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  لي فياض رئاسة حكومة التوافقلن نقبل تو: مستشار هنية  .1

نفى مساعد لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أمس أن تكون حمـاس تقـدمت بـاقتراح               :  د ب أ   -غزة  
للتوافق مع حركة فتح على تأجيل موعد االنتخابات الفلسطينية المقبلة في حوار القاهرة ، معلنا رفـض                 

  .قترحةالحركة لترشيح سالم فياض لرئاسة حكومة التوافق الم
إن حماس أو الحكومة فـي غـزة لـم تجـر أي             "وقال يوسف رزقة المستشار السياسي إلسماعيل هنية        

كمـا   ".اتصاالت مباشرة أو غير مباشرة لتقديم اقتراح بشأن موعد االنتخابات المقبلة عشية حوار القاهرة   
الموعـد المفتـرض    ال حديث حاليا في أروقة حركة حماس أو الحكومة في غزة بـشأن              "أكد رزقة أنه    

إلجراء االنتخابات القادمة خاصة أن إحدى لجان المصالحة في القاهرة ستكون مكلفة ببحث هذا الملـف                
  ".والتوافق بشأنه

وشدد رزقة على أن القانون األساسي الفلسطيني ينص على ضرورة أن تجرى هذه االنتخابات في كانون                
وضوع دون هذه التاريخ واألمـر منـوط ببحـث لجـان            ال جديد في هذا الم    "ثان من العام المقبل وأنه      

  ".المصالحة
لن تقبل على اإلطالق بتكليف سالم فياض الرئيس المـستقيل  "وأعلن رزقة أن حماس والحكومة في غزة    

لحكومة تصريف األعمال الفلسطينية في رام اهللا لرئاسة حكومة التوافق الوطني المقترحـة فـي حـوار           
على اإلطالق ليس فقط ألنه ارتكب جـرائم بحـق الـشعب            ) فياض( نقبل به    لن"وقال رزقة    ". القاهرة

الفلسطيني والمقاومة في الضفة الغربية بل ألنه ال يجوز أساسا لحركة فتح وعباس ترشـيح الشخـصية                 
  ". المكلفة برئاسة الحكومة المقبلة

س البرلمانيـة التـي     ترشيح رئيس أي حكومة توافق أو غيرها هو من اختصاص كتلة حما           : "وتابع قائال 
تحظى باألغلبية البرلمانية في التشريعي الفلسطيني ولن نقبل بأي تجاوز لهذا األمر من أي كتلة أخـرى                 

ـ     ". في التشريعي  في ترشيح رئيس وزراء الحكومة المقبلة      " الحق الكامل "وأكد رزقة على تمسك حماس ب
لكن وفق برنـامج الثوابـت      "سيحدد طبيعتها   التي قال إن لجان المصالحة في القاهرة والتوافق المنتظر          

  ".الفلسطينية
وفي هذا السياق قال رزقة إنه من السابق ألوانه الحديث عن إعادة ترشيح حماس لرئيس الحكومة المقالة                 

". حتى ال يفهم بأنه اشتراط أو له تأثير سلبي عشية حوار القـاهرة            "هنية من أجل رئاسة حكومة التوافق       
باستعداده للتخلي عن رئاسة الحكومة في أي وقت في حـال التوافـق             " الدائم"هنية  لكنه عبر عن موقف     

ألن العبرة لديه ليست في الكرسي والمنصب بل بالتمـسك ببرنـامج            "على تشكيل حكومة وحدة وطنية      
  ".المقاومة والثوابت

التـشدد  "وقال  ". ال يساعد بالشكل الكافي في تهيئة أجواء الحوار       "كما اعتبر رزقة أن الموقف المصري       
  ". المصري في موضوع فتح معبر رفح البري هو أحد المؤشرات السلبية ألجواء حوار القاهرة
  10/3/2009الدستور، 
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  عقبة في طريق الحوار" سجون السلطة"وجود معتقلين سياسيين في : خريشة .2
ألوضاع في الـضفة  أكد الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن ا         :طولكرم

سـالم  "الغربية المحتلة، لم تشهد انفراجا مع انطالق جلسات الحوار الفلسطيني، وأن المتغير الوحيد، أن               
قدم استقالته من رئاسة الحكومة، أو وضع استقالته كما كانت سـابقا تحـت تـصرف الـرئيس                  " فياض

  . أي تغيير يذكر فيهامحمود عباس، موضحاً أن باقي القضايا ال يوجد" المنتهية واليته"
إن حالة من التفاؤل الحـذر تـسود أوسـاط الـشعب            ":" فلسطين" وأضاف خريشة في لقاء خاص مع       

، مشيرا إلى أن قيادات القوى      "الفلسطيني، بشكل عام، تجاه الحوار الذي سينطلق اليوم الثالثاء في القاهرة          
 الفلسطيني، لكـن فـي أجـوائهم الداخليـة          والفصائل الفلسطينية يمنحون جواً من التفاؤل العلني للشعب       
  .يتحدثون عن صعوبات كبيرة تواجه الحوار، حتى هذه اللحظة

إن األمور لم تتغير حتى هذه اللحظة، وبالتالي ما اتفق عليه من تهيئة الحوار وتنقية األجواء،                :" وأضاف  
زالوا في المعـتقالت فـي      ستصطدم بشكل أو بآخر بوجود عدد كبير من المعتقلين السياسيين، الذين ما             

وأعتبره شكالً من أشكال العقبـات       الضفة، والمفروض أن ينتهي هذا الوضع الشائن، الذي ما زال قائما،          
  .التي توضع في طريق وإنجاح هذا الحوار

وأشار خريشة، إلى أن استقالة فياض، لم تكن مفاجئة، وليست فعلية حقيقية على األرض، وإنما منذ فترة                 
وضع استقالته واستقالة حكومته في يد الرئيس المنتهية واليتـه،          " فياض" ت أخبار تقول إن     طويلة، وصل 

  .فهذا الكالم هو أمر سابق، وما جرى هو تأكيد على الموقف السابق
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الشعب الفلسطيني، يريد حكومة فلـسطينية، أن يكـون                

هم وانتمائهم ، لهذا الوطن ، وال نريد حكومـة توصـل رسـائل للخـارج ،                 شخوصها معروفين بوطنيت  
، وإنما نريد حكومة فلسطينية، تلتزم بالثوابت الفلـسطينية، وتعمـل           )إسرائيل(لألوروبيين واألمريكان و  

  .لصالح الشعب الفلسطيني، وأن ترسل رسائل للداخل الفلسطيني
ط أن يكـون برنامجهـا، برنـامج منظمـة التحريـر            وحول برنامج حكومة التوافق الفلسطيني، واشترا     

الفلسطينية، أشار إلى أن هذا الشرط تم التوافق عليه، في وثيقة الوفاق الوطني، التي أنجزها األسرى في                 
  .سجون االحتالل

  10/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لن نقبل أن تكون المنابر ألعوبة في أيدي الحركات األخرى: وزير األوقاف في السلطة .3
أكد جمال محمد بواطنة وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية  : إسالم محمد -القاهرة 

الفلسطينية أن العدو اإلسرائيلي يستهدف في عدوانه على األراضي الفلسطينية المساجد على اعتبار أنها 
حيح فنحن في فلسطين هي التي تشحن الناس ضد االحتالل اإلسرائيلي مشيرا إلى أن هذا الزعم غير ص

استطعنا جعل الخطاب الديني خطابا متوازنا يعلم الناس العقيدة بعيدا عن التطرف والغلو وخطبة الجمعة 
لم تعد ملحقا لنشرة األخبار أو تصديرا لوجهات نظر معينة بل خطبا دينية بمعنى عودة المسجد ألداء 

  .رسالته
 مسجدا 25ي استهدافها األخير لغزة قامت بتدمير وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق إن إسرائيل ف

  . مسجدا تدميرا جزئيا وبعضها بحاجة إلى إزالة كاملة وإعادة بناء من جديد52تدميرا كليا و
وأكد بواطنة أن بيع األراضي لإلسرائيليين خيانة عظمى ومن الظلم العربي واإلسالمي أن يقال إن 

  .والقهر ويضاف عليه االتهام العربيالفلسطيني باع أرضه فيجتمع عليه الظلم 
وأضاف أن حماس تحاول أن تجعل كل ما في القطاع تابعا لها وهذا ليس سرا فالوزارات في الضفة ال 
يمتد نفوذها إلى غزة ولكن نحن كحكومة مكلفة نقوم بدورنا قدر المستطاع وليس الصحافة واإلعالم 
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وأن وزارة األوقاف والشؤون الدينية تقف في الخط المجال الذي نبين من خالله كيف ندير مؤسساتنا 
  .األول للدفاع عن المسجد األقصى

لن نقبل أن تكون : وردا على سؤال حول انقسام المرجعيات الدينية في فلسطين بين حماس وفتح قال
م المنابر ألعوبة في أيدي الحركات األخرى وأعتقد أن خطباءنا حين يتحدثون ينطلقون من سماحة اإلسال

وال ينطلقون من حركة وحين يوجد من يحصر نفسه في نطاق الحزبية الضيق أو ناطق باسم حركة أو 
حزب فهو يرسخ لهذا الخالف وفي كل المساجد التابعة لنا قلنا لهم لن نقبل أن تكون خطبة الجمعة بيان 

  .حركة أو وجهة نظر سياسية
 10/3/2009الشرق، قطر، 

  
   تتعاون مع حماسالسلطة تتحدث عن تفكيك شبكة .4

 صرح مصدر أمني فلسطيني بارز بأن السلطة الفلسطينية فككت مؤخرا شبكة من عناصر األمن :أ.ب.د
، وتقوم بجمع معلومات استخباراتية عن أماكن تواجد وتحركات كبار ”حماس“كانت تتعاون مع حركة 

 الشبكة كان يقودها نشرتها، أمس، إن” يديعوت أحرونوت“وقال المصدر لصحيفة  .مسؤولي السلطة
ومن  .ضابط استخبارات يقطن في مخيم الجلزون لالجئين قرب رام اهللا وقد تم اعتقاله مع أربعة آخرين

محادثات (فتح تعمد إلى تقويض “، مؤكداً أن ”مزاعم فتح“بغزة ” حماس“جانبه، نفى مسؤول من 
  .”وتنشر أكاذيب رخيصة) المصالحة

 10/3/2009الخليج، 
  

   الفلسطيني الخمس تبدأ اجتماعاتها في القاهرة اليوم لجان الحوار .5
تبدأ أعمال لجان الحوار الوطني الفلسطيني الخمس قبل ظهر اليوم في :  جيهان الحسيني-القاهرة 

القاهرة، بجلسة افتتاحية تبدأ بكلمة يلقيها كل من رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان 
 أبو الغيط واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، لينطلق بعدها ووزير الخارجية المصري أحمد

  .عمل كل لجنة بشكل منفصل
 الفلسطيني، وهي األمن –في غضون ذلك، يبدأ اليوم عمل اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار الفلسطيني 

، ممثل الحركة "تحف"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة . والحكومة والمنظمة واالنتخابات والمصالحة
في لجنة المنظمة زكريا األغا إن العناوين الرئيسة التي ستعمل وفقها اللجنة هي، أوالً أن منظمة التحرير 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وثانياً العمل على ضم كل القوى الفلسطينية الموجودة 

علينا أن "يجب أن تنضما الى منظمة التحرير، ثم " الجهاد اإلسالمي"و " حماس"في الساحة، مضيفاً أن 
، مشيراً إلى أن هناك مجموعة قوى مشتركة يمكن تفعيلها لتوحيد "نتفق جميعاً على برنامج المنظمة

البرنامج، ثم بعد ذلك البحث في تشكيل هياكل المنظمة وفي كيفية تفعيل أطرها، ومن ضمنها االنتخابات 
وأعرب عن أمله في أن تحقق .  تمثيل جميع القوى الفلسطينية فيهإلعداد مجلس وطني جديد لضمان

ال مجال آخر سوى : "جلسات الحوار التوافق، وأن يتم الوصول إلى اتفاق مصالحة ينهي االنقسام، وقال
  ".الوحدة الفلسطينية، وليس أمامنا خيار آخر سواه

هذه تكهنات تتردد، : "ائب الوزارية، وقاللتقاسم الحق" حماس"و " فتح"ونفى األغا ما تردد عن اتفاق بين 
ورجح أن يعقد لقاء ثنائي بين الحركتين قبيل بدء عمل ". لكنني أؤكد أنه ليس لها أي أساس من الصحة

اللجان التي من المفترض أن تبدأ صباح اليوم في مبنى جهاز االستخبارات المصرية في ضاحية القبة 
تماع بين الحركتين هو الثاني، وان األول من المفترض أن يكون شرق القاهرة، الفتاً إلى أن هذا االج

عقد مساء أمس، وهو أول اجتماع بين الحركتين على مستوى قيادي منذ اجتماعات حوار القاهرة نهاية 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1369:         العدد       10/3/2009الثالثاء  :التاريخ

كل من الحركتين كان لديه انشغاله، ثم أن وفدي حماس سافرا إلى دمشق : "وقال. الشهر الماضي
  ".وإيران
 لرئاسة الحكومة رجل أكاديمي في قائمة المستقلين هو ياسر الدارية بينما رجحت مرشحنا: "واضاف

، الفتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر "مصادر أخرى رجل االقتصاد الفلسطيني منيب المصري
عرفات كان رشح المصري رئيساً للحكومة باعتباره شخصية فلسطينية وطنية قدم خدمات شتى للقضية 

  .لسطينية ودعم المنظمةالف
هي التي " حماس"إن " الحياة"لـ " حماس"وعلى صعيد حكومة التوافق الوطني، قال قيادي رفيع في 

ستسمي رئيس الحكومة، وكذلك الحقائب الوزارية السيادية، بما فيها الخارجية، الفتاً إلى أن هناك قيادات 
القاتها الدولية متميزة، في تلميح إلى المستشار في أسماء بارزة في الحركة لديها القدرة على التفاوض وع

  .غازي حمد" حماس"الحكومة المقالة أحمد يوسف والقيادي في 
، الفتاً "حمساوية"لن تتمسك بضرورة أن تشغل الحقائب الوزارية أسماء " حماس"وشدد المصدر على أن 

وأكد رفض الحركة أن يشغل رئيس . من الحركة" فيتو"إلى ضرورة أال تشغل هذه الوظائف أسماء عليها 
مستحيل أن نقبل لمن قطع : "الحكومة الفلسطينية المستقيل سالم فياض موقع رئاسة الحكومة المقبلة، وقال
  ".الرواتب عن الموظفين بسبب انتماءاتهم للحركة أن يشغل مثل هذا الموقع

اس تريد أن يكون رئيس الحكومة حم: "رجح أن يرأس فياض الحكومة المقبلة، وقال" فتح"لكن قياديا في 
من غزة طالما أن الرئيس من الضفة، لكن ال استبعد أن يشغل فياض موقع رئاسة الحكومة في حال 
استجاب لمطالب حماس التي تتلخص بتثبيت الكوادر التي وظفـتها خالل فترة الحسم والتي يبلغ تعدادها 

ات الدولة، باإلضافة إلى أنها ترى أن قطع تطالب بضمهم لمؤسس" حماس"، موضحاً أن " الف موظف20
: الرواتب ليس شرعياً وتطالب بتحويل جميع المبالغ التي قطعت من الرواتب إلى صندوقها، مضيفاً

يجوز أيضاً أن ترفع حماس سقف مطالبها وأن توافق على تولي فياض الحكومة وفق شروط محددة يتم "
  ".االستجابة لها

ة المقبلة أن تكون مشكّلة من مجموعة متجانسة، خصوصاً أنها ستكون وأوضح أن المهم في الحكوم
خدمية، مرجحاً أن تضم شخصيات غير واضحة بانتماءاتها الحزبية حتى يمكنها إصالح الوضع الداخلي 

  .وترسيخ المصالحة
  10/3/2009الحياة، 

  
  خالد مشعل لن يحضر حوارات القاهرة: الزهار .6

لقيادي البارز في حركة حماس اليوم االثنين أن تجري لقاءات بين وفـدي              توقع محمود الزهار ا    :القاهرة
وقال  .حركتي حماس وفتح في القاهرة تهيئة ألجواء الحوار، عشية اجتماع لجان العمل المشتركة الثالثاء             

الزهار في تصريحات تليفزيونية إن وفد حركته سيكتمل مساء االثنين بوصول باقي عناصر الوفد مـن                
غربية وقطاع غزة ومن الخارج، على أن تبدأ الحوارات بشأن الوفـاق والمـصالحة الوطنيـة                الضفة ال 
ونفى الزهار إمكانية حضور خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للمشاركة في              .الفلسطينية

 كما نفى قيادي حماس وجود أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة المتوقع أن تـشكل نهايـة               .جلسات الحوار 
  .الشهر الجاري
إن كل ما يتداول في وسائل اإلعالم من احتمال تكليف جمال الخـضري رئـيس اللجنـة                 "وقال الزهار   

الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة أو غيره كرئيس للوزراء، مجرد كالم رفض الخـوض فيـه                 
  ".كونه كالم إعالم

  10/3/2009القدس العربي، 
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  تمهيداً للحوار ع ابو مرزوق يعقد اجتماعا مع قري .7
القـدس  "قال مصدر مسؤول في حركة حماس لـ :القاهرة ـ الناصرة ـ اشرف الهور وزهير اندراوس  

ان رئيس وفد حركته الدكتور موسى ابو مرزوق الذي وصل في وقت متأخر من ليل االثنين مع                 " العربي
تذليل اي عقبات قـد تطـرأ       ل"باقي وفد الحركة من سورية عقد اجتماعا مع رئيس وفد فتح احمد قريع،              
  ".خالل عمل اللجان، ولتمهيد االجواء النطالق عمل اللجان بشكل ايجابي

، وتوقـع ان تثمـر      "عازمة على اجراء المصالحة التي ترعاها مـصر       "واكد المصدر ان حركة حماس      
  .الحوارات في نهايتها عن عقد المصالحة الداخلية

دة سياسية لدى المشاركين في الحوار الوطني الفلـسطيني         وأعرب ابو مرزوق عن اعتقاده ان هناك ارا       
  .بعدم االذعان لالمالءات الخارجية

هناك ارادة سياسية لدى الجميـع      "ونقلت وكالة انباء الشرق االوسط المصرية عن ابو مرزوق قوله امس            
ة خاصة الشعب   تضع في إعتبارها عدم التفاتها للتأثيرات الخارجية واالمالءات التي ال تخدم أحدا وبصف            

  ".الفلسطيني
، مؤكـدا ثقتـه فـي أن        "التنازل من قبل اي طرف هو تنازل من أجل الشعب الفلسطيني          "وأشار الى ان    

  ".الجميع حريص على هذه المساهمة والتي ستكون هي مساحة الحوار الوطني الفلسطيني"
نسخة منـه ان وفـد    " بيالقدس العر "الى ذلك، اكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح تلقت            

 ".يحمل رؤية واضحة من اجل انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية"حركته 
  10/3/2009القدس العربي، 

  
  االتفاق في القاهرة ليس أحد شروط قمة الدوحة : قريع .8

  وصل إلى القاهرة امس أحمد قريع رئيس وفد حركة فتح في الحـوار             :  وكاالت االنبا  -رام اهللا ، غزة     
واعلن قريع أن التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي في حوار القـاهرة لـيس احـد                . الوطني الفلسطيني 

إن الحوار ليس احد متطلبات القمة      "وقال   .شروط القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري        
إنجازه هو مطالبات   العربية في الدوحة وإنما هو مطلب فلسطيني وعربي وأصبح مطلبا دوليا وإنجاحه و            

من الجيد جدا إذا ما ذهبنا إلى القمـة العربيـة فـي             "، مضيفا   " عربية وإسالمية ودولية وطبعا فلسطينية    
محمـود عبـاس ورئـيس    ) الفلسطيني( الدوحة ونحن متفقون إذ من الممكن أن يتوجه إلى هناك الرئيس   

  ".الحكومة وآخرون هذا إذا ما تم تشكيل حكومة قبل القمة
 أيام من المفترض أن  10خالل  "ر قريع ان المدة النهاء اللجان الخمس اعمالها ليست محددة ، وقال             واعتب

نتوصل إلى اتفاق ، ولكن عدم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك الحين ال يعني نهاية الكون فمن الممكـن أن                    
مة التـي سـيتم     وأكد أن موضوع أسماء أعضاء الحكو      ".نجلس عدة أيام أخرى لحين الوصول إلى اتفاق       

ال "التوافق بشأنها بين الفصائل الفلسطينية لم يطرح إطالقا في الحوارات التي جرت حتـى اآلن ، وقـال                 
األسماء هي قـضية    ..اعتقد أن الحوار هو الذي سيبحث في األسماء ، فالحوار سيضع األسس والمبادئ              

  ".تبحث الحقا ما بين الرئيس وقيادات الفصائل
  10/3/2009الدستور، 

  
  حماس تعلن أنها لن تقبل بفياض رئيسا لحكومة التوافق الوطني المرتقبة .9

 عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزالمن عمان، أن  10/3/2009السبيل، األردن، ذكرت 
لعبة تكتيكية تمت بمعرفة محمود عباس وبعض القوى " أن استقالة سالم فياض ال تعدو كونها اعتبر 
غير حقيقية "عبر الهاتف من دمشق، اعتبر استقالة فياض " السبيل"نزال الذي تحدث لـ  وقال ".اإلقليمية

وتهدف إلعادة تعويم فياض كمقدمة لطرحه ليكون رئيسا للوزراء في حكومة الوفاق الوطني المقبلة، 
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ياض ويرى نزال في استقالة ف. على اعتبار أنه مستقل وأنه لم يعد يشكل طرفا في االنقسام الفلسطيني
  ".لعبة مكشوفة وحماس لن تقبل بسالم فياض رئيسا ألي حكومة فلسطينية قادمة"

اسـماعيل رضـوان    ، أن   رام اهللا مراسلها من   وليد عوض    عن 10/3/2009القدس العربي،   وأضافت  
 على رفض الحركة الي تدخل اجنبي في الشأن الفلسطيني الداخلي مؤكدا علـى ان                شدد القيادي بحماس 
برئاسة الحكومة المقبلة واعضائها والية عمل برنامجها انما هو خاضع للحوار الفلـسطيني             كل ما يتعلق    

  .الذي سيتم في القاهرة، فهناك لجنة الحكومة المكلفة بهذه المهام
  

  حماس في لجان الحوار الخمس   اسماً سيمثلون13تحصل على " فلسطين اليوم" .10
كة سلمت الجانـب المـصري مـؤخراً أسـماء     أن الحر" حماس"ذكرت مصادر مطلعة في حركة  : غزة

  . أعضائها في لجان الحوار الخمس المقرر أن تبدأ عملها يوم غد الثالثاء في القاهرة
  :لجنة منظمة التحرير الفلسطينية-

يترأس الدكتور موسى أبو مرزوق، وفد الحركة في هذه اللجنة، وبعضوية الـدكتور محمـود الزهـار،                 
  .وسامي خاطر

  :الحة لجنة المص-
  .برئاسة المهندس نزار عوض اهللا، وعضوية الدكتور محمد عوض، والدكتور يونس األسطل

  : لجنة االنتخابات-
  .برئاسة محمد فرج الغول، وعضوية محمد عابد

  : لجنة األجهزة األمنية-
  .برئاسة المهندس إسماعيل األشقر، وعضوية أيمن نوفل، وإياد الدجني

  : لجنة الحكومة-
 كتور خليل الحية، وعضوية ياسر حرببرئاسة الد

  9/3/2008وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  شارك في لجنة الحوار ن سنالمشاركة بأي حكومة فلسطينية لكنطمح بانال : الجهاد .11
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي على لسان القيادي في        : ، وكاالت  حامد جاد ورلى الهباهبة    -القاهرة- غزة  

دي أنها ال تطمح بالمشاركة بأي حكومة فلسطينية لكنها ستشارك فـي لجنـة الحـوار              الحركة محمد الهن  
الخاصة بتشكيل حكومة التوافق وستطرح صيغ تكون مقبولة لدى الطرفين وستساهم بتقريـب وجهـات               

  .النظر بشأن شكل وسياسة ووزراء ورئيس هذه الحكومة
إن الحوار يناقش مـسائل معقـدة تحتـاج         "س  وقال الهندي قبيل مغادرة وفد الحركة لمعبر رفح ظهر أم         

لصبر وجهد كبيرين متوقعا أن تكون النوايا صادقة لدى الجميع إلنجاح الحوار فجهود المخلصين سـنبدأ                
  ".بتفكيك األزمة الفلسطينية الحالية، وأن الجهاد سيشارك بأغلب اللجان لحل القضايا العالقة

  10/3/2009الغد، األردن، 
  

   تسعى إلى قانون انتخاب جديد"الديمقرطية"حكومة توافق تضم مستقلين و تفضل "الشعبية" .12
اعتبر جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهـة        : ، وكاالت  حامد جاد ورلى الهباهبة    -القاهرة-غزة  

الشعبية بأن التفاؤل بنجاح المصالحة وتوصل تلك اللجان لحلول لكافة القضايا ال ينفي صعوبة الملفـات                
  .ت التي ستواجه اعضاءها التي تحتاج الرادة سياسية قويةوالعقبا

وحول مشاركة الجبهة في الحكومة المقبلة في حال تم التوافق على تشكيلها ربط مزهر مشاركة الجبهـة                 
بشكل الحكومة وبرنامجها، مفصحا عن رغبتهم بحكومة وفاق وطني تضم مستقلين وشخصيات عامـة،              
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اال اننا لن نكون حجر عثرة امام أي حكومة         "فاق الوطني، مستدركا بالقول     ويستند برنامجها الى وثيقة الو    
  ".حتى لو لم نشارك بها

بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح أن التحضيرات جيدة ونحن بحاجـة               
 االنتخابات التشريعية   واالتفاق على مواعيد  ، الى مسألتين قانون االنتخابات الجديد واعتماد التمثيل النسبي       

وأضاف رباح أن هنـاك      .2010)يناير  (  كانون الثاني     25والرئاسية بما ال يتجاوز الموعد المقرر في        
تسريبات تتجه الى إمكانية تأجيل االنتخابات عن موعدها ما يهـدف الـى تكـريس االنقـسام ومنطـق           

  .لد ازدواجية السلطةمحذرا من تأجيلها الذي يبقي على حالة االنقسام ويو، المحاصصة
  10/3/2009الغد، األردن، 

  
  استمرار ملف االعتقال السياسي بالضفة عالقا يعيق عمل لجان الحوار في القاهرة: الرشق .13

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن وفد حركته مـن الخـارج وغـزة                 : القاهرة
ـ     وصل بأكملة الى القاهرة برئاسة الدكتور موسى ابو م         ، "حمـاس "رزوق نائب رئيس المكتب السياسي ل

  .مشيرا إلى أن سلطات االحتالل ال تزال تمنع وفد الحركة من الضفة من السفر الى القاهرة
أن هناك تنسيق يـتم     ) 9/3(اليوم اإلثنين   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد الرشق في تصريح خاص لـ       

ر الوفد من الضفة، وأن هناك اتصاالت مصرية تجري مع          حاليا مع المسؤلين المصريين إلنهاء أزمة سف      
  .الجانب الصهيوني حتى يتمكن وفد الضفة من السفر والمشاركة في جلسات الحوار السياسية

في الضفة يتكون من خمسه من قيادات الحركة وهم رأفـت ناصـيف وعـدنان               " حماس" وقال إن وفد    
  .عصفور وخالد طافش ومحمود مصلح ونزار رمضان

في الضفة لم تتقدم خطوة واحدة منذ طرحها في بداية الحوار يوم            " حماس"كد الرشق أن قضية معتقلي      وأ
 من أعضاء الحركة في الضفة ، محذرا مـن          38 فبراير الماضي، بل أنه خالل تلك الفترة تم اعتقال           24

  مغبة االستمرار في تلك السياسة التي قد تعيق عمل لجان الحوار في القاهرة
  10/3/2009 الفلسطيني لإلعالم، المركز

  
 أبوالنجا ينفى اتفاق فتح وحماس على الحصص واألسماء في الحكومة الجديدة .14

نفى مسؤول كبير في حركة فتح وجود اتفاق مع حماس على تشكيل حكومة :  صالح جمعة- القاهرة
".. ومات غير صحيحةإن هذه المعل"توافق وطني تتقاسم فيه الحركتان غالبية المقاعد الوزارية، وقال 

المصالحة (ان لجنة الحكومة، التي ستبدأ عملها بالتزامن مع اللجان األربع األخرى "وتابع موضحاً 
بالقاهرة ستضع األسس والمبادئ التي ستقوم عليها ) اليوم(غداً ) واألمن واالنتخابات ومنظمة التحرير

 ".الحكومة واألسماء ستطرح في مرحلة الحقة
يم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا في فتح فى غزة عقد لقاءات ثنائية بين الحركتين كما نفى إبراه

، وزكريا االغا )لجنة الحكومة(نبيل شعث : إن أعضاء فتح فى اللجان هم"وقال . قبيل اجتماعات اللجان
، )األمن(ر يوسف ، ونص)المصالحة(، وإبراهيم أبو النجا )االنتخابات(، وعزام األحمد )منظمة التحرير(

، ومحمود الزهار )المنظمة(موسى أبو مرزوق : فيما أعلنت حماس أن أعضاءها في اللجان هم
  ).األمن(، وإسماعيل االشقر )المصالحة(، ونزار عوض اهللا )الحكومة(، وخليل الحية )االنتخابات(

حترمة يقبل بها ليست لدينا شروط لتشكيل الحكومة ونريد فقط تشكيل حكومة م"وقال أبو النجا 
الفلسطينيون والمجتمع الدولي والعالم وتعمل على رفع الحصار وتحترم وتلتزم بما وقعته والتزمت به 
منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتعمل على إعادة العمار واإلعداد 

 ".لالنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة
 10/3/2009الشرق األوسط،   
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   صفقة التبادلاتمامليط قبل اطلبت شريط فيديو لالطمئنان على ش" إسرائيل": "القدس العربي" .15

اكد مصدر مطلع في حركة حماس ان مفاوضي حركته في ملف تبادل االسرى  :القاهرة ـ اشرف الهور 
يل التـي   ليط يؤكد انه بصحة جيدة، تمهيدا لنقله السرائ       امع اسرائيل يحتفظون بشريط مصور للجندي ش      

  .طالبت بهذا الشريط لالطمئنان على صحة اسيرها بهدف انجاز الملف بشكل كامل
وذكر المصدر ان الشريط المصور استلمه الدكتور ابو مرزوق خالل تواجده في غزة قبـل اسـبوعين،                 

وبحسب المصدر فان اسرائيل هي من طالبت بالشريط من          .حيث عقد اجتماع موسع لقيادة الحركة هناك      
واوضح  ".للتأكد على صحة شليط، بعد االخبار التي تحدثت عن اصابته في الحرب           "سطاء المصريين   الو

  .المصدر ان الشريط المصور يبين الجندي االسرائيلي وهو بشكل صحي جيد
، في ملف تبادل االسرى، الفتا الى ان المسؤولين المصريين كثفـوا            "تقدم ايجابي "وكشف المصدر وجود    

وذكر المصدر ان وفدا أمنيا      . الفترة الماضية إلتمام الملف بهدف انجازه بشكل مرض        من جهودهم خالل  
من قيادات حماس في الخارج وصل قبل يومين الى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين الذين يتوسـطون               

ووصل  .في ملف شليط، عقب زيارة مماثلة لكل من لعوفر ديكل المسؤول االسرائيلي عن ملف االسرى              
ل امس الى القاهرة عماد العلمي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قبل وصـول وفـد حركتـه                  او

  .للحوار
ولم يفصح المصدر ان كان الشريط وصل الى اسرائيل ام ال خالل زيارة المسؤولين االسرائيليين، وسط                

  .معلومات تؤكد وصول هذا الشريط الى الحكومة االسرائيلية
ـ   الى ذلك فقد كشف المصدر       ان آخر عروض اسرائيل بـشأن اتمـام       " القدس العربي "في حركة حماس ل

 ممن طالبت حركة حماس باالفراج عنهم في قائمتها         320صفقة التبادل كان موافقتها على اطالق سراح        
 اسيرا من ذوي االحكام العالية، اضافة الى األسـرى مـن النـساء واالطفـال                450التي تحتوي على    

 .والمرضى
  10/3/2009ي، القدس العرب

 
  شاليط نقل رسالة أو شريط مصور من ينفأبو مرزوق ي .16

 الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في اتصال عبر قال: القاهرة
إنه كان في زيارة عائلية لقطاع غزة لرؤية والدته وباقي أفراد أسرته، ولم ": الشرق األوسط"الهاتف مع 
دات من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في غزة، ولم يحمل أي رسائل خطية من يلتق أي قيا

  .الجندي جلعاد شاليط أو أي أشرطة مصورة عنه
فالفصائل اآلسرة .. ليس لدي أي معلومات عن شاليط، وال أعلم إن كان ميتا أو حيا"وقال أبو مرزوق 

أن ملف تبادل "وأكد ". ومات عنه بال ثمنللجندي شاليط هي من تعرف مصيره، ولن تُعطي أي معل
األسرى لدى القاهرة وال يوجد جديد في هذا الملف الذي سيظل في يد مصر مهما ساقت إسرائيل علينا 

إن إسرائيل تدفع بوسطاء إنجليز مرة وألمان أخرى وفرنسيين، وروس وعرب، للعمل "وقال  ".الوسطاء
ن هذا الملف عند القاهرة ولن يفرج عن شاليط إال باإلفراج متجاوزين الوساطة المصرية، لكننا نؤكد أ

 أسيرا، وبالمعايير التي وضعت من جانبنا، 450عن كامل العدد الذي طلبناه بالنسبة لألسرى وعددهم 
  ". آخرين من األطفال والنساء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي550إضافة إلى 

إن "بط ملف التهدئة باإلفراج عن شاليط، قال أبو مرزوق وردا على سؤال حول إصرار إسرائيل على ر
اإلفراج عن شاليط مرتبط بصفقة تبادل األسرى، ونرفض ربط موضوع األسرى بالتهدئة، وهذا موقف 

 ".نهائي للحركة، ولن تتزحزح عنه إطالقا
 10/3/2009الشرق األوسط، 
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  تنشيط ملف األسرى مصر استدعت وفداً أمنياً من حماس إلى القاهرة ل: "الحياة" .17

غادر وفد إسرائيلي برئاسة مستشار وزارة الدفاع عاموس غلعاد وعضوية :  جيهان الحسيني-القاهرة 
مسؤول ملف األسرى عوفر ديكل، القاهرة أمس بعد أن أجرى محادثات مكثفة استمرت يومين مع رئيس 

 وفداً أمنياً رفيع المستوى وكانت مصر استدعت أول من أمس. االستخبارات المصرية وطاقم مساعديه
وضم الوفد مسؤول . لتنشيط ملف األسرى وحلحلة القضايا الشائكة المتعلقة باألسماء" حماس"من حركة 

  .جهاز األمن في الحركة الذي يجري للمرة األولى محادثات في القاهرة بالنسبة الى هذا الملف
حادثات التي جرت طوال اليومين الماضيين، إنه رغم الم" الحياة"لـ " حماس"وقالت مصادر موثوقة في 

إال أن الملف ما زال معقداً، مضيفة أن كل المعطيات التي قدمها الوفد اإلسرائيلي في اليومين الماضيين 
إسرائيل "واوضحت ان . من هذه الصفقة" حماس"للمصريين، ما زالت غير مشجعة وال ترقى الى موقف 

اء األسرى المدرجة في القائمة التي قدمناها للمصريين، ونحن من ما زالت تتحفظ عن عدد كبير من أسم
لن تتزحزح ولن تتنازل عن أي اسم من "، الفتة إلى أن الحركة "جانبنا موقفنا محدد وواضح وال لبس فيه

أسرى محكوم "واشارت إلى وجود ". أسماء األسرى المدرجة في قائمة حماس والمطلوب اإلفراج عنهم
لثالثين وخمسين عاما، وهناك من قضوا فعال أكثر من ثالثين عاماً ولن يقضوا أعمارهم عليهم بمؤبدات 

هذا أبسط واجب : "وقالت. كلها في المعتقالت اإلسرائيلية، وهذه الفرصة الوحيدة المتاحة أمامهم إلطالقهم
  ".يمكن أن نقدمه ألسرانا الذين قدموا بطوالت عظيمة للوطن

  10/3/2009الحياة، 
  

  ى فتح وحماس يدعون إلنجاح حوار القاهرة أسر .18
دعا أسرى فلسطينيون من حركتي فتح وحماس في الـسجون اإلسـرائيلية أمـس إلـى                :  د ب أ   -غزة  

وأعـرب  . ضرورة إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني للتوصل إلى مصالحة وطنية تنهي االنقسام الداخلي           
ائيلي ونقلته مواقع إليكترونية فلسطينية، عـن       األسرى، في بيان مشترك أصدروه من سجن النقب اإلسر        

للتفـرغ للقـضايا   "دعمهم للجهود المصرية والعربية لرعاية مصالحة وطنية بين الفـصائل الفلـسطينية       
  ".الوطنية الكبرى

  10/3/2009الدستور، 
   

 بسبب اطالق الصواريخالجهاد تتهم حماس باعتقال ناشطيها في غزة : "الشرق األوسط" .19
اتهمت مصادر مسؤولة في سرايا القدس، جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة :  كفاح زبون- رام اهللا

 من الناشطين والقادة الميدانيين للسرايا في 10الداخلية في حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، باعتقال 
الصواريخ من منطقة خان يونس، جنوب القطاع، وتعذيبهم وإجبارهم على التوقيع على تعهد بعدم إطالق 

  .غزة، قبل أن يطلقوا سراحهم الحقا
، إن حماس، اتهمت السرايا بأنها خرقت اتفاقا جرى بين "الشرق األوسط"وقالت مصادر فلسطينية لـ 

وأضافت المصادر . قادة الحركتين بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة، بتخفيف إطالق الصواريخ
معتقلي الجهاد، بعد تعذيبهم، بأن إطالق الصواريخ يجب أن أن مسؤولين في شرطة حماس ابلغوا 

نحن ملتزمون بوقف والتخفيف من إطالق الصواريخ، "تابعت المصادر . يتوقف، ونريد التخفيف اآلن
ال يريدون منا أن "وقالت مصادر السرايا، ". لكننا ملزمون أيضا بالرد على كل هذه الخروقات اإلسرائيلية

بأنهم يسيرون على طريق السلطة "واتهمت المصادر حماس ". االت، وهذا غير ممكننرد على هذه االغتي
 ".الفلسطينية في رام اهللا، إنهم يعتقلون المقاومين هنا مثلما تعتقلهم السلطة هناك

 10/3/2009الشرق األوسط، 
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  زمرة فاسدة استغلت الحركة لتشييد امبراطوريات خاصة: قيادي في فتح .20
ساهمت في " فتح"ادي في حركة فتح غسان المصري، أن األوضاع التي آلت إليها حركة أكد القي: رام اهللا

إضعاف وتراجع الوضع الفلسطيني على مختلف المستويات، وأفقدت الموقف الفلسطيني قوته وقدرته 
وأضاف المصري في تصريح صحفي وصلت  .على المبادرة، وجعلته تابعا ومحكوما بردات الفعل فقط

هناك زمرة فاسدة استغلت الحركه لتشييد امبراطوريات وممالك خاصة وكونوا : "خة منه أمسنس" السبيل"
اتباعا وزلما من اجل حماية امتيازاتهم ومصالحهم ليتنعموا مع عائالتهم وأقاربهم على حساب أسر 

على وعائالت الشهداء واألسرى والمناضلين من أبناء  الحركة حتى أصبحت هيمنة أمراء الظالم تطغى 
  ".جميع الجوانب المشرفة والمشرقة بتاريخ فتح

 10/3/2009السبيل، األردن، 
  

  نقوم ليل نهار بجمع أهداف جديدة في قطاع غزة: الجيش اإلسرائيلي .21
أكد ضابط رفيع في جيش االحتالل أن قوات االحتالل تعمل ليل نهار منذ انتهاء الحرب على غزة بجمع                  

  .ل الفلسطينية في قطاع غزةمعلومات استخباراتية حول الفصائ
بدأنا في تجديـد بنـك      :"ووفقاً لما نقلته القناة العاشرة في التلفزيون السبت الماضي فإن هذا الضابط قال              

األهداف الذي فرغ من محتواه خالل الحرب على غزة ، وأن جيش االحتالل لن يتردد بـالرد عـسكرياً          
تريد  على مـا يبـدو  تحقيـق          " إسرائيل"لنا أن   ورأى مراس  .على استمرار إطالق الصواريخ من غزة     

، " 1 -الرصاص المـصبوب    "عنصر المفاجأة في ضربتها المقبلة تماماً مثلما حدث في الحملة الماضية            
مشيراً إلى قيامها بفتح المعابر قبل يوم واحد من حربها بشكْل فجائي بعد أن كانت قد أقفلتها فترة زمنيـة      

  .تجاوزت األسبوعين
  10/3/2009، الدستور

  
  أزمة بين ليبرمان ونتنياهو حول تشكيل الحكومة اإلسرائيلية .22

 رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مطالب زعـيم           : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
  .حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، بتعيين   دانييل فريدمان   وزيرا للعدل

 عن ليبرمان امس قوله   نتنياهو سيحتاج ألسبوعين إضافيين فـوق  "news 1"يونقل الموقع االلكترون
  .المدة الطبيعية لتشكيل حكومته  

وأشار الموقع إلى أن هذه األزمة ستمنع نتنياهو من عرض حكومته الجديدة خالل االسبوع القادم، مـع                 
  . يوما28انتهاء المدة الزمنية الممنوحة له لتشكيل الحكومة وهي 

 مسئول رفيع المستوى للموقع   بأن ليبرمان يعلم جيدا بأنه ال يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة بدونـه،                   وقال
  .ولذلك هو يحاول أخذ ثمن أكبر  

وذكر الموقع أن االنقسامات حول وزارة العدل هي التي تسببت في تأخير االتصاالت ، وفاقمت األزمـة                 
ه ليبرمان خالل لقائه مع الصحفيين بأن توزيع الحقائب لن          بين نتنياهو وليبرمان، وهو ما يخالف ما أعلن       

  .يكون شرطا لدخول حزب إسرائيل بيتنا في الحكومة
وأوضح أن ليبرمان هو المسبب الرئيسي في تأخير تشكيل الحكومة، كما أنه يحاول إجبار نتنياهو علـى                 

ت التي ُأجريت بين الطرفين، أن      تعيين فريدمان في وزارة العدل، وأشار إلى أنه تبين من خالل المحادثا           
 .ليبرمان ألمح إلى أن نتنياهو بحاجة لتمديد لمدة أسبوعين إضافيين من رئيس الدولة لكي يشكّل الحكومة               

واعتبر الموقع أن هذا الطرح والتأخر في تشكيل الحكومة، قد يدخل نتنياهو من جديد في مخاوف العمل                 
  .بي الليكود وكاديماعلى إقامة تشكيل حكومة بالتناوب بين حز

  10/3/2009الرأي، األردن 
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  نتنياهو يطالب المتمردين عليه في الليكود بالصمت .23

عقد رئيس الحكومة االسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة ألعضاء : نظير مجلي: تل أبيب
قاب انتشار األنباء عن ، أمس، في أع)الليكود(من كتلة حزبه ) البرلمان االسرائيلي(كتلته في الكنيست 

نية بعض النواب التمرد عليه بسبب منحه غالبية المناصب الوزارية المهمة الى حلفائه في االئتالف 
 .فطالبهم بأن يلتزموا الصمت ويتركوه يعمل لما فيه مصلحة الحزب والدولة. الحكومي القادم

وزارية في المزاد العلني وانه يرفض وقال نتنياهو انه سمع اتهامات ضده كما لو انه يصفي المناصب ال
اسرائيل تواجه أوضاعا خطيرة في كل المجاالت األساسية، األمن : "وأضاف. هذا االتهام بكل امتعاض

فالمهم ان . واالقتصاد والسياسة وهذا يحتاج الى تشكيل حكومة سريعا، فاتركوني أعمل كما أرى مناسبا
 ".التي ستسود، فال تشغلونا في حسابات ومعارك شخصيةالليكود هو في رئاسة الحكومة وسياسته هي 

وكان سلفان شالوم، وزير الخارجية األسبق، قد عقد الليلة قبل الماضية اجتماعا تحذيريا للمقربين منه 
 شخص، معظمهم من اليهود الشرقيين في الليكود، احتجوا فيه على منح أفيغدور 400حضره حوالي 

 . وزارة الخارجية" يتنااسرائيل ب"لبرمان، رئيس حزب 
وقال، ان من ال يعجبه البقاء في الليكود فليرحل ومن ال يعجبه . ورد نتنياهو بغضب على هذا التهديد

واحتفظ نتنياهو بوعده لموشيه يعلون رئيس االركان . المنصب الذي سيعرض عليه، فليمتنع عن أخذه
 وزير الدفاع الحالي ايهود باراك قد وافق على االسبق وذلك بمنحه حقيبة الدفاع، التي كان يفضل لو كان

  .تقلدها
 10/3/2009الشرق األوسط، 

    
  ترجيح تولي يعلون منصب وزير الحرب اإلسرائيلي .24

رجحت أوساط حزبية إسرائيلية أمس االثنين، أن يـسند المكلـف بتـشكيل             :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ب لرئيس أركان الحرب األسبق موشيه يعلون، الذي        حكومة إسرائيلية جديدة بنيامين نتنياهو، حقيبة الحر      

، في الوقت الذي تتجه فيه األنظـار إلـى التحركـات    "الليكود"انتخب عضوا للكنيست على الئحة حزب     
  .القريبة في الليكود، مع اقتراب موعد توزيع الحقائب الوزارية على شخصيات في الحزب

ي حقيبة الحرب، إال إنه كاد يفقدها فـي األيـام القليلـة             وكان يعلون منذ البداية هو المرشح األقوى لتول       
لحكومة نتنياهو، واحتفاظ رئـيس     " العمل"الماضية، حين ظهرت احتماالت، ولو ضئيلة، النضمام حزب         

  .الحزب، إيهود باراك بحقيبة الحرب
ة األركـان   وعرف عن يعلون مواقفه اليمينية المتشددة، والتي زادت حدتها، بعد أن أنهى مهامه في رئاس              

، إذ كان يطالب في تلك الفترة بتمديد واليته، إال أن وزير الحرب في حينه شاؤول                2005في ربيع العام    
 .موفاز، ورئيس الحكومة السابق أريئيل شارون رفضا التمديد، ولم يخف يعلون امتعاضه من هذا القرار              

إال أن يعلون معروف عنه، أنه      . ليةوقد تولى يعلون عدة مناصب رفيعة في قيادة أركان الحرب اإلسرائي          
في بيته، في تونس، إذ شـارك فـي تلـك           ) أبو جهاد (اغتال بيديه القائد الفلسطيني الراحل خليل الوزير        

العملية، وحسب شهادة زوجة الراحل، انتصار الوزير ام جهاد، فإن يعلون هو الذي أطلق النار شخصيا                
  .1988من العام ) يلابر(على أبو جهاد، ليسقط شهيدا، في نيسان 

  10/3/2009الغد، األردن، 
  

   المنجمية في الضفة"إسرائيل"طالب بتجميد نشاطات ت :منظمة اسرائيلية .25
طلبت منظمة اسرائيلية للدفاع عن حقوق االنسان أمس من المحكمة العليا في            :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

 في الضفة الغربية المحتلة ، باعتبارها عملية        اإلسرائيليةاسرائيل ان تأمر بتجميد كل النشاطات المنجمية        
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حسب القانون الدولي ، هذا النوع من النشاط يشكل انتهاكـا           "في شكواها   " يش دين "وقالت منظمة   ". نهب"
  ". ويشكل في بعض الحاالت عملية نهباإلنسانلقوانين االحتالل وبالتالي لحقوق 

 في قطاع المناجم    اإلسرائيلي قضية قضائية ضد النشاط      واكدت المنظمة انها المرة االولى التي ترفع فيها       
وهي تقول انه قد يكون لذلك انعكاسـات مهمـة علـى صـناعة المنـاجم والبنـاء                  . في الضفة الغربية  

 مليون طن من المواد التي تـستخرج مـن          12 أصلان تسعة ماليين من     " يش دين "وقالت  . اإلسرائيلية
  .ئيلإسراالضفة الغربية كل سنة تنتقل الى 

 المحتلة لمصلحة قوة االحتالل واحتياجاتها االقتصادية يعـادل  لألراضينقل الموارد الطبيعية   "إن وأكدت
 المكلفـة شـؤون الـضفة       اإلسرائيلية ان السلطات العسكرية     وأوضحت". سرقة ملكية عامة ويعتبر نهبا    

  .الغربية لم تبحث أبدا في هذه المسألة
  10/3/2009الدستور، 

  
   بسبب الحرب على غزةفي العالم" إسرائيل" حملة كراهية ضد ":رونوتيديعوت أح" .26

أن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غـزة نجحـت فـي إثـارة             " االحد   "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   
المشاعر ونتج عنها موجة من الكراهية والعداء لدولة إسرائيل تعتبر األقوى منذ سنين ، وتضمنت هـذه                 

مظاهرات حاشدة ضد إسرائيل ، ونداءات بالمقاطعة ، والتوقيع علـى عـرائض ،              الموجة من الكراهية    
وكذلك شهدت إلغاء التمثيل الدبلوماسي وطرد السفراء ، وتهديدات بإدعاءات للمحاكم ضد قادة الجـيش               
على جرائم حرب ، وتجميد رفع مستوى العالقات مع اإلتحاد األوروبي ، وكـان آخرهـا المظـاهرات                  

  .عبي التنس اإلسرائيليين في السويدالعارمة ضد ال
أنه بالرغم من وجود خطة إعالمية جيدة أثناء الحرب مـن           ): إيتمار أمخيز (ويقول الكاتب في الصحيفة     

جهة إسرائيل التي شكلت طاقماً متكامالً لهذه المعركة اإلعالمية ، وكان هناك تنسيق نادر أن نراه بـين                  
ارة الخارجية ، ورأينا أن المتحدثين اإلسرائيليين ظهـروا علـى           جمع الجهات العسكرية والسياسية و وز     

جميع شاشات التلفزة في العالم يومياً ، ولكن لألسف فإن إسرائيل خسرت هذه المعركة اإلعالمية بـسبب            
الصور ، فكما يقولون صورة واحدة تكفي عن ألف كلمة ، والذي غير الرأي العالمي هو الصور الفظيعة                  

رجت من غزة ، وشاهد الجميع فيها صور جثث األطفال الفلسطينيين والبيوت المهدمـة ،               والقوية التي خ  
  .أن ال تنشرها للجمهور اإلسرائيليوأن هذه الصورة فضلت الصحافة اإلسرائيلية 

  10/3/2009الدستور، 
 

  هجيش االحتالل يرفع حالة التأهب تحسباً لخطف جنود .27
لي أمس رفع حالة التأهب في صـفوفه إسـتناداً لتقـديرات            أعلن الجيش اإلسرائي  :  رامي منصور  -يافا  

يـديعوت  "ونقل موقع صحيفة    . عسكرية وإستخبارية عن نية منظمات فلسطينية خطف جنود من صفوفه         
على خلفية تقديرات وحادثة مقلقة ، رفع الجيش        "اإللكتروني عن مصادر في الجيش قولها إن        " أحرونوت

وذكـرت  ". هب خشية من محاوالت المنظمات االرهابية خطف جنود       حالة الجاهزية وخصوصاً حالة التأ    
أن في األونة األخيرة طرح الموضوع خالل تقييمات هيئة أركان الجيش ، قرر علـى اثرهـا                 " يديعوت"

  .رئيس هيئة األركان تحديث التعليمات المتعلقة بالموضوع لكافة وحدات الجيش
كشفت عنها وهي محاولة عرب خطف ضـابط        " مقلقة"وأشارت مصادر في الجيش إلى حادثة اعتبرتها        

في سالح الطيران خالل تجواله في مجمع تجاري في منطقة المالحة بالقدس ، األربعاء، وعندما فـشلوا                 
وقالت المصادر إن الحادثة زادت من الحاجة لبذل جهود لمنع خطف جنود داخل             . حاولوا خطف سالحه  

  .إسرائيل
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في األيام األخيرة على الضباط في كافة وحدات الجيش تعليمات طلب فيها            وذكر التقرير أن الجيش عمم      
من الجنود أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالسفر في المواصالت غير العامة ، إضـافة                

  .لرفع مستوى نشاط الشرطة العسكرية السري لترقب تحركات الجنود وتتبعهم للتعليمات
  10/3/2009الدستور، 

  
  باراك يقرر فرض طوق امني شامل على الضفة الغربية بسبب عيد المساخر اليهودي .28

 قرر وزير الدفاع االسرائيلي، ايهود باراك فرض طوق امنـي شـامل            - كامل ابراهيم    -القدس المحتلة   
 الخميس القادم، وذلك بـسبب احتفـاالت        األربعاء وحتى ليلة    أمسعلى الضفه الغربية، اعتبارا من فجر       

 األراضـي  انه يحظر على السكان الفلسطينيين دخـول         إسرائيليةوقالت مصادر    .ليهود بعيد المساخر    ا
  .اإلسرائيلي الطارئة وبالتنسيق مع مكاتب االرتباط المدني اإلنسانية اال في الحاالت اإلسرائيلية

ـ             ة خوفـا مـن     وتلقت قوات الجيش االسرائيلي المنتشرة على طول الحدود تعليمات برفع مستوى اليقظ
كما أن قوات الجيش االسرائيلي وحرس الحدود ستتعزز في مناطق           .عمليات في اثناء فترة عيد المساخر     

  .االحتكاك في الضفة الغربية وحول القدس
  10/3/2009الرأي، األردن 

  
   تحذر مواطنيها من السفر لمصر وتركيا ومن عمليات خطف يخطط لها حزب اهللا"إسرائيل" .29

حذرت إسرائيل مواطنيها من عمليات خطف يخطط حزب اهللا لتنفيـذها انتقامـا             : د عوض  ولي -رام اهللا   
الغتيال القيادي العسكري في الحزب عماد مغنية ، كما حذرت من السفر إلى مصر وخصوصا سيناء ،                 

  .المقبل) أبريل( نيسان 16 و9وتركيا وذلك مع اقتراب حلول عيد الفصح اليهودي بين 
التابع لمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي امس االثنين بيانـا حـذر فيـه             '  اإلرهاب طاقم مكافحة 'وأصدر  

المواطنين اإلسرائيليين بشكل خاص من محاوالت، قال إن حزب اهللا يخطط لهـا، لخطـف إسـرائيليين              
وخصوصا رجال أعمال، أو تنفيذ عمليات تفجيرية في مواقع يتواجد فيها اإلسرائيليون عادة في عدة دول                

  .نحاء العالمفي أ
من السفر إلى سيناء التي يتوجه إليها عشرات آالف اإلسرائيليين في األعياد بـسبب              ' الطاقم'كذلك حذر   

في بيانه اإلسرائيليين بعدم إبراز هويتهم لدى تجولهم        ' الطاقم'ونصح   .التكلفة الرخيصة نسبيا للسياحة فيها    
  .ند وأوزبكستان وكولومبيافي الدول األجنبية وخصوصا في تركيا والفلبين وتايل

  10/3/2009القدس العربي، 
  

  تراجع شعبية عباس وفياض وارتفاع شعبية هنية": استطالع" .30
أظهر استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني هبوطاً في شعبية الرئيس محمود :  محمد يونس–رام اهللا 

ية اسماعيل هنية رئيس الحكومة عباس ورئيس الوزراء المستقيل سالم فياض، وارتفاعاً بارزاً في شعب
  .»حماس«المقالة في قطاع غزة وحركة 

 آذار 7 - 5لكن االستطالع الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 
الجاري، بعد أسابيع من الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة وبدء حوار المصالحة الفلسطينية، ) مارس(

 33 في المئة لالولى في مقابل 40(» حماس«ال تزال أكثر شعبية من حركة » فتح«ضا ان حركة بين اي
  ).في المئة للثانية

 شخصا، انه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم، وكان 1270وبين االستطالع الذي شمل عينة من 
في المئة من 47المرشحان المتنافسان على موقع الرئيس هما هنية وعباس، فان هنية يحصل على 

وكان استطالع مماثل اجراه المركز قبل ثالثة أشهر .  في المئة45االصوات فيما يحصل عباس على 
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وكان  . في المئة38 في المئة من اصوات الناخبين فيما يحصل هنية على 48بين ان عباس يحصل على 
اذ يحصل » حماس«حت حكم الفتاً في هذا االستطالع ان عباس يتفوق على هنية في قطاع غزة الواقع ت

لكن لو كان التنافس على الرئاسة الفلسطينية بين  . لهنية44 في المئة من االصوات في مقابل 50على 
االسير مروان البرغوثي وهنية فقط، فإن البرغوثي يحقق فوزا كاسحا على هنية، اذ » الفتحاوي«القائد 

 في المئة، علما انه قبل ثالثة أشهر 34في المئة من االصوات، فيما يحصل الثاني 61يحصل على 
  .في المئة32في المئة وهنية على 59حصل البرغوثي على 

 في المئة هذا االستطالع، اما شعبية 33في المئة قبل ثالثة أشهر إلى 28من » حماس«وارتفعت شعبية 
في » حماس«عن شعبية » فتح«وترتفع شعبية .  في المئة40 في المئة إلى 42فتهبط قليال من » فتح«

في » حماس«عن شعبية )  في المئة فقط3( درجة مئوية، لكن شعبيتها ترتفع بنسبة ضئيلة 12قطاع غزة 
 في 46وعباس انخفاضاً في نسبة الرضا عن أداء عباس من » فتح«ويعكس التراجع في شعبية . الضفة

  . في المئة في هذا االستطالع40المئة قبل ثالثة أشهر إلى 
 في المئة في الفترة 32 في المئة إلى 34التقويم اإليجابي ألداء حكومة فياض تهبط من كذلك فإن نسبة 

  . في المئة43في المئة إلى 36نفسها، فيما ترتفع نسبة التقويم اإليجابي ألداء حكومة هنية من 
 في المئة إن حكومة هنية هي الشرعية،35وفي المنافسة على الشرعية بين حكومتي هنية وفياض، قال 

وقبل ثالثة أشهر كانت النسبة معكوسة، اذ .  في المئة فقط إن حكومة فياض هي الشرعية25بينما قال 
في المئة قالوا إن حكومة فياض 30 في المئة أن حكومة هنية هي الشرعية، في مقابل 28قال في حينها 
  .هي الشرعية

قالت إن )  في المئة71(مى وهنية، فإن الغالبية العظ» حماس«ورغم التحسن الملحوظ على شعبية 
  .أوضاع الفلسطينيين اليوم أسوأ حاالً مما كانت عليه قبل الحرب اإلسرائيلية االخيرة على قطاع غزة
 في 79وفي قطاع غزة، تصل نسبة المعتقدين أن األوضاع اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل الحرب، إلى 

  .المئة
مرجعية جديدة للمقاومة ال تلقى تأييداً إال من ثلث الى إنشاء » حماس«وبين االستطالع ان دعوة 
  . في المئة إنه ينبغي الحفاظ على منظمة التحرير57الفلسطينيين، وقالت نسبة من 

وم هي إلعادة الوحدة بين الضفة الغربية ```وترتفع نسبة من يعتقدون من الفلسطينيين ان االولوية الي
 25( التي تعتبر ان االولوية هي العادة اعمار قطاع غزة على تلك النسبة)  في المئة46(وقطاع غزة 

  . في المئة أن األولوية األولى هي للعودة الى التهدئة وفتح معابر القطاع28وقالت نسبة من ). في المئة
انه لو جرت انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفازت )  في المئة63(وتعتقد نسبة كبيرة من الفلسطينيين 

في » حماس« في المئة ان فوز 47وتعتقد نسبة من .  فان ذلك سيؤدي إلى تشديد الحصار،»حماس«بها 
  .انتخابات جديدة سيؤدي الى تعزيز االنفصال بين الضفة وغزة

  10/3/2009الحياة، 
 

  يقتحمون المسجد االقصى بزي تنكري ونمستوطن .31
لمسجد األقصى المبارك في التاسعة اقتحم متطرفون يهود ا:  جمال جمال ووكاالت األنباء-القدس المحتلة

من صباح أمس، من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة اإلسرائيلية، يتقدمهم أحد الحاخامات 
اليهود، وقاموا بالتجول في أنحاء المسجد، ابتداء من المسجد القبلي المسقوف، ثم باتجاه المصلى 

بباب السلسلة عند درج قبة الصخرة المشرفة، حيث المرواني نحو الشرق، ثم عند باب الرحمة، وانتهاء 
  .حاول عدد من أفراد المجموعة دخول قبة الصخرة، ولكن تصدى لهم حراس المسجد األقصى

وقال حراس وسدنة المسجد األقصى انه خالل الجولة قام أعضاء هذه الجماعات بتأدية طقوس توراتية 
ين منع المستوطنين من القيام بهذه الشعائر تدخلت وتلمودية في عدة محطات، وعندما حاول بعض المصل
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الشرطة اإلسرائيلية، ووقع مشادة كالمية، وأكمل أفراد الجماعات اليهودية بالقيام بتمتماتهم، بحراسة من 
  .الشرطة وحرس الحدود اإلسرائيلي

 بتوثيق هذا في بيان عاجل لها ظهر امس أن طاقم المؤسسة قام" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وقالت 
االنتهاك لحرمة المسجد، فيما حذّرت المؤسسة بشدة من ظاهرة تزايد االقتحامات اليومية للمسجد 
األقصى، كما ووجهت في بيانها نداء ألهل القدس وألهل الداخل الفلسطيني بتكثيف شد الرحال الى 

  .المسجد األقصى ، والتواجد بشكل دائم في المسجد األقصى
 متطرفا اقتحموا المسجد األقصى المبارك وقاموا بأداء 30نية فلسطينية ان نحو وقالت مصادر أم

داخل المسجد األقصى ، في وقت يتزامن مع عيد " الباب الذهبي"شعائرهم الدينية عند باب الرحمة 
  ). البوريم( المسخرة اليهودي الذي يدعى بعيد 

  10/3/2009الدستور، 
  

 ! ه بيدهاالحتالل يأمر مقدسياً بهدم منزل .32
أمهلت محكمة بلدية االحتالل في القدس، أمس، المواطن فرج حسين علي عليان من حي الثوري جنوب 

.  يوما50ً يوماً إلخالء منزله وهدمه بيده، كما سلمته أمراً بالحبس لمدة 60البلدة القديمة من القدس مدة 
 2003دية االحتالل فرضت عليه عام عن المواطن عليان بأن بل) وفا(ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية 

 عادت وفرضت عليه 2005، وبعد عامين أي عام ) ألف دوالر18( ألف شيكل 75غرامة مالية بقيمة 
وأشار إلى أنه شيد منزله المهدد .  بغرامة ثالثة والسجن لمدة شهر2008غرامة أخرى، ثم أتبعتها عام 

 هو وعائلته في الشارع من دون مأوى، واصفاً وفي حال هدمه سيتم تشريده. بالهدم قبل عشر سنوات
 . متراً مربعا140ً أشخاص وتبلغ مساحته 10القرار بالجائر وغير القانوني، حيث يقطن المنزل 

 10/3/2009الخليج، 
 

 االحتالل يفتح معابر قطاع غزة التجارية الثالثة  .33
 غزة التجارية الثالثة أمام فتحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم االثنين، معابر قطاع

 .الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات اإلنسانية والوقود إلي قطاع غزة
كرم أبو "وأكد رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة بأن إسرائيل سمحت بفتح معبر 

 62لغوث والمنظمات الدولية، و منها محملة بالمساعدات لوكالة ا38، ات شاحن110جزئيا إلدخال " سالم
منها للقطاع الخاص التجاري محملة باللحوم المجمدة والدقيق والسكر واألرز والبقوليات وزيت الطهي 
وحفاظات األطفال وورق التواليت والبطانيات، باإلضافة لعشر شاحنات أخرى للقطاع الخاص الزراعي 

 . محملة بالفواكه والبيض المخصب
 شاحنة محملة 45إلدخال " كارني"ل اإلسرائيلي سمحت أيضا بفتح معبر المنطار وأضاف أن االحتال

 ألف لتر من السوالر الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد 420بالقمح والعلف، فيما سيتم إدخال 
 ". ناحل عوز" طن من غاز الطهي عبر معبر 85الكهرباء و

 10/3/2009، 48عرب
  

  معبر اللمسؤولين المصريين فتح  يناشدون ا على معبر رفحعالقون .34
عبر العالقون في الجانبين المصري والفلسطيني عن استيائهم الشديد من حالة اإلرباك :  د ب أ-غزة 

التي يعيشونها بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص فتح معبر رفح البري أمامهم، مناشدين المسؤولين 
ون المسؤولين المصريين، في بيان صحفي، إلى ودعا العالق . المصريين بفتح المعبر بأسرع وقت ممكن
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تفهم معاناتهم وفتح معبر رفح بأسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن هناك أخبارا منذ أكثر من أسبوع عن 
  .فتح المعبر مما جعلهم يعيشون على أعصابهم

لق من وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة أعلنت عن تسجيل أكثر من ثالثة اآلالف عا
وطالب العالقون سفير فلسطين في القاهرة نبيل عمرو .  مريض600أصحاب التأشيرات واالقامات بينهم 

والمسؤولين في السفارة عن ملف العالقين ومعبر رفح ببذل المزيد من الجهود لدى المسؤولين المصريين 
  .من اجل فتح المعبر بأسرع وقت

  10/3/2009الدستور، 
  

  اة المرأة الفلسطينية مضاعفة والمجتمع الدولي لم يف بالتزاماتهمعان": مركز حقوقي" .35
 بسبب  وغير مسبوقة أكد مركز حقوقي فلسطيني أن المرأة الفلسطينية تعيش معاناة مضاعفة: غزة

 .الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها بفعل ممارسات قوات االحتالل وانتهاكاته
بمناسبة  على نسخة منه، " قدس برس" لحقوق اإلنسان، وحصلت وبحسب بيان أصدره المركز الفلسطيني

ظروفا بالغة القسوة والسوء، "يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الثامن من آذار، تواجه الفلسطينيات 
بفعل ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته المطبقة بحق كل الفلسطينيين، والتي ال تستثنى 

 ".منها النساء
يحل هذا اليوم على النساء في قطاع غزة وهن يعانين معاناة مضاعفة بفعل التبعات التي "وطبقاً للبيان 

 2008 ديسمبر 27خلفها العدوان اإلسرائيلي الذي نفذته قوات االحتالل على القطاع خالل الفترة من 
  ".2009 يناير 18وحتى 

اء الفلسطينيات كن طيلة أيام العدوان عرضة لخطر الموت أو اإلصابة بفعل كما أوضح البيان أن النس
في عشرات المرات، سقطت النساء ضحايا جراء إفراط قوات "  و .عشوائية القصف اإلسرائيلي

االحتالل اإلسرائيلي في استخدام القوة المميتة، عدا عن انتهاكها الواضح لمبدأي التناسب والتمييز اللذين 
هما القانون الدولي اإلنساني، لتجنيب المدنيين، و من ضمنهن النساء، مخاطر العمليات ينص علي
  ".العسكرية

 امرأة فلسطينية من إجمالي 120ويشير البيان إلى أن العدوان اإلسرائيلي على غزة أسفر عن مقتل 
 من  ؟8.3 نسبته كما شكلت النساء ما.  مدني، قضوا جراء ما نفذته قوات االحتالل من جرائم قتل1450

 في  17  امرأة ليشكلن735 عالوة على إصابة . إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خالل العدوان
من مجموع المصابين، أصيبت العشرات منهن بإعاقات دائمة، طبقاً الحصاءات المركز الذي يتخذ  المائة

  .من مدينة غزة مقراً له
  8/3/2009قدس برس، 

 
  قيق في حق فلسطينيي النقب بأرضهملجنة دولية للتح .36

 أمس االستماع إلى شهادات "اللجنة الدولية لعرب النقب"بدأت اللجنة :  حامد اغبارية-القدس المحتلة
وباشرت اللجنة عملها أمس األول، لبحث مطالب فلسطينيي النقب في  .أصحاب األراضي في بئر السبع

وتعتبر هذه اللجنة أول . ف السلطات اإلسرائيليةملكيتهم ألراضيهم، وتعرضهم لهضم حقوقهم من طر
وتضم اللجنة شخصيات فاعلة في مجال حقوق اإلنسان . لجنة دولية تهتم بشؤون فلسطينيي الداخل

والتخطيط الحضري والقانون الدولي وشؤون الشعوب األصلية، وهم من أوروبا وآسيا واألمريكيتين 
  .وأفريقيا

 10/3/2009السبيل، األردن، 
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  ل أعمال فلسطيني مقيم في اإلمارات يتعهد بإقامة مركز إسالمي ضخم في غزة رج .37
تبرع رجل أعمال فلسطيني مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بإقامة مركز إسالمي ضخم : غزة

على مساحه عشرة دونمات يضم مسجداً ومعهداً شرعياً ومركزاً لتحفيظ القران في قطاع غزة بكلفه 
  .رمليون دوال

كما تبرع المهندس كامل الغفري ابن مدينة غزة ببناء مسجدين بقطاع غزة بكلفة نصف مليون دوالر 
وذلك كمساهمة شخصية ومبادرة ذاتية منه للرد على الدمار الذي أحدثه االحتالل في قطاع غزة وتدميره 

  . مسجدا بشكل كامل50أكثر من 
ياسر الوادية في تصريح صحفي تلقت صحيفة .  دوثمن ممثل الشخصيات المستقلة في حوار القاهرة

نسخة عنه أمس، الخطوة الرائدة التي قام الغفري ومبادرته الشخصية في إعادة إعمار ما دمره " فلسطين"
  . االحتالل

  10/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يتفقد أصحاب المنازل المدمرة شرق جباليا " الهالل األحمر التركي" .38
شرق " مخيم الصمود"ن الهالل األحمر التركي أصحاب المنازل المدمرة في تفقد، أمس، وفد م: زةغ

واطَّلع الوفد على حجم الدمار والخراب الذي أصاب  .جباليا، ووزع مساعدات إغاثية على أهالي المخيم
م المنطقة من جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة، واستمع إلى العديد من مآسي المواطنين الذين فقدوا ذويه

  .وبيوتهم وفروا إلى خيام الالجئين في منطقة شرق جباليا
  10/3/2009صحيفة فلسطين،  

  
 لدفاع عن القدس ل تحث الدول العربية جبهة العمل اإلسالمي .39

 في األردن الساسة وحكام الوطن العربي واإلسالمي وخاصة "جبهة العمل اإلسالمي"حث حزب : عمان
عن مقدسات المسلمين في فلسطين، والعمل على تثبيت المقدسيين للدفاع ” جاد“األردن، باتخاذ موقف 

على أرضهم، وقطع جميع العالقات السياسية والدبلوماسية واالقتصادية مع الكيان، وطالب المجتمع 
 .”التبرير المستمر لجرائم العدوان” ، والتوقف عن”األخالقية واإلنسانية“الدولي بتحمل مسؤولياته 

ن له، أمس، الدول العربية واإلسالمية بالتراخي في التعامل مع ما يكتنف القدس واتهم الحزب في بيا
 .واألقصى من مخاطر

فقدان مواقف الدول العربية الرسمية للجدية " هو "حلقات اإلجرام" الكيان الستكمال "أغرى"وقال إن الذي 
 ."في مواجهة المسلسل المتواصل من االنتهاكات واإلجرام

 في القدس المحتلة واالستمرار في بناء جدار العزل العنصري، "حملة التهويد الجديدة" أن ونوه البيان إلى
 .”اإلطباق على المدينة المقدسة من جميع النواحي“، يهدف إلى ”تأخذ طابعاً متسارعاً وشرساً“

 10/3/2009الخليج، 
  

    بسياسة التهويد في القدس المحتلةلجنة حقوقية تندد: األردن .40
نددت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن : يم المعاني سل-عمان 

بالمخطط االسرائيلي الذي يهدف الى هدم حي البستان ببلدة سلوان ضواحي مدينة القدس العربية المحتلة 
  . والمضي قدما في تهويد للقدس واالستمرار في سياسة التطهير العرقي ضد أبنائها 

 اللجنة في بيان لها أن هذا يتطلب أيضاً من أمتنا العربية والدول المسلمة والمجتمع الدولي المؤيد وأكدت
لقضيتنا الفلسطينية تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لشعبنا وخاصة سكان القدس لتوفير مقومات 

ع العربي والجامعة ودعت اللجنة المجتم. صمودهم وتمسكهم بحقهم التاريخي بأرضهم وممتلكاتهم 
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العربية والدول المسلمة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري لوقف تهويد القدس 
والتدخل السريع لوقف هذه الهجمة االستيطانية الصهيونية الجديدة ووقف العدوان المتواصل على الشعب 

  .الفلسطيني
  10/3/2009الوطن، قطر، 

  
  290 والعدد... إلى غزة  جديدةةأردنيقافلة مساعدات  .41

 عبرت جسر الملك حسين أمس قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة :  بترا–جسر الملك حسين 
وتأتي القافلة ضمن قوافل المساعدات التي كان الملك عبداهللا  .سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

 طنا من مواد اإلغاثة المكونة من 79 شاحنات تحمل 10 وتضم القافلة ،الثاني أمر بإرسالها إلى القطاع
 .االدوية والمياه والمالبس والبطانيات تم تحديدها باالتفاق مع وكالة االونروا التي ستقوم بتوزيعها هناك

وجاءت مواد القافلة مساهمة من الهيئة والفعاليات الشعبية األردنية وتكية أم علي والتي سيرتها الهيئة 
ع مركز األزمات في القوات المسلحة االردنيه ووزارة الخارجية من خالل السفير األردني في بالتنسيق م

   .تل أبيب وإدارة امن الجسور والسلطة الوطنية الفلسطينية
وبهذه القافلة وصل مجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية االن وحملت مساعدات إنسانية وغذائية 

  . ابناء الشعب الفلسطيني قافلة الى290ومستلزمات طبية 
  10/3/2009الرأي، األردن 

  
  "اسرائيل"في مفاوضات السالم مع  األسد ينصح الفلسطينيين بالتنسيق مع دمشق .42

، "إسرائيل"شدد بشار األسد رئيس الجمهورية العربية السورية، على شروط المفاوضات المباشرة مع 
وقال إنه إذا قدمت . قية المسؤولين اإلسرائيليينوأولها أن عودة األرض خارج التفاوض، مشككاً في صد

كل الشروط المطلوبة لسوريا، فمن البديهي أن توافق سوريا على توقيع اتفاقية، مفرقاً بين توقيع االتفاقية 
اتفاقية السالم ورقة توقع، وهذا ال يعني تجارة وعالقات طبيعية أو حدوداً أو غير "والسالم نفسه، فـ
نحن نحاول إقناع أنفسنا بأنها موجودة، لكن : "وعن مبادرة السالم العربية قال". يقبل هذاذلك، وشعبنا لن 
اعتبر االسد، ان من مصلحة الفلسطينيين التنسيق مع . رفضتها، ومازالت" إسرائيل"من اليوم األول 

ريا فانها اذا وقعت مع سو" اسرائيل"نعتقد ان "وقال االسد ". اسرائيل"دمشق في مفاوضات السالم مع 
ستصفي القضية الفلسطينية في يوم من االيام لذلك فان من مصلحة المفاوض الفلسطيني ان ينسق مع 

  ".من دون هذا نحن ال نستطيع ان تقوم بدور تجاههم"واضاف ". المسار السوري
  9/3/2009الخليج، 

  
  عليا الطريق الوحيد لحماية المصالح الفلسطينية ال الفلسطينيالحوار: عمرو موسى .43

اكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خالل مؤتمر صحافي عقده امس في :  بترا-القاهرة 
 العربية تمهيدا للقمة -القاهرة، ان االيام القليلة المقبلة ستشهد مساعي كبيرة بشأن المصالحة العربية 

د موسى على اهمية وحدة الموقف وشد. العربية العادية التي ستعقد في الدوحة اواخر الشهر الحالي
العربي لمواجهة التحديات مثلما شدد على الموقف الفلسطيني، مشيرا الى اجتماعات لجان الحوار 

وقال بهذا الصدد اننا ندفع بهذا الحوار ألنه الطريق . الفلسطيني التي ستبدأ اعمالها في القاهرة اليوم
نقسام الفلسطيني اضعف الموقف الفلسطيني ومن ثم فان هذه الوحيد لحماية المصالح الفلسطينية العليا فاال

  .المصالحة مهمة ونحن نباركها وسوف نعمل كل ما نستطيع لتحقيق ذلك
  10/3/2009الرأي، األردن 
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   حل الدولتين الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السالم والتعايش في المنطقة : جمال مبارك .44
، أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في  األمين العام المساعدأكد جمال مبارك، : القاهرة

مصر، أن حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية هو النافذة الوحيدة لتحقيق السالم والتعايش في منطقة 
كة  وحذر نجل الرئيس المصري في تصريحات لشب .  وأنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق الشرق األوسط،

، من أن هذه النافذة تنغلق )9/3(المصرية اليوم االثنين " األهرام"األمريكية، ونقلتها صحيفة " إن . إن . سي"
في ظل ما يحدث " إسرائيل" مشيراً إلى وجود صعوبة في إقناع الشعب المصري بالتطبيع مع  ،  سريعا

 وذكر مبارك، أن  . حق الشعب الفلسطينيب" إسرائيل"على صعيد القضية الفلسطينية والفظائع التي ترتكبها 
 ووصف  الرئيس األمريكي باراك أوباما ملتزم حيال التوصل إلي حل لقضية الصراع في المنطقة،

   .، كما قال  وأن العالم العربي واإلسالمي بشكل عام يراها كذلك ، االنتخابات األمريكية بأنها تاريخية
 9/3/2009قدس برس، 

  
  ما لم يتم حشد رأي عام دولي ضدهم" إسرائيل" محاكمة قادة لن يتم: بطرس غالي .45

شكك وزير الخارجية المصري األسبق، في إمكانية خضوع قيادات الدولة العبرية لمحاكمة دولية، : عمان
على ما اقترفوه من مجازر في غزة، خالل عدوانهم على القطاع نهاية العام الماضي ومطلع العام 

بطرس غالي، الذي شغل منصب األمين العام لألمم المتحدة، خالل الفترة من واعتبر بطرس . الجاري
، "إسرائيل"، أن الضغوط التي تمارسها حاليا القوى العربية الراغبة في محاكمة قادة 1996 - 1992

 على المؤسسات العربية المختصة بحقوق اإلنسان استمالة المؤسسات  بأنها غير كافية، مشيرا إلى أنه
ة لصنع رأي عام عالمي لمواجهة المؤسسات الصهيونية المتوغلة في مجلس األمن، والضغط على الدولي

المؤسسات الرسمية الدولية للرضوخ والقبول بمحاكمة القيادات اإلسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية 
عيداً عن أي ليس صعباً ولكنه يحتاج إلى تخطيط عميق وجاد، ب"في الهاي، معتبراً أن هذا األمر 
ورأى بطرس غالي، الذي يرأس هيئة أمناء المجلس . ، وفق قوله"مهاترات قد تأتي من هنا أو هناك

 الوضع الداخلي الفلسطيني  ، إن"قدس برس"القومي لحقوق اإلنسان في القاهرة، في تصريح لـ 
 أن  ، منوهاً إلى"دات العبريةال يخدم المؤسسات الحقوقية العربية أو الدولية لتجريم القيا"بصورته الحالية 

وحدة الصف الفلسطيني ووحدة الرأي في الداخل هما من سيعمالن على تمتين قدرة المؤسسات الدولية "
  ".لخدمة القضية الفلسطينية

 8/3/2009قدس برس، 
  

 المحرمة للدفاع عن أنفسنا " إسرائيل"ال بد من معرفة أسلحة : خبراء مصريون .46
دعا خبراء مصريون إلى ضرورة التعرف على أسلحة الدمار الشامل التي : ي محمد المتول-القاهرة 

في حربها األخيرة على قطاع غزة حتى تتمكن مصر من اإلعداد ألي عدوان " إسرائيل"استخدمتها 
بنقابة المهن " الحرب الكيماوية في ضوء أحداث غزة"جاء ذلك خالل ندوة . إسرائيلي محتمل عليها

وقال اللواء .  مساء أمس األول برئاسة الدكتورة هوانم سالم رئيسة شعبة الكيمياءالعلمية بالقاهرة،
استخدمت أنواعا عديدة من أسلحة الدمار الشامل " إسرائيل"الدكتور محمد الزرقا، خبير البيئة الدولي، إن 

 وعشرين المحرمة دوليا وأنواعا أخرى جديدة جربتها أثناء عدوانها األخير على غزة على مدى ثالثة
وأضاف أنها جعلت من قطاع غزة حقل تجارب ". الرصاص المصبوب"يوما والذي أطلقت عليه اسم 

لهذه األسلحة، مشيرا إلى أن العالم وقف يراقب هذه المجزرة والمحرقة التي فاقت بكثير ما قيل عن 
  ية وطب من جهته، طالب الدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ األمراض المهن. محرقة الهلوكوست
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الصناعات والمستشار الطبي لوزارة اإلنتاج الحربي، بضرورة تمويل وزارات البحث العلمي في الدول 
  .العربية مجموعة عمل لدراسة تقييم األثر البيئي لغزة لئال تتكرر مرة أخرى

  10/3/2009العرب، قطر، 
  

 النرويجي لالجئينعمار غزة في اتفاقية مع المجلس ين دوالر من قطر الخيرية إل مالي10 .47
وقعت قطر الخيرية والمجلس النرويجي لالجئين، يوم الخميس الماضي، في العاصمة : عبداهللا مهران

 ماليين دوالر، وقد خصصت المبادرة 10النرويجية أوسلو اتفاقية شراكة في المجال اإلنساني بقيمة 
نبثق عن هذه االتفاقية والذي من ويركز مشروع إعادة إعمار غزة الم. األولى فيها إلعادة إعمار غزة

المتوقع أن يستغرق عامين على إعادة بناء وتأهيل المالجئ والمباني العامة، ومساعدة السكان الذين 
تضرروا من الحرب في القطاع، ويضع في صدارة أولوياته التعليم والمؤسسات الصحية وتوفير فرص 

 منزل من شأنها توفير المأوى 300ى إلى بناء الحصول على العمل، ويهدف المشروع في مرحلته األول
  . شخص2200لنحو 

 10/3/2009الشرق، قطر، 
  

 القاهرة ترفض استقبال ليبرمان وتطالبه باالعتذار .48
رئيس " أفيجون ليبرمان"أثار االتفاق على منح الصهيوني المتطرف :  أحمد ربيع، خيرى حسين-القاهرة 
جية اإلسرائيلية مواقف متباينة داخل مصر، خاصة ما سيكون حقيبة وزارة الخار) إسرائيل بيتنا(حزب 

عليه كيفية التعامل مع هذا التحدي الذي فرضه رئيس الحكومة الجديدة وزعيم حزب الليكود المتطرف 
جاء الموقف المصري من الوزير الجديد على خلفية تصريحاته العدائية السافرة ضد ". بنيامين نتنياهو"

وما زعمه -يس المصري ذاته، فيما سبق له أن هدد ودعا إلى نسف السد العالي مصر، والتي مست الرئ
وفيما أشار البعض داخل السلطة . بمعاقبة مصر على مواقفها، التي اعتبرها عدائية للدولة العبرية

المصرية إلى إمكانية التعامل مع وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرف الجديد، في إطار ضرورات 
كون مصر معنية بعملية السالم والقضية الفلسطينية وتحرص على أن -ظروف اإلقليمية والدولية تمليها ال

تلعب دورا نشطا بها وصوال إلى تسوية عادلة لها، واعتبر أصحاب هذا الرأي أن اعتذارا من ليبرمان 
  . عما صدر عنه قبل كافيا لطي هذه الصفحة

  10/3/2009الشرق، قطر، 
  

   ويجب كسر حصار غزة للشعب الفلسطيني الشرعي هنيه الممثل: جالوي .49
قال جورج جالوي، النائب في مجلس العموم البريطاني الذي دخل غزة على            :  جمعة يونس  - غزة، رفح   
البريطانية من معبر رفح الحدودي حيث القت ترحيباً فلسطينياً رسمياً وشعبياً           " شريان الحياة "رأس قافلة   

، مؤكداً أن إسماعيل هنية هو الممثل       "لى غزة لكسر الحصار المفروض عليها     إنهم جاؤوا إ  : "كبيراً ، أمس  
  .الشرعي للشعب الفلسطيني

وأكد جالوي خالل استقباله والوفد المرافق له في مدينة غزة أن المساعدات التي تحملها القافلـة ستـسلم                  
  .للحكومة الفلسطينية في غزة

 يومـاً مـن     22ارة مشحونة بأكبر قدر من التأثر بعد        جئت مرارا إلى فلسطين، لكن هذه الزي      : "وأضاف
عدوان أشبه باإلبادة ضد الشعب الفلسطيني، ووصلنا إلى غزة ويلفنا الشعور العارم والسعادة بوصـولنا               

  ".لفلسطين في مولد الرسول عليه الصالة والسالم
الكثير بعد أن نجحنا فـي      أن بإمكانهم فعل    "ودعا العرب والمسلمين للتحرك الفاعل لنصرة غزة، معتبراً         

  ".اجتياز آالف األميال والوصول إلى القطاع
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وأوضح النائب البريطاني جاالوي أن السيارات الكبيرة هي التي سيتم دخولها عن طريق معبر العوجـا                
وبين أن هذه القافلة تحمل العديد      . اإلسرائيلي مكونة من سيارات اإلسعاف واإلطفائية ومولدات كهربائية       

سائل، األولى هي إيصال مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب الحصار للعالم أجمـع، والثانيـة               من الر 
إيصال األمانة التي حملوها من اآلالف في بريطانيا بحيث يجد كل مريض في غزة الدواء وكل طفل في                  

  .غزة المالبس
هي أنهم في بريطانيـا ليـسوا       أما الرسالة الثالثة التي جعلت جميع الحاضرين يفخرون بالنائب جاالوي،           

أعداء لألمة اإلسالمية، وأن توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق األوسط ال يمثل الشعب البريطاني               
  .وإنما هم من يمثلون الشعب البريطاني

10/3/2009صحيفة فلسطين،   
 

  قافلة إغاثة غزة، بين الرمي بالحجارة واستقبال االبطال: صحف بريطانية .50
تابعت الصحف البريطانية الصادرة الثالثاء المرحلة االخيرة لقافلـة المـساعدات           :  أنيس القديحي  -لندن  

االغاثية البريطانية التي سارت برا من لندن عبر عدة دول في اوربا وشمال افريقيا وصوال إلى مـصر                  
  . في طريقها الى مقصدها النهائي في قطاع غزة

ي تلجراف زاويتين متناقضتين لوصف مسيرة القافلة التي دخلـت          وتناولت كل من صحيفة التايمز والديل     
  . عدد من حافالتها الى القطاع في انتظار سماح السلطات االسرائيلية لدخول باقي القافلة

فمن جانبها ذكرت جريدة الديلي تلجراف في مقال أن القافلة تعرضت لرمي الحجارة والتخريب في مدينة                
وأشار التقرير إلى اصابة بعـض      . توجيه الشتائم والسباب المعادي لحماس    العريش المصرية، إلى جانب     

  . االفراد المصاحبين للقافلة
غزة تستقبل جورج جاالوي    "ومن الجانب االخر، أبرزت جريدة التايمز الصادر الثالثاء في مقال بعنوان            

  . الذي قاد القافلة" ريسبكت"االستقبال الحافل الذي حظي به النائب البريطاني وزعيم حركة " كبطل
10/3/2009بي بي سي   

 
  فرنسا لن تكون لديها مشكلة في الحوار مع حماس إن قبلت المبادرة العربية: كوشنير .51

عنصر مهم في المجتمع    «بأنها  » حماس«وصف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير حركة        :  باريس
حدث معها عند اشتراكها في حكومة واحدة مع        ، وقال إن فرنسا لن تكون لديها مشكلة في الت         »الفلسطيني

  .»احترامها نهج السالم، وقبولها مبادرة السالم العربية«و » فتح«حركة 
إن السالم ضروري في الشرق األوسط ويـستدعي        » لوفيغارو«وقال كوشنير في حديث نشرته صحيفة       

ستقاتل دوماً من أجل وجود     «ا  ، مضيفا ان فرنس   »"إسرائيل"دولة فلسطينية قابلة للعيش إلى جانب       «وجود  
ورأى كوشـنير أن الحـرب      . »دولة إسرائيلية، ومثلما سنقاتل حتى النهاية من أجل انشاء دولة فلسطينية          

، وأنه فـي إطـار العمـل        »أدت إلى نتائج عكسية ولم تحل شيئاً      «اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة      
، في إشارة إلى عـدم تجـاوب وزيـرة          »خ لإلحباط ال بد دوماً من المحاولة وعدم الرضو      «الديبلوماسي  

وأبدى أسفه لعـدم انـضمام      . الخارجية السابقة تسيبي ليفني مع نصيحة فرنسا عدم شن مثل هذه الحرب           
اإلدارة األميركية إلى الموقف الفرنسي الذي قال كوشنير إنه يدين بحزم استمرار االستيطان في الـضفة                

، »لن يكون ممكناً طالما استمرت المـستوطنات فـي االنتـشار          «الم  وعبر عن اعتقاده بأن الس    . الغربية
  .مضيفا ان الديبلوماسية الفرنسية لن تتوقف، بل تتمسك بمواصلة الحركة

10/3/2009الحياة،   
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  "إسرائيل"موقع وزارة دفاع أوغندا يهاجم برسائل معادية لـ .52
ـ    هاجم قراصنة االنترنت موقع وزارة الدفاع األوغندية واضعين ر         . عليـه " إسـرائيل "سائل معاديـة لـ

بـالوقوف دون   "واتهمت الرسائل التي ظهرت على الموقع الول المرة الشهر الماضي االتحاد األوروبي             
كما وضع القراصنة صورة للعلم التركي الـى جانـب          ." الفلسطينيين" إسرائيل"تحريك ساكن بينما تقتل     

ـ      . بالتصفية العرقية في غـزة   " إسرائيل"واتهمت  " يفغير الشر "الرسائل التي وصفت االتحاد األوروبي ب
  . وقالت وزارة الدفاع ان الرسائل المنشورة على موقعها ال تعكس آراء الحكومة وال الجيش األوغندي

10/3/2009بي بي سي   
  

   تريليون دوالر الخسائر الحقيقية ألزمة االئتمان50 .53
رة قاتمة عن االقتصاد الدولي في ظل أزمة صو» بنك التنمية اآلسيوي«اعطى :  رفله خرياطي-لندن 

 تريليون دوالر، ما يعادل االنتاج 50 المست 2008االئتمان، وقدر ان الخسائر المالية الحقيقية للعام 
 تريليون دوالر في اسواق المال التي زادت خسائرها السنة 28.7االقتصادي العالمي السنوي، منها 

 وجاء خُمس الخسائر من تراجع قيم العمالت الدولية مقابل الدوالر . تريليونات اضافية9الجارية بنحو 
  .االميركي

 في 109 تريليون دوالر بنسبة 9.625وقال ان الخسائر االقتصادية في آسيا، ما عدا اليابان، المست 
لمئة  في ا85 إلى 80المئة من النواتج المحلية للقارة، في حين لم تتجاوز الخسائر في باقي انحاء العالم 

 في المئة من النواتج 57 تريليون دوالر أي 2.119وفي اميركا الالتينية بنحو . من النواتج المحلية
  .المحلية

 197وكانت تقارير قدرت ان حجم الخسائر االقتصادية الناتجة عن الحرب العالمية االولى لم يتجاوز 
 دوالر وحروب الشرق االوسط منذ  تريليون2.09بليون دوالر في حين كلفت الحرب العالمية الثانية 

  . تريليون دوالر12 حتى اليوم نحو 1990العام 
أعده » االزمة المالية الدولية وانعكاساتها على االسواق الناشئة« صفحة بعنوان 28وتضمن تقرير من 

الباحث كالوديو لوسير وعرضه رئيس البنك اآلسيوي هاروهيكو كورودو امس، اشارات متفائلة على ان 
وأن منطقة » 2010 او في ابعد تقدير في النصف االول من 2009قد تصل ذروتها نهاية السنة «زمة اال

دول شرق اوروبا وروسيا «وستكون . »ستكون اول من يخرج منها وستكون اقوى مما مضى«آسيا 
  .»يةاالخيرة التي ستتعافى ألن اقتصاداتها تعتمد بشدة على صادرات المواد االولية وأسعارها العال

  10/3/2009الحياة، 
  

  ومخاوف من عودة الرهان على الخارج زيارة قيادي إخواني الى واشنطن تثير جدالً: األردن .54
فور نشر خبرٍ في احدى الصحف األردنية حول زيارة القيادي اإلسالمي المعروف، ونائب األمين : عمان

رحيل غرايبة، إلى واشنطن قبل أيام العام لجبهة العمل اإلسالمي الذراع السياسية لجماعة اإلخوان، 
، التي تدعو إليها مجموعة من السياسيين »الملكية الدستورية«قليلة، وإلقائه محاضرة هناك حول مبادرة 

  .األردنيين اليوم، ثارت موجة إعالمية حول الموضوع، من دون أن يتم التأكد من تفاصيل الخبر وأبعاده
الن عنها قبل أسابيع عدة في عمان، من جانب مجموعة ناشطين، تم اإلع» الملكية الدستورية«مبادرة 

وعين رحيل غرايبة ناطقاً باسم المبادرة التي تدعو إلى تفعيل الدستور في قضية صالحيات مجلس 
النواب وصوالً إلى رئيس وزراء منتخب، وهي دعوة ليست جديدة، فقد سبق أن تبناها في منتصف 

المعارض اإلسالمي المستقل، ليث شبيالت، لكن الجديد أنّها تأخذ طابعاً التسعينات من القرن الماضي 
أكثر توسعاً هذه المرة، من خالل شخصيات تمثل الحركة اإلسالمية تؤكد أن معها شخصيات عشائرية 

  .ومتقاعدين من القوات المسلحة
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بل وسفر شخصية مهمة مبادرة الملكية الدستورية اليوم، » توقيت«يتساءل خصوم الحركة اإلسالمية عن 
مثل غرايبة إلى واشنطن لتسويقها، وهي المبادرة التي تؤدي إلى اإلخالل بالمعادلة الداخلية السياسية 

  .القائمة
ويضيف خصوم الحركة اإلسالمية إلى ذلك أن رئيس وزراء منتخباً، إضافة إلى قانون انتخاب جديد ليس 

، بل هو تالعب بالهوية السياسية للنظام القائم على ثنائية فقط إعادة هيكلة لألعراف السياسية األردنية
  ). فلسطينية-أردنية (ديموغرافية 

  والواليات المتحدة األميركية» اإلخوان«حول العالقة بين 
لعّل العصب الحساس الذي المسته زيارة القيادي اإلخواني، وما نُسب إليه من تصريحات، هما فوبيا 

، وكأن هذه الزيارة أحيت خطاب »جماعة اإلخوان«يلوح به تيار متشدد ضد ، الذي »البديل اإلسالمي«
هذا التيار، وأعطت الذرائع لصدور مقاالت وبيانات تهاجم الحركة وتشكك في والئها الوطني وخطابها 

  .السياسي
ين بأن اإلثارة األكبر في الموضوع تتمثل في أن هذه الزيارة تتزامن مع توقعات مسؤولين أردنيين رفيع

تمارس اإلدارة الديموقراطية الجديدة في واشنطن ضغوطاً كبيرة على الحكومة للمضي قدماً في مسار 
اإلصالح السياسي، وهو ما دفع الى السؤال عما إذا كان حديث غرايبة في واشنطن هو في سياق الدفع 

علن، على األقل، ذلك المتمثل نحو هذا المسار، ما يمثل تناقضاً مع أعراف الحركة اإلسالمية وخطابها الم
  .برفض االستقواء بالخارج، والمعادي بشدة للسياسات األميركية وتدخلها في شؤون الدول

ويرد أصحاب المبادرة بأن المطالبة بالملكية الدستورية تأتي في سياق تفعيل روح الدستور األردني 
  .يست خروجاً على الدستورومبادئ النظام السياسي الذي يقوم على الملكية النيابية، ول

إن المقصود من المبادرة هو تأمين مؤسسات سياسية قوية متماسكة، وتوسيع «: »الحياة«غرايبة قال لـ 
قاعدة المشاركة الشعبية، لحماية النظام واالستقرار السياسي، وتكوين جبهة داخلية صلبة ضد الضغوط 

  .»الخارجية
بادرة يمثل قفزة كبيرة في خطابها السياسي، إذ تتحدث بصورة إن تبني الحركة اإلسالمية للم«: وأضاف

غير مألوفة عن اللعبة السياسية وتعترف بالملكية في حدودها الدستورية وبالمؤسسات الدستورية 
وبالعملية االنتخابية وتتشارك مع أطراف أخرى لحمل هذه المبادرة، وكل ذلك بمثابة تطور مهم في 

  .»مسار الحركة السياسي
ألهم من ذلك، هو ان هناك بنداً واضحاً في المبادرة يتمثل بالحفاظ على حق العودة وترتيب األوضاع وا

، ما يعني الحفاظ على التركيبة السياسية الحالية التي تمنح »األردنيين من أصول فلسطينية«السياسية لـ 
  .الموقف األقوى داخل مؤسسات الحكم» الشرق أردنيين«

 يطرح مرة أخرى سؤاالً عن مدى قناعة الفلسطينيين بالحفاظ على التركيبة السياسية لكن هذا البند نفسه
من المبادرة، ما يمثل جملة » اإلخوان المسلمين«الحالية، والجواب، هنا، مرتبط تحديداً بموقف جماعة 

تمثل تياراً واسعاً فإذا كانت الحركة اإلسالمية تتبنى المبادرة، فإن هذه المبادرة . بنيوية في الجدل الحالي
، وإذا كانت الحركة ترفضها، فإن )الذين يمنحون والءهم السياسي حالياً لإلخوان(في الشارع الفلسطيني 

، على رغم إعالنها وجود عشرات األسماء البارزة معها، تبقى بال روافع اجتماعية »المجموعة الحالية«
  !صلبة

  »الملكية الدستورية«موقف اإلخوان من مبادرة 
تؤكد أنّها حظيت بموافقة كل من المكتب التنفيذي في الجماعة والجبهة، » المبادرة«مصادر من داخل 

وهمام ) األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي(وأن قيادة الحركة اإلسالمية، ممثلة بكل من زكي بني ارشيد 
ه اإلخواني نبيل الكوفحي، قد منحت غرايبة، ورفيق) المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين(سعيد 

  .تفويضاً للمشاركة في المبادرة باسم الحركة اإلسالمية
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فما هو الموقف . المفارقة أن تصريحات أخرى لقيادات إسالمية نأت بالجماعة عن تبني المبادرة رسمياً
  الدقيق لإلسالميين؟

: »الحياة«بكر، الذي قال لـ يزيل االلتباس حول موقف الجماعة ولو قليالً، الناطق الرسمي جميل أبو 
وع، إال أن هنالك موافقة على المضامين ``إن جماعة اإلخوان لم تعلن رسمياً تبني مثل هذا الموض«

  .»المطروحة، باعتبارها تلتقي مع مبادرة الجماعة لإلصالح
 في وبسؤال أبو بكر عما اذا كانت الجماعة منحت تفويضاً لكل من غرايبة والكوفحي للمضي قدماً

إن الجماعة منحتهما تفويضاً إلدارة الحوار والنقاش مع التيارات األخرى، وصوالً إلى «: المبادرة؟ يجيب
  .»بناء قاعدة متينة تتبناها، لتحقيق إصالح حقيقي

مصادر من داخل المبادرة أكدت أن قيادة الحركة اإلسالمية توافق على مضامين المبادرة لكنها تتحفظ 
، إذ »الحياة«، وهي المالحظة التي تشي بها تصريحات أبو بكر لـ »لملكية الدستوريةا«على عنوانها 

  .»مبادرة وطنية لإلصالح«أكد أن المعروض هو 
  استقواء بالخارج؟... »غرايبة في واشنطن«

مهما كان االنزعاج الرسمي من عنوان المبادرة الجديدة ومن دالالتها المزعجة للمسؤولين السياسيين 
شيء والسفر بها إلى واشنطن لتسويقها شيء آخر، » البيت األردني«نيين، فإن بقاءها تحت سقف واألم

وتجاوزاً لتقاليد السياسة األردنية، غير » اختراقاً للخطوط الحمر«يمثل في سياق القراءة الرسمية 
  مسبوق، فما هي قصة الزيارة وما جرى فيها؟

، الذي تأسس »معهد دعم الديموقراطية« واشنطن بدعوة من ذهب إلى» الحياة«غرايبة، وفق ما أكد لـ 
، ليتحدث عن مبادرة الحركة اإلسالمية لإلصالح، التي »فردريش ايبرت«حديثاً، بالتعاون مع مؤسسة 

صدرت قبل سنوات قليلة، وتمثل قفزة فكرية في خطاب الحركة وموقفها من األقليات وحقوق المرأة 
  .والتعددية والجنسية

صلب المحاضرة واللقاءات التي أجراها غرايبة في واشنطن، مع باحثين ومهتمين بشؤون العالم هذا هو 
، إالّ في إطار اإلجابة عن سؤال على »الملكية الدستورية«العربي والحركة اإلسالمية، ولم تطرح قضية 

ليه، ولم يحصر أي هامش تلك الفعاليات، ولم يكن ذلك من أهداف الزيارة وال سبباً للدعوة التي وجهت إ
  .مسؤول أميركي رسمياً، على األقل في حدود شروط غرايبة وضمانة الداعين، وفق ما أكده الرجل

وهذه الزيارة ليست بدعاً . وفقاً لرواية غرايبة، ال شيء جديداً أو غريباً ويستدعي هذه الحملة والضجة
اشنطن، باستمرار، وتلتقي المثقفين من الزيارات، فهناك قيادات عدة من الحركات اإلسالمية تزور و

والمفكرين في مراكز األبحاث، بل ان الرئيس اإليراني أحمدي نجاد نفسه سارع إلى ترتيب محاضرة له 
  .في جامعة أميركية عريقة

التي نشرت الخبر، فهد الخيطان، هي في ما » العرب اليوم«القضية، وفقاً للمحلل السياسي في صحيفة 
 وقضايا، وليست في مبدأ الزيارة ذاته، وأهم ما في األمر أال يتم االستقواء يتم طرحه من مواقف

ويرى الخيطان أن االستعانة بالخارج للضغط باتجاه اإلصالح الداخلي . بالخارج على الحكومات الوطنية
هو أن تُقرأ من خالل حركة تعاني اإلقصاء والتهميش، وال تتاح لها فرصة المشاركة السياسية، و«يمكن 

ما ال ينطبق على المشهد األردني، لكن هذا في الوقت نفسه يدعو إلى زيادة مساحة االنفتاح السياسي 
  .»واحتواء الالعبين لتمتين الجبهة الداخلية من أي اختراق

وفقاً التجاه نافذ في المشهد السياسي واإلعالمي، فإنّه مهما كانت االختالفات المحلية، أردنياً، تبقى 
فاألردن ليس كغيره من البالد، حتى نقيس مواقف اإلسالميين عليها، . ي إطار البيت الواحدمحدودة وف

وحتى في مرحلة . ولم تحدث أي صدامات دموية بينهم وبين الحكومة، وال إعدامات أو اغتياالت
األزمات لم تصل التوترات سوى إلى حدة في الخطاب السياسي واإلعالمي، يجرى سريعاً امتصاصها 

تواؤها، والخبرة تشهد لمواقف الحركة اإلسالمية الوطنية في المنعرجات والمنعطفات التاريخية التي واح
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محلياً وربطه بالمحاور اإلقليمية، فقضية مبالغ » الخطر اإلسالمي«أما الحديث عن . مرت بها البالد
الني المعتدل والخط فيها، وإذا كانت هناك توجهات سياسية مقلقة، فالحل هو في تقوية التوجه العق

  .الوطني العام، الذي ساهمت السياسات الرسمية خالل الفترة السابقة في إضعافه وإحراجه
هذا يقودنا إلى مسألة مهمة أشار إليها غرايبة في واشنطن، إضافة إلى موقف الحركة في الكثير من 

حاالً متقدمة على صعيد العمل التركي واعتباره » العدالة والتنمية«القضايا، وهي التأثر بتجربة حزب 
اإلسالمي، وهي إشارة يجدر أن تلتقط لدى المراقبين والسياسيين للمساعدة في تطويرها وإنضاجها حتى 

  .نكون أمام حركة إسالمية معتدلة بخطاب إصالحي عقالني وواقعي
  10/3/2009الحياة، 

  
  تعهداتبالزام وضع الحجر األساس إلعادة إعمار مخيم البارد ومخاوف من عدم الت .55

لم يبدد تنادي عشرات السياسيين والديبلوماسيين إلى :  مالك القعقور-) شمال لبنان(مخيم نهر البارد 
 دولية، لوضع الحجر األساس - فلسطينية -أمس بما يشبه تظاهرة لبنانية ) شمال لبنان(مخيم نهر البارد 

مام هذه العملية التي تلقوا في شأنها وعوداً إلعادة بناء المخيم القديم مخاوف سكان المخيم من عدم ات
) يونيو(في حزيران » فتح االسالم«كثيرة منذ انتهاء المعارك في المخيم بين الجيش اللبناني وتنظيم 

2007.  
فالعزيمة على إعادة اإلعمار التي تقودها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع ممثلية منظمة التحرير في لبنان 

 مليون دوالر للبدء بالمرحلة األولى 45ألمم المتحدة، وبدأت بمؤتمر للمانحين وفّر نحو ووكاالت تابعة ل
ترقب حذر من أجيال ولدت : وتلزيم عمليات ازالة الركام، يقابلها فلسطينيو المخيم بنوعين من المخاوف
ائي من أجيال وعدم تفاؤل نه. في المخيم ولم تمر في تجارب مماثلة وتنتظر لترى عملية إعادة البناء

  .متقدمة في السن ال تزال في بالها تجارب مخيمات مثل تل الزعتر وضبية التي لم يعد بناؤها
والقاسم المشترك بين الجيلين حالياً هو عدم رضاهم على سير العملية برمتها، اضافة إلى شكوى كبيرة 

الغضب المتأتي من سكن نحو من مسألة منع الجيش اللبناني دخول المخيم إال بموجب تصريح، ناهيك ب
وهي عبارة عن مستوعبات حديد ال تتجاوز مساحة » بركسات« عائلة في مساكن موقتة يسمونها 1200

 متراً، رصفت بعضها جنب بعض وفوق بعض، وخصص كل واحد لعائلة أياً يكن 30الواحد منها الـ 
  .عددها

 من الشباب، إلى حدود المخيم القديم محاولين والفارق بين الجيلين تجلى أيضاً، بتنادي النساء والرجال،
تجاوز حاجز الجيش لمشاهدة احتفالية وضع الحجر األساس، لكن التدابير األمنية حالت دون ذلك، ما 
أدى الحقاً إلى شجار بين بعض المتجمهرين وعناصر من الجيش الذي اضطر إلى اطالق النار في 

  .الهواء لتفريقهم
يلعبون الورق، وال يلقى سائلهم عن عدم » البركسات« فجلس بعضهم في أما المتقدمون في السن،

  .»ال يعنينا ما يقومون به«مشاركتهم باالحتفال إال أجوبة من نوع 
وضعوا الحجر األساس إلعادة إعمار «: أحدهم يكنى أبو علي جاء إلى لبنان حين كان عمره عامين يقول

ديهم فعالً النية بإعادتنا إلى المخيم القديم لما كانوا جرفوه، لو كانت ل...  عاما35ًمخيم تل الزعتر قبل 
كان في امكاني أن أرمم منزلي فيه بألفي دوالر فقط ومثله منازل كثيرة، لكن النية ليست موجودة 

حتى أنهم منعونا من المشاركة اليوم في هذا االحتفال وكأنني ال أتوق إلى المكان «: ويضيف. »لديهم
  .، قاصداً مكان منزله في المخيم القديم» عاماً من عمري50 الذي أمضيت فيه
 متراً، دمر كلياً وهو x 220 متر 700المخيم القديم الذي كان يقوم على أرض مساحتها : والمخيم قسمان

المقبل على أن تنتهي في مدة تتفاوت ) أبريل( مراحل تبدأ في نيسان 8الذي سيشهد إعادة إعمار على 
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، وجرف معظمه وأصبح جاهزاً )بعدد العوائل( وحدة سكنية 5600، إلعادة بناء  سنوات5 و3بين 
  . وحدة سكنية1500للمرحلتين األولى والثانية المؤلفة من 

 ألف 38والمخيم الجديد، الذي شكل امتداداً طبيعياً للمخيم القديم الذي ضاق بسكانه الذين بلغ عددهم نحو 
 ثمانينات القرن الماضي على ضفتي شارع عريض يبلغ طوله نسمة، فشهد نهضة عمرانية كبيرة منذ

ولما كان . كيلومترين من ساحة العبدة إلى المخيم القديم، والذي أصبح سوقاً تجارياً للمخيم والجوار
 ألف نسمة فأحيوه من جديد، أما البقية فال يزالون 15الضرر في المخيم الجديد جزئياً، أعيد إليه نحو 

  .خارج المخيم
لى رغم أن محاّل كثيرة جددت وفتحت بالفتات جديدة يعلو كثير منها غبار ترميم أو أثر معركة، فإن وع

  .الزحمة الحالية لم يكن واضحاً سببها، إن كان االحتفال الحالي أو استعادة لحركة تجارية
 يحفرن النساء كن. صنعنا الحياة من تحت الركام«: وتقول منى واكد، وهي ناشطة نسائية فلسطينية

ولو يسمح للجوار اللبناني بالدخول الى المخيم ... بأظافرهن ليعدن ترميم منازلهن وجعلها صالحة للسكن
  .»الستعاد حياته في شكل أفضل، أما اآلن فال يزال الوضع صعباً وحتى األموات يفتشونهم قبل دخولهم

مباشرة األعمال فوراً، : كل المطالباللجنة الشعبية في المخيم، أعدت لزواره الرسميين مذكرة ضمنتها 
، )منطقة فاصلة بين المخيمين(إنهاء الحال العسكرية، السماح للعائالت بالعودة الى منطقة البرايمات 

مسؤولية اإلعمار، تأمين الدعم المالي للطالب، التعويض على المؤسسات التجارية، » أونروا«تولي 
  . مراقبة مالية لمنع الهدر وإشراك المجتمع المحلياالستمرار في إغاثة النازحين وتشكيل لجنة

  االحتفال
ورعى وضع الحجر األساس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ممثالً بوزير اإلعالم طارق متري، في 

 الفلسطيني السفير خليل -مشاركة ممثل منظمة التحرير عباس زكي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني 
يا وبريطانيا ومصر وكوريا وكندا وأستراليا والمفوض العام لـ مكاوي، وسفراء اميركا وإيطال

  .كارين ابو زيد، اضافة إلى ممثلين عن األجهزة األمنية» االونروا«
لحظة تحقق الوعد الصادق الذي أطلقه الرئيس «: قائالً» االستثنائية«ووصف زكي في كلمة، اللحظة بـ 
  .»السنيورة بحتمية اعادة إعمار المخيم

جئنا لنقول ان االنتصار على االرهاب ال يكتمل اال بإعادة اإلعمار، فإذا هزم االرهاب  «:وأضاف
عسكرياً امام الجيش اللبناني، فال بد من هزيمته امام اهلنا في المخيم عبر بناء منازلهم وعودة الحياة 

  .»عودة تجسد ارادتنا المنتصرة على إرادة الخراب والعبث والدمار. اليها
لم تصل الى المستوى «ي عن األحداث التي شهدها المخيم وعن المساعدات واإلغاثة، لكنها وتحدث زك

المطلوب بما يتناسب مع معايير حقوق االنسان في لحظة نكبته القسرية لتأمين أبسط حاجاته االساسية من 
  .»الغذاء والكساء والدواء والسكن الالئق بكرامته

غاثة الطارئة ريثما ينتهي اإلعمار، وبتمويل إعادة اإلعمار، بذل جهد إضافي في حقل اال«وطالب بـ 
ألن التزامات الدول المانحة ليست كافية حتى اللحظة إلنجاز إعمار المخيم وفق المخطط التصميمي 
المتفق عليه، كما ان االموال الموجودة راهناً ال تسمح لنا بأن نسير بعملية اإلعمار حتى نهايتها ما لم 

  .»المانحة التزاماتهاتسدد الدول 
لنا الحق جميعاً والالجئون في شكل خاص، في ان نتشارك بكل فخر وفرح بهذه «: وقالت أبو زيد
وضع الحجر االساس هو وعد حقيقي النطالقة جديدة لالجئين الذين فقدوا بيوتهم ... اللحظة المنتظرة

واصلة اعادة إعمار نهر البارد حتى وموارد رزقهم، انه إقرار من المجتمع الدولي بنيته الجدية في م
  .»انجازه، في الوقت الذي نحتفل بهذه اللحظات علينا أال ننسى التحديات التي ما زالت تواجهنا

سيضطر الالجئون الى االستمرار في العيش كنازحين في األشهر المقبلة وسيستمرون «: وأضافت
مستمرة مدعاة قلق ألن نداء االونروا لالغاثة باالعتماد في شكل كبير على المساعدات، وهذه الحاجات ال
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والنهوض المبكر لم يحظَ بالتمويل المنشود، ما يجعلنا غير قادرين على القيام بواجباتنا االنسانية في شكل 
  .»يظهر سخاء أكبر في تقديماته«، داعية مجتمع الجهات المانحة مجدداً إلى أن »كامل

اليوم في خطوة تأسيسية جديدة بعد رفع االنقاض وإنجاز ها نحن «: وألقى مكاوي كلمة قال فيها
االستمالك وإنهاء المخطط التوجيهي، حتماً هناك من ال يزال يسأل او يشكك، السؤال حق والشك من 
طبيعة االنسان، لكن االهم ان نبقى على نبل في السؤال والتشكيك مع النظر بإيجابية الى ما تم تنفيذه 

  .»حتى اآلن
الخروج موقت والرجوع مؤكد وإعادة اإلعمار « كلمة باسم السنيورة، ذكر فيها بمقولته إن وألقى متري

وبهذه الروح، يترتب علينا أن نواصل . اليوم وضعنا اللبنة األولى لمشروع اإلعمار«: وأضاف. »حتمية
  .»السعي مع الدول الشقيقة والصديقة إلقدارنا على تحقيق المشروع بمقوماته كافة

  10/3/2009 الحياة،
  

  استقالة حكومة فياض بين التكتيك والتقليع  .56
  حسن أبو حشيش . د

إال أن سالم فياض بادر بشكل مفاجئ       ... رغم وجود بعض اإلرهاصات والدالئل علي احتمالية وقوعها         
في حيث ال يريد أن يكون عقبة       ، بتقديم استقالته ألبي مازن، معلناً أنها بين يدي الحوار ومحاولة إلنجاحه          

وللتذكير، فقد بدأ ظهور سالم فياض على المسرح الـسياسي حـين        . طريق تشكيل حكومة انتقالية جديدة    
ُأجبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على قبول تغيير نظام إدارة السلطة واسـتحداث رئـيس                

وزيرا ، وليةفضمن هذا التحرك تم فرض سالم فياض، كخبير مالي دولي عمل في المؤسسة الد             ، وزراء  
وبعـد  ، وبعدها بدأ نجمه يتـصاعد      ، في يد الرئيس عرفات     ) الكاش(للمالية ليتحكم في االنسياب المالي      

التحرك األمني االضطراري التي قامت به الحكومة في غزة وحركة حماس ضد رموز الفلتان األمنـي،                
التي نالـت ثقـة غالبيـة       أقدم محمود عباس على حل حكومة الوحدة        ، وما صاحب التحرك من تداعيات    

والوضع القانوني هنا يقول أن حكومة الوحـدة تتحـول          ، التشريعي، وأقسمت اليمين أمام رئيس السلطة     
األمر الذي لـم    ، لحكومة انتقالية لتسيير األعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تُمنح الثقة من التشريعي              

 قرر محمود عباس تكليف فيـاض بتـشكيل         فالعتبارات سياسية ودولية واضحة   ، يحدث على اإلطالق    
ولم يتم عرضـها علـى      ، فشكلها ولم تنل رضا الفصائل حتى فتح وفصائل المنظمة األساسية           ، حكومة  
وسجلت حكومة  . وبقيت ترسم وتحكم بدون غطاء وطني عام وبدون غطاء قانوني ودستوري          ، التشريعي

، فهي وراء قطع الرواتب وفصل الموظفين       ، فياض أسوأ ما يمكن أن تسجله أي جهة حاكمة ضد شعبها          
ووراء محاربة المقاومة فـي الـضفة والتعـاون         ، ووراء محاوالت إعادة الفلتان األمني في قطاع غزة         

ووراء تقييـد حريـة     ، وتعاونها مع االحتالل في فرض الحصار على قطاع غزة          ، األمني غير المسبوق  
ووراء تدمير مالية السلطة من خالل توريطها في ديون         ، العمل اإلعالمي والخيري والسياسي في الضفة       

مارست كل شيء سيئ باسم فتح ومنظمة التحرير، وهم غيـر           ... بحجة دفع الرواتب، واالرتهان للغرب    
ولديه ، وال وقتها   ، الشارع غير مستريح من دوافع االستقالة       . مسيطرين عليها وال يتحكمون في قرارها       

فالتفسيرات واالحتمـاالت متعـددة     .  إحساس أنها غير طبيعية وغير بريئة        ولديه، تخوفات من ورائها    
ومتداخلة، قد تأتي في سياق أساليب محمود عباس في الضغط على حماس في الحوار الفلـسطيني فـي                  

وتوضيح للرأي العام أنهـم     ، القاهرة، وإحراج الحكومة الشرعية في غزة لتُعلن عن استقالتها في المقابل            
كما أنها قد تكون ضمن تحركات فيـاض نفـسه للفـت            . طوة عملية تجاه تشكيل حكومة جديدة     قدموا خ 
وخاصة ، وعدم تجاوزه في التشكيلة الجديدة سواء على صعيد رئاسة الوزراء أو وزارة المالية            ، األنظار

ولقد ، رهوأن المجتمع الدولي لن يتعامل مع غي      ، انه تعود على تسريب أخبار أنه هو مفتاح الدعم الغربي         
، نقلت صحيفة هآرتس من يومين خبر أن اإلدارة األمريكية لن تتعامل مع أي حكومة بدون رئاسة فياض                
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فهو باالستقالة هذه يحرك المياه الراكدة ويقـول        ، كما أن العديد من الشخصيات المستقلة تؤكد ذلك دائماً        
وشعور عدد كبير من    ، في التفسيرات حاضرة بقوة   ، كما أن حسابات حركة فتح الداخلية     . للناس نحن هنا  

ألنهـا تعمـل وتُخطـط      ، قياداتها وأنصارها بالكوارث التي سببتها هذه الحكومة لسمعة وشعبية الحركة         
وخاصة أن جدالً دار أكثر من مرة وصل إلى درجة قرارات حركية بتعـديل وزاري يـضمن                 ، باسمها  

ودورها وعالقتها بفتح حاضرة بقـوة علـى        وعلى ما يبدو أن حكومة فياض       ، سيطرة فتح على الحكومة   
والتجاذب بين تيارات فتح والسيما أن فريقاً منها مـستفيد          ، أجندة اللجان التحضيرية لمؤتمر فتح السادس     

وعلى درجة عاليـة    ، وهي متداخلة ، كل هذه التفسيرات غير منفصلة    . متناغم تماما مع فياض وسياسته      
لكن هذا ال يمنع أن يحتل كل تفسير على نسبة متقدمة أو       ، ا عن بعض  وال يمكن أن نفصله   ، من االرتباط   

ولتذهب ، وميراثها ال بواكي عليه   ، على كل األحوال فاستقالتها غير مأسوف عليها        . متأخرة من الواقعية  
ونحن ال نعتبرها خطوة إيجابية نحو الحوار ألنها تركت ما كانت قد اغتصبته             ، حيث أتت وتتركنا وحدنا   

فالذي يطالب بخطـوة مقابلـة هـو    ... وال إنجازات ، وال شعبية، فهي ال شرعية دستورية لها  ، تهوسرق
فالحكومة في غزة تملك شرعية تشريعية ودسـتورية وشـعبية،          ، مخطئ أو مضلل أو جاهل بالمعطيات     

ة هـو   ونؤكد في الختام أن تشكيل حكومة جديـد       . ولديها اإلنجازات الملموسة رغم كل المكائد والحصار      
والكل سيلتزم بمخرجات الحوار بعيدا     ، نتيجة إلنجاح الحوار الوطني بملفاته الخمسة بالتزامن في اإلنجاز        

والجمهور لديه إدراك كامل لكـل      ، فالشعب واعٍ ، أو الفذلكة السياسية المكشوفة   ، عن الحركات البهلوانية  
  . هذه األالعيب

  10/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ألمريكي الجديد في الشرق األوسط؟هل نتفاءل بالتوجه ا .57
  أسعد عبد الرحمن. د

هذه أكثر السنوات حسماً في تاريخ الدبلوماسية       : أرجوكم مقاطعتي إذا كنتم قد سمعتم هذه النكتة من قبل         «
إذا لم ننجح في إعادة الدبلوماسية مرة أخرى على الطريق الصحيح فسوف يشكّل             . الفلسطينية اإلسرائيلية 

ربما تكون هذه المقدمة التي بدأ بها توماس فريدمان مقالة حديثة له في صحيفة              . »الدولتينذلك نهاية حل    
لكن فريدمان  . خير تلخيص لما آل إليه الحال في قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي          » نيويورك تايمز «

. أصـدقه أبـداً   سمعت هذا الكالم كل سنة تقريباً خالل السنوات العشرين الماضية ولم            «: يستدرك قائال 
لقد اقتربنا بشكل خطير نحو إغالق نافذة حل الدولتين، ألن المسؤولين الرئيـسيين             . ولكنني أصدقه اليوم  

عن إغالق النافذة، حماس في غزة والمستوطنون اليهود المتشددون في الضفة الغربية، تـسلّموا زمـام                
 الـدولتين، بينمـا تجعلـه تـصرفات         فقد نشطت حماس منذ فترة لتثبت أنه ال يمكن تحقيق حل          . األمور

  .»المستوطنين، بإصرار وثبات، أمرا مستحيال
التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم، سواء بأيدي أبنائها فـي الـضفة            » الفوضى غير الخالقة  «رغم كل   

، والقطاع أو في الخارج، أو بأيدي إسرائيل التي ترى مصلحتها في استمرار االنقسام األخوي الفلسطيني              
فإن العقالء باتوا يصرون في طروحاتهم على أن الحل، سواء النهاء االنقـسام الفلـسطيني أو العـودة                  

  .لمفاوضات جادة غير عبثية، سيكون في صلب دائرة الحوار
وباعتبار أن إدارة باراك أوباما أظهرت اهتماما سريعا بالشرق األوسط، فال بد لهذه اإلدارة أن تدرك أن                 

ب أن يركز على كيفية صنع السالم بين الفلسطينيين أنفسهم، وبناء مؤسـساتهم بحيـث               مسعاها األول يج  
تصبح هناك هيئة شرعية متماسكة لصنع القرار، وذلك قبل التفكير بـصنع الـسالم بـين الفلـسطينيين                  

ك لكن عليها، بالمقابل، كما يقول قادة رأي عديدون في العالم وضمنهم إسـرائيليون، إدرا             . واإلسرائيليين
. قوة حقيقية مقررة في أية صفقة سالم فلسطينية، وهي متجذرة في نسيج الشعب الفلسطيني             » حماس«أن  

المهمة الثانية ألمريكا وإسرائيل والدول العربيـة       «في مقاله إلى أن     ) فريدمان(وفي هذا السياق، يخلص     
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ه أيضا الخبيـر فـي      وهو ما يرا  . »هي إيجاد سبيل إلحضار حماس إلى حكومة واحدة وطنية فلسطينية         
تكمن مصالح إسرائيل على المدى األبعد فـي أن         «: إذ كتب يقول  ) ستيفن كوهين (شؤون الشرق األوسط    

تضمن وجود شريك فلسطيني تفاوضي، يملك الشرعية الكافية بين شعبه ليتمكن من توقيـع االتفاقيـات                
 أي معنى ألي سالم إسرائيلي      وفي غياب حماس، كجزء من القرار الفلسطيني، لن يكون هناك         . وتنفيذها
  .»فلسطيني

كما عبـرت   . لقد صرح الرئيس أوباما بأنه سيعمل في إطار المقاربة للحل بجميع قضايا الشرق األوسط             
عن رأي صانعي القرار في اإلدارة الجديدة حين أوضحت بـأنهم ال            ) هيالري كلنتون (وزيرة خارجيته   

ولهذا سـاد شـعور     . ليمية على أساس تخليق حل الدولتين     يستطيعون التأجيل وأنهم سيعملون لمقاربة إق     
، صاحب التقرير الشهير عن انتفاضة األقـصى        )جورج ميتشل (باالرتياح في المنطقة، خاصة اثر تعيين       

كونه حين دعا   » نزاهة«وعرف بأنه من أكثر التقارير الدولية       ) بيل كلينتون (والذي تم رفعه إلى الرئيس      
/ من قبل الجانب الفلسطيني، دعا أيضا إلى وقف عمليـات االسـتعمار           » بيةاالرها«إلى وقف الهجمات    

  .االسرائيلي في الوقت ذاته» االستيطان«
كما اعترف شخصيا،   » الشائكة«هل سينجح ميتشل في مهمته      : غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح      

؟ يمكن للمرء أن يجد الجواب في       سيكون هدفا أسمى لها   » أمن إسرائيل «بينما تؤكد اإلدارة األمريكية أن      
إن ميتشل لن يعرض مواقف أمريكية      «تصريح وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني الذي قالت فيه          

لذا، يكمن الخوف في إمكانية     . »جديدة، ولن يتطرق إلى أي محاولة لفرض مواقف سياسية على إسرائيل          
 الرئيسية ستبقى الحفاظ على أمن إسرائيل أوال، ولربمـا          إن مهمتها : عدم تغير السياسة األمريكية القائلة    

ورغم ذلك، ال يمكن تجاهل التغيير الذي الحظه العالم على السياسة األمريكيـة الخارجيـة مـع                 . أخيرا
وصول أوباما بسياساته وارائه الواضحة بخصوص القضايا التي تهم العالم أجمع خاصـة فيمـا يتعلـق                 

. ر الذي يعني أن العالم سيعرف سياسة أمريكية أخرى خالل فتـرة قـصيرة             بالحرية والديمقراطية، األم  
 نجد أنها ال تفضل إسرائيل حصرا على باقي دول المنطقة، بل هي قد تدعو إلى إعادة                 – ربما   –سياسة  

حركـة  «على قاعدة أنها مجرد     » حماس«الحياة للمبادرة العربية للسالم، وأيضا تتوقف عن التعامل مع          
  !»إرهابية

لقد بدأت معالم االهتمام األمريكي بالمنطقة في الظهور حين أعلنت إدارة أوبامـا نهايـة عهـد تجاهـل                 
الواليات المتحدة للملف الفلسطيني، األمر الذي كان قد دفعها، على مدى سنوات طوال، لتجنب القيام بأي                

لى التي قام بها جـيمس      وتحركات اإلدارة الجديدة تذكر بالخطوات األو     . تحرك دبلوماسي وسياسي فعال   
بيكر وهنري كسنجر وتمثلت بعشرات الزيارت المكوكية بين القدس والعواصم العربية في محاولة جادة              

  . للتوصل إلى حلول جذرية للمشكلة
أوباما والتوجه الـشرق    «الفرنسية بعنوان   » لوفيغارو«وفي هذا يقول بيير روسلن في مقال جديد نشرته          

من الواضح أن مقاطعة الحركـة      . ن تطرح مسألة الحوار مع حماس نفسها بقوة       اآل«: »األوسطي الجديد 
السؤال هو كيف السبيل إلى حوار مـع        . ومحاصرة القطاع لم تأتيا بحل ولم تسهما في إضعاف الحركة         

حركة تصنف بأنها إرهابية وال ترتبط مع السلطة الفلسطينية بعالقة جيدة؟ الحل القريب المنال يتمثل في                
في هذه المرحلة، يتوجب على اإلدارة الجديدة       . درة المصرية الداعية إلى إقامة حكومة وحدة وطنية       المبا

للبيت األبيض أن تتابع الجهود المبذولة في إطار المبادرة المصرية، وتحث األطراف الفلسطينية جميعـا               
  . »على األخذ بها
سلطة وحماس، تنصلت الواليات المتحـدة      ، بين ال  2007عندما تم توقيع اتفاق مكة عام       «: ويضيف الئما 

من دورها ومسؤوليتها لتنسف كل الجهود والوساطات، وكانت النتيجة سيطرة الحركـة علـى القطـاع                
هذه المرة، سيكون بمقدور الواليات المتحدة أن تتخـذ موقفـا مـسؤوال بحجـم               .. بالكامل بقوة السالح  
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ميتشل ذاهب إلى الشرق األوسط حامال معه       . وسطالمطلوب منها كدولة عظمى لها تأثيرها في الشرق األ        
  .»انتظرناها طويال.. الوجه الجديد للبيت األبيض، إنها بداية مرحلة تاريخية مهمة

: مقال فريدمان حيـث وجـه نـصيحة إلدارة أوبامـا قـائال            » خاتمة«ختاما، ليس ثمة ما هو أبلغ من        
ل ما نحتاج جميعاً أن نفعله، قبل أن تـدق          وباختصار، الساعة هي خمس دقائق قبل منتصف الليل، وك        «

الساعة معلنة منتصف الليل، أن نعيد بناء فتح، وندمجها مع حماس، وننتخب حكومة إسرائيلية تـستطيع                
تجميد المستوطنات، وأن نغازل سوريا ونشرك إيران، بينما نعمل على منعها من أن تصبح قوة نوويـة،                 

أي إنسان يستطيع تصفيف هـذه األجـزاء مـن        . بدأ بالتفاوض فقط حتى يتسنى لنا أن نجمع األطراف لت       
  !!»مكعب روبيك الدبلوماسي يستحق جائزتي نوبل

  10/3/2009القدس، فلسطين، 
  

  لماذا يتحمسون هكذا العطاء االموال لهم؟ .58
  دانيال بايبس -" اسرائيل اليوم"

مر دولي لـدعم االقتـصاد      هل كان علي انا فقط ان افرك عيوني عندما قرر النظام المصري تنظيم مؤت             
 دولـة وسـت     71وفود مـن    . الفلسطيني واعمار غزة ؟ المؤتمر انعقد كما هو معروف في شرم الشيخ           

 مليـار دوالر حيـث      8,2الهدف المعلن كـان جمـع       . عشرة منظمة اقليمية ودولية ومالية شاركوا فيه      
بقيـة المبلـغ    ( حماس    مليارد العمار الدمار الذي حدث مؤخرا خالل حرب اسرائيل ضد          3,1خصصت  

  ).مخصصة للسلطة الفلسطينية من اجل تعزيز مكانتها
 مليارد الحقت بالمبالغ التي وعدت في السابق وقد بلغ اجمالي االلتزامـات والتعهـدات               5,4فعليا جمعت   

وزير الخارجية المصري المنفعل والمتأثر جدا قال ان المبلغ فـاق           .  مليار دوالر على مدار عامين     2,5
  .تنا توقعا

  .وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون قالت انه مؤتمر ناجح جدا 
حسني مبارك من مصر، نيكوال ساركوزي من فرنسا، سلفيو برلسكوني مـن            : بين الخطباء في المؤتمر   

ايطاليا، بانكي مون من االمم المتحدة عمرو موسى من الجامعة العربية ومحمود عبـاس مـن الـسلطة                  
هل يعتقد كل هؤالء االشـخاص      :  ولماذا اجد صعوبة في تصديق ما تراه عيناي؟ انا اتساءل          .الفلسطينية

المحترمين فعال ان عهد القتال في غزة قد ولى وان الوقت قد حان لالعمار؟ يبدو انهم ال يقرأون االخبار                   
اريخ الغراد كمـا    قبل عشرة ايام قرأنا ان صو     : التي تشير الى ان القتال ما زال متواصال بل وبشدة اكبر          

          ن قادر على الحـاق دمـار اكبـر      يقول الخبراء التي سقطت مؤخرا على عسقالن كانت من طراز محس
الشكوى التي قـدمتها سـفيرة      . ال يتعلق االمر بالتقديرات فقط    . بالمقارنة مع الصواريخ التي تطلق عادة     

ث اكثر من مائة هجمة صـاروخية       اسرائيل لالمم المتحدة غابريال شاليف انه منذ وقف اطالق النار حد          
  .من قطاع غزة 

 صـاروخا اطلقـت نحـو       12: بمعدل اكثر من عمليتي اطالق في اليوم كما ان العدد اخذ في االرتفاع            
  .سديروت من اول من اذار، وباالمس صباحا فقط احصيت اربعة عمليات اطالق

فسيكون رد اسرائيل مؤلما وقويا     ردا على الهجمات قررت اسرائيل انه ان تواصل اطالق النار من غزة             
كما جاء ان المرشح لرئاسة الوزراء ، بنيامين نتنياهو، قد اطلق رسالة مشابهة في لقائه               . وال هوادة فيه    

  .مع زعيم اوروبي عندما قال انه لن يفرط بامن اسرائيل من اجل ابتسامة 
 هو قـال    -ابهة لما قاله نتنياهو     لشدة المفاجأة، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، رد بصورة مش         

  .ان اعمار غزة سيكون غير منطقي طالما لم يكن هناك سالم وامن 
وانا اتساءل لماذا تسعى الدول للتبرع من اجل اعمار المنطقة التي ما زالت تمـر فـي ذروة عمليـات                    

وجب عليها ان تهاجم    ارهابية؟ من المحتمل ان تكون نية الدول المانحة هي اطالق تلميح للقدس بانه ال يت              
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بما فيهـا ادارة اوبامـا      . غزة مرة اخرى النها ان فعلت ذلك فستضطر لمواجهة الدول المانحة الغاضبة           
  .طبعا

. االمر الذي يضيف الى هذا الوضع الذي ال يصدق هو االستخفاف المطلق الحتياجات اسرائيل االمنيـة               
لدولية في حكومة حزب العمـال البريطـاني        خذوا مثال موقف دوغالس الكسندر، وزير شؤون التنمية ا        

 مليون جنيه استرليني على حساب دافع الضرائب البريطاني حتى يعمر البيـوت             30الذي تعهد باعطاء    
هناك حاجة ملحة لتخفيف القيود المفروضة على ارسال االحتياجـات          . والمدارس والمستشفيات في غزة   

يتوجب عليها وان تسمح للبضائع الـضرورية بـان         على اسرائيل ان تتصرف كما      : الخيرة قال واضاف  
  .تشق طريقها نحو الرجال والنساء واالطفال الذين يعيشون حتى اليوم في معاناة 

اال انه يتجاهل عن قصد حقيقة ان حماس تـستخدم مـواد البنـاء              . لة االولى يبدو هذا طلب انساني     هللو
اذ انه من المعروف ان حماس قـد        . اريخ جديدة والحديد واالسمنت لبناء االنفاق والمخابيء واعداد صو      

حماس فعلت ذلك بصورة فظة وصارخة      . احتفظت لنفسها المساعدات السابقة التي كانت موجهة للمدنيين       
صـحيح ان   . لدرجة ان منظمات االغاثة التابعة لالمم المتحدة التي تغلق فمها عادة احتجت علـى ذلـك               

 تضع يدها على التبرعات وكأنها غنائم حرب ، ولكن ما من            مبارك حذر حماس بانه ال يتوجب عليها ان       
: محق) جمهوري من ايلينوي  (عضو الكونغرس مارك كيرك     . شك ان حماس ستتصرف على هذا النحو      

 في المائة فقط فسنتحول الـى       10 مليون دوالر لغزة فانه حتى لو سيطرت حماس على           900ان ارسلنا   
  ).رانممول اخر من حيث االهمة لحماس بعد اي

تحت العنوان المشجع بناء السالم الشامل بين اسرائيل وجيرانها العرب كما جاء على لـسان كلينتـون،                 
تحذر الدول المانحة اسرائيل في الواقع من ان تدافع عن نفسها امام الهجمات الـصاروخية التـي تـشن          

  .اتها عليناوان لم يكن ذلك كافيا فهي ايضا توفر لحماس ما تحتاجه لمواصلة هجم. علهيا
  10/3/2009الرأي، األردن 

  
  !!!حل الدولتين وما هو أبعد  .59

    فرج شلهوب
أمامي ثالثة مقاالت نشرت في الصحافة اإلسرائيلية، األول لرئيس مجلس األمـن القـومي اإلسـرائيلي                

يـديعوت  "والثاني اليـرز شوشـاني، فـي        " ال أمل في حل الدولتين    "السابق غيورا ايلند، تحت عنوان      
دولـة  "، والثالث لجدعون عيشت، تحت عنوان       "يا أوباما دعك من حل الدولتين     "، تحت عنوان    "نوتأحر

، يرى فيه جدعون، أن دولة األردن ال داعي لها، وأن وجود دولة واحدة بين البحر                "واحدة لثالثة شعوب  
الدولتين، كما يقـول    والنهر، موقف إسرائيلي يلقى توافقاً واسعاً، بل إن فهم أولمرت وليفني وباراك لحل              

 –جدعون، ليس إال تجميالً للموقف اإلسرائيلي دون إيمان حقيقي بالمضمون، بداللة أن هـؤالء بـذلوا                 
 كل ما يستطيعون حتى ترواح هذه الصيغة مكانها طوال السنوات األخيرة، دون تطبيق              -حسب جدعون   

ي األسابيع األخيرة، في الموضوع     وبالطبع هناك، مقاالت أخرى كثيرة نشرت ف      . عملي ألي جزئية منها   
ذاته، حل الدولتين وعدم جدواه إلسرائيل، ولكن المسألة الجديدة أن الكتابة في الموضـوع أخـذت فـي                  
اآلونة األخيرة زخماً شديداً، وبدأت التنظيرات للفكرة تزداد، في ظل موقف واضح لنتنياهو برفض حـل                

ولعل ما يـستوقف  !!  للتعايش مع رؤيته للحل االقتصادي  الدولتين، وسعيه للتأثير في الموقف األمريكي،     
المتابع، أن من يقفون وراء هذه التنظيرات، يتكلمون بثقة عالية، بل هم يتحدثون أن المصلحة تكمن فـي                  

فغيورا أيلند، مـن جهتـه،      . القفز عن حل الدولتين، الذي ال يفضي إلى حل حقيقي للصراع في المنطقة            
يقوم على فرضيات غير صحيحة، أولها أن التطلع الفلـسطيني باألسـاس هـو              " حل الدولتين "يعتقد أن   

الحصول على دولة، بينما الحقيقة، حسب ايالند، أنهم يبحثون عن العدل واالعتراف بكـونهم ضـحية،                
المحافـل  "وثانيها، أن الدولة الفلسطينية إذا مـا قامـت فـستحكمها            !! وفوق كل شيء تنفيذ حق العودة     
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من الضفة فستصبح في وقت قـصير       ) إسرائيل(هذا حسب ايالند، وهم كبير وبمجرد خروج        ، و "المعتدلة
أما الفرضية الثالثة، فهي إمكانية إقامة دولتين في القاطع بين البحر والنهر، وهـذا فـرض                . بيد حماس 

فـي  ) ئيلإسرا(، لن يكون بوسعها أن تكون مستقلة، و       )إسرائيل(مستحيل، فالدولة الفلسطينية، التي تقبلها      
أما الفرضية الرابعـة فهـي إمكانيـة تطبيـق          . ظل دولة فلسطينية حقيقية ال يمكنها أن تدافع عن نفسها         

الحكومة اإلسرائيلية لهذا الحل، بما يستتبعه من تفكيك مستوطنات وإخالء المستوطنين، وهذا أمر يحتاج              
عب سياسية واجتماعية ضخمة،     مليار دوالر، وتعترضه مصا    30حسب ايالند، إلى كلفة مالية تصل إلى        

وما يقترحه ايالند، كيان سياسي في الضفة يكون جزءاً من كونفدرالية مع األردن، وهـذا مـا سـيتقبله                   
وأوباما الذي تحدث عن التغيير، يمكنه أن يرى في هذا       (!!) الفلسطينيون واألردن، ألن البدائل عنه صعبة     
أما شوشاني، فيرى أن سياسة أوباما في االنفتاح على         !! ن  المقترح تغييراً عن الشكل السابق، حل الدولتي      

بعض الدول مثل سوريا وإيران، تحتاج لظهر قوي وإلى عصا كبيرة، بمعنى أن علـى مـن تحـاورهم                  
واشنطن، أن يفهموا أن رفض ما تعرضه واشنطن عليهم في الحوار، سيفضي إلى إمضاء األمـر عبـر     

تي يعرضها شوشاني تـتلخص فـي أن الحفـاظ علـى الـسيطرة              الهراوة والعصا الكبيرة، والفلسفة ال    
اإلسرائيلية في الضفة، سيعزز القوى الفلسطينية المعتدلة، واستمرار السيطرة اإلسـرائيلية فـي الغـور               

(!!) سيعزز استقرار األردن، وسيعمل كعنصر ردع للخطر اإليراني الذي يهدد الدول العربية المعتدلـة               
اإلسرائيلية في الجوالن، سيكون بمثابة ردع لسوريا ولبنان، وكل ذلك ينـسجم            كما أن استمرار السيطرة     

بالضرورة، حسب شوشاني، مع المصالح األمريكية في المنطقة، حيث يمكن أن يتم اختـصار األمـر،                
من جهتها وزيـرة    !! في المناطق الحيوية ألمنها يشكل مصلحة أمريكية هامة         ) إسرائيل(تعزيز سيطرة   

مريكية في جولتها في المنطقة، قبل أيام، طالبت الطـرفين الفلـسطيني والعربـي، بتأكيـد                الخارجية األ 
ـ             وشـروط  ) إسـرائيل (التزاماتهما إزاء العملية السياسية، ومن جملة ذلك ضرورة اعتراف حمـاس بـ

الرباعية، واعتبار هذا شرطا للمصالحة الفلسطينية، أما واشنطن فقد أعلنت على لـسان كلينتـون أنهـا                 
وترسيخ أمنها، في الوقت الذي لم تطالب الجانب اإلسرائيلي بأي شيء،           ) إسرائيل(لتزمة بضمان تفوق    م

، ال تزال ترى في حـل الـدولتين         )إسرائيل(واكتفت بالتصريح من طرفها أن الواليات المتحدة، وليست         
ن، تماماً مثلما تتكرس    وفي ظل كل هذه السجاالت بقي الطرف الرسمي العربي اكبر الغائبي          . خياراً مناسباً 

غيبته إزاء العدوان على غزة واستمرار حصارها، وفي قضية محاكمة الـرئيس الـسوداني، واحـتالل                
فالحالة الرسمية العربية تتأثر وال تؤثر، تستقبل الترتيبـات مـن           . العراق وتفجر األوضاع في الصومال    

ياسة مستقرة يغيب عنهـا تقـدير       الخارج فيما يخص أوضاعها، دون مناقشة وال إعالن رفض، وفق س          
مصالحها كدول وكيانات يفترض انها مستقلة، ما يتطلب تغييراً مسؤوالً في ظل تغير أشياء كثيـرة فـي                  

  !! المنطقة ومن حولنا، ليس فيما يخص حل الدولتين، ولكن ما هو أبعد أيضا 
  10/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  10/3/2009الغد، األردن، 

  
  

    


