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  37  :كاريكاتير
***  

  لجان الحوار تواصل أعمالها وسط أجواء مبشّرة: حوار القاهرة .1
 استأنفت لجان الحوار الفلسطيني، القاهرة مراسها من جيهان الحسيني عن 12/3/2009الحياة، ذكرت 

صفوها مشادة جرت في لجنة  الفلسطيني أعمالها في القاهرة أمس وسط أجواء إيجابية مبشّرة عكرت -
عزام " فتح"االنتخابات التي شهدت مالسنات واتهامات متبادلة بين كل من رئيس الكتلة البرلمانية لحركة 

وجرت تدخالت من المستقلين ومن . محمود الزهار وباسم نعيم" حماس"األحمد والقياديين في حركة 
ت في شأن مرجعية االنتخابات الرئاسية ووالية الجانب المصري لتجاوز األزمة التي أثيرت بسبب خالفا

أنها يجب أن تستند إلى القانون األساسي وأنه ال يوجد ربط بين " حماس"الرئيس محمود عباس التي ترى 
ممثلة في األحمد أن االنتخابات التشريعية والرئاسية " فتح"االنتخابات التشريعية والرئاسية، فيما ترى 

وتصاعدت األزمة عندما تطورت الخالفات إلى تبادل . ات الذي يربط بينهمامرجعيتها قانون االنتخاب
  .االتهامات، فاتخذت مصر قرارها برفع الجلسة وتمت تسوية الخالف

: وعن اللجنة العليا لإلشراف والمتابعة، قال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف
، سواء في لجنة االنتخابات أو لجنة الحكومة التي من مهماتها حتى اآلن االنتخابات هي نقطة خالفية"

  ".تشكيل حكومة انتقالية تعمل على توحيد المؤسسات واإلشراف على االنتخابات وتولي اإلعمار
من جانبه، قال االقتصادي منيب المصري الذي يقود وفد المستقلين من الضفة الغربية إن رئيس 

  . سليمان دعا إلى تشكيل حكومة من المستقلينالمخابرات المصرية الوزير عمر
خالد عطا المشارك فيها إن األجواء كانت " الجبهة الديموقراطية"وعن أعمال لجنة األمن، قال القيادي في 

مريحة حيث جرى تبادل اآلراء والمشاورات بكل أريحية وتم االتفاق على بحث خمس قضايا، هي تحديد 
ماتها وعقيدتها األمنية ومرجعيتها، ومعالجة األجهزة في كل من الضفة عدد األجهزة األمنية وبيان مه

وغزة وفق قانون الخدمة العسكرية والمصلحة الوطنية، وتحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة األجهزة 
األمنية، ووضع خطة أمنية للمرحلة االنتقالية، أي مرحلة ما قبل تسليم األجهزة األمنية في الحكومة 

، وأخيرا االتفاق على آليات المساعدة 2010عام ) يناير(يدة المرتقبة بعد االنتخابات في كانون الثاني الجد
: واضاف انه تم االتفاق على ضم األجهزة األمنية في ثالثة أجهزة فقط هي. العربية لبناء األجهزة األمنية

ي العنوان االول وتشمل العقيدة االستخبارات واألمن الداخلي والشرطة، موضحا أن أصعب القضايا هي ف
  .والمرجعية
عداء شديداً، كان مشاركا " حماس"سمير المشهراوي الذي تناصبه " الفتحاوي"أن القائد " الحياة"وعلمت 

في لجنة األمن، لكن ذلك لم يكن له أي انعكاسات سلبية، وكان جميع المشاركين على مستوى المسؤولية، 
  .مهدي عبدالهادي اللجنة بحكمة شديدةوأدار رئيس اللجنة األكاديمي 

جميل المجدالوي الذي شارك في أعمال " الجبهة الشعبية"وعلى صعيد لجنة الحكومة، قال القيادي في 
اللجنة، إن المبادئ العامة للحكومة ال يختلف عليها أحد، موضحا أن الخالفات في التفاصيل، وأن النقاش 
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طرف طرح تصوره وكان هناك شبه توافق على حكومة توافق وأشار إلى أن كل . كان جدياً ومسؤوال
وطني موقتة انتقالية تنهي أعمالها بانتهاء والية المجلس التشريعي وإجراء االنتخابات، الفتاً إلى أن 
معظم المشاركين في اللجنة أكدوا ضرورة أن تجسد الحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وال تستبعد أحدا 

أن تكون حكومة مفتوحة ال تستثني أحدا من عضويتها، وأن تتشكل وفق القانون أي "بشكل مسبق 
  .، موضحا أنه لم يتم بحث تفصيلي، وكل المناقشات جرت في شكل اإلطار العام للبحث"األساسي

إن االجواء " الحياة"ماهر الطاهر المشارك في لجنة المنظمة لـ " الشعبية"من جانبه، قال القيادي في 
اتفقنا على نقاط عدة وان المدخل لتجديد منظمة : "وأضاف. حة للغاية ولم تحدث أي توتراتكانت مري

التحرير هو تشكيل مجلس وطني فلسطيني وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
فاق القاهرة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن تطوير منظمة التحرير يجب أن يكون انطالقا من ات

  ".ووثيقة الوفاق الوطني
" الحياة"وعلى صعيد لجنة المصالحة، قال االكاديمي ياسر الوادية المشارك في اللجنة عن المستقلين لـ 

 في المئة من أعمالها، مشيراً إلى أنه تم االتفاق 80إن المشاركة كانت فاعلة، ولجنة المصالحة انجزت 
يبوا أو قتلوا وتشكيل صندوق وطني بدعم عربي لتغطية هذه على تعويض من هدمت منازلهم أو اص

ولفت إلى أن هناك رغبة حقيقية وجادة من جميع . التعويضات وتشكيل لجان متخصصة لتلقي الشكاوى
المشاركين إلنهاء هذه الحقبة السوداء من التاريخ الفلسطيني بعقد مصالحة جادة وحقيقية، موضحاً أنه تم 

جان فرعية لجميع محافظات الوطن لتلقي الشكاوي وحصر االضرار لدى االتفاق على تشكيل ل
المواطنين وفي المؤسسات، وتم االتفاق على ضرورة توقيع ميثاق شرف وطني بعدم االحتكام الى 

  .السالح أو القوة وتغليب لغة الحوار
لمجلس الوطني إن هناك طروحات بأن ا" الحياة"فوزي برهوم لـ " حماس"من جانبه، قال القيادي في 

الفلسطيني يجب أن يمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وكذلك يجب تحديد العالقة بين 
وأوضح أنه طُرِح في لجنة المنظمة ضرورة ايجاد صيغة ومرجعية قيادية . السلطة ومنظمة التحرير

وأضاف انه جرى اول . ينيوطنية انتقالية إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد يكون ممثال للشعب الفلسط
من امس تحديد مهمات كل لجنة والمبادئ العامة وجدول االعمال وتم أمس بحث القضايا المطروحة 

هناك ملفات شائكة في كل اللجان ومن المبكر الحديث عن "وقال إن . على جدول االعمال في كل لجنة
  ".ليل العقبات التي يمكن أن تواجه اللجاناألمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد المتواصل لتذ... اتفاق

ن ين فلسطينيي قيادي، أنالقاهرةمراسلها من محمود جمعة ، عن 12/3/2009 العرب، قطر، وأضافت
مشيرين إلى أن .  األولوية أعطيت لتشكيل حكومة، التوافق الوطني في الحوار قالوا إنن يمشارك

وأضاف  )هزة األمنية، االنتخابات، منظمة التحريراألج(خاصة ملف ، وجودها سيسهل حل باقي الملفات
أن غالبية الفصائل في منظمة التحرير ترى أن شخصية سالم فياض المستقلة هي ) العرب(قياديون لـ 

وأفضل من يقود مرحلة إعادة اإلعمار في قطاع غزة، ، ألنه مقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا، المخرج
وأشاروا إلى أن حركة حماس أكدت أنها لن توقع على أي  .عيينهبينما تصر قيادات حماس على رفض ت

الحكومة ومنظمة التحرير واألمن واالنتخابات (اتفاق نهائي في اللجان الخمس للحوار الوطني الفلسطيني 
خاصة لجنة الحكومة ما لم يتم اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من حركة حماس ) والمصالحة

 .لسلطة الوطنية الفلسطينيةوغيرها في سجون ا
وعضو لجنة األمن، إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار " حماس"وقال إسماعيل األشقر القيادي في 

 استباقٌ لألمور وللحوار الوطني، مؤكدا أن ]أسماء من يتولى رئاسة الحكومة [الوطني، إن هذا الترشيح
 ". توافق وطنياختيار رئيس الحكومة الجديدة ال بد أن ينتج من
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لجنة المصالحة "وأكد نافذ عزام، القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي وعضو وفدها في لجنة المصالحة 
ستفرز لجانا فرعية في كافة محافظات فلسطين لحل المشاكل التي نتجت عن حالة االنقسام وتداعياتها 

 ".و االعتقاالت السياسيةبشكل جذري سواء كان في موضوع ضحايا االقتتال أو إغالق المؤسسات أ
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني وممثل الحزب في لجنة منظمة 

ويمثل فتح فيها زكريا األغا وحماس الدكتور موسى أبو (لقد تم االتفاق داخل اللجنة : التحرير الفلسطينية
مهامها، وهيكلية اللجنة، والمجلس الوطني على المبادئ العامة التي ستحكم عمل اللجنة، و) مرزوق

الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، والدوائر المختلفة في المنظمة وكيفية اختيار العضوية 
 .في المجلس الوطني، هل باالنتخاب أم بالتوافق؟

لنظر في لجنة وقال النائب رضوان األخرس عضو كتلة فتح البرلمانية إنه رغم وجود تباين في وجهات ا
ولم يخف أحد أعضاء حركة فتح في . االنتخابات، إال أننا متفائلون بالتوافق والوصول ألرضية مشتركة

 .الحوار، وجود اختالف واضح في وجهات النظر في لجنة االنتخابات
وبخصوص منظمة التحرير وإعادة هيكلتها فقد اتفقت هذه القوى على أن المرجعية في ذلك إعالن 

وأن يتم التحضير النتخاب مجلس ، 2006ووثيقة الوفاق الوطني في يونيو ، 2005ة في مارس القاهر
وحيثما أمكن من ، وطني فلسطيني وفقا لنظام التمثيل النسبي الكامل داخل فلسطين ولألراضي المحتلة

 2005ام ووافقت فصائل المنظمة على دعوة اللجنة العليا المنصوص عليها في إعالن القاهرة ع، الشتات
 . لوضع األسس النتخاب المجلس الوطني الجديد

 جبهة النضال   ، أن القاهرة، و رام اهللا مراسلها من    يوسف الشايب  عن 12/3/2009الغد، األردن،   ونشرت  
وكشف عوني أبـو غـوش عـضو        .. الشعبي، ربطت بين نتائج الحوار الفلسطيني والمصالحة العربية       

فة واإلعالم المركزي للجبهة، أن اللجان تجتمع يوميا مـن الـساعة            المكتب السياسي سكرتير دائرة الثقا    
الحادية عشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، وأحياناً حتى ساعات متأخرة من الليل، وإنها ترفع تقاريرهـا   

  .للجنة اإلشراف العليا التي تنظر في كافة القضايا الخالفية
  

  حهم الجنسية الفلسطينيةويمن" شريان الحياة"هنية يلتقي غاالوي وأعضاء  .2
رئيس الوزراء  أن جمعة يونس،  غزةنقالً عن مراسلها في 12/3/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

" شريان الحياة" إسماعيل هنية استقبل في منزله بمدينة غزة، أمس، وفداً من قافلة ]المقال [الفلسطيني
اعات من مغادرتهم غزة عبر معبر البريطانية، يرأسه النائب البريطاني جورج غاالوي، وذلك قبل س

وعبر رئيس الوزراء لغاالوي عن شكره لشخصه وللقافلة اإلنسانية على ما قدموه من  .رفح الحدودي
وتبادل مع النائب البريطاني الحديث حول آخر . دعم معنوي وسياسي ومادي للشعب الفلسطيني
ه لغاالوي والوفد المرافق له العديد من وقدم هني .التطورات السياسية واألوضاع الداخلية الفلسطينية

الهدايا التذكارية بما فيها جواز السفر الخاص برئيس الوزراء كهدية رمزية تعبيرا عن تقديره العميق 
  .لوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه

 العيسوي  أسامة.د أن  عال عطا اهللا،غزة نقالً عن مراسلتها في 12/3/2009السبيل، األردن، وأضافت 
 وبالرغم من خطورة -وزير النقل والمواصالت في الحكومة الفلسطينية بغزة أشار إلى أن هنية أصر 

وي، ليعبر عن بالغ تقديره للقافلة التي تكبدت الكثير من االغ على لقاء الوفد بقيادة -الوضع األمني 
  .العناء في رحلتها الطويلة لكي تصل إلى غزة وتتضامن مع أهلها

انتابت جالوي : "اد العيسوي أن هنية منح جميع أفراد قافلة شريان الحياة الجنسية الفلسطينية، وأضافوأف
  ".وجدد تأكيد وقوفه مع غزة.. مشاعر فياضة، وعبر بدوره عن سعادته البالغة بهذا اللقاء
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  جديدة" مرج زهور"لغزة ويتخوف من " ضربة قوية"عباس يتوقع : موقع فلسطين اليوم .3
 تحدث ، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريراجتماعخالل كرت مصادر مطلعة أنه ذ:  فلسطين اليومموقع

 األسير، جلعاد الصهيونيمحمود عباس عن الوضع في قطاع غزة واتفاق التهدئة وصفقة إطالق الجندي 
ة، بأنه ووصف عباس ملف التهدئة في قطاع غزة، في ضوء المفاوضات األخيرة في القاهر. شاليط

 التي لصهيونية بالتحليالت االً، مستد"يتوقّع ضربة جديدة وقوية لقطاع غزة"نه ، مضيفاً أ"شائك يتعثر"
  ."الرصاص المصهور" عدوان "إنجازات"تتحدث عن انهيار 

 ال يمكن قبوله أكثر من لصهيونيالمطروح من الجانب ا"أما في موضوع شاليط، فكشف أبو مازن، أن 
 إبعادهم إلى غزة، "إسرائيل"تنوي التي لمقترح اإلفراج عنهم من أبناء الضفة الغربية  أسير من ا200

  ."ولهذا الخوف أن نكون أمام مرج زهور جديدة
  11/3/2009، 1607 ،التقرير المعلوماتي

  
  المؤّسسات الرسمية في غزة والضفة مشلولة بانتظار نتائج حوار القاهرة .4

سات السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة شبه مشلولة  بدت المؤس: محمد يونس-رام اهللا 
 القاهرة للحوار، وباتت الحكومتان اللتان تديران السلطة في إلى اتجه معظم قيادات العمل السياسي أنبعد 

في رام اهللا،  ف.شطري الوطن، في وضع انتقالي بانتظار االتفاق على تشكيل حكومة جديدة تحل محلهما
، ويتحدثون عن اإلعالم مع وسائل "الوداع" المستقيلة يعقدون لقاءات األعمالوزراء حكومة تسيير أخذ 

، ووزير الحكم األجنبية اإلعالم رياض المالكي عقد لقاء مع وسائل اإلعالموزير . انجازات حكومتهم
  .ومة المحلية، للحديث عن انجازات الحكاإلعالمالمحلي زياد البندك عقد لقاء مع وسائل 

  12/3/2009الحياة، 
  

   تشكيل الحكومة من صالحيات الرئيسأنيؤكد وعمرو ينفي وجود خالفات على الحقائب  .5
 نفى سفير فلسطين لدى القاهرة نبيل عمرو، وجود خالفات داخل لجنة : حكمت يوسف-  غزة،القاهرة

إن توزيع الوزارات "الوق .الحوار الوطني الفلسطيني الخاصة بالحكومة على توزيع الحقائب الوزارية
 الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس السلطة الفلسطينية، وليس من اختصاص فيووضع األسماء 

وأوضح عمرو في تصريحات للقناة األولى المصرية اليوم األربعاء، أن الحكومة ال يجب  ".لجان الحوار
الضفة الغربية (توحيد الوطن  إعادة فيمشيرا إلى أن مهمة الحكومة تتمثل  .أن تكون حكومة فصائل

  . ذلك إعادة إعمار غزةي، وتقديم الخدمات للمواطنين، بما ف)وقطاع غزة
وأكد ضرورة التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبما التزمت به المنظمة من اتفاقات 

ليا إزاء الحصار بسبب وقال إن هناك صمتا دو.  إلنهاء الحصار المفروض على غزةيمع المجتمع الدول
كما اعتبر أنه بدون رفع الحصار عن غزة وتشكيل  ". للحكومة الفلسطينيةسياسيأساس "عدم وجود 

 مؤتمر إعادة في وتستقبل الدعم من الدولة المانحة الدوليحكومة فلسطينية شرعية تستجيب للوضع 
 خصص إلعادة اإلعمار يصبح الذي عقد بشرم الشيخ، فإن مبلغ الخمسة مليارات دوالر الذيإعمار غزة 

  .ويشكل عبئا على الفلسطينيين.بال قيمة
  11/3/2009 ،وكالة سما

  
  قطع شوط هام في معالجة القضايا الخالفية في اليوم األول من الحوار: مصطفى البرغوثي .6

رة، مصطفى البرغوثي رئيس وفد المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الحوار في القاه. د وصف: رام اهللا
 إيجابية، وتسود الروح البناءة أعمال لجان الحوار الستة، منوهاً أنه وخالل اليوم  أجواء الحوار بأنها

األول من الحوار تم قطع شوط هام في معالجة القضايا الخالفية في الساحة الفلسطينية، وهناك إجماعا 
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نسخة عنه، أن " قدس برس"صلت وأكد البرغوثي في تصريح مكتوب و. من الجميع إلنهاء حالة االنقسام
النقاش في لجنة الحكومة بلور توجها بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تركز على مهمات استعادة 
الوحدة الوطنية وإعادة إعمار غزة واإلعداد الشامل النتخابات رئاسية وتشريعية، مشيراً إلى أن هناك 

  .2010العشرون من كانون ثان عام توجها بأن تجرى االنتخابات في موعد أقصاه الخامس و
  11/3/2009قدس برس، 

  
  ال أحد مهما بلغت قوته وتعاظم نفوذه يمكنه أن ينفرد بمصير الشعب ومستقبله: فياض .7

التجربة المريرة الماضية أكدت أنه ال يمكن ألحد مهما  "إنسالم فياض، رئيس الوزراء، . قال د: رام اهللا
 بمصير الشعب ومستقبله، األمر الذي يحتم على الجميع االستماع بلغت قوته وتعاظم نفوذه أن ينفرد

لجماهير شعبنا في "وفي هذا الصدد، جدد الدعوة  ".إلرادة الوحدة التي عبر عنها شعبنا في كافة المحطات
كل مكان لدعم الجهود التي يقودها الرئيس أبو مازن إلنجاح الحوار الوطني الذي ترعاه الشقيقة مصر 

حكومة توافق وطني تتحمل مسؤولياتها الكاملة إلعادة الوحدة للوطن ولمؤسسات شعبنا والخروج ب
وسلطته الوطنية، وتحرص على توفير كل عناصر الصمود لشعبنا، وفي مقدمتها تنفيذ خطة السلطة 
الوطنية إلعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل االلتزامات الدولية إلى واقع يعيد األمل لشعبنا ويخفف من 

عاناته، وتحمي النظام الديمقراطي الفلسطيني وأسس التعددية السياسية كمصدر قوة لحماية المصالح م
العليا لشعبنا، وفي إطار وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للمساهمة في إنهاء مأساته الكبرى 

  ".أبعادهوالمتمثلة باالحتالل اإلسرائيلي بكافة 
 إعادة الوحدة للوطن، أيتها األخوات واألخوة، سيمكِّن شعبنا وسلطته إن"وقال فياض في كلمة خالل حفل 

إن إعادة هذه  "وأضاف. الوطنية من التركيز على التحدي األكبر المتمثل باالحتالل وضرورة إنهائه
 من إسرائيلالوحدة ستساعدنا كذلك وبكل تأكيد على توحيد وتعزيز جهدنا الوطني لمواجهة ما تقوم به 

 مسبوق ألنشطتها االستيطانية، وخاصة ما يجري ضد مدينة القدس، في سلوان وشعفاط تصعيد غير
، والذي في حال تنفيذه فإنه يعني القضاء على أية إمكانية )E1(وغيرهما، إضافة إلى ما يسمى بمشروع 

  ".لقيام دولة فلسطينية
 12/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   ألوامر الهدم قانونياً القدس يشكل اختراقاًل فيالمناز قرار تجميد أوامر هدم :عبد القادر .8

ون ؤاعتبر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لش: وكاالتال ،الهول  أشرف أبو- القدس ، غزة،القاهرة
 شقة في حي رأس خميس قرب ضاحية شعفاط 55 القادر أن قرار تجميد أوامر هدم القدس حاتم عبد

 ببلدية ىيسم ا قانونيا ألوامر الهدم االحتاللية التي تصدرها ماوسط مدينة القدس المحتلة يشكل اختراق
 أوامر الهدم إلغاءوقال إن هذا القرار يعطينا المزيد من الوقت للطواقم القانونية للدفاع باتجاه .. االحتالل

 أن المعركة لم تنته في رأس خميس وأن ، في تصريحات صحفية أمس،القادر وأكد عبد .بصورة نهائية
 مخطط ترحيل إلفشالن العمل سيتواصل أ إلىمشيرا .. اليات الشعبية والجهود السياسية ستتواصلالفع

 بترحيلهم من منطقة جبع إخطاراتعشرات العائالت البدوية مثل عشائر الكعابنة الذين سلموا أمس 
  .شمال شرق مدينة القدس المحتلة

 قرارا مؤقتا بوقف هدم الشقق السكنية وكانت المحكمة اإلسرائيلية في القدس المحتلة أصدرت أمس
  . المحكمةإلى حين البت في االعتراضات المقدمة إلى بلدية االحتالل دون تحديد مدة زمنية وأمهلت

   شقة 35 كما أصدرت المحكمة اإلسرائيلية في القدس المحتلة مساء أمس قرارا مؤقتا آخر بوقف هدم
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 جنوب البلدة القديمة من القدس وأمهل القرار بلدية سكنية في حي العباسية من أراضي بلدة سلوان
  . نسمة240االحتالل مدة أسبوع للرد علي اعتراض أصحاب الشقق التي يزيد عدد قاطنيها عن

  12/3/2009األهرام، 
  

   مليون دوالر إلعمار غزة326مليار و: وزير التخطيط بالسلطة .9
، أن لدى السلطة خطة ]بحكومة فياض [الفلسطينية أعلن سمير عبد اهللا وزير التخطيط بالسلطة :رام اهللا

كبيرة الستيفاء االحتياجات العاجلة للمدارس والمستشفيات ودعم أنظمة الطوارئ والرعاية الصحية، وأنه 
 مليونا أخرى للبنية 502 مليون دوالر لتلك القطاعات، باإلضافة إلى تخصيص 315تم تخصيص 

 كلمته أثناء الجلسة العامة الثانية لحركة األمم فيوأوضح عبد اهللا  . مليونا لقطاع الكهرباء48التحتية، و
المتحدة الدراسية بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، أن ميزانية الحكومة الفلسطينية بلغت مليارا 

 مليون دوالر أخرى إليهم بعد مؤتمر إعادة إعمار غزة بشرم 300 مليون دوالر، وتم إضافة 150و
  . مليون دوالر326يراً إلى أن إعمار غزة يحتاج لمليار والشيخ، مش

  غزة ثانية،في حدث الذيوأشار عبد اهللا إلى وجوب التوفيق بين الشركاء لضمان عدم تكرار التدمير 
وأكد أن هناك تقييمات وبرامج إلعادة اإلعمار وتحديد احتياجات القطاعات النوعية الفلسطينية، مضيفاً 

  .اء نتيجة لمشاكل متراكمة من فترة ما قبل الحرب على غزة جالحاليأن الوضع 
، وعن وجود خطة تنمية اقتصادية شاملة المدنيكما كشف عن وجود أهداف إلنعاش االقتصاد والمجتمع 

  .لتعزيز العدالة بين شرائح المجتمع الفلسطيني
  12/3/2009 ،وكالة سما

  
  فة االلكترونيةفي غزة يعلن انطالق مشروع األرش" ديوان الموظفين" .10

أعلن ديوان الموظفين العام، أمس، عن انطالق مشروع أرشفة جميع ملفات  : محمد أبو شمالة- غزة
ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير  .الموظفين في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية إلكترونياً

 متكامل يسهل من خالله العمل اإلداري وتطبيق عمل الحكومة االلكترونية وإنشاء نظام معلوماتي
  .التواصل اإلداري بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

أرشفة جميع ملفات الموظفين : "محمد المدهون، رئيس ديوان الموظفين العام. وسيتم بحسب ما قال د
وأوضح  .والجهدإلكترونياً وإعداد قاعدة بيانات يسهل من خاللها الحصول على المعلومات وتوفر الوقت 

أنه تم إعداد طواقم مشتركة من ذوي الخبرة في األرشفة االلكترونية " فلسطين"المدهون في تصريح لـ
  .  من ديوان الموظفين العام وباقي وزارات ومؤسسات السلطة إلنجاز هذا المشروع الضخم

التعيينات في وزارات بسلسلة من الترقيات و" حكومة رام اهللا"المدهون قيام .من جهة أخرى، اعتبر د
ومؤسسات السلطة وتعديل هيكليات الوزارات خطوة استباقية من شأنها تعقيد مهمة المتحاورين في 

  .القاهرة وتضع أمامهم عقبة جديدة
  12/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   للقيام بأعمال خارج التوافق الوطنيمستخدوهمي يحزب اهللا الفلسطيني فصيل : مصادر .11

مسمى لحزب " حزب اهللا الفلسطيني"، إن 11/3 أمنية وحكومية فلسطينية األربعاء  قالت مصادر:غزة
وأعلن عن تنظيم  .وهمي يتم استخدامه من أكثر من جهة بهدف القيام بأعمال خارج التوافق الوطني

وقال الحزب في أول . ، وذلك عقب انتهاء اتفاق التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي4/10/2008الحزب في 
قدوة في "ن له إنه ال يستقي تمويله من حزب اهللا اللبناني، وإنما يتخذ المقاومة اإلسالمية في لبنان كـبيا



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1371:         العدد       12/3/2009الخميس  :التاريخ

وطالبت تلك المصادر في تصريح صحفي بضرورة احترام التوافق الوطني الفلسطيني . "الفكر المقاوم
  .الذي تم بين الفصائل الوطنية حول آلية سير المقاومة في المرحلة المقبلة

  12/3/2009لسطين اآلن ف
  

   ترفض االتفاق على ملف الحكومة دون الملفات األخرىة حماسحرك: الرشق .12
أن حركته ترفض االتفـاق علـى       " القدس العربي "أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس لـ         

  ".نحن نريد اتفاق كامل لجميع الملفات رزمة واحدة"ملف الحكومة دون الملفات األخرى، وقال 
أشار الرشق إلى أن حركة فتح تدفع باتجاه التوافق على تشكيل حكومة علـى حـساب إنجـاز بـاقي                    و

  ".هذا لن يكون مساعد إلنجاح الحوار"الملفات، وحذر الرشق من خطورة األمر وقال 
ال زال  "ولم يخفي الرشق صعوبة النقاشات التي تدور بين الفصائل، خاصة حركته وحركة فتح، وقـال                

  ".، وكما يقال الشيطان في التفاصيلأمامنا وقت
 كانت حكومة توافق وطني، أو حكومـة وحـدة،          إنوأكد الرشق أن شكل الحكومة القادمة لم يحدد بعد          

مشيراً إلى أن حركته تدعم تشكيل النوع الثاني، وأن يجرى في تـشكيلها مراعـاة نتـائج االنتخابـات                   
  . حركة حماس، وفازت فيها2006التشريعية التي أجريت في العام 

  ". لم يحسم بعد"وبحسب الرشق أيضاً فإن موضوع رئاسة الوزارة القامة، ومن الذي سيقودها 
وكشف أحد أعضاء وفود فتح عن توافق بين حركته مع حماس على عقد اجتماع ثنائي في ساعة متأخرة                  

  .من الليل، بعد إجراء وفود الحركتين لقاءات تشاورية داخلية
لناطق باسم حماس أن حركته أكدت لوفد حركة فتح في اللقاء الثنائي على ضـرورة               وقال فوزي برهوم ا   

  .تذليل كافة العقبات وإنهاء ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية
لكن "، وأضاف   "ال زالت في بدايتها ومن المبكر الحديث عن نتائج عمل اللجان          "أوضح برهوم أن األمور     

وبحسب مسؤول بارز في وفد فتح فقد أكد أيضاً         ". ية إلنجاح هذا الحوار   الكل يعمل بجدية وبرعاية مصر    
، الفتـاً إلـى أن      "قطعت شوطاً إيجابياً في المباحثات    "أن أربع لجان من أصل خمسة       " القدس العربي "لـ  

  .لجنة االنتخابات لم تشهد تقدم
  12/3/2009القدس العربي، 

  
  "الحوار مستمر لكن بصعوبة": شعث .13

قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد فتح فـى  : رف الهورالقاهرة ـ أش 
، الفتاً إلى أن األمور داخـل لجـان الحـوار الـوطنى             "الحوار مستمر لكن بصعوبة   "لجنة الحكومة أن    

 ولم تحقق أى شيء ملمـوس حتـى       "الفلسطينى الذى تواصل أعمالها لليوم الثانى أنها مازالت فى بدايتها           
  ".األن فى جميع اللجان ماعدا فى لجنة المصالحة

لجنة دائمة للمصالحة تعمـل هـذه اللجنـة داخـل     "وأشار إلى أنه تم االتفاق فى هذه اللجنة على تشكيل          
االراضى الفلسطينية فى الضفة وقطاع غزة بعد التوصل إلى إتفاق وتكون مهمتها حل االشكاليات التـى                

وأكد أنه تم االتفاق في لجنة المـصالحة علـى تعـويض العـائالت              ". عدهنجمت قبل االنقسام وأثنائه وب    
  .المضارة فى بيوتها ومؤسساتها ومساعدة الجرحى وذوى الشهداء

من المسؤولين المصريين باتجاه إنهاء ملف الحكومـة        " عملية دفع "وقال مسؤول فلسطيني رفيع أن هناك       
  .ادمة في الدوحةفي أسرع وقت، خاصة قبل انعقاد القمة العربية الق

دفعنا الـى   "وأكد الدكتور نبيل شعث عقد اللقاء، وقال أن حركته حريصة على عدم تفجر الحوار، لذلك                
عقد لقاء مع حركة حماس على مستوى رؤساء اللجان من أجل تذليل العقبات أمام عمل اللجان خاصـة                  

  ".لجنتى الحكومة واإلنتخابات
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ع األمور داخل اللجان واإلعالن عن القضايا التى يتم اإلتفـاق           وأوضح أن فتح وحماس إتفقتا على تسري      
  .عليها والفضايا المتعثره ترفع إلى لجنة اإلشراف العليا

  12/3/2009القدس العربي، 
  

  "كالم غريب"مطالبة فتح بدخول حماس أوال لمنظمة التحرير ثم إعادة تنظيمها : الزهار .14
لبداية طيبة وبدأت اللجان دورها واعتقد أن هناك شيئا من ا"محمود الزهار أن " حماس"أكد القيادي في 

  ".التقدم وان كان من الطبيعي ان تتسم الجلسات األولى بصعوبة
بالرغم من تلك البداية الطيبة إال أن هناك شيئا من العقبات مثل عدم إطالق سراح "غير أنه لفت إلى أنه 
 معتقل بالضفة وأنه لم يفرج 600يوجد "ا إلى أنه ، مشير"بالضفة الغربية" حماس"المعتقلين من أبناء 

  ". جدد35 وتم اعتقال 70سوى عن 
أن تلك القضية ستعيق في اللحظات األخيرة التوصل التفاق المصالحة "من " حماس"وحذر قيادي 

  ".أنه إذا لم يتم االفراج عنهم ستكون هناك إعاقة حقيقة للتنفيذ"، مشددا على "المنشود
أوال لمنظمة التحرير الفلسطينية ثم إعادة تنظيمها بـ " حماس"البة حركة فتح بدخول ووصف الزهار مط

  ".هذا الموضوع برمته سيتم مناقشته بلجنة منظمة التحرير خالل الحوار"، موضحا أن "الكالم الغريب"
  12/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   كل القضايا إلنهائها في حوار القاهرةنناقش: قريع .15

قال أحمد قريع رئيس وفد حركة فتح في جلسات  :ؤوف ارناؤوط وحسن جبر، وكاالتكتب عبد الر
إن ملف المعتقلين من أبناء حركة حماس ): "أ.ب.د(الحوار في تصريحات لوكالة األنباء األلمانية 

المقابل من عمليات قتل وإطالق  بالضفة الغربية وملفات أخرى كالوضع في قطاع غزة وما يحدث في
ذه القضايا تم تناولها سواء في لجان الحوار أو في لقاءات ثنائية مع حركة حماس عقد بعضها نار وكل ه
  ".كل هذه القضايا يجرى الحديث عنها حاليا إلنهائها"، الفتا إلى أن "باألمس

انه إذا كانت هناك نوايا جيدة لدى أطراف : "، قائال"على أن يتم ذلك بطريقة ال تمس باألمن"وشدد قريع 
  ".وار فال يوجد خطورة من إثارة أية قضية على مستقبل ذلك الحوارالح

لجان الحوار بدأت عملها على الفور باألمس وبمنتهى الجدية وإن كانت المشكالت "وأكد قريع أن 
  ".المطروحة أمامها ليست سهلة ولكن النوايا على ما يبدو متوفرة لدى الوفود المشاركة للتوصل التفاق

تكنوقراط أو غيرها ما دامت تستجيب لمتطلبات "أمام تشكيل حكومة " عقدة" ليس لديها "فتح"إن : وقال
  ".الوضع الفلسطيني والمسيرة الفلسطينية واالتجاه نحو إقامة الدولة الفلسطينية

تلك "إن : وفيما يتعلق بانضمام حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال قريع
من " حماس"، منتقدا ما تطالب به "وحة ونرحب بالحركتين ليكون العمل الفلسطيني موحداالقضية مطر

ال أحد .. فليدخلوا لها أوال ثم يصلحوا: "إعادة إصالح وتنظيم المنظمة قبل انضمامها لها موضحا بالقول
  ".يصلح من الخارج

  12/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  ديدحماس تصّر على اختيار رئيس الوزراء الج .16
قالت حركة حماس امس األربعاء إنها ستطالب بحق اختيار  :من اشرف الهور" القدس العربي"القاهرة ـ  

رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد وكذلك أغلب شاغلي المناصب الوزارية في أي حكومة للوحـدة مـع                
  .حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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 في حماس إن أي حكومة جديدة ال بد أن تتـشكل علـى ضـوء نتـائج                  وقال مشير المصري المسؤول   
 والتي فازت فيها حماس باألغلبية والتي يجـب أن تتـيح            2006االنتخابات التشريعية التي أجريت عام      

  .لحماس تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء على حد قوله
ذي تقام عليه أي حكومة فلسطينية يمكن       وقال المصري إن مثل هذه الديمقراطية يجب أن تكون األساس ال          

واستبعدت حماس امس األربعاء قبول حكومة يرأسها رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سالم              .تشكيلها
  .فياض

وقال يوسف رزقة مستشار رئيس الحكومة المقالة التي يرأسها إسماعيل هنية إن الحكومة ملتزمة تمامـا                
  .دم لحكومة الوحدة المزمعةبحقها في اختيار رئيس الوزراء القا

  12/3/2009القدس العربي، 
  

   عضو450 و 300 بينعدة اقتراحات بان يكون عدد المجلس الوطني نا  قدم:الشعبية .17
ذكر الدكتور ماهر الطاهر ممثل الجبهة الشعبية في ملف منظمة التحريـر أن  : القاهرة ـ أشرف الهور 

، للبحـث، بهـدف     "مجموعة عناوين رئيـسية   "أنه تم تقديم    لجنته ناقشت بشكل إيجابي الملف، الفتاً إلى        
اإلعداد لتشكيل مجلس وطني جديد، تارك فيه كل القوى، على قاعدة االنتخابات النسبية الكاملـة، الفتـاً                 

  .على أن أي من الفصائل لم تعترض على هذا األمر
 أو  300جلس الوطني إمـا     أنه قدم عدة اقتراحات بان يكون عدد الم       " القدس العربي "وكشف الطاهر لـ    

 عضو، وقال أيضاً أن من ضمن االقتراحات أ يتم إجراء إنتخابات المجلس الـوطني فـي                 450 أو   400
، وان  2010) ينـاير ( كانون الثاني    25نفس توقيت إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، أي قبل يوم          

  .يها بتوافق بين الفصائلتستبدل عملية االنتخابات في األماكن التي يتعذر إجراؤها ف
  12/3/2009القدس العربي، 

  
   خالل ثالثة أياميتفقوا  أنلقاهرة تطالب المتحاورينا: جبهة النضال .18

كشف سمير غوشة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط وحسن جبر، وكاالت
من " األيام"يني، في اتصال هاتفي مع التحرير الفلسطينية واالمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسط

القاهرة ان الجانب المصري طلب من الفصائل التي تشارك في الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة 
انهاء عمل اللجان الخمس اليوم الخميس او بعد غد على ابعد تقدير مشيرا الى انه في حال التوصل الى 

ريد ان يصار الى عقد اجتماع شامل في االسبوع االخير من اتفاق بين الفصائل فإن القيادة المصرية ت
  .الشهر الجاري يتم االعالن خالله عن االتفاق بحضور الرئيس المصري حسني مبارك

  12/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  " من شأنه أن يشعل المنطقة"على قطاع غزة أي عدوان إسرائيلي جديد : القسام .19
إن " حماس"قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة : وكاالت–  محمد جمال– القدس المحتلة –غزة 

متوعدةً بأن ردها سيكون قويا " من شأنه أن يشعل المنطقة"أي عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة 
جاهزية الكتائب لصد "وأكد أبو عبيدة المتحدث باسم القسام في تصريح صحفي مكتوب على . ومزلزال

نحن ندافع عن أرضنا ولدينا من : "وأضاف"  عن األرض والحقوق الفلسطينيةأي عدوان جديد دفاعا
وفي سياق رده على التسريبات اإلسرائيلية بأن ".اإلمكانات المتواضعة ما يؤلم االحتالل وما يفاجئوه

تبني قواعد لها تحت المستشفيات أو دور الحضانة أو المدارس أو المساجد وستعمل على " الكتائب"
إن كل هذه االدعاءات الصهيونية تعبر عن حالة العجز والفشل التي مني بها "ل أبو عبيدة ضربها قا

االحتالل في القضاء على المقاومة أو وقف عملياتها أو ضربها، وهذه الشعارات هي التي رفعها العدو 
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حتية تلويح الصهاينة بضرب المرافق الحيوية والبنى الت: "وأضاف. دوما خاصة في الحرب األخيرة
والمؤسسات المدنية ليس جديدا ففي الحرب على غزة استباح العدو دماء األطفال والرضع والنساء 
والشيوخ، فليس بعد ذلك من ذنب، فهذا العدو ال يمتلك أي رصيد من اإلنسانية أو األخالق فهؤالء 

  ".يعيشون على الدماء
 12/3/2009الشرق، قطر، 

  
   من عناصرهما70نية بالضفة باعتقال حماس والجهاد تتهمان األجهزة األم .20

اتهمت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي امس االربعاء األجهزة األمنية الفلسطينية          :  وليد عوض  -رام اهللا   
 شخصاً من عناصر وأنصار الحـركتين،       70في الضفة الغربية بشن حملة اعتقاالت واسعة طالت قرابة          

  .غداة انطالق الحوار الفلسطيني في القاهرة
األجهزة األمنية الفلسطينية واصلت حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار         "وأعلنت حماس في بيان امس أن       

حركة حماس في الضفة الغربية، فاعتقلت العديد منهم خالل أسبوع على الرغم من الحديث عن حـوار                 
 مـن أعـضائها     39ولفتت الحركة الى أن حملة االعتقاالت األخيرة طالت          ".الوحدة والمصالحة الوطنية  

  .وأنصارها
أجهزة المخابرات والوقائي شنّت منذ فجر االثنين وحتـى         "من جانبها أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي ان        

 معتقالً من عناصـر     30مساء الثالثاء حمالت اختطاف واسعة بمدينتي جنين وطولكرم طالت ما يقارب            
التي قامت بها أجهزة األمن التابعة للـرئيس        من هذه الخطوة    " استغرابها"وأعربت الحركة عن     ".الحركة
في ظل ادعاء حكومة رام اهللا بنيتها الطيبة تجاه إنجاح الحوار الفلسطيني الجاري بالقاهرة فـي                "عباس،  

  ".هذه اآلونة
  12/3/2009القدس العربي، 

  
  فريق في رام اهللا يبيت النية إلفشال الحوار : القسام .21

ن السلطة الفلسطينية في رام اهللا المسؤولية الكاملة عن حياة أحد قادتها في بيا" القسام"حملت كتائب : غزة
المطلوبين لها ولقوات االحتالل في ظل استمرار مالحقته، محذرا من أن هناك فريق في رام اهللا يبيت 

وفي هذا السياق تأتي المالحقة الحثيثة من قبل هذه األجهزة "وأضافت . النية إلفشال الحوار الفلسطيني
األمنية للمجاهد القسامي محمد خريوش، والمطارد للعدو الصهيوني منذ ما يقارب عشر سنوات كاملة، 
حيث إن األجهزة األمنية تسعى بكل السبل الختطاف هذا المطارد بالتنسيق مع العدو الصهيوني، ويظهر 

التي بلغت ذروتها ذلك من خالل المداهمات والمالحقات للمقربين من المطارد والمساومات المستمرة و
  ".في اليومين األخيرين

 11/2/2009قدس برس، 
  

  اتفاقية سالم مع الفلسطينيين أصبحت في متناول اليد: أولمرت .22
قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنصرف بعد أيام، إن التوصل إلى سالم مع  -الناصرة 

 التي حالت دون توقيع اتفاق السالم مع الفلسطينيين الفلسطينيين أصبح قريباً، دون أن يشير إلى األسباب
ونقل اإلعالم العبري عن  .خالل فترة واليته بالرغم من اللقاءات الماراثونية مع السلطة في رام اهللا

أولمرت قوله، خالل عقده الليلة الماضية لقاء وداعياً مع عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في 
إن التوقيع على اتفاقية سالم مع الفلسطينيين أصبح : " مع قرب انتهاء واليته1948ة األراضي المحتلة سن

وتحدث أولمرت عن أوضاع الفلسطينيين  . ، على حد تعبيره"في متناول اليد وفقاً لحل الدولتين للشعبين
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رئيس داخل الدولة العبرية وما اإلجحاف بحقهم، حسب وصفه، وقال إنه سينقل صورة هذا الوضع إلى 
  .الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو

 12/3/2009، قدس برس
  

  واستياء من االفراج عن سمر العلمي...  ضدها"حملة صليبية"ميليباند بقيادة   تتهم"إسرائيل" .23
حملة صليبية "اتهمت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى بريطانيا بقيادة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
. يل على خلفية مواصلة توسعها االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلةضد إسرائ" في اوروبا

هذه الحملة القاسية من جهة "وقدرت هذه األوساط أن وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند يقف وراء 
  ".لندن

ج عن ونقلت وسائل إعالم عبرية عن األوساط السياسية استياءها من قرار محكمة بريطانية اإلفرا
السجينة في بريطانيا سمر العلمي التي دينت بالتآمر في عملية تفجير السفارة اإلسرائيلية في لندن عام 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة اإلسرائيلية في .  عاما22ً وحكم عليها بالسجن 1994
عد قرار قاضي المحكمة قبول طلبها لندن األسبوع الجاري أنه سيتم في األيام القريبة إطالق العلمي ب

وأبدت األوساط .  من الشهر المقبل23خفض ثلث فترة محكوميتها وتوصيته بترحيلها إلى لبنان في 
اإلسرائيلية استغرابها من قرار القاضي، وأشارت إلى أن القانون البريطاني ال يجيز خفض محكومية 

  . شهرا12يطانيا هي عمليا تسعة اشهر وليست يذكر ان سنة السجن في بر. مدانين بعمليات تفجيرية
واعتبرت اسرائيل ان قرار اإلفراج عن العلمي خطوة أخرى في سلسلة خطوات متشددة اتخذتها 

وأشارت إلى تراجع ". وغدت األخيرة إحدى أكثر الدول انتقاداً إلسرائيل في اوروبا"بريطانيا أخيراً، 
 قانون يمنع تقديم شكاوى أمام المحاكم البريطانية ضد أقطاب الحكومة البريطانية عن وعدهم تشريع

كذلك دعوة الحكومة . في األراضي الفلسطينية المحتلة" جرائم حرب"ضباط إسرائيليين بارتكاب 
البريطانية مواطنيها الى تجنب شراء عقارات في المستوطنات في الضفة الغربية أو بضائع منها، وقرار 

 روسي ألن -قر للسفارة اإلسرائيلية في مبنى تابع لمليونير إسرائيلي الحكومة ذاتها عدم استئجار م
  .شركته تنفذ مقاوالت بناء في المستوطنات وفي القدس

  12/3/2009الحياة، 
  

  ضغوط على أولمرت إلنجاز صفقة األسرى قبل مغادرته .24
اولمرت لضغوط المتطرف، ايهود " االسرائيلية"يتعرض رئيس الحكومة :  آمال شحادة-القدس المحتلة 

. داخلية وسياسية من اجل اتمام صفقة الجندي االسير في غزة، جلعاد شاليت قبل مغادرته كرسي الرئاسة
وتحولت الخيمة التي تقيمها عائلة شليط، قبالة بيت اولمرت ، الى مقر للقاء شخصيات حزبية ووفود 

من جهته اكد اولمرت، الذي . الملفشعبية وسياسية للتضامن مع العائلة والضغط على اولمرت لدفع هذا 
استضاف والدي الجندي في بيته، انه يبذل قصارى جهوده النهاء الملف في غضون االيام المتبقية له في 

والتقى امس، عوفر ديكل، الموفد الشخصي  .رئاسة الحكومة ، رغم استبعاد اوساط عدة هذا االحتمال
راز تقدم في المفاوضات حول شاليت، وأعلنت مصادر الولمرت، بالمسؤولين المصريين في محاولة الح

  .االفراج عنهم" اسرائيل"ان ديكل، سلم الطرف المصري قائمة االسرى التي توافق " اسرائيلية"سياسية 
  12/3/2009الخليج،   

  
  غالبية في الحكومة تؤيد إنجاز صفقة تبادل األسرى: بن إليعيزر .25

في اليوم الرابع من نصب خيمة االحتجاج مقابل أمس   عيزروزير البنى التحتية، بنيامين بن إلي وصل
مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، لمساندة عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليط، 
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وقال إن هناك غالبية في الحكومة تؤيد إجراء صفقة تبادل األسرى، وأنه على الحكومة الحالية أال تخلي 
 .الق سراح شاليط، مشيرا إلى أن ساعة الصفر قد حانت بشأن مسألة إطالق سراحهمكانها قبل إط

، إال أنه بالرغم مما يقوم به رئيس "النقاش األخالقي"وقال بن إليعيزر إنه مطلع على ما أسماه بـ
 .الحكومة، فإن هذه األسئلة لم تطرح على طاولة المجلس الوزاري أو الحكومة

وبحسبه . يوجد لديه أي شك في أن غالبية الوزراء يؤيدون صفقة تبادل األسرىوقال بن إليعيزر إنه ال 
 .يجب على الحكومة الحالية أال تخلي مكانها قبل إطالق سراح شاليط

 11/3/2009، 48عرب
 

   أعوام7تل أبيب تعيد إلى السلطة في رام اهللا مئات قطع السالح المصادرة قبل : "يديعوت" .26
 العبرية، في عددها الصادر اليوم ، إن إسرائيل ستعيد إلى "ديعوت أحرونوتي"الناصرة ـ قالت صحيفة 

قطع أسلحة كان الجيش اإلسرائيلي قد صادرها من أجهزة األمن ) جناح الضفة(السلطة الفلسطينية 
، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن مئات 2002في الضفة عام " السور الواقي"الفلسطينية خالل عملية 

  .  ال سيما أسلحة خفيفة وآلية ستعاد إلى يد السلطةقطع السالح،
إنه ليس من باب الصدفة أن تتم ما وصفها : ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول قوله

، بعد فترة وجيزة من زيارة وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون "اللفتة الكريمة الرمزية"بـ 
  .للمنطقة، على حد تعبيره

إسرائيل كانت قد وافقت سابقاً على نقل آالف قطع السالح الشخصي إلى "ارت المصادر إلى أن وأش
لذا فإن هذه الخطوة لها قيمة رمزية فقط وال ينبغي . أفراد أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية

  .، وفق قوله"اعتبارها تغييراً في السياسة
تخطط وتشرع في تنفيذ "ا إلى أن السلطات اإلسرائيلية من جهة أخرى؛ أفادت الصحيفة العبرية ذاته

سلسلة أخرى من التسهيالت في المجال األمني في الضفة الغربية، حيث تم في الماضي إقرار إقامة 
الخاضعة إلمرة السلطة الفلسطينية " (أ"سبعة مخافر للشرطة الفلسطينية في المدن الكبيرة في منطقة 

، وسمحت بإقامة عشرات من مخافر الشرطة أصغر حجماً في القرى )وأمنياًبحسب اتفاقات أوسلو مدنياً 
  ).الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية" (بي"والبلدات الكائنة في منطقة 

تقرر إزالة حواجز ترابية في عدة محاور في قضاء الخليل وقضاء رام اهللا "كما أشارت الصحيفة إلى أنه 
السكان، وبالتوازي مع ذلك تعكف الهيئات المختصة على إعداد خطة منسقة في موضوع لتسهيل تنقالت 

  .، بحسب مصادرها"تحويل عدة حواجز دائمة في الضفة إلى حواجز متنقلة سيتم نقلها من مكان إلى آخر
 12/3/2009، قدس برس

 
   تبدأ حملة إعالمية وثقافية لتحسين صورتها في الغرب"إسرائيل" .27

 العبرية أمس األربعاء أن وزارة الخارجية "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : سامي سعيد -رام اهللا 
اإلسرائيلية بدأت حاليا حملة إعالمية وثقافية، وباستثمار ماليين الشواكل لتحسين الصورة اإلسرائيلية، 

 .التي استهدفت قطاع غزة" الرصاص المسكوب"التي تضررت بشكل كبير في أعقاب حملة 
 الصحيفة أن الوزارة تدير اتصاالت متقدمة مع وزارة المالية لتلقي عالوة ميزانية لتمويل وأوضحت

الحملة التي ستركز أساسا على الدول األوروبية، والواليات المتحدة والدول التي تضررت فيها صورة 
 .إسرائيل أيضا

السفارات اإلسرائيلية في وبينت أنه تصل في الفترة األخيرة إلى وزارة الخارجية تقارير مقلقة من 
 .الخارج عن تآكل في شرعية دولة إسرائيل
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وأفاد دبلوماسيون إسرائيليون كبار يخدمون في أوروبا بأن إسرائيل توشك على أن تعتبر في أوساط 
نخب معينة في أوروبا دولة منبوذة، مثلما كانت جنوب إفريقيا في عهد اإلبرتهايد، وأن الحرب في غزة 

 . البناء في المستوطنات تخلق صورة وكأن إسرائيل ال تريد السالموالتقارير عن
، ) مليون دوالر2نحو ( ماليين شيكل 8ولفتت يديعوت إلى أن حملة الخارجية هذه تقدر تكلفتها بنحو 

اإلعالم والثقافة، وفي مجال اإلعالم ستجلب وزارة الخارجية إلى البالد عدة وفود : وستركز على مجالين
ها إسرائيل متعددة األلوان، ضمن أمور أخرى، وستصل وفود من أكاديميين وصحافيين لتعرض علي

ومحللين ورجال أعمال وآخرين، كما أن هناك نية للمبادرة إلى اجتماعات في الخارج وفي البالد تعرض 
فيها مواقف إسرائيل، ومن أفضل المتحدثين اإلسرائيليين من خارج الحكومة وداخلها وذلك لتشجيع 

 .لحوار مع جماعات نقدية تجاه إسرائيلا
وفي مجال الثقافة ستضاعف وزارة الخارجية الصادرات الثقافية اإلسرائيلية إلى الخارج كي تشكل أداة 

 . لتحسين الصورة
  12/3/2009العرب، قطر، 

 
  "اإلسرائيلي" في الجيش ها تجنيد موظفي على"كاتربيالر"اتفاق مع شركة ": اسرائيل" .28

" 9-دي"األمريكية التي تصنع بلدوزرات " كاتربيالر"مع شركة " اإلسرائيلي"تفق الجيش ا: آي.بي.يو
في جيش االحتالل خالل فترات الطوارئ " إسرائيل"العمالقة، على تجنيد عمال فرع الشركة في 

العبرية، أمس، أنه بموجب االتفاق الجارية بلورته، سيكون بإمكان " هآرتس"وذكرت صحيفة . والحروب
ليشكلوا خلية تقنية تعنى باآلليات الهندسية الثقيلة في ميادين " كاتربيالر"تجنيد عمال " اإلسرائيلي"جيش ال

  .المعارك
خالل " كاتربيالر"ويأتي هذا االتفاق على الرغم من االنتقادات الدولية الشديدة التي تم توجيهها لشركة 

في " 9-دي"ن صنعها، وخصوصا بلدوزر السنوات الماضية على خلفية استخدام االحتالل آليات م
االعتداءات وهدم المنازل وفتح طرقات للدبابات داخل التجمعات السكنية الفلسطينية، كما يثبت مدفع 

  ".9-دي"ويوجد بحوزة الجيش مئات بلدوزرات . رشاش ثقيل فيها
وسي سميرا، قوله التي تستورد هذه البلدوزرات ي" زوكو شيلوفيم"ونقلت الصحيفة عن مدير عام شركة 

المحرقة " (الرصاص المسكوب"وخالل عملية " اإلسرائيلي"إننا نعمل بصورة قريبة جداً من الجيش "
وصل مستخدمونا، ) 2006تموز /في يوليو(في غزة وقبل ذلك خالل حرب لبنان الثانية ) األخيرة

وكان هذا األمر مرهوناً وبصورة تطوعية عمليا، إلى جميع الجبهات تقريبا من أجل إصالح اآلليات، 
  ".بمخاطر تهددت حياة المستخدمين

. جنود احتياط في فترات الحروب" إسرائيل"في " كاتربيالر"ويقضي االتفاق الجديد بأن يصبح مستخدمو 
  . في الشركة" اإلسرائيلي"التي يملكها الجيش " 9-دي"كذلك يقضي االتفاق بتخزين قسم من بلدوزرات 

  12/3/2009الخليج، 
  

  سيلفان شالوم ال يتوقع عمراً طويالً لحكومة نتنياهو المقبلة .29
قال القيادي في حزب الليكود الصهيوني، عضو الكنيست ووزير الخارجية األسبق : القدس المحتلة

" كاديما"سيلفان شالوم، إن فترة والية الحكومة المقبلة بقيادة بنيامين نتنياهو، ستكون قصيرة من دون ضم 
  .رئيسته تسيبي ليفني، على رئاستهاوالتناوب مع 

ال يوجد احتمال أو قدرة "، أمس عن شالوم قوله لمقربين منه إنه "اإلسرائيلي"ونقلت إذاعة الجيش 
عن موافقته على ثالث " كاديما"وقد أعرب . والحل الوحيد هو التناوب. للحكومة على البقاء لدورة كاملة



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1371:         العدد       12/3/2009الخميس  :التاريخ

لكن نتنياهو ". كاديما"مة مقابل سنة وثمانية شهور فقط ل سنوات يتولى خاللها نتنياهو رئاسة الحكو
  .في موقفه المعارض للتناوب" يتمترس

 نتنياهو حقيبة الخارجية لرئيس إعطاءوتأتي أقوال شالوم على خلفية عدم توليه حقيبة الخارجية بعد 
ورأى شالوم أن . ية، أفيغدور ليبرمان، كما رفض نتنياهو تولي شالوم حقيبة المال"إسرائيل بيتنا"حزب 

نتنياهو ليس قادرا، من شدة الخوف، على تعيين "رفض نتنياهو توليه حقيبة وزارية مهمة نابعاً من أن 
  ".شخص مؤثر ويتمتع بمكانة مرموقة وقوة إلى جانبه

ال يمكنني الجلوس في حكومة ستهدم "وقال . وانتقد شالوم، إشغال ليبرمان منصب وزير الخارجية المقبل
وأنا أتلقى اتصاالت هاتفية من هذه الدول ومن الدول الغربية التي يتم فيها .  بنيته مع الدول العربيةكل ما

  ".التعبير عن قلق بالغ مما يحدث هنا
  12/3/2009الخليج، 

  
  صّعد دوره في تهريب المخدرات" حزب اهللا: ""إسرائيل" .30

شرطة االسرائيلية شمعون كورين، قوله ان ، عن قائد اللواء الشمالي في ال"اسرائيل اليوم"نقلت صحيفة 
 . المخدرات الى اسرائيل" تهريب"دوره في " على نحو كبير"صعد " حزب اهللا"

افادات أخذت من مشتبه "، ان 2008وقال كورين في مؤتمر صحافي تناول عمليات الشرطة في العام 
دة او منح الرعاية والتمويل فيهم أظهرت ان حزب اهللا ال يتدخل فقط من خالل غض النظر او المساع

تتعاون مع قوات ... وحدة حدود لبنان في الشرطة"وذكر ان ". للمهربين، بل انه نفذ تهريبات لمخدرات
 ". الجيش االسرائيلي باستخدام الطائرات الصغيرة من دون طيار للعثور على مهربي المخدرات

لمخدرات من االراضي السورية، أحبطت جرت للمرة االولى محاوالت تهريب ل"وأشار كورين الى أنه 
أحداها داخل االراضي السورية من قبل الجيش السوري من دون ان تضطر قوات الجيش االسرائيلي 

نجحت قوات الجيش االسرائيلي في إحباط عملية لتهريب مخدرات قتل "وفي حالة اخرى، ". الى التدخل
 ". خاللها مواطن سوري

  12/3/2009السفير، 
  

  غير قادرة على مواجهة إيران وحدها" إسرائيل: "برات االحتالل السابقرئيس مخا .31
اعتبر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق أهارون زئيفي فركش، أمس، : يو بي أي

 . أنه ال يمكن للدولة العبرية مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية لوحدها
إسرائيل ال يمكنها "ركش قوله، خالل مؤتمر عقد في حيفا، إن ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ف

ضد المنشآت النووية " معالجة أمر الخطر اإليراني وحدها، وإنما بإمكانها أن تشارك في جزء من عملية
 . اإليرانية

وأضاف . وأشار إلى أنه ينبغي منح فرصة للسياسة الجديدة التي تنتهجها الواليات المتحدة تجاه إيران
يران ال ترى بدولة إسرائيل الهدف رقم واحد للقنبلة النووية لكن إسرائيل بنشاطاتها تدفع هذا الهدف إ"

  ". باتجاهها
  12/3/2009السفير، 

  
  القدس أكبر عملية لتهويد البلدة القديمة وتزوير تاريخهاب تنفّذ "إسرائيل": "مؤسسة األقصى" .32

 أكدت أمس أن المؤسسة "األقصى للوقف والتراثمؤسسة " أن الناصرة من 12/3/2009الحياة، ذكرت 
أكبر عمليات تغيير وتهويد وتزوير للوجه التاريخي والديني اإلسالمي «اإلسرائيلية تنفّذ هذه األيام 
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، تشمل أسوار البلدة القديمة وأبوابها والمحيط المالصق لها والمسجد »والعربي للبلدة القديمة في القدس
  .»ترميم وتطوير القدس« المقدسية داخل األسوار، تحت مسميات األقصى المبارك واألحياء

وحذّرت المؤسسة في تقرير خاص أصدرته أمس وأرفقته بصور التقطتها خالل جولة ميدانية شاملة في 
البلدة القديمة ومحيطها، من أن هذه العمليات تهدف إلى إجراء تغيير واسع للطابع الديني للقدس من 

وترفيهية مختلفة تتناقض مع الطابع الديني اإلسالمي في القدس، فضالً عن خالل مشاريع سياحية 
  . المقدس لدى اليهود"حائط المبكى"التركيز على منطقة حائط البراق على أنها 

هي التي » سلطة اآلثار اإلسرائيلية« و "سلطة تطوير القدس"وأشارت إلى أن البلدية العبرية في القدس و 
وأفاد التقرير .  مليون دوالر150، بعدما رصدت لها الحكومة مبلغ "ال التهويدأعم"تشرف أساساً على 

أن المؤسسة اإلسرائيلية أنهت أخيراً عمليات تهويد شاملة في عدد من زوايا سور القدس، وأنشأت حديقة 
نطقة ، كما تم رصف بالط جديد في م" جادة الجيش-كيكار تساهل "ومتنزهاً عاماً مالصقاً للجدار وسمته 

باب الساهرة ال يمت بصلة للعمران التاريخي للقدس، إضافة إلى أعمال تجريف في مناطق متعددة على 
  .أجزاء طويلة من السور الشمالي

ولفتت إلى عمليات تغيير في مناطق واسعة من السور في الجهة الغربية وأقصى الجهة الجنوبية الغربية 
، كما »باب النبي داوود«شهور، تم تنفيذ عمليات تغيير في معالم وأضافت أنه قبل . ألسوار البلدة القديمة

 لباب الخليل وباب الساهرة وتغيير مسالك السير "أعمال تطوير"أعلنت المؤسسة اإلسرائيلية أنها ستجري 
  .والمحيط المجاور ألبواب البلدة القديمة في القدس

، وكاالت األنباءعن   جمال جمال والقدس المحتلة عن مراسلها من 12/3/2009الدستور، وأضافت 
بلدية القدس المحتلة والداخلية اإلسرائيلية أصدرت أوامر هدم لسبعة منازل في منطقة باب الساهرة أن 

 دونما لبناء بؤرة استيطانية وكنيس في قلب الحي اإلسالمي دخل البلدة 12تمهيداً لمصادرة ) برج اللقلق(
ستيطانية حسب خبير الخرائط واالستيطان خليل التفكجي الى الفترة وتعود جذور هذه الخطة اال. القديمة

 وحدة استيطانية داخل 150التي شغل فيها ارئيل شارون وزيراً لإلسكان ، حيث طرح مشروعه إلقامة 
البلدة القديمة من اجل إقامة تجمع يهودي داخل الحي اإلسالمي في البلدة القديمة ضمن مشروع القدس 

القدس من المواطنين الفلسطينيين على اعتبار ان هذه المنطقة مزدحمة ) بتطهير ( الذي يقضي2020
  .بالسكان الفلسطينيين وهي قلب الصراع والبد من حسم أمرها

ان المشروع تضمن نفقا تحت أسوار البلدة القديمة يربط " الدستور"واكد التفكجي في تصريح خاص لـ 
اب الساهرة القريبة من البريد المركزي على مدخل شارع هذه البؤرة أو الحي اليهودي مع منطقة ب

".  استيطانياً على أربعة من أبواب البلدة القديمة-صالح الدين وبذلك تكون إسرائيل قد سيطرت عملياً 
ولفت الى ان هذا المشروع واجه مشكلة مع دائرة اآلثار لفترة قصيرة حيث تم جرفها بعد ان تبين انها 

دية ذاتها اعترضت الن المشروع يطرح إقامة أبنية متعددة الطوابق أعلى من أسوار إسالمية ، ثم البل
  ".البلدة القديمة

 بؤرة استيطانية منتشرة في الحي اإلسالمي والمسيحي في البلدة 70وقال التفكجي ان هناك اكثر من 
للسيطرة على القديمة علماً بان الجانب اإلسرائيلي بدأ يركز على قضايا وحجج ومبررات واهية 

األراضي والعقارات بالنسبة للملكية مرة بادعاء أنها أمالك يهودية كما هو حاصل في باب حطة او في 
حارة السعدية أو بحجة أنها أمالك غائبين أو ان البناء غير مرخص او البناء غير صالح لالستعمال من 

  .اجل تهجير المواطنين الفلسطينيين
شرطة وحرس حدود ، أن  وفاعن وكالةالقدس المحتلة  من 12/3/2009الحياة الجديدة، وأضافت 

االحتالل أغلقت امس، كافة الطرق والشوارع الرئيسية في مدينة القدس المحتلة أمام سيارات المواطنين 
المقدسيين، وفتحتها فقط للحافالت اإلسرائيلية التي تنقل اليهود المتطرفين من كافة المناطق باتجاه حائط 

 .ألداء طقوسٍ تلمودية بمناسبة عيد المساخر اليهوديالبراق 
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وتسود المنطقة المحيطة بالمسجد األقصى المبارك حالة من التوتر الشديد والترقب والحذر من مغبة إقدام 
 .جماعات يهودية على اقتحام المسجد وتدنيس حرمته ومكانته

المواطنين الفلسطينيين في البلدة واعتدت مجموعات كبيرة من اليهود المتطرفين، مساء امس، على 
القديمة وعلى المحالت التجارية وحطمت الكثير منها، خالل المسيرات الكبيرة والمتتالية التي اندفعت من 
باحة البراق في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد األقصى الى شوارع وأسواق وحارات وأحياء البلدة 

 . القديمة
  

  صابة آخرين في غزة بنيران اإلحتاللاستشهاد فتى في الضفة وإ .33
استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر بجروح برصاص جيش االحتالل  : رائد الفي، وكاالت-غزة 

 .أنهما حاوال إلقاء قنبلة حارقة تجاه سيارة إسرائيلية"اإلسرائيلي في رام اهللا بالضفة الغربية، الذي زعم 
ضد منطقة أنفاق " إسرائيلية"ية شنتها طائرات وأصيب فلسطينيان بجروح متوسطة جراء غارات جو

 نيران رشاشاتها الثقيلة في تجاه مدينة رفح، في حين فتحت الزوارق اإلسرائيليةالتهريب على الحدود في 
وقالت مصادر محلية إن الطائرات أغارت، أمس، على منطقة األنفاق في حي  .الصيادين غرب المدينة

 .إلى إصابة مواطنين اثنين وإلحاق أضرار مادية في عدد من األنفاقالبرازيل شرق المدينة، ما أدى 
نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين غرب المدينة وأجبرتهم على " اإلسرائيلية"وفتحت الزوارق 

  .مغادرة البحر، من دون وقوع إصابات أو أضرار
  12/3/2009الخليج، 

  
  حرب غزة في  معلما12 وطالبة طالبا و164 استشهاد: وزارة التربية والتعليم .34

 طالباً 164  أدى العدوان الذي شنته قوات االحتالل االسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد:بترا -غزة
وافاد تقرير صدر عن وزارة التربية والتعليم . طالبا وطالبة454 وطالبة من المدارس الحكومية وإصابة

 معلماً ومعلمة في عداد الشهداء واصيب خمسة معلمين 12 الفلسطينية امس ان األسرة التربوية فقدت
 وشظايا قذائف الدبابات 16بجروح مختلفة جراء قصفهم بصواريخ المقاتالت االسرائيلية من طراز اف

  .والمدفعية وقذائف القنابل الفسفورية المحرمة دولياً
ة دمر جيش االحتالل  الف طالب وطالب250  مدرسة حكومية تضم384واضاف التقرير انه ومن بين

ثماني مدارس تدميراً شبه كامل منها خمس مدارس أصبحت ركاماً وغير صالحة للتعليم وثالث مدارس 
 مدرسة تعرضت للقصف والتدمير واالعتداء والتخريب، وتبلغ 158وذكر التقرير ان .دمرت جزئياً

  . مليون دوالر12لقطاع نحوالتكلفة التقديرية لألضرار التي لحقت بمباني المدارس الحكومية في ا
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة ورياض األطفال فقد تعرضت المدرسة األميركية الدولية قرب بيت الهيا 

 ألف دوالر، كما تم تدمير مدرسة 800شمال القطاع للتدمير الكلي وتبلغ قيمة األضرار التي لحقت بها
 مليون دوالر، إضافة لتدمير 2التي لحقت بها بنحودار الفضيلة تدميراً شامالً، وتقدر قيمة األضرار 

  . روضة تعرضت للتدمير الجزئي30 رياض أطفال تدميرا كامال و5 مدرسة خاصة وتدمير11جزئي ل
وبين التقرير ان الوزارة واجهت عددا من اإلشكاالت في مدارس شمال قطاع غزة التي بلغت نسبة 

إلى جمع صفّين وثالثة في غرفة واحدة ليصل عدد طالب  بالمئة ما دفع بعض المدارس 90الخسائر فيها
  . طالبا ما يؤثر على قدرة استيعابهم120الصف الواحد إلى

  12/3/2009الرأي، األردن، 
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  على الحدود السورية يزور السودان تمهيدا لنقلهم جميعا " مخيم الوليد"وفد من سكان  .35
لسطينيين المقيمين في مخيم الوليد على الحدود زار وفد من الالجئين الف: الدين  نادية سعد-عمان 

وقال نائب  .السورية العراقية مؤخراًَ السودان، كخطوة أولى تمهد إلجراءات نقلهم قريباً إلى الخرطوم
وفداً من الالجئين "رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية محمد أبو بكر إن 

 الوليد، قاموا مؤخراً بزيارة إلى السودان لالطالع على الموقع الذي الفلسطينيين الموجودين في مخيم
الوفد الذي "أن " الغد"وأضاف أبو بكر لـ ".سينتقلون إليه، واإللمام بكافة الظروف التي ستحيط بهم هناك

ضم في صفوفه أربعة الجئين، منهم الجئتان، التقى خالل الزيارة باللجنة الفنية المعنية بمتابعة هذا 
الموضوع والتي تضم في صفوفها ممثلين عن منظمة التحرير والحكومة السودانية ومفوضية األمم 

ولم تحسم بعد المسألة المرتبطة بعدد الذين سيقبلون باالنتقال إلى  ".المتحدة السامية لشؤون الالجئين
 مخيم بحوالي الخرطوم والعيش هناك حتى لو كان ذلك بصورة مؤقتة، فيما يقدر عددهم اإلجمالي في

وستتم عملية نقل الالجئين من الحدود العراقية السورية إلى السودان  . الجئ فلسطيني2500 - 2000
  .بشكل متصل إلى أن يتم تفريغ المخيم منهم، في حال رغبة الجميع في االنتقال إلى هناك

  12/3/2009الغد، األردن، 
  

  خليل في حملة مداهمات بال فلسطينيا  32االحتالل يعتقل  .36
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي فجر أمس بلدة بيت : ء سمير حمتو ووكاالت األنبا-فلسطين المحتلة

وذكرت مصادر فلسطينية ان .  فلسطينيا32امر شمال الخليل وفرضت حظر التجول فيها واعتقلت 
ول ودهم عدة عشرات االليات العسكرية االسرائيلية اقتحمت البلدة وفرض جيش االحتالل حظر التج

واضافت أن قوات االحتالل اجبرت العديد من . منازل ونصب نقاط مراقبة فوق أسطح المباني في البلدة
المواطنين على الخروج من منازلهم وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها كما اقتحمت مسجد بيت أمر 

  .الكبير بعد تفجير بوابته الرئيسية
  12/3/2009الدستور، 

  
  لى فلسطين منذ االنتفاضةإرسلت أ قافلة مساعدات 291": خيرية الهاشميةالهيئة ال" .37

 قال امين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الفريق الركن المتقاعد محمد ماجد العيطان ان - بترا -سحاب 
مرحلة جديدة بدات بعد انتهاء الحصار على االشقاء في غزة تتطلب اعادة تاهيلها جراء االثار التي 

واضاف خالل محاضرة ان هناك عددا كبيرا من االطفال االيتام والمعاقين  .ا الحرب الظالمة عليهاخلفته
والمشردين الذين يعيشون في الخيم في غزة اضافة الى انعدام البنية التحتية التي دمرتها الة الحرب 

 .ن عليه قبل الحرباالسرائيلية مما يتطلب تضافر الجهود العربية والدولية العادة الوضع الى ما كا
 قافلة مساعدات انسانية تحوي 291واوضح العيطان ان الهيئة ومنذ بدء االنتفاضة الفلسطينية ارسلت 

 الف طن من المواد الغذائية والطبية الى الضفة الغربية اضافة الى ثالثة مستشفيات ميدانية في رام 24
 دولة في العالم تم ارسالها الى االشقاء 28ن اهللا وقلقيلية ونابلس مشيرا الى تلقي الهيئة مساعدات م

وقال مدير المديرية علي المشاعلة بحضور النائب خلف الرقاد ان غزة  .الفلسطينيين في غزة هاشم
تعرضت الشرس حرب مدمرة قتل فيها االبرياء من الشيوخ والنساء واالطفال باسلوب بشع يمثل اقسى 

 .درجات الوحشية والهمجية 
  12/3/2009ن، الرأي، األرد
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   "سرائيلإ"طالق صواريخ من جنوبه على إلبنان ينفي  .38
في بيروت ان تكون اطلقت أمس ) بترا(نفى مصدر أمني لبناني في اتصال مع مراسل :  بترا–بيروت 

وكانت االذاعة االسرائيلية اوردت في خبر قبل ظهر أمس . اية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل
نذار اطلقت في منطقة كريات شمونة شمالي اسرائيل ، وان الجيش يقوم باعمال التمشيط ان صفارات اال

  .في المنطقة بحثا عن مكان سقوط محتمل لصاروخ كاتيوشا واحد على االقل داخل اسرائيل
  12/3/2009الدستور، 

  
  بوساطة واشنطن" إسرائيل"األسد يقبل بمفاوضات مباشرة مع  .39

 السوري بشار االسد، في مقابلة نشرت أمس ان دمشق يمكن ان تجري قال الرئيس:  ا ف ب-طوكيو 
واكد االسد، في المقابلة . اذا كانت الواليات المتحدة وسيطا فيها" اسرائيل"مفاوضات مباشرة للسالم مع 

التي نشرتها صحيفة اساهي شيمبون اليابانية، انه يرحب باالدارة االميركية الجديدة للرئيس باراك اوباما 
اال انه اصر كذلك على اعادة هضبة الجوالن . يرغب في الدخول في حوار من اجل السالم في المنطقةو

نحتاج الى ان تلعب الواليات المتحدة "ونقلت الصحيفة عن االسد قوله، . الى سوريا" اسرائيل"التي تحتلها 
". اسرائيل"مع " ت المباشرةدور الوسيط عندما ننتقل من المفاوضات غير المباشرة الحالية الى المفاوضا

واكد الرئيس السوري انه لتحقيق السالم في المنطقة يجب اشراك االطراف الكبيرة في عملية السالم ، 
  .مضيفا انه سيعمل على اشراك حزب اهللا اللبناني وحركة حماس في المفاوضات

  12/3/2009الدستور، 
  

  ب اإلسرائيليينلمالحقة مجرمي الحرجهود ال لةواصعمرو موسى يتعهد بم .40
تواصل الجامعة جهودها لمالحقة "تعهد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بأن : القاهرة

تبذل األمم المتحدة أقصى جهدها في إطار هذه "، معربا عن توقعه بأن "مجرمي الحرب اإلسرائيليين
حتالل في بناء المستوطنات، وواصل ال مجال للحديث عن السالم طالما استمر اال"، وقال إنه "القضية

  ".تغيير معالم مدينة القدس المحتلة
  12/3/2009الخليج، 

  
  دمشق تنفي مزاعم إسرائيلية عن لقاء سري عقد بينهما في واشنطن .41

، ما تناقلته بعض وسائل األنباء "الخليج"نفت مصادر رسمية سورية لـ:  يوسف كركوتي-دمشق 
 واشنطن الشهر الفائت بين قيادي في حزب الليكود الصهيوني العالمية عن اجتماع سري عقد في

وأكدت المصادر أن عقد لقاءات سرية مع مسؤولين إسرائيليين يتعارض جذرياً . ودبلوماسيين سوريين
وأضافت . مع المبادئ التي تعتمدها سوريا في نهجها السياسي والتفاوضي، والقائم على العلنية والشفافية

سوريا يمكن طرحه تحت الطاولة، وقد أعلنت على الدوام أن أية تسوية سياسية لن ال شيء لدى "أنه 
/ تكون مقبولة إال إذا استندت إلى االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من الجوالن حتى حدود الرابع من يونيو

  ".، والسيادة السورية الكاملة وغير المنقوصة على أراضيها المحتلة1967حزيران 
  12/3/2009الخليج، 

  
  طي صفحة الماضي ومنهج موّحد للسياسات العربية: قمة الرياض الرباعية .42

أكد القادة الذين عقدوا قمة عربية مصغرة في الرياض، امس، :  مدحت الشهيدي وأحمد غالب-الرياض 
 قمة ان لقاءهم يأتي تنفيذاً إلرادة جماعية لتنقية األجواء العربية وتحقيق المصالحة، استكماالً لما بدأ في

يناير الماضي من دعوة خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز /  كانون الثاني20الكويت في 
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واعتبر خادم الحرمين والرئيسان . لطي صفحة الماضي وتجاوز الخالفات لمصلحة األمة العربية
ان اجتماعهم المصري حسني مبارك والسوري بشار االسد وامير الكويت الشيخ جابر االحمد في بيان 

يمثل بداية لمرحلة جديدة في العالقات تسعى فيها الدول األربع لخدمة القضايا العربية بالتعاون في ما "
بينها والعمل الجاد والمتواصل لما فيه خير الدول العربية واالتفاق على منهج موحد للسياسات العربية 

  ". وفي مقدمها القضية الفلسطينيةفي مواجهة القضايا األساسية التي تواجه األمة العربية،
  12/3/2009الحياة، 

  
 "إسرائيل"اتحاد المتوسط لن يكون طريقا للتطبيع مع : الجزائر .43

أكد أحمد أويحيى، الوزير األول الجزائري، أن الجزائر ترفض أن يكون :  حسين بوجمعة-الجزائر 
أن "د حرص أويحيى على توضيح ، وق"إسرائيل"االتحاد من أجل المتوسط طريقا ملتويا للتطبيع مع 

الجزائر طرف في االتحاد من أجل المتوسط، الذي انضمت إليه مع بقائها وفية لثوابتها السياسية 
  ". والتزاماتها الدولية

  12/3/2009العرب، قطر، 
 

  مصر ترفض ربط المساعدات األميركية بشروط .44
فايزة أبو النجا، أمس، لوفد غرفة أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية :  مارسيل نصر-القاهرة 

 الجاري زيارة واشنطن، الموقف المصري تجاه برنامج 23 األميركية الذي سيبدأ في -التجارة المصرية 
المساعدات االقتصادية األميركية، والمتمثل في رفض ربط المساعدات بشقيها االقتصادي والعسكري بأية 

  .شروط
  12/3/2009الحياة، 

 
  صر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيينم: سوزان مبارك .45

أكدت سوزان مبارك، حرم الرئيس المصري محمد حسني مبارك، ان :  عبد الرازق ابو جزر-القاهرة 
مصر ستواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني حتى نيله لحقوقه واقامة دولته المستقلة وان مصر لن 

" الحياة الجديدة"افت مبارك، في حديث خاص لـ وأض .تتخلى ابدا ورغم كل التحديات عن الفلسطينيين
في القاهرة، " الحياة الجديدة"االربعاء بعد لقائها وفد لجنة فلسطين في االمم المتحدة الذين رافقهم مراسل 

ان تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة يتطلب نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي ضمنتها لهم 
، معتبرة "تألمنا وحزنا لكل شهيد سقط ولكل اصابة جريح او هدم منزل"وقالت  .ةقرارات الشرعية الدولي

 .ان مثل هذه الجرائم لن تخدم ابدا تحقيق السالم
  12/3/2009الحياة الجديدة، 

  
  "اسرائيل"ـالنشاطات الدبلوماسية تهدف لتحقيق موقف عربي موحد يعترف ب ":تلغرافال" .46

عن مصدر غربي في المنطقة العربية قوله، ان " ديلي تلغراف" يطانية البرالصحيفة اليمينيةنقلت : لندن
الهدف الرئيسي من النشاطات الدبلوماسية التي تجري في المنطقة وبين الدول العربية ليس فقط التوصل 
الى توحد في الصف العربي قبل انعقاد القمة العربية في الدوحة ولكن الوصول الى صيغة تعترف فيها 

وعلقت على بداية محادثات المصالحة بين . مقابل اقامة الدولة الفلسطينية" اسرائيل"بية بـالدول العر
ورأت في تقديم استقالة سالم . حماس وفتح في القاهرة اللتين تحاوالن التوصل التفاق وحدة وطنية

. فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، خطوة قد تساعد على تحقيق تقدم في المفاوضات بين الطرفين
ولكن الصحيفة . وبحسب مصدر عربي، فالهدف من كل هذه التحركات هو انهاء عصر الخالفات العربية
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فان هذا سيساعد " اسرائيل"قالت نقال عن الدبلوماسي الغربي انه في حالة اعالن االعتراف العربي بـ
ف ايضا لوضع وتقول الصحيفة ان توحيد الصف العربي يهد. على احداث تطور سياسي مهم في المنطقة

  .ضغوط على رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو
 12/3/2009القدس العربي، 

  
  تدعو إلعادة إعمار غزة وغول يحثها على محاربة اإلرهاب ةاالقتصادي" ايكو"منظمة  .47

في قمتهم العاشرة التي بدأت في طهران، أمس " ايكو"دعا أعضاء منظمة التعاون االقتصادي : الوكاالت
وقال . عاء، إلى اعادة اعمار افغانستان التي دمرها العنف، وكذلك قطاع غزة على وجه السرعةاالرب

، وأضاف "ان المنظمة تتعاطف مع سكان غزة في اعقاب العدوان االسرائيلي"بيان صدر في ختام القمة 
ضع هناك الى المنظمة تحث المجتمع الدولي على منع تكرار مثل هذه المأساة االنسانية واعادة الو"ان 

  .طبيعته واتاحة العبور الى غزة لتقديم المساعدات االنسانية
المساعدة على " إيكو"من جهته، أكد الرئيس التركي عبد اهللا غول، أنه يتعين على الدول االعضاء في  

. محاربة اإلرهاب، وقال إنه بإمكان التكتل التعاون للمساعدة على حل الصراع الفلسطيني  اإلسرائيلي
أضاف غول أن اإلرهاب في المنطقة يلعب دورا كبيرا في صناعة السياسة في تركيا وأن أنقرة لن و

  .تدخر وسعا لتعزيز استقرار المنطقة
  12/3/2009الخليج، 

  
  طي لصفحة سوداء" إسرائيل"إغالق سفارة : مسؤول موريتاني .48

إشرافه الليلة قبل الماضية على نوه العربي ولد سيدي نائب رئيس البرلمان الموريتاني، لدى : نواكشوط
آذار /  مارس6الذي اتخذته القيادة الموريتانية يوم " القرار الشجاع"اختتام الدورة البرلمانية الطارئة، بـ 

خطوة تعكس بجالء مطالب وتطلعات الشعب " بإغالق السفارة اإلسرائيلية في موريتانيا باعتباره 2009
عية وتوجهاته السياسية، كما تعتبر تلبية لمطلب جميع المنتخبين في الموريتاني بمختلف مكوناته االجتما

إننا باتخاذ هذا "وأضاف ". 2009كانون الثاني /  يناير5وقفتهم المنظمة في هذه القاعة بالذات بتاريخ 
  ".القرار التاريخي نكون قد طوينا صفحة سوداء طالما لطخت وشوهت دبلوماسيتنا المعاصرة
  12/3/2009الخليج، 

 
 نجاح الحوار يتوقف على نوايا المتحاورين: الوزير األسبق بالحكومة المصرية يحيي الجمل .49

أكد الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل، الوزير األسبق في الحكومة المصرية، في : القاهرة
توقف ، أن عوامل نجاح الحوار الفلسطيني الذي تستضيفه القاهرة حاليا، ت"السبيل"تصريحات خاصة لـ

على نوايا المتحاورين في توحيد الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى سالم عادل، يؤدي إلى إقامة 
  . دولة فلسطينية لها كل مقومات الدول، وإقرار حق العودة واالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة

أولى هذه الوسائل أال : الجملوعن الوسائل التي ال بد أن يتبعها المتحاورون للوصول لهذا االتفاق؛ قال 
يبدأ كل فريق الحوار وهو يعتقد أنه وحده على حق وأن غيره على باطل، ألن معنى هذا أن نغلق باب 
الحوار قبل أن يبدأ، مشيراً إلى أن الحوار الجاد هو الحوار الذي يبدأ المتحاورون فيه بالتسليم بأنه ال أحد 

ة أن كل المتحاورين، كل بطريقته التي قد ال تتفق مع طريقة يملك الحقيقة المطلقة، والبدء من نقط
من أهم وسائل الحوار التي تمكن من تحقيق الغايات "اآلخر، يريد تحقيق المصلحة الفلسطينية؛ معتبرا أن 

المستهدفة، أن يعرف أطراف الحوار حقيقة الواقع الذي يتعاملون معه، سواء كان ذلك الواقع فلسطينياً أو 
  ".لياً أو عربياً أو دولياًإسرائي

  12/3/2009السبيل، األردن، 
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  بقاء مساعداتها إلسرائيل وتحذّر من حكومة فلسطينية التعترف بتل أبيب إواشنطن تتعهد ب .50

تعهدت الواليات المتحدة األمريكية باإلبقاء على حجم المساعدات التي تمنحها إلسرائيل، رغم : الناصرة
د األمريكي حالياً، مبددة بذلك مخاوف جهاز األمن اإلسرائيلي التي كانت األزمة التي تعصف باالقتصا

  .تشير إلى أن الواليات المتحدة تعتزم تقليص المساعدات
وقالت اإلذاعة العبرية إن هذا التعهد جاء على لسان مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، مشيرة 

  . مليار دوالر على مدى السنوات العشر القادمة30إلى أن هذه المساعدات األمريكية إلسرائيل تبلغ 
وفي السياق ذاته؛ أكد المصدر أن اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما ستعمل مع الحكومة 

  .التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، بحيث ستحاول إقناعها بقبول حل الدولتين
التعامل مع حكومة وحدة وطنية " تشترط"ه أن اإلدارة األمريكية من جهة أخرى؛ أوضح المصدر نفس

لمبادئ اللجنة الرباعية الدولية، التي تدعو لالعتراف بإسرائيل ونبذ " حماس"فلسطينية بقبول حركة 
  .المقاومة

ستعيد النظر في حجم المساعدات المقدمة للفلسطينيين في حال "وبين هذا المصدر أن الواليات المتحدة 
  .على حكومة كهذه" حماس"منت حركة هي

  12/3/2009، قدس برس
  

   في القدس من هدم المنازل" إسرائيل"االتحاد األوروبي يحذر  .51
 مبنى 90من هدم حوالي " إسرائيل"حذرت حكومات االتحاد األوروبي  : رائد الفي، وكاالت-غزة 

ف فلسطيني من منازلهم، وقالت بالجزء الشرقي من القدس المحتلة، باعتبار أن ذلك يحرم أكثر من أل
قرارات الهدم فسيكون " إسرائيل"الرئاسة التشيكية لالتحاد األوروبي نيابة عن الدول األعضاء، إذا نفذت 

 ويهدد التوصل لتسوية سلمية وفقا للقانون 1967ذلك أكبر عمليات هدم في القدس المحتلة منذ عام ،
  .الدولي

  12/3/2009الخليج، 
  

  "إسرائيل "ـالحوار مع حماس وحزب اهللا رهن باالعتراف ب: "البيت األبيض" .52
وحزب اهللا أن يعترفا ب " حماس"أعلن البيت األبيض انه على حركة  :، وكاالتن واشنط-بيروت

  .ويتخليا عن العنف قبل أن توافق الحكومة األمريكية على محاورتهما على مستوى منخفض" إسرائيل"
الرئيس قال في عدة مناسبات انه "لرئيس األمريكي باراك اوباما ان وقال روبرت جيبس المتحدث باسم ا

وأضاف ان ". من اجل حدوث ذلك هناك بعض المسؤوليات التي تترتب على كل من هاتين المنظمتين
ان : وتابع جيبس". النشاطات اإلرهابية"في الوجود وإدانة " إسرائيل"هذه المطالب تشمل االعتراف بحق 

 يجب أن تقوما بخطوات معينة وتتحمال مسؤوليات معينة قبل أن تتخذ هذه اإلدارة هاتين المنظمتين"
  ".قرارها

، مشيرة "حزب اهللا"وقالت السفيرة األمريكية في لبنان ميشيل سيسون إنه ال تغيير في موقف واشنطن من 
وعما . ياسيالى أن الحزب ما زال على الئحة اإلرهاب وأن ال تمييز بين جناحه العسكري وجناحه الس

إذا كانت الواليات المتحدة ستتعاطى مع الحكومة في حال فازت المعارضة في االنتخابات، قالت سيسون 
  ".نحن ال نبني سياساتنا انطالقا من كرات بلورية وال نفترض نتائج االنتخابات"

  12/3/2009الخليج، 
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   صنع القرار األمريكيأحد كبار مؤيدي اللوبي الصهيوني في أحد أهم مراكزواشنطن تعين  .53
أعلن في واشنطن، أمس، تعيين أحد كبار مؤيدي اللوبي الصهيوني في أحد  : حنان البدري-واشنطن 

أهم مراكز صنع القرار األمريكي، في وقت اضطر مرشح مقرب من الرئيس باراك أوباما، لالنسحاب 
  .من تولي منصب رئيس مجلس االستخبارات

ئيس مجلس األمن القومي األمريكي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وعين اليوت ابرامز، نائب ر
ككبير باحثي مجلس العالقات الخارجية، أحد أهم وأكبر مراكز صنع القرار في الواليات المتحدة، 

فحسب، وإنما للتيارات األشد عنصرية " إسرائيل"والمعروف على نطاق واسع بتأييده األممي ليس ل 
  .فيها

عيين، فيما سبب انسحاب السفير تشارلز فريمان مرشح أوباما من تولي منصب رئيس مجلس يأتي هذا الت
، لكن أولئك الذين ينادون بسياسة أمريكية مستقلة رأوا في "إسرائيل"االستخبارات اغتباطاً لدى أصدقاء 

داخل هذا االنسحاب تعبيراً عن مدى قوة ونفوذ اللوبي الصهيوني الذي شن حملة شرسة ضد فريمان 
الكونجرس بمجلسيه، بل إن بعضهم شكك في انتمائه واتهمه بإقامة عالقات مع السعودية والصين، مع أن 

  .تعيينه للمنصب ال يشترط أصالً موافقة الكونجرس
وكان السفير فريمان قد قام بإرسال رسالة عبر البريد االلكتروني ألصدقائه معلناً انسحابه وفي الوقت 

بليغ كيف يتحكم لوبي في مصالح البالد، وهو االنسحاب الذي سبب ألماً واضحاً لدى ذاته مسجالً وبشكل 
الذي أعلن تأييده لقيام ) ديمقراطي(التيارات الوطنية األمريكية وعلى رأس هؤالء السيناتور جيمس ويب 

  .رئيس مجلس االستخبارات الحالي بلير باالعالن عن أسفه العميق النسحاب فريمان
  12/3/2009الخليج، 

 
   غزةبان كي مون يطالب بفتح معابر قطاع .54

ضرورة وقف إطالق النار في قطاع غزة، وفتح "أكد أمين عام األمم المتحدة بان كي مون  :القاهرة
مساعي الحكومة الفلسطينية لضبط النظام وتحسين "، مشيدا ب"2005المعابر باالستناد التفاقية سنة 

  ".األوضاع في الضفة الغربية
، "األونروا"ي مون، في كلمته التي ألقتها مفوض عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وقال ك

صعوبة التنقل واالستيطان يتنافى مع "كارين أبوزيد، خالل ندوة لألمم المتحدة بالقاهرة، أمس، إن 
وف بالغة غزة تعاني من ظر"، مشددا على أن "الواردة في خطة خارطة الطريق" إسرائيل"التزامات 

  .الصعوبة، خاصة إثر العدوان اإلسرائيلي
  12/3/2009الخليج، 

  
 أوروبا تدعو الجتماع مع مسؤولين فلسطينيين ومصريين االحد المقبل  .55

 قالت التشيك التي ترأس الدورة الحالية لالتحاد االوروبي امس ان ممثلي االتحاد : رويترز–براغ 
ومصريين االحد المقبل لمناقشة الوضع في المناطق االوروبي سيجتمعون بمسؤولين فلسطينيين 

 . الفلسطينية
 آذار وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزينبرغ ومنسق 15وسيحضر االجتماع الذي سيعقد في 

السياسات الخارجية في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا ومفوضة العالقات الخارجية في االتحاد 
رياض .دنر ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية داالوروبي بينيتا فيريرو فال

 . المالكي
هدف ذلك االجتماع الذي سيعقد على مائدة العشاء هو مناقشة "وأضافت الرئاسة االوروبية في بيان 

وفي ". الوضع الحالي في المناطق الفلسطينية ودور مصر في الوساطة في مفاوضات الشرق االوسط
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 منزال فلسطينيا 90امس دعا االتحاد االوروبي اسرائيل الى التراجع عن التهديد بازالة نحو وقت سابق 
 . في القدس الشرقية

 12/3/2009الحياة الجديدة،  
 

   بشأن دخول البضائع لغزة"إسرائيل" على سياسات تحتجأمريكا  .56
 لدى اسرائيل بشأن قيود  قال دبلوماسيون يوم االربعاء ان الواليات المتحدة احتجت: رويترز-القدس

عشوائية فيما يبدو على شحنات سلع ال تسبب ضررا مثل الصابون وورق المراحيض الى قطاع غزة 
  .الذي تسيطر عليه حماس

ويخشى دبلوماسيون من ان ادارة االزمة اليومية في غزة تشتت انتباه الحكومة االمريكية والحكومات 
  . هدف استئناف مفاوضات السالم بشأن قيام دولة فلسطينيةالغربية األخرى عن القضايا األكبر مثل

وقال برنامج االغذية العالمي التابع لالمم المتحدة انه في احدى الحاالت عرقلت اسرائيل على مدى 
  .أسابيع عديدة شحنة حمص وهو سلعة يستخدمها الفلسطينيون كغذاء على نطاق واسع

نحن بالتأكيد نوجه اسئلة الى " بدخوله الى غزة وقال مسؤول أمريكي عن القيود على ما يسمح
  ."االسرائيليين بشأن هذا األمر

وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون انه قدمت احتجاجات السرائيل من خالل القنوات الدبلوماسية وانها 
  .زادت منذ الزيارة التي قامت بها في االسبوع الماضي وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون

في أحد األيام "واضاف ". انها سريالية تماما"وقال دبلوماسي اوروبي عن عملية صنع القرار االسرائيلي 
ال يمكن دخول الشطائر ( كيلوجرام من الشطائر عند معبر كرم أبو سالم لكنهم قالوا 600كان لدينا 

  )."اليوم
 11/3/2009وكالة رويترز، 

  
  "إسرائيل"اذا تضمن صيغة معادية لـ استراليا تهدد بمقاطعة مؤتمر العنصرية  .57

هددت استراليا يوم الخميس بمقاطعة مؤتمر لالمم المتحدة عن العنصرية الشهر القادم :  رويترز-كانبيرا
  .ما لم يتم التخلي عن صيغة بيان ختامي تعتبرها معادية السرائيل أو تغييرها بشكل جوهري

تمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي سيعقد في جنيف وأعلنت اسرائيل وكندا بالفعل االنسحاب من المؤ
في الفترة من العشرين الى الرابع والعشرين من ابريل نيسان وسط مخاوف من ان الدول العربية قد 

  .تستخدمه النتقاد اسرائيل
وقالت الواليات المتحدة ايضا انها لن تحضر المؤتمر ما لم يتم ادخال تعديالت جذرية على صيغة 

  .وتدعو اسرائيل الى مقاطعة المؤتمر. ن الختامياالعال
اذا توصلنا الى رأي بأن النص لن يؤدي سوى "وأبلغ وزير الخارجية االسترالي ستيفن سميث البرلمان 

  ."الى خطب حماسية معادية لليهود ومعادية للسامية فان استراليا لن تحضر المؤتمر
تامي يقولون انها قد تقيد الحرية الدينية او حرية ويعترض منتقدون ايضا على اجزاء في االعالن الخ

وانسحبت الواليات المتحدة من المؤتمر االول لالمم المتحدة بشان العنصرية الذي عقد في  .التعبير
  . احتجاجا على محاوالت لتمرير قرار يشبه الصهيونية بالعنصرية2001ديربان بجنوب افريقيا في 

 12/3/2009وكالة رويترز، 
  

  بولين ماكنيلقافلة ثانية لكسر الحصار ترأسها النائبة البريطانية ": لة األوروبيةالحم" .58
كشف عرفات ماضي، رئيس الحملة األوروبية، عن قافلة ثانية لكسر الحصار عن غزة ترأسها النائبة 

ة ستضم األسكتلندية بولين ماكنيل وستبدأ رحلتها خالل األسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن القافل
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إمدادات طبيةً تحتاجها المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن اإلعداد لهذه القافلة استغرق أكثر 
 .من ستة أشهر

فقد أعلن في أدنبرة األسكتلندية عن استكمال االستعدادات لتحرك قافلة ثانية لكسر الحصار عن غزة 
قال الناشط الفلسطيني رامي عبده إن القافلة ستضم ترأسها النائبة األسكتلندية بولين ماكنيل، حيث 

إمدادات طبية تحتاجها المشافي الفلسطينية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اإلعداد لهذه القافلة مضى له 
 . وأضاف أن النائبة ماكنيل تترأس مجموعة فلسطين في البرلمان األسكتلندي. أكثر من ستة أشهر

 12/3/2009العرب، قطر، 
  

  الفرصة األخيرة.. ار الفلسطيني الفلسطينيالحو .59
  إبراهيم حمامي

ما من شك أن انطالق الحوار الفلسطيني الفلسطيني األخير في القاهرة قد أعاد روح التفاؤل واالستبشار                
لدى المواطن الفلسطيني الذي كان الضحية األولى واألبرز من حالة االنقسام والمواجهة بـين الفرقـاء،                

برره وإن كان من السابق ألوانه التكهن بنتائج هذا الحوار، لكنـه ربمـا يكـون الفرصـة                  تفاؤل له ما ي   
األخيرة وفي الوقت الضائع إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو ليكون بديل النجاح حالة مـن الفوضـى العارمـة                   

  .وانهيار كامل للمنظومة الفلسطينية بكل مكوناتها
  عوامل النجاح

بقة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، أو إنهاء حالة االستعـصاء والتنـافر،            فشل العديد من الجوالت السا    
الذي لم  - 2007 واتفاق مكة    2006 ومروراً بوثيقة الوفاق الوطني      2005انطالقاً من اتفاق القاهرة عام      

 ووصوالً التفاق صنعاء الذي نُقض قبل أن يجف الحبر الذي وقع به ومن علـى شاشـات                  -يعمر كثيراً 
ات، وفشل هذه الجوالت يعود لعدة أسباب يطول شرحها وال تخفى على المتابع للشأن الفلسطيني،               الفضائي

  . لكنها وبالتأكيد تصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن للنجاح أسبابا وعوامل عدة
والحديث هنا ليس أن نشق على قلب هذا أو ذاك، ألن الظاهر للعام هو األسـاس، وألن الجميـع يعلـن                     

إنجاح الحوار وحرصه على المصلحة العامة، لكن صدق النوايا وحسنها يكون عبر سلسلة             حرصه على   
من اإلجراءات، أي األفعال ال األقوال، بإطالق سراح المعتقلين الـسياسيين مـثالً أو وقـف الحمـالت                  

  .  اإلعالمية وغيرها من اإلجراءات المتبادلة التي تمهد ألي حوار
لتي انطلقت قبل أيام تم اتخاذ بعض هذه اإلجراءات من قبيل إطالق بعـض              في الجولة األخيرة للحوار وا    

  .المعتقلين السياسيين واالتفاق على وقف الحمالت اإلعالمية، وهي من العالمات اإليجابية لنجاح محتمل
ر أما اإلمالءات الخارجية والتي كانت عائقاً حقيقياً أمام تحقيق المصالحة، بل أمام انطالق جلسات الحـوا   

البد من وضع حد لها وتغليب المصلحة الوطنية علـى          " الفيتو"قبل أشهر في القاهرة، تلك اإلمالءات أو        
أي مصلحة أخرى، واألجواء اليوم مهدت للتغلب على الضغوط المزعومة، خاصة بعـد تغييـر اإلدارة                

 االنفتـاح األوروبـي     ، وبعد "إسرائيل"األميركية، وبعد فوز اليمين المتطرف في االنتخابات األخيرة في          
الملحوظ على الداخل الفلسطيني بكل مكوناته بعد انتصار غزة األخير على العدوان اإلجرامي، والتخلص              

واإلمالءات الخارجية هو أيضاً من العوامل المساعدة لنجاح محتمل في هـذه الجولـة مـن                " الفيتو"من  
  .الحوار

  آليات تنفيذ محددة وبسقف زمني واضح
بقة للحوار ركزت على اتفاقات عمومية وبخطوط عريضة وبعيداً عن التفصيل والتحديـد،             الجوالت السا 

وكان هذا سبباً لفشلها وبسرعة شديدة، بعضها بعد التوقيع مباشرة من خالل الخالف على تفسير كلمة أو                 
ار ، ولنجاح أي حـو 2007جملة، والبعض اآلخر بعد استكمال بعض إجراءاتها كما حدث بعد اتفاق مكة             

ال بد من تحديد آليات تنفيذ لكل ما يتم االتفاق عليه، وبطريقة الرزمة الكاملة أي ال تنتظـر األطـراف                    
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تطبيق جزئية معينة قبل البدء بما يليها، وكذلك ضمن تواريخ محددة للتنفيذ ال تكـون مجـاالً للتـشكيك                   
  .والمماطلة كما حدث سابقاً

 تشكيل لجان خمس لحل العالق من األمور، وحدد لها سـقف            في الجولة األخيرة للحوار تم االتفاق على      
نيسان، لكن المطلوب لنجاح الحـوار أن تكـون         /آذار وينتهي قبل نهاية أبريل    / مارس 10زمني يبدأ من    

نتائج وتوصيات هذه اللجان على نفس االلتزام الزمني، أي أن تخرج محـددة وبوضـوح، ال أن تتـرك        
يتم التنسيق بين كل اللجان لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه ودون تعـارض أو              األمور للجان تتلوها لجان، وأن      

  .تضارب
  إبعاد العناصر التوتيرية

ال يحق ألي طرف أن يحدد أعضاء وفد الطرف اآلخر، هذه حقيقة يسلّم بها الجميع، لكن إذا أريد للحوار                   
 من كانوا سبباً في االنقسام عبر أفعـال         النجاح فإن ذلك لن يكون إال بإبعاد أسباب الفرقة والتنافر، وإبعاد          

وأقوال يعرفها الجميع، ألنه ال يعقل أن تخلص النوايا كما سبق ذكره، ثم يؤتى بمن يفسد أجواء الحـوار                   
  .ويسممها

بصريح القول خرج البعض من المعادلة السياسية الفلسطينية بعد ما قاموا به ضد مصلحة وحقوق شعبنا،                
  . شعبنا أن يعودوا ليفسدوا من جديد، ألن ذلك هو من عوامل الفشل ال النجاحولن يقبل كثير من أبناء

في الجولة األخيرة للحوار كانت هناك محاولة إلقحام بعض العناصر التوتيرية في الوفود المحاورة، لكن               
تم تجاوز ذلك، وهو ما ينظر إليه كأحد عوامل نجاح الحوار، واستيعاب لـدروس الماضـي، وإقـرار                  

  . بمسؤليتهمضمني
  وسيط نزيه وقادر

لألسف الشديد فشلت مصر الرسمية في رعاية الحوار الفلسطيني وألكثر من مرة، ألنها وبوضـوح لـم                 
تكن على مسافة واحدة من األطراف، وألنها حاولت فرض حلول جاهزة اإلعداد كما حدث فـي شـهر                  

ية للتوقيـع عليهـا ثـم مباشـرة         مصر" مبادرة وحل "تشرين األول الماضي عندما وزعت ورقة       /أكتوبر
تشرين الثاني الماضي، وألنها لـم تأخـذ بالنقـاط          /الحوار، وهو ما أفشل جولة الحوار في شهر نوفمبر        

  .السابقة الضامنة لنجاح أي حوار
مثال شديد الوضوح على النجاح فيما فشلت فيه مصر حتى اللحظة على األقل، دولة قطر نجحت في حل                  

لعام الماضي، وبشكل أثار إعجاب األمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ما يبرر             االستعصاء اللبناني ا  
لماذا نجحت قطر لبنانياً ولم تنجح مصر فلسطينياً؟ ولإلجابة نٌذكر بالنقاط التالية التي تتفق تماماً               : التساؤل

  :مع العوامل سابقة الذكر لنجاح أي حوار
اة وبمستوى الصف األول ودون تمييز بـين فريـق وآخـر،          جمعت قطر كل الفرقاء وعلى قدم المساو      *

تشرين الثاني أن تغلّب فريق على آخر، وتتحـدث عـن شـرعية             /مصر حاولت في جولة شهر نوفمبر     
لطرف على آخر، وأرادت لرئيس تنظيم أن يلقي كلمة ويغادر، وضغطت على طرف دون آخـر عبـر                  

  .خنقه في معبر رفح
لى الطاولة للحوار المفتوح والمعمق، والقاهرة أرادت مـن األطـراف           في الدوحة كل الملفات كانت ع     * 

التوقيع على اتفاق معد مسبقاً قبل الحوار، ومن الصعب معرفة ماذا تبقى للحـوار بعـد التوقيـع علـى                    
  االتفاق؟

التدخل القطري كان فقط لتقريب وجهات النظر فيما استعصى من مواضـيع، والتـدخل المـصري                * 
  .ط وفرض اإلرادةالرسمي كان للضغ

اتفاق الدوحة اللبناني حدد وبوضوح الخطوات التنفيذية وآلياتها ومواعيدها، انعقاد المجلـس النيـابي              * 
اللبناني يوم كذا النتخاب الرئيس على سبيل المثال، تحديد شكل الحكومة القادمة وتوزيع حقائبها، تقـسيم                
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ة، بينما تحدثت االتفاقات الفلسطينية الـسابقة دون        دائرة بيروت االنتخابية محط الخالف بالشارع والحار      
  .استثناء عن خطوط عامة ال تفصيل وال تحديد فيها

مباشرة بعد اتفاق الدوحة وقبل أن يغادر المحاورون مكانهم اتخذت خطوات عملية كبوادر حسن نيـة                * 
لى الجدر والحـوائط،  من ع" المعادية"من نوعية رفع االعتصام من وسط بيروت، وإزالة كافة الشعارات     

وحتى انطالق الجولة األخيرة من الحوار لم يكن هناك أي مبادرات فلسطينية من هذا النوع، بل إصرار                 
  .وتعنت في المواقف التي كانت في بعض األحيان تدعم مصرياً من خالل إغالق معبر رفح

ت فلسطينية هنا وهناك    هذه باختصار عوامل النجاح، مع مقارنة بين جهد قطري وآخر مصري، ومحاوال           
فشلت حتى اللحظة في إنهاء الفرقة واالنقسام، لكن الجولة األخيرة من الحوار الفلسطيني تجاوزت الكثير               
من أسباب الفشل، وابتعدت عن االشتراطات المسبقة، مما يؤهلها أن تكون جولة ناجحة إن أخذت بعـين                 

اورون لبعض النقاط األخرى التي مـن الممكـن أن   االعتبار ما تبقى من عوامل النجاح، وإن انتبه المتح 
  :تتحول لعوامل فشل ذريع مستقبالً ومنها

توافق، وفـاق أو    "ولتوضيح تلك النقطة نفترض سيناريو محدد، وهو أن يتم االتفاق على حكومة مؤقتة              
بـات،  ال يهم، لكن الخطورة تكمن في تحولها إلى حكومة دائمة، تفشل في إجـراء االنتخا              " اتفاق وطني 

وتصبح حكومة أمر واقع ال فكاك منها، خاصة في ظل حكومة احتالل يمينية لن تسمح بإجراء انتخابات                 
  .بأي حال من األحوال

  تقليص الدور األمني الفلسطيني لصالح االحتالل
مرة أخرى عامل االحتالل يتواجد دائماً مع كل اتفاق فلسطيني، وما ٌيقصد في هذه النقطة تحديداً، هو ما                  

فما عادت إسرائيل تعول على أجهـزة فلـسطينية ترعـى           : "ذهب إليه الكاتب سالمة عطا اهللا حين قال       
سيـصار إلـى    " زيادة الخير "مصالحها األمنية في القطاع، فجيشها قادر على فعل ذلك بنفسه، ومن باب             

 المرافـق   تعزيز تواجد األجهزة المحسوبة على تيار التسوية نوعاً ال كماً، وسيقتصر حـضورها علـى              
المهمة، كالمعابر وما يربط الفلسطينيين بالمؤسسات اإلسرائيلية معيشيا واقتصاديا، لتستخدم هذه األجهزة            

  ".إذا ما تعثر المشروع وفق الهوى اإلسرائيلي، في المناكفات
وتحت ذرائع وحجج كثيرة، والتجارب السابقة ال تبشر بالخير، أي أن من الممكن نجاح الحوار وتطبيـق     

ل عوامل النجاح، ثم التراجع الحقاً واالرتداد على القرارات إن لم تتوافق مع مصالح ورغبات معينـة،                 ك
  .أو رضوخا لضغوط قد تتجدد، أو لصراعات داخلية في أروقة فريق أو آخر

  استبعاد قوى فلسطينية من الحوار واالتفاق
 أو ذاك، وقد تم فـي جولـة الحـوار           الشعب الفلسطيني ليس فصائل فقط، أغلبيته ال تنتمي لهذا الطرف         

األخيرة استبعاد بعض الفصائل والقوى، رصد منها أربعة فصائل في دمشق، وواحد على األقل في غزة،               
على شخصيات معروفـة    " المستقلين"واستبعاد الشتات الفلسطيني بكل قواه ومكوناته، واقتصار مشاركة         

  .بارتباطاتها التنظيمية
حث والحوار ليست فقط حالة خالف بين فصيلين، بل أوسع واعم ومنهـا مـثالً               المواضيع المطروحة للب  

، وبدون مشاركة الجميع لن يكون هناك       "ملف منظمة التحرير الفلسطينية   "شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني     
  .تمثيالً حقيقياً للشعب الفلسطيني، وستبقى المشكلة تراوح في مكانها

  إلى أين؟.. الحوار
ة األخيرة، قد يفضي إلنهاء مرحلة مأساوية من التاريخ الفلسطيني في حال نجاحه، لكن              هو حوار الفرص  

عواقب فشله وخيمة وأكثر مأساوية وسوداوية، وهو ما بات يدركه الجميع دون استثناء، ومهما حاولنا أن                
والعدسـات،  نتفاءل أو نتشاءم فإن ما سيحسم األمور هو ما يدور في الغرف المغلقة بعيداً عن األضواء                 

ومقدار وحجم التنازالت التي ستقدمها األطراف من خالل عقالنية وواقعية، بعيداً عن العواطف الحزبية              
  . ودون االنجرار للتراشق واالتهام
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ورغم الخالف الشديد والتنافر التام بين البرامج السياسية لألطراف واستحالة التوصل إلى برنامج سياسي              
التوصل للحد األدنى من التفاهم الذي ينهي االنقسام ويحفظ الـدماء، ويـضمن             مشترك، فإن هذا ال يمنع      

  .تسيير األمور الحياتية للمواطن الفلسطيني
قد ال يقبل البعض أن يجالس البعض اآلخر، وقد يرفض البعض اآلخر محاورة مـن يـصافح ويعـانق                   

ضمن مبادئ وأسس وثوابت شـعبنا      المحتل، لكن ال بديل عن الحوار الفلسطيني إال الحوار الفلسطيني، و          
  .غير القليلة للتصرف أو التالعب

على الجميع إدراك حقيقة واحدة أننا ما زلنا تحت االحتالل وأن أولى األولويات هـو إنهـاء االحـتالل                   
  .وتحقيق التحرير والعودة، وهذا هو لب الحوار والصراع

  12/3/2009الجزيرة نت 
  

   اهللا؟في رام" رجل أمريكا"لماذا استقال  .60
تحولت بطاقة إطراء من وزيرة الخارجية األمريكية، هيالري كلينتـون، إلـى            : رام اهللا، الضفة الغربية   

، على ما يبدو بدل أن تكون بمثابة الدعم والتأييد لهذا           "لعنة"رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، إلى       
  .الرجل وذلك خالل جولتها الشرق أوسطية األسبوع الماضي

 فياض، التي تقدم بها السبت الماضي، تشي بأن دعم واشنطن ربمـا أدى إلـى إنهـاء مـصير                    استقالة
  .المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي أدخل شكالً من الشفافية على السلطة الفلسطينية

علنياً، قيل إن استقالة فياض جاءت لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطنـي فلـسطيني، تـضم                  
ء من حركتي فتح وحماس المتنافستين، وهي التي قد تتمخض عنها جلسات الحوار التي تستضيفها               أعضا

  .القاهرة، والتي يشارك فيها مسؤولون مصريون
فقد برر فياض استقالته بأنه يريد دعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة فـي األراضـي                   

  .تنفيذ فور تشكيل تلك الحكومةالفلسطينية، قائالً إن استقالته ستدخل حيز ال
في حين ترى حركة المقاومة اإلسالمية، حماس، أن االستقالة ال عالقة لها بالحوار الوطني، وال بحكومة                

  .الوفاق
المصريون بدورهم، وبتوصية من واشنطن، ربما يحاولون إعادة فياض إلى السلطة، ولكن في منـصب               

  ."رئيس السلطة"ون منصب آخر، ألمح البعض إلى أن هذا المنصب قد يك
على أن هذا لن يكون سهالً، فحركة حماس أوضحت منذ وقت طويل أنها ال تعترف بـشرعية فيـاض                   
بوصفه رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وهو المنصب الذي عينه فيه رئيس السلطة، محمود عباس، في               

  .2007العام 
ياض، كانت بمثابة نقطة تحول مفاجئ بالنسبة       وزعمت مصادر في السلطة أن تربيتة كلينتون على ظهر ف         

لكثير من المسؤولين في حركة فتح، التي استاءت من فياض الذي ليس لديه أي توجه سياسـي محـدد،                   
  .، كمرشح عن حزب الطريق الثالث2006رغم أنه انتخب عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

أثار غضب  ) األسلوب(ل الحكومات الغربية، إال أنه      ورغم أن أسلوب فياض في إدارة المصارف قد أذه        
  .الورثة الثوريين للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في حركة فتح

ربما تكون مغادرة فياض للسلطة مؤشر لتراجع إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما قليالً عن خططهـا                
ت أن كلينتون حذرت الفلسطينيين من أن       في الشرق األوسط، وخصوصاً أن وسائل إعالم إسرائيلية زعم        
  .الواليات المتحدة لن تتعامل مع حكومة فلسطينية ال يرأسها فياض

اإلسرائيلية أن كلينتون تعتقد أن فياض يشكل مرشـحاًَ بـديالً لمحمـود             " هآريتس"كذلك ذكرت صحيفة    
 مستاؤون من التدخل    وبصرف النظر عن صحة هذه التقارير الصحفية، إال أن معظم الفلسطينيين           .عباس

  .األمريكي في شؤونهم السياسية الداخلية
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فقد فرضت اإلدارة السابقة على الفلسطينيين إجراء انتخابات ديمقراطية، ثم رفضت واشنطن نتائجها التي              
انتهت بفوز حركة حماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وبدأت بفرض ضـغوط               

  .ة للتراجع عن هذه االنتخاباتدبلوماسية واقتصادي
وأظهرت استطالعات رأي جرت مؤخراً أن غالبية الشعب الفلسطيني تعارض ما ذهبت إليـه وزيـرة                

  .الخارجية األمريكية من تأييدها لفياض وعباس
بل وكشفت االستطالعات تنامي التأييد لحماس في الضفة الغربية، وكذلك تأييـداً أكبـر لـرئيس وزراء                 

  .سطينية المقالة، إسماعيل هنية وذلك على حساب حركة فتح وزعيمها عباسالسلطة الفل
أظهر استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني هبوطاً في شعبية الرئيس محمود عباس ورئـيس الـوزراء                
المستقيل سالم فياض، وارتفاعاً بارزاً في شعبية إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة في قطاع غـزة                

  ."سوحركة حما
 5لكن االستطالع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين              : "وأضافت

الجاري، بعد أسابيع من الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة وبدء حـوار المـصالحة              ) مارس( آذار   7 -
 في المائة لألولـى فـي       40(الفلسطينية، بين أيضا أن حركة فتح ال تزال أكثر شعبية من حركة حماس              

  )." في المائة للثانية33مقابل 
أنه لو جرت انتخابات رئاسـية اليـوم        " شخصاً، بين    1270وكشفت أن االستطالع الذي شمل عينة من        

 47، وكان المرشحان المتنافسان على موقع الرئيس هما هنية وعباس، فإن هنية يحصل علـى                )الثالثاء(
وكان استطالع مماثل أجراه المركز قبل      .  في المائة  45صل عباس على    في المائة من األصوات فيما يح     

 في  38 في المائة من أصوات الناخبين فيما يحصل هنية على           48ثالثة أشهر بين أن عباس يحصل على        
  ."المائة

فياض رجل أمريكا في المنطقة، ولهذا السبب ال        "يقول مشير المصري، المتحدث باسم حركة حماس إن         
  ."فلسطينيون بينهميريده ال

وفي الحوار الفلسطيني، تطالب حركة حماس حكومة عباس في الضفة الغربية بإطالق سراح أسـراها،               
في حين دعا    . عنصر، قبل الشروع في بحث تشكيل حكومة اتفاق وطني         400الذين تقدر عددهم بحوالي     

ئلية، وهو ما ترفضه حركة     المسؤولون المصريون المتحاورين الفلسطينيين إلى تشكيل حكومة غير فصا        
  .حماس

  11/3/2009سي ان ان، 
  

  !  أزمة أم حل؟.. استقالة فياض .61
  فارس عبد اهللا

يكشف حجم المجزرة القانونية، والخرق الفاضح لنصوص النظـام         ، ال زال المشهد الفلسطيني بمأساويته    
حتى ال تصبح   ، بِطُ عمل السلطة  الذي هو بمثابة الدستور الفلسطيني الذي ينَظِّم ويض       ، األساسي الفلسطيني 

وإال أصبحت الحيـاة الـسياسية      ، ملهاة ومرتعا للعبث من قبِل السياسيين وأطماعهم الشخصية والحزبية        
  .العامة مهددةً بمزيد من الكوارث التي تُدخُل الوطن في نفقها المظلم

ام السياسي واإلداري الفعلـي بـين   ومنذ األحداث المؤسفة في قطاع غزة، والتي حانت فيها لحظة االنقس         
والحالة القانونية في مناطق السلطة الفلسطينية تعيش حالـةً مـن           ، قطاع غزة المحاصر والضفة المحتلة    
  . وجمدت القوانين، وُألْغيت قواعد أساسيةٌ في النظام األساسي، التخبط يرثَى لها، فانتُهِكَت النصوص

 التي يجب االلتزام بها؛ الحفاظُ على كينونة النظام السياسي، واالستمرارية           ومن بديهيات الفقه الدستوري   
حتى لو كان ذلك مـن أعلـى        ، وكبح جماح كل فكر انقالبي وإقصائي     ، في اإلمساك بالتناقضات الداخلية   

  .الهرم في السلطة السياسية التنفيذية
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م 2007سيد إسماعيل هنية، بعد أحداث يونيو     بقيادة ال ، وكلنا يعلم أن أبو مازن أقال حكومة الوحدة الوطنية        
إال أن النظام األساسي يقـضي بالحفـاظ علـى تـسيير     ، وهذا من حقه كرئيس للسلطة الفلسطينية آنذاك   

، وخاصةً في المرحلة االنتقالية الحاسمة والخطرة، التي تكون بين حكومة وأخرى          ، المرافق العامة للحكم  
طلب من رئيس الحكومة المقالة تسيير األمور إلـى حـين تـشكيل             فيلزم رئيس السلطة عند اإلقالة أن ي      

ويتم عرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي من أجل أن تنال الثقة، كما تنص              ، الحكومة الجديدة 
ال يجوز لرئيس الوزراء، أو ألي من الوزراء، ممارسة مهام منصبه، إال بعد الحصول              "، أنه   )79(المادة  

  ".  من المجلس التشريعيعلى الثقة به
ولم يتم مراعاة نـصوص القـانون فـي كـل           ، إال أن ذلك لم يحدث على اإلطالق، رغم إمكانية تحققه         

التي حاول البعض تكريـسها كواقـع يـصعب         ، مما كان سيجنب الطرفين الكثير من العوائق      ، األحداث
  .تغييره

ومة الوحدة سالم فياض غـضب رجـال        ولقد أثار تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة وزير المالية في حك         
فالبنـد  ، القانون، الذين رأوا فيه خرقًا فاضحا لنصوص النظام األساسي، وبدعةً ال أسا من القانون لهـا               

لم يأت على تشكيل حكومة طوارئ، باعتبار أن الحكومة القائمة وقـتَ تَحقُّـق              ) 101(األول من المادة    
  . يوما، قابلة للتجديد بموافقة المجلس التشريعي30ز الـعلى أن ال تتجاو، شروط حالة الطوارئ

في انتهاك صـارخ    ، وقدم السيد سالم فياض، رئيس ما اصطُلح على تسميته بحكومة الطوارئ، استقالته           
                جديد ألحكام النظام األساسي؛ حيث تمت مطالبته بتسيير األعمال، مع تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لم تر

  !وأصبحت حكومة الطوارئ بقدرة قادرٍ حكومةَ تسيير األعمال، ه اللحظةالنور إلى هذ
وقد تكون حكومة فياض استمدت شرعية عملها من الدعم األجنبي لها منذ اليوم األول لصدور قـرارات                 

في داللة واضحة على أن األطـراف الخارجيـة، وخاصـة األمريكيـة واألوربيـة              ، المجزرة القانونية 
، ونظام سياسي قادر على النهوض وقت األزمات الداخلية       ،  معنية بوضع قانوني مستقر    غير، والصهيونية

هو تنفيذ مشروع سياسي محدد المعالم، يهـدف إلـى تـسوية            ، وجلُّ ما تريده هذه األطراف من السلطة      
  .القضية الفلسطينية وفْقًا الشتراطات الرباعية

م 2007يوليـو   /13ته مرة أخرى بعد أن تم تقديم استقالة بتاريخ          وإال فماذا يعني تقديم السيد فياض استقال      
في مهلة الخمسة أسابيع، وعرضها     ، وما هو الوصف القانوني لعدم تحقيقه شرط تشكيل حكومة جديدة         ! ؟

على المجلس التشريعي؟ وماذا يعني اتخاذه قرارات مصيرية ومهمة في أثنـاء توليـه للحكومـة غيـر                  
 يتعلق باللقاءات واالتفاقيات مع الجانب الصهيوني لمناقشة الشق األمني، وزيـادة            القانونية، وخاصةً فيما  

  !وتيرة التنسيق األمني، والذي حذّرت منه جميع الفصائل الفلسطينية؟
مؤقتة، باعتبارهم  " الفقرة الثالثة بأن أعمال حكومة تسيير األعمال      ) 78(لقد نص النظام األساسي في المادة     

ل، وال يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إال ما هو الزم وضروري؛ لتسيير األعمال               حكومةَ تسيير أعما  
  " .التنفيذية، لحين تشكيل الحكومة الجديدة

مشهدا مبكيا، ال يسر صديقًا، ويريح عدوا       ، لقد كان المشهد القانوني الفلسطيني بمجمله في فترة االنقسام        
، ب على الجميع الحذر من غرقها أو تحييدها عن مسارها الوطني          التي يج ، يتربص بنا، وبمجرى سفينتنا   

على قاعـدة   ، ووفقًا النتخابات حرة ونزيهة   ، الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني عبر األصول الدستورية       
  .واحترام النصوص والقوانين المنظمة لعمل السلطات السيادية الثالث، وقبول اآلخر، تبادل السلطة

الة السيد فياض الثانية عن سياق التجاذبات الحاصلة في أروقة السلطة الفلـسطينية بـرام               وال تخرج استق  
حول أداء حكومة فياض، وأثره على سمعة وشعبية حركة فتح، التي تراجعت، بعـد األداء األمنـي                 ، اهللا

  .واإلداري الذي لم يلقَ قبولًا لدى المواطنين
ومنهم السيد أبو عالء قريع، الذي قال في اجتماع قادة مكاتـب            ولقد صرح بذلك الكثير من قادة الحركة،        

إن هناك شعورا بأن أبناء فتح مستَهدفُون من قبـل          : م  9/2008 /15األقاليم لحركة فتح برام اهللا بتاريخ       
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، في إشـارة إلـى   »إن فتح هي الطريق األول والثاني والثالث والرابع والخامس     : وقال غاضبا ! الحكومة
  "!الشرق األوسط "  سالم فياض اتجاه

بضرورة إحداث تغيير جـوهري فـي حكومـة         ، كما قدمت مجموعة من قادة فتح مذكرةً للرئيس عباس        
  .فياض

السيد سالم فياض لم يعد يمثُِّل حالة إجماع فلسطيني، بعد أن وقف على رأس حكومة أوغلت فـي حقـل     
فهل ، وشطب مصطلح المقاومة من قاموسها    ، اهيةواستمرأت قطع أرزاق الناس بحجج و     ، التنسيق األمني 

أنـا  : كانت استقالته جرس الخطر في آذان المجتمعين قريبا في لجان الحوار بالقـاهرة، وكأنـه يقـول                
  !موجود؟

على قاعدة البرامج الوطنيـة، والتمـسك       ، نأمل أن تسير األمور في االتجاه الصحيح نحو تحقيق الوحدة         
ودعم خيار المقاومة في مواجهة المحتل الصهيوني؛ فالحل السياسي لألزمـة           ، بحقوق الشعب الفلسطيني    

وإقرار برنامج سياسي مرحلي متفـق      ، بل باالتفاق على القواسم المشتركة    ، ال يكون باستقالة هنا وهناك    
  .واحترام القانون، واختيار الشعب، واتفاقية مكة، عليه، مستندين في ذلك إلى وثيقة األسرى

  11/3/2009م اليوم موقع اإلسال
  

  إعادة إعمار غزة والصراع بين فتح و حماس .62
  علي الجرباوي

أصبح موضوع إعادة إعمار قطاع غزة يشكّل عنواناً للصراع على الشرعية بين السلطة الفلسطينية 
فمنذ توقف العمليات الحربية اإلسرائيلية على غزة وحتى انعقاد مؤتمر شرم الشيخ . »حماس«وحركة 
يتلخص موقف السلطة بأنها . ات مستمرة بشأن تحديد الجهة المسؤولة عن مهمة إعادة اإلعماروالتجاذب

 خرجت على الشرعية عندما سطينيين تحت االحتالل، وأن حركة حماسهي العنوان الشرعي للفل
ومن منطلق هذه المسؤولية قامت حكومة السلطة بإعداد خطة إعادة اإلعمار . سيطرت بالقوة على غزة

 فتُصر على أنها لم تنقلب على الشرعية أما حركة حماس. ت في مؤتمر شرم الشيخي قُدمت واعتُمدالت
ألنها هي التي تمثلّها من خالل فوزها بالغالبية البرلمانية، وأن الحكومة المقالة هي الحكومة الشرعية 

قُبل مبدأ إقالتها، تتحول إلى المستمرة ليس بفعل سيطرة الحركة بالقوة على القطاع، وإنما ألنها، حتى إذا 
بالتالي فإن الجهة . حكومة تصريف أعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس التشريعي

. القائمة في الضفة" غير الشرعية"الشرعية المخولة بإعادة اإلعمار تتمثل بهذه الحكومة وليس بالحكومة 
داعمين والمانحين إلى السلطة في هذا الشأن يعتبر تجاهالً من هذا المنطلق عبرت الحركة عن أن توجه ال

هناك، وقرعاً للباب غير القادر على تنفيذ عملية " الشرعية"للوضع القائم في القطاع وتجنباً للحكومة 
  .اإلعمار

مع استمرار حال التجاذب هذه عقد مؤتمر شرم الشيخ الذي نجمت عنه تعهدات مالية كبيرة تُخصص 
ولكن رغم هذا الدعم الضخم يبقى موضوع اإلعمار ملتبساً، إذ يخشى أن يؤدي استمرار . عمارإلعادة اإل

فالتجاذبات الداخلية . الصراع الفلسطيني بهذا الخصوص إلى تأخير، إن لم يكن تعطيل، العملية برمتها
  .تحمل معها مواقف واصطفافات خارجية تُصبح لها مفاعيلها المؤثرة، تأخيراً وتعطيالً

إن كانت إعادة إعمار غزة تُشكّل أولوية للفرقاء الفلسطينيين، فإن التنافس على التباكي على مصلحة أهل 
بل المطلوب فلسطينيا هو التوصل . غزة لن يؤدي مع استمرار هذه التجاذبات إلى إطالق عجلة اإلعمار

  :السريع لالستنتاجات التالية
اإلصرار على عدم اقتصار عنوان إعادة اإلعمار على أوالً، من واجب جميع األطراف الفلسطينية 

فمن شأن هذا إن حصل أن يقزم القضية الوطنية ويعيد تحويلها من قضية . المجال اإلغاثي اإلنساني
كأن (سياسية لشعب مستلب الحقوق الشرعية إلى حالة إنسانية لشعب منكوب يحتاج إلى إغاثة دولية 
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لذلك من المستغرب أن كال الطرفين الفلسطينيين !). بيعيةالحرب اإلسرائيلية مجرد كارثة ط
المتصارعين، وإلثبات كل منهما ألحقيته في أن يشكّل البوابة الفلسطينية لإلعمار، يشدد على أن المهم 
هو عدم وصول األموال لغزة عن طريق الفريق اآلخر، ويرضى بالمقابل أن يتم ضخ األموال بواسطة 

واألخطر من ذلك أن يقوم الطرفان . مؤسسات الدولية والمنظمات األهلية األجنبيةقنوات أخرى، مثل ال
. المتصارعان إما لدرء تهمة الفساد عنهما، أو توريط أحدهما لآلخر بذلك، بقبول وصاية مالية خارجية
دعي هذا القصور في رؤية الطرفين يسمح بالتدخالت األجنبية مع أن كالً منهما عند الدفاع عن موقفه ي

لذلك من . أنه ضدها، كما ويطيح بالعنوان الفلسطيني الرسمي الذي تم النضال لسنوات لتثبيته أمام العالم
فالحفاظ على وحدانية العنوان . األجدى أن يتم االتفاق على أن تكون بوابة إعادة اإلعمار فلسطينية فقط
ارات، الذي سيحافظ على القضية وإغالق الباب على التدخالت الخارجية هو، وليس فقط إطالق الشع

  .الوطنية من استمرار التآكل
ثانياً، على الفلسطينيين جميعاً أن يعوا أن عملية إعادة اإلعمار ال تتوقف بالنسبة الى الجهات الداعمة 

فهذه الجهات .  المالي، بل تتعداها لتكون شأناً سياسياً بامتياز-والمانحة عند حدود المجال االقتصادي 
جمعيات خيرية تتبرع بأموالها العتبارات المشاعر الطيبة والقيم اإلنسانية الرفيعة، وإنما هي دول ليست 

وبما أن القضية الفلسطينية تُشكّل المحور في جميع الملفات . لها مصالح وأجندات تسعى الى تحقيقها
يعنيه ذلك للفلسطينيين أن ما . الشائكة في المنطقة، فإن الصراع بين جميع من يهمهم األمر يتركز عليها

قضيتهم تتعرض لضغوط مستمرة من جهات مختلفة، ويتعلق أمرها بضرورة التوصل إلى تفاهمات 
باختصار، ال يستطيع الجانب الفلسطيني . وتوافقات بين أطراف عديدة، بينها الطرف الفلسطيني ذاته

لذلك فإن .  ليست في صالحهإمالء موقفه على اآلخرين، خصوصاً ضمن معادلة موازين قوى مختلّة
ما يتطلبه . الفطنة في تحقيق األهداف تكمن في القدرة الفلسطينية على المناورة وبناء التحالفات المؤيدة

فالعمل السياسي يحتاج . ذلك هو ضرورة المرونة في التعامل واألداء من دون التفريط بالحقوق األساسية
والفلسطينيون في محنتهم . بات على المواقف بلباقة وكياسةإلى ديبلوماسية رفيعة المستوى لتُغلف الث

  .ليسوا بحاجة إلى مراكمة األعداء، وإنما إلى توسيع رقعة األصدقاء
. ثالثاً، ال تعطي التجاذبات الفلسطينية بشأن إعادة إعمار القطاع انطباعاً ايجابياً لدى أي طرف متابع لها

ضية الفلسطينية تجد لمآربها متنفساً من خالل هذا االنقسام، بل على العكس، فإن الجهات المتربصة بالق
وتنقل من خالله مسؤولية ما تقوم به إسرائيل من فظائع الى الطرف الفلسطيني الذي يالم على عدم 

بصيغة أخرى، يغطي االنقسام الفلسطيني على االحتالل . القدرة على اتباع نهج واضح وموحد
حتى األصدقاء ال يستطيعون فهم أسباب استمرار التجاذب بين .  الفلسطينيينوالممارسات اإلسرائيلية ضد

الفلسطينيين طالما قبلوا الدخول في حوار مصالحة يقولون إنهم متفائلون بكونه سيؤدي إلى إنهاء 
فإما أن تكون النيات عند الفرقاء مبيتة أصالً باتجاه إبقاء الحال على ذاته، ما يعني إفشال . االنقسام

الحوار، وإما أن هذه التجاذبات تُعبر عن مرض فلسطيني مزمن يتلخص بعدم القدرة على مساعدة 
وعلى أية حال، لن يتمكن الفلسطينيون أو أي فريق منهم من تحقيق أهدافهم وهم على هذه الحال . الذات

  .من التفتت واالنقسام
.  التي يريدون إيصالها الى العالم الخارجيرابعاً، على الفلسطينيين إيالء أهمية قصوى لمضمون الرسالة

فالتركيز حالياً على إعادة إعمار غزة، مع أهميته وضرورته القصوى، واالنخراط في صراع داخلي 
وفي هذا يقع الفلسطينيون في خطأ . بشأن ذلك، يجعل هذا اإلعمار وكأنه غاية ومرتجى العمل الفلسطيني

. ل بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسياديةكبير يحيد بهم عن بوصلة الهدف المتمث
فما فائدة إعادة إعمار غزة أن بقي . يجب أن يبقى هذا الهدف وبارزاً ال يطغى عليه أي هدف آخر

: االحتالل جاثماً في األرض الفلسطينية المحتلة؟ بالتالي، على الفلسطينيين تركيز وتوحيد رسالتهم للعالم
لذلك فإن . عمار القطاع، ولكن ضمن عملية متكاملة إلنهاء االحتالل خالل فترة زمنية محددةنعم إل
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وبهذا . المطلب الفلسطيني يجب أن يبقى موجهاً نحو تحقيق الترابط والتكامل بين القدس والضفة والقطاع
ار عن الصدد يجب أن يشدد على أن إعمار قطاع غزة يجب أن يترافق ليس فقط مع إنهاء الحص

القطاع، بل أيضاً وأساساً مع وقف االستيطان ورفع الحواجز العسكرية عن القدس وفي الضفة التي يجب 
  .إنها رزمة واحدة، وتفتيتها لن يحقق للفلسطينيين الحرية واالستقالل. ربطها برياً بالقطاع

 الوطنية لن تحقق النتائج علينا فلسطينياً االنطالق من قناعة أن مساعدة اآلخرين لنا في تحقيق أهدافنا
لذلك يقع علينا واجب إنهاء االنقسام الداخلي ألنه مؤذ للقضية . المطلوبة إال إذا بدأنا بمساعدة أنفسنا

وإنهاء االنقسام ال يعزز إال من خالل . الوطنية وال يحقق حتى ألي فريق أهدافه الفصائلية الضيقة
فالتجاذب بين .  التوجه الفلسطيني لمرحلة محددة قادمةالتوافق على استراتيجية عمل سياسي، لتحكم

أما المواءمة بين الخطين في . خطي التفاوض والمقاومة لن يحقق تسوية مقبولة أو نصراً عسكرياً مؤزراً
برنامج سياسي واضح ومحدد الفترة الزمنية فهو الذي يشكّل الرد الفلسطيني المناسب والفعال لمواجهة 

  .من جميع الجهات الخارجيةالضغوط الوافدة 
  12/3/2009الحياة، 

  
  الصراع على حماس .63

  إبراهيم غرايبة
 مفوضا للسالم من مختلف دول العالم، من بينهم وزير الخارجية اإلسرائيلي 11الرسالة التي وقعها 

السابق شلومو بن عامي، والمفوض السابق في االتحاد األوروبي، اللورد كريس باتن، والممثل السابق 
للمجتمع الدولي في البوسنة، وغاريث إيفانز، وزير الخارجية األسترالي األسبق، تؤشر على المرحلة 

فقد دعا الموقعون على الرسالة، والتي نشرت في صحيفة التايمز . الجديدة التي دخلت فيها حركة حماس
ي المقابل العمل على البريطانية، إلى التخلي عن السياسة الفاشلة التي تقوم على عزل حركة حماس، وف

 .مشاركتها في العملية السياسية
لن يكون ": ومما جاء في الرسالة كما نشرتها صحيفة الحياة في مقالة للسياسي البريطاني سيريل تاونسند

: وكما قال موشيه دايان. من الممكن التوصل إلى عملية سالم إسرائيلية فلسطينية من دون حركة حماس
وال تقوم عملية السالم الفعلية . السالم، فيجب أال تتكلم مع أصدقائك بل مع أعدائكإذا أردت التوصل إلى 

 .»على التفاوض مع ممثل طرف واحد من الفلسطينيين، فيما تتم محاولة تدمير الطرف اآلخر
وفي الوقت نفسه يالحظ ثمة جهود قوية ومؤثرة من داخل حماس لربط أدائها السياسي مع سوريا، 

ت وجهود لربطه بمصر، وهناك أيضا الجهود األميركية السرية والعلنية للحوار مع وهناك تصريحا
وبرغم ما في ذلك من مؤشرات على الموقع المهم الذي تحتله حركة حماس اليوم في العملية . حماس

السياسية الجارية وتحولها إلى العب ال يمكن تجاهله أو تجاوزه، فإنها تؤشر أيضا على الصراع الجاري 
المتوقع على حركة حماس بين األطراف السياسية واإلقليمية من الالعبين في مشهد الشرق األوسط، و

 .ألجل دمجها في المشروعات السياسية المتنافسة فيما بينها والمتناقضة في بعض األحيان
حور يبدو المحور السوري اإليراني هو األقوى في مشهد التنافس والصراع على الحركة، ويهدف هذا الم

بالطبع إلى ربط مشاركة حماس في العملية السياسية بالوصول إلى تفاهمات سياسية وإقليمية مع سوريا 
وتريد مصر أن . وإيران، وهو هدف كبير، ربما يكون أعقد من تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
إسرائيل أيضا، وتريد تظل القضية الفلسطينية ورقة بيدها في التفاوض والتنسيق مع العالم الخارجي و

أوروبا أن يظل جنوب المتوسط وشرقه امتدادا إقليميا لها، ويزعجها كثيرا التفرد األميركي في المنطقة 
وتجاهلها أو التعامل معها كشريك أصغر، كما أن العقل األوروبي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية 

 تحقيق األهداف السياسية المطلوبة بدون حروب والتجربة االستعمارية الطويلة يؤمن بالقدرة على
وتحاول تركيا أيضا أن تؤدي دورا قياديا إقليميا، . وصراعات مسلحة، وأن العداء ال يمنع المشاركة
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وربما تراهن على قدرتها أو فرصتها في إنجاح تسوية سياسية تشارك فيها سوريا وحماس، تمنحها دورا 
 . وأكثر أهمية في المجتمع العالمي واالتحاد األوروبيإقليميا في المنطقة ومشاركة أوسع

ولكن برغم األهمية الكبرى التي بدأت تحظى بها حماس، فقد تحولت إلى جزء من الصراع والتنافس 
والتعاون اإلقليمي والدولي الذي ال يرى فلسطين وهموم الفلسطينيين واحتياجاتهم سوى مسألة ثانوية ال 

ي معبر رفح بالنسبة للهموم والمشكالت المصرية؟ وماذا تساوي حرب غزة تستحق التفكير، ماذا يعن
بالنسبة للصراع الكردي التركي؟ وماذا تعني المدارس والبيوت المهدمة في فلسطين بالنسبة لزلزال وقع 
في إيران؟ فالكبار حتى يستطيعون النظر إلى خريطة المنطقة مرة واحدة تتضاءل غزة والضفة فيها 

اد يمكن رؤيتها، هي مهمة وذات أولوية كبرى ال تحتمل التأجيل بالنسبة ألصحابها الذين حتى ال تك
يريدون استعادة أرضهم المحتلة يرون العالم ال يستقر بغير ذلك، ولكنها ال تساوي محافظة إيرانية أو 

 تركية أو مصرية، ماذا تعني للمصريين بالنسبة لحاليب ونهر النيل؟
الكبار؟ كيف يواجه الضعفاء األقوياء؟ هذا السؤال يزداد حيرة وتعقيدا بالنسبة كيف يلعب الصغار مع 

لحماس كلما زادت أهميتها ومكاسبها، فال أحد يحتاج إليها ضعيفة، والكل يرى نفسه شريكا رئيسا لها 
 .عندما تنجح، بل ووصيا عليها
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الضغوط عنيفة والمشاريع واعدة، غير أن أي واقع تصالحي         . حوار المصالحة الفلسطينية ال يبشّر    مسار  
قيادة تدفع نحو اتفاق في أسـرع وقـت   . ال يبدو مطروحاً في ظل القيادة المصرية للمفاوضات الفصائلية  

حاورين، التي تشير   هذا على األقل ما تشي به تسريبات المت       . ممكن، بغض النظر عن إمكان االستمرارية     
. إلى أن القاهرة ال ترى من الحوار غير الحكومة، بصرف النظر عن باقي الملفات الشائكة المطروحـة                

وهذا ما أوحى به رئيس االستخبارات عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، لدى حديثهما عـن                 
  .»في أسرع وقت«حكومة 

 المصريون، الذين وجدوا من يجاريهم في هدفهم من القياديين في           الحكومة هي جّل ما يهتم به المسؤولون      
  ة واألمـوال             »فتح«و» حماس«حركتَيألسباب متعارضة، ولكنها تحوم حول إعادة إعمار قطاع غـز ،

فالكالم العلني المصري والفلسطيني يبدو مختلفاً جداً عن حـديث الغـرف            . الموعودة من الدول المانحة   
كّد أن عمر سليمان يعلم جيداً أن أي حكومة، بالتوصيف الذي وضعه خـالل افتتـاح                المغلقة، ومن المؤ  

أعمال اللجان أول من أمس، ال يمكن أن ترى النور خالل عشرة أيام وال حتى خالل شهر، نظراً إلـى                    
 ،)مـستقلّين أو فـصائليين    (، مروراً بهوية األعـضاء      )وفاق أو وحدة  (تباعد المواقف، بدءاً من المسمى      

وبالتالي، فالمحاولة المصرية قائمة على تأليف حكومة       . وصوالً إلى البرنامج وتوافقه مع الشروط الدولية      
كيفما اتفق، وبالحد األدنى من التوافق، إلمرار استحقاقَي قمة الدوحة وإعادة اإلعمار، حتـى وإن بقيـت                 

  .سعى وفاقيغالبية الملفّات األخرى عالقة، وقائمة على عناصر تفجيرية ألي م
 بقدر ما هو قائم على      ومن مسار األحداث في القاهرة، ال يبدو أن البحث يجري عن مصالحة فلسطينية،            

 مصري، ولو كان وهمياً وغير دائم، وتقديمه إلى القمة العربية في الدوحة على أنه دليل على                 خلق إنجاز 
  . في هذا الشأنجدارة القاهرة في إدارة الملف الفلسطيني، ورفضها ألي تدخّل

، وأوصل إلى النتائج    2007 في عام    ريق مكّة الذي سلكته حركتا حماس وفتح      المسار يبدو إعادة إحياء لط    
مسار يبدأ بحكومة غير معمرة، تنهار عند أي محك مفصلي، سواء كـان أمنيـاً أو                . الكارثية المعروفة 

  .سياسياً، لتنتج حالة فصل جديدة يصعب احتواؤها مجدداً
 12/3/2009األخبار، 



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1371:         العدد       12/3/2009الخميس  :التاريخ

  
  
  

  :كاريكاتير .65
  

  
  12/3/2009الشرق، قطر، 


