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  "العمل"واستبعاد  وتوسيع حق االقتراع" الوالء"ات وتعزيز رؤية  وزار4: "إسرائيل بيتنا "مكاسب .1
بين بنيـامين نتانيـاهو     " االتفاق السري "كشفت وسائل اإلعالم العبرية أمس أن       :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

المتطرف أفيغدور ليبرمان يقضي بحصول     " إسرائيل بيتنا "اإلسرائيلي وزعيم حزب    " ليكود"حزب  زعيم  
بة الخارجية ومنح حزبه ثالث حقائب وزارية أخرى هي األمن الداخلي والبنى التحتيـة              األخير على حقي  

وذكـرت صـحيفة    ". فيما خنع نتانياهو لشروط ليبرمـان كافـة       "والسياحة، حقق لألخير مكاسب كبيرة      
أن االتفاق يقضي بحجب المخصصات الحكومية المالية عن أي مواطن عربي في إسرائيل يدان              " هآرتس"
. ، كذلك تقرر وقف معاش التقاعد عن النائب السابق الدكتور عزمـي بـشارة             "اب عمليات إرهابية  بارتك"

فـي  ". يندرجان ضمن رؤية ليبرمان القائمة على أن ال مواطَنـة بـال والء            "واعتبرت ان هذين البندين     
يطالب بالسماح  " اإسرائيل بيتن "، علماً أن    "الزواج المدني "المقابل، لم يتوصل الرجالن إلى اتفاق في شأن         

بـالزواج  ) اليهودي هو من ولد ألم يهودية وليس ابناً لديانة أخرى         (لغير اليهود بحسب الشريعة اليهودية      
الدينيان المتزمتان المرشـحان أيـضاً      " يهدوت هتوراة "و  " شاس"في إسرائيل، وهو شرط يرفضه حزبا       
  .لالنضمام إلى التوليفة الحكومية الجديدة

أن نتانياهو قبل بشرط آخر لليبرمان يقضي بالشروع فـي سـن            " يديعوت أحرونوت  "من جهتها، أفادت  
قانون يتيح لإلسرائيليين الذين هاجروا الدولة العبرية لكنهم ال يزالون يحملـون الجنـسية اإلسـرائيلية،                

 ألف إلى مليون إسـرائيلي يعيـشون        800ويدور الحديث عن نحو     . بالتصويت في االنتخابات للكنيست   
، فإن الغرض من تشريع هذا القانون هو خفض تأثير          "إسرائيل بيتنا "وبحسب أوساط في    . ج إسرائيل خار

الصوت العربي في االنتخابات العامة وإضعاف اليسار اإلسرائيلي، علماً أن غالبية اإلسرائيليين المقيمين             
لكن أوساطاً  . ن في إسرائيل  وتكتل اليمي " إسرائيل بيتنا "في الخارج تتبنى مواقف يمينية، وهذا يفيد حزب         

أفادت أن ليبرمان يريد من مشروعه الجديد تمكين نحو مئتي ألف من المهـاجرين مـن دول                 " ليكود"في  
االتحاد السوفياتي السابق إلى إسرائيل الذين غادروها الحقاً، من التصويت، ما من شأنه أن يعزز تمثيـل            

  .الحزب البرلماني
التفاق بين نتانياهو وليبرمان يقطع الطريق على إمكان انـضمام حـزب            وأكدت التقارير الصحافية أن ا    

وأشار بعضها إلى أن ليبرمان خير نتانياهو بينه وبين         . بزعامة ايهود باراك إلى حكومة نتانياهو     " العمل"
خارج " العمل"باراك، وأنه عملياً كان مستعداً للتوقيع على أي اتفاق مع نتانياهو شرط ضمان إبقاء حزب                

التفاوض لدخول الحكومة بإبعاد وزير القضاء الحـالي دانيئـل          ) العمل(على شرطه   " ليعاقبه"الحكومة،  
ولم يعرف بعد ما إذا كان نتانياهو سيعقد اجتماعاً ثالثاً مع باراك لفحـص إمكـان                . فريدمان عن منصبه  

  ".ليكود"مع ترفض قطعاً الشراكة الحكومية " العمل"انضمامه وحزبه، علماً أن غالبية نواب 
  9/3/2009 الحياة،

  
   يطالب وفد فتح بانجاح الحوار الوطني بشتى الوسائلعباس .2

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفد حركة فتح للحوار الوطني الفلـسطيني  : رام اهللا ـ وليد عوض 
. د فـي رام اهللا    المقرر الثالثاء في القاهرة النجاح الحوار بشتى الوسائل وذلك خالل اجتماعه بالوفد االح            

وقال عباس في تصريحات للصحافيين بمقر الرئاسة برام اهللا قبيل اجتماعه مع وفد فتح ان توجيهاته لوفد                 
  .'ضرورة انجاح الحوار اوال بكل الوسائل، النه مهم جدا والنتائج مهمة'الحركة المشارك في الحوار هي 

ولكل المتحاورين هي انجاح الحوار اوال بكل       التوجيهات االساسية لوفد حركة فتح      'وشدد عباس على ان     
ال بد من الوصول الى تـشكيل حكومـة توافـق           '، ومضيفا   'الوسائل الن الحوار مهم جدا والنتائج مهمة      

وطني تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وال بد ان تقوم هذه الحكومة باجراء انتخابات رئاسـية                
، مشيرا الى ان مهمة اعمار غزة سـتقع علـى عاتقهـا             '2010) يناير( كانون الثاني    24وتشريعية قبل   

  .'كلما اسرعنا بتشكيلها امكننا اعادة االعمار الهلنا في قطاع غزة بسرعة'بالقول 
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ومن جهته اوضح عزام االحمد عضو وفد فتح لحوار القاهرة عقب لقائهم عباس االحد بـرام اهللا بـان                   
ية في حوار لجان المصالحة التي تبدأ اعمالها غـدا الثالثـاء فـي              االخير طالبهم بااليجابية والموضوع   

  .القاهرة
واشار االحمد الى أن عباس طالبهم بان يتمتعوا بالسهولة في الحوار بعيدا عن التشنج بهـدف الوصـول      

 كانون الثـاني    25للوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني تحضر النتخابات رئاسية وتشريعية قبل            
  . المقبل، وانهاء االنقسام الفلسطيني الذي الحق الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية)يناير(

واشار عزام االحمد الى ان المصالحات العربية التي تجري بين الدول الرئيسة في المنطقـة سـتنعكس                 
  .بشكل ايجابي على الحوار الوطني الفلسطيني

لفلسطيني محمود عباس ان الثالثاء المقبل سـيكون     ومن جانبه اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس ا        
يوم انطالقة اللجان التي تشكلت في حوارات القاهرة بين الفصائل الشهر الماضـي، علـى ان تـستكمل                  

  .عملها قبل نهاية الشهر
  9/3/2009القدس العربي، 

  
  بتأجيل االنتخابات التشريعية" حمساوياً"عباس يرفض اقتراحاً  .3

ـ    : شايب يوسف ال  –رام اهللا    ، أن حركة حماس تقدمت باقتراح للرئيس       "الغد"قال مصدر فلسطيني مطلع ل
الفلسطيني محمود عباس بتأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عامين أو أربعـة أعـوام، إال أن                

ة عباس رفض االقتراح جملة وتفصيالً مشيراً إلى أن حماس تطالب باعتماد تشكيلة حكومة الوحدة الوطني              
  . من بقية الفصائل4 من فتح، و9 وزراء من حماس، و10التي تمخضت عن اتفاق مكة، أي 

  9/3/2009الغد، األردن، 
  

  عباس سيعاود طرح فياض لرئاسة حكومة التوافق: " العربيالقدس" .4
اكد مصدر فتحاوي مطلع ان الرئيس محمود عباس سيعاود طرح اسم الدكتور : القاهرة ـ اشرف الهور 

ض الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء لشغل ذات المنصب في حكومة التوافـق الـوطني                سالم فيا 
  .التي تسعى الفصائل الفلسطينية لتشكيلها خالل الحوار الذي ترعاه مصر وينطلق غدا الثالثاء

مـع الـرئيس    ' التوافق الكامل 'ان استقالة فياض جرت بـ      ' القدس العربي 'وبحسب المصدر فقد قال لـ      
والعطاء مجال تحرك اكبر للرئيس عبـاس       '، لتسهيل مهام تشكيل حكومة جديدة عقب الحوارات،         عباس

  .، التي ستشكل من التكنوقراط'العادة طرح اسم فياض بقوة لقيادة الحكومة المقبلة
، بين قادة فتح على موضوع اعادة تولي فياض مهـام  'خالفات شديدة'ولم يخف المصدر الفتحاوي وجود     

  .سيكون االوفر حظا) عباس(، 'مرشح الرئيس'راء، غير انه اكد في ذات الوقت ان رئيس الوز
قطع الطريق امام خصومه في     'واوضح المصدر ان من بين االسباب التي دفعت فياض لالستقالة هو لـ             

  .'حركتي فتح وحماس الذين اتهموه في السر والعلن بأنه ال يريد المصالحة الداخلية
فدا من حركة فتح يضم شخصيات كبيرة بعضها يشغل عضوية اللجنة المركزية،            وبحسب المصدر فان و   

، وذكـر   'التخلي عن فياض في الحكومة المقبلـة      'وآخرين من المجلس الثوري، طلبوا من عباس مؤخرا         
ورأى المصدر ان االسـتقالة سـتدعم       . المصدر ان عباس رفض الطرح، واكد لهم تمسكه بالرجل بقوة         

لـصالح الـرجلين    ' نقطة ايجابية 'فاق في القاهرة بين فتح وحماس، وستحسب كـ         فرص التوصل الى ات   
  .عباس وفياض

  9/3/2009القدس العربي، 
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  ال أتطلع لمنصب رسمي :فياض .5
أعلن سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل أنه لن يشغل منصبا رسـميا             :  علي الصالح  - لندن

الوطني التي يفترض أن تتمخض عنها لقاءات القـاهرة التـي           بما في ذلك منصب رئيس حكومة الوفاق        
ـ   .ستنطلق غدا لمعالجة قضايا الخالف الرئيسية بين حركتي فتح وحماس          " الشرق األوسط "وقال فياض ل

أي تاريخ تـشكيل حكومـة التوافـق الـوطني          (لست معنيا إطالقا بمثل هذا المنصب بعد هذا التاريخ          "
وال أتطلـع إلـى أي منـصب        . ي أقدم االستقالة ليس طلبا لوظيفة جديـدة       إنن"وكرر القول   )". الفلسطيني
  ".أنا رجل مستقل الفكر قراري بيدي وعصمتي بيدي"وتابع ". رسمي

  9/3/2009الشرق األوسط 
  

   في انجاح الحوار وتشكيل حكومة توافق وطنيعباسفياض يدعو لدعم جهود  .6
تبه في مقر مجلس الوزراء ظهر امس ممثل الهنـد          سالم فياض في مك   . استقبل رئيس الوزراء د    :رام اهللا 

وأبلغ الممثـل   . حيث وضعه في صورة التطورات في األراضي الفلسطينية       ". بيشوادب دي "في فلسطين   
الهندي رئيس الوزراء أنه سيتم تحويل المساعدة الهندية البالغة عشرة ماليين دوالر، إلى خزينة الـسلطة      

 قد التزمت الهند بتقديمها للسلطة الوطنية خالل المؤتمر الدولي لدعم           الوطنية، وهي المساعدة التي كانت    
  .االقتصاد الفلسطيني إلعمار قطاع غزة، والذي عقد في شرم الشيخ في الثاني من الشهر الحالي

وأكد رئيس الوزراء في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر العاشر لجمعية الهـالل األحمـر الفلـسطيني علـى                  
الوطنية في سعيها لتحقيق المساواة الكاملة للمرأة الفلسطينية، وإزالة كافة أشكال التميـز             مواصلة السلطة   

الذي مازالت تتعرض له لتتبوأ المكانة التي تستحقها في كافه الميادين، كما أكـدت علـى ذلـك وثيقـة                    
  . االستقالل التي تشكل المرجع الدستوري األهم
 االستيطان واالجتياحات يشكالن شرطاً أساسياً لحماية حل        وجدد فياض موقف السلطة الوطنية بأن وقف      

  .الدولتين وإلعطاء المصداقية لعملية السالم بهدف إنهاء االحتالل باالضافه إلى رفع الحصار
ودعا رئيس الوزراء ابناء شعبنا لدعم الجهود التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لضمان نجاح الحوار،                

  . انتقاليه تعيد الوحدة للوطنوتشكيل حكومة توافق وطني
  9/3/2009الحياة الجديدة 

  
   هيالري تؤكد لعباس ضرورة تحقيق التسوية بأقرب فرصة :بو ردينةأ .7

أكدت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون، في اتصال هاتفي مع الـرئيس الفلـسطيني              : ب.ف.ا
  .الوسط في اقرب وقت ممكنضرورة تحقيق السالم في الشرق ا) الخميس(محمود عباس أمس 

تحدثت مـع الـرئيس     “ان كلينتون   ” فرانس برس ”وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ل        
عباس عن ضرورة العمل سويا ودعمها للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية لتحقيق السالم العادل والدائم              

التزامـه الكامـل بعمليـة      “باس اكد لكلينتون    ، واضاف ان ع   ”والشامل في المنطقة في اقرب وقت ممكن      
السالم ومبادرة السالم العربية وضرورة بذل كل الجهود من اجل تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة               

  .”وتحقيق السالم الشامل في المنطقة
 أقل من   اتصال اهم مسؤولين في االدارة االمريكية، الرئيس ووزيرة الخارجية، في         “ورأى ابو ردينة ان     

 ساعة، اشارة اخرى الى مدى اهتمام االدارة الجديدة بعدم اضاعة الوقت من اجل انجاح عملية السالم             24
تغير حقيقي في توجهات االدارة االمريكية الجديدة تقديرا منها الهمية القـضية            “، وأشار الى    ”في المنطقة 

 .                                              ”االوسطالفلسطينية لدى االدارة وتأثيرها في الصراع في منطقة الشرق 
  9/3/2009الخليج، 
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  بشأن تشكيل حكومة الوفاق" صيغ إبداعية"أطراف فلسطينية مستقلة تعكف على  .8
ـ    : غزة إن أطرافاً فلسطينية مستقلة تعكـف علـى بلـورة          " الشرق األوسط "قال مصدر فلسطيني مطلع ل

خالف المتوقع أن ينشب بين وفدي حماس وفتح بشأن تشكيل حكومة توافق            لتجاوز نقاط ال  " صيغ إبداعية "
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك إجماعا على أن المشكلة الرئيـسية               . وطني جديدة 

التي ستواجه االتفاق ستكمن في البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، حيث ستصر فـتح علـى تـضمين                 
  .  حول قبول الحكومة الجديدة بحل الدولتين، الذي تعارضه حركة حماسالبرنامج إشارة واضحة

هذه فإن االنطباع السائد أن فتح وحماس       " الصيغ اإلبداعية "وأكد المصدر أنه رغم عدم االنتهاء من بلورة         
ستبديان المرونة المطلوبة لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة بسبب تقلص هامش المنـاورة أمامهمـا، بعـد                

وأكد المصدر أنـه رغـم تـصريحات        . لى غزة وصعود اليمين اإلسرائيلي للحكم في إسرائيل       الحرب ع 
بشأن برنامج الحكومة الجديدة، إال ان هناك انطباعا بأنـه          ) ابو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس     

مين سيكون مستعداً للموافقة على صياغات تسمح لحماس بدعم الحكومة الجديدة، سيما في ظل صعود الي              
وأوضـح أن حمـاس سـيكون       . اإلسرائيلي وتقلص احتمالية انطالق عملية تفاوضية في القريب العاجل        

بإمكانها التعايش مع برنامج يرتكز على صياغات فضفاضة، مؤكداً أن الذي سيسهل على الحركة ابـداء                
ـ               شكيلة الحكوميـة   مرونة في مسألة البرنامج السياسي هو توجهها لعدم مشاركة قياداتها البارزة فـي الت

  .الجديدة
ال يوجد وهم لدى أي طرف حول عمق الخالفات بين كـل            "وحول قضايا الحوار األخرى، قال المصدر     

واعتبر المصدر أن على رأس هذه القضايا مستقبل منظمة         ". فتح وحماس "األطراف المتحاورة وليس بين     
واستدرك بالقول إن قضية العقبة     . نهاالتحرير، التي يكاد من الصعب جداً على األطراف جسر الهوة بشأ          

الكأداء التي ستعيق انجاز اتفاق وطني نهائي يؤذن بنهاية االنقسام، تتعلق بمستقبل األجهزة األمنية فـي                
وحسب المصدر فان إسرائيل والواليات المتحدة لن تسمحا باالتفاق على اعادة صـياغة             . الضفة الغربية 

وقال، إن المشكلة الكبيـرة سـتكمن فـي         . على أسس وطنية ومهنية   االجهزة األمنية في الضفة الغربية      
، التي ستكون مـسؤولة عـن تحديـد مهامهـا           )الرئيس أم الحكومة  (االتفاق على مرجعية هذه االجهزة      

. وشدد المصدر على أن الحكومة الجديدة لن تسمح بتواصل التنسيق األمني مع اسـرائيل             . وصالحياتها
توصل الى اتفاق بين فتح وحماس يقوم على اعادة صياغة االجهزة االمنيـة         وأشار الى إنه من الصعب ال     

على اسس وطنية ومهنية، حيث ان هذا يعني السماح لعناصر حركة حماس باالنضمام لهـذه األجهـزة،                 
  .وهذا أمر من الصعب تصوره

  9/3/2009الشرق األوسط 
  

  ال سجون سرية فـي غزة: الداخلية في الحكومة المقالة .9
نفى مسؤول في وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس             : د ب أ   -غزة  

بقطاع غزة امس وجود سجون سرية للوزارة الحتجاز المعتقلين في القطاع عقب تدمير مقراتهـا فـي                 
: ي بيان صحفي  وقال حسن الصيفي المراقب العام للداخلية المقالة ف       . العدوان العسكري اإلسرائيلي األخير   

وأبدي الصيفي استعداد الـوزارة الـسماح       . نؤكد عدم وجود سجون سرية تابعة للوزارة في قطاع غزة         
لمنظمات حقوق اإلنسان بزيارة السجناء واإلطالع على أوضاعهم وذلك عقب اجتماعه مع وفود عدد من               

  .المنظمات الفلسطينية الحقوقية
ي معتقلين سياسيين لدى وزارته في قطاع غزة، مؤكـدا أن           كما نفى المسؤول في داخلية حماس وجود أ       

وكان متحدث باسم الداخلية المقالة قـال سـابقا إن الـوزارة             .جميع المعتقلين هم من الجنائيين األمنيين     
  .تحتجز المعتقلين في سجون سرية بديلة عن مقراتها والسجون التي تعرضت للقصف اإلسرائيلي

  9/3/2009الرأي، األردن 



  

  

 
 

  

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

  
  عودة بعض المنفلتين لمحاولة اثارة القالقل والفتن: صينالغ .10

لقي حادث وضع عبوة ناسفة أمام مكتب قناة الجزيرة الفضائية في غزة ، استنكاراً              :  سمير حمتو  -غزة  
شديداً لدى المؤسسات الرسمية والنقابية اإلعالمية في االراضي الفلسطينية ، والـذين طـالبوا الجهـات                

  .ء القبض على الفاعلينالمختصة بسرعة إلقا
في بيان صحفي امس بشدة العمل المـشبوه الـذي          " وزارة اإلعالم "واستنكر المكتب اإلعالمي الحكومي     

واستغرب المكتـب    .قامت به مجموعة من الخارجين عن القانون بوضع قنبلة ورسالة تهديد أمام المكتب            
عد دورها البارز في فضح الجـرائم التـي         اإلعالمي أن يأتي هذا العمل الجبان بحق الجزيرة وطاقمها ب         

  .ارتكبها االحتالل إبان العدوان على غزة
وشدد إيهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية على ان الداخلية لن تتهاون مع مثل هده األعمال من تهديـد                 

ـ  . واستهداف للعاملين في المجال اإلعالم     ة هـي   أن محاولة استهداف الجزير   " الدستور"واعتبر الغصين ل
عودة لبعض المنفلتين لمحاولة اثارة الفتنة والقالقل وتكميم األفواه الصادقة التي ما فتـأت عـن كـشف                  

  .جرائم االحتالل وأنها محاوالت ستبوء بالفشل
  9/3/2009الدستور، 

  
   مليون دوالر لتدريب الشرطة الفلسطينية في األردن130": الجريدة" .11

االميركية الحكومة االردنية بتوسـيع برنـامج تعزيـز قـدرات          فاتحت االدارة   :  سامي محاسنه  -عمان  
واكدت مصادر اردنيـة ان االدارة      . الشرطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية        

 130االميركية ابلغت عمان زيادة برنامج المساعدات المقدمة لتدريب الشرطة الفلسطينية لتـصل الـى               
  .2008 مليون دوالر كانت مقررة عام 70مليون دوالر بدال من 

مراقبون سياسيون وأمنيون اعربوا عن تخوفهم من سوء فهم لدى ادارة الرئيس االميركي باراك اوبامـا                
بشأن تدريب الشرطة الفلسطينية في االردن لجهة اعطاء دور اردني امني في الضفة الغربية مـستقبال،                

  .تعلق بالمصالح االردنية العلياوهو ما ترفضه عمان السباب امنية وقضايا ت
  9/3/2009الجريدة، الكويت 

  
  بحر يطالب بدعم المقاومة وتشكيل محكمة دولية لقادة االحتالل .12

طالب الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة المشاركين فـي المـؤتمر              : مسقط
عاصمة العمانية مسقط؛ بـضرورة تبنِّـي دعـم         الخامس عشر لالتحاد البرلماني العربي الذي ُيعقد في ال        

المقاومة في فلسطين بعد االنتصار الذي حقَّقته في الحرب األخيرة على قطاع غزة؛ وذلك مـن خـالل                  
  .وضع برامج متكاملة لفعاليات مستمرة لتظل القضية الفلسطينية حاضرةً في ضمير األمة

، المشاركين بتبنِّي مجموعة من الخطـوات       )3-8(وأوصى الدكتور بحر، خالل كلمته التي ألقاها األحد         
لدعم المقاومة، مؤكدا ضرورة تشكيل محكمة دولية لمالحقة قادة اإلرهاب الصهاينة كمجرمي حرب بعد              

  .المجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني واستخدامهم كافة األسلحة المحرمة دوليا
حمل مسؤولياتهم عن نصرة مدينة القدس المحتلة وتقـديم كافـة           ودعا بحر القادة العرب والمسلمين إلى ت      

أشكال الدعم إلى سكانها؛ لتعزيز صمودهم في وجه محاوالت التهويد، مؤكدا إسالمية وعروبة المدينـة               
  .العاصمة األبدية لدولة فلسطين

 تسييس هـذه    نرفض: "كما طالب بحر باإلسراع إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تسييسٍ للقضية، قائالً            
القضية، ونعتبر الشروط األمريكية إلعادة اإلعمار مجحفةً بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولـةً لالبتـزاز              
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، داعيا إلى رفح الحصار المشدد على غـزة         "السياسي على حساب المشردين والمنكوبين من أبناء شعبنا       
  .فورا وفتح كافة المعابر؛ بما فيها معبر رفح

ب المعتقلين في السجون الصهيونية، طالب بحر بمضاعفة الجهود البرلمانية والدوليـة            وعلى صعيد النوا  
للضغط من أجل اإلفراج عنهم، وعلى رأسهم رمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيـز دويـك رئـيس                 

وأعرب بحر في ختام كلمته عن أمله أن توفَّق الفصائل الفلسطينية المتحـاورة فـي                .المجلس التشريعي 
  .هرة إلى الخروج بنتائج إيجابية توحد الصف وتحفظ الحقوق وتتمسك بالثوابت الفلسطينيةالقا

  8/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  عباس يصادق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الرئيس .13
 أمس، على اتفاقية القضاء      صادق الرئيس محمود عباس،    : ملكي سليمان  - نائل موسى    -رام اهللا والبيرة    

وطالب الحكومة باعادة النظر في القوانين المرعية لتحقيق        " سيداو"على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       
وأكد الرئيس وقوف فلسطين مع العالم المتحضر الذي يعطي المرأة حقوقها ويساويها مع              .االنسجام معها 

لهن مثـل مـا     "قاللية وبالتساوي مع الرجل، مؤكدا أن       الرجل وشدد على ضرورة ان تتمتع المرأة باالست       
  ".عليهن
نحن نرفض كـل    "، وتابع   "هناك قضية أساسية يلتفت اليها العالم، وهي قضية التمييز ضد المرأة          : "وقال

أشكال التمييز ضد المرأة، ليس من الناحية العملية فقط، وانما من الناحية القانونية، ولذلك نوقع االتفـاق                 
  ".نا مع العالم المتحضر، ومع العالم الذي يعطي المرأة حقوقها ويساويها مع الرجللنؤكد أن

وأكد الرئيس، في كلمة لمناسبة يوم المرأة العالمي ألقاها باالنابة عنه عضو اللجنة التنفيذية فـي منظمـة         
جـاز قـانون    صالح رأفت أمام المشاركين في المهرجان برام اهللا حرصه على ان          " فدا"التحرير أمين عام    

، مـشيرا الـى     "ان قانون األحوال الشخصية الجديد لن يتأخر صدوره       "وقال  . األحوال الشخصية بسرعة  
ولفت الرئيس الى انـه طلـب مـن     .المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   

 جميع أشـكال التمييـز ضـد    الحكومة اعادة النظر في القوانين المرعية بما ينسجم واتفاقية القضاء على     
  .المرأة

  9/3/2009الحياة الجديدة 
  

  الخمس ستبدأ اجتماعاتها اللجان:  غداًينطلقحوار القاهرة  .14
وفـود  ، أن   وكـاالت االنبـاء   وعن  ،   مراسلها من غزة   سمير حمتو ، عن   10/3/2009الدستور،  ذكرت  

للمـشاركة فـي الحـوار الـوطني        دأت بالتوافد على القاهرة     بالفصائل الفلسطينية من الداخل والخارج      
الفلسطيني يوم غد الثالثاء برعاية مصرية، وذلك من اجل الوصول الي حالة توافق وطنـي فلـسطيني                 

  .ينهي حالة االنقسام الداخلي
ووصل امس وفد حماس برئاسة القيادي في الحركة محمود الزهار قادما من ماليزيا في الوقت الذي دعا                 

  ".بكل الوسائل"ود عباس إلى إنجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة فيه الرئيس الفلسطيني محم
ـ      أن وفد الحركة يحمل تصورا كامال حول عمـل اللجـان           " الدستور"وقالت مصادر في حركة حماس ل

الخمس، مشددة على جاهزية الحركة الكاملة للنقاش حول كل الملفات التي يتم طرحهـا علـى طاولـة                  
  .الحوار

، الناطق باسم كتلة حركة حماس في التشريعي، على أن الخطوة التي تخدم الحوار              وأكد صالح البردويل  
وباقي الفصائل من   " حماس"الوطني في القاهرة هي إطالق سراح المعتقلين السياسيين من أبناء وأنصار            

  .، في إشارة إلى استقالة حكومة فياض"سجون السلطة في الضفة الغربية وليس إطالق بالونات فارغة
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غدا ستجتمع  ع الفصائل الفلسطينية    يجمأن  ،   جدة مراسلها من فهيم الحامد   عن   9/3/2009 عكاظ   ضافتوأ
  . في القاهرة للمرة الثانية خالل شهر

ان اجتماعات اللجان الست تعقد وفـق مـا         " عكاظ"وافاد المتحدث باسم حركة فتح احمد عبدالرحمن لـ         
. مرشحين لهذه اللجان التي ستختتم اعمالها نهاية الـشهر        تبلورت عنه في القاهرة، إذ سيعلن عن اسماء ال        

مؤكدا ان تقديم حكومة فياض الستقالتها خطوة مهمة في مسار تعزيـز جهـود المـصالحة الفلـسطينية                  
  . والتمهيد لتشكيل حكومة توافق جديدة

ة، ملمحـا   الى ذلك، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، ان اجتماعات اللجان تعقد في اجواء ايجابي              
إلى ان لدى حماس تصورا كامال حول عمل كل لجنة في إطار االتفاق على الموقف الموحـد والـشامل                   

وقال ان مصر والجامعة العربية ستعمالن على متابعة مهام اللجان وستتدخالن فـي حالـة               . للجان كافة 
 تبقـى محـور البحـث       ظهور أي تباين في وجهات النظر، مؤكدا ان ورقة المبادئ التي قدمتها القاهرة            

  . والنقاش
  مصادر أنرام اهللا،والقاهرة،   ، ومنغزة فتحي صباحعن مراسلها من ، 9/3/2009 الحياة،ونشرت 

اتفاقاً بينهما علـى تـشكيل    يحمالن معهما" حماس"و" فتح"أن وفدي " الحياة"فلسطينية موثوقة كشفت لـ 
 .25عدها الـمقا حكومة توافق وطني تتقاسم فيها الحركتان غالبية

الخمـس التـي سـتبدأ     واوضحت المصادر ان االتفاق الذي سيعرض على لجنة الحكومة، احدى اللجان
" فتح"عشر حقائب وزارية، فيما تحصل  على" حماس"اجتماعاتها في القاهرة غدا، ينص على أن تحصل 

" حمـاس "فت أن وفـد  وأضا. نصيب بقية الفصائل والمستقلين على ثماني، أما بقية الحقائب فستكون من
 .الوزراء المقترحين لتولي حقائب في الحكومة المنتظرة يحمل في جعبته أسماء

مائدة لجنة الحكومة، وانه  وأشارت الى أن الرئيس محمود عباس يعارض هذه الصيغة التي ستكون على
  . بين الحركتين يؤيد تشكيل حكومة من المستقلين وعدم المحاصصة

اجتماعات الحوار الـوطني،   اء وفود القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة فيوفيما يستمر وصول أعض
، ونائب رئيس المكتب السياسي رئيس وفـد  )العالء أبو(أحمد قريع " فتح"وفي مقدمهم رئيس وفد حركة 

ووفد المستقلين بقيادة االقتصادي منيب المصري، رجحت مصادر مـصرية   حركة حماس أبو مرزوق،
 .اجتماعاً ثنائيا اليوم قبيل بدء عمل اللجان غدا" حماس"و " فتح" وفدا يعقد مطلعة أن

إن وفـد  " الحيـاة "الوادية لــ   وقال رئيس وفد المستقلين عن غزة في لجنة المصالحة األكاديمي ياسر
 .الى اجتماع اليوم قبيل عقد اللجان المستقلين دعا جميع القوى والفصائل الفلسطينية

  
   سيسير وسينجح الداخليافية لالعتقاد بأن الحوارهناك مبررات ك: شعث .15

كشف نبيل شعث عضو وفد حركة فتح إلى الحوار الـوطني الفلـسطيني فـي            : يوسف الشايب –رام اهللا   
القاهرة بدأ  بسلسلة من االجتماعات عقدها وفد الحركة مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية بدءا                

  .طالق حوارات لجان المصالحةمن مساء أمس األحد لتهيئة أجواء إ
وقال شعث  إن اجتماعات اللجان الخمس، التي تبحث في مواضـيع الحكومـة واالنتخابـات ومنظمـة                  

  .التحرير الفلسطينية واألمن والمصالحات الداخلية، ستجري في مقر تابع للمخابرات العامة المصرية
ون هناك في كل لجنة من اللجان الخمس        سيك.. سيكون األشقاء المصريون موجودين في كل لجنة      : "وتابع

ثالثة أعضاء من فتح وثالثة من حماس، أما باقي الفصائل فستمثل بعضو أو اثنين في كل لجنة إضـافة                   
  ".إلى المستقلين

 أيام بدءا من يوم بعد غـد        10وأشار إلى انه طبقا لالتفاق فإن من المرتقب أن تستمر أعمال اللجان مدة              
 أيام، وقلنا انه خالل هذه الفترة من المفتـرض          10ا لالتفاق فإن اللجان ستجتمع لمدة       وفق: "الثالثاء، وقال 
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أن يتم إنجاز الجزء األكبر من العمل، بحيث يكون ممكنا التنفيذ بعدها، وانه يجب أن نتفق على كل شيء                   
  ".في الحوار، ولكن عندما نبدأ بالتنفيذ فإننا نبدأ بالحكومة

، ولو حـدث    )مارس( آذار 20 و 10 المحدد في الوثيقة التي كتبت هو ما بين          لذلك فإن التاريخ  : "وأضاف
فهذا يعني أننا يجب أن     ) مارس( آذار 20ذلك فإنني سأكون سعيدا جدا، ولكن لو لم نتمكن من االنتهاء في             

  ".نكمل حتى ننهي العمل في أسرع وقت ممكن
ربما يـسير بـبطء     : "، وقال "ير وسينجح هناك مبررات كافية لالعتقاد بأن الحوار سيس      "واعتبر شعث أن    

ولكن كل األسباب الموضوعية تقول إنه من غير حوار ال يمكن ألي شيء آخر أن يسير قدما ال وقـف                    
أعتقد أن كل األسـباب     : "؛وتابع"االستيطان وال فتح المعابر وال إعادة إعمار غزة وال وقف تهويد القدس           

  .الموضوعية وما لمسته
  9/3/2009الغد، األردن، 

  
  تهديد االحتالل بضرب غزة مجدًدا يؤكد فشل الحرب األخيرة بجدارة: أبو عبيدة .16

حذر أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام االحتالل الصهيوني من مغبة ارتكابِ أية حماقـات أو                : غزة
جآت للعدو إذا   الكتائب ما زالت تحتفظ بالكثير من المفا      "اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن        

  ".ما جرب ارتكاب حماقة جديدة بحق شعبنا
ـ         أن تهديدات  ) 3-8(اليوم األحد   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد أبو عبيدة في تصريحٍ خاص أدلى به ل

العدو الصهيوني بشنِ ضربة جديدة لقطاع غزة، ما هي إال حلقةٌ في سلسة الغطرسة الصهيونية المستمرة                
  .لسطينيينضد الف

إن هذه التهديدات تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك، أن الحرب األخيرة التـي              ": "القسام"وقال المتحدث باسم    
شنها االحتالل قد فشلت بجدارة في تحقيق أهدافها، وأنها تأتي من أجل التغطية على الهزيمة التي حدثت                 

  ".لهم بغزة
كد أبو عبيدة أنه ال يوجد أي جديـد فيهـا، مبينًـا أن              ، أ "جلعاد شاليط "وحول قضية الجندي الصهيوني     

  .االحتالل هو الذي يماطل في القضية ويرفض إتمامها
     يب والدقال أبو عبيدة   "أولمرت"خيمة أمام منزل رئيس الوزراء الصهيوني       " شاليط"وتعليقًا على نَص ، :

  ".أن يثَبتا الخيمة جيدا" شاليط" فعلى والدي إذا لم يدفع الكيان الصهيوني الثمن كامالً للمقاومة الفلسطينية"
  8/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أبو مرزوق تسلَّم شريطاً يؤكد أن شاليط بصحة جيدة":  الكويتيةالجريدة" .17

أمـس، أن نائـب رئـيس       " الجريدة"لـ" حماس"كشفت مصادر مقربة من حركة      :  سمية درويش  -غزة  
وسى أبو مرزوق تسلّم خالل زيارته السرية الى قطاع غزة الشهر الماضـي،             المكتب السياسي للحركة م   

، الـذراع العـسكرية     "كتائب القسام "شريطاً مصوراً عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، المحتجز لدى          
  .للحركة، إضافة إلى الرسالة الخطية

 غزة أحمد جعبري، مشيرةً إلى      في" كتائب القسام "وذكرت المصادر أن أبو مرزوق تسلم الشريط من قائد          
أن الرسالة سلمت إلى وزارة الخارجية السورية، بينما يحتفظ نائب رئيس المكتـب الـسياسي للحركـة                 

  .بالشريط المصور
إال "لن تفرج عن الشريط المصور الذي يؤكد ان شاليط مازال بصحة جيدة             " حماس"أن  " الجريدة"وعلمت  

ل من قبل إسرائيل عن تعنتها في مـا يتعلـق بـصفقة تبـادل               في حال حدوث تقدم حقيقي وجدي وتناز      
  ".االسرى
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حماس ترغب في أن تستخدم الشريط كورقة قوة في نهاية المطاف للتـدليل علـى               "وقالت المصادر إن    
، وأضافت أن أبو مرزوق أعلم المسؤولين المصريين بالشريط من دون أن            "جديتها في انهاء ملف التبادل    

  .يسلمهم إياه
  9/3/2009دة، الكويت، الجري

  
  زمرة فاسدة استغلت الحركة لمصالحها :  في فتحقيادي .18

إن زمـرةً   :"في الضفة الغربية في بيان صحفي أمس       في حركة فتح     قال غسان المصري القيادي   : نابلس
فاسدة استغلت الحركة حتى أصبحت هيمنة أمراء الظالم تطغى على جميع الجوانب المشرفة والمـشرقة               

أن األوضاع التي آلت إليها الحركة ساهمت فـي إضـعاف وتراجـع الوضـع               "وأضاف  ". بتاريخ فتح 
الفلسطيني على مختلف المستويات، وأفقدت الموقف الفلسطيني قوته وقدرته على المبادرة وجعلته تابعـاً              
ومحكوماً بردات الفعل فقط، بينما كانت فتح في السابق صـاحبة المبـادرة وقائـدة النـضال الـوطني                   

  ".سطينيالفل
  9/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ال خير يذكر في التاريخ األسود لحكومة فياض المنصرفة:  حماسأسرى .19

سيذكر تاريخ "قال أسرى حركة حماس في سجون االحتالل اإلسرائيلي إن الشعب الفلسطيني  :رام اهللا
ب من داخل وأضافوا في بيان صحفي سر ".حكومة سالم فياض المنصرفة كتاريخ أسود ال خير فيه

إلى مزبلة التاريخ هذه الفترة النكرة من حياة شعبنا، وال : "السجن، علقوا فيه على استقالة سالم فياض
  ".أسف على رحيلها، فحكومة بنيت على مقاس الحذاء األمريكي ال تناسب شعبنا، وال تشرفه

ي قطعت األرزاق، واعتقلت كلنا يعلم علم اليقين أن هذه الحكومة هي الت: " وتابع األسرى في بيانهم
المجاهدين، وصادرت سالح المقاومة وافتتحت مسالخ التعذيب في سجونها، ومارست االنحطاط 

  .، على حد تعبيرهم"األخالقي والقيمي في أجلى صوره، فبئس الحضور حضورها، وبال أسف رحيلها
 8/2/2009قدس برس، 

  
  ة إيرانلم يتطرق لمقاطعالتحرير اجتماع منظمة : "الشعبية" .20

في بيان له امـس أن يكـون          نفى عبد الرحيم ملوح نائب األمين العام للجبهة الشعبية         : د ب أ   -رام اهللا   
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس االول تطرق لمقاطعة النشاطات والمؤتمرات التي تعقـدها              

للجنة التنفيذية هو الوقوف إلـى جانـب   وأضاف أن كل ما تمت اإلشارة له في اجتماع ا    .القيادة اإليرانية 
شعوب أمتنا العربية ورفض التعدي على أراضيها وحقوقها، في السودان كما في اإلمـارات والبحـرين                

  .وغيرها
وأشار ملوح إلى أن عناوين االجتماع األخير كانت الحوار الوطني الفلسطيني الـشامل فـي القـاهرة،                 

 . والتحرك المطلوب سياسيا وجماهيرياواألوضاع في مدينة القدس وما تتعرض له
  10/3/2009الرأي، األردن 

  
   صواريخ4 بـ "إسرائيل" يقصف "فلسطين – حزب اهللا"كتائب  .21

" رضـوان " أطلقت كتائب حزب اهللا الفلسطيني أمس أربعة صواريخ من نوع           : فارس  عبدالقادر – غزة
طا في منطقة مفتوحـة فـي تجمـع         وأفادت مصادر إسرائيلية إن صاروخين سق     . على مناطق إسرائيلية  

وقالـت  . سدوت نيغف وآخرين في تجمع أشكول في النقب الغربي دون أن توقع إصـابات أو أضـرار                
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الكتائب في بيان إن القصف يأتي في سياق ردود الفعل المتواصلة على االعتداءات اإلسرائيلية في حـق                 
 . المسجد األقصى

  9/3/2009عكاظ 
  

  ق روايات المقاومين عن معركة غزة األخيرة كتاب يوث"..  غزةوانتصرت" .22
أجمع متحدثون باسم األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، على أن العدوان الـصهيوني             : غزة

األخير علي قطاع غزة لم يحقق أية نتائج فعلية على واقع األرض، وأن المقاومة أثبتت قـدرتها علـى                   
  .لعدو الصهيونيالصمود والتحدي وتوجيه ضربات إلى ا

جاءت أقوال المتحدثين باسم األجنحة العسكرية خالل روايات لهم تضمنتها صفحات كتاب صدر حـديثًا               
ـ      "وانتصرت غزة "بعنوان   الجناح العسكري لحركة   " سرايا القدس "، والذي نشره المكتب اإلعالمي العام ل

نسخة منـه، ويتحـدث عـن       " ني لإلعالم المركز الفلسطي "، وتلقَّى   )3-8(اليوم األحد   " الجهاد اإلسالمي "
  .روايات للمقاومين حول العمليات التي كانت تدور رحاها في قطاع غزة أثناء العدوان الصهيوني األخير

  أداء المقاومة مميز": القسام"
، "حماس"الجناح العسكري لحركة    " الشهيد عز الدين القسام   "الناطق باسم كتائب    " أبو عبيدة "من جهته، أكد    

 أداء المقاومة خالل العدوان كان مميزا بالرغم من كل الصعوبات والعوامل التي واجهـت المقاومـة                 أن
  .خالل الحرب

ـ      قد تأثرت بالعدوان، مؤكدا قدرتها علي الهجوم في الوقت الـذي           " القسام"ونفى أن تكون البنية التحتية ل
 الـشعب الفلـسطيني وإحـداث مفاجـآت        تراه مناسباً، وكذلك الدفاع بكل قوة لصد أي عدوان ضد أبناء          

لالحتالل من خالل التكتيكات التي قد تُستخدم مستقبالً في حال وقع أي عدوان جديد على القطاع في ظل                  
  . تهديدات االحتالل

ضد جنود االحتالل، أكد أنها كانت أحد عوامل نجاح المقاومـة  " القسام"وحول عمليات األسر التي نفَّذتها    
الحتالل، مشددا على أن هذا النوع من العمليات يشكِّل أسلوبا متقـدما ومتميـزا مـن                لردع قوة جيش ا   
  .أساليب المقاومة

  قوتنا بخير وجاهزون للمواجهة": السرايا"
ـ         " أبو أحمد "بدوره، نفى    قـد تـأثرت    " الـسرايا "الناطق باسم سرايا القدس، أن تكون القوة العسكرية لـ

إلـي أن   " أبو أحمد "وأشار   .نها ال تزال بخير ولم تتأثر سوى بشكل طفيف        بالعدوان على القطاع، مؤكدا أ    
استشهدوا خالل فترة العدوان؛ من بينهم اثنا عشر شهيدا ينتمون          " سرايا القدس " من عناصر وقيادات     40

لم تستخدم أي صواريخ مـن صـنع خـارجي،          " السرايا"إلى الوحدة الصاروخية والمدفعية، موضحا أن       
   .ل العدوان على استخدام السالح ذي التصنيع المحليواعتمدت خال

ورفض التعقيب على إمكانية استخدام أية أسلحة جديدة في حال شهد القطاع عدوانًا جديدا، مشددا علـي                 
استعداد المقاومة لصد أي عدوان قد يقع على أبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت شراسته ومهمـا طـال                  

  .كانها الصمود لفترة طويلةزمنه، وأن المقاومة بإم
  مستمرون في التحضير ألي عدوان قادم": األلوية"

ـ  " ألوية الناصر صالح الدين   "الناطق باسم   " أبو عطايا "من جهته، أكد     لجان المقاومـة   "الجناح العسكري ل
 ، أن المقاومة استخدمت كل الوسائل المتاحة لصد العدوان الهمجي الذي كانت تقوم بـه قـوات                "الشعبية

مثل باقي الفصائل العسكرية؛ تسعى     " ألوية الناصر صالح الدين   "لقد كانت   : "وقال .االحتالل ضد القطاع  
إلى امتالك السالح بالشكل الذي يسمح لها برد العدوان الصهيوني وإيقاف جرائمه بحق أبناء شعبنا، وفى                

حة، وطورت من مقاومتها وأساليبها     من استخدام كل الوسائل واإلمكانيات المتا     " األلوية"سبيل ذلك تمكَّنت    
  ".وتكتيكاتها
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ـ : "وأضاف المحتلة وإصابة  " عسقالن"على مدينة   " جراد"الشرف بإطالق صواريخ    " ألوية الناصر "كان ل
علـى  " سـجيل "مناطق إستراتيجية وأهداف صهيونية مهمة في المدينة، كما أطلقت صواريخ من نـوع              

 ماهية الصاروخ ومشاهد من إعداده لإلطالق تـم توزيعـه           ، وتم إصدار شريط يوضح    "أشكول"مغتصبة  
  ".على اإلعالم

وأكد في ختام حديثه أن االحتالل خسر خالل حربه على غزة، وسقطت أهدافـه منـذ األيـام األولـى                    
  ". وقف إطالق النار أحادي الجانب"للعدوان؛ مما اضطره إلى االنسحاب من غزة تحت عنوان 

ض العمليات والمواجهات والمعارك التي دارت مع قوات االحتالل خالل          كما يعرض الكتاب تفاصيل بع    
  الحرب

  8/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   في غزة المقاومةديختر يحذر من إعادة تسليح فصائل .23
 دعا وزير األمن الداخلي إلى مواصلة توجيه الضربات لفصائل المقاومة فـي             :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

ال إن فصائل المقاومة أدخلت صواريخ مضادة للطائرات إلى قطـاع غـزة فـي األيـام        قطاع غزة، وق  
تواصل تهريب السالح من مـصر      "وحذر ديختر في جلسة الحكومة األسبوعية يوم امس، من           .األخيرة

 ".إلى غزة، ومن قيام حركة حماس بتجديد مخزونها من الوسائل القتالية، واستمرارها في تطوير السالح              
 الحكومة ألنها ال تقوم بما يكفي للتصدي إلطالق الصواريخ من قطاع غـزة، ووقـف عمليـات                  وانتقد

  ". تم في األيام األخيرة تهريب صواريخ مضادة للطائرات إلى قطاع غزة"وقال إنه . تهريب السالح
وقـال  . كما انتقد دور مصر في منع تهريب السالح، وقال إن جهودها لمنع التهريب ال تترجم إلى نتائج                

تـأثير  "أضاف قائالً إن    ". االدعاء بأن مصر شددت تدابيرها في مسألة التهريب ال يترجم إلى النتائج           "إن  
عملية الرصاص المسبوك ذاب في الشهر األخير، وتتواصل محاوالت تتنفيذ عمليات ضد إسرائيل بشكل              

  ". يوميا5يومي، ويتم إطالق قذائف صاروخية بمعدل 
اإلسرائيلي ال يقنع حماس بضرورة فرض سيطرتها على القطـاع، ومنـع بـاقي              الرد  "وقال ديختر إن    

حماس تسعى إلى ترميم بنيتها التحتية التي دمـرت فـي           "اضاف أن   ". التنظيمات من إطالق الصواريخ   
  ".وقف تهريب السالح مصيري"، معتبرا أن "غزة

علينا مواصلة توجيه الضربات    "ل  ودعا ديختر إلى مواصلة العمليات العسكرية ضد فصائل المقاومة، وقا         
  ".للبنى التحتية لإلرهاب ولألنفاق

  9/3/2009المستقبل 
  

  طخالفات بين باراك واولمرت حول صفقة شالي .24
نقاشا حادا بين رئيس الحكومـة المـستقيل ايهـود          ” اإلسرائيلية“ شهدت جلسة الحكومة     -القدس المحتلة 

ووقع الخالف  . جندي األسر في غزة، جلعاد شاليت     اولمرت، ووزير الحرب ايهود باراك، حول صفقة ال       
بين االثنين عندما قدم رئيس االستخبارات العسكرية عاموس يدلين، تقريرا قال فيه إنه تجري محادثـات                

فقاطعه اولمرت نافيا أن تكـون      . للتوصل الى صيغة تفاهم حول بعض القضايا      ” حماس”و” إسرائيل“بين  
عندها وقع خالف بين االثنين وانتقـد خاللـه         .  رغبة باراك في ذلك    هناك محادثات من هذا الشأن، رغم     

واعتبـر القـرارات التـي    . طباإلفراج عن شالي” حماس“باراك قرار اولمرت باشتراط اتفاق التهدئة مع  
من جهته قال اولمرت انـه مـا        . يتخذها اولمرت في هذا الشأن تفقد االنجازات التي حققتها محرقة غزة          

  .فه بعد التوصل الى اتفاق تهدئة قبل اإلفراج عن شاليتزال يصر على موق
  9/3/2009الخليج، 

  



  

  

 
 

  

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

  يشاي يستبعد قدرة اولمرت على انجاز صفقة شاليط قبل تشكيل الحكومة الجديدة .25
  استبعد رئيس حزب شاس ايلي يشاي، في حديث له قبل دخوله الى جلسة الحكومة، ان                 -القدس المحتلة 

 قبل تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا الى ان الحكومـة المقبلـة برئاسـة              يقدر اولمرت على عودة شاليت    
  .    وستدفع ثمناً باهظاً” إسرائيل“بنيامين نتنياهو هي التي ستعيد شاليت ل 

  9/3/2009الخليج، 
  

  حماس تستغل الحوار مع فتح من اجل ان تخترق الحواجز نحو العالم: يدلين .26
هاز االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل اإلسـرائيلي،         أعلن رئيس ج   :  برهوم جرايسي   -الناصرة

أما علـى الـصعيد      عاموس يدلين، أمس األحد، لدى عرضه تقريره الدوري على الحكومة اإلسرائيلية            
الفلسطيني، فقد أدعى يدلين أن حركة حماس تستغل الحوار مع حركة فتح نحو إقامـة حكومـة وحـدة                   

  .جز نحو العالم، وتنهي حالة العزلة التي تواجههافلسطينية، من أجل أن تخترق الحوا
وأضاف يدلين، إن التعاون بين حماس وفتح قد يقود في نهاية المطاف إلى إقامة حكومة موظفين، تتركز                 
في عملية إعادة البناء في قطاع غزة، والتحضير النتخابات فلسطينية عامة، ولهذا فإن هذه الحكومة لـن                 

  .المواقف الجوهرية بين فتح وحماستعمل على سد الفجوات في 
وقال يدلين، إن حركة حماس وضعت مسألة التهدئة جانبا، ولم تعد تتحدث عن الترتيبات األمنية الجديدة،                

إنني لم افعل أي شيء من أجل التوصل إلى تفاهمات مع           "وهنا قاطعه رئيس الحكومة أولمرت، وقال له،        
حيتي لم تكن أية اتصاالت مع حماس من أجل التوصل إلى           حركة حماس، إنني أريد أو أوضح أنه من نا        

  ".ترتيبات جديدة
  9/3/2009الغد، األردن، 

  
  قياديون في الليكود يتهمون نتنياهو بغدر حزبهم .27

، حالة من الغضب على زعيمه، بنيـامين نتنيـاهو،          ”ليكود“يشهد حزب    :  آمال شحادة  -القدس المحتلة 
نتنيـاهو  ” ليكود“واتهم قياديون في    . فيغدور ليبرمان، اهم الوزارات   ، ا ”اسرائيل بيتنا “لمنحه زعيم حزب    

   .بغدر حزبه في اتفاقات االئتالف التي يعقدها مع بقية االحزاب
وعلى الرغم من أن مكتبي نتنياهو وليبرمان ينفيان التوصل إلى اتفاق بينهما حول توزيع الحقائب، إال أن                 

  .”تصفية مبيعات من نتنياهو الى ليبرمان“ بين الحزبين بأنه وصفت االتفاق القريب” ليكود“مصادر في 
إنه بعد االتفاق مع ليبرمان واألحزاب األخرى لن تبقى حقائب وزارية مهمـة             ” ليكود“وقال قياديون في    

  .”ليكود“ألعضاء الكنيست من 
  9/3/2009الخليج، 

  
  الئحة اتهام بحق كتساف  يقرر تقديممزوز .28

أعلن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز، مساء أمـس          : سي حسن موا  -القدس المحتلة   
األحد، عن تقديم الئحة اتهام بحق الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساف بتهمة ارتكاب أعمال جنسية               
مشينة واالغتصاب ضد موظفة عملت تحت إمرته حين شغل منصب وزير السياحة في حكومة نتنيـاهو                

  .2007 و2000، وحين شغل منصب رئيس الدولة بين األعوام 1999 و1996األولى بين 
وقال مكتب المستشار القضائي للحكومة أن تقديم الئحة اتهام ضد كتساف الرتكابه جـاء علـى خلفيـة                  

  .مخالفات جنسية بحق عدد من الموظفات عندما كان يشغل منصبي وزير السياحة ورئيس الدولة
من وزارة السياحة   " أ"غتصاب وارتكاب فعل فاضح بالقوة في المرأة الملقبة         وتشمل الئحة االتهام تهم اال    

وأكـد   . وارتكاب أعمال شائنة بحق موظفات أخريات كما تشمل الالئحة تهمة تـشويش سـير العدالـة               
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المستشار توصل إلى استنتاج أن روايات المشتكيات على كتساف تحظى بمصداقية وان هناك قاعدة ثابتة               
  . لتقديم الئحة االتهاممن األدلة 

  9/3/2009المستقبل 
  

   شاليت تعتصم أمام مقر اولمرت وديكل يجري محادثات في القاهرةعائلة .29
 غلعاد شاليت امس من خيمة      2006اتخذت عائلة الجندي االسرائيلي االسير في غزة منذ          -القدس المحتلة 

 ايهود اولمرت لمطالبته بـالتحرك لإلفـراج        مقراً لها امام مقر رئيس الوزراء االسرائيلي المنتهية واليته        
سنبقى هنا طالما غلعاد االسير منذ نحو       ": وقال الوالد نوام شاليت لالذاعة العسكرية االسرائيلية       .عن ابنها 

ال نصائح لدي اوجهها الى رئـيس الـوزراء،         ": ورداً على سؤال، اكتفى بالقول    . "الف يوم لم يفرج عنه    
  ."ه، ما يهمنا هو النتيجة اي عودة ابنناعليه ان يعرف ما ينبغي فعل

  9/3/2009 الحياة،
 

  النتقاده كلينتون" إسرائيل"رئيس بلدية االحتالل في القدس يحرج  .30
بعدما وصف أقـوال    ” إسرائيل“سبب رئيس بلدية االحتالل في القدس، نير بركات، حرجاً ل           : أي.بي.يو

هـواء مـن دون     “لبيوت في القدس الشرقية بأنها      وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ضد هدم ا       
  .”مضمون

نقلت عنه، وصفه أقوال كلينتون المعارضة لهدم البيوت فـي القـدس            ” واشنطن بوست “وكانت صحيفة   
وأن ذلك قد يعود لوجود إدارة جديدة في        ” احتوت على الكثير من الهواء من دون مضمون       “المحتلة بأنها   

 الوزراء، أيهود أولمرت، إلى نشر بيان توضيحي استثنائي بعد ظهـر            واضطر رئيس  .الواليات المتحدة 
.                           الجمعة الماضي، اعتبر فيه انتقادات رئيس البلدية أنها نشر غير صحيح وخاطئ من أساسه
  9/3/2009ليج، الخ

  
   لوقف توسيع المستوطنات"إسرائيل"ضغوط أميركية على ": هآرتس" .31

أمس عن ممارسة الواليات المتحدة ضغوطاً كبيرة على إسرائيل لوقف          " هآرتس"ذكرت صحيفة   : وكاالت
توسيع مستوطنات الضفة الغربية،   ففي الشهر األخير ومنذ دخول الرئيس الجديد للبيت األبـيض قبـل                  

الحديث يدور عن عملية تدريجيـة      "نصف، وأوضح مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس بأن          شهر و 
لزيادة الضغط األميركي على إسرائيل بخصوص المستوطناتوهذا من الممكن أن يكون موضوعا مركزيا             

  ". ستتعامل معه الحكومة األميركية في الفترة القريبة
الـشكاوى  .  إذا جادلناهم بخـصوص هـذا الموضـوع        هذا األمر لن يكون وديا    " وأضاف المصدر أن    

األميركية تم نقلها بواسطة مسؤولين كبار في وزارة الخارجية األميركية وأيضاً بواسطة مجلس األمـن               
  ". القوى، والذين طلبوا توضيحات وتفسيرات من إسرائيل

لسطينية في القـدس  هي هدم المنازل الف  شكاوي منفصلة4الحديث يدور عن   " وأشارت الصحيفة إلى أن     
الشرقية واإلعالن عن مخطط لبناء بين معالية أودميم والقدس، وإخالء النقطة االستيطانية غير القانونيـة               

  ". والتي ستنشأ حي جديد في مستوطنة أدم وأيضاً خطط بناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنة إفرات
  9/3/2009البيان، اإلمارات  
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  "إسرائيل"" نووي"ش األميركي تعترف بـ وثيقة للجي: "هآرتس" .32
اإلسرائيلية أمس، عن وثيقة للجيش األميركي وصفت إسرائيل بأنها قـوة           "هآرتس"نقلت صحيفة   : وكاالت

نووية، وهو ما يعد بمثابة خرق نادر اللتزام أميركي رسمي لسياسة إسـرائيلية، تتمثـل فـي إضـفاء                   
  . الغموض على قدراتها النووية

اإلشارة إلسرائيل على أنها قوة نووية جاءت في وثيقة نشرتها في أواخر العـام              " ة، أن وأضافت الصحيف 
الماضي القيادة المشتركة للقوات األميركية ومقرها في نورفولك بوالية فيرجينيا، وهي مكلفـة بإعـداد               

  ". القوات األميركية لمهامها العسكرية في كل أنحاء العالم بما في ذلك العراق وأفغانستان
لم يكن من الوارد، أن تجري اإلشـارة صـراحة إلـى البرنـامج النـووي                " وأوضحت الصحيفة، إنه    

  . اإلسرائيلي في الوثائق الرسمية األميركية غير السرية وعادة ما تنشر التقييمات السرية بعد أعوام الحقة
  9/3/2009البيان، اإلمارات  

  
  "حزب اهللا" ترفض أي حوار بريطاني مع "إسرائيل" .33

، وذلك رداً على إعالن     "حزب اهللا "أعلنت إسرائيل رفضها محاولة بريطانيا إجراء محادثات مع         : تل أبيب 
الوزير المسؤول عن العالقات مع الشرق األوسط في وزارة الخارجية البريطانية بيل راميل عـن نيـة                 

  .لندن إجراء حوار مع األحزاب اللبنانية
إسـرائيل  " يوسي ليفي من وزارة الخارجية اإلسرائيلية قوله إن          ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، عن     
جهة يمكن التحدث معها، وقرار أيـة دولـة غربيـة           " حزب اهللا "ترفض بصورة مطلقة إمكان أن يكون       

حزب اهللا منظمة   "، مؤكداً أن    "وخصوصاً دولة كبيرة مثل بريطانيا إجراء حوار كهذا مرفوض من أساسه          
  ". حرب مع إسرائيل وهو ليس جهة يمكن أن تتحاور الدول الغربية معهاإرهابية جرت لبنان إلى

  9/3/2009 الحياة،
  

  إيران تقترب من إنتاج قنبلة نووية:  العسكرية اإلسرائيليةالمخابرات .34
أعلن رئيس جهاز االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل اإلسـرائيلي،          :   برهوم جرايسي   -الناصرة

د، لدى عرضه تقريره الدوري على الحكومة اإلسرائيلية، إن إيران باتت اقرب            عاموس يدلين، أمس األح   
من أي وقت مضى إلى إنتاج قنبلة نووية، في حين ادعى أن حركة حماس تستغل الحوار مع حركة فتح                   

وقال الجنرال يدلين، إن إيران تخطت الحاجز التكنولوجي نحو إنتاج سالح            .من أجل االنفتاح على العالم    
، الذي بات مسألة وقت، وتنسيق تكنولوجي أخير لبدء إنتاج أسلحة كهذه، وخاصة قنبلـة نوويـة،                 نووي

إيران تواصل جميع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، بجودة منخفضة، وأن إيران            "وقال إن   
  .ويةتأمل استغالل الحوار مع الغرب والواليات المتحدة، إلى حين التوصل إلى إنتاج قنبلة نو

  9/3/2009 الغد، األردن، 
  

   اإلسرائيلي في موريتانيا غادر نواكشوطالسفير .35
غادر السفير اإلسرائيلي في موريتانيا مايكل اربل نواكشوط مساء الـسبت عقـب             :  ا ف ب   -نواكشوط  

قرار السلطات الموريتانية إغالق مقر السفارة، بعد شهر على تجميد العالقات بين البلدين، وأفاد مـصدر       
إلى تل أبيب عبر باريس، وأغلقت الـسفارة الجمعـة بقـرار مـن              غادرا  دبلوماسي أن السفير وزوجته     

ولم تقم الحكومة الموريتانيـة بـأي        .السلطات الموريتانية بحسب بيان صادر عن الخارجية اإلسرائيلية       
طة العـسكرية   السل(إعالن رسمي حول هذا القرار، لكن مصدرا مقربا من رئاسة المجلس األعلى للدولة              

 .  في يناير" نتيجة منطقية لتعليق العالقات بين البلدين"أفاد أنه ) الحاكمة
  9/3/2009الشرق، قطر، 
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   1967آالف امرأة فلسطينية في معتقالت االحتالل منذ 10 :وزارة األسرى .36

عتقلت أكثـر  أكدت وزارة األسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية المقالة أن سلطات االحتالل ا         : )سانا(
 امرأة فلسطينية اعتقلن في انتفاضة األقصى،       820 منهن   1967من عشرة آالف امرأة فلسطينية منذ عام        

  . أسيرة منهن في زنازين وغرف التحقيق وأقسام العزل في معتقالت االحتالل69وال يزال 
افة إلى أكثر من     عاماً، إض  18 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن      6وكشفت الوزارة في تقرير لها عن وجود        

 مؤبـدا واألسـيرة     16 أسيرة محكومة بأحكام مختلفة منهن احالم التميمي التي تمضي حكما بالسجن             40
 أسيرات يخضعن لالعتقال اإلداري من دون توجيـه تهـم   5قاهرة سعدي ثالثة مؤبدات وثالثين عاما، و      

دامون وهشارون وباقي سـجون     لهن، كما تتعرض األسيرات الفلسطينيات الالتي يتوزعن على معتقلي ال         
  .االحتالل لسوء المعاملة واالعتداء بالضرب والشتم من قبل سجانيهم

وأوضح التقرير أن سلطات االحتالل تفرض على األسيرات الفلسطينيات غرامات باهظة بحجج واهيـة              
  .إضافة إلى الغرامات التي تفرض عليهن في المحاكم

تقوم بعملية قمـع    ” اإلسرائيلية“ون األسرى إن إدارة السجون      من جهته، قال محمد فرج الغول وزير شؤ       
منظم ضد األسيرات الفلسطينيات، وتمارس ضدهن أساليب العنف والقمع والتضييق والحرمان لتـدمير             

  .”اإلسرائيلي“حالتهن النفسية ولمنعهن من المشاركة في مقاومة االحتالل 
” اإلسـرائيلية “ية بوزارة األسرى أن إدارة المعتقالت       من جهته، أكد رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالم       

تمارس اإلهمال الطبي المتعمد بحق األسيرات الفلسطينيات كأسلوب عقـابي لهـن، موضـحا أن ثلـث                 
 .األسيرات الفلسطينيات يعانين من األمراض من بينهن حاالت خطرة

  9/3/2009الخليج، 
  

  الفلسطيني نصف المجتمع  يشكلناالناث:  الفلسطينياإلحصاء .37
 اعلن رئيس مركز اإلحصاء الفلسطيني الدكتور لؤي شبانة ان االنـاث يـشكلن نـصف                - بترا   -غزة  

وقال شبانه في بيان بمناسبة الثامن من آذار        .  سنة فأكثر  15 بالمئة منهن    6ر4المجتمع الفلسطيني اعمار    
 3ر88ألراضي الفلـسطينية بلـغ      يوم المرأة العالمي ان عدد السكان المقدر في نهاية العام الماضي في ا            

وأضاف ان بيانات مسح القوى العاملة العـام        .  مليون أنثى  1ر91 مليون ذكر، و   1ر97مليون فرد بواقع    
 بالمئة أرامل،   6ر4 سنة فأكثر متزوجات بينهن      15الماضي اظهرت أن أكثر من نصف النساء في عمر          

وقال شبانة انه   .  نفس الفئة العمرية عازبات     بالمئة من اإلناث في    36ر8بالمئة مطلقات في حين ان      1ر2و
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالحرية واالستقالل، ال يزال األسرى الفلسطينيون يقبعون خلف قضبان               

 بالمئـة   68سجون االحتالل اإلسرائيلي، مبينا أن عددهم يقارب عشرة االف أسير بينهم ستون أسـيرة،               
 330واشار الـى استـشهاد      . على مراكز التوقيف واالعتقال اإلداري    منهن محكومات وتتوزع الباقيات     

 بالمئـة مـن     9ر1ولفت الى ان    .  حتى نهاية العام الماضي    2000امراة منذ بداية انتفاضة األقصى عام       
  . بالمئة للذكور2ر9 سنة فأكثر أميات مقابل 15اإلناث الفلسطينيات اللواتي أعمارهن 

  10/3/2009الرأي، األردن 
  

  االحتالل يستهدف المنازل التاريخية في القدس المحتلة": مد للتثقيف المجتمعيصا" .38
إن ما يجري في حي الشيخ جـراح        " صامد للتثقيف المجتمعي  "قال مركز   : قدس برس  - القدس المحتلة 

يأتي في إطار التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وتاريخه الطويـل   "وحي البستان ومخيم شعفاط والطور      
بنيت قبل مائتي   "وأضاف المركز، في بيان أصدره أمس، أن هذه المنازل في منطقة البستان             ". دينةفي الم 
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عام وأخرى قبل مئة عام، ومعظمها شيد منذ عشرات السنين على األراضـي المتوارثـة عـن اآلبـاء                   
ث تم إصدار    حي 2000القضية قديمة جديدة في حي البستان، وتعود مجدداً منذ عام           "مؤكداً بأن   " واألجداد

واعتبر أن التحرك على المستوى اإلعالمـي والـشعبي    ".أوامر هدم لكافة المنازل بحجة عدم الترخيص 
حال دون تنفيذ قرارات الهدم، وطلبت بلدية االحتالل من السكان تنظـيم المنطقـة إلصـدار                "والرسمي  

 ". تراخيص بناء، وفرض غرامات مالية على السكان بدعوى البناء دون ترخيص
  8/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   نقاش تنظمها األمم المتحدة في القاهرة تبحث في رؤية إعمار غزة حلقة .39

تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف في القـاهرة اليـوم               : القاهرة
. اعدة الى الشعب الفلـسطيني    باالتفاق مع الحكومة المصرية، حلقة األمم المتحدة الدراسية عن تقديم المس          

وقال السفير الفلسطيني لدى االمم المتحدة رياض منصور، أحد المشاركين البارزين في هذه الحلقة، إنها               
  .تهدف الى المساهمة على نطاق أوسع في الجهود الدولية الرامية الى إعادة إعمار القطاع

  9/3/2009 الحياة،
  

  زويد غزة بأي كمية من البنزين والسوالر ت يرفضاالحتالل:  شركات الوقودجمعية .40
ـ         :  حامد جاد  –غزة   النقـاب عـن    " الغـد "كشف رئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا في حديث ل

" ايـرز " اجتماع مشترك عقد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي الخميس الماضي في معبر بيت حانون            
مبينا ان أولئك المسؤولين    ، ن اإلسرائيليين عن المعابر   وضم ممثلين عن إدارة الجمعية وعدد من المسؤولي       

وأن كمية  ، ابلغوا وفد الجمعية رسميا برفض حكومة االحتالل تزويد غزة بأي كمية من البنزين والسوالر             
غاز الطهي التي سيسمح بدخولها ستكون مرتبطة بحصول الشركة اإلسرائيلية الموردة لهذه السلعة على              

 المؤسسة األمنية اإلسرائيلية التي ستحدد كمية الغاز وإمكانية الموافقـة أو رفـض              موافقة يومية من قبل   
  .دخولها

  9/3/2009الغد، األردن، 
  

  البريطانية تدخل القطاع" العدالة من أجل غزة"قافلة ": إدارة المعابر والحدود" باسم الناطق .41
طانية من دخول قطاع غزة عبر معبر       البري" العدالة من أجل غزة   "تمكنت قافلة   :  غزة –عبد القادر فارس    

وقال عـادل زعـرب     . رفح الحدودي مساء السبت، وذلك بعد سماح السلطات المصرية لها بالعبور إليه           
 شاحنات متوسطة الحجم محملة     9 - 7القافلة التي تضم ما بين      "إن  " إدارة المعابر والحدود  "الناطق باسم   

، مشيرا إلـى    "عبر رفح البري في طريقها إلى مدينة غزة       باألدوية والمعدات الطبية، تمكنت من دخول م      
وذكر أن هذه القافلة نجحـت فـي        .  متضامنا بريطانيا، وفق المركز اإلعالمي الفلسطيني      19أنها تضم   

 ناشطة سالم أمريكية من العبور فـي وقـت          60المرور عبر معبر رفح إلى قطاع غزة بعد تمكن نحو           
وأوضح أن  . نساء غزة وللمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع       سابق؛ للتعبير عن تضامنهن مع      

 من شـهر مـارس      12األمريكية، وتستمر زيارته القطاع حتى      " نساء من أجل السالم   "الوفد من منظمة    
إن الهدف هو لفـت     : "من جانبها، قالت الناطقة اإلعالمية باسم الوفد ميديا بنجامين للصحافيين         . الجاري

، كمـا   "الرئيس األمريكي باراك أوباما لرفع الحصار عن غزة وإطالق عملية سالم جديـدة            انتباه إدارة   
تهدف إلى إعالن التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، وخاصة المرأة الفلـسطينية فـي                

 " .مناسبة يوم المرأة العالمي
  9/3/2009عكاظ 
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    عدوان االسرائيلي على غزة في ال طفال318ً منهم  شهيدا1342ً:  الميزانمركز .42
نشر مركز الميزان لحقوق اإلنسان أمس قائمة بأسماء الشهداء الذين سقطوا بنيران االحتالل خالل               :غزة
) ديـسمبر ( مـن كـانون األول   27 يوما من الحرب التي شنها االحتالل اإلسرائيلي على غزة فـي       23

  .الماضي
شهيداً ) 1342(ن صحفي لوسائل اإلعالم أمس، أسماء       وضمت القائمة التي نشرها مركز الميزان في بيا       

طفالً أي ما نـسبته     ) 318(من إجمالي عدد الشهداء، و    %) 8.12(سيدات أي ما نسبته     ) 109(من بينهم   
%) 9.46(تبلغ أعمارهم خمسين عاماً فأكثر أي ما نسبته         ) 127(من إجمالي عدد الشهداء، و    %) 23.69(

  .من إجمالي عدد الشهداء
) 27(إذا أسقطنا   :" استشهدوا من أفراد المقاومة بتشكيالتها المختلفة، وقال      ) 235(لمركز إلى أن    وأشار ا 

شخصاً ممن احتسبوا مقاومة وقد قضوا في عمليات اغتيال وتصفية جـسدية بعيـداً عـن المواجهـات                  
  ".اءفقط من إجمالي عدد الشهد%) 15.50(ومعظمهم لم يكونوا مسلحين، تصبح نسبة رجال المقاومة 

من أفراد الشرطة وأجهزة األمن الذين قتلوا وهم في مقارهم أو خالل تنفيذ أعمـالهم               ) 210(و: "وأضاف
من إجمالي عدد   %) 15.6(العادية في حفظ األمن والنظام ولم يشاركوا في أي أعمال قتالية وتبلغ نسبتهم              

أي مـا   ) 465(ظة شمال غزة    محاف: ووزع المركز الشهداء حسب المحافظة على النحو اآلتي       ". الشهداء
من إجمـالي   %) 42.25(أي ما نسبته    ) 567(من إجمالي عدد الشهداء، محافظة غزة       %) 34.64(نسبته  

  .عدد الشهداء
من إجمالي عدد الـشهداء، محافظـة   %) 11.25(أي ما نسبته ) 151" (الوسطى"وفي محافظة دير البلح    

أي مـا نـسبته     ) 60(د الشهداء ومحافظة رفح     من إجمالي عد  %) 7.37(أي ما نسبته    ) 99(خان يونس   
  .من إجمالي عدد الشهداء%) 4.47(

أي مـا نـسبته     ) 299(وتظهر القائمة أن عدد الشهداء الذين ارتقوا خالل اليـوم األول للعـدوان بلـغ                
من إجمالي عدد الشهداء، هذا باإلضافة إلى عدد آخر من الشهداء الـذين قـضوا متـأثرين                 %) 22.28(

  .وا بها في اليوم األولبجراح أصيب
وأشار المركز الحقوقي إلى أن القائمة استندت في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح بشكل كامل إلى                
االستمارات التي عبأها باحثو المركز خالل زيارة ميدانية إلى منازل الشهداء، فيما بلغ عدد األسماء التي                

  .في محافظة غزة) 141(في محافظة شمال غزة و) 161(استندت بياناتها على الزيارة الميدانية 
وأضاف أنه سبق وأن نشر قائمة بأسماء الشهداء تحـت ضـغط مـن المؤسـسات الدوليـة والمحليـة                    

، مشيراً إلى أنه    "واإلسرائيلية في ظل كثرة الحديث عن أن عدد الشهداء أقل مما يدعيه الفلسطينيون بكثير             
  .ن أنهى عمليات التوثيق الميدانيشعر بواجب تجاه نشر األسماء قبل أن يكو

  9/3/2009صحيفة فلسطين،  
  

   296ارتفاع عدد ضحايا الحصار إلى : وزارة الصحة .43
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحـصار              :  رائد الفي  - غزة

وفـي وقـت    . قي العالج  مريضاً، عقب وفاة مريض مسن لم يتمكن من السفر لتل          296من المرضى إلى    
سابق، أعلنت الوزارة عن وفاة مريضة، جراء عدم تمكنها من السفر للعالج، فيما يبقى مصير المئـات                 

  .من الحاالت المشابهة معلقا بمزاجية المحتل
  9/3/2009الخليج، 
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  289يصل  والعدد... إلى غزة جديدة أردنية مساعدات قافلة .44
لملك حسين امس قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة المنكوب        عبرت جسر ا  :  بترا –جسر الملك حسين    

 طنا من المواد التموينية المختلفة واألدوية والمستلزمات الطبية والخيام تم           96 شاحنات تحمل    10تتضمن  
وبهذه القافلة يصل مجموع القوافل      .التي ستقوم بتوزيعها هناك     ) االونروا  ( تحديدها باالتفاق مع وكالة     

  . قافلة 289 إرسالها إلى غزه لغاية أالن التي تم
  9/3/2009الرأي، األردن 

  
  "إسرائيل"مصر تستأنف جهودها إلتمام صفقة تبادل األسرى بين حماس و .45

 وفد إسرائيلي برئاسة عـوفر ديكـل مـسؤول ملـف األسـرى              أمسغادر القاهرة   :  وكاالت –القاهرة  
وقد أجـرى   .يارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات   والمفقودين اإلسرائيليين عائدا إلى تل أبيب بعد ز       

 عـن أكبـر عـدد مـن األسـرى           اإلفراج مباحثات مع المسؤولين المصريين تناولت       اإلسرائيليالوفد  
يأتي هـذا التحـرك فـي إطـار      و.الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل مقابل إطالق سراح جلعاد شاليط  

وكان وفد من حماس برئاسة محمود الزهار وصل        . ألسرىا صفقة تبادل    إلتماماستئناف مصر لجهودها    
اركة فـي جلـسات الحـوار       ش وذلك من اجل بحث هذا الموضوع والم       أمسإلى القاهرة في وقت سابق      

  .أيضاالوطني 
  10/3/2009الرأي، األردن 

 
  في بيروت اليوم "ةالهيئة العربية الدولية إلعمار غز" إشهار .46

الهيئة العربية الدولية   '' واتحاد المهندسين العرب في بيروت اليوم        دنييناألرتشهر نقابة المهندسين    : عمان
ن الهيئة التي جاءت بفكرة من نقابة المهندسين واتحاد         أوقال نقيب المهندسين وائل السقا،       .''إلعمار غزة 

د المهندسين العرب الذي يضم كافة النقابات الهندسية العربية وهيئات اقتصادية عربيـة ودوليـة سـتعق               
  . يكون مركزها في عمانأنمؤتمرها التأسيسي اليوم في بيروت على 

  10/3/2009الرأي، األردن 
  

  حاكموا مجرمي الحرب اإلسرائيليين:  المجلس األعلى للشؤون اإلسالميةمؤتمر .47
استنكر المشاركون في مؤتمر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الـذي اختـتم            :  إسالم محمد  –القاهرة  

س األحد بالقاهرة قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير             أعماله أم 
وحذروا من التداعيات السلبية التي تنجم عن تنفيذ هذا القرار وما يتبعه من تهديـد السـتقرار المنطقـة                   

عـايير التـي تطبقهـا      وناشد المؤتمر في توصياته الختامية المجتمع الدولي تجنب ازدواجية الم         . بأكملها
مؤسساته في بعض األحيان السيما إذا كان األمر يتعلق بإسرائيل وما ترتكبه من عدوان مـستمر علـى                  

  . الشرعية الدولية
وأكدوا ضرورة استمرار المنظمات العربية واإلسالمية وجماعات حقوق اإلنسان في العـالم فـي بـذل                

ا إسرائيل من عدوانها األخير علـى غـزة واتخـاذ           الجهود من أجل تسجيل جرائم الحرب التي اقترفته       
  . اإلجراءات لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية

  9/3/2009الشرق، قطر، 
  

   في اشتباكات مع الشرطة"تحيا فلسطين"قافلة بوإصابة عضوين " مؤقتا"جاالوي يدخل مصر  .48
ن من المـرافقين لقافلـة   ي اثن، أن  أحمد حسن بكر   عن مراسلها     8/3/2009 المصريون،   ذكرت صحيفة 

 في اشتباكات مع قوات األمن المصرية، بعـد رفـضها الـسماح لهـم               اأصيب" شريان الحياة البريطانية  "
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بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وتحويلهم إلى معبر العوجـة الـذي تـسيطر عليـه                   
د القافلة، أن عقبات تواجه خـط     وأكد عضو مجلس العموم البريطاني جورج جاالوي، الذي يقو         .إسرائيل

سير القافلة بعد عرقلة السلطات المصرية دخولها القطاع عبر معبر رفح البـري، موضـحا أن هنـاك                  
وعبر جاالوي عن إصـراره الـشديد       . صعوبات تواجه القافلة التي ما زالت موجودة في مدينة العريش         

ول القطاع بدون القافلة والوفـود المرافقـة        على دخول غزة عبر معبر رفح، مشيرا إلى أنه لن يقبل بدخ           
  . لها

وكان العشرات من المشاركين في القافلة تظاهروا مرددين هتافات ضد قوات األمـن المـصرية التـي                 
 .أبلغتهم بأن القافلة لن تمر من معبر رفح، وأنه سيتم تحويلهم لمعبر العوجة الذي تسيطر عليه إسـرائيل                 

فلة مهددة باستخدام القوة في حالة رفضهم االنصياع إلـى تعليمـات            وحاصرت قوات األمن أعضاء القا    
األمن بشأن عبور القافلة من معبر العوجة، وقد وقعت اشتباكات بين بعض سـائقي الـشاحنات الـذين                  

  .أصروا على الدخول من معبر رفح وبين قوات األمن التي منعتهم
 واحدة من مدينة العريش صوب منطقة رفـح         وطلبت قوات األمن من أعضاء القافلة عدم التحرك كقافلة        

وإنما على هيئة قوافل صغيرة تحت الحراسة األمنية، ورفضت سلطات معبر رفح مطلـب جـاالوي أن                 
 شاحنة صغيرة فقط محملة باألدوية من       20يسمح للقافلة للعبور من معبر رفح، ولم توافق إال على عبور            

  .الدخول إلى المعبر
س األول بعد أن سمحت له السلطات المصرية بدخول األراضي المصرية عبر            ولحق جاالوي بالقافلة أم   

مطار القاهرة، إثر رفع اسمه مؤقتا من قوائم الممنوعين من دخول البالد، بعد اتصال هاتفي أجراه جمال                 
من واشنطن مع صفوت الشريف األمين العام للحزب وأحمـد          " الوطني"مبارك أمين السياسات بالحزب     

  .تنظيم للسماح له بالدخولعز أمين ال
 شـاحنة وحافلـة     257فإن القافلة تضم    " الوطني"ووفقا الدكتور على الدين هالل، أمين اإلعالم بالحزب         

 كيلـومتر   3.5 من الحزب الوطني ويصل طولها إلي        54 من ليبيا و   96 من بريطانيا و   107وسيارة منها   
  . شخصا645ويرافقها 
 جاالوي أكد أنه جاء إلى غزة       أن، محمد أبو عيطة  عن مراسلها   رفح    من    9/3/2009 الخليج،   وأضافت

المزعومة مكسورة الجناح كما    ” إسرائيل“صيحة انتباه للشعوب الغربية حتى تفيق من سحر         “ليطلق منها   
إلى غزة وهو مصر على أن يمضي بها عبر معـابر           ” تحيا فلسطين “، مشيراً إلى أنه سير قافلة       ”يعتقدون

، بعد وصوله للجانب المصري من الحدود       ”الخليج“وأشار جاالوي ل    . ”إسرائيلية“ليس  فلسطينية عربية و  
مع قطاع غزة بانتظار الدخول مع قافلته عن طريق معبر رفح، إلى أنه لم يجر مطلقا أي اتصاالت مـع                    

” إسـرائيل “لتسمح له بالدخول كما أشيع، مضيفا أنه من حيث األصل لم يتحدث أو يتصل ب                ” إسرائيل“
حـصلنا  “وال حياته، ولن يقوم بذلك وأصر على الدخول من معبر رفح باعتباره معبراً عربياً، وقـال                 ط

على الموافقة الرسمية من الحكومة المصرية المسؤولة عنه للعبور منه إلى غزة، حيث سـنمكث هنـاك                 
غـزة سـتقوم    يومين نعود بعدهما من دون حافالت، ألن الحكومة الفلسطينية المنتخبة بصفة شرعية في              

بتوفير مواصالت لنقلنا إلى معبر رفح ومن ثم يوفر لنا الجانب المصري حافالت أخرى حتـى مطـار                  
  .”القاهرة لنعود إلى بلدنا بعد انتهاء مهمتنا اإلنسانية

 
   واشنطن لن تعترف بحكومة بدون فياض":هارتس" .49

ية أمس أن الواليات المتحدة لن      اإلسرائيل" هارتس"كشفت صحيفة    : ب. ف.  ، أ  -محمد بشير    -رام اهللا   
وأوضحت الـصحيفة أن هـذا      ، تعترف بأي حكومة فلسطينية مقبلة اليعاد تعيين سالم فياض رئيسا لها          

الموقف األمريكي جاء في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلنتون إلـى قـادة عـرب                 
كما . ر قطاع غزة في شرم الشيخ األسبوع الماضي    وأوروبيين خالل القمة االقتصادية الدولية إلعادة إعما      
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ردا على الطلب الذي قدمته حركة فتح حـول         ، أن الحكومة النرويجية سلمت ذات الرسالة لحركة حماس       
  . تبديل فياض بمرشح مستقل

  9/3/2009عكاظ 
  

  البيت االبيض يتعهد بمواصلة مساعيه السلمية رغم استقالة حكومة فياض .50
مازالت ملتزمة بتحقيق دولتين هما اسـرائيل        لن البيت االبيض امس االول انها      اع - وكاالت   -عواصم  

وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب في سالم وامن ،على الرغم من اعالن سالم فيـاض رئـيس الـوزراء               
  .الفلسطيني استقالته

تقدم مستمر في   وقال مايك هامر المتحدث باسم مجلس االمن القومي التابع للبيت االبيض انه يتوقع رؤية               
السالم بين العرب واسرائيل حتى مع هذه االستقالة موضحا انهذه الحكومة قطعت اشواطا كبيـرة فـي                 

  .توفير الشفافية والمحاسبة واالمن والتي ستكون اساسية في تحقيق حل يقوم على اساس دولتين
م تمشيا مع مباديء اللجنة     وقال هامر نتوقع ان تواصل اي حكومة فلسطينية تشكل في المستقبل هذا التقد            

الرباعية وبما يتالئم مع رؤية عباس في اشارة الى لجنة الوساطة الرباعية للسالم في الـشرق االوسـط                  
  .التي تضم الواليات المتحدة وروسيا واالمم المتحدة واالتحاد االوروبي

  9/3/2009الرأي، األردن 
  

   الجيش الصهيوني عائالت فلسطينية بأكملهاأبادهكذا  .51
  نواف الزرو

او نكبوي  .. او زلزالي .. او بركاني .. او إعصاري .. ما جرى في غزة ربما يرتقي الى مستوى تسونامي        
ان جاز القول ، فكافة مفردات المحرقة ـ الكارثة المجازرية مهما بلغت درجات ومقاييس وشدة وقعهـا   

ا ان تختصر ما جرى بعبـارات       لن يكون بمقدورها أن تعبر تعبيرا حقيقيا عما حدث ولن يكون بمقدوره           
  .االلم والمأساة والوجع الكبير

 يوما طفحت كلها بمـشاهد مروعـة قاسـية ،           22فبعد هذه الحرب المحارقية التي تواصلت على مدى         
استيقظت غزة لتتفقد جراحا كبيرة غائرة ، غرستها الحرب ـ المحرقة في خاصرتها ، وشوهت خارطة  

  .تفاصيلها الجميلة
شديد االتساع لدرجة أفقدت أقالمنـا القـدرة علـى          "هذه المرة وفق صورة قلمية فلسطينية       وحجم الوجع   

  ".النطق ، ولم نعد ندري من أين نبدأ؟ من شرق الحزن أم من جنوبه؟ من شماله أم من غربه؟
يتعثرون بدمعة ساخنة ، أو بقصة دامية ، أو مشاهد مريرة ال يمكـن لكـل                " فمع كل خطوة كانوا هناك    

  ".ات الدنيا أن تلتقط دموعهاكامير
ان تلك الجولة الحربية هي االكثر نزفا في النزاع ـ  "فواقع المشهد الفلسطيني الراهن على ارض القطاع

ان ايام العدوان كانت األكثر دموية في تاريخ االحـتالل  " ، و2008" ـ  12 ـ  30 -يديعوت احرونوت 
 ، وصفها مركز حقوقي فلسطيني غزة 2009" ـ  1 ـ  2 قدس برس -)آي. بي. يو( عاماً 41لغزة منذ 

ـ "  عاماً 41األكثر دموية واالشد وحشية في تاريخ االحتالل اإلسرائيلي للقطاع منذ           "بأنها   الغـارات  "، ف
 ـ  12 ـ  29 اإلثنـين  -اإلسرائيلية غيرت معالم قطاع غزة وأبادت عائالت بأكملها فلـسطين اليـوم   

 30 الحياة الجديدة    -رجاء غزة وحتى القبور باتت صعبة المنال،        رائحة الموت تفوح من كل أ     "، و "2008
القصف يبيد تسعة أطفال في غزة وهم نيام قدس "و" الفظائع تتالحق"، و" صورة قلمية- 2008 ـ  12ـ 

مشفى "، و" وطفلة.. ثالثة أشقاء .. يبيد خمس شقيقات " ، وكذلك 2008" ـ  12 ـ  29 اإلثنين -برس 
 2009" ـ  01 ـ  24ـرب ـ  48عــ.. ركن فيه حكاية وعلى كل سرير مأساةالشفاء في غزة في كل

جنـود  .. ان ذئاب بشرية من بني صهيون على جسد الطفـل إبـراهيم           "، ووصل االجرام الى مستوى      
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 ، وفاقـت  2009" ـ  1 ـ  14 اسالم اون اليـن  - الحقيقة الدولية -إسرائيليون يتدربون على القنص 
 ـ  01 ـ  06 الثالثاء -حتالل يذبح األطفال واألسر والمقاومة تواجه الخليج اخذ اال"الجرائم التصور فـ

.. واالطراف متطايرة   .. ان يوم السبت االول في العدوان كان اسودا ، فالجثث بال رؤوس           " ، بل    2009"
 ، فاخذ نعمان 2008" ـ  12 ـ  28وكان هناك احياء يبحثون عن احبائهم وسط عشرات الجثث ـ معا  

  ..قتلوا زوجتي أبنائي بيتي دجاجي ، برتقالي ، و:"حي التفاح في غزة يبكي صارخا شبورة من 
، وكـان  " أين أحمد؟ وأيـن شـمس؟  " ، باحثا عن فلذات كبده 2009" ـ  1 ـ  19 اإلثنين - وكاالت -

لقـد  .. مات أبنائي الـستة .. قتلوا زوجتي .. لم يبق لي أحد ، دمر االحتالل بيتي       : "يصرخ بغضب حزين  
  ".ي وحيداتركون

  ...".شادي.. مروة.. شمس.. أحمد: "بصوت أقرب للهذيان بدأ ينادي على أحبة رحلوا ولن يعودوا"و
ووفق التقارير الفلسطينية فقد اشتدت المحرقة اإلسرائيلية في قطاع غزة من يوم ليوم وعلى مدى اسابيع                

ـ    حسب الشهادات والـصور القلميـة      ، و " ذبح األطفال والنساء والعائالت الكاملة    " العدوان ، وتميزت ب
 تفوح من كل أرجاء غزة وحتى القبور باتت صـعبة المنـال ـ الحيـاة     - كانت -ان رائحة الموت "ف

 يصبحون ويمسون بين القـصف  - كانوا -ان أطفال غزة " ، الى ذلك فـ2008 ـ  12 ـ  30الجديدة 
فسية جراء القصف المتواصل يصابون بالصدمات الن"، و"2009 ـ  1 ـ  3ورعب الكوابيس ـ الجزيرة  

، بـل  "2008 ـ  12 ـ  31بحيث اخذت تظهر أعراض التبول الالإرادي والخوف من الظالم ـ سما  ...
، اذ قالت اللجنة الدولية للصليب االحمـر انهـا          " أطفال غزة يتكومون أحياء إلى جانب جثث أمهاتهم       "ان
ون الى جانب جثث امهاتهم الالئـي       عثرت على عثرت على عدد كبير من الجثث ، وعلى اطفال يجلس           "

  ".استشهدن
  ".ان دولة االحتالل ابادت عائالت باكملها"وربما يكون الخطر االبعد اجرامية في المشهد برمته 

فقد استهدفت قوات االحتالل من العائالت على سبيل المثال عائلة السموني التي ابيد من ابنائها اكثر من                 
إن :"من العائلة قائال    ) عاما( 25، ما شهد عليه نائب السموني       "  والنساء ثالثين فردا معظمهم من االطفال    

قوات االحتالل التي توغلت شرق حي الزيتون قامت بتجميع عشرات األسر من عائالتنا السموني فـي                
 مترا مربعا ، ومن ثم قامت بدكنا بالقذائف لمدة عشر دقائق حتى سقطنا جميعـا                180بيت واحد مساحته    

بعدما قامت قوات االحتالل بإمطارنا بهذا العدد من القذائف ، تحـول            "أنه  :"، مضيفا   " وشهيدبين جريح   
البيت إلى بركة من الدماء ، فمنّا من مات على الفور ، ومنّا من ظل جريحا يصارع الموت حتى فـارق               

  ".الحياة بعد ساعات
ـ        طفال في قطاع غزة ، وهم نيام       قصف تسعة أ  "ورصد مركز حقوقي قيام الطيران الحربي اإلسرائيلي ب

في " ، وشهد المركز في بيان صادر عنه أنه 2008" ـ  12 ـ  29في منازلهم ، ليلة األحد ـ االثنين ـ   
 طفالً فلسطينياً ما بين قتيل وجـريح وهـم          22مشهد من أبشع المشاهد اإلنسانية ، سقط خالل تلك الليلة           

فالت في مخيم جباليا ، شمال القطاع وهن نائمات         حيث قتلت خمس شقيقات ط    "وأضاف  ". داخل منازلهم 
داخل منزلهن ، فيما قتل ثالثة أشقاء أطفال في مخيم رفح وهم نائمون داخل منزلهم ، وطفلة تاسعة مـن              

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية    "، واستناداً لتحقيقات المركز     " مدينة غزة ، أيضاً وهي داخل منزلها      
 في مخيم جباليا ، ذو أعلى كثافة سكانية في العالم           4 من ثالثة طوابق في بلوك       مسجد عماد عقل المكون   

، وأسفر ذلك عن تدمير المسجد بالكامل ، وتدمير منزل مجاور يعود للمواطن أنور خليـل بعلوشـة ،                   
المسقوف باالسبستوس ، وانهياره على رؤوس قاطنيه ، مسبباً مقتل خمسة من طفالته ، أصغرهن فـي                 

، وكانـت الناجيـة     "  من عمرها ، فيما أصيب هو وزوجته وثالثة من أطفاله اآلخرين ، بجراح             الرابعة
، سمر  ) أعوام8(، دنيا   )  أعوام 4(جواهر  : الوحيدة رضيعة تبلغ األسبوعين من عمرها ، والشهيدات هن        

  ).عاماً( 17، تحرير ) عاماً( 14، إكرام ) عاماً( 12
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ان "  واحدة في حي التفاح شرق مدينة غزة ، وقالت مصادر طبية           كما استشهد خمسة مواطنين من عائلة     
جميع الشهداء ينتمون لعائلة بكر التي تقطن حي التفاح وان من بين الشهداء طفل في العـام االول مـن                    

 ، واكدت مصادر طبية فلسطينية فـي  2009" ـ  1 ـ  4العمر ، وطفلة في الثانية من العمر ـ سما ـ   
 سبعة افراد من عائلة ابو عيشة وصلوا اشالء من منطقة المـشتل شـمال مخـيم         ان"مشفى الشفاء بغزة    

استشهاد االب واالم وخمسة من االطفال في الغارة التـي          "، واكدت المصادر    " الشاطئ غرب مدينة غزة   
وقعت بعد ان سقطت قذيفة اطلقتها الزوارق الحربية على المنزل فمدمرت اجزاء واسعة منه ـ سـما ـ    

   ".2009 ـ 1 ـ 4
اما المشهد االشد ترويعا فكان في مدرسة الفاخورة التابعة لالونروا ، حيث استشهد فيها حوالي اربعـين                 

.. وأالجساد مقطعة وأخرى متفحمة   .. والدماء.. فلسطينيا معظمهم من االطفال ، وحيث أالشالء المتناثرة       
  ..وأصوات صراخ.. والجدران مهدمة

ـ ،...هكذا كان المشهد اذن واكثر     جنراالت االحتالل تجاوزوا في مجازرهم وجرائمهم حدود وسقوف        " ف
المحرقـة  "تلك المجازر والجرائم ، واصبحوا يقترفون منها ما يمكن ان نطلق عليه ما بعد الجريمة ، او                

المفتوحة ، وان كانت هذه المحرقة مفتوحة على نحو ارهابي لم يسبق له مثيل ضد كل ابنـاء الـشعب                    "
ني ، فانها مفتوحة على نحو اشد وابلغ وابعد اجرامية ضد اطفال فلسطين ، اذ اصـبحوا                 العربي الفلسطي 

يغطون المجزرة بمجزرة أفظع ، ويقـابلون شـجاعة         "يستهدفونهم مع سبق التبييت والترصد ، واصبحوا      
علـى  المقاتلين ، بالمزيد من إبادة األبرياء ، وبات الموت فائضاً يتجاوز قدرة من يراقبون من بعيـد ،                   

االحتمال والتماسك ، فما بالنا بمن يفيض هذا الموت في مهاجع نومهم ، وفي كل موضـع مـن رقعـة                     
  ".وجودهم ، بل ان المدمنين على الجريمة باتوا ال يعرفون متى يتوقفون ـ الحياة الجديدة

ـ                 شهادات ونقول حينما تتجمع مثل هذه االعترافات والوثائق فانها تنضاف إلى جملة اخرى طويلة مـن ال
والوثائق ومن ضمنها شهادات ضباط آخرين في الجيش اإلسرائيلي في مقابالت أجريت معهم ، والـذين                

 ، فانـه ال     1967 وفي العام    1956قاموا بالكشف عن المجازر التي نفذت ضد جنود مصريين في العام            
 تتحرك محكمة الجنايـات  يبقى عمليا سوى ان تتحرك العدالة الدولية ـ الغائبة المغيبة حتى اليوم ـ وان  

  .،..الدولية الفعالة على جبهات اخرى غير الجبهة االسرائيلية
  10/3/2009الدستور، 

  
  من يدعم الشعب الفلسطيني؟ .52

  بثينة شعبان
كانت متابعة مؤتمر المانحين في شرم الشيخ، الذي قيل إنه من أجل إعمار غزة، تجربة فريدة على أكثر                  

اء ومسؤولين على مستوى عاٍل لكنهم بدوا وكأنهم ال علم لهم بأسـباب             إذ رغم تواجد زعم   . من مستوى 
 عن قـصد    "البنى التحتية "الدمار الذي حّل في غزة، إذ لم يذكر أحد منهم طبيعة هذا العدوان، الذي دمر                

وسابق إصرار، وقتل وجرح آالف األطفال واألمهات والمدنيين، بل تمت اإلشارة إلى إعـادة اإلعمـار                
لق عن سبب الخراب ومرتكبيه، وكأن شيئا من القوانين والشرعة الدولية لم ُينتهك، كما أنه لم                بمعزل مط 

يتم التطرق إلى كيفية وصول المواد والمعدات إلى منطقة محاصرة برا وبحرا وجوا منـذ سـنين، وال                  
 الدعوة إلى   فكانت. تتمكن من الحصول على غذاء أطفالها أو دواء جرحاها عبر المعابر المغلقة بإصرار            

 رفع الحصار، كي يكون تنفيذ هذه االلتزامات ممكنا، هذا إذا ما            "ضرورة"فتح المعابر منفصلة تماما عن      
التزم المانحون فعال بالمبالغ التي وعدوا بها، إذ إن التجارب الماضية لمؤتمرات المـانحين تـدعو إلـى     

سياسي تحول إلى حدث خيري ال عالقة لـه         والنقطة األهم من هذا وذاك هو أن كل هذا النشاط ال          . اليأس
بالسبب السياسي لهذه الكارثة الدموية الكبرى، التي أنزلها الجيش اإلسرائيلي بالمدنيين الفلسطينيين، التي             

وهكذا تتحول األحداث السياسية بامتياز إلى حفالت       . تمر هذه المرة ككل مرة منذ ستين عاما دون عقاب         
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لمتحضر الحريص على ضحاياه من النساء واألطفال والالجئـين، بينمـا           خيرية، ليظهر الغرب بمظهر ا    
الحقيقة هي أن الواقع المأساوي الذي قدموا لمعالجته ناجم بالدرجة األولى عن تقصير مريع فـي اتخـاذ                  

والغريب أن هذا ما شكا منه بعض األوروبيين بأنهم يتبرعون للبناء مرة تلـو              . المواقف السياسية العادلة  
 ما يقومون ببنائه، ويستخدمون من أجل ذلك صيغة المبني للمجهـول، ألنهـم ال               "يعاد هدم "بينما  أخرى  

يريدون القول إن إسرائيل تقوم بهدم ما يبنونه، ألن مثل هذا القول يتضمن تحميل المسؤولية إلسـرائيل،                 
  .وهذا ما لم تجرؤ أي دولة غربية على القيام به إلى حد اآلن

أن بعض المسؤولين الغربيين أعطوا أنفسهم الحرية في تقرير من يمكن أن يتوصل             واألدهى من ذلك هو     
إلى نتائج من الفلسطينيين، ومن يمكن أن يتصدى لقيادة الشعب الفلسطيني، وكأن هذا قرارهم وليس قرار                

  .الشعب الذي مارس الديمقراطية وفق األسس الغربية، ومع ذلك لم يتم االعتراف بنتائج انتخاباته
اولت أن أتخيل شعور المفترشين األرض والملتحفين السماء في غزة، الذين دمرت إسرائيل منـازلهم،               ح

وقتلت أطفالهم، وهدمت مدارسهم ومصانعهم ومزارعهم ومساجدهم، وهم يسمعون عن مليـارات يـتم              
وانهم الحـق  التعهد بها، ولكن بشرط أال تصل إليهم، وأال تصل إلى ضحايا العدوان، وأال يكون لهم وإلخ          

بل أغلب الظن أن هذه المليارات ستدفع لشركات الكيان نفسه، الـذي هـدم وقتـل                . في اختيار من يبني   
وبهـذا  . ودمر، ألنه الوحيد القادر على السماح بإدخال المواد إلى غزة إذا ما تم شيء من هـذا القبيـل                  

ي غزة جرائم حرب يندى لها جبين       المعنى أصبح مؤتمر المانحين فرصة لتبرئة إسرائيل، التي ارتكبت ف         
اإلنسانية، بل ومكافأتها على عدوانها ماديا ومعنويا، بحيث أصبح هذا المؤتمر، والمـؤتمرات الـصحفية        
التي تحدثت بها وزيرة الخارجية هيالري كلينتون في المنطقة، مناسبة لتأكيد االلتزام األميركي المطلـق               

 "ديمقراطيـة " و "قيم مشتركة "نيين، وذلك لما يجمع البلدين من       بأمن إسرائيل، دون أي ذكر ألمن الفلسطي      
  .ومطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل دون أن تعترف إسرائيل بحقهم في الحرية

وبما أنه الشيء يحدث عن طريق الصدفة فقد اختار الكيان اإلسرائيلي يوم مؤتمر المانحين ذاته إلعالن                
كنية في الضفة الغربية، والقيام بهدم منزلين في حي سلوان في القـدس،              ألف وحدة استيطانية س    73بناء  

وحين سئلت وزيرة الخارجية األميركيـة      . كجزء من عملية هدم تطال آالف األشخاص وعشرات األسر        
أي . "يجب أن نرى هذه األمور في إطار أهم       "في الضفة الغربية عن رأيها في مثل هذه الجرائم، أجابت           

 الكيان من تهجير وقتل السكان األصليين وتنفيذ الخطط االستيطانية أهـم مـن حقـوق                أن تحقيق أهداف  
وفي فجر اليوم ذاته اعتقلت قوات االحتالل ثالثة عشر فلسطينيا فـي            . هؤالء الناس في أرضهم وديارهم    

  .الضفة الغربية وواصلت فرق الموت اإلسرائيلية اغتياالتها
الشعب الفلسطيني، التي لم يتم ذكرها على اإلطالق تشدد وزيـرة           بعد كل هذه الجرائم التي ترتكب بحق        

أمـا مـا    . "عمليات إطالق الصواريخ  "خارجية الواليات المتحدة على أن السالم لن يتحقق إال بعد توقف            
يحدث للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية من قصف بالصواريخ اإلسرائيلية واغتياالت ومداهمات فهـو             

تخفيـف معانـاة    "ء المجتمعين في المنتجع الجميل بشرم الشيخ، مع أنهم يؤكدون على            أمر ال يعني هؤال   
والمالحـظ أن   . ، دون التطرق إلى معالجة أسباب هذه المعاناة، أال وهـو االحـتالل            "الشعب الفلسطيني 

 بحيث يبدو وكأن القضية خيرية وليـست        "تخفيف المعاناة "المطالبة بإعادة الحقوق واألرض تحولت إلى       
  .قضية سيادة وحقوق وكرامة وحرية

وفي كل ما قيل نلحظ محاولة دق األسافين بين أبناء الشعب الواحد من خالل دعم البعض، والتحدث عن                  
دورهم الجوهري، وإلغاء البعض اآلخر إلى حين االعتراف بإسرائيل، مع أن إسرائيل ال تعترف بهم إال                

التي دأب من خاللها إلى اختصار بلـداننا إلـى مجـرد            وفي هذا استمرار لسياسات الغرب،      . كإرهابيين
أشخاص، إما يشن الحرب إلزالتهم، وإما يشن الحروب لدعمهم، في اعتراف مكشوف بالهيمنـة علـى                

وال أعلم كيف يمكن أن يفرح البعض إذا تم تضخيم دورهم على حـساب دور               . إرادة ومستقبل هذه األمة   
والقارئ للخارطة السياسية بعد إصدار حكم محكمـة الجنايـات       . يةشعوبهم، الذي ينم تقويضه أثناء العمل     
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الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بينما لم تطل هذه المحكمة أيا من مجرمي الحرب، التـي                 
شنت ضد األطفال والنساء والمدنيين في غزة، يدرك أن الخجل من الكيل بمكيالين ال مكان له بعد اليـوم     

وأن تبرير المخططات الدموية المعادية للعرب قبل، وأثناء، وبعد المحرقـة موجـودة، وأن              في الغرب،   
الغرب ال يرى شعوب هذه المنطقة، بل يرى أرضها وثرواتها، ويخترع األسـاليب التـي تمكنـه مـن                   

 ولكن السؤال الجوهري هو منذ متى كان    . امتصاص هذه الثروات، بينما يبقى أهل الديار مشردين وفقراء        
المحتلون والمستوطنون يتعاملون مع حقوق الشعوب سواء أكان األمر في أفريقيا أو اليوم في فلـسطين،                
أولم يمتص الغرب ثروات أفريقيا ويترك أهلها في فقر مدقع بعد أن عملوا في استخراج مناجم الـذهب                  

من أين افترضنا   . عيدوغيرها، التي لم تغير من حياتهم شيئا، وعادت باالزدهار على شعوب هناك في الب             
أن الغرب عادل ومنصف وملتزم بالقوانين والشرعة الدولية؟ حقيقة األمر هي أن الغرب صاغ القـوانين            
الدولية التي تزيده قوة، وصاغ االقتصاد الذي يزيده ثروة، وصاغ أساليب التسلح التـي تزيـده هيمنـة،                  

كشف مؤتمر المـانحين ومـا تـاله أن هـذا           فلماذا نفترض أنه قادم إلحقاق الحق ونصرة المظلوم؟ لقد          
االفتراض وهم، وأنه يجب االعتماد على الذات للدفاع عن شعوبنا، ورفض الظلم، والهيمنة، واالحتالل،              

لم يجتمع هؤالء لنـصرة الـشعب       . مهما طال أمد التضحيات ألن البديل هو هدر للكرامة والحياة الحرة          
 القرار ضد البشير لنصرة دارفور الغنية بالنفط واليورانيوم، بل          الفلسطيني بل لتمزيقه وتكبيله، ولم يتخذ     

  .لتمزيق السودان ونهب خيراته
الواليات المتحدة أكدت التزامها بأمن إسرائيل، أي باستمرار االحتالل واالستيطان اليهـودي لفلـسطين              

 الذي سمعناه في الخطـب      "التغيير"وشعبها، فمن إذاً يجب أن يلتزم بأمن المدنيين الفلسطينيين؟ وأين هو            
الرنانة التي لن تحرر الشعب الفلسطيني من قيود االستعباد اإلسرائيلي؟ لقد تخلـت الواليـات المتحـدة،       
وأوروبا منذ ستين عاما وما زالت عن أمن الشعب الفلسطيني، وحرمته من حقه في الحرية، فـأين هـو                   

  !؟ سؤال يطرحه األطفال الشهداء في غزة"التغيير"
  9/3/2009األوسط الشرق 

  
   العادة اعمار غزةالمشروطالتمويل  .53

  محمود عوض
 التي جرى فرضها على منطقتنا منذ سنوات، من العراق إلى الـسودان إلـى               "الفوضى الخالقة "في ظل   

في الذروة بـالطبع    .  ساعة في هذا الشهر لكي تلخص جانباً من المشهد         24الصومال وما يستجد، جاءت     
 16 دولـة و 71قد مؤتمر في شرم الشيخ إلعادة إعمار قطاع غزة بمـشاركة   نجاح مصر في ترتيب وع    

 4وحسب البيان الختامي للمؤتمر فإن الدول المانحة تعهدت بتقديم مساعدات تـصل إلـى               . منظمة دولية 
 مليـون   552 بليون دوالر من دول الخليج و      1.65 مليون دوالر لسنتين مقبلتين، من بينها        481باليين و 

  . مليون دوالر من الواليات المتحدة900مفوضية األوروبية مجتمعة ودوالر من ال
ويبـدو أن   . تجاوزت الوعود بالمساعدات إذن كل التوقعات التي كانت سائدة حتى اليوم السابق للمؤتمر            

هذا هو ما جعل السلطة الفلسطينية في رام اهللا تتقدم إلى الجامعة العربية بالقاهرة في اليوم التالي طالبـة                   
دعم يصل إلى خمسمئة مليون دوالر مـن أجـل دعـم            . عماً إضافياً آخر من الدول العربية لميزانيتها      د

مواجهة االحتياجات اإلنسانية والصحية الطارئـة نتيجـة   "ميزانيتها السنوية كعنوان أول، أو لتمكينها من     
مة العربية في بيـروت     وكما هو معروف فإنه منذ الق     .  على قطاع غزة كعنوان بديل     "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 إلـى         . الدول العربية بحسب نسب مساهماتها في ميزانية الجامعة العربية        

لغ وهو ما ساهم بدوره في عملية فساد وإفساد         الدول العربية كشف حساب أوال بأول عن مصير تلك المبا         
سجلها البنك الدولي واالتحاد األوروبي، كما أن كل دوالر يذهب إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا يـتم                  
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توريده أوالً إلى بنوك إسرائيلية ليخرج منها تالياً إلى الفلسطينيين بالشيكل اإلسـرائيلي حـسب اتفاقـات             
  .لسلطة الفلسطينيةسابقة بين إسرائيل وا

وزادت من وحـشيته    . من قبل مؤتمر شرم الشيخ ومن بعده استمر الحصار اإلسرائيلي ضد قطاع غزة            
 يوماً أعلنت إسرائيل بعدها وقف إطالق النار من جانـب           22حرب إسرائيل على القطاع التي استمرت       

 "حماس"صارها بوجود حركة    إسرائيل تحججت في ح   . واحد حتى تستمر طليقة األيدي كما اعتادت سابقاً       
كانـت  ) والـضفة الغربيـة   (لكن غارات إسرائيل التدميرية في قطاع غـزة         . في السلطة في قطاع غزة    

في مرحلـة   . 2006) يناير( قبل انتخابات كانون الثاني      "حماس" قبل   "فتح"مستمرة في ظل سيطرة حركة      
لفلسطينية سمحت إسرائيل للسلطة الوليـدة      ترويج إسرائيل المبكر التفاق أوسلو مثال مع منظمة التحرير ا         

وكانت سمحت لها أيضاً من حيث المبـدأ        .  بتدميره تماماً  2000بافتتاح مطار في غزة لكي تقوم في سنة         
ومع أن الواليات المتحدة كانـت      . بفتح ميناء بحري لغزة وتسيير خط حافالت يربط غزة بالضفة الغربية          

 إال أن إسـرائيل     2005) نـوفمبر (لك االتفاق في تشرين الثاني      هي التي توسطت لدى إسرائيل إلبرام ذ      
وفي الحرب األخيرة ضد غزة امتد التدمير اإلسرائيلي        . ألغت موافقتها تالياً إحكاماً لحصارها ضد القطاع      

ليشمل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة بما جعل السكرتير العام لألمم المتحـدة، وهـو الهـادئ                
  .بكلمات غاضبة وهو يقف بين أنقاض أحد مباني األمم المتحدة في القطاعبطبعه، ينطق 

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

وفي اللحظة التي قدمت مصر نيابة عـن        .  للتهدئة بوساطة مصرية   "حماس"تها إلى اتفاق جديد مع      بحاج
 مثل هذا االتفاق غيرت إسرائيل من قواعد اللعبة مضيفة شرطاً آخر لم تذكره سابقاً هو اإلفراج                 "حماس"

لـشيخ الـرئيس    الطلب نفسه أبرزه في خطابه في شرم ا       . "حماس"عن غلعاد شاليت الجندي األسير لدى       
تلك اإلضافة اإلسرائيلية   . الفرنسي نيكوال ساركوزي بحجة أن الجندي اإلسرائيلي األسير فرنسي األصل         

لشروط التهدئة جعلت أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر يقول أمام الكاميرات في شرم الشيخ إن ربط                 
أمر مستغرب خصوصاً أننـا     "حد هو   اتفاق التهدئة والسماح بإعمار غزة باإلفراج عن جندي إسرائيلي وا         

  ." ألف سجين فلسطيني في السجون اإلسرائيلية11نعلم بوجود 
أموال مؤتمر شرم الشيخ ستظل إذن موقوفة التنفيذ إلى أن تفك إسرائيل حصارها ضد قطاع غزة، ولـو                  

مـستمرة ضـد    فإزاء الوحشية اإلسرائيلية ال   . 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 الملحـة                
لكسر دائرة التدمير واإلعمار في قطاع غزة وطالبوا إسـرائيل بـاالحترام الكامـل للقـانونين الـدولي                

لكـن وزيـر خارجيـة      . ية للقطاع واإلنساني ووقف استهداف أو تدمير البنية التحتية المدنية واالقتصاد        
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 إسـرائيل المنـشآت            . مالية أو تعهدات من أجل إعمار غزة      
. " دولية قبل دفع أي مبالغ حتى ال يتكرر األمـر          نحن نريد ضمانات  . التي نعمرها كما حدث في السابق     

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

قد شاهد بنفسه حجم ومستوى التدمير الذي ألحقته إسرائيل في قطـاع            فقط كان الوزير النرويجي     . المئة
غزة في حربها األخيرة فبدأ يكرر دعوته إلى الحكومة اإلسرائيلية القادمة بضرورة أن تؤكـد التزامهـا                 

  .الدائم والمستمر بحل الدولتين، اي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل
ون كررت أيضاً التزام بالدها بحل الدولتين لكن هذا الحـل معلـن             وزيرة خارجية أميركا هيالري كلينت    

، ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس جاءت إلى       2002وقائم كونه التزاماً أميركياً بلسان جورج بوش منذ         
 مرة، بينما قامت اإلدارة األميركية نفسها بعمل كل ما يقطع الطريق أمام هذا الحل               19إسرائيل والمنطقة   
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هيالري كلينتون وزيرة الخارجية في اإلدارة الجديدة، مع ذلك حرصت على أن تعلن             .  الواقع على أرض 
لن تقـع فـي     "في شرم الشيخ أنها حصلت على ضمانات من محمود عباس وسلطته بأن أموال اإلعمار               

  . الحاكمة في قطاع غزة"حماس" بما يفيد إبعادها تماماً عن حركة "األيدى الخطأ
وبنيامين نتانياهو في اليوم التالي     ، في كرره شمعون بيريز رئيس إسرائيل في اليوم نفسه        هذا اللغم اإلضا  

 تعلن استنكارها إعمار غـزة      "حماس"وشدد عليه الرئيس الفرنسي بصياغة مختلفة، بما جعل أصواتاً في           
ي بعـد أن    والواقع إن هذا الشرط اإلضافي سيصبح عائقاً جديداً أمام الدور المـصر           . عن طريق رام اهللا   

 لتـشجيعهم  "فتح" و "حماس"كانت مصر قد جمعت في القاهرة قبل أيام من مؤتمر شرم الشيخ بين ممثلي         
على المضي في طريق تشكيل حكومة توافق قبل نهاية الشهر الجاري، وبذلك يصبح مفترضاً أن تتـولى      

  .تلك الحكومة اإلشراف على إعادة اإلعمار في قطاع غزة والضفة الغربية معاً
 بـين   2006) يونيو(كان ذلك االتفاق هو أول خطوة جادة لتسوية الشقاق المتفاقم منذ منتصف حزيران              

 "حمـاس " أكثر اسـتقواء علـى       "فتح"والشروط اإلسرائيلية األميركية الجديدة ستجعل      . "حماس" و   "فتح"
طـاء ال يقـل عـن       وفي أي حال فإن سجل كل منهما في األخ        .  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               
  ."صندوق الخليج"خالل 

ضوعي هو عدم تسييس أموال اإلعمار من األساس وتركيزها فـي آليـة             في وضع آخر كان الحل المو     
 وأيضا تطفل   "حماس" وايديولوجية   "فتح"فلسطينية عربية من خبراء وليس سياسيين وبذلك يتم تفادي فساد           

  ."الوضع اآلخر"لكننا هنا لسنا في ذلك . إسرائيل) بل رقابة(
ففـي  .  شرم الشيخ واألصل كما جرى في إسرائيل       نحن فقط أمام تقاطع بارز بين الصورة كما بدت في         

يوم اجتماع شرم الشيخ نفسه كانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي تكشف عن خطط أعدها وزير اإلسكان ببناء                
وحينمـا  .  ألف مستوطن جديـد هنـاك      280 ألف مسكن جديد في الضفة الغربية المحتلة الستيعاب          73

ى إسرائيل لم تشر بالمرة إلى المـستوطنات اإلسـرائيلية،          غادرت وزيرة الخارجية شرم الشيخ متجهة إل      
  .وهكذا لخّص يوم واحد تقاطعات عقود بينما السالم في المنطقة ال يزال أبعد مناالً. قديمها وجديدها

  9/3/2009 الحياة،
  

   ان تشجع قيام حكومة وحدة فلسطينية"اسرائيل"على  .54
  اسرة التحرير -" هآرتس"

راء الفلسطيني سالم فياض، وان كانت غير مطلقة او نهائية، اال انها تؤشر الـى              بيان استقالة رئيس الوز   
االستقالة، التـي عللـت     . الخطوة الفلسطينية التالية التي ستستدعي من اسرائيل اعادة النظر في سياستها          

 بالرغبة في ازالة عائق في الطريق الى اقامة حكومة وحدة فلسطينية، مشروطة باقامة حكومـة توافـق                
المساعي العظيمة التي توظفهـا مـصر،       . فتح، حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على وزرائها ورئيسها       

الى جانب السعودية، تشجيعا القامة الحكومة، الخطاب المتصالح بين فتح وحماس الـى جانـب التطلـع           
ى احتماالت حقيقيـة     اذار، تشير ال   29القامة حكومة كهذه قبل قمة الجامعة العربية المتوقع انعقادها في           

 التي تعهدت بها الدول المانحة      - مليار دوالر    5 اكثر من    -فضال عن ذلك، فان المبالغ الهائلة       . باقامتها
ولكن ليس فقط   . للسلطة الفلسطينية العمار غزة، منوطة باقامة حكومة فلسطينية موحدة تعترف باسرائيل          

هذه فرصة جديدة اللغاء الكرات التي      . مصالحةلفتح وحماس توجد االن مصلحة عاجلة في التوصل الى          
الـصراع  . ، مقاطعة حكومة حماس وحكومة الوحدة الفلسطينية السابقة       2006اتخذتها اسرائيل في العام     

العنيف بين الفصائل الفلسطينية اثبت السرائيل كم يمكن للسياسة الفلسطينية الداخلية ان تؤثر على سياسة               
 حكومة فلسطينية واحدة وان كانت ال تضمن مسيرة سياسية حثيثة ولكـن             .اسرائيل وعلى امن مواطنيها   
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حيال فشل المسيرة السياسية حتى االن وفي ضوء االحتمال الطفيف بان تشكل حكومة نتنيـاهو شـريكا                 
مقابل ذلك، فان حكومة فلـسطينية      . اسرائيليا لمفاوضات سياسية، فسيكون من الواقعي تخفيض التوقعات       

 حماس مشاركة فيها، وربما بسبب مشاركتها فيها، كفيلة بان تشكل شريكا معقوال على              موحدة وان كانت  
  .االقل الدارة النزاع وباالساس لترتيب الحياة الطبيعية لسكان المناطق

امـا مـصر    . الواليات المتحدة والدول االوروبية تؤيد اقامة حكومة كهذه شريطة ان تعترف باسـرائيل            
 الخطوة وسيلة حيوية ليس فقط للحياة الطبيعية في فلسطين، بل وايـضا لفـك               والسعودية فتريان في هذه   

سيكون في ذلك حكمة سياسية اذا ما اعلنت اسرائيل منذ االن بانهـا هـي               . االرتباط بين حماس وايران   
  .ايضا تنضم الى السياسة الداعمة فتشجع على اقامة حكومة فلسطينية موحدة

  9/3/2009الحياة الجديدة 
  

   صفعة لهم وبصقة فى وجوهنا..رار اعتقال الرئيس البشيربعد ق .55
  فهمي هويدي
: السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا بعد قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير هـو                

ال أختلف مع ما قيل عن موقف المحكمة والمدعي         . لماذا استأسدت علينا الدول الغربية إلى هذه الدرجة؟       
السيد أوكامبو، من ازدواجية المعايير واالفتقاد إلى شجاعة محاسبة المجرمين الحقيقيين، خصوصا            العام  

وأتفق تماما مع ما قيل عن أن القرار يمثل تطورا في           . اإلسرائيليين فى فلسطين واألمريكيين فى العراق     
ي المباشـر فـي القـرن       أساليب بسط الهيمنة التي تمارسها القوى الكبرى، التى بدأت باالحتالل العسكر          
وفي أعقاب انتهاء الحرب    . التاسع عشر، الذي تحول إلى الوصاية واالنتداب بعد الحرب العالمية األولى          

الباردة، وإزاء تفرد الواليات المتحدة بصدارة المشهد الدولي، رفعت راية العولمة واهتز معهـا مفهـوم                
ان، األمين العام لألمم المتحدة آنذاك، في كلمتـه         وهو ما أعلنه صراحة السيد كوفي عن      . السيادة الوطنية 

إن فكرة السيادة أصبحت قديمة جدا، وينبغـي        : ، حين قال  )1999سبتمبر  (بمناسبة انعقاد الجمعية العامة     
تجاوزها وتوسيع دائرة التدخل الدولي للدفاع عن حقوق اإلنسان في أنحاء العالم، وهـي الـدعوة التـي                  

الشرعية على التدخل ألسباب إنسانية، الذي تحول في الممارسة العملية إلـى            فتحت الباب واسعا إلضفاء     
، كما أنها هيأت المناخ المناسب لبروز فكرة العدالة الدولية، ومن ثم ظهور المحكمة الجنائية الدولية                "حق"

  . ولالتي اختصت بمحاكمة األفراد، إلى جانب محكمة العدل الدولية المختصة بنظر المنازعات بين الد
ما حدث في ظل هذه التطورات مفهوم، ــ ذلك أن األقوياء فرضوا إرادتهم، حيث أطاحـت إسـرائيل                  

بخـصوص بطـالن إقامـة      (ومن ورائها الواليات المتحدة بقرارات مجلس األمن وحكم محكمة العدل           
ــ ولم ير أحد منهم غضاضة في حصار غزة والمذبحة التي تعرض لهـا سـكان القطـاع،                  ) الجدار
كتت العدالة والشرعية واإلنسانية عن جرائم روسيا في جمهورية الشيـشان واجتياحهـا لجورجيـا،               وس

  . وأغمض الجميع أعينهم عما فعلته الصين بالتبت
الخالصة أن العالم العربي واإلسالمي ظل الساحة الرخوة التي تمت استباحتها فدمرت أفغانستان وأذلـت               

 رأس ذرية   200شروعها النووى خطرا يهدد السلم، في حين أن         باكستان وحوصرت إيران التى اعتبر م     
لدى إسرائيل اعتبرت درعا لها يوفر السلم واألمن، في الوقت ذاته دمر العراق، وفتح على مـصراعيه                 
باب نهب فلسطين ومحاولة تصفية قضيته، وها هو السودان يتعرض للتمزيق ويـستدعى رئيـسه إلـى                 

  . هالمحاكمة بعد صدور قرار اعتقال
إن شئت فقـل إن     . هذه الصورة تسلط الضوء على جوهر المشكلة التي تعد الحالة السودانية تجسيدا لها            

المشكلة ليست فقط في أن السودان يتعرض للتمزيق وإن رئيسه مهدد باالعتقال، ولكنها أيضا في ظاهرة                
 فإن السؤال الذى يـستحق      بالتالي. استباحة المنطقة من جانب قوى الهيمنة باختالف مقاصدها ومصالحها        

لماذا وصل بنا الهوان إلى الدرجة التى أغرت تلك القوى باستباحة أمتنا، رغم كل              : البحث والمناقشة هو  
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ما تملكه من عناصر القوة المادية والبشرية؟، وإلى أن نتفق على إجابة للسؤال فينبغي أن نتريث قليال في               
 فى المرآة لنتحسس مواطن الضعف والثغرات التي تخللـت          اتهام اآلخرين، وأن نتطلع جيدا إلى وجوهنا      

واقعنا، ربما أقنعنا ذلك بأن اآلخرين استعلوا واستكبروا، وفعلوا بنا ما فعلوه ليس ألنهم أقوياء بأكثر مما                 
ينبغي، بل ألننا صرنا ضعفاء أكثر مما ينبغي، حيث امتلكنا أشياء كثيرة، ليست بينها اإلرادة المـستقلة،                 

وهو ما يدعوني إلى القول بأن القرار إذا كان صفعة للسودان، فهو            . فر لنا أسباب الكرامة والعزة    التى تو 
  .  أيضا بصقة فى وجوهنا جميعا

  9/3/2009الشرق، قطر، 
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  9/3/2009 الحياة،
  


