائتالفية بزعامة نتنياهو بات 

وكشفت مصادر مطلعة عن أن هذا االختيار محل دراسة متعمقة من جانب القاهرة، خاصة في حال 
إقراره، فيما كشفت أيضا عما اعتبرته مثار قلق أخذا في االعتبار مواقف ليبرمان وتصريحاته السابقة 

  .ذ هذا التهديد إذا ما تمكن من السلطةقبل سنوات والتي هدد من خاللها بضرب السد العالي ووعد بتنفي
  8/3/2009الشرق، قطر، 

 
  مدينة تركية تلغي اتفاق التوأمة مع بلدية إسرائيلية  .31

كشف النقاب عن أن مدينة تركية أبلغت نظيرتها اإلسرائيلية أنّها قررت إلغاء اتفاق التوأمة بينهما بسبب 
 العبرية إن "يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة  .ةالعملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غز

بلدية بورسا، وهي مدينة تركية كبيرة يصل عدد مواطنيها إلى مليون ونصف المليون مواطن ، قررت 
إلغاء اتفاق التوأمة مع بلدية هرتسليا، الواقعة إلى الشمال من مدينة تل أبيب، احتجاجاً على عملية 

  .ستشهاد وجرح آالف الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية في القطاعالرصاص المصبوب، التي أدت إلى ا
وقال المراسل السياسي للصحيفة، ايتمار آيخنر، إن رئيس بلدية بورسا ، الواقعة في شمال غرب تركيا، 
حكمت شاهين، أبلغ رئيسة بلدية هرتسليا ياعل غيرمان بأن المجلس البلدي قرر أنّه ال مكان التفاق 

  .بين المدينتين، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة العبرية بقتل الفلسطينيين في قطاع غزةالتوأمة 
  8/3/2009الدستور، 

  
  فرنسا تريد حكومة تكنوقراط وسياسة برئاسة فياض .32

أكدت فرنسا اإلعالن عن استعدادها للعمل مع حكومة وفاق وطني فلسطيني  ميشال أبونجم: باريس
لطيف السياسي وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية برنار كوشنير بعد أن جديدة، تضم كافة ممثلي ا

وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية باسم كوشنير  .قدم رئيس الوزراء سالم فياض استقالة حكومته
إنني أرحب بهذا القرار الذي جاء ثمرة حوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية وأجدد استعداد ":ما يلي
غير أن كوشنير أشار بشكل غير مباشر إلى اإلطار العام الذي يجب ."لعمل مع مثل هذه الحكومةفرنسا ل

 ما يعني أن البرنامج "مبادىء عملية السالم"أن تندرج فيه الحكومة الجديدة وهو االستعداد للعمل بوحي 
روط الثالثة السياسي للحكومة العتيدة، يجب أن يتبنى بوضوح عملية السالم وهو ما يحل محل الش

السابقة التي وضعتها اللجنة الرباعية واالتحاد األوروبي سابقا للعمل واالنفتاح على حماس وهي 
 .االعتراف بإسرائيل و وقف العنف و احترام االتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل

 حماس لمبادرة "تبني"تكتفي بـ وذهب كوشنير في مناسبة سابقة إلى حد القول إن باريس يمكن أن 
إني ": وأضاف الوزير الفرنسي. على حماس االستجابة "يسهل"السالم العربية إذا كان من شأن ذلك أن 

، مؤكدا قناعته بأن فياض "ارغب في اإلشادة بسالم فياض وهو رئيس وزراء عظيم ورجل مبدأ والتزام
في »  بجهود والتزام السلطات المصرية"فرنسا تشيدوأكد أن . سيقوم بدور هام في إقامة دولة فلسطينية
وترى باريس أن الصيغة األفضل بالنسبة لحكومة فلسطينية . عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

فاقعي «هي أن تكون تكنوقراطية ــ سياسية بإدارة فياض على أال تضم سياسيين من الصف األول 
و بحسب ما تقوله المصادر الفرنسية، فإن حكومة . م الطرفينمن حماس أو من فتح وتحظى بدع» اللون

 .كهذه ، سيكون من األسهل تسويقها لدى شركاء فرنسا األوروبيين ولدى اإلدارة األميركية الجديدة
  8/3/2009الشرق األوسط، 
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 العدوان على غزةالمجتمع الدولي يستطيع بذل الجهود لئال يحدث ثانية :سوالنا .33

لى للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا، دعم االتحاد األوروبي أكد الممثل األع
على الصعيدين السياسي واالقتصادي لحل القضية الفلسطينية، معرباً عن قناعته بأنه لم يعد هناك وقت 

النا في وطالب سو. الستمرار معاناتهم وأن الوقت حان كي يحقق الفلسطينيون حلمهم بإقامة دولتهم
 أنه بدون سالم مع جيرانهم وبدون مبادرة السالم "تصريحات صحفية امس، اإلسرائيليين بفهم حقيقة

، مؤكداً أن أمن إسرائيل لن يتحقق بدون القواعد التي وضعها العرب من »العربية لن يتحقق لهم األمن 
 . خالل مبادرة السالم العربية

ال يستطيع "اتها مرة أخرى على قطاع غزة رأى سوالنا انه وعن ضمانات بعدم تكرار إسرائيل اعتداء
المجتمع الدولي يستطيع بذل الجهود لئال يحدث ثانية هذا " بيد أنه اعتبر أن "توفير مثل هذه الضمانات

 للفلسطينيين ورسالة أيضاً إلى "رسالة أمل"وعد سوالنا مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخراً  ."الدمار
، مؤكداً "بأن هناك حاجة إلي استئناف المفاوضات من أجل التوصل لحل إقامة الدولتينتفيد "إسرائيل 

 . على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في بذل الجهود إلنهاء الصراع الحال
 8/3/2009البيان،  

  
   "إسرائيل"آالف السويديين يتظاهرون احتجاجا على مباراة تنس مع منتخب  .34

السويد قبالة ملعب التنس الذي تجري فيها مباريات بين منخب إسرائيل ومنتخب تظاهر اآلالف اليوم في 
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ". ديفيس"السويد ضمن بطولة كأس 

وقد أجريت المباراة دون جمهور خشية حصول نشاطات احتجاج ضد . وتعرب عن التأييد للفلسطينيين
 .إال أن بعض المتظاهرين حاولوا الدخول إلى الملعب فمنعهم أفراد الشرطة. يين داخل الملعباإلسرائيل

شارك في التظاهرة نحو عشرة آالف متظاهر وألقيت فيها كلمات تندد بجرائم إسرائيل في قطاع غزة 
تحاد ودعا زعيم حزب اليسار السويدي، الرس أوهلي، في كلمته، المجتمع الدولي واال. وباالحتالل

 ."النظام العنصري في إسرائيل"األوروبي إلى مقاطعة 
 7/3/2009، 48عرب

 
  حرب غزةوفود غربية تتفقد آثار  .35

وصل إلى قطاع غزة ثالثة وفود من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وايطاليا وسويسرا ): ا ب د(
الحقوقيين والصحافيين وصلوا  شخصا أغلبيتهم من األطباء و47لتفقد آثار المحرقة، وضمت الوفود 

  .قطاع غزة، أمس األول الجمعة، عبر معبر رفح
وقالت مصادر فلسطينية إن الوفود اعتصمت لمدة ستة أيام على الجانب المصري من معبر رفح بعد أن 

  . منعتهم مصر من العبور قبل أن تعود وتسمح بدخولهم إثر تدخالت من بلدانهم
  8/3/2009الخليج، 

  
   مليون أميركي باتوا عاطلين عن العمل12.5 ... 1940سّجل منذ أعلى عدد  .36

الماضي، ليصل إجمالي من فقدوا ) فبراير(واصل االقتصاد األميركي فقدان الوظائف في شباط : واشنطن
 مليون شخص، وارتفع بالتالي معدل البطالة إلى 3.3وظائفهم خالل األشهر الستة األخيرة إلى أكثر من 

 مليون شخص باتوا عاطلين 12.5وكشف مسح شمل األسر األميركية أن  .ذ ربع قرنأعلى مستوى  من
 "سي أن ان"ونقل موقع  .1940عن العمل، وهو العدد األعلى منذ بدء تسجيل مثل هذه الحاالت عام 



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1367:         العدد       8/3/2009األحد  :التاريخ

 مليون، وهو رقم يعادل عدد 4.4، ارتفع إلى 2008اإللكتروني، ان عدد من فقد وظائفه منذ بداية 
  .2007ي واليات مثل جورجيا وميتشغان وكارولينا الشمالية، في حلول نهاية الوظائف ف

، إحدى الوحدات التابعة " نورث أمريكا-أديكو غروب "ويتوقع تيغ غيلمان، كبير التنفيذيين في مؤسسة 
 . في المئة9ألكبر مؤسسة توظيف في العالم،  أن يرتفع معدل البطالة خالل األشهر الخمسة المقبلة إلى 

وكانت إدارة الرئيس األمريكي، باراك أوباما، اعتبرت أن الوظائف والمشاكل االقتصادية األخرى هي 
  .السبب وراء تحركها السريع لتمرير حزمة حوافز اقتصادية في الكونغرس األميركي الشهر الماضي

عون الحصول على من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، ارتفع عدد العمال بدوام جزئي، الذين ال يستطي
وأصبح  . مليون عامل في شباط8.6 ألفاً إلى 787وظائف دائمة أو اقتطعت ساعات عمل لديهم، من 

فقدان الوظائف عاماً وأكثر انتشاراً، بحيث شمل، إلى جانب المصانع وشركات اإلعمار والبناء، معظم 
وسجل التقرير  . ألف100 األعمال األخرى وقطاع الخدمات، وبلغ حجم فقدان الوظائف فيها حوالى

 في المئة، وهي 83.2أيضاً ارتفاع عدد الشركات في القطاع الصناعي التي قلّصت الوظائف لديها إلى 
  .النسبة األعلى أيضاً في هذا المجال

 ألفاً فقدوا وظائفهم  في شباط، 651وكان تقرير البطالة الحكومي، أعلن الجمعة الماضي، أن نحو 
 في 8.1 يناير إلى / خالل كانون الثاني7.6 في المئة، من 0.5طالة خالل شهر وارتفعت معدالت الب

 7.9، وأعلى من توقعات خبراء أشارت إلى 1983 ديسمبر /المئة ، وهي أعلى نسبة منذ كانون األول
  .في المائة

  8/3/2009الحياة، 
  

  البحث عن استراتيجية عربية موحدة .37
 بالل الحسن

يرتبط هذا الحراك بالقمة العربية المنتظرة أواخر . ا سياسيا مكثفا يبشر بالخيرتشهد المنطقة العربية حوار
وهنا يخشى . ولهذا فهو حراك يسعى بالضرورة إلى تأمين أجواء النجاح للقمة. هذا الشهر في قطر

كثيرون أن يكون حراكا تغلب عليه المواصفات البروتوكولية، بحيث ينتهي مفعوله مع انتهاء أعمال 
ولكن إلقاء نظرة متفحصة على ما يجري تظهر بوضوح أن األمور بدأت تتخطى هذا الجانب . القمة

والمسألة هنا ليست مسألة . البروتوكولي، وتفتح األبواب والنوافذ على ما هو أوسع وأفسح وأعمق
هم، تقود رغبات بالطبع، ولكن طبيعة القضايا المطروحة، القضايا المختلف عليها والقضايا المطلوبة للتفا

فالكل وهو . بالضرورة إلى أن يصبح البحث البروتوكولي بحثا استراتيجيا بكل ما في الكلمة من معنى
 :يستعد للقمة، يجد نفسه أمام الموضوعات األساسية التالية

ضرورة إنجاز مصالحة عربية، ومحورها األساسي هنا المصالحة بين السعودية وسورية، : أوال
 . السوريةوالمصالحة المصرية ـ

ضرورة إنجاز مصالحة فلسطينية، ترعاها وتقودها مصر، مع كل ما يحيط بها من إشكاالت : ثانيا
 .إسرائيلية

 .دخول موضوع إيران على خط السياسة العربية، وتحوله إلى موضوع خالف بين العرب أنفسهم: ثالثا
 أجلها، هو بالضرورة بحث وفي ضوء هذه القضايا أصبح أي بحث في ترطيب األجواء قبل القمة ومن

فإذا نجح هذا البحث االستراتيجي تحولت القمة المقبلة إلى قمة من نوع خاص، قمة ناجحة . استراتيجي
 .تنجز ما لم تستطع كثير من القمم السابقة إنجازه

وقد كتب البعض، وأنا منهم، قبل أسابيع، قائلين إنه ال يمكن إنجاز مصالحة عربية جدية، إال إذا تم 
. إجراء حوار عربي معمق، من أجل رسم استراتيجية عربية في مواجهة األحداث والتطورات من حولنا

وحين أطلق الملك عبد اهللا في قمة الكويت نداءه لنبذ الفرقة والتعالي على الخالفات، قلنا وأكدنا أن 
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هو يحتاج إلى لقاءات الوصول إلى ما يتطلع إليه الملك عبد اهللا، لن يكون بجلسات المصالحة فقط، بل 
تم قول ذلك، وتم التركيز عليه، في ظل . ومباحثات معمقة في قضايا وبنود االستراتيجية العربية الموحدة

حالة نفسية تميل إلى عدم التفاؤل في الوصول إلى هذا المستوى من البحث، ولكن تطورات األحداث 
 :نقضت تشاؤمنا، وكانت عالمات تطورها كما يلي

بادرت السعودية، عمال بنداء الملك عبد اهللا، إلى فتح باب االتصاالت مع دمشق، فوصل .. ةفي البداي
حامال رسالة شفوية من الملك عبد ) األمير مقرن بن عبد العزيز(مندوب سعودي إلى العاصمة السورية 
ألنها كشفت عن ويمكن اعتبار هذه المبادرة إنجازا سياسيا مهماً، . اهللا إلى الرئيس السوري بشار األسد

االستعداد لكسر الجليد مهما كانت درجة برودته، خاصة بعد أن اكتشفنا أن هناك أنواعا من الجليد الذي 
ثم جاء تجاوب دمشق مع هذه الزيارة عبر زيارة وزير الخارجية وليد . تتجاوز البرودة فيه درجة الصفر

لشفوية، ناقال بذلك الحوار من حال إلى حال، المعلم إلى الرياض حامال رسالة مكتوبة ردا على الرسالة ا
وما تال ذلك من أحداث تمثل في لقاء ثالثي في القاهرة بين وزراء . وبدليل ما تال ذلك من أحداث

خارجية مصر والسعودية وسورية، واعتبر هذا اللقاء الثالثي تطورا مهماً، ألنه أعاد إلى األذهان أجواء 
ا بين هذه البلدان الثالثة في السبعينات والثمانينات، وهو التحالف الذي وفر التحالف الثالثي الذي كان قائم

حرب تشرين األول (حالة من التناغم واالستقرار للمنطقة العربية، وتمت في أجوائه حرب رمضان 
وما أن انفض اللقاء الثالثي المغمور بالذكريات، . ، التي غيرت خارطة توازن القوى في المنطقة)1973
انتقل سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، حامال دعوة رسمية للرئيس األسد لزيارة حتى 

وتشكل هذه الدعوة للزيارة بحد ذاتها، تتويجا ألجواء المصالحة العربية، ألن المفروض أن . السعودية
ا، وأن تكون اآلراء يكون اللقاء الذي سبقها، قد شهد مناقشة جادة وصريحة للقضايا المختلف عليها عربي

أثناء النقاش قد شهدت تقاربا يبشر بنجاح الزيارة حين تتم، ويبشر أكثر بأن ما تم التفاهم عليه من 
 .مواقف، سيتجسد في مداوالت القمة العربية، بحيث يخرج عنها التصور االستراتيجي المنشود

ل حول إيران، وحدد فيه ثالث دوائر وهنا ال بد أن نتوقف عند التصريح المهم الذي أدلى به سعود الفيص
السالح النووي اإليراني، وتصور : وهذه الدوائر هي. تنطوي على مخاوف عربية من السياسة اإليرانية

إيران لموضوع األمن في الخليج العربي، وتدخل إيران في قضايا عربية في كل من العراق ولبنان 
 .وفلسطين

ونوقش موضوع إيران في . اسي في الخالف العربي الدائرلقد برز موضوع إيران على أنه موضوع أس
أوساط اإلعالم العربي بطريقة تجعل من الموضوع فزاعة كبيرة، وتجعل من إيران قوة سحرية 

وأصبحت إيران حسب هذا . عجائبية، تستطيع أن تتسلل إلى حيث تريد من دون أن يتمكن أحد من إيقافها
أما حين جاء تصريح . ي يحتاج إلى ساحر أو جني لمواجهتهالمنظور نوعا من الوحش الخرافي الذ

سعود الفيصل حول إيران، محددا الدوائر الثالث التي تتجسد فيها المخاوف والمخاطر، ومجسدا الدوائر 
الثالث التي يجب أن تتركز فيها محاوالت البحث عن الحلول، فقد خرج البحث من إطار األساطير إلى 

أمرا » المفهوم«وهو ما يجعل مجال البحث، ومجال االتفاق، ومجال االختالف إطار النقاط المحددة، 
 .ممكنا ومفيدا

أولها أن إيران دولة من . وفي موضوع إيران بالذات، ال بد من وضع أسس تحكم التعايش والجدل.. هنا
 دولة من أن إيران وبحكم أنها: وثانيا. دول المنطقة، أي إنها عامل باق ومتصل وليست عامال طارئا

أن المراقبة العربية للسياسات اإليرانية تسجل عليها : وثالثا. دول المنطقة، لها حقوق وعليها واجبات
 .أخطاء وتدخالت، وتطالبها بالتوقف عن هذه التدخالت

ويجب على العرب أن . ويترتب على هذه النقاط الثالث، أن إيران كدولة، لها وزن يجب أن يكون لها
كما أن إيران كدولة يجب أن تعترف لآلخرين في اإلقليم، العرب واألتراك، . ذا الوزنيعترفوا لها به
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بوزن يجب أن يكون لهم، يوازي الوزن اإليراني ويتفاعل معه، وبحيث ال يختل التوازن بطغيان وزن 
 .هذه الكتلة على حقوق وحجوم اآلخرين

دخل في الشأن العربي نقيضا للعرب، طالما ويترتب على هذه النقاط الثالث، أنه ال يجوز إليران أن تت
وبمعنى أن الدور اإليراني مع العرب، أو الدور التركي . أن الثقل العربي قادر على إنجاز مهماته بنفسه

ناهيك عن أن التدخل اإليراني في . مع العرب، ال بد أن يكون مكمال ومساعدا، وليسن دورا منافسا
وعلى . هو مرفوض التدخل العربي في الشأن الداخلي اإليرانيالشأن الداخلي العربي مرفوض، كما 

ضوء هذه القاعدة نحاكم ونناقش الدور اإليراني في العراق، ونرى فيه خطرا على العراق ومستقبله 
 .ووحدته الداخلية

ويترتب على هذه النقاط الثالث أنه حين تريد إيران أن تتعامل مع المواضيع العربية األخرى، في لبنان 
أو في فلسطين، فال بد أن يكون ذلك بالتنسيق مع العرب، ال بالقفز فوقهم، وبعد الحوار معهم، ال بالتسلل 

 .الخفي
وأهمية التحديد في تصريح سعود الفيصل لنقاط الخالف مع إيران، أنه يجعل البحث فيها أمرا واضحا 

 .ومنطقيا وممكنا، ألنه يخلص الخالف من الغيبيات وأالعيب السحر
يبقى أن يتوقف بعض اإلعالم العربي عن الحديث عن إيران، وكأنها العدو األول للعرب، إذ لنا مع و

وهذا التحديد هو الذي يمكننا من تحديد التخوم، وتقرير ما هو حق عربي، . إيران خالف وليس عداوة
قعة األرض وما هو حق إيراني، ومن أجل صياغة تفاهم بين الطرفين، يتيح لنا عيشا مشتركا على ر

 .نفسها
  8/3/2009الشرق األوسط، 

  
   التمويل المشروط العادة اعمار غزة .38

  محمود عوض     
التي جرى فرضها على منطقتنا منذ سنوات، من العراق إلى السودان إلى » الفوضى الخالقة«في ظل 

وة بالطبع في الذر.  ساعة في هذا الشهر لكي تلخص جانباً من المشهد24الصومال وما يستجد، جاءت 
 16 دولة و71نجاح مصر في ترتيب وعقد مؤتمر في شرم الشيخ إلعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة 

 4وحسب البيان الختامي للمؤتمر فإن الدول المانحة تعهدت بتقديم مساعدات تصل إلى . منظمة دولية
 مليون 552 الخليج و بليون دوالر من دول1.65 مليون دوالر لسنتين مقبلتين، من بينها 481باليين و

  . مليون دوالر من الواليات المتحدة900دوالر من المفوضية األوروبية مجتمعة و
ويبدو أن . تجاوزت الوعود بالمساعدات إذن كل التوقعات التي كانت سائدة حتى اليوم السابق للمؤتمر

لقاهرة في اليوم التالي طالبة هذا هو ما جعل السلطة الفلسطينية في رام اهللا تتقدم إلى الجامعة العربية با
دعم يصل إلى خمسمئة مليون دوالر من أجل دعم . دعماً إضافياً آخر من الدول العربية لميزانيتها
مواجهة االحتياجات اإلنسانية والصحية الطارئة نتيجة «ميزانيتها السنوية كعنوان أول، أو لتمكينها من 

وكما هو معروف فإنه منذ القمة العربية في بيروت . يلعلى قطاع غزة كعنوان بد» للعدوان اإلسرائيلي
 مليون دوالر سنوياً كدعم من 660 تحصل السلطة الفلسطينية في رام اهللا على 2002) مارس(في آذار 

سلطة رام اهللا من يومها لم تقدم إلى . الدول العربية بحسب نسب مساهماتها في ميزانية الجامعة العربية
اب أوال بأول عن مصير تلك المبالغ وهو ما ساهم بدوره في عملية فساد وإفساد الدول العربية كشف حس

سجلها البنك الدولي واالتحاد األوروبي، كما أن كل دوالر يذهب إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا يتم 
ب اتفاقات توريده أوالً إلى بنوك إسرائيلية ليخرج منها تالياً إلى الفلسطينيين بالشيكل اإلسرائيلي حس

  .سابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
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وزادت من وحشيته . من قبل مؤتمر شرم الشيخ ومن بعده استمر الحصار اإلسرائيلي ضد قطاع غزة
 يوماً أعلنت إسرائيل بعدها وقف إطالق النار من جانب 22حرب إسرائيل على القطاع التي استمرت 
إسرائيل تحججت في حصارها بوجود حركة . ادت سابقاًواحد حتى تستمر طليقة األيدي كما اعت

) والضفة الغربية(لكن غارات إسرائيل التدميرية في قطاع غزة . في السلطة في قطاع غزة» حماس«
في . 2006) يناير(قبل انتخابات كانون الثاني » حماس«قبل » فتح«كانت مستمرة في ظل سيطرة حركة 
 أوسلو مثال مع منظمة التحرير الفلسطينية سمحت إسرائيل للسلطة مرحلة ترويج إسرائيل المبكر التفاق

وكانت سمحت لها أيضاً من حيث .  بتدميره تماما2000ًالوليدة بافتتاح مطار في غزة لكي تقوم في سنة 
ومع أن الواليات المتحدة . المبدأ بفتح ميناء بحري لغزة وتسيير خط حافالت يربط غزة بالضفة الغربية

 إال أن 2005) نوفمبر(لتي توسطت لدى إسرائيل إلبرام ذلك االتفاق في تشرين الثاني كانت هي ا
وفي الحرب األخيرة ضد غزة امتد التدمير . إسرائيل ألغت موافقتها تالياً إحكاماً لحصارها ضد القطاع

متحدة، وهو اإلسرائيلي ليشمل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة بما جعل السكرتير العام لألمم ال
  .الهادئ بطبعه، ينطق بكلمات غاضبة وهو يقف بين أنقاض أحد مباني األمم المتحدة في القطاع

وكان التقاطع ملفتاً بين باليين الدوالرات التي تمخض عنها مؤتمر شرم الشيخ وبين استمرار إسرائيل 
 في البداية تعللت إسرائيل .في حصار من التجويع والتخريب وقطع الطريق مسبقاً أمام إعمار قطاع غزة

وفي اللحظة التي قدمت مصر نيابة عن . للتهدئة بوساطة مصرية» حماس«بحاجتها إلى اتفاق جديد مع 
مثل هذا االتفاق غيرت إسرائيل من قواعد اللعبة مضيفة شرطاً آخر لم تذكره سابقاً هو » حماس«

ب نفسه أبرزه في خطابه في شرم الشيخ الطل. »حماس«اإلفراج عن غلعاد شاليت الجندي األسير لدى 
تلك اإلضافة . الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بحجة أن الجندي اإلسرائيلي األسير فرنسي األصل

اإلسرائيلية لشروط التهدئة جعلت أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر يقول أمام الكاميرات في شرم 
أمر مستغرب «ة باإلفراج عن جندي إسرائيلي واحد هو الشيخ إن ربط اتفاق التهدئة والسماح بإعمار غز

  .» ألف سجين فلسطيني في السجون اإلسرائيلية11خصوصاً أننا نعلم بوجود 
أموال مؤتمر شرم الشيخ ستظل إذن موقوفة التنفيذ إلى أن تفك إسرائيل حصارها ضد قطاع غزة، ولو 

فإزاء الوحشية اإلسرائيلية المستمرة ضد . وحتى هذا لم يعد كافياً بعد حرب غزة. في جزئية المعابر
البشر والحجر تابعنا أنه في البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ شدد المشاركون على الضرورة الملحة 
لكسر دائرة التدمير واإلعمار في قطاع غزة وطالبوا إسرائيل باالحترام الكامل للقانونين الدولي 

لكن وزير خارجية . بنية التحتية المدنية واالقتصادية للقطاعواإلنساني ووقف استهداف أو تدمير ال
نحن نرفض تقديم أي مبالغ «: النرويج يوهانس ستور كان هو األعلى صوتاً في التعبير عن غضبه قائالً

فليس من المعقول أن نقوم باإلعمار ثم تدمر إسرائيل المنشآت . مالية أو تعهدات من أجل إعمار غزة
. »نحن نريد ضمانات دولية قبل دفع أي مبالغ حتى ال يتكرر األمر. حدث في السابقالتي نعمرها كما 

الوزير هنا لم يكن يتنصل من المساهمة المالية، فالنرويج مستمرة في منحة التزمت بها منذ مؤتمر سابق 
بل إنها زادت عليها بنسبة عشرة في . 2007) ديسمبر(في باريس للمانحين جرى في كانون األول 

فقط كان الوزير النرويجي قد شاهد بنفسه حجم ومستوى التدمير الذي ألحقته إسرائيل في قطاع . لمئةا
غزة في حربها األخيرة فبدأ يكرر دعوته إلى الحكومة اإلسرائيلية القادمة بضرورة أن تؤكد التزامها 

  .الدائم والمستمر بحل الدولتين، اي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل
يرة خارجية أميركا هيالري كلينتون كررت أيضاً التزام بالدها بحل الدولتين لكن هذا الحل معلن وز

، ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس جاءت إلى 2002وقائم كونه التزاماً أميركياً بلسان جورج بوش منذ 
ع الطريق أمام هذا الحل  مرة، بينما قامت اإلدارة األميركية نفسها بعمل كل ما يقط19إسرائيل والمنطقة 
هيالري كلينتون وزيرة الخارجية في اإلدارة الجديدة، مع ذلك حرصت على أن تعلن . على أرض الواقع
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لن تقع في «في شرم الشيخ أنها حصلت على ضمانات من محمود عباس وسلطته بأن أموال اإلعمار 
  .ة في قطاع غزةالحاكم» حماس«بما يفيد إبعادها تماماً عن حركة » األيدى الخطأ

وبنيامين نتانياهو في اليوم التالي , هذا اللغم اإلضافي كرره شمعون بيريز رئيس إسرائيل في اليوم نفسه
تعلن استنكارها إعمار غزة » حماس«وشدد عليه الرئيس الفرنسي بصياغة مختلفة، بما جعل أصواتاً في 

عائقاً جديداً أمام الدور المصري بعد أن والواقع إن هذا الشرط اإلضافي سيصبح . عن طريق رام اهللا
» فتح«و » حماس«كانت مصر قد جمعت في القاهرة قبل أيام من مؤتمر شرم الشيخ بين ممثلي 

لتشجيعهم على المضي في طريق تشكيل حكومة توافق قبل نهاية الشهر الجاري، وبذلك يصبح مفترضاً 
  .ي قطاع غزة والضفة الغربية معاًأن تتولى تلك الحكومة اإلشراف على إعادة اإلعمار ف

 بين 2006) يونيو(كان ذلك االتفاق هو أول خطوة جادة لتسوية الشقاق المتفاقم منذ منتصف حزيران 
» حماس«أكثر استقواء على » فتح«والشروط اإلسرائيلية األميركية الجديدة ستجعل . »حماس«و » فتح«

ي حال فإن سجل كل منهما في األخطاء ال يقل عن وفي أ. أقل تطلعاً إلى المستقبل» حماس«وتجعل 
فالدول األوروبية تريد الدور األساسي . وفي شرم الشيخ كان الخالف واضحاً بين الممولين أيضاً. اآلخر

آلليتها الخاصة بينما أميركا تريده لوكالة التنمية األميركية، ودول الخليج تمسكت بأن تقدم التزاماتها من 
  .»ليجصندوق الخ«خالل 

في وضع آخر كان الحل الموضوعي هو عدم تسييس أموال اإلعمار من األساس وتركيزها في آلية 
وأيضا » حماس«وايديولوجية » فتح«فلسطينية عربية من خبراء وليس سياسيين وبذلك يتم تفادي فساد 

  .»الوضع اآلخر«لكننا هنا لسنا في ذلك . إسرائيل) بل رقابة(تطفل 
ففي . اطع بارز بين الصورة كما بدت في شرم الشيخ واألصل كما جرى في إسرائيلنحن فقط أمام تق

يوم اجتماع شرم الشيخ نفسه كانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي تكشف عن خطط أعدها وزير اإلسكان ببناء 
وحينما .  ألف مستوطن جديد هناك280 ألف مسكن جديد في الضفة الغربية المحتلة الستيعاب 73

رة الخارجية شرم الشيخ متجهة إلى إسرائيل لم تشر بالمرة إلى المستوطنات اإلسرائيلية، غادرت وزي
  .وهكذا لخّص يوم واحد تقاطعات عقود بينما السالم في المنطقة ال يزال أبعد مناالً. قديمها وجديدها

  8/3/2009الحياة، 
  

  "2رصاص مصهور "فلننطلق الى .. ال مفر.. آسف .39
  يل اليوم  اسرائ- اوري هايتنر  

قبل شهرين انطلق الجيش االسرائيلي ، على خلفية اجماع وطني شبه مطلق ، الى حملة ترمي الى تغيير                  
الواقع االمني في الجنوب لوضع حد لنار الصواريخ ، الحملة توقفت في منتصفها ، قبل تنفيـذ قـسمها                   

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

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

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

لماذا اوقفت الحملة؟ ، الرغبة في انهائها قبل تسلم اوباما مهام منصبه وعدم االقتراب اكثر مما ينبغي من                  
 -السبب المركزي كـان مغـايرا       موعد االنتخابات في اسرائيل أثرت ، باالحرى ، على القرار ، ولكن             

الخطأ في تقدير الوضع ، اصحاب القرار ، في المستوى السياسي والمستوى العسكري االعلى ، اعتقدوا                
بان الضربة القاسية التي تلقتها حماس خلقت ردا يكفي كي توقف نار الصواريخ ، وعليه فجدير وقـف                  

  .فلسطينيين ووقف االنتقاد الشديد في العالمالحملة وتوفير حياة جنود الجيش االسرائيلي وحياة ال
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هذا االعتبار كان شرعيا ، كان منطق في التقدير بان ضربة كالتي تلقاها الفلـسطينيون سـتدفعهم الـى                   
االعتراف بان ال معنى من استمرار النار ، حقيقة أن حماس واصلت النار حتى نهاية الحملة كان ينبغي                  

التقدير ، ولكن هذا القرار اعتقدوا بان النار لن تستمر بعد وقف النار             أن تطرح عالمة استفهام على هذا       
  .، هذا التقدير ايضا ، وان كان ثبت في نظرة الى الوراء خاطئا ، كان معقوال هو االخر

يتبين أنهم في حماس فهموا نفسيتنا اكثر مما فهمنا نحو نفسيتهم ، نجحوا في الصمود في الحملة انطالقـا              
اننا سنتعب وسنكون أول من سيتراجع ، وهذا ما حصل ، لقد فهموا انه بعد انتهاء الحملـة       من الفرضية ب  

وتسريح االحتياط ، لن تسارع اسرائيل الى العودة الى حملة اخرى ، قدروا بانه بعد بضعة اسابيع قليلـة                   
زتها علـى   حققت فيها اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها ستعود الى سياسة الكف عن أي عمل التي مي                

مدى ثماني سنوات من نار الصواريخ على السكان المدنيين ، وما أن تبين لهم انهم كانوا محقين ، حتـى                  
  .وأدى الى تآكل الردع االسرائيلي" رصاص مصهور"التجلد على النار ضيع انجازات . صعدوا النار

يوم من الحملة ، عندما     لم تدر بشكل ذكي ، فور الهجوم الجوي الكبير في اول            " رصاص مصهور "حملة  
كان الفلسطينيون في صدمة كان على القوات البرية ان تدخل بكل القوة الى غزة ، في ذات اليوم كـان                    
على الجيش االسرائيلي أن يجند االحتياط وبعد بضعة ايام من التدريب أن يدخلها الى المعركة بكل القوة                 

  .وقف حتى االستسالم التام للعدوكان محظورا الت. وينفذ المرحلة الثالثة من الحملة
  .حيال هذا الموقف ، هناك من يدعي بان نتائج الحملة تدل على ان الحل للنار ليس بالقوة

كان سيكون هناك معنى لهذا القول ، لوال حقيقة أن الحملة خرجت الى حيز التنفيذ فقط بعد أن اسـتنفدت                    
روج من قطاع غزة واقتالع غوش قطيف وحده        كل الوسائل وجربت كل الطرق ، في البداية قيل ان الخ          

سيؤدي الى ازالة حجة العدو للمس بنا ، حاولنا هذا وراينا النتائج ، جربنا ايضا الهدنة والتهدئة ، وقـد                    
خرقتا من العدو وكانتا عمليا وقفا للنار من جانب واحد ، جربنا التجلد ، جربنا النار السخيفة على اراض                   

ات مرة ان نغلق تماما المعابر وتوريد الوقود ، انكسرنا بعد ثالثة ايام بعـد أن                فارغة ، وعندما جربنا ذ    
اخرج الفلسطينيون مسرحية وقف الكهرباء ، وفقط عندما لم يتبقَ امامنا أي بديل آخـر ، انطلقنـا الـى                    

 ، ادت الى    الحملة ، واوقفناها قبل االوان ، بالمقابل ، حملة السور الواقي ، التي تمت بتصميم وبال هوادة                
  .وقف شبه تام لالرهاب من مناطق يهودا والسامرة

حماس تعمل حسب الفرضية باننا مرة اخرى سنتجلد ثماني سنوات ، يجب أن نوقفها على خطئها ، يجب                  
  .االنطالق فورا في حملة اخرى وان نواصل فيها الى أن يستسلم العدو وتتوقف النار
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  هاني حبيب  

فوجئنا باستقالة رئيس الحكومة الدكتور سالم فياض، ولم نكن نتوقع أن يضطر الى االقدام علـى هـذه                  
الخطوة قبل نهاية الحوار الوطني بنجاح االمر الذي يتطلب تشكيل حكومة جديدة وتشكيالً سياسياً جديداً،               

 الملفات العديدة التي عمل عليها والتـي تتطلـب قـدرات            فوجئنا أن فياض يرحل مبكراً وقبل أن ينجز       
ضميرياً، فقد اودع رواتب موظفي الحكومـة فـي         " مستريحاً"وكفاءات تتوفر لديه، وربما يرحل فياض       

البنوك رغم الضائقة المالية وصعوبة توفير االموال الالزمة، يرحل فياض بينما ملفات إعمار غزة التـي          
ل المانحة، ال تزال بحاجة الى متابعة دقيقة ومثابرة ومقبولة مـن األطـراف              اعدها وقدمها لمؤتمر الدو   

المعنية بالتمويل واالسناد، وفي وقت بدأ االتحاد االوروبي يفعل ارادته باتجاه معاقبـة اسـرائيل نظـراً                 
 الستمرارها في العملية االستيطانية، وهي الملفات التي اعدها وحملها فياض الـى االوروبيـين، عنـدما          

وضعهم أمام تحد، إما أن تفي المجموعة االوروبية بتعهداتها المنطلقة من دعوتها الى وقف االستيطان او                
محاسبة اسرائيل، على االقل من خالل عرقلة دخولها الـى المحفـل االوروبـي، وتـسويق منتجـات                  
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ي هـذا الـسياق،     المستوطنات في الضفة الغربية، وبالفعل، بدأ االتحاد االوروبي يتخذ خطوات خجولة ف           
  .لكنها البداية

فوجئنا، ألننا عندما حاولنا البحث عن أسباب توقيت هذه االستقالة، لم نجد أي مبرر، خاصـة وأن هـذه                   
الحكومة ستقدم استقالتها كتحصيل حاصل في حال وصل الحوار الى مبتغاه، إال إذا شعر فيـاض، مـن                  

صل الى بر االمان، وبالتالي لم يعد يحتمل استمرار         خالل ما تتوفر لديه من معلومات أن هذا الحوار لن ي          
االوضاع على ما هي عليه، فاستعجل االمر وقدم استقالة حكومته، والواقع اننا ال نلقي باال الى ما جـاء                   
في كتاب االستقالة من زاوية تبريراتها التي نعتقد أنها انما في سياق بروتوكول ال يكشف حقيقة االسباب                 

الة في هذا الوقت بالذات، وعلى العكس، فإننا نرى أن هذه االستقالة تكشف عن استمرار               وراء هذه االستق  
حملة بعض القيادات في حركة فتح والتي لم تهدأ منذ تشكيل حكومة فياض، وهـي تحـاول منازعتهـا                   
الصالحيات، والبحث عن موقع لها في الحكومة، وإطالق الشائعات، وتحريض قواعد حركة فتح وبعض              

تها الشعبية ضد الحكومة، ليس لشيء إال ألن هذه القيادات وهي تعد على اصابع اليد، لم تتعود أن                  منظما
تكون خارج اطار صناعة القرار، والمالي على وجه الخصوص، وأبـواب الميزانيـات المفتوحـة دون                

  .رقابة
منذ تشكيل  " معلومات"لو لم يقدم فياض استقالة حكومته شخصياً، لما صدقنا األمر، فقد تكررت شائعات و             

الحكومة، عن تعديل وزاري، وذكرت اسماء، او عن اقالة الرئيس للحكومة، وذكـرت اسـماء لتكليـف                 
من جديد، عادة ما كان الرئيس عبـاس        " المعلومات"رئيس الحكومة، وبين وقت وآخر، تخرج علينا هذه         

هذه الشائعات، الى ان اضـطر الـرئيس       اال ان ذلك لم يشكل سبباً كافياً لتكرار         " المعلومات"ما ينفي هذه    
عباس، ربما في محاولة منه لوقف الحمالت المسعورة من قبل متنفذين في حركة فتح ضد الحكومة التي                 
شكلها في ظرف صعب ومرير وأسهمت فيما أسهمت في توفير فرصة لحركة فتح إلعادة بنائهـا مـن                  

ت حكومة فياض، حكومة انقاذ نسبي للوضـع        جديد بعد جراحها الثخينة التي ألمت بها، وفي ظرف، شكل         
" نفي وإقـصاء  "الفلسطيني، وإنقاذ فعلي لحركة فتح، وفي لحظة من اللحظات، اضطر الرئيس عباس الى              

بعض القيادات الى خارج مناطق السلطة، مانحاً لها وظائف قيادية، كشكل من اشكال التعويض والكـف                
ي بامكانه اقالتها، ويبدو ان هذا الحـل كـان مرضـياً            عن الشغب ضد حكومة هو عينها وهو الوحيد الذ        

لبعض القيادات ولبعض الوقت، فقد شهدنا هدوءاً علنياً خالل االشهر الماضية على جبهـة المعارضـة                
الداخلية في حركة فتح لحكومة فياض، وبطبيعة الحال، ال نملك إال ما يشير الى ان هذه الحرب البـاردة                   

  . ان طبيعة االزمة تشير بالضرورة الى استمرارهااستمرت من خلف الكواليس مع
الربط بين تقديم فياض استقالة حكومته، والجهد الجاري هذه االيام في سبيل حوار وطني جاد وفاعل في                 
القاهرة، ال يبدو أنه المبرر الكافي لهذه االستقالة او المحدد لزمن تقديمها بالغ الحساسية، كما ان الحديث                 

ه االستقالة على مجرى المباحثات والحوارات من اجل ايجاد صـيغة توافقيـة تنهـي               عن مدى تأثير هذ   
االنقسام، هذا الحديث يبدو مبالغاً به، اذا اخذنا باالعتبار ان محددات هذه االستقالة، إنما هـي محـددات                  

الحـوار،  ذات طبيعة داخلية في الغالب، هذا ال يعني أن مثل هذه االستقالة لن تلقي بظاللها على مجرى                  
وردود الفعل على هذه االستقالة ال تزال في اولها، لكنها مع ذلك لم تخرج عن اطار يمكن معـه القـول                     
انها لن تؤثر فعلياً لكنها قد تفتح الباب امام تقوالت وإشاعات قد ال تنتهي، ومع ذلك، فإن غياب فيـاض                    

 اهمها والمتعلقة بشخصية فيـاض      عن مسرح العمليات الحوارية، قد يخفف من االشتراطات بإزالة احدى         
 وال نعتقـد ان منـاوءة       -كما من قبل بعض قيادات حركة فـتح         -غير المرغوبة من قبل حركة حماس       

حركة حماس لحكومة فياض كانت سبباً أو احد اسباب استقالة الحكومة، اال ان عدم رضا بعض قيـادات                  
  .من خالل استقالتهافتح، كان السبب المباشر في رأينا الذي اطاح بحكومة فياض 

الرئيس قبل استقالة الحكومة، مع ذلك ال نعتقد انه بصدد البحث عـن رئـيس حكومـة مكلـف، فهـذه                     
االستقالة، ربما قد اراحت الكثيرين من المتنفذين الطامحين، لكنها تفتح االفواه الـشرهة علـى مـداها،                 
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عمالقة، قائدة نضالنا الوطني، انها امام      وإضافة الى المشكالت القائمة في حركة فتح، ستجد هذه الحركة ال          
اال .. ال بـديل عـن فيـاض      : "مشكلة اضافية جديدة قد يكون من الصعب معها اال اللجوء الى حل يقول            

  !!هروباً من أزمة، وليس حالً لها، الن االمر اكثر تعقيداً مما يبدو على السطح " فياض
  8/3/2009 ، فلسطين،األيام
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