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   في القدس300االحتالل يعتزم بناء مركز للشرطة مالصق لألقصى وإخطارت الهدم بلغت  .1

قاضي قضاة فلسطين الشيخ  أن  وكاالت األنباءعنالقدس المحتلة  من 11/3/2009الدستور،  ذكرت
دس تيسير التميمي كشف عن مخطط اسرائيلي جديد ضمن سلسلة االعتداءات على البلدة القديمة في الق

  .المحتلة لتغيير معالمها ، يقضي باقامة مركز لشرطة االحتالل في ساحة حائط البراق
صادقت على اقامة " اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية االحتالل"وقال في بيان أمس ان ما تسمى بـ

ية من خالل هذا المركز ، والذي يأتي ضمن مساعي الحكومة االسرائيلية لتحويل القدس لمدينة يهود
  .تزوير تاريخها وتهجير سكانها األصليين واالعتداء على مقدساتها

وبين التميمي أن سلطات االحتالل أنهت فعليا سيطرتها الجغرافية على مدينة القدس من خالل سياساتها 
االستيطانية ومصادرة األراضي واالستيالء على العقارات وشق الشوارع الضخمة وانتقلت اآلن للعمل 

  .لى تقليل الوجود الفلسطيني في المدينة إلى أدنى حدع
 منزال 55 في سلوان و 88 إخطار منها 300إخطارات هدم المنازل في القدس تجاوزت "وأضاف أن 

و منزال في حي الطور ليصل بذلك عدد المنازل المهددة 19و مسكنا لعائالت بدوية 35في رأس خميس 
  ".و في بلدة العيسوية66و في حي الشيخ جراح 28 منزل 400بالهدم في حي الطور إلى 

وأشار إلى أن المدينة المقدسة تحتضر بسبب حمالت االستيطان المسعورة التي تقوم بها سلطات 
إن هذه الهجمة الشرسة ضد القدس ومقدساتها تهدف إلى سلخ مدينة القدس بالكامل "االحتالل ، مضيفا 

". ها النتزاع المدينة من محيطها وعمقها العربي واإلسالميعن محيطها الفلسطيني وتكريس االحتالل في
  .ودعا قاضي قضاة فلسطيني إلى تحرك عربي وإسالمي عاجل لوقف هذه االعتداءات

مؤسسة األقصى "أن : يوسف الشايب، رام اهللا عن مراسلها من 11/3/2009الغد، األردن، وأضافت 
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي قريباً بإنشاء مركز وصفت في بيان لها صباح أمس قيام" للوقف والتراث

للشرطة اإلسرائيلية يقع مالصقة مع المسجد األقصى من الجهة الغربية عند ساحة البراق، بالخطوة 
المتقدمة إلستهداف المسجد األقصى المبارك والقدس الشريف، مشيرة إلى ان مثل هذا المركز يزيد من 

مؤسسة اإلسرائيلية للتضييق وحصار المسجد األقصى المبارك، ولتكريس الخطوات العملية التي تتخذها ال
تواجدها االحتاللي بشكل أكبر داخل المسجد األقصى المبارك، خاصة وأن قوات الشرطة اإلسرائيلية 
تقتحم المسجد األقصى يوميا، كما أصبح الفتاً للنظر قيام مجموعات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية 

  .الت مشبوهة أسبوعيا في جميع أنحاء المسجد األقصىوالمخابرات بجو
أن مركز الشرطة هذا سيشكل عامل اعتداء على المحيط " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وأشارت 

  .القريب من المسجد خاصة في البلدة القديمة بالقدس واألحياء المجاورة وبالذات بلدة سلوان
لعمل في إنشاء مركز الشرطة اإلسرائيلية سيبدأ قريبا أن ا" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وعلمت 

، حيث أقرت هذه الميزانية الحكومة اإلسرائيلية في جلسات )مليون دوالر(بتكلفة أربعة ماليين شيكل 
  .سابقة لها

  
  "الجنائية الدولية"هنية يؤكد دعمه للرئيس السوداني في وجه  .2

ه ودعمه ومساندته والشعب الفلسطيني للـرئيس       أعرب رئيس الوزراء إسماعيل هنية، عن تضامن       :غزة
ووصف هنية في رسالة بعث بها، أمس،        .السوداني عمر البشير، في وجه قرار المحكمة الجنائية الدولية        

إلى الرئيس البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية بحقه قراراً يوجب اعتقاله فور مغادرته الخرطـوم،               
 عن التحيز األعمى، والسير علـى إيقـاع القـوى          ) أي القرار (الله  وكشفت من خ  .. جائر  " وصفه بأنه   
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الظالمة في سعيها الحثيث للنيل من السودان وصموده، واستقاللية قراره، في سياق العمل الدؤوب علـى                
  ".إضعاف الوطن العربي والسيطرة على مقدراته والنيل من إرادته

  11/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   على إقصائهي فتح وحماسل احتجاجاً على اتفاق وفدياض استقاف ":الحياة" .3
 أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض استقال من "الحياة"كشفت مصادر مطلعة لـ : لندن

 المتحاورين في القاهرة، بعدما علم باتفاقهما على "حماس" و"فتح"منصبه احتجاجاً على وفدي حركتي 
وقالت إن القيادة المصرية أبلغت الوفدين أثناء . لتوافق الوطنيالوقوف ضد توليه رئاسة حكومة ا

اللقاءات التمهيدية للحوار بضرورة التوافق على حكومة بقيادة فياض ليكون بمقدروها التعامل مع 
 "فتح"لكن وفدي . المجتمع الدولي، وتالياً ملفات إعادة إعمار غزة، وفتح معابرها على العالم الخارجي

 بقيادة موسى أبو مرزوق اتفقا على استثناء فياض، ما أثار حفيظته ودفعه إلى "حماس"قريع وبقيادة أحمد 
  .االستقالة

، وقرر مغادرة الحلبة في وقت ال يتجاوز "ألقى بالكرة في ملعب الحركتين"وقالت المصادر إن فياض 
  . "غضباً واحتجاجاً"نهاية الشهر الجاري 

  11/3/2009الحياة، 
  

  متانة العالقةوتؤكد على  اإلدعاءات بتعذيب عناصر من الجهاد  تنفيالةالداخلية المق .4
نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة اإلدعاءات بتعذيب عناصر من حركـة الجهـاد              :  د ب أ   -غزة  

وقالت الوزارة في بيان صـحفي       .اإلسالمي في غزة عقب إطالقهم صواريخ محلية على جنوب إسرائيل         
 العالقة بين الوزارة وبين حركة الجهاد اإلسالمي وأن التنسيق بينها وبين حركة الجهاد              نؤكد على متانة  "

وطالبـت الـوزارة     ".مستمر ودائم وأن التوافق الوطني هو المسيطر في كافة األمور والعالقات الداخلية           
حيث أن   "كافة وسائل اإلعالم بضرورة التأكد من صحة األخبار عن طريق التحدث مع القنوات الرسمية             

  ".لحركة الجهاد اإلسالمي رموزها الذين يمكنهم التأكد منها حول صحة األخبار
  11/3/2009الدستور، 

  
   عنصرا من كتائب االقصى بنابلس20 تقرر العفو عن "اسرائيل" :مني فلسطينيمصدر أ .5

ـ       : خاص معا  -نابلس  20عفو عن   ان اسرائيل قررت ال   " معا" اكد مصدر امني فلسطيني اليوم الثالثاء لـ
عنصرا من كتائب شهداء االقصى بنابلس، وان اسرائيل ابلغت رسميا السلطة الوطنية الفلسطينية بقائمـة               
االسماء، والذين جزء منهم محتجز في سجن الجنيد بنابلس طبقا التفاق اسرائيلي فلسطيني حـول ملـف                 

لمطلوبين وجمعيهم من كتائب شهداء     بنابلس أنه تم ابالغ ا    " معا"وقال المصدر االمني لمراسل      .المطلوبين
 أخرين اليزالون ينتظرون موافقة اسرائيلية      17وبحسب المصدر أن     .االقصى الجناح المسلح لحركة فتح    

على عدد من هذه االسماء بحسب      " معا"وقد حصلت    .لالعفاء عنهم ومتواجدين أيضا بسجن الجنيد بنابلس      
  .المصدر والتى تم ابالغها رسميا بهذا القرار

  10/3/2009 معا،وكالة 
  

  االعتراف بإسرائيل" حماس"ليس مطلوبا من : عريقات  .6
دعا الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، الى             :حسن عبد الجواد  

 وضع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني فوق كل االعتبارات الحزبية واإلقليمية والدولية، مؤكداً أنه ال             
وقال عريقـات ان     .يمكن القبول بتقديم المصالح الفلسطينية قرباناً على مذبح المصالح اإلقليمية والدولية          
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الشعب الفلسطيني يعيش محنة حقيقية، خصوصاً بعد االنقالب الذي قادته حركة حماس في غزة، معربـا                
  .ية المصريةعن أمله في نجاح الحوار الفلسطيني الذي انطلق أمس في القاهرة تحت الرعا

وأوضح أن أحدا لم يطلب من حركة حماس او غيرها من الفصائل االعتـراف بإسـرائيل أو االلتـزام                   
باالتفاقات التي وقعتها السلطة، مشيراً إلى أن هذا االلتزام من حيث أهميته ال يتعلـق بالفـصائل وإنمـا                   

ة استثمار المقاومة التي هي حـق       وشدد على أنه ال يحق ألي جه       .بالتزامات الحكومة التي سيتم تشكيلها    
إن الوحـدة   "وقـال    .لكل الشعوب الخاضعة لالحتالل واستغالل الدين لصالح أجندات حزبية أو إقليميـة           

الوطنية أساسية ونقطة ارتكاز حقيقية يجب االستناد إليها وإذا لم نساعد بعضنا لن يساعدنا أحد، وإذا فشل                 
  ."الحوار فالشعب الفلسطيني لن يغفر ألحد

واضاف إن الرئيس محمود عباس وضع إستراتيجية جديدة في ظل ما افرزته االنتخابـات االسـرائيلية                
، واقامـة الدولـة     67االخيرة، مشيراً الى أن هذه اإلستراتيجية ترتكز على إنهاء االحتالل فـي حـدود               

ير المزدوجة في حال    ، وعدم التعامل مع المعاي    194الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتطبيق القرار       
  .واصلت الحكومة اإلسرائيلية سياسات االستيطان وتهويد القدس ورفض خطة الطريق

 11/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  الفلسطينيون يدعمون الجهود لتنقية األجواء العربية العربية .7
قمة الثالثية انعقاد ال عبدربه، اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر:  جدة–فهيم الحامد 

 حيث يبحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز ،تلتئم في الرياض اليومالتي المصغرة 
والرئيس السوري بشار األسد والرئيس المصري حسني مبارك، تنسيق المواقف العربية وتعزيز جهود 

تعزيز المصالحة العربية، مؤكدا لـ  خطوة إيجابية للغاية ل،المصالحة، فضال عن تنقية األجواء العربية
وأفاد . أن السلطة الوطنية تدعم الجهود التي يبذلها الملك عبداهللا لتنقية األجواء العربية العربية " عكاظ"

أن المنطقة العربية تشهد تطورات غاية في الخطورة تتطلب تنسيق المواقف والتشاور والتحضير المتقن 
 أن إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير تعتبر سابقة موضحا. للقمة العربية المرتقبة

خطيرة في العالقات الدولية، وانتهاكا فاضحا لسيادة السودان، األمر الذي يتطلب بلورة المواقف واتخاذ 
  . الموقف الموحد منها

وقال . رككما رأت حركة حماس أن الرياض كانت والتزال حريصة على تعزيز العمل العربي المشت
إن اللقاءات التي يرعاها الملك عبداهللا تصب في مصلحة ": "عكاظ"القيادي في حماس فوزي برهوم لـ 

  ".تحقيق تطلعات الشعوب العربية والفلسطينية
  11/3/2009عكاظ، 

  
  أموال اإلعمار ليست كعكة تتصارع الفصائل على تقاسمها: دبلوماسي فلسطيني .8

طين لدى األمم المتحدة رياض منصور أن المبلغ الذي أعلن عن منحـه              أكد سفير فلس   : د ب أ   - القاهرة
في مؤتمر شرم الشيخ األسبوع الماضي إلعادة إعمار غزة وهو خمسة مليارات دوالر هو مبلـغ كبيـر                  
يحقق الهدف المنشود ويحقق أيضا تلبية لمطالب السلطة الفلسطينية في دعمها لكافة األراضي الفلسطينية              

تحول تلك األموال لكعكة تتـصارع الفـصائل        "وشدد منصور على عدم إمكانية      . المقبلينخالل العامين   
ستقدم األموال وفقا لميزانيات وخطط محددة بحيث تقدمها الدول المانحة          "وقال  ". الفلسطينية على تقسيمها  

ار تحت إشراف   عند بدء عملية اإلعمار فعليا للجهات والمؤسسات أو األفراد الذين تناط إليهم مهمة اإلعم             
وتوقع منـصور أن  ". السلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية التي يؤمل في اإلعالن عن قيامها قريبا          

  ".تشكيل حكومة الوحدة لوجود تجاوب واسع المستوى الدولي في التعاطي مع جهود إعمار القطاع"يؤدي 
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ل المساعدات المقدمـة مـن الـدول    وفيما يتعلق برفض الواليات المتحدة وبعض الدول األوروبية وصو    
المانحة إلعادة إعمار غزة أليدي حركة حماس وما قد يشكله ذلك من عقبات أمام إعادة اإلعمـار فـي                   

ستكون عملية اإلعمار أكثر سالسة وأقل في العقبات التي تواجهها في إطار التنفيذ             "القطاع، قال منصور    
  ". رف عليهاالفعلي إذا ما كانت هناك حكومة وحدة وطنية تش

  10/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  محكمة عسكرية بغزة تصدر حكما باالعدام على ثالثة مواطنين متهمين بقتل صراف .9
أصدرت محكمة عسكرية بغزة امس الثالثاء حكماً باإلعدام على ثالثة مواطنين  :رام اهللا ـ وليد عوض 

وقالت مصادر أمنية تابعة لحكومة غزة       .متهمين بقتل صراف قبل عدة أشهر في منزل شرق مدينة غزة          
إن المحكمة أقرت الحكم بناء على األدلة المتوفرة واعتراف المتهمين وتداول القضية عبر عدة جلـسات                

وال بد من الذكر ان الرئيس الفلسطيني يرفض المصادقة على احكام االعدام الصادرة عن المحاكم                .سابقة
  .الفلسطينية من اجل تنفيذها

نظمات حقوق االنسان مطالبة السلطة الفلسطينية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من              وتواصل م 
ومـن الجـدير بالـذكر ان        .انتهاك سافر لكافة األعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقـوق اإلنـسان          

  .المحكومين باالعدام ما زالوا رهن االعتقال في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية
  11/3/2009عربي، القدس ال

 
  اللجان الخمس تعقد اجتماعين مطولين.. بالقاهرةبدء جلسات الحوار الفلسطيني  .10

أعمال اللجان الخمس ، أن القاهرة  مراسلتها منجيهان الحسينيعن ، 11/3/2009الحياة، ذكرت 
 الجلسة وشارك في. بدأت أمس في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة توافق المنبثقة عن الحوار الفلسطيني

احمد ابو الغيط ، وواالمين العام للجامعة العربية، اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصريةاالفتتاحية 
  .زير الخارجية المصري

وعقدت اللجان الخمس، وهي المصالحة والحكومة واألمن واالنتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير 
ي إليهما وفد المستقلين الذي يقوده االقتصادي منيب الفلسطينية، مساء أمس اجتماعين مطولين دع

األجواء إيجابية "إن " الحياة"وقال الوادية لـ . المصري عن الضفة واألكاديمي ياسر الوادية عن غزة
 25وستضم كل لجنة "، مشيراً إلى أن أعمال اللجان ستستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أيام، "للغاية

كل لجنة تضم ثالثة ممثلين عن فتح "ولفت إلى أن ". مستقلين وقيادات فصائليةكادراً فلسطينياً ما بين 
وثالثة عن حماس، إضافة إلى مستقلين وممثلين لباقي الفصائل ومسؤول أمني مصري مهمته اإلشراف 

  ".والمتابعة وتسهيل عمل اللجان
ان بدأت عملها في الخامسة واصل أبو يوسف إن اللج" جبهة التحرير الفلسطينية"وقال األمين العام لـ 

تم االتفاق في الجلسة األولى على طبيعة عمل اللجان "مساء أمس واستمرت ست ساعات، مشيراً إلى أنه 
ومهماتها، وتم االستماع إلى آراء ووجهات نظر المشاركين وتبادل اآلراء، وجرت مشاورات وتم االتفاق 

ل يومياً بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى وذكر أن اللجان ستعم". على كيفية البدء في العمل
آخر يوم ألعمال "أن غداً الخميس حدد باعتباره " الحياة"وعلمت . التاسعة مساء، حتى إنجاز أعمالها

  ".اللجان
كل اللجان سترفع "وأوضح أن . ورجح مصدر مصري مطلع أن ال يتجاوز عمل اللجان خمسة أيام

إلى الفريق األمني المصري المساعد للوزير سليمان لمراجعة ما تم االتفاق أعمالها وتوصياتها يومياً 
وكشف أن مصر عدلت عن قرار ". عليه وللبحث في القضايا الخالفية لمحاولة حلحلتها وإيجاد مخرج لها

إلغاء اللجنة العليا لإلشراف على الحوار، وتقرر تشكيلها من أمناء الفصائل أو من ينوب عنهم من 
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لتنسيق عمل اللجان ومعالجة "هم ومستقلين ومندوب عن الجامعة العربية وممثل للرئيس عباس مساعدي
  ".المشاكل التي تواجهها

موسى " حماس"إلى الحوار أحمد قريع، ونائب رئيس المكتب السياسي لـ " فتح"وتضم اللجنة رئيس وفد 
الة، ومن المستقلين منيب المصري زياد النخ" الجهاد االسالمي"أبو مرزوق، ونائب األمين العام لـ 

ويمثل الجانب المصري في اللجنة مساعد رئيس المخابرات . وعبداهللا الحوراني والنائب زياد أبو عمرو
  .المصرية اللواء عمر القناوي
نتوقع أن تنهي لجان األمن واالنتخابات والحكومة أعمالها خالل ": "الحياة"وقال المصدر المصري لـ 

ن لجنتي المصالحة ومنظمة التحرير سيستغرق عملهما فترة زمنية غير قصيرة ألن بضعة أيام، لك
وشدد ". وقد يتطلب األمر العودة إلى القاهرة مرة أخرى إلنهاء عمل هاتين اللجنتين... ملفاتهما معقدة

، فإنه )في عمل بعض اللجان(وفي حال حدوث تأخير . هذا لن يؤخر أو يرجئ توقيع االتفاق"على أن 
وأضاف ". مكن التوصل إلى اتفاقات مبدئية في اللجان التي لم تنجز مهماتها، ثم االتفاق على آلية التنفيذي

أن توقيع االتفاق الذي سيشهده الرئيس محمود عباس واألمناء العامون للفصائل وقيادات الصف األول 
  ".افق عليهاسيعقبه تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالصيغة التي يتم التو"الفلسطينية، 

. أكد أن الحركة مصرة على معالجة ملفات الحوار الخمسة بالتزامن" حماس"غير أن قيادياً بارزاً في 
إذا تم إنهاء عمل لجنة أو لجنتين، فلن يتم التوقيع على أي اتفاق إال بعد إنهاء عمل ": "الحياة"وقال لـ 
 على إرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة إلى الحركة اتفقت مع المصريين"، مشيراً إلى أن "اللجان كلها

لضمان سير "في الضفة " حماس"وشدد على ضرورة معالجة ملف معتقلي ". حين إنهاء كل اللجان عملها
سينعكس بالقطع سلباً على أعمال لجان "، معتبراً أنه "عمل اللجان بسالسة وتحقيق إنجازات ملموسة

  ".المصالحة
طاهر النونو أن حركته تريد إنجاز ملفات " حماس"ن الناطق باسم حكومة ع" فرانس برس"ونقلت وكالة 

نحن جادون في التوصل الى اتفاق، وذاهبون للحوار ليس من : "وقال. الحوار الخمسة بصورة متوازية
أجل الحوار بل من أجل تحقيق مصالحة حقيقية تنهي جذور االنقسام، وهذا يتطلب مواقف إيجابية من كل 

نأمل في أن نصل إلى إنجاز كل الملفات الخمسة بصورة متوازية ألن أي : "لكنه أضاف". األطراف
  ".تعطيل ألي ملف يؤثر على كل الملفات

إن الرئيس عباس كلفه بتمثيله ": الحياة"وفي المقابل، قال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو لـ 
وعن أجواء . ت قد تعرقل عمل أي من اللجانشخصياً في لجنة اإلشراف المنوط بها تسوية أي خالفا

فتح أكدت صدقيتها وجديتها في التوجه نحو الحوار، كما أن حماس لديها نية حقيقية في "الحوار، أكد أن 
  .، مثل قضية المعتقلين"ما زالت هناك قضايا خالفية بين الحركتين"لكنه لفت إلى أنه ". المصالحة

ووفد المستقلين، إذ اعترضت الحركة على إدراج " حماس"ن وفد ووقع مساء أول من أمس خالف حاد بي
أسماء بعينها ضمن وفد المستقلين، أبرزها علي أبو شهلة الذي خاض االنتخابات مع رئيس الحكومة 

قائمة "، وراوية الشوا التي خاضت االنتخابات على "قائمة الطريق الثالث"الفلسطينية سالم فياض على 
لى جانب مصطفى البرغوثي، وأخيراً النائب زياد أبو عمرو الذي نجح في االنتخابات إ" المبادرة الوطنية

  .قبل أن يأخذ جانب الرئيس عباس اثر االنقسام" حماس"التشريعية على الئحة 
وعقـب الجلـسة    ، أنـه    القاهرة مراسلها من    اشرف الهور  عن 11/3/2009 القدس العربي،    وأضافت

صريون لترتيب عقد جلسات خاصة للجان الخمس التي تبحـث الملفـات            االفتتاحية سارع المسؤولون الم   
الشائكة، وهي الحكومة واالنتخابات واالمن والمصالحة الداخلية، ومنظمة التحريـر، بمـشاركة وفـود              

  . قياديا فلسطينيا80الفصائل البالغ عددها 
انـه  " القدس العربـي  "وقال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حماس وعضو وفدها في الحوار لـ             

، جرى خاللـه الحـديث      "عصف ذهني "جرى عقب الجلسة االفتتاحية اجتماع موسع للفصائل كان بمثابة          
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عن طبيعة اللجان وعملها وآلية البدء بمعالجة الملفات الشائكة، واضاف انه عقب ذلك اجتمعـت اللجـان           
  .منفردة لمناقشة القضايا الخالفية

 انهاء الخالفات السياسية، وحريصة على ذلك، للتوصل الى اتفاق يعيد           جادة في "واكد رضوان ان حماس     
وهو امر ايضا اكده اشرف جمعة العضو في وفد حركة فتح، حيث قال ان فتح قدمت للقـاهرة                   ".الوحدة

  ".كي تنجز اتفاقا شامال"
 القـدس "وبشأن فترة عمل اللجان الخمس قال وليد العوض عضو وفد حزب الـشعب الفلـسطيني لــ                  

  ".لن تترك مفتوحة"، وان الفترة الزمنية "سقف زمني لعملها"انه سيتم تحديد " العربي
  .وتوقع ان تحل مجمل الملفات الخالفية قبل انتهاء الشهر الجاري، او قبل هذا الموعد بقليل

واوضح العوض وهو عضو في المكتب السياسي لحزب الشعب ان تنظيمه يحمل تصورات سـيطرحها               
، على ان يكون برنامجها مؤقت      "حكومة توافق وطني  "جان، منها ان تكون الحكومة القادمة       خالل عمل الل  

  .وتعمل على اعادة وحدة المؤسسات، والتحضير لالنتخابات، واعادة اعمار غزة
واشار الى ان الحزب ال يعارض حكومة وحدة، غير انه يرى ان االفـضل ان تـشكل الحكومـة مـن                     

  .ئيس الحكومةشخصيات مستقلة، بما فيها ر
، "اتفاق رزمة واحدة  "ان حركته تريد ان توقع      " القدس العربي "الى ذلك فقد كشف مسؤول في حماس لـ         

يشمل كل قضايا الخالف الخمس، الفتا الى انه في حال انهت اي من اللجان عملها واتفقت على الحـل،                   
  ".سيؤجل لحين وصول كل اللجان االخرى الى اتفاقات"فان موضوع التوقيع 

في حال لم تصل لجنة المصالحة الداخليـة لحـل ملـف االعتقـال              " انتكاسة"وتوقع ان تشهد المحادثات     
السياسي في الضفة الغربية، وقال ان حماس وعدت في السابق بحل هذه المسألة خالل عمل اللجان فـي                  

  .القاهرة
ماعا ليل االثنين اقـر     ان وفد حركته عقد اجت    " القدس العربي "وبحسب المصدر في حماس فقد كشف لـ        

خالله تعديالت على طواقمه التي ستشارك في عمل اللجان، بسبب تعذر وصول وفد الحركة من الضفة                
  .الغربية، الذي منعته اسرائيل من المغادرة

وقال ان وفد حماس ظل حتى الساعات االخيرة ينتظر ان تفلح جهود التنسيق لوفد الحركة مـن الـضفة                   
  .يف للوصول الى القاهرةالذي يقوده رأفت ناص

ان اي آلية النهاء هذين الملفين لم تطرح حتـى  " القدس العربي"وبحسب مصدر في حماس فقد كشف لـ   
، لكنه لم يفصح عنه، وفي      "تحمل تصورا لهذه الملفات   "اللحظة من قبل اي من الوسطاء، وقال ان حركته          

  .لفين الشائكينالجانب اآلخر تقول فتح ان لديها رؤية واضحة في هذين الم
مقر اقامة الفصائل،   " االنتركونتيننتل"وظهر امس الثالثاء وخالل الترتيبات لنقل اعضاء الوفود من فندق           

الى مبنى المخابرات المصرية، حدثت مصافحة في باحة الفندق بين الدكتور موسى ابو مرزوق رئـيس                
لرجلين لوقت وجيز، قبل ان يحـرج       وفد حماس، وعزام االحمد من حركة فتح، دار خاللها حديث بين ا           
وقال احد المرافقين لوفد حماس انه       .سويا الى الحافالت كل من ابو مرزوق واحمد قريع رئيس وفد فتح           

، وذكر ان وفد حماس     "عدم العودة بدون حل الخالفات    "جرى خالل المصافحة التأكيد على نية الفصيلين        
  .قدم للقاهرة بنية الحل

    
  "رزمة واحدة"لى القاهرة بقلوب مفتوحة ونعمل من أجل اتفاق ذهبنا إ: البردويل .11

أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات : غزة
، أن المطلوب من المفاوضات التي استأنفت أعمالها اليوم في العاصمة المصرية "قدس برس"خاصة لـ 

نحن ذاهبون إلى : " رزمة واحدة، وأن يتم التنفيذ حسب األولويات، وقالالقاهرة أن تتوصل إلى اتفاق
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القاهرة بقلوب مفتوحة وبعزيمة على إنجاز اتفاق رزمة واحدة، وليس لدينا أي فيتو وال نقبل الوصاية من 
  ".أحد، ونتمنى أن نتمكن من انجاز اتفاق حول مختلف القضايا المطروحة للنقاش

ويل أن تكون تركيا قد سحبت جهودها التمام صفقة األسرى مع اإلسرائيليين، على صعيد آخر نفى البرد
نحن مطالبنا بشأن األسرى هي الحد األدنى، فلدينا آالف األسرى الذين يعانون األمرين في : "وقال

السجون اإلسرائيلية، ولم نسمع بأن األتراك سحبوا وساطتهم، وعموما ملف األسرى بيد اإلخوة في 
  .، كما قال"تالي ال مجال للحديث عن وساطة تركيةمصر، وبال

 10/3/2009قدس برس، 
  

  "تكنوقراط"حماس ترفض االقتراح المصري بتشكيل حكومة  .12
، قال صالح البردويل القيادي في الحركة في تصريحات للصحافيين في غـزة  :القاهرة ـ اشرف الهور 

ل بحكومة مهنية أو ما يطلق عليها التكنوقراط        نحن نريد حكومة كفاءة سياسية ومهنية لكننا ال نقب         "أمس،
  ".تنعزل عن الشأن السياسي الجوهري في الساحة الفلسطينية

وحول دعوة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية خالل افتتاح حوار لجـان المـصالحة فـي                 
مـا تقدمـه    "البردويل  القاهرة امس لتشكيل حكومة توافق مهنية وليست فصائلية يتعامل معها العالم قال             

  ".مصر هو رؤية مقترحة والمهم هو ما ستتوافق عليه الفصائل المتحاورة
  11/3/2009القدس العربي، 

  
   معتقل 400تتجاوز بالضفة " السلطة"قائمة المختطفين في سجون : حماس .13

 قالت حركة حماس في الضفة الغربية إن قائمة المختطفين من أنصارها فـي سـجون الـسلطة                 :نابلس
الفلسطينية بالضفة الغربية تتجاوز أربعمائة مختطف، معلنة ذلك مع بدء عمل لجان الحوار الوطني فـي                

  .القاهرة
إن حركة حماس ومع بدء     : "نسخة عنه " فلسطين"وقالت الحركة في بيان صحفي مكتوب، وصل صحيفة         

نتحدث عن أسماء وهمية أو     الحوار تنشر أسماء هؤالء ومناطقهم، حتى ال ندع مجاالً ألن يقول أحد إننا              
  ".موقوفين جنائيين وما إلى ذلك

هم وأكثر منهم تحتجزهم أجهزة عباس األمنيـة فـي          " وأوضحت حماس في بيانها أن هؤالء المتعقلين        
االنتماء لحماس، حيث يالقون ما     : سجونها المنتشرة في كافة مدن الضفة الغربية تحت تهمة واحدة وهي          

  .، على حد تعبير البيان"واالحتجاز غير اإلنسانييالقون من صنوف التعذيب 
محمود عبـاس،   " المنتهية واليته "استغرابها مما يتداوله اإلعالم على لسان رئيس السلطة         " حماس"وأبدت  

بخصوص إنجاح الحوار، حيث يتردد أن عباس قد أعطى أوامره لوفد حركة فتح بممارسة كافة الـسبل                 
  . مختطف في سجونه وتحت إمرته400قت يرزح أكثر من من أجل إنجاح الحوار، وبنفس الو

  11/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   من مغادرة الضفة  للحواراالحتالل يمنع وفد حماس .14
إن الجانـب   : "قال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحركة حماس فـي الـضفة الغربيـة              :طولكرم

 السماح له من المشاركة فـي حـوارات       المصري أبلغ وفد حماس في الضفة رفض االحتالل اإلسرائيلي        
وأكد ناصيف في تصريحات صحفية، أن وفد الحركة في القاهرة يمثل كـل حركـة حمـاس،                  ".القاهرة

إن االحتالل يريد من منعنا مـن المـشاركة       :" وقال ناصيف . "مشدداً على ضرورة العمل إلنجاح الحوار     
  ". وضع العراقيل أمام عملية إنجاح المصالحة الفلسطينية"
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وأضاف القيادي في حماس إن عدم مشاركة وفد حماس في الضفة سيشوش على الحـوار، ألن مرحلـة                  
تنفيذ ما يتم التوافق عليه تستدعي أن يكون وفد الضفة في صورة التوافقات بشكل كامل لمنع بـروز أي                   

  .تباينات أو وجود اختالف في التفسيرات عند مرحلة التطبيق
  11/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   عناصر من سرايا القدس  هنيةالجهاد تنفي اعتقال حكومة  .15

نفى القيادي في حركة الجهاد خالد البطش أمس بشدة وجود أي معتقلين يتبعون لـسرايا               :  د ب أ   -غزة  
القدس الجناح العسكري للحركة لدى الحكومة الفلسطينية المقالة، مؤكـدا أن عالقـة حمـاس والجهـاد                 

ننفي نفيا قاطعا مـا تناولتـه       "وقال البطش في تصريح صحفي مكتوب        ".توترال يشوبها أي    "اإلسالمي  
وسائل اإلعالم حول اعتقال شرطة غزة مجموعة من سرايا القدس على خلفية إطالق صـواريخ تجـاه                 

  ".إسرائيل أو تعرض أي من أفراد السرايا للتعذيب ، والعالقة بين حماس والجهاد أكثر من ممتازة
إشكاال بسيطا حدث بين عناصر من سرايا القدس والشرطة جنوب القطاع وتم            "د أن   وأوضح قيادي الجها  

  ". حله خالل دقائق دون اعتقال أحد
  11/3/2009الدستور، 

  
  تدهور الوضع الصحي إلمام مسجد معتقل لدى مخابرات جنين: حماس .16

لسطينية في دعت حركة حماس إلى ضرورة اإلفراج عن المعتقلين في سجون أمن السلطة الف: جنين
الضفة الغربية، مع بدء الحوار الوطني في القاهرة، محذرة في الوقت ذاته من تردي الوضع الصحي 

وقالت الحركة في نبأ عاجل صادر عنها إن الوضع  .إلمام وخطيب مسجد معتقل في سجون السلطة
بع لجهاز الصحي للشيخ راتب الرفاعي، إمام وخطيب مسجد رمانة الكبير، والمعتقل في سجن تا

  .، يشهد تدهوراً خطيراً)شمال الضفة الغربية(المخابرات الفلسطينية في مدينة جنين 
 10/3/2009قدس برس، 

  
  نتنياهو عازم على تشكيل حكومته قبل نهاية األسبوع .17

المكلّف تشكيل حكومة جديدة بنيامين " ليكود"أكدت أوساط قريبة من زعيم :  أسعد تلحمي-الناصرة 
 األولى 28يعتزم االنتهاء من مهمته قبل نهاية األسبوع المقبل، مع انتهاء مهلة األيام الـنتنياهو أنه 

 يوماً إضافياً 14الممنوحة له، وأنه ال يعتزم التوجه إلى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز بطلب إمهاله 
 نائباً 61كومي على لكن مصادر صحافية أشارت إلى احتمال أن يعتمد االئتالف الح. يتيحها له القانون

 حيال العثرات التي تعترض المفاوضات مع الحزب األكثر تطرفاً 65وليس ) 120من مجموع (فقط 
  .المتمثل بأربعة نواب وبحقيبة اإلسكان المسؤولة عن االستيطان في األراضي المحتلة" االتحاد القومي"

الخارجية السابق سيلفان شالوم وخففت أوساط نتنياهو من تهديدات الرجل الثاني في الحزب وزير 
ومجموعة مؤيديه بالتمرد على نتنياهو على خلفية عدم منحه حقيبة وزارية رفيعة مثل الخارجية أو 

أفيغدور ليبرمان حقيبة " إسرائيل بيتنا"وقالت إن نتنياهو كان مضطراً إلى منح زعيم . المال، كما وعده
ئتالفه الحكومي، أما وزارة المال فيريد منحها لشخص  لدعم ا15الخارجية لحاجته إلى نواب حزبه الـ

بينما "موال له ليتمكن هو من معالجة القضايا االقتصادية كما يخطط، علماً أنه يوليها أهمية قصوى 
وأكدت هذه األوساط أن نتنياهو لن يمنح شالوم منصب القائم ". شالوم دساس ومتآمر له طموحات سياسية

  .بأعماله
المتوجس الذي يتحرك وفقاً لمشاعره، ال "ن شالوم رئيس الحكومة المكلف بـ ووصف قريبون م

لقد منح حقيبة للخارجية للشخص غير ... هناك من ينقّط السم ضد سيلفان لدى نتنياهو: "وتابعوا". للمنطق
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واعتبروا ". المناسب ويريد االحتفاظ لنفسه بحقيبة المال، كل ذلك فقط من أجل أن يسيئ إلى شالوم
، محذرين من أن عدم منح "هاذية وغير واقعية"لحكومة اليمينية الضيقة التي يسعى نتنياهو إلى تشكيلها ا

  .شالوم حقيبة وزارية رفيعة سيبقيه خارج االئتالف الحكومي
تتوقع أن ينجح نتنياهو في إقناع شالوم بتولي حقيبة وزارية " ليكود"لكن على رغم ذلك، فإن أوساط 

 تليق بمكانة الرجل الثاني في الحزب، وذلك إلدراكه جيداً أن من شأن تمرد شالوم اقتصادية موسعة
  . وعدد من النواب الموالين له أن يفرط عقد ائتالفه ويقصر عمر حكومته

  11/3/2009الحياة، 
  

  نتنياهو التقى باراك تمهيداً لنقل السلطة في وزارة الدفاع .18
ائيلية ان الزعيم اليميني بنيامين نتنياهو المكلـف تـشكيل          أعلنت وزارة الدفاع االسر   :  ا ف ب   -القدس  

الحكومة االسرائيلية الجديدة التقى أمس وزير الدفاع المنتهية واليته ايهود باراك في اطار التحـضيرات               
واضافت الوزارة في بيان ان رئـيس هيئـة اركـان            .الذي تشكله ايران  " التهديد"النتقال السلطة وبحث    

 . بي اشكينازي شارك ايضا في هذا اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الدفاع في تل ابيب               الجيش الجنرال غا  
وتابع البيـان   ". هذا اللقاء يشكل جزءا من عملية انتقال السلطات بما يتعلق بمسائل الدفاع           "وقال البيان ان    

   ".قطاع غزةالتهديد االستراتيجي الذي تطرحه ايران الى جانب الوضع في "ان اللقاء تناول خصوصا 
  11/3/2009الدستور، 

  
  سنركز على تفعيل المسار الفلسطيني أوالً وليس السوري: مستشار نتنياهو .19

كشف دوري غولد، احد اكبر مستشاري نتنياهو، ان االخير سـيركز علـى              :  إحمد رمضان  -رام اهللا   
لتركيز على المـسار    ان نتنياهو أعرب عن رغبته في ا      : "وقال غولد  . المسار الفلسطيني وليس السوري   

الفلسطيني، مؤكدا ان الذين يعتقدون ان نتنياهو سيبدا العمل على المسار التفاوضـي مـع سـوريا هـم                   
، مستبعداً ان يـشرع     "هناك فرصة أكبر على المسار الفلسطيني في هذه المرحلة        "اضاف أن   ". مخطئون

اذا كانت سوريا ترغب في الـسالم        ":وقال. نتنياهو بفتح ملف التفاوض مع سوريا وفقا لما تريده سوريا         
ال يمكن فتح ملفين مع بعضهما البعض لذلك سـيركز نتينيـاهو   "، مشددا على انه "فيجب ان يكون شامال   
  ".على الملف الفلسطيني

  11/3/2009المستقبل 
  

   تحمي مدارسها بطالء بالستيكي مضاد للصواريخ"إسرائيل: "التلفزيون اإلسرائيلي .20
السلطات اإلسرائيلية باشرت    أن .مس قناة ديكس الخاصة في التلفزيون اإلسرائيلي      ذكرت مساء أ   -القدس

واورد تقرير لهذه القنـاة      حماية جدران المدارس في جنوب أراضيها بطالء بالستيكي مضاد للصواريخ،         
انه تم طالء الجدران بهذه المادة البالستيكية بواسطة مسدس خاص، وباتت قادرة تاليا علـى امتـصاص          

وعرضت القناة مشاهد تظهر اختبـارات علـى         .مة الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة       صد
اجزاء من جدران اسمنتية انهارت جزئيا من الخارج فيما قاومت أجزاؤها الداخلية بعد طالئهـا بالمـادة                 

ونة النووي  واضاف المصدر نفسه ان هذه المادة تستخدم خصوصا لحماية منشآت مفاعل ديم            .البالستيكية
  .في صحراء النقب

  11/3/2008وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
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   مليون دوالر5بتكلفة تفتتح نادي محصن لحماية سكانها من صورايخ المقاومة سديروت  .21
وحـسب   . أول نادي محصن من صـواريخ المقاومـة الفلـسطينية          أمسافتتحت بلدية سديروت     - غزة

 متر وتـم    1,700لنادي خصيصاً ألطفال سديروت علي قطعة أرض تبلغ         مصادر إسرائيلية فقد تم بناء ا     
 طن من الحديد المسلح في هيكلية النادي المعمارية وقد تم إنشاء النادي علي نفقة الـصندوق                 300وضع  

  .، لحماية سكان سديروت من صواريخ المقاومة في غزةليون دوالر م5اليهود العالمي بتكلفة 
  10/3/2008خبارية، وكالة فلسطين اليوم اإل

 
  مسؤول عسكري إسرائيلي يقر بسرقة أسلحة من معسكرات الجيش .22

أقر مسوؤل عسكري إسرائيلي بوجود حوادث سرقة كثيرة من معسكرات الجيش، حيث يتبين  - الناصرة
  .بين فترة وأخرى وجود نقص في عدد األسلحة والذخائر من المستودعات

رطة الميجر جنرال شمعون كورين إلى وصول بعض من هذه األسلحة وألمح قائد اللواء الشمالي في الش
إن كميات كثيرة : "، ونقلت اإلذاعة العبرية عنه قوله1948إلى الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة سنة 

من الوسائل القتالية غير المرخصة توجد بحوزة مواطنين خاصة في القرى العربية، وأن هناك حوادث 
  .، على حد تعبيره"معسكرات جيش الدفاعسرقة ألسلحة من 

يشار بهذا الصدد إلى أن الشرطة العسكرية اإلسرائيلية ضبطت في عديد من المرات جنوداً من الجيش 
بسرقة أسلحة من مخازن الجيش وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومن بين ما ضبط أيضاً بيعهم صواريخ 

يقات أن هذه األسلحة وصلت إلى الفلسطينيين في الضفة مضادة للدروع، حيث تبين في إحدى التحق
  .الغربية في بداية انتفاضة األقصى

  11/3/2009 قدس برس
  

  سلطات االحتالل بوقف عمليات هدم منازل الفلسطينيينتدعو منظمات حقوقية إسرائيلية  .23
 هدم منازل  دعت منظمات حقوقية إسرائيلية سلطات االحتالل بوقف عمليات:محمد بشير جابي - جدة

. اإلسرائيلية أمس" يديعوت أحرونوت"هذا ما كتبته صحيفة . الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة 
بركات بجعل حياة سكان العرب ، وأوضحت الصحيفة أن المنظمات اتهمت عمدة القدس المحتلة

ونسبت . ة الغربيةمستهدفا دفعهم إلى مغادرة منازلهم والرحيل إلى الضف، الفلسطينيين أكثر صعوبة
إن : " نيريت موسكوفيتش قولها، الصحيفة إلى المتحدثة باسم المنظمة للحقوق المدنية في إسرائيل

معدالت ووتيرة هدم بيوت الفلسطينيين قد تسارعت بصورة مذهلة منذ انتخاب بركات عمدة للقدس 
 ".المحتلة

  11/3/2009عكاظ، 
  

  لبشير الرئيس ار محكمة الجنايات بحق تستنكر قراهيئة علماء فلسطين في الخارج .24
استنكرت هيئة علماء فلسطين في الخارج قرار محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني، وجاء 

المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين بالخارج أنها تعده قرارا جائرا ال يمثل شيئا من   صادر عننفي بيا
لعدالة وإحقاق الحق ألصحابه، وخير ما يؤكد هذا االنحياز السافر قيم العدل، بل هو تجاوز سافر لقيم ا

من قبل المحكمة لصالح الرؤية الغربية االستعمارية، ما نراه من صمت المحكمة على الجرائم المرتكبة 
بحق أهلنا في غزة من قبل العدو الصهيوني، فلماذا لم نسمع لهذه المحكمة صوتا وأطفال غزة ونساؤها 

ا يؤكد النزعة العدوانية لهذه المحكمة وأن قرارها باعتقال الرئيس البشير سياسي استعماري يذبحون، مم
  .عدواني
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وتدعو هيئة علماء فلسطين في الخارج جميع الدول العربية واإلسالمية للضغط باتجاه إلغاء القرار بشكل 
جرام الصهاينة، حول جرائم نهائي، واتخاذ كافة اإلجراءات لتوجيه المحكمة قرارات اتهام بحق قادة اإل
  .الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في غزة

كما تثمن هيئة علماء فلسطين في الخارج قرار موريتانيا الشجاع بإغالق سفارة العدو الصهيوني في 
 إلى اتخاذ خطوة مماثلة نواكشوط، وتدعو جميع الدول العربية واإلسالمية التي تقيم عالقات مع العدو

إنما ينهاكم اهللا عن :" قال تعالى. وقطع تلك العالقات، انتصارا للشعب الفلسطيني ودعما لقضيته وجهاده
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 

 .9الممتحنة."الظالمون
9/3/2009  

  
   بدء إعمار مخيم نهر البارد خطوة في االتجاه الصحيح:"ثابتمنظمة " .25

، اليوم الثالثاء، بوضع "ثابت"رحبت المنظمة الفلسطينية لحق العودة، المعروفة اختصاراً باسم : بيروت
  .حجر األساس إلعادة إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمالي لبنان

عملية البدء في إعادة إعمار مخيم نهر البارد "روت مقراً لها، إن التي تتخذ من بي" ثابت"وقالت منظمة 
 ألف الجئ فلسطيني، تُعد خطوة في االتجاه 35 شهراً من بدء المعارك وتهجير أكثر من 22بعد 

  ".الصحيح لعودة المهجرين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي دمرت في المخيم تمهيداً لعودتهم إلى فلسطين
، الدول المانحة باإلسراع باإليفاء "قدس برس"في بيان أصدرته بهذا الشأن وتلقته " ثابت"وطالبت 

كل المساعي المحلية واإلقليمية والدولية :بالتزاماتها المالية، بهدف التعجيل بإعادة إعمار المخيم، شاكرةً 
يني وكل المهتمين التي ساعدت على البدء بالخطوة التي انتظرها أهالي المخيم المنكوب والشعب الفلسط

  .، كما قالت"منذ زمن بعيد
في هذا الصدد إلى االنتقال إلى الخطوة الثانية، التي تقضي بدفع التعويضات المالية للتجار " ثابت"ودعت 

  .الذين تضررت مصالحهم في المخيم والجوار
   10/3/2009، قدس برس

  
  للكارثة التي لحقت بها  مليون دوالر كتعويض200 بـ "إسرائيل" تطالب السمونيعائلة  .26

 اخرون في 45 شخصا من أفرادها واصيب 29أقامت عائلة السموني التي استشهد :  رويترز–غزة 
العدوان االسرائيلي االخير على قطاع غزة دعوى قضائية ضد القيادة االسرائيلية امس للمطالبة بتعويض 

  . مليون دوالر200قدره 
وجاء في الدعوى التي . الذت به العائلة في هجومين منفصلينوقضفت دبابة اسرائيلية المبنى الذي 

سلمت اليوم للمحكمة الجزئية في مدينة الناصرة بشمال اسرائيل ان كال من ايهود أولمرت رئيس وزراء 
اسرائيل المنتهية واليته وايهود باراك وزير الدفاع وجابي أشكينازي رئيس أركان الجيش وتتهم الجيش 

وقالت نائلة السموني انها فقدت معظم أفراد عائلتها في  . وقتل مدنيين أبرياء الذوا ببيتهمباالهمال الجنائي
وأقامت العائلة خيمة في مكان المنزل واستطاعت انتشال  .الهجوم االسرائيلي والدة زوجها وأخته وابنتها

  .بعض متعلقاتها
  11/3/2009الدستور، 

  
   في غزة بقصف الطيران اإلسرائيلي 3إصابة  .27

وقال . أعلن مصدر طبي أن ثالثة فلسطينيين أصيبوا أمس بجروح في غارة اسرائيلية على شمال القطاع
ثالثة فلسطينيين أصيبوا في غارة "مدير االسعاف والطوارئ في غزة الطبيب معاوية حسنين إن 
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. "طفيفةإسرائيلية استهدفت سيارة شمال غزة أدت إلى إصابة اثنين بجروح متوسطة، والثالث بجروح 
وأوضح شهود أن الطيران الحربي اإلسرائيلي حاول استهداف مجموعة من مطلقي الصواريخ، فأصاب 

  .سيارة تابعة للشرطة، ما أدى إلى جرح ثالثة من عناصرها
  11/3/2009الحياة، 

  
   يكشف تفاوتاً كبيراً قياساً باليهود"إسرائيل"مسح ألوضاع العرب في  .28

ألشمل عن األوضاع المعيشية للفلسطينيين في إسرائيل، تفاوتاً كبيراً قياساً أكد مسح جديد هو ا: الناصرة
 في المئة من األسر الفلسطينية في الدولة العبرية ال 5وأفاد أن مساكن نحو . بأوضاع المواطنين اليهود

ة ال  في المئ15 في المئة ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء، و6تزال غير مرتبطة بشبكة المياه العامة، و
  .ترتبط بشبكة عامة للصرف الصحي

 وجمعيتا " بنك المعلومات عن األقلية الفلسطينية في إسرائيل-ركاز "ووفقاً للمسح الذي أجراه مركز 
، فإنه إزاء النقص في " مركز التنمية الجماهيرية-األهالي " و "الجليل للبحوث والخدمات الصحية"

 في المئة من األسر 60نح رخص البناء للعرب، تحتاج نحو احتياطي األراضي، والقيود الحكومية في م
الفلسطينية في السنوات العشر المقبلة وحدة سكنية واحدة على األقل، لكن نصف هذه األسر لن يتمكن 

  .بسبب ظروفه من توفير هذه الوحدة اإلضافية
 ألف 270رقام نحو ال تشمل األ( الفاً 137 مليوناً و2007وبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل العام 

 9.4 في المئة منهم مسلمون و82.1، ) ألف سوري في الجوالن المحتل20فلسطيني في القدس المحتلة و
 245 مدينة وقرية عربية وسبع بلدات مختلطة ويشكلون 120 دروز، يعيشون في نحو 8.5مسيحيون و

  . في المئة من عدد السكان في إسرائيل17ألف أسرة تمثل إجماالً 
 في 40 عاماً نحو 14بر المجتمع الفلسطيني في الداخل فتياً جداً، إذ بلغت نسبة األطفال دون سن ويعت

وتطرق التقرير إلى ظروف .  في المئة60المئة، لكن نسبتهم في القرى البدوية في النقب تقترب من 
اوح مساحتها بين  في المئة من األسر تمتلك البيوت التي تسكنها، نصفها تتر95المسكن، وأفاد أن نحو 

 في المئة من األسر جهاز كومبيوتر، وثلثها مرتبط بشبكة 50وتمتلك .  متراً مربعا150ً - 120
  .اإلنترنت

غير أن التقرير أشار إلى نقص حاد في الحدائق والمالعب العامة في األحياء العربية، إذ توافرت فقط 
لعمل في أوساط العرب مقارنة باليهود، إذ أشار وأكد ارتفاع نسبة العاطلين عن ا.  في المئة منها27في 

 في المئة 58 في المئة مقابل 42إلى أن نسبة المشاركة في قوى العمل بين السكان الفلسطينيين بلغت 
نحو نصفهن في ( في المئة 19أما نسبة النساء العربيات المشاركات في العمل، فلم تتعد . لدى اليهود
  .مئة بين النساء اليهوديات في الفئة العمرية ذاتها في ال56، مقابل )سلك التعليم

، لكن النسبة في ) بين الرجال9 في المئة لدى النساء و13.5( في المئة 10وبلغت نسبة البطالة العامة 
وتقل نسبة العاطلين عن .  في المئة من قوى العمل ال تعمل بصفة دائمة25واقع األمر أعلى، إذ أن 

وأقر ثلث األسر الفلسطينية باالعتماد على المخصصات الحكومية . ي المئة ف7العمل بين اليهود عن 
 في المئة يعتمدون 51مقابل ) مخصصات أوالد، شيخوخة، تقاعد، بطالة، إعاقة(كمصدر رزق أساسي 
  .على الرواتب واألجور

إنه ، ف) دوالر1700( شيكل 6900وفي حين بلغ متوسط الدخل الشهري غير الصافي لألسرة العربية 
وبينما يزيد متوسط اإلنفاق لألسرة العربية عن ).  دوالرا3350ً(يكاد يكون ضعفين بين األسر اليهودية 

وبلغ متوسط .  دوالر400 دوالراً، فإن معدل اإلنفاق لألسرة اليهودية أقل عن دخلها بـ50الدخل بنحو 
  ). في قرى النقب6( فرد 4.64حجم األسرة 

  11/3/2009الحياة، 
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  االحتالل قتل أسيرا فلسطينيا دعما لمعنويات السجانين": هارتس" .29

اإلسرائيلية، ونشرته في عددها " هآرتس"كشف تحقيق أجرته صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة
الصادر أمس عن أن وحدة تدخل خاصة تابعة لسجون االحتالل، قتلت قبل عام ونصف العام أسيرا 

رفع معنويات " خالل عملية اقتحام للسجن كان الهدف منها في الجنوب،" كتسيعوت"فلسطينيا في سجن 
  .السجانين في السجن" وجاهزية

ووصلت إلى الصحيفة وثيقة تتضمن شرحا ألهداف عملية اقتحام السجن المذكور، التي جرت في الساعة 
ية ، التي جرت تحت غطاء عمل2007من العام ) أكتوبر( تشرين األول 22الثانية من بعد منتصف ليلة 

المعروفة " متسادا"تفتيش مفاجئة في السجن، ووقعت خالل العملية مواجهات بين السجانين، من وحدة 
  .بشراستها، وبين األسرى الفلسطينيين

، من قرية ) عاما30(وخالل العدوان االحتالل، قتل أحد جنود االحتالل، األسير الفلسطيني محمد أشقر 
 أسيرا بإصابات بالغة، من بينهم شقيق الشهيد أشقر، 15بت صيدا في الضفة الغربية المحتلة، وأصا

حه قبل لؤي، الذي أصيب بشلل في نصف جسده السفلي، نتيجة العدوان اإلحتاللي عليه، وقد أطلق سرا
وتبين من الوثيقة أن الهدف من هذا العدوان ليس كما نشر في حينه، عملية تفتيش في  .فترة قصيرة

رفع معنويات "وصلت سلطة السجون، وإنما من أجل "  معلومات سريةفي أعقاب"زنازين األسرى، 
  .، إضافة إلى تحقيق ردع ضد األسرى"وجاهزية طاقم السجانين

وقالت الصحيفة، إن عائلة الشهيد تقدمت بدعوى ضد سلطة سجون االحتالل، وأن محكمة إسرائيلية 
  .المقبل) يونيو(ستنظر في هذه الدعوى في شهر حزيران 

  11/3/2009األردن، الغد، 
  

  وزير االقتصاد يصادق على ترخيص اتحاد صناعات االلومنيوم في غزة  .30
صادق  وزير االقتصاد الوطني المهندس زياد الظاظا رسميا على ترخيص  اتحاد صناعات  :غزة
جاء ذلك خالل اجتماع عقده الوزير، أول من أمس، مع رئيس  .لمنيوم الفلسطيني في قطاع غزة األ

ورحب الوزير  .دارة االتحاد عمر العجلة و أعضاء مجلس اإلدارة والمستشار حسن أبو ريالةمجلس إ
بمجلس إدارة  االتحاد متمنيا لهم النجاح والتوفيق، مشددا على ضرورة العمل الجاد والتواصل مع 
 المؤسسات الدولية والعمل بشفافية والحرص على المساواة والعدل بين كل األعضاء خدمة للقطاع

  .النقابي
  11/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  300ارتفاع ضحايا الحصار الى  .31

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، أمس، وفاة مريضين بعد منعهما من السفر لتلقي : غزة
من مدينة )  عاما21( وقالت إن الشهيد سمير أبو النجا 300العالج، ما رفع عدد ضحايا الحصار إلى ،

، توفيا بعد عجزهما عن مغادرة القطاع للعالج ) عاما76ً(سن إبراهيم أبو اضهير رفح، والشهيد الم
 .جراء الحصار

 11/3/2009الخليج، 
  

   مستمر اعتيادي أمرتدريب الشرطة الفلسطينية: وزير أردني .32
اكد وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف، ردا على :  عماد عبد الرحمن-عمان 
 حول تصريحات رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام االحمد بشأن دور اردني سؤال
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امني في الضفة الغربية خالل المرحلة المقبلة ان  االردن ال يطمح الى دور امني او غيره في الضفة 
هو امر قديم الغربية، مضيفا ان ما نتحدث عنه هو تدريب اعتيادي ومستمر لكوادر السلطة الفلسطينية و

وغير جديد وال يوجد عليه اي تغيير وال ينطوي على اي دور غير الدور المنصوص عليه في عملية 
  .التدريب العادية للكوادر 

وفي ذات السياق رحب وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال بالحوار الفلسطيني الفلسطيني معربا عن 
  .لمصرية الهادفة الى تحقيق هذه المصالحة االمل بنجاحه ومؤكدا دعم االردن للمبادرة ا

  11/3/2009الرأي، األردن 
 

   1701أزمة غزة أخطر تحْد للقرار : كي مون .33
 1701اعتبر تقرير لألمم المتحدة أزمة غزة أخطر تهديد لقرار مجلس االمن الدولي :  بترا–نيويورك 

  2006،الذي أنهى الحرب االسرائيلية على لبنان عام 
م االمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه الى مجلس االمن الدولي الليلة قبل الماضية ان وقال امين عا

و كانون الثاني 14 8ما يثير القلق هو رد الجيش اإلسرائيلي بإطالق قذائف مدفعية باتجاه لبنان يومي 
إطالق الصورايخ ، مشيرا الى ان ) يونيفيل(الماضي دون إخطار قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

على إسرائيل من جنوب لبنان والرد عليها أدت إلى ارتفاع التوتر على الخط األزرق الذي يفصل بين 
  . الجانبين وعرضت اتفاق وقف األعمال القتالية إلى الخطر

  11/3/2009الدستور، 
  

 القاهرة تريد اتفاقاً فلسطينياً خالل أيام وتحذّر من عواقب الفشل .34
من القاهرة عبر مراسلها محمود جمعة، أنَّه انطلقت ، 11/3/2009رب، قطر،  العذكرت صحيفة

بالقاهرة، أمس، أعمال لجان الحوار الفلسطيني الخمس، للوصول إلى تفاهمات حول القضايا الخالفية 
وحث رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، في كلمة له، ممثلي . التي تعترض المصالحة الفلسطينية
، معتبراً أن "قادرة على التواصل مع العالم"دء في تشكيل حكومة توافقية الفصائل على سرعة االتفاق والب

وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق ". الظروف العربية والدولية الراهنة مهيأة إلنجاح الحوار الفلسطيني"
دور أساسي "على القضايا المتاحة وإرجاء القضايا المستعصية والتي ليست في اإلمكان، مشيراً إلى 

  ".عة العربية في تطبيق ما سيتم االتفاق عليه في اللجان الخمسللجام
بينما أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ضرورة إنهاء االنقسام وإعادة ترتيب البيت 

وشدد على . الفلسطيني والعمل على إعادة وضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي
لشق الصف الفلسطيني، موضحاً أن المصالحة الفلسطينية " إسرائيل"حة الفرصة لـضرورة عدم إتا

المصالحة وإعادة اللحمة : "وقال.. أساس للعمل العربي والسياسة العربية في المرحلة الحالية والقادمة
  ".للعالقات العربية أمر يسعد الجميع وربما يتعس األعداء

أحمد أبو الغيط إلى تغليب المصلحة الفلسطينية العليا على أي من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري 
مصلحة الوطن فوق "مصلحة أخرى حزبية كانت أو سياسية أو فئوية، مؤكداً على ضرورة إعالء قيمة 

الحوار الجاد والعميق والمسؤول هو السبيل الوحيد "وقال مخاطباً ممثلي الفصائل الفلسطينية ". الجميع
  ".شتركة وأساليب متفق عليها من أجل تحقيق هذا الهدفللتوصل إلى رؤى م
 من القاهرة عبر مراسلتها جيهان الحسيني، أن الوزير عمر ،11/3/2009 الحياة، وأضافت صحيفة

تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية "سليمان، دعى في كلمته، أمس، إلى 
الحكومة التوافقية غير الفصائلية "وشدد على ضرورة تشكيل ". قليميةالضيقة والبعد عن التوازنات اإل

". القادرة على التواصل مع العالم كله لخدمة قضايا رفع الحصار وإعادة اإلعمار والتمهيد لالنتخابات
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وال أريد . نجتمع لننجح... أتطلع إلى أن ننجز عملنا بسرعة خالل أيام قليلة حتى نحتفل بوحدتنا: "وقال
". أذكّركم بما قد يترتب عليه، ال قدر اهللا، الفشل في الوصول إلى اتفاق، فأنتم جميعاً تعلمون عواقبهأن 

انهيار فلسطيني آت إذا استمر الوضع على ما هو عليه من انقسام جغرافي "وحذّر عمرو موسى من 
بأسرع ما يمكن إلنجاز العمل "ودعا أبو الغيط، في كلمته، إلى ". وسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة

توافق في شأن هذه القضايا في السقف الزمني الذي تم االتفاق عليه، حتى يمكن البناء على هذا االتفاق 
 في المئة 90"وقال إن ". والتقدم في القضايا األخرى، خصوصاً عملية اإلعمار واستئناف العملية السلمية

ئيلية، ما زالوا يعتمدون على المساعدات الغذائية من سكان غزة في أعقاب األعمال العدائية اإلسرا
  ".والدوائية وهذا الوضع ال يمكن استمراره

  
  آن األوان إلنهاء مسلسل التدمير في األراضي الفلسطينية  : عمرو موسى .35

أكد عدد من المسؤولين العرب والدوليين، امس، ان الوضع الخطير في األراضي الفلسطينية : القاهرة
وشدد عمرو موسى األمين العام . ع في إنهاء الصراع القائم، وعدم المماطلة في الموضوعيتطلب اإلسرا

وقال . لجامعة الدول العربية، على أن الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة خطير وال يتحمل التأجيل
آن " القاهرة، موسى، بكلمته في اجتماع دولي عقدته اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في

األوان لوضع نهاية لمسلسل التدمير اإلسرائيلي االحتاللي في األراضي الفلسطينية، فالعدوان األخير على 
غزة خلف آالف الضحايا غالبيتهم من المدنيين العزل، حتى أن المؤسسات الصحية والتعليمية ودور 

يجب ان يكون واضحا أنه ال "وأضاف ". ليالعبادة لم تسلم، ما يعد انتهاكا فاضحا وواضحا للقانون الدو
مجال للحديث عن السالم طالما استمر االحتالل اإلسرائيلي في بناء المستوطنات، وواصل تغيير معالم 

تتعامل وكأنها دولة فوق القانون، ما يستدعي إنهاء " إسرائيل"وأشار موسى إلى ان . مدينة القدس المحتلة
وبين أن جامعة . ة القانونية عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسانهذه الحصانة، وتحميلها المسؤولي

ونحن نتوقع من "الدول العربية ستستمر في جهودها لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيلية، مضيفا بالقول 
  ".األمم المتحدة بذل أقصى جهدها في هذا الموضوع

  11/3/2009الغد، األردن، 
 

 بية دولية إلعمار غزةاإلعالن عن تأسيس لجنة شعبية عر .36
أعلن في بيروت، أمس، عن تأسيس لجنة شعبية عربية دولية إلعادة اعمار غزة، وقال بيان : آي.بي.يو

للجنة المؤلفة من هيئات هندسية عربية ودولية إلى جانب رجال أعمال وشخصيات تعمل في الحقل العام 
، وشارك في تأسيسها "لدولية إلعمار قطاع غزةالهيئة العربية ا"بعد اجتماع لها في بيروت إنه تم تأسيس 

خطوة رائدة في العمل " شخصية إضافة لهيئات عربية ودولية، واعتبر بيان اللجنة أنها 95أكثر من 
".                                            الشعبي المنظم لتحقيق هدف نبيل ومساهمة قوية نقدمها للقضية الفلسطينية

  11/3/2009الخليج، 
  

  من مساعدات غزة بسبب محدودية سعة التخزين في العريش وأمام معبر رفح % 60تلف  .37
توافق المشاركون في ندوة المنظمات العربية اإلنسانية إلعادة إعمار غزة :  محمد خير الفرح-الدوحة 

، على ضرورة تنسيق الجهود وتوحيد البرامج بين الحكومات التي عقت أعمالها في الدوحة مؤخرا
والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والهيئات الخيرية الوطنية والدولية والقطاع الخاص من أجل إعادة 

وأوصى عدد من المشاركين في الندوة بالتوقف عن . إعمار غزة، وأكدوا على إنشاء لجنة دائمة للمتابعة
 وتركيز االهتمام على تحريك عجلة االقتصاد الفلسطيني، وإيجاد فرص عمل لسكان المساعدات العينية،

وركزت الندوة التنسيقية على المعوقات والتحديات التي . القطاع، وبناء المؤسسات التعليمية والصحية
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تحول دون إعمار قطاع غزة المدمر جراء العدوان الصهيوني األخير، كما استفاض المشاركون في 
ح الحلول والمبادرات، خاصة في مجال التنسيق وبحث آلية المتابعة، لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه، اقترا

وقال األمين العام المساعد والمتحدث الرسمي . ومن ذلك عقد ندوة قادمة لمتابعة التوصيات والقرارات
ة سيئ للغاية، في منظمة المؤتمر اإلسالمي السفير عطا المنان بخيت، في كلمته إن الوضع في غز

واعتبر أن إغالق المعابر والحصار يشكل عائقاً كبيراً أمام دخول المساعدات اإلنسانية والطبية، وكشف 
من هذه المساعدات أصبح غير صالح لالستهالك اآلدمي، وذلك بسبب التراكم  % 60المنان أن أكثر من 

ودعا ممثل منظمة . ودية سعة التخزينللكبير لها في مدينة العريش المصرية وعلى معبر رفح أمام محد
العالم اإلسالمي، المنظمات اإلنسانية إلى إبعاد العمل الخيري عن التجاذبات السياسية، حتى ال تؤثر على 

  . الفلسطيني مضر بالعمل اإلنساني في القطاع-عمل المنظمات، معتبرا أن الخالف الفلسطيني 
  11/3/2009الدستور، 

  
      حث المصالحة العربية تمهيدا لقمة الدوحة  قمة مصغرة بالرياض لب .38

تلتئم اليوم بالعاصمة السعودية الرياض قمة عربية مصغرة في إطار مواصلة جهود المصالحة : الوكاالت
وقال . كانون الثاني الماضي/  يناير19التي انطلقت من القمة االقتصادية التي انعقدت بالكويت يوم 

 بالده تتطلع إلنهاء االنقسام على الساحة العربية رغم ما وصفها بـ الرئيس المصري حسني مبارك، إن
وعبر الرئيس المصري، في خطاب . لعرقلة المصالحة" المخططات التي تأتي من خارج المنطقة العربية"

له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن بالده تريد التوصل إلى مصالحة حقيقية تتجاوز الخالفات 
، وتوحد كلمتهم ومواقفهم كي يتحدثوا جميعا بصوت واحد ومواقف مشتركة دفاعا عن قضايا بين العرب

  .أمتهم ومصالح شعوبهم
تعبر عن رغبة قادة "وفي السياق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي، إن قمة الرياض 

قتصادية بالكويت من عمل لتحقيق الدول المشاركة فى تنقية األجواء العربية واستكمال ما بدأ في القمة اال
  ".المصالحة والتمهيد لقمة عربية ناجحة في الدوحة نهاية الشهر الجاري

  11/3/2009الجزيرة نت، 
  

  بحرب غزة شاحنة غذائية وطبية لمساعدة المتضررين 124أحضرنا : رئيس الوفد الليبي .39
الليبي القادم لقطاع غزة، إن الوفد قال الدكتور خليل أبو هادي البكوس، رئيس الوفد  :أيمن أبو ليلة
 شاحنة غذائية وطبية لمساعدة وإغاثة األسر المتضررة والمنكوبة والمشردة جراء 124أحضر معه 

قطعت آالف " تحيا فلسطين"وأكد البكوس، أن القافلة الليبية  .العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة
وأكد المسؤول الليبي  .لتضامن مع أهله وتعزيز صمودهمالكيلومترات من أجل الوصول إلى قطاع غزة ل

أن االحتالل ارتكب مجازر ومذابح كبيرة وبشعة خالل حربه على قطاع غزة وعمل على إحداث تدمير 
 .ممنهج لكل شيء، منوهاً إلى أن حجم الدمار الذي شاهده في قطاع غزة يفوق ما شاهده عبر الفضائيات

  . انتباهه صمود وعزيمة المواطنين في القطاع بعد انتهاء الحربوذكر البكوس أن أكثر شيء لفت
 11/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  مثقفون عرب يؤكدون على أهمية ثقافة المقاومة  .40

قال الدكتور وهبة الزحيلي، نائب رئيس مجمع فقهاء الشريعة اإلسالمية بأمريكا وأستاذ الشريعة : عمان
تفعيل ثقافة المقاومة أمر مهم من أجل مواجهة "اسالم ان الين، أن بجامعة دمشق كما أورد عنه  موقع  

ويضيف ". ثقافة االنهزامية واالستسالم التي يتم زرعها في نفوس أبناء األمة، خاصة تجاه قضية فلسطين
ينبغي نشر ثقافة كراهية العدو اإلسرائيلي عند نشر وتفعيل ثقافة المقاومة؛ ألن العدو ال يستحق "أنه 
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، مشددا على ضرورة أن يكون العلماء هم القادة في تحريك "أو احتراما أو تقديرا، وهذا واجبرحمة 
الشعور الوطني والهمم والعزائم ضد المعتدين الذين يريدون احتالل البالد والمكوث بها، وهم أجدر في 

  . جعل فكر المقاومة واقعا عمليا ضد العدو الغاشم
عطوان، فقد ذهب بعيدا في تحليالته السياسية عندما نظر الى الحرب أما المحلل السياسي عبد الباري 

التي  دارت رحاها في  غزة على  انها حرب لها عدة اهداف، وخلص إلى اعتبار أن الهدف األساسي 
إن االحتالل مكث في : "، لكنه استدرك بالقول"نزع ثقافة المقاومة في قطاع غزة"من هذا العدوان هو 

واذا كانت ثقافة المقاومة هي االستراتيجية التي  ". ين سنة ولم يتمكن من إنهاء المقاومةقطاع غزة أربع
تعيد الحق إلى نصابه فإن ثقافة السالم أو االستسالم هي  المعادل المرفوض لدى هؤالء الكتاب 

  .والمفكرين الذين نظروا إليها بعين الريبة
  11/3/2009السبيل، األردن، 

  
  حماس مساعدات نقدية وأدوية وأغذية غاالوي يسلم حكومة .41

سلم النائب البريطاني جورج :  وكاالت األنباء- أيمن الرفاتي، محمد جمال -غزة، القدس المحتلة 
حوالى عشرين ( ألف جنيه إسترليني 25"غاالوي حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة أمس الثالثاء 

إضافة إلى ،  وزير االقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا ، تسلمها"نقدا إلسماعيل هنية) ألف يورو
نهديها (...) نهب مئة سيارة وكل ما فيها "وتابع غاالوي . عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات 

 ألف جنيه استرليني لرئيس 25موضحا أنه يهدي شخصيا ثالث سيارات و،" لحكومة فلسطين المنتخبة
من )  مليون يورو2,2(وأعلن عن هبة بقيمة مليوني جنيه استرليني ،هنية الوزراء المقال إسماعيل 

جمعية خيرية مقرها بريطانيا لبناء مدارس في قطاع غزة الذي تعرض لهجوم الجيش اإلسرائيلي في 
  ".إسرائيل"ديسمبر بهدف وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية على /كانون األول

انية واألوروبية إذا أردتم إحالتي على محكمة أعدكم بأنكم لن أقول للحكومات البريط" وقال غاالوي 
  ".ألنكم تحاصرون فلسطين(...) تجدوا أي هيئة محلفين تدينني سيدينونكم أنتم 

 ودخل غاالوي مع عدد من المتضامنين العرب واألجانب برفقة شاحنات محملة باألدوية والمساعدات 
مساء االثنين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر إلى غزة " غزةشريان الحياة ل"الطبية هي جزء من قافلة 

  ".إبادة"الفلسطينية منددا بالهجوم العسكري اإلسرائيلي الذي اعتبره " بالمقاومة"وأشاد لدى وصوله ، 
التي وصلت إلى قطاع غزة / شريان الحياة/ وأكدت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة أن قافلة 

 وضمت عشرات الشاحنات والسيارات والمتضامنين الدوليين لن تكون األخيرة قادمة من بريطانيا
  .وسيتبعها تحركات مماثلة إلى حين كسر الحصار عن قطاع غزة

وقال الدكتور عرفات ماضي رئيس الحملة إن قافلة ثانية لكسر الحصار عن غزة ترأسها النائبة 
بيع القليلة القادمة وستضم إمدادات طبية تحتاجها االسكتلندية بولين ماكنيل ستبدأ رحلتها خالل األسا

  .المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة
11/3/2009الشرق، قطر،   

  
  "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب بـإجراءات حاسمة رداً على انتهاكات صارخة ارتكبتها  .42

 للقانون الدولي "ات صارخةانتهاك"بارتكاب " إسرائيل"اتهم بول بادجي مسؤول في األمم المتحدة : القاهرة
 "إجراءات عاجلة وحاسمة"ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ . خالل عدوانها األخير على قطاع غزة

  .لضمان التزام الدولة العبرية باالتفاقات، مشدداً على أنه ال يجب أن يسمح لها بالخروج على القانون
 حقوقه غير القابلة للتصرف في األمم المتحدة بول وقال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني

، بصفتها السلطة القائمة باالحتالل، ملزمة بموجب اتفاق جنيف الرابع، بحماية "إسرائيل"بادجي إن 
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السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت احتاللها وتتحمل مسؤولية إمدادهم بالخدمات األساسية، مثل 
  ."ةاألغذية والرعاية الطبي

باالتفاقات، ألنه " إسرائيل"تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان التزام "وطالب أطراف اتفاق جنيف بأن 
  . "ال بد من أن ال يسمح المجتمع الدولي ألعضائه بالتصرف خارج القانون

تواصل توسيع المستوطنات غير القانونية، متجاهلة في شكل تام التزامات "" إسرائيل"مشيراً إلى أن 
خريطة الطريق وتفاهم أنابوليس، كما يتعرض فلسطينيو القدس إلى الطرد من منازلهم في خطوة بينة 
لتغيير وضع المدينة وفي خرق واضح لقرارات مجلس األمن، فيما تواصل إسرائيل إقامة الجدار الفاصل 

  ."في الضفة خالفاً لفتوى محكمة العدل الدولية
ن على المجتمع الدولي أن يتوالها على الفور، هي مساعدة مئات آالف المهمة التي يتعي"ورأى بادجي أن 

من الفلسطينيين في غزة على استعادة بعض ظروف الحياة العادية، وتجسيد دعم المانحين السخي المتعهد 
  ."به في مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار القطاع على أرض الواقع

ن كي مون لجان للتحقيق في حاالت استهداف بنايات تابعة ورحب بتشكيل األمين العام لألمم المتحدة با
  .للمنظمة الدولية احتمى بها فلسطينيون من القصف اإلسرائيلي

وأكد ضرورة فتح المعابر مع القطاع في شكل تام ليتسنى وصول المساعدات الدولية للمحتاجين، مشيراً 
ر في ما بينها للتوصل إلى المصالحة اللجنة تشجع الفصائل الفلسطينية على مواصلة الحوا"إلى أن 
لن يتسنى تحقيق تنمية لالقتصاد الفلسطيني في شكل مستدام إال بإنهاء االحتالل "مؤكداً أنه . "الداخلية

  ."وحين يصبح مصير الشعب الفلسطيني بيده
11/3/2009الحياة،   

    
  االستيطان اإلسرائيلي يتنافى مع خطة خريطة الطريق:  بان كي مون .43

ان االستيطان االسرائيلي يتنافى مع خطة خريطة "قال االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون : ةالقاهر
، وبدوره طالب بان كي مون أمين عام األمم المتحدة، في كلمته التي ألقتها كارين أبو زيد "الطريق

ر باالستناد في الشرق األدنى، على ضرورة وقف إطالق النار، وفتح المعاب" األونروا"مفوض عام 
وأشاد بمساعي الحكومة الفلسطينية لضبط النظام وتحسين األوضاع في الضفة . 2005التفاقية عام 

الغربية، مشيرا إلى ان صعوبة التنقل واالستيطان يتنافى مع التزامات إسرائيل الواردة في خطة خارطة 
نار، وتحقيق التوافق وأثنى كي مون على الجهود التي تقوم بها مصر لوقف إطالق ال. الطريق

السالم هو من يحقق األمن لإلسرائيليين والفلسطينيين، وحل للدولتين اللتين تعيشان "الفلسطيني، وقال 
  ".جنبا إلى جنب بسالم

11/3/2009الغد، األردن،   
  

  تراجع نسبة المتدينين في الواليات المتحدة... تمييز ضد محجبة في مقر حكومي .44
دت دراسة جامعية ان التدين يتراجع في الواليات المتحدة مع تضاعف نسبة أفا: واشنطن، لوس أنجليس

 في المئة، ويشهد تزايداً في عدد 76 فيه المسسحيين في بلد تبلغ نسبة 1990االميركيين العلمانيين، منذ 
 "دةتقرير حول االنتماء الديني في الواليات المتح": وأجرت الدراسة وعنوانها .البروتستانت االنجيليين

 الف اميركي 54 وشملت 2008 في "ترينيتي كوليدج"، جامعة )اميركان ريليجيوس ايدنتيفيكيشن سيرفي(
وأشارت الدراسة الى  .2001وكانت الدراسة الثانية اجريت في . 1990بالغ، وهي الثالثة من نوعها منذ 

 2008انهم مسيحيون عام  في المئة من االميركيين 76تراجع المسيحية في الواليات المتحدة حيث اكد 
  .1990 في المئة عام 86.2في مقابل 
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 في المئة وهم موزعون بين كنائس كبرى عدة 50.9وال يزال البروتستانت يشكلون غالبية بسيطة بنسبة 
وسجل عدد الكاثوليك زيادة مستمرة  .1990 في المئة عام 60في مقابل ) معمدانية وميثودية ولوثرية(

، غير ان )1990 مليوناً في 46 مقابل 2008 مليون شخص في 57(باالسبانية بسبب هجرة الناطقين 
وتراجع عدد الكاثوليك الذين  . في المئة25.1 في المئة الى 26.2نسبتهم تراجعت في شكل طفيف من 

يشكلون تقليدياً الغالبية في الشمال الشرقي بسبب الهجرة التاريخية لإلرلنديين خصوصاً في ماساتشوستس 
في المقابل، فإن زيادة عدد الكاثوليك في الغرب االميركي واضحة جداً، اذ  .يتيكت ورود ايالندوكون

 في المئة الى 29 في المئة حالياً في تكساس ومن 32 الى 1990 في المئة في 23ارتفعت نسبتهم من 
ليك في تراجع الكاثو"والحظ غاري كوسمين احد واضعي الدراسة ان  . في المئة في كاليفورنيا37

لكن بفضل الهجرة والزيادة الطبيعية للسكان من اصول اسبانية، فإن . الشمال الشرقي مثير لالستغراب
والمذهب البروتستانتي االنجيلي هو  ."كاليفورنيا اصبحت اليوم نسبياً اكثر كاثوليكية من نيو انغالند

 "المسيحيين الجدد"ار بسبب نجاح وزاد اعضاء هذا التي).  في المئة من االميركيين34(االكثر شيوعاً 
 في مقابل 1990والكنائس الضخمة ذات الجاذبية التي لم يكن يرتادها اكثر من مئتي الف متدين عام 

 اي "بأي دين" في المئة من االميركيين انهم ال يؤمنون 15وفي موازاة ذلك، يؤكد  .ثمانية ماليين حالياً
كما  .2001 في المئة عام 14.1 و1990 المئة عام  في8.2وكانت نسبة هؤالء .  مليون شخص4.7

 مليون نسمة عام 2.7 في المئة من السكان، اي 1.2تشهد الديانة اليهودية تراجعاً، اذ اصبحت تشكل 
 في 0.6في المقابل يزداد عدد المسلمين الذين اصبحوا يمثلون  .1990 مليون عام 3.1 في مقابل 2008

 527 (1990 في المئة عام 0.3في مقابل )  مليون نسمة1.3 (2008في المئة من البالغين االميركيين 
  ).الفاً

  11/3/2009الحياة، 
  

  محاذير االنفتاح الغربي على حماس .45
  ياسر الزعاترة

لوحظ خالل األسابيع األخيرة ، تحديدا بعد انتهاء المعركة العسكرية في قطاع غزة ذلك االنفتاح الغربي                
على قطاع غزة الذي توافد الغربيون إليه بكثرة ، األمر الـذي يمكـن              على حركة حماس ، وبالضرورة      

  .وضعه في ذات السياق سواء تضمنت الزيارات لقاءات مع مسؤولين في حماس أم اكتفت بتفقد الوضع
ال حاجة بالطبع إلى تعداد الحاالت ، فقد تكاثرت بشكل ملحوظ ، ال سيما من طرف برلمانيين ال يمكـن                    

فهم بعيدين عن المشهد السياسي الرسمي في دول لها منظومتها في التعاطي مع الـشأن               النظر إليهم بوص  
، األمر الذي ينطبق بشكل من األشكال على زيارة جون كيري المقرب            ) غاالوي حالة خاصة  (الخارجي  

من أوباما ، والذي قيل إنه تلقى رسالة من حماس للرئيس األمريكي كانت في حقيقتها من أحمد يوسـف                   
ذي عرف بمغامراته على هذا الصعيد ، وإن خرج من السياق الرسمي المباشر للحركة ، ونتذكر هنـا                  ال

تلك الضجة التي لم تتوقف إلى اآلن بشأن ورقة قيل إنه قدمها لألوروبيين ، األمر الذي لم ترفضه قيادة                   
  .حماس فحسب ، بل استنكرته أيضا

ة إلى تقييم ، وفي حين تنظر إليه حركة حمـاس بوصـفه             أياً يكن األمر ، فهذا النشاط السياسي في حاج        
شكال من أشكال االعتراف الرسمي بها ، فإن جوانب أخرى ال تبدو مثيرة لالرتياح ، األمر الذي قلنـاه                   

  .ذات مرة بخصوص تحركات الرئيس السابق جيمي كارتر
عقدة غرور رسختها األحداث ما ينبغي أن يقال هنا هو أن هذا الغرب بدوله ومؤسساته ال زال يعاني من         

طوال عقود ، إذ يؤمن بقدرته على تدجين أية حركة ثورية أيا كانت أيديولوجيتها ، ومـن ثـم يمكنـه                     
  .استدراجها نحو خطاب آخر بمرور الوقت
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وقع هذا المسلسل من النشاط الدبلوماسي مع منظمة التحرير وحركة فتح منذ الستينات ، وكـان الـثمن                  
 في المئة من أرض فلسطين ، ولـم         78كة كي تكون مقبولة لتلك القوى هو التنازل عن          الذي دفعته الحر  

يكتف الغربيون بالتنازل األولي الذي قدمته الحركة عندما قيل لقادتها إنكم تريدون رمي اليهود في البحر                
نيون ، لـم يكتفـوا      ، فبادروا إلى تبني فكرة الدولة الديمقراطية العلمانية التي يعيش فيها اليهود والفلسطي            

بذلك ، بل تواصل االبتزاز عندما قيل لهم إن ذلك يعني شطب دولة لليهود معترف بها من المؤسـسات                   
  .الدولية

 على أمـل    67هنا اضطر القوم إلى دفع الثمن الباهظ ممثال في التنازل عن كامل األراضي المحتلة عام                
ت اللعبة في سياق مفردات النضال نفسه ، ورأينا         أن يعترف لهم بالباقي ، لكن ذلك لم يحدث ، بل تواصل           

: رجال مثل الرئيس الفلسطيني الحالي يتراجع من طرح استهداف المدنيين اإلسرائيليين أكثر من الجنـود              
نسفا لمشروع قام على الهجرة واالستيطان كما جاء في كتاب له منشور ، إلى رفض المقاومة المـسلحة                  

ن يتراجعون على نحو آخر باالكتفاء باستهداف الجنود فـي األراضـي           من حيث أتت ، فيما كان اآلخرو      
وقد رأينا تجربة مماثلـة  .  ، وبالطبع ألن االحتالل هو لهذه األراضي وليس لكل فلسطين   67المحتلة عام   

مع الشيخ عبداهللا نمر درويش الذي دخل السجن نهاية السبعينات بتهمة إنشاء خاليا عـسكرية ، وإذ بـه                   
  .ائم السالم في الساحة الفلسطينية ويؤيد دخول الكنيست اإلسرائيلييصبح من حم

اليوم يريد الغربيون تكرار ذات اللعبة مع حماس ، وبالطبع بعد أن فشلوا في إقصائها بالقوة العسكرية ،                  
وهم يعتقدون أنهم من خالل استمرار اللقاءات والحوارات ، ولعبة استقطاب المعتدلين والتغزل باعتدالهم              

  .، سيتمكنون من تدجين الحركة كما فعلوا مع فتح من قبل
مشكلة هذه اللعبة أنها مكشوفة ومجربة في الساحة الفلسطينية ، فحماس اليوم حتى لو فكـرت بـاجتراح                  
االعتدال لن يكون بوسعها تقديم ما قدمته المنظمة من قبل ، كما ال يمكنها تكرار ذات األخطـاء ، لكـن                     

تحذير ، وفي السياسة ال عصمة ألحد ، والمقاومة شـعارا وممارسـة ال يجـب أن                 ذلك ال يمنعنا من ال    
تتراجع بحال من األحوال ، بل ال بد من العمل على استعادة فتح إلى مربعها بدل تركها للفريـق الـذي                     

  .يسفّهها ويعتبرها شكال من أشكال العبث
  11/3/2009الدستور، 

  
  اليمين االسرائيلى يعيد تشكيل المنطقة .46

      خالد السرجاني
ال يمكن التعامل مع فوز اليمين باالنتخابات التشريعية فى إسرائيل باعتباره سيؤثر فقـط علـى عمليـة                  
السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، بل البد من التعاطي مع هذا الحدث باعتبار أن تأثيراته ستـشمل كـل        

يد تشكيلها على أسس جديدة سواء للتكيف معـه أو          المنطقة ألنه سيؤثر على التحالفات اإلقليمية بما قد يع        
فما سيحدث على صعيد عالقات الخارجية هو أنها سوف تنعزل أكثر عن العديد من دول               . كرد فعل عليه  

العالم، خاصة وان األحزاب األكثر وسطية مثل كاديما والعمل من المرجح أنها لن تشارك فى الحكومـة                 
زال هذه الحكومة خارجيا، يزيد من ذلك انه من المتوقع أن تتخذ الحكومة             االسرئيلية القادمة، بما يزيد انع    

والخطـوات  . خطوات تتصادم مع رغبة القوى الكبرى فى إحالل السالم في المنطقة بما يزيد من عزلتها     
التي نقصدها تتعلق بزيادة االستيطان، وعدم المضي قدما على طريق الـسالم بـين إسـرائيل والـدول                 

فق معظم المحللين المهتمين بشؤون المنطقة على أن العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل             ويت. العربية
لن تكون في أفضل أحوالها، وهو األمر الذي سيؤثر بالطبع على تحالفات إسرائيل فى منطقـة الـشرق                  

ورة المنطقة األوسط، بل وسيؤثر أيضا على تحالفات عديدة في المنطقة، وهنا البد من اإلشارة إلى أن ص              
. فى المرحلة المقبلة بدأت بوادرها تتضح مع الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على سكان قطاع غزة               

ذلك أن الحكومة اإلسرائيلية التي رأسها ايهود اولمرت، كانت تدرك تحول الراى العام االسرئيلي تجـاه                
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خص لحزبـي كـل مـن وزيـرة         اليمين، وهى شنت الحرب من اجل تامين دعم الشعب لها، وعلى األ           
الخارجية تسيبي لفني ووزير الدفاع ايهود باراك، ولكن الرأي العام اتجه إلى اليمين الحقيقي والذي يدرك                
انه يكن مشاعر حقيقية ضد العرب والذي يسعى إلى تبنى سياسة يمينية متكاملة العناصر، وانعكس ذلـك    

. لبية لليمين المتطرف علـى حـساب يمـين الوسـط          على نتيجة االنتخابات البرلمانية التي أعطت األغ      
ونستطيع القول ان هذا الوضع سيبعد تركيا أكثر عن إسرائيل سواء ظل حزب العدالة والتنمية مـسيطرا                 

فعلى مدى تاريخ العالقات    . على الحكومة أم حدث تداول فى السلطة وجاءت حكومة تركية أخرى مختلفة           
تميز بالحرارة في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومات المعتدلـة علـى            التركية االسرائيلية كانت العالقة ت    

وقد برزت بوادر التراجع في العالقات بين الجانبين على خلفية أحداث غزة، وهذا             . الحكومة في إسرائيل  
األمر يمكن أن يدفع تركيا إلى نسج عالقات امتن مع الدول العربية، خاصـة مـع كـل مـن مـصر                      

ن يدفع األخيرتين إلى إنهاء أزماتهما مع دول عربية أخرى هما في حالة خالف              والسعودية، بل ويمكن أ   
وهذا األمر يعني أن خطر اليمـين االسـرائيلي         . معها، من اجل التصدي لخطر اليمين االسرائيلى القادم       

وبعض هذا اليمين عنصر بصورة واضحة، سيؤدى إلى إحداث تماسك فى النظام االقليمي العربي، وهو               
فضال عن ذلك فان الدول العربية من       . 1990كان مفتقدا منذ الغزو العراقي للكويت فى أغسطس         تماسك  

أجل تحقيق هذا التماسك ستسعى إلى إزالة أية خالفات بين حركتي فتح وحماس، ويمكن القول أن االتفاق                 
. ت البرلمانيـة الذي تم قبل أيام بين الجانبين هو احد إرهاصات فوز اليمين االسـرائيلى فـي االنتخابـا      

والمنتظر فى الوقت الراهن هو تحقيق المزيد من الخطوات على صعيد المصالحة الفلسطينية من اجـل                
من جهـة   . التصدي لليمين الذي يحتمل أن يشن حروبا أخرى على الشعب الفلسطيني فى المرحلة المقبلة             

يل ستحدث تداعيات على صـعيد      أخرى فان سيطرة اليمين على السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إسرائ         
عالقات كل من تركيا والدول العربية بإيران، فإذا كانت معظم دول المنطقة كان لـديها تخوفـات مـن                   
مطامع إقليمية إيرانية، فهي في المرحلة المقبلة ستسعى إلى االقتراب أكثر من إيران من اجـل إحـداث                  

وهـذا  . مية لسيطرة اليمين االسرائيلى على الحكـم توازن في المنطقة، كمحاولة للتصدي للتداعيات اإلقلي      
األمر يعنى أن حالة الحرب الباردة اإلقليمية التي كانت الواليات المتحدة األميركية تسعى إلى شنها فـي                 
المنطقة بان تؤسس معسكرين متنافرين يتكون األول من تركيا ودول االعتدال العربي من جهة وإيـران                

عة العربية من جهة ثانية سوف تنتهي لصالح نوع آخر من العالقـة يختلـف               وما يطلق عليه دول الممان    
ولكن ما سيحدث هو أن معظم الـدول التـي كانـت مرشـحة     . تماما عن ذلك النمط من الحرب الباردة   

لالصطفاف فى اى من المعسكرين سوف تسعى إلى التقارب أو البحث عن أرضية مشتركة فى بعـض                 
. ى فى المحصلة النهائية إلى عزل إسرائيل التي ستكون تحت حكـم اليمـين             القضايا اإلقليمية بما سيؤد   

وبالطبع فان هذا التحول يأتي ليس فقط كرد فعل على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية لكنه له عالقة أيـضا                  
. برحيل اإلدارة الجمهورية األميركية ومجيء أخرى ديمقراطية ذات اولويات مختلفة تماما عن األخـرى  

ن القول ان هذا السيناريو كان يمكن أن يختلف تماما فى حال نجاح اليمين االسرائيلي وبقاء اإلدارة                 ويمك
الن هذا األمر كان سيؤدى إلى المزيد من التصعيد والتـوتر           . الجمهورية األميركية في الواليات المتحدة    

. ميركية الراحلة فى هذا األمـر فى المنطقة، الن وجود اليمين االسرائيلى كان يمكن أن يساعد اإلدارة األ     
أما الوضع في ظل اإلدارة الحالية فسيكون مختلفا، فهي ستضغط على اليمين االسرائيلى بـل يمكـن أن                  

  . تسعى إلى حصاره حتى توجد مناخ مناسب إلحداث تسويات إقليمية مستقرة
  11/3/2009صحيفة فلسطين،  

  
   الفلسطينية-منظومة العالقات االسرائيلية  .47

   الزرونواف
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لعل في مقدمة ما استحضرته الحرب العدوانية االسرائيلية االخيرة على غـزة ، هـي تلـك االدبيـات                   
االرهابية التي تنزع الى القوة والعنف والمجازر وتركيع العرب واجبارهم على االستسالم ورفع الرايات              

، في  ...الفلسطينيين والعرب البيض وطلب الرحمة كأساس وقاعدة رئيسية تحكم العالقات االسرائيلية مع           
هذا المضمون حصرا ، كان جابوتنكسي مؤسس معسكر اليمين الصهيوني المتشدد قد لخص مـشروعة               

بالعبارات المكثفة التالية   "1923 -جدار الفوالذ   "السياسي ضد العرب منذ مطلع القرن الماضي في كتابة          
إن لدى  ..  العرب ال اآلن ، وال في المستقبل         ال يمكن أن يكون هناك مجال لمصالحة إرادية بيننا وبين         :"

كل فرد من العرب فهماً شامالً وكامالً لتاريخ االستعمار ، وليحاول أحد أن يجد بلداً واحداً تحقـق فيـه                    
االستعمار بموافقة سكانه األصليين ، فكل شعب يقاتل المستعمرين حتى آخر بريـق أمـل ، وسـيقاتل                  

ود أمامهم أي لمحة أمل ، والنتيجة المنطقية لذلك هي أنه ال يمكن تصور              الفلسطينيون كذلك إلى أن ال يع     
أي اتفاق طوعي بيننا ، إن على كل عملية استعمار أن تستمر ، وال يمكنها أن تستمر وتنمو إال بحمايـة                     

هذه هي سياستنا العربية ، وليس      .. سور من القوة ، أي جدار فوالذي ال يستطيع هؤالء السكان اختراقه             
لتعبير عنها بأية صيغة أخرى إال نوعاً من التخابث والنفاق ـ جابوتنكسي مؤسـس معـسكر اليمـين     ا

انظر هنا ايضا الدبيات السياسية الـصهيونية ـ   (1923 -جدار الفوالذ " من كتابة -الصهيوني المتشدد 
  ").ارشيف الجزيرة نت

ـ            ان : "سياسات الـصهيونية قـائال    ويؤكد الصحافي والمؤرخ اإلسرائيلي توم سيغف هذا الجوهر فـي ال
، وهـذه هـي إحـدى الفرضـيات         " أن تلقنهم درسا  "إسرائيل تسدد الضربات إلى الفلسطينيين من أجل        

 مندوبو التقـدم والحـضارة ،       - اليهود   -األساسية ، التي ترافق المشروع الصهيوني منذ بدايته ، فنحن           
يون ذوو نزعات عنيفة وهوجاء ، جهلة ال بـد مـن            الحنكة العقالنية واألخالق ، والعرب هم رعاع بدائ       

، على غرار ما يفعل المكاري مع حمـاره ـ   " العصا والجزرة"تربيتهم وتعليمهم الفهم الصحيح بطريقة 
  ".2008 ـ 12 ـ 28" هآرتس"صحيفة 

بالصهيونية في الفكر اإلسرائيلي المؤدلج     " مبدأ أصيل "هو  " تلقين الفلسطينيين درسا  "ما من شك في أن      "فـ
، ينم عن عقلية كولونيالية راسخة ـ كما يستخلص الباحث الفلسطيني أنطوان شلحت في سياق قراءة له  

يقضي على "يفترض بقصف غزة أن : " ، مضيفا2009" ـ  1 ـ  19 ـ  48نشرت على موقع عرب ـ  
ها في الوسـع أن     ، ووفقًا لفرضية أخرى ترافق الحركة الصهيونية منذ تأسيسها ، وبموجب          " سلطة حماس 

  ".تتنازل عن تطلعاتهم القومية" معتدلة"نفرض على الفلسطينيين قيادة 
قائد الكليات الحربية اإلسرائيلية سابقا صريحا حينما صرح في         " يعقوب عميدرور "وكان الجنرال احتياط    

 أن منظومـة العالقـات بيننـا وبـين    :" قـائالً  2002) ـ  3 ـ  1(لقاء مع صحيفة يديعوت أحرونوت 
، مذكراً هذا الجنرال بما قاله      " الفلسطينيين في المستقبل سوف تقوم على القوة باعتبارها العامل المركزي         

الشعوب التي تـسقط    :"تشرشل للورد هاليفكس الذي اقترح عليه أن يتفاوض مع هتلر بواسطة اإليطاليين             
  ".تزول ـ المصدر نفسهفي الحرب تنهض من جديد ، أما تلك التي تذهب للمقصلة كالخراف فإنها س

لقـد حولـت    :"ما جرى في غزة حـديثا قـائال       " شلومو زاند "وكذلك يوثق المؤرخ اإلسرائيلي المعروف      
أن إسرائيل فقدت كل ضابط أخالقي وهي التفهم غير لغـة           "واعتبر  " محمية كبيرة "اسرائيل القطاع إلى    

لى االنفتاح على العـالم العربـي ـ مجلـة     الكف عن التحدث باسم يهود العالم وإ"داعيا إياها إلى " القوة
إن إسـرائيل زرعـت الخـراب    :" ، مضيفا 2009" ـ  3 ـ  2 الثالثاء -تيليراما الفرنسية ـ الجزيرة  

واألسى في كل مكان في غزة وقتلت النساء واألطفال لغايات انتخابية ، حيث كان توقيت الحرب مالئما                 
  ".من هذه الناحية

ان يميزوهـا بتعـريفين     "حسب الباحث ميـرون بنفنـستي     " لرصاص المصهور ا"فقد اراد منفذوا عملية     
ايضا اي عملية عقالنية ترمـي      " غضب مضبوط "ويرد بوحشية مجنونة ، و    " رب البيت جن  : "متناقضين

الى الردع ، ولكن ينبغي ان نضيف الى هذين التعريفين تعريفا اخر وهو انها رد غريزي مكـرر مـن                    
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لقد كتـب  :" ، ويوضح بنفنستي هذا البعد قائال2009" ـ  1 ـ  22آرتس جماعة مهاجرين مغتصبة ـ ه 
: ديفيد دي ، وهو احد ابرز الباحثين في مسارات سيطرة مجتمعات المهاجرين على مجتمعات ابناء البالد               

الرد الوحشي على كل عالمة انتفاضة من قبل الشعوب من ابناء البالد يرمي الى ان يسم وعي المحتلين                  "
 تحت االحتالل بنطاق ومحدودية االحتالل وعدم بقاء استمرار المقاومة ، بالرغم من ان هـذه                والواقعين

، " الوحشية قد تقوض المطلب االخالقي للمجتمع المغتـصب للـسيطرة علـى المنطقـة التـي احتلهـا                 
 ارضـهم   اجل توجد امثلة تاريخية كثيرة تبين كيف استعملوا مقاومة ابناء البالد العنيفة الغتصاب            :"مردفا

الى تحطيم معنوياتهم وسـلب     " محاربة االرهاب "لتسويغ رد عسكري غير متناسب ، يرمي تحت غطاء          
  ".تنبعث رائحة شديدة للعفن االستعماري من العملية الغزية وعمليات مشابهة تمت في الماضي. اراضيهم

زيد والمزيد من القـوة     وتصاعد لهيبها واخذ جنراالت االحتالل يستخدمون الم      " المحرقة"ولذلك تدحرجت   
يغطون المجزرة بمجزرة أفظع ، ويقابلون شجاعة أبنائنا المقاتلين ، بالمزيـد            "النارية التدميرية ، واخذوا     

من إبادة األبرياء ، وبات الموت فائضاً يتجاوز قدرة من يراقبون من بعيد ، على االحتمال والتماسـك ،                   
هم ، وفي كل موضع من رقعة وجودهم ، فالمدمنون على           فما بالنا بمن يفيض هذا الموت في مهاجع نوم        

الجريمة ال يعرفون متى يتوقفون ، إنهم ماضون في المقامرة ، إن كانوا من الخاسرين أو كـانوا مـن                    
الرابحين ، فهم يرون في صمود الفلسطينيين ، وفي عدم رفعهم للرايات البيضاء ، مدعاة لنيران أعتى ،                  

  ".2009 ـ 1 ـ 17 األبرياء ـ اقتباس عن الحياة الجديدة الفلسطينية بصرف النظر عن الضحايا من
 االعترافـات   - حسابات الحقل لم تأت على قدر حسابات البيدر لديهم ، فكم هائل من الشهادات                -ولكن  

االسرائيلية الموثقة تقود الى تلك الحقيقة الكبيرة الناصـعة ـ ان هـذه الحـرب العدوانيـة المحارقيـة       
ية على غزة ، قد اخفقت في الكثير من اهدافها ، وان كانت حققت انتصارا حقيقيا فيها فهو ذلك                   االسرائيل

االنتصار المتعلق بمساحة الجريمة المحرقة التي اقترفتها قوات االحتالل ضد االطفال والنساء والـشيوخ              
كـسر شـوكة   "هـم وهـو   والبنى التحتية ، بينما لم تنجح في تحقيق الهدف الكبير االستراتيجي بالنسبة ل       

  .،...الفلسطينيين ومعنوياتهم واجبارهم على رفع الرايات البيض
  ،...ليبقى الصراع مفتوحا حتى الجولة االخرى

  11/3/2009الدستور، 
  

  "! ليبرمان-حكومة نتنياهو "حل تتوفَّر على إبداعه  .48
  جواد البشيتي

تنياهو وليبرمان، الذي قد يصبح وزيـرا       من حيث المبدأ، الذي ال وزن له وال أهمية عملية، ال يرفض ن            
للخارجية في حكومة نتنياهو المقبلة، قيام دولة فلسطينية، أو لن يستصعبا كثيرا إعـالن قبولهمـا، فـي                  

  .طريقة ما، قيام هذه الدولة
ويكفي أن يعيا مصلحتهما السياسية المشتركة حتى يجنحا للصلح والتصالح مع فكرة قيام دولة فلـسطينية                

 غزة كله، وفي أجزاء من الضفة الغربية؛ ويكفي أن يجنحا لذلك، وأن يعلنا جنوحهمـا هـذا،                  في قطاع 
وإلدارة الرئيس أوباما على وجه الخصوص، حتى يسهل عليهما، وعلى كل من له مصلحة في اإلبقـاء                 

 والفكري  على شعلة وهم السالم متَّقدة، تصوير الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، والتي هي التصحر السياسي            
  ".حل الدولتين"لجهة عالقتها بكل نبتة للسالم، على أنها إيجابية لجهة موقفها من فكرة، أو مبدأ، 

نتنياهو وليبرمان لن يدخرا جهدا لمنع نشوب أزمة، أو أزمة حادة، في العالقة بين الحكومة اإلسـرائيلية                 
ن على تصنيع خطاب سياسي يمكنه، على مـا         الجديدة، الهشَّة برلمانيا، وإدارة الرئيس أوباما، وسيتوفرا      

يعتقدان ويتوقعان، أن يأتي بالفلسطينيين، ولو على مضض، إلى طاولة المفاوضات، وأن يظْهرا، بالتالي،              
وإلدارة الرئيس أوباما على وجه الخصوص، على أنهما ساعيان، وصادقان في سـعيهما، للـسالم مـع                 

حكومة نتنياهو  "التي هي ركض سياسي موضعي، ما استمرت        ،  "مفاوضات السالم "الفلسطينيين، فتستمر   
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على قيد الحياة؛ وفي مناخها، أي في مناخ تلك المفاوضات، تستمر وتنمو وتزدهر السياسة              " ــ ليبرمان 
بافتراس مزيد من مقومـات الـسالم الـذي         " وحش التهويد "سياسة تغيير الواقع بما يسمح لـ       .. الحقيقية

  .الفلسطينيونيريده، ويسعى إليه، 
، وأن "سوء الظن"، بفضيلة  "حكومة نتنياهو ــ ليبرمان   "وهذا إنَّما يعني أن يتحلى الفلسطينيون، في عهد         

، وأن يستمسكوا، بالتالي، بمزيد من اإلصرار على أن تقف هـذه            "حسن النية "يكْفوا أنفسهم شرور رذيلة     
، مواقـف   "مرجعية مفاوضـات الـسالم    "أو  ،  "مرجعية السالم "الحكومة على وجه الخصوص مما يسمى       

  .واضحة، ال لبس فيها، لجهة إيجابيتها، قبل، ومن أجل، دخول السلطة الفلسطينية في مفاوضات معها
    الـدخول فـي    ) أو الرغبـة فـي    (ال تملك القدرة علـى      " حكومة نتنياهو ــ ليبرمان   "إنَّنا متأكدون أن

ما يلبي، ولو قليال، المطالب الـسياسية       " الموقف اإلسرائيلي إيجابية  "مفاوضات مع الفلسطينيين، فيها من      
  .والقومية الفلسطينية، التي ما عاد ممكنا أن تتضاءل أكثر مما تضاءلت

ويكفي أن نقتنع بهذه الحقيقة التي ال يخالطها شيء من الوهم حتى نتأكد أيضا أن اتِّجـاه بعـض الـدول       
لقرار السياسي العربي إلى إعادة تأكيد التـزام الـدول العربيـة            العربية التي لها اليد الطولى في صنع ا       

  .في قمة الدوحة المقبلة ليس له من سبب أو مبرر إسرائيلي وجيه ومقْنع" مبادرة السالم العربية"
إن هذا االتِّجاه، أو المسعى، يمكن أن يكون مقْنعا، ولو قليال، إذا ما كان لدى أصـحابه مـن الحقـائق                     

 ما يجعلهم مقتنعين، ومقْنعين، بأن إعادة تأكيد التزام الدول العربية مبادرتها، فـي هـذا العهـد                  والوقائع
، غير العملية، يمكن أن تكون زيتـا        "عملية السالم "السياسي اإلسرائيلي الجديد، والسيئ لجهة تأثيره في        

، التي،  "كومة نتنياهو ــ ليبرمان   ح"عربيا يصب على نار نزاع ال مناص منه بين إدارة الرئيس أوباما و            
، بالتـالي، لـن     "حلِّ الدولتين "وإن نجحت في أن تُظْهِر نفسها على أنها مؤيدة لقيام دولة فلسطينية، ولـ              

، "حـلِّ الـدولتين   "الذي يمكن، ويجب، أن يحلَّ محل       " الحل اإلبداعي "تتخلى عن سعيها إلنشاء ما تسميه       
  .يبدي الفلسطينيون اعتراضا على تغييرهبمحتواه الذي نَعرِف، والذي 

، الذي يتوفَّر نتنياهو بمساعدة ليبرمان وغيره علـى         "الحل اإلبداعي "أما الفكرة الكامنة في جوهر وأساس       
  ".التبادل اإلقليمي"، أو "تبادل األراضي"إبداعه، فهي فكرة 
القنبلـة الديمغرافيـة    "ية دولة إسرائيل مـن      ليهود" المنْقذ"على أنها   " التبادل اإلقليمي "ليبرمان يفهم فكرة    

، فعمالً بهذه الفكرة، تَضم إسرائيل إليها تلك األراضي من الـضفة الغربيـة التـي                )"الفلسطينية(العربية  
يتركز فيها الوجـود    " أراضٍ إسرائيلية "للدولة الفلسطينية عن    " تتنازل"يتركز فيها االستيطان اليهودي، و    

  ).لسطينيالف(الديمغرافي العربي 
أخصبت كثيرا الخيال السياسي لكثير من اإلسرائيليين الذين ينفقون جـل وقـتهم             " التبادل اإلقليمي "فكرة  

وجهدهم في تغذية الفكر السياسي لألحزاب اإلسرائيلية المتطرفة في عدائها للحقـوق القوميـة للـشعب                
  .الفلسطيني

غيورا آيالند ينشر مقـاال فـي صـحيفة         " يليمجلس األمن القومي اإلسرائ   "وها هو الرئيس السابق لـ      
، أو على اإلفراط    "التبادل اإلقليمي "، يضمنه حال نهائيا، أبدعه هو، ويقوم على فكرة          "يديعوت أحرونوت "

  .في مسخها
، كل قطاع غزة يصبح جزءا من إقليم الدولة الفلسطينية المقبلة؛ ولكـن الفقـر               "الحل اإلبداعي "وفق هذا   

الشريط الساحلي الفلسطيني الضيق، وضيقه بسكانه، وبنموهم المتعاظم، يشددان الحاجـة         االقتصادي لهذا   
  .إلى توسيعه وتكبيره جغرافيا من خالل ضم أراضٍ مصرية إليه

وينبغي لهذا الضم أن يجعل مساحة قطاع غزة أكبر ثالث مرات، فتُحلُّ، بالتالي، مـشكلته الديمغرافيـة،                 
  ".االعتدال السياسي"ويقْوى لدى أهله الميل إلى وتُعزر قدرته االقتصادية، 

وثمة ضم آخر، فأراضي الضفة الغربية التي يتركز فيها الوجود االستيطاني اليهودي تُضم إلـى إقلـيم                 
  .الدولة اليهودية
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 ألف مستوطن عن أراضٍ من الضفة الغربيـة يـستوطنونها           100آيالند حسب الكلفة المالية إلجالء نحو       
وخفضاً لهذه الكلفة المالية الباهظة، يدعو آيالند إلـى         .  بليون دوالر  30وصل إلى أنها تزيد على      اآلن فت 

  !. ألف مستوطن فقط30أن يشمل اإلجالء 
للفلسطينيين عـن جـزء     " تتنازل"اإلسرائيلي، فإسرائيل   " التعويض اإلقليمي "وبعد هذا الضم وذاك، يأتي      

ليضموه إلـى إقلـيم دولـتهم المقبلـة؛         ) الصحراوية(راضيها  ضئيل، وعديم، أو ضئيل، األهمية، من أ      
  .وتتنازل، أيضا، لمصر عن جزء من أراضيها الجنوبية المحاذية لشبه جزيرة سيناء

بينها " ممر بري "التنازل، أو التعويض، اإلقليمي اإلسرائيلي للمصريين تستطيع مصر إنشاء          "وبفضل هذا   
إالَّ إذا كان الجزء األخير منه، أي المتَّصل مباشـرةً باألراضـي            وبين األردن؛ ولكن هذا الممر لن ينشأ        

األردنية، في شكل نفق، أي في شكل ممر تحت أرضٍ خاضعة للسيادة اإلسرائيلية، أو في شـكل جـسر                
  .فوق أرضٍ خاضعة للسيادة اإلسرائيلية، أو في شكل طريق بري في أرضٍ خاضعة للسيادة اإلسرائيلية

، أو التخصيب للخيال السياسي اإلسرائيلي، يمكن أن يصبح هـذا الممـر صـلَة               "اعاإلبد"ومع مزيد من    
الوصل الجغرافية بين شطري إقليم الدولة الفلسطينية، أي بين قطاع غزة والضفة الغربية، أي مـا بقـي               

  ".للفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية
الممر المصري، ثم عبر األراضي األردنيـة،       وصلَة الوصل الجغرافية هذه لن تكون مباشرة، فعبر هذا          

من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، التي قد تبقى جسورها مع األردن تحت             .. ينتقل المواطنون والبضائع  
السيطرة اإلسرائيلية؛ وعبر تلك الجسور، ثم عبر األراضي األردنية، ثم عبر الممر المـصري، ينتقـل                

  ).الكبير(فة الغربية إلى قطاع غزة من الض.. المواطنون والبضائع
" حكومة نتنياهو ــ ليبرمان   "للتصالح بين   " البنية التحتية "، وأشباهه، يمكن أن يغدو      "الحل اإلبداعي "هذا  

  "!.حلِّ الدولتين"و" الدولة الفلسطينية"وبين فكرتي 
  11/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   وطن بديل؟ثورة ديموقراطية أم: الملكية الدستورية األردنية .49

   ناهض حتر
في سلوك غير معهود من المعارضين األردنيين، قام القيادي اإلخواني، إرحيل الغرايبة، بعرض مشروع              

مـن  ( في واشنطن، وناقشها مع بعـض المـسؤولين األميـركيين            "أكاديمية"الملكية الدستورية في ندوة     
       رئـيس الـوزراء، صـراحة، أن اإلدارة        وأعلن  ). مستويات متدنية، ولكن مقبولة في إطار اتصال أولي

األميركية الجديدة تمارس ضغوطاً قوية على المسؤولين األردنيين ربطـاً بالمـساعدات للـشروع فـي                
ولم يخف الذهبي أن األردن سيستجيب لتلك الضغوط، وسيشرع فعالً في إصالحات            . إصالحات سياسية 

  .سياسية، ولو محدودة
 الديموقراطيـة،   1989وقد طرح للمرة األولى في انتفاضة       . ردن قديم مشروع الملكية الدستورية في األ    

اآلن، يـروج   . بمبادرة شعبية أصيلة، لكن من دون أن يتسنّى له التحول إلى هدف على جدول األعمـال               
فبـين  . اإلسالميون للمشروع الذي كثيراً ما تجاهلوه في سياق آخر، نشأ مع المتغيرات الدولية واإلقليمية             

دارة الرئيس األميركي إلى تحقيق تسويات في الشرق األوسط، وبين اتجاه الـسياسة اإلسـرائيلية               حاجة إ 
  : ية أن تكون اختراقاً مزدوجاًنحو اليمين المتطرف، يمكن الملكية الدستورية األردن

  
  .  قيام نظام ديموقراطي جديد في المنطقةـ1
لفلسطينيين من خالل الدمج السياسي لقسم كبير       ــ إنجاز حّل جزئي، ولكنه رئيسي، لقضية الالجئين ا        2

  .منهم في الديموقراطية األردنية الوليدة
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لـم  .  نيسان المقبل، يكون قد مر عقدان كامالن على االنتفاضة الشعبية الديموقراطية في األردن             17في  
البالد مجرد صرخة   تكن تلك االنتفاضة التي انتظمت فيها أغلبية القوى االجتماعية األردنية في كل أنحاء              

مفقَرين محتجين على سياسات اقتصادية مجحفة، بل انتفاضة مجتمع يريد بلورة شخصيته وكيانه وتنظيم              
  .دولة ديموقراطية قادرة على استيعاب مستوى واحتياجات التقدم األردني

انـت الميـول    ك. ومن عاش زخم تلك االنتفاضة مثلي، واطّلع على أدبياتها، يدهش لما آلت إليه الحقـاً              
الديموقراطية الثورية تجتاح الشارع األردني، وتتطلع إلى ملكية دستورية على الـنمط الغربـي وإلـى                

  .كان تلك ثورة ديموقراطية تعثرت ثم تجمدت، ثم تعفّنت على مدار العقدين الالحقين. حكومة شعبية
  :ومن أجل فهم اإلشكالية التي نطرحها هنا، علينا أن نالحظ اآلتي

ن الملك حسين، كان بإلحاحه على تحديث البالد بصورة عاصفة في السبعينيات والثمانينيات، وراء              ـ أ 1
نشوء النزعة الديموقراطية األردنية، وقد قرر حينها تالفي المجابهة مع االنتفاضة، واستيعابها، متّخـذاً،              

دستوري قـانوني أتـاح   بسرعة ووضوح، إجراءات االنتقال من عهد األحكام العرفية الطويل إلى وضع      
الحريات واالنتخابات العامة واستيعاب عدد متزايد من المثقفين األردنيين والفعاليات وممثلي العشائر في             

 نجحت في تغييـر الحيـاة       89ومن هذه الناحية بالتحديد، يمكننا القول إن انتفاضة         . الحكومات واإلدارة 
قد حرمت هذه اآللية الحركة الـشعبية معظـم قادتهـا           و. السياسية ومنح الفرص للنخب المستبعدة سابقاً     

  .السياسيين
وهو قـرار   .  جاءت ولم يكن ذلك مصادفة بعد قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية            89ـ إن انتفاضة    2

أدى إلى وضع مهمة اإلصالح الداخلي على رأس جدول األعمال، لكنه أسهم في دفع الكتلة الفلـسطينية                 
وقد منح ذلـك    . به جماعية، إلى اإلحجام عن المشاركة في االنتفاضة الديموقراطية        األردنية، وبصورة ش  

الحركة الشعبية الديموقراطية هوية شرق أردنية بامتياز، وهمش موضوعياً المشاركة الفلـسطينية فـي              
وخـصوصاً  (وبتكرار هذا اإلحجام في التحركات الديموقراطية واالجتماعيـة الالحقـة           . الحياة السياسية 

وقد شهدنا، خـالل    . ، وضع الفلسطينيون أنفسهم خارج السياق السياسي الداخلي األردني        )1996انتفاضة  
العقدين الفائتين، تقلّص المشاركة الفلسطينية في الحكومة واإلدارة، بل أصبح واضحاً أن تلك المـشاركة               

  .يضمنها القصر، وال تعبر عن توازن داخلي واقعي
األردنية من دينامو ثوري في البالد، إلى جاليـة يـرتبط الحفـاظ علـى            -ينية  لقد تغيرت الكتلة الفلسط   

أـ تالشي الشرعية الـسياسية  : وأبرز العوامل التي أدت إلى هذا التحول هي     . مصالحها ودورها بالقصر  
ة ـ ال القانونية ـ للمواطنة، بعد قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية التي كان وجودها في إطار المملك 

  .يمنح الفلسطينيين ـ األردنيين، مواطنة أصيلة من الناحية السياسية ومشاركة تفرضها شروط الوحدة
، ما غير البنية االجتماعية 91 / 90 ب ـ عودة نحو نصف مليون فلسطيني ـ أردني من الكويت سنة   

  .والسياسية والثقافية لفلسطينيي األردن باتجاه اليمين
 التي حولت منظمة التحرير الفلسطينية إلى سلطة متعاونة مع واشنطن وتل 1993 ج ـ اتفاقيات أوسلو  

أبيب، وحطمت الحركة الوطنية الفلسطينية، وقادت انقالباً ثقافياً بين الفلسطينيين عموماً نحـو الليبراليـة               
  .والبراغماتية والحلول الفردية

ين لم يشاركوا علـى أي مـستوى فـي           هي أن اإلسالميين األردني    89ـ الظاهرة األبرز في انتفاضة      3
وهي ظاهرة تكرست على مدار العقدين الالحقين، حين امتنع اإلسالميون عن تقـديم أي دعـم      . فعالياتها

ألية تحركات شعبية ذات طابع اجتماعي أو ديموقراطي، بل أعلنوا صراحةً في لحظات التأزم الـداخلي                
، حين هدد اإلخـوان  1996ية، كما حدث في انتفاضة    وقوفهم إلى جانب النظام في مواجهة الحركة الشعب       

فـي المقابـل، تـصدر      .  من يحاول نقل االنتفاضة من المحافظات إلى العاصمة عمـان          "قطع أيدي "بـ
مؤكـدين أنهـم قـوة إقليميـة        ... اإلسالميون دائماً التحركات التضامنية مع فلسطين والعراق والسودان       

  .الداخلي إال بالقدر الذي يضمن لهم حرية التنظيم والحركةبالدرجة األولى، غير معنية بالشأن 
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إن إغراق الحركة الشعبية الديموقراطية بالتحركات التضامنية الضخمة المفرغة من المحتوى الـسياسي             
وفي المقابل، كرسـت هـذه الـسياسة        . الداخلي، أدى بدوره، إلى إضعاف التراكم الديموقراطي الثوري       

وهو مـا وفّـر لهـم قـوة     .  للكتلة الفلسطينية ـ األردنية، وناطقاً فعلياً باسمها اإلخوان المسلمين ممثالً
تصويتية هائلة في االنتخابات العامة والبلدية والنقابات المهنية واالتحادات الطالبية فـي المنـاطق ذات               

هم الملكيـة   وبالنظر إلى هذه القوة التصويتية، يأمل اإلخـوان المـسلمون أن تمكّـن            . الغالبية الفلسطينية 
  .الدستورية من الوصول إلى السلطة في األردن، بوسائل ديموقراطية، وبدعم من الواليات المتحدة

ويقرن القادة اإلسالميون المبادرون إلى تفعيل شعار الملكية الدستورية، االنتقال إلى حكومة منتخبة كاملة              
غير أن هذه اللعبة اللفظية ال تصمد       . يلالصالحيات، بالتأكيد على حق العودة لالجئين ورفض الوطن البد        

ومن الواضح أن ربطهـا     . أمام النقد؛ فالملكية الدستورية مطروحة للتحقق، بالطبع، قبل تنفيذ حق العودة          
ثم إن أي حل لهذه المعضلة، يؤدي       . الفعلي بتنفيذ ذلك الحق، يحولها من مهمة راهنة إلى تصور مستقبلي          

ألردنيين من االنتخاب أو تحجيم تأثيرهم التصويتي ـ كما هي الحال اآلن ـ   إلى استثناء الفلسطينيين ـ ا 
 5لن يكون مقبوالً من جانب اإلسالميين الذين لن يحصلوا في ملكية دستورية شرق أردنية على أكثر من                  

 في المئة لليسار والقوميين ـ بسبب الكوتا المسيحية ـ وأغلبيـة سـاحقة     15و(في المئة من األصوات 
هكذا، ال يمكن فصل الملكيـة الدسـتورية، بالنـسبة إلـى            ). ائر والبيروقراطية المدنية والعسكرية   للعش

اإلسالميين عن قاعدتهم التصويتية الفلسطينية الطابع، وبالتالي ال يمكن فصلها عن التـوطين الـسياسي               
ـ            . لالجئين كمـا أن   . توريةوتمثل هذه الحقيقة أرضية خصبة للتفاهم مع واشنطن على هدف الملكية الدس

تنفيذ إجراءات داخلية إلعادة تنظيم المواطنة في األردن على أساس استثناء الفلسطينيين، سوف يطـرح               
 في  6مقابل  ( في المئة من الشرق أردنيين       20فوراً زيادة الحصة السياسية للمسيحيين الذين يمثّلون نحو         

عف قـوة اإلخـوان المـسلمين األردنيـين         ، وهو ما سيض   )المئة من األردنيين الحاليين من كل األصول      
  بصورة جوهرية، لمصلحة القوى

  .العلمانية
لم تعد الملكية الدستورية في األردن مجرد شعار أو وجهة نظر، بل ضرورة ال مناص منهـا لـضمان                   

يحتاج األردن إلى ثورة ديموقراطيـة تـضمن لـه          . كيان البلد وتقدمه االقتصادي واالجتماعي والثقافي     
 تنموياً ممكناً بالفعل، لكن هذه الثورة اصطدمت، وال تزال، بالتكوين الديموغرافي المعقد للبلـد،               اختراقاً

وهو الناشئ عن مالبسات العالقة مع فلسطين والقضية الفلسطينية، ما يهدد بتحول الثورة الديموقراطيـة               
 خدمة الـسياسات األميركيـة      األردنية من دينامية وطنية تنموية شعبية إلى ثورة برتقالية تأتي في سياق           

واإلسرائيلية، دولياً وإقليمياً، وتعزز، في الداخل، نفوذ ومصالح الرأسمالية الليبرالية التـي ال يعارضـها               
وهو، في األخير، نزاع ثانوي     . اإلخوان المسلمون إال في الجانب الثقافي، دون االقتصادي أو االجتماعي         

  .ة مقابل تحريم اللبرلة الثقافيةيمكن تسويته بتشريع اللبرلة االقتصادي
ـ إن الحل الوحيد الممكن لحل األزمة األردنية المزمنة، يكمن في االعت  راف الواقعي باالنفصال األردني 

الفلسطيني، وإعادة تأسيس العالقة بين الشعبين على أساس تنفيذ برنـامج العـودة الـسياسية لالجئـين                 
سطينية مع حق اإلقامة والحقوق المدنية ـ غير السياسية ـ في   والنازحين، من خالل منحهم الجنسية الفل

وهو ما يمكن االتفاق عليه بين عمان وحكومة وحدة وطنية فلسطينية ينبغي أن يكون على رأس                . األردن
جدول أعمالها إعادة تأسيس وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي في عملية وطنية تضمن مواجهة               

، بل  67سرائيلية، وتطرح القضية الفلسطينية من جديد، ال بوصفها قضية حدود الـ            سياسات التصفية اإل  
كما هي فعالً، قضية إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أرضه، في دولة ديموقراطية واحدة تنهض على                

  .أساس تفكيك الكيان الصهيوني والعيش المشترك مع اليهود
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ن، ستؤدي إلى نجاح الثورة الديموقراطية األردنيـة الحبيـسة منـذ       إن العودة السياسية لالجئين والنازحي    
عقدين، وتوحيد األردنيين والفلسطينيين في مواجهة العدو اإلسرائيلي، تحت مظلة النضال إلنجاز حـق              

  .العودة الفعلي إلى فلسطين
 األردن إلى وطن    في المقابل، فإن ملكية دستورية في األردن من دون تنفيذ العودة السياسية، تعني تحويل             

بديل، وتحويل الديموقراطية إلى آلية لالنقسام الوطني وسيطرة الرأسمالية الليبرالية والرجعيـة الثقافيـة،              
  .وتفاقم التناقضات

  11/3/2009األخبار، 
  

  :كاريكاتير .50
  

  
  9/3/2009ة جحا، موقع أمي  


