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   "ثمن كبير"حماس ال تستبعد الموافقة على فياض رئيساً للوزراء مقابل ": القدس العربي" .1

من مصادر فلسطينية خاصـة أن األسـماء المتداولـة          ' القدس العربي 'علمت   :ـ أشرف الهور   القاهرة
كومة التي ستنتج عن حوارات القاهرة هـي        للمستقلين لغاية اللحظة لشغل منصب رئيس الوزراء في الح        

  .سالم فياض، واالقتصادي منيب المصري، والنائب جمال الخضري
وقالت المصادر ان هناك تحفظات متبادلة من الحركتين المتخاصمتين فـتح وحمـاس علـى األسـماء                 

نية في القـاهرة    المطروحة، غير أنها أكدت ان رئيس الوزارة القادمة التي تتحاور وفود الفصائل الفلسطي            
  .'لن يخرج عن األسماء الثالثة السابقة'من أجل إنهاء ملفها، مع خمسة ملفات أخرى، 

ـ          ان الرئيس عباس وقطاعا كبيرا مـن       ' القدس العربي 'ويقول عضو في وفد فتح فضل عدم ذكر اسمه ل
فتح تعـارض   حركة فتح يفضل أن يبقى فياض في رئاسة هذه الحكومة، لكنه أكد أن أعضاء قيادات من                 

  .عودة فياض مجدداً للحكم
ـ        تفضل أن يتولى منيب المصري،     'أن الحركة   ' القدس العربي 'وبحسب أحد المقربين من حماس فقد أكد ل

، غير أنه لم ينف إمكانية موافقة الحركة على تـولي           'أو جمال الخضري رئاسة الحكومة، بدال من فياض       
التي تبحث هذا الملف،    ) الحكومة( األمر خالل عمل اللجنة      إذا ما تم التوافق على    'فياض رئاسة الحكومة    

  .'مقابل أن تقوم فتح بتقديم تنازالت في ملفات أخرى
وبحسب المصدر السابق فقد أكد وجود خالفات بين فتح وحماس على شكل الحكومة الجديدة التـي مـن                  

  .المحتمل أن تباشر عملها الشهر القادم، إذا ما تمت المصالحة
  .'ا يشارك في هذه الوزارة من كل تنظيم شخصية واحدة فقطربم'وقال 

، في حين يطالب خصمها الـسياسي فـتح أن تكـون            'وحدة وطنية 'وبين أن حركة حماس تريد حكومة       
  .، تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتستطيع رفع الحصار عن الفلسطينيين'حكومة توافق'الحكومة 

محتمل أن تلجأ إلى حل وسطي، مـن خـالل تـشكيل حكومـة              لكن المصدر أشار إلى أن حركته من ال       
على أن ال تشارك أي شخصية قيادية من الحركتين ذات الـصبغة            '، من التكنوقراط واألحزاب،     'مختلطة'

، مثل الدكتور غازي حمد القيادي في حماس، وهشام عبـد الـرازق             'التنظيمية الفاقعة في هذه الحكومة    
  .القيادي في فتح

  13/3/2009 القدس العربي،
  

   لفتح4 حقائب و8  حماس حكومة محاصصة تمنحيعلن رفضه عباس :"الحياة" .2
 أعضاء مع األخير أن الرئيس محمود عباس في اجتماعه "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 8حكومة محاصصة تمنح "ن حماس تريد إفي رام اهللا قال ] لمنظمة التحرير الفلسطينية[اللجنة التنفيذية 
  ." لفتح، لكننا نرفض ذلك4حقائب لها و

  13/3/2009الحياة، 
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   من يكون فيهاالاستمرار االنقسام يفتت الهوية الوطنية والمهم برنامج الحكومة : عريقات .3
 صائب عريقات التزام .أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د :كتب غازي بني عودة

سرائيلية مقبلة، إمام أي حكومة أ منظمة التحرير وحقوق الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية بقرارات
وقال خالل لقاء نظمته جامعة النجاح  . التالعب بالمطالب الفلسطينية"سرائيلإ"لى محاوالت  إالفتاً

لقد " ": يمينية متطرفةإسرائيليةمستقبل العملية السياسية في ظل حكومة "الوطنية ووزارة اإلعالم حول 
 لم تعترف إذا المرتقبة اإلسرائيليةال الرئيس محمود عباس انه لن يكون هناك مفاوضات مع الحكومة ق

ولها تحقيق مبدأ الدولتين، وثانيها دولة أ بهذا الشأن "سرائيلإ" أمام ثالثة خيارات إلىشار أو ".باالتفاقات
التمزيق من خالل شبكة  تكريس مبدأ الفصل العنصري وأو فلسطين التاريخية، أراضيموحدة على 

  .الطرق والحواجز القائمة
 أهم حالة االنقسام التي بات استمرارها احد إنهاء وإلحاحية الحوارات الجارية في القاهرة، إلىونوه 

 تفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية إلىاستمرار االنقسام سيؤدي : "وقال .اإلسرائيليةعناصر االستراتيجية 
 مرتبط ببرنامج الحكومة وليس من سيكون األساسن إ": وقال ".سلط على رقابنا المإسرائيلوهو سيف 

 أدبياتها، أو أن تغير في "إسرائيل"بـ تعترف أنحدا لم يطلب من حركة حماس أ أنمؤكداً " فيها
  .ومواقفها

 على  الن ذلك ينطوي على انعكاسات سلبيةإيران رفض القيادة الفلسطينية أي تفكير باالعتداء على وأكد
  ". عراقاً جديداً في المنطقةأوال نريد حرباً جديدة : "القضية الفلسطينية وقال

 13/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  ال انتصار إال بالوحدةو... لن نسمح للمتحاورين بأن يعودوا مختلفين :زكي .4
 إحياء"مركز أكد ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي في افتتاح 

 بالوحدة وتضافر كل إال، انه ال انتصار ]في بيروت [في مخيم برج البراجنة" الذاكرة والتراث الفلسطيني
: وعن الحوار الوطني في القاهرة، قال زكي .الجهود، وان فلسطين فوق كل الخالفات الفئوية والفصائلية

لن يسمح "مشدداً على انه ". وا ويعودوا إلينالن نسمح للمتحاورين بأن يعودوا مختلفين، عليهم أن يتوحد"
  ".بعد اليوم بإطالق النار على شباب فتح

 الفلسطيني رقماً صعباً وأصبح على مسافة واحدة من جميع أصبح 2006 انه في عام إلىوأشار زكي 
م  إلعادة إعمار مخيم نهر البارد هو وضع حجر في فاألساس وضع حجر إن: "األطياف اللبنانية، وقال

كل طالب نهر البارد مضمونون حتى "ن أ إلى، وطمأن "كل من يقول إن المخيم الذي يهدم ال يعمر
 مخيمات أبناءيتخرجوا وان هناك قانون ضمان صحي للفلسطينيين سينجز خالل ثالثة شهور، واعداً 

المدنية من  الحصول على الحقوق أبواب على أصبحلبنان باستكمال الرعاية واالهتمام بهم وان الوضع 
  ".حق التملّك والتنقّل والعمل

  13/3/2009المستقبل، 
  

  رواتب الموظفين ابتزاز سياسيالتأخير حكومة فياض صرف : المدهون .5
أن يكون السبب الرئيس   محمد المدهون، رئيس ديوان الموظفين،.نفى د :عبد الكريم السموني - غزة

مة فياض هو رفض قوات االحتالل تحويل وراء تأخر صرف رواتب موظفي قطاع غزة، من قبل حكو
األموال إلى بنوك قطاع غزة، مؤكداًً على أنها تأتي في سياق سياسي واضح للضغط على الحوار 

   .الجاري في القاهرة
هذه مشكلة غير حقيقية وأن هناك استجابة دائمة للطلبات " ":فلسطين"وقال المدهون في حديث خاص لـ

موال لبنوك القطاع، مؤكداً أن الهدف من خالل هذه الخطوة هو سلخ قطاع التي يقدمها فياض بتحويل األ
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إن هذه ليست المرة األولى التي يتم " :وأضاف المدهون ".غزة من حقوقه المالية من خالل وقف الرواتب
فيها تأخير الرواتب، ففي الشهر الماضي كان هناك تأخر في صرفها بادعاء حكومة رام اهللا بتحويل ما 

تها من أموال إلغاثة قطاع غزة واآلن مبرر آخر هو رفض قوات االحتالل تحويل األموال إلى بحوز
  ".القطاع

  13/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  من حماس معتقال45ً  تفرج عناألمنية الفلسطينية األجهزة: الضفة .6
لمراسل حماس أكدت   مصادر فلسطينية مقربة من حركة أننابلسمن  12/3/2009وكالة معاً، نشرت 

 معتقال من حماس في 45 الفلسطينية أطلقت مساء الخميس سراح األمنية األجهزةفي نابلس أن " معا"
 عنصراً 12  أنكدت المصادرأو .الضفة بناء على اتفاق تم في مباحثات القاهرة بين وفدى فتح وحماس

ناء على طلب شخصي اخرين من رام اهللا مؤكدة أن ذلك جاء ب 4 سراحهم وإطالقمن حماس بنابلس تم 
  .من مدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان

الجزيرة علمت من مصادر عربية في القاهرة أن الرئيس  أن 13/3/2009 الجزيرة نت، وأضافت
محمود عباس يتحفظ على أسماء محددة من المعتقلين في الضفة ويرفض اإلفراج عنهم على أساس أنهم 

  .يينمعتقلون أمنيون وليسوا سياس
  

  ال عالقة لفصائل المقاومة بالصواريخ التي تطلق من غزة:  المقالةالداخلية .7
 أن تكون فصائل المقاومة الفلسطينية هي التي تطلق ]في الحكومة المقالة [نفت وزارة الداخلية :غزة

لى أن وأشارت الوزارة إ .م1948الصواريخ خالل الفترة الحالية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وقالت وزارة . ، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل"في الوقت الخطأ"هذه الصواريخ يتم إطالقها 

إن الصواريخ التي تطلق من غزة ال : "نسخة عنه" فلسطين"الداخلية في تصريح صحفي مقتضب تلقت 
أن األجهزة هذه الصواريخ تطلق في الوقت الخطأ، ونؤكد " :وأضافت". عالقة لفصائل المقاومة بها
  ".األمنية تتابع من يقف خلفها

  13/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "معركة الفرقان"تجاوزنا الصعوبات التي حدثت خالل : مدير األمن والحماية .8
أكد مدير عام جهاز األمن والحماية المقدم محمد خلف أن جهاز األمن والحماية استطاع تجاوز كل  :غزة

 مشدداً على استمرار الجهاز في أداء ،األخيرة" معركة الفرقان" خالل المتغيرات والصعوبات التي حدثت
 .مهامه على أكمل وجه، على الرغم من الضربات المتوالية التي تعرض لها من قبل قوات االحتالل

 ،"مدير عام جهاز األمن والحماية" المقدم خلف، في أول تصريح صحفي له عقب توليه منصب قالو
نحن نعيش في أجواء معركة مستمرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي إلى أن " :عنهنسخة " فلسطين"تلقت 

  ".يكرمنا اهللا عز وجل بالتحرير
ووصف الضربة األولى التي نفذتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية ضد األجهزة األمنية في أول أيام 

 أن تدخل تحت أي إطار إنه ال يمكن أن يتصورها عقل وال يمكن" : مضيفاً،"الجريمة" الحرب بـ
 خاصة وأن جميع األهداف التي تم ضربها هي أهداف ومؤسسات تقدم البعد الخدماتي ،عسكري

 ونحن في جهاز األمن والحماية نعمل على توفير األمن المطلوب للشخصيات ،للمواطنين الفلسطينيين
   ".واألجانب

هو من األجهزة التي تلقت ضربة صعبة " :وعن الضربة التي تلقاها جهاز األمن والحماية، قال خلف
ولقد فارقنا أحباءنا وأعزاءنا، وكانت خاتمتهم بهذه الشهادة المشرفة وتركوا لنا تاريخاً وجهازاً تأسس 
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إن القادة الشهداء أسسوا جهازاً ال يعتمد على أشخاص بعينهم، وإنما " :وأضاف". بشكل مهني وأكاديمي
ي، وهذه كانت ميزة بأن استدركنا الضربة واستطعنا أن نتغلب على منهجية في العمل ونظام مؤسسات
ويزيد على ذلك أننا استطعنا إدارة الجهاز مباشرة بعد " :وتابع ".على جميع اإلشكاليات التي واجهتنا

، وبدأنا "أبو مصعب"الضربة، وذلك بناء على تكليف األخ معالي وزير الداخلية الشيخ الشهيد سعيد صيام 
  ".تمر المسير وتستمد إدارة المشروعبالعمل ليس

  13/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل" حرب ضد توثيق تمكنت من حصر ألف جريمةال لجنة :الحكومة المقالة .9
أعلنت اللجنة المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب  :أيمن الرفاتي ومحمد جمال -غزة 

نية المختصة في العديد من دول العالم، وذلك لمالحقة عزمها التوجه للمحاكم الوط" توثيق"اإلسرائيليين 
مجرمي الحرب اإلسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين العزل إبان الحرب األخيرة على 

إن اللجنة تمكنت حتى اللحظة " :وقال رئيس اللجنة القاضي ضياء المدهون في بيان صحفي. قطاع غزة
يمة ارتكبها مجرمون إسرائيليون بحق المدنيين الفلسطينيين في الفترة من حصر ما يزيد على ألف جر

  ". 2009 حتى أواخر كانون الثاني 2008 كانون األول 27الواقعة ما بين 
وأشار المدهون إلى أن اللجنة المنبثقة عن الحكومة الفلسطينية المقالة تعمل من خالل وحداتها السبع على 

الضحايا المدنيين لتقديمها إلى المحاكم ذات االختصاص، وأكد أن اللجنة جمع جرائم االحتالل وشهادات 
 مؤسسة دولية، لتحريك ملف جرائم 340تتواصل حالياً مع مجموعة العدالة الواحدة األوروبية التي تضم 

وثمن المدهون . غزة دولياً، ومحاسبة االحتالل وقادته الذين أجرموا بحق الشعب الفلسطيني األعزل
 من قادة االحتالل اإلسرائيلي 25إلى القبض على " اإلنتربول"إيران التي دعت الشرطة الدولية موقف 

 .كونهم مجرمي حرب وتسليمهم إليران لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني
 13/3/2009الشرق، قطر، 

  
   إسرائيلي في القدس حول ظاهرة سرقة اآلثار والسطو-لقاء فلسطيني  .10

، يضم )12/3(عقد لقاء بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس  :الناصرة
عدد من المسؤولين األمنيين، حيث جرى بحث ظاهرة سرقة اآلثار الفلسطينية وعملية السطو المسلح 

يه معال"وذكرت مصادر إسرائيلية إن يوماً دراسياً عقد في كيبوتس  .على طرقات الضفة الغربية
في القدس الغربية بمشاركة أفراد من شرطة السياحة واآلثار التابعة للسلطة " هحاميشا
والشرطة اإلسرائيلية في الضفة، إضافة إلى مسؤولين من اإلدارة المدنية التابعة لجيش  الفلسطينية

شرطي اتفق الطرفان على تعزيز التعاون ال: "وأضافت تقول .االحتالل ووزارة القضاء اإلسرائيلية
  .، بحسب ما أفادت به المصادر"والقانوني بينهما بهدف وضع حد لظاهرة االتجار باآلثار المسروقة

  12/3/2009 قدس برس،
  

  قراقع يطالب بإدراج اإلفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة ضمن صفقة التبادل .11
إدراج اإلفراج عن طالب النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي، ب: بيت لحم

جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر األرقام اإلسرائيلية ضمن صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي 
 رفات شهيد من الضفة 200وذكر قراقع في تصريح صحافي أن أكثر من  .اإلسرائيلي جلعاد شاليت

  المقابر أرقاما بدل األسماء،  تحتجزهم في مقابرها العسكرية، وتضع في هذه "إسرائيل"والقطاع ال تزال 
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وقال إن  .وان جثث الشهداء تتعرض لنهش الحيوانات البرية والطيور الجارحة ولالنجراف في الشتاء
  .المصادر اإلسرائيلية تتحدث عن أربع مقابر سرية تحتجز فيها جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب

 13/3/2009األيام، فلسطين، 
  

  لتقي وفداً نقابياً نرويجياًتفة نائب عن حماس في الض .12
 مريم .، ممثلة حركة حماس بالمجلس التشريعي، د"التغيير واإلصالح" التقت النائب في كتلة :رام اهللا

النرويجي لمناقشة المستجدات في " اتحاد النقابات"صالح في رام اهللا وفداً نرويجياً ضم مجموعةً من 
وقالت  .ي يعيشها المجتمع من جراء سياسات االحتالل القمعيةالوضع الفلسطيني، والمعاناة اليومية الت

نسخة منه، إن " قدس برس"، وصل )12/3(النائب صالح، في تصريحٍ صحفي مكتوب يوم الخميس 
الحديث بين الطرفين تركز على حالة التردي السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيني، وكذلك المعاناة 

  . إضافة إلى الوضع القاسي التي تعيشه المرأة الفلسطينيةاليومية التي يخلقها االحتالل،
ومن جانبهم؛ أكد الزوار النرويجيون استعدادهم لتقديم أي شكٍل من أشكال المساعدة الممكنة للشعب 
الفلسطيني؛ إيماناً منهم بعدالة القضية الفلسطينية، وتأكيداً لواجبهم الملقى على كاهلهم للتخفيف من معاناة 

  .بهذا الشع
  12/3/2009 قدس برس،

   
  الفصائل الفلسطينية تواصل اجتماعاتها في القاهرة وتباينات في وجهات النظر .13

اللجان الخمس المنبثقة عن ، أن  القاهرةمراسلتها منجيهان الحسيني  عن 13/3/2009الحياة، ذكرت 
" فتح"بين حركتي  أمس في القاهرة، في وقت تفجرت أزمة هاواصلت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني

في شأن الحكومة واالنتخابات، ما اضطر القاهرة الى تعليق أعمال اللجان، وعقد وكيل " حماس"و
االستخبارات المصرية اللواء عمر قناوي اجتماعاً عاجالً لم يكن مبرمجاً بطلب منه ضم فقط رئيس وفد 

لحلحلة االشكاالت في هاتين موسى أبو مرزوق " حماس"ورئيس وفد ) أبو العالء(أحمد قريع " فتح"
  .القضيتين ووضع حل جذري لها لتجنب عرقلة أو تعطيل الحوار

تستأنف اجتماعات اللجان الخمس المنبثقة عن الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة اليوم في مسعى و
وعلمت . هالتذليل العقبات وتسوية الخالفات المستمرة في شأن الحكومة وبرنامجها واالنتخابات ومرجعيت

في شأن حل اشكالية الحكومة، " حماس"و " فتح"ان مصر تنتظر اليوم ورقة نهائية من حركتي " الحياة"
 الجاري بحضور 30في وقت باشرت القاهرة الترتيبات الالزمة لالحتفال بتوقيع اتفاق مصالحة في 

  .الرئيس حسني مبارك
احترام الحكومة لتعهدات "بنص " حماس"ذ تتمسك أن هناك إشكالية في لجنة الحكومة، إ" الحياة"علمت و

  ".التزام تعهدات المنظمة"على أن الصيغة يجب أن تكون " فتح"، بينما تصر "منظمة التحرير الفلسطينية
ال يمكن : "عن قريع قوله" الحياة"واصل ابو يوسف لـ " جبهة التحرير الفلسطينية"ونقل األمين العام لـ 

زام الحكومة المقبلة تعهدات المنظمة ألن رفع الحصار وإعمار غزة هما القبول إال بنص يؤكد الت
الوظيفتان األساسيتان للحكومة االنتقالية، وهما الهدف من تشكيلها، لذلك يجب على الحكومة المقبلة 
المنوطة بهذين التكليفين أن تحصل على دعم دولي وعربي واقليمي حتى يمكن أن ترفع الحصار عن 

  ".غل المعابر وتحصل على األموال الالزمة إلعمار غزةقطاع غزة وتش
ضم وفدي الحركتين لبحث " حماس"و " فتح"أن اجتماعاً عقد مساء أول من امس بين " الحياة"وعلمت 

الخالفات التي تتناول ثالث قضايا هي الحكومة والخالف على برنامجها السياسي، وقانون االنتخابات 
ففي موضوع . مثيل النسبي الكامل أم وفق قانون مناصفة نسبة التمثيلومرجعيتها وهل ستعقد وفق الت
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لقد كانت هناك حكومة وحدة وطنية وكانت ناجحة في عملها، لكن الظروف : "الحكومة، قال أبو مرزوق
  ". هي التي حالت دون التعامل معها

ون هناك وضوح في ليس هناك أهم من قضيتي اإلعمار واإلغاثة، ويجب أن يك: "من جانبه، قال قريع
  ".البرنامج السياسي للحكومة، وان تكون هناك شفافية

طرحت " حماس"المشارك في اعمال لجنة المنظمة صخر بسيسو أن " فتح"من جانبه، كشف القيادي في 
. مسألة والية الرئيس عباس في االجتماع الثنائي بينهما الذي امتد حتى ساعات مبكرة من صباح أمس

م نرفض مناقشة هذا االمر ولن نخوض فيه من حيث المبدأ، سواء من الناحية القانونية قلنا له: "وأضاف
، مشككاً في "أو السياسية النه موضوع خالفي، ونحن قادمون هنا لحلحلة المواقف وليس لتخريب الحوار

د للرئيس ال يملك أحد التمدي: "أن الهدف من طرحهم لهذه القضية هو المساومة لالبتزاز أو للضغط، وقال
  ".سوى باالنتخابات

، موضحا أن "الرئيس هو الذي يحدد رئيس الحكومة ومبادئ عامة: "وعن موقع رئيس الحكومة، قال
هناك خالفا على مسمى الحكومة والبرامج وااللتزامات، وكذلك ما زال هناك جدل طويل في شأن 

  ".المنظمة
 من 45يس عباس أطلق أول من أمس الرئ: "في سجون السلطة، اجاب" حماس"وعن قضية معتقلي 

  ".المعتقلين، واتصلنا بالرئيس في هذه المسألة بالذات حتى ال نعطل الحوار ولنهيئ األجواء إلنجاحه
ما زلنا محلك سر، والقضايا : "عزام األحمد عضو لجنة االنتخابات" فتح"من جانبه، قال القيادي في 

انا ...  القضايا البديهية، والحقيقة اننا لم نتفق على شيءالعالقة ما زالت عالقة، والتوافق جرى فقط في
حماس تناقش بروح ليست ايجابية وال تعرف ماذا تريد بالضبط، : "، مضيفاً"قلق جداً ولدي مخاوف كبيرة

  ".ومبدأها خالف تعرف
واصل أبو يوسف، قال إن لجنة التوجيه واإلشراف لم  أن عن وكاالت،، 13/3/2009 الخليج، وأضافت

ونقلت  .تحقق اختراقاً حقيقياً في اجتماعها، أمس، لبحث الموضوعات الخالفية في الحوار الفلسطيني
وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية عنه قوله، إن لجنة التوجيه عقدت اجتماعها بحضور رئيس وفد 

 يحقق اختراق فتح، أحمد قريع، ورئيس وفد حماس، موسى أبو مرزوق، واألمناء العامين للفصائل، ولم
حقيقي للموضوعات الخالفية التي طرحت عليها وتم االتفاق على مواصلة االجتماعات لتذليل هذه 
العقبات، وأشار إلى أنه اتفق على عقد اجتماع ثالث بين وفدي الحركتين لبحث هذه القضايا ومحاولة 

  .تقريب وجهات النظر لخلق قواسم مشتركة
الـدكتور اسـماعيل   ، أن القـاهرة مراسلها من اشرف الهور   عن 13/3/2009 القدس العربي،    ونشرت

، لم تحـل    'ملفات شائكة '، بوجود   'القدس العربي ' خالل حديثه لـ      أقر رضوان عضو وفد حماس للحوار    
  .لغاية اللحظة

وذكر ان اللجان الخمس التي اجتمعت وهي الحكومة واالنتخابات واالمن والمصالحة، ومنظمة التحريـر              
  .'لكن هناك ملفات شائكة ال زالت تحتاج الى حوار'ماعاتها تواصل اجت

واوضـح ان هـذه التباينـات       . 'تحتاج لوقت وجهد كافيين   'وشدد رضوان خالل حديثه ان هذه التباينات        
ـ       تحتاج الى جهـد كبيـر      'ان هذه الملفات    ' القدس العربي 'ظهرت في لجان الحكومة واالنتخابات، واكد ل

  .لى ان من بين قضايا الخالف في لجنة الحكومة هو التوافق على برنامجها، الفتا ا'للتغلب عليها
واشار القيادي في حماس الى انه من السابق ألوانه الحديث عن قرب انتهاء الحوار، واكد ان هذا االمـر      

  .'نوايا تحرك من جميع الفصائل للوصول الى الوحدة الوطنية'، منوها الى وجود 'لوقت اطول'يحتاج 
ان ايا من الملفات التي طرحت      ' القدس العربي 'الد البطش العضو في وفد الجهاد االسالمي قال لـ          لكن خ 

، ونفى ان تكون هناك مـدة زمنيـة النتهـاء           'لم يتوصل فيها الى حلول    'للنقاش خالل الجلسات السابقة     
  .الحوار
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  صالح زيدان يتحدث عن نقاط الخالف واالتفاق في حوار القاهرة .14

صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة قال : صالح النعامي: ح جمعة غزةصال: القاهرة
، في لجنة منظمة التحرير اتفق على تفعيل وتطوير "الشرق األوسط"الديمقراطية لتحرير فلسطين، لـ

المنظمة وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا التفاق القاهرة 
 بما يعزز ويرسخ مكانتها كممثل 2006 والفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2005س مار

كما تم االتفاق على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية . شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
يين في الوطن إطارا جبهويا عريضا وائتالفا وطنيا شامال وإطارا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطين

واتفق على رفعها للجنة " القيادة العامة-الجبهة الشعبية"و" حماس"وتحفظت على هذه الفقرة . والمنفى
  .التوجيه العليا لمعالجتها

وتوافق ممثلو الفصائل على عقد اجتماع يضم األمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة 
قة التي تتم بها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، واتفق أيضا أن وشخصيات مستقلة لتحديد الطري

يتولى المجلس الوطني الجديد تحديد البرنامج الوطني للمنظمة، فضالً عن تسمية أعضاء المجلس 
وأوضح زيدان أنه تم التواصل التفاق أولي في مباحثات لجنة األمن حول . المركزي واللجنة التنفيذية

منية ومهامها ومرجعياتها، واالتفاق على أن تتكون األجهزة األمنية من ثالثة مركبات عدد األجهزة األ
وحسب االتفاق اتفق على أن تتبع الشرطة رئيس . المخابرات واألمن الوطني والشرطة: أساسية هي

ولكن ورغم ذلك، تبقى .  المخابرات واألمن الوطنيالحكومة مباشرة، في حين يكون الرئيس مرجعية
لجهاز رابع " حماس"ونقاط الخالف هذه تتمثل بطرح . ك ثالث نقاط شائكة تمت إحالتها للجنة العلياهنا

األمن "، واعتراضها على تسمية جهاز األمن الداخلي باسم "أمن الشخصيات"تحت اسم جهاز الحماية 
 الثالث أما الخالف. باعتباره ارتبط حسب قولها بمصطلح مرفوض لدى الشعب الفلسطيني" الوقائي

  .فيتمثل في طبيعة العالقة بين األجهزة األمنية والمقاومة
بأن " فتح"عمر الحكومة الجديدة، إذ تطالب : وحدد زيدان نقاط الخالف األساسية التي تتمثل في أوال

على أن تستمر " حماس"المقبل، بانتخابات تشريعية ورئاسية، تصر ) كانون الثاني( يناير 25تنتهي قبل 
برنامج الحكومة، حيث من الواضح أن األمر يتطلب جهداً كبيراً النجاز : ثانيا. إلى أبعد من ذلكالحكومة 

  ).توافق وطني أم وحدة وطنية(مسمى الحكومة : وثالثا. اتفاق بشأنها
  13/3/2009الشرق األوسط، 

  
  التوافق الوطني سيحدد ممثل الفلسطينيين في قمة الدوحة : برهوم .15

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حمـاس إن حركتـي فـتح وحمـاس               : ت، وكاال -الغد–القاهرة
والفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة اتفقت خالل اللقاءات واالجتماعات على ضرورة إنهاء             
ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة وخالل أيام حتى ال يعرقـل                 

وحول الحكومة المنوي تشكيلها قال برهـوم إن هنـاك خطوطـا             .وار وجهود المصالحة  هذا الملف الح  
عريضة ألية حكومة سيتم التوافق على تشكيلها أهمها أن تكون في إطار توافق وطني وأن تكون حكومة                 
انتقالية تقوم بإعادة اإلعمار وتوحيد الصف الفلسطيني وتشرف على عمل االجهـزة االمنيـة وتحـضر                

بات الفلسطينيه الجديدة، أما مرجعيات تشكيل هذه الحكومة فهي القانون األساسي الذي سيحكم هذه              لالنتخا
  .العملية

وأضاف أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أال يكون  برنامج فصيل بعينه، بل في إطار برنـامج توافـق                   
  .وطني تتولى تحقيق االهداف التي ذكرتها سابقا
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أعتقد أنه إذا   "طيني في قمة الدوحة المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي، قال           وحول من سيمثل الشعب الفلس    
توافقنا في اللجان الخمس على كل هذه االمور المطروحة فليس صعبا حينها أن نقول من يمثـل الـذي                   

  ".سيمثل الشعب الفلسطيني
  13/3/2009الغد، األردن، 

  
  نريد حكومة تفك الحصار: فتح .16

أكد زكريا األغا عضو وفد حركة فتح في الحوار الفلسطيني وممثل الحركة في             : ، وكاالت -الغد–القاهرة
لجنة منظمة التحرير أن فتح تؤيد أي شكل للحكومة يحقق المطالب الملحة للشعب الفلسطيني والتي تتمثل                
في رفع الحصار وفتح المعابر وتعيد إعمار ما دمره االحتالل وأن تكون مقبولة من المجتمـع الـدولي،                  
موضحا أن اختالف مسميات تلك الحكومة هو أمر ال تهتم به فتح كثيرا والمهم هو أن تحقـق الحكومـة         

  .أهدافها
  13/3/2009الغد، األردن، 

  
  اقتراح لتشكيل حكومة من كفاءات ال تستثني الشخصيات السياسية: الشعبية .17

لشعبية إن ممثل الجبهة فـي      قال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة ا       :  ، وكاالت -الغد–القاهرة
لجنة الحكومة عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدالوي قدم اقتراحا بتشكيل حكومة فلسطينية من              

  .كفاءات ال تستثني الشخصيات السياسية وستناقش هذه األفكار بعمق في جلسات اللجنة
يني وممثل الحزب في لجنة     ومن جانبه قال وليد العوض عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسط           

لقد تم اإلتفاق داخل اللجنة على المبادئ العامة التي ستحكم عمـل اللجنـة              " منظمة التحرير الفلسطينية    
ومهامها وهيكلية اللجنة، والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي لمنظمة التحريـر، والـدوائر             

وأكـد   .لمجلس الوطني، هل باالنتخـاب أم بـالتوافق       المختلفة في المنظمة وكيفية اختيار العضوية في ا       
العوض أن الحزب سوف يتبنى فكرة حكومة انتقالية متوافق عليها تقوم على فكرة القواسـم المـشتركة                 

  .وتعمل على إعادة وحدة مؤسسات الوطن والتحضير النتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة إعمار غزة
  13/3/2009الغد، األردن، 

  
  لي عن المساعدات األميركية كفيل بإنجاح الحوارالتخ: حماس .18

طالب الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي بالتخلي عن : غزة
المساعدات المالية التي تقدمها اإلدارة األميركية، متهماً واشنطن بمحاولة توظيف هذه المساعدات في 

الشرق "وفي تصريحات لـ . تالل اإلسرائيلي من مسؤولياتهتكريس االنقسام الداخلي وإعفاء االح
، اعتبر موسى أن التخلي عن المساعدات األميركية هو أحد أهم الظروف التي تساعد على نجاح "األوسط

جلسات الحوار المنعقدة في القاهرة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بإمكانه تدبر أوضاعه من دون 
 .صبحت إحدى آليات إبقاء االنقسام وتكريس الشقاق داخل المجتمع الفلسطينيالمساعدات األميركية التي أ

وأشار إلى أن هناك مصلحة أميركية واضحة في بقاء الشرخ الفلسطيني الداخلي، ألنه يسمح لواشنطن 
 . بمواصلة التدخل في الشأن الفلسطيني بما يخدم المصالح اإلسرائيلية

 13/3/2009الشرق األوسط، 
  

  فرج عن عناصر من حماس والحركة تعتبرها خطوة غير كافيةالسلطة ت .19
 45ذكرت مصادر اعالمية أن االجهزة االمنية الفلسطينية أطلقت مساء أمس سراح :  القاهرة-عمان

وتعليقا على ذلك قال  .معتقال من حركة حماس في الضفة الغربية بناء على اتفاق تم في حوارات القاهرة
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 من عناصر الحركة، 18في الضفة أن السلطة أطلقت سراح " حماس"ركة رأفت ناصيف القيادي في ح
أن هذه " السبيل"وأوضح ناصيف في اتصال هاتفي مع  .وجاري التأكد من صحة الرقم الذي أعلن

الخطوة تأتي ضمن استحقاقات جلسة الحوار االولى التي عقدت في القاهرة، والتي تم فيها االتفاق على 
  .ن السياسيين وانهاء هذا الملفاطالق سراح المعتقلي

  13/3/2009السبيل، األردن، 
  

 تقدم كبير في صفقة شاليط ينتظر إقرار القائمة النهائية والقسام تنفي ": العرب القطرية" .20
أمس أن تقدما كبيرا طرأ قبل ثالثة " العرب"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :  سامي سعيد-رام اهللا 

سرى بين حركتي حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية، مرجحة أن تعقد أيام على صفقة تبادل األ
وأوضحت المصادر أن إسرائيل وافقت على غالبية األسماء في قائمة  .الصفقة في غضون أسبوعين

حماس التي تطالب في اإلفراج عنهم لكنها طلبت حذف بعضها وهو ما قبلت به الحركة التي تفاوض 
 . الذي يقارب على الثالثة أعوام في معتقل خفي بقطاع غزةباسم خاطفي جلعاد شاليط

القيادي وبينت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها أن التقدم الكبير يرجع لوجود محمود الزهار 
بالقاهرة، وهو المكلف الرئيسي بالتفاوض عن قضية شاليط، مبينة أن عوفر ديكل لم يغادر في حما 

الت إن القائمة النهائية التي سيوقع عليها كل من ديكل والزهار بحاجة إلى عدة وق .القاهرة منذ عدة أيام
أيام إلتمامها، مشيرة إلى أن األسماء المشطوبة نحو خمسين اسما، وهم أسرى جدد من كبار قادة حماس 

  .العسكريين
ـ      " أبوعبيدة "كتائب القسام، قال المتحدث باسم     من جهته  ى اإلنترنـت   في تصريح نشره موقع الجماعة عل

في حالة حصول أي تقدم فـي       "وأضاف   ".ال يوجد أي تقدم في صفقة شاليط في األسابيع األخيرة         "أمس  
  ."هذا الملف، فإنه سيبلغ كل الشعب الفلسطيني عن بهذا التقدم

 13/3/2009العرب، قطر، 
  

  نتنياهو يتعرض لضغوط من حلفائه في اطار تشكيل الحكومة االسرائيلية .21
واجه رئيس الوزراء االسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو امس مساومات وخالفات : ةالقدس المحتل

والتقى ظهر امس مفاوضون . شخصية قبل تشكيل حكومته االئتالفية التي يأمل بعرضها االسبوع المقبل
اليميني المتطرف العلماني بزعامة " اسرائيل بيتنا"بزعامة نتنياهو وحزب ) يميني" (ليكود"من حزب 

 مقعدا من اصل 15افيغدور ليبرمان الذي حقق اختراقا في االنتخابات التشريعية االخيرة حاصالً على 
  . في الكنيست120

أوردت تصريحاتهم االذاعة االسرائيلية ان اول اتفاق لتشكيل ائتالف قد يوقع " ليكود"وقال مسؤولون في 
ثمة نقاط ال تزال تحتاج الى "قال ان " بيتنااسرائيل "لكن النائب دافيد روتيم من . بين الحزبين مساء

وذكرت االذاعة االسرائيلية ان ليبرمان سيعين ". قد يوقع االثنين او الثلثاء"، وان االتفاق "مفاوضات
وزيراً للخارجية، ويتوقع ان يحصل حزبه كذلك على وزارتي العدل واألمن الداخلي، لكن خالفاً على 

  .بعداسم وزير العدل المقبل لم يسو 
ويرغب ليبرلمان في بقاء وزير العدل الحالي دانيال فريدمان في منصبه، وهو رجل قانون مثير للجدل 

اعرب مسؤولون عدة معارضتهم الكاملة إلبقاء " ليكود"لكن داخل . يريد خفض صالحيات المحكمة العليا
  .فريدمان في مكانه

اسقاط " على ان يشدد احد البنود على ضرورة وفي شأن برنامج الحكومة، قال روتيم ان الحزبين متفقان
يبقى ان نعرف متى وكيف سننجح في أال يبقى : "واضاف. التي تسيطر على قطاع غزة" نظام حماس
  ".ذلك شعاراً
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من جهة اخرى، هدد حزبان من اليمين المتطرف من انصار االستيطان في االراضي الفلسطينية امس 
 120اربعة نواب من اصل " (حزب الوحدة الوطنية"قال رئيس كتلة و. نتنياهو بمنعه من تشكيل غالبية

دافيد هيرشكوفيتس لالذاعة انهما ينسقان " البيت اليهودي"ياكوف كاتس وزعيم حزب ) في البرلمان
  .جهودهما للحصول على تنازالت سياسية وحقائب وزارية من نتنياهو

، مع انه يفترض ان يعرض تشكيلة حكومته ومن دون دعم هذين الحزبين، لن يتمتع نتنياهو بغالبية
يمين " (اسرائيل بيتنا"، بدعم حزب ) نائبا27(ويتمتع نتنياهو حاليا الى جانب دعم حزبه . االسبوع المقبل

والالئحة الموحدة للتوراة )  مقعدا11 -متشدد (وشاس )  مقعدا15 -متطرف علماني بزعامة ليبرلمان 
  ).خمسة مقاعد(

  13/3/2009الحياة، 
  

   يجري مفاوضات مكثفة في القاهرة إلبرام صفقة تبادل لألسرىديكل .22
 شهدت الجهود الرامية إلى إطالق الجندي االسـرائيلي االسـير جلعـاد             : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

ويجري المبعوث اإلسرائيلي الخاص عوفر ديكل، منذ يـومين، اتـصاالت مكثفـة             . شاليط بعض التقدم  
وأفاد مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى أن هـدف         . في القاهرة '' حماس''د  مع وف ) بوساطة مصر (

االتصاالت هو محاولة تقليص الفجوات بين قائمة األسرى الذين تقترح إسرائيل إطالقهم، والقائمة التـي               
وذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية امس أن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية أيهـود            . بها'' حماس''تطالب  
رت معني خالل أيامه األخيرة المتبقية له بإنجاز صفقة شاليط مع حركة حماس، من خالل مبعوثـه                 أولم

  .إلى القاهرة عوفر ديكل
وأوضحت أن أولمرت معني بصفقة ال تُفرج فيها إسرائيل عن كل القائمة التي تطالب بها حماس، والتي                 

  .''ديهم بالدماءباألسرى الذين لُطخت أيا'' أسيرا، تصفهم إسرائيل 450تتضمن 
وأشارت معاريف إلى أن ديكل يدير مفاوضات مكثفة بخصوص الصفقة، ونقلت عن أولمرت رده علـى                

سلكنا طريق طويل في موضوع بلورة المعـايير،        ''الوزراء الذين طالبوا بجلب القائمة للتصويت عليها،        
 أولمرت، أن األخير يريـد إنـزال        وأوضح مقربون من  . ''وأنا لن ُأحضر القائمة حتى يتم إبرام االتفاق       

 أسير، مشيرين إلى أن أولمرت يحافظ علـى إسـتراتيجية           450الثمن، وأنه غير مستعد إلطالق سراح       
األسرى الذين تريدهم حماس هـم قتلـة        '': وقالوا. إسرائيل، وأن الحديث يدور عن أبعاد سياسية وأمنية       

ا فشيئا مع مرور الوقت، وأنه ينبغـي علـى          ، موضحين أن الفرص المتاحة تتقلص شيئ      ''وخطيرين جدا 
  . حماس أن تتساهل في موقفها، وإال فإن قرار تنفيذ الصفقة سينتقل للحكومة التالية

وكان خمسة وزراء من المجلس الوزاري المصغر،قد دعوا أولمرت، لإلتيان بموضوع الجنـدي جلعـاد           
 موضوع الصفقة، وذلك بعـد أن مـضى         شاليط للمجلس ليتم التشاور حوله وإجراء استفتاء داخلي على        

  .  سنوات، وأوضح الوزراء أنه ال يجوز أن تُترك القضية إلى الحكومة القادمة3عليها 
لن يكون هناك فرص أفضل مـن       ''ومن جانبه وجه والد الجندي اإلسرائيلي كلمة لحركة حماس قال فيها            

. ''حكومة القادمة، وكيف يكون رئيسها    من يدري كيف تكون ال    ''، وأضاف   ''الحاضر، والوقت ليس متأخرا   
  . آخر'' رون أراد''وأبدى قلقه من أن ينتقل ملف ابنه إلى الحكومة القادمة، حتى ال يتحول إلى 

  13/3/2009الرأي، األردن، 
  

   مستشفى لألمراض النفسيةإلى قتل مقدسياً إسرائيلياتحيل تل أبيب محكمة  .23
قضية اسرائيلي من اصل فرنسي اعترف بطعن سائق سيارة قررت محكمة اسرائيلية تنظر في : أبيبتل 

، ان المتهم ال يمكن "العرب مثل الحيوانات" وهو يقول ان 2007اجرة فلسطيني حتى الموت عام 
  .محاكمته ألسباب تتعلق بحالته النفسية



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1372:         العدد       13/3/2009الجمعة  :التاريخ

وافادت اذاعة الجيش االسرائيلي ان محكمة تل ابيب قررت احالة جوليان سوفير على مستشفى 
وخالل استجوابه، قال سوفير انه المسيح، مضيفا انه . مراض النفسية لعالجه بدالً من محاكمتهلأل

وأفاد في اعتراف للشرطة عقب العثور على جثة سائق التاكسي . تصرف استنادا الى اسباب قومية
م عا) مايو(الذي يتحدر من القدس الشرقية، في شقته في ايار )  عاما35(الفلسطيني تيسير كركي 

قررت ان أقتل : "واضاف". العرب كالحيوانات، ليس لهم روح. لقد كان قتله كقتل اي حيوان: "2007
  ".عربياً لمجرد انه عربي

فرانس "وصرحت في مكالمة هاتفية مع وكالة ". هذا قرار غير عادل: "ودانت شقيقة تيسير الحكم وقالت
. ما اعترف بأنه قتل شقيقي ألنه عربيكيف يتم اعتباره غير صالح للخضوع للمحاكمة عند": "برس

  ".دم تيسير لن يذهب هدراً"وأكدت ان ". سنتقدم باستئناف
  13/3/2009الحياة، 

  
  أنفاق أرضية إسرائيلية في حيفا لحماية المواد الكيماوية الخطيرة: اإلذاعة اإلسرائيلية .24

فاق أرضية فـي مدينـة حيفـا        إقامة أن ) إسرائيل(كشفت وسائل اإلعالم العبرية النقاب عن بدء         - حيفا
، التي تضم العديد من المنـشآت       )1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة      (الساحلية االستراتيجية   

االستراتيجية، ال سيما مصفاة البترول وغيرها من المصانع الكيماوية، وذلك خشية تعرضـها لقـصف               
إن عدة أنفاق تُقام في مدينة حيفا ومنها مفرق         :" وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية   .صاروخي في أي حرب مقبلة    

  ".البنى التحتية في منطقة خليج حيفا، التي ستضم أنابيب النفط ومادة األمونيا ومواد كيماوية خطرة
في حيفا مؤتمراً دولياً حول إقامة      " التخنيون"وفي السياق ذاته؛ عقد في معهد الهندسة التطبيقية اإلسرائيلية          

ار الشوارع في مختلف أنحاء الدولة العبرية، بمشاركة وزير البنى التحتية بنيامين بـن              أنفاق منفردة بجو  
  .اليعازر، دون أن يكشف عن الهدف من هذه األنفاق

  13/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   قانون المواطنة الذي شتت عشرات آالف العائالت الفلسطينيةإللغاء التماسات أربعة .25
 قـانون   إللغـاء ، في االلتماسات التي قُدمت      اإلسرائيليةر المحكمة العليا    تنظ : زهير اندراوس  -الناصرة  

، والذي يمنع لم الشمل بين الفلسطينيين مـواطني         2003المواطنة والدخول الى اسرائيل، الذي سن عام        
دولة اسرائيل والفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة او اي مواطن من الـدول المعرفـة                 

  .لبنان وسورية والعراق وايران: في القانون االسرائيلي' عدوة'ل كدو
يجلس في الهيئة القضائية التي ستبت في القضية ثالثة قضاة اعربوا في الماضي عن تاييدهم اللغاء هذا                 

  .القانون، وثالثة قضاة عارضوا تدخل المحكمة والغاء القانون
، ان القـانون    2006ند ليفي، في قرار المحكمة من العام         بينما كتب القاضي السابع، وهو القاضي ادمو      

يمس بشكل كبير في حقوق دستورية، ولكنّه من االفضل اتاحة الفرصة للكنيست لتغيير القـانون الـذي                 
  .يعتبر قانونًا مؤقتا

ان هذا القانون هو االكثر عنصرية في       ' عدالة'وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز         
وعمليا، يمنع القـانون    . يل، وال يوجد قانون كهذا في الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية في العالم            اسرائ

المواطنين العرب من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط األسرية واالجتماعية والثقافيـة               
ويحرمهما من الحـق فـي      ويشتت هذا القانون شمل عشرات االف العائالت الفلسطينية         . مع ابناء شعبهم  

العيش مع عائالتهم، كما يحرم عشرات االالف من الفلسطينيين الذين يعيشون داخل اسرائيل من تلقـي                
 .الحقوق االجتماعية كالتامين الصحي والخدمات الضرورية االخرى

  13/3/2009القدس العربي، 
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  إخطارات جديدة لهدم منازل في القدس القديمة  .26
سلمت دائرة التنظيم والبناء في البلدية االسرائيلية للقدس امس عددا من اصحاب : س محمد يون-رام اهللا 

وقال . البيوت العربية في البلدة القديمة وجبل المكبر اخطارات بهدمها بحجة اقامتها من دون ترخيص
  .مسؤولون في مؤسسات المدينة ان سبعة مواطنين على االقل تسلموا امس اخطارات بهدم منازلهم

أن السلطات اإلسرائيلية أعادت امس فتح ملف منطقة ) وفا(كرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية وذ
برج اللقلق المالصقة لسور القدس من جهة باب الساهرة، وسلمت سبع عائالت مقدسية أوامر هدم 

سلطات أن األوامر تهدف الى وضع يد ال«واعتبر سكان في المنطقة . لمنازلها بحجة عدم الترخيص
وأضافوا أن . » دونما16ًاإلسرائيلية على األراضي المحاذية لسور القدس والتي تزيد مساحتها عن 

جمعيات يهودية استيطانية تعتزم إقامة بؤرة استيطانية تضم عشرات الوحدات السكنية االستيطانية، 
قرب مركز البريد في إضافة إلى حفر نفق من تحت السور ليصل المنطقة المستهدفة إلى خارج األسوار 

  .شارع صالح الدين
وتشن بلدية القدس حملة غير مسبوقة في حجمها على البيوت العربية في المدينة لتحقيق اهداف سياسية، 

وقال المحامي احمد . في مقدمها تقليص عدد السكان العرب وتعزيز الوجود اليهودي في المدينة
ان البلدية وزعت في » الحياة«ود عباس لـ الرويضي رئيس وحدة القدس في مكتب الرئيس محم

 بيتا في حي سلوان، ثم 88 بيت في المدينة بدأتها بـ100االسابيع االخيرة اخطارات بهدم اكثر من 
  .امتدت الى البلدة القديمة وجبل المكبر

ذه ان ه» الحياة«وقال رئيس دائرة الخرائط في جميعة الدراسات العربية في القدس خليل التوفكجي لـ 
في سلوان، والبلدة القديمة، وحي الثوري، وبرج » الحوض المقدس«الحملة تشمل المنطقة المسماة 

واضاف ان مئات اخطارات الهدم والمخالفة سلمت الى . اللقلق، وجبل المكبر، والشيخ جراح وغيرها
  .مواطنين في هذه االحياء في االسابيع االخيرة

ويضطر اهالي مدينة .  الف بيت مقام من دون ترخيص20-15ين واعلنت دوائر البلدية ان في القدس ب
 الفا الى اقامة بيوت من دون ترخيص لرفض السلطات االسرائيلية منحهم 280القدس العرب وعددهم 

وقال التوفكجي ان هدم المنازل جزء من سياسية التضييق على  .تراخيص بناء في كثير من احياء المدينة
تركت اسرائيل المواطنين العرب في الكثير من احياء «: واضاف. ة من المدينةالمواطنين ودفعهم للهجر

وتركز البلدية .  »القدس بين خيارين، اما البناء من دون ترخيص، او هجر المدينة، فاختاورا الحل االول
ودية حملتها في هذه المرحلة على بلدة سلوان التي تدعي جماعات دينية يهودية انها مقامة فوق مدينة يه

 منزال في حي البستان في سلوان 88وقررت البلدية قبل اسبوعين هدم . تاريخية تسمى مدينة داود
  .بدعوى عدم الترخيص، واعلنت انها ستقيم حديقة وطنية مكان البيوت المهدومة

  13/3/2009الحياة، 
  

   شجرة زيتون في النقب100االحتالل يهدم منزلين ويقتلع  .27
لية، أمس، منزلين واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في قرية بير الحمام في هدمت الجرافات اإلسرائي

النقب المحتل، وأفادت مصادر محلية بأن الجرافات هدمت منزلين يعودان لكل من حماد أبو عصا، 
  . شجرة زيتون، تعود لنفس العائلة100وسالمة أبو عصا، كما أقدمت القوة على اقتالع 

  13/3/2009الخليج، 
  

  5300 والجرحى 1434عدد شهداء حرب غزة ":  حقوقيتقرير" .28
قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إن استخدام الجيش اإلسرائيلي للقوة المفرطة طوال فترة عملية 
الرصاص المسكوب العسكرية مثل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المدنيين الفلسطينين والمقاتلين من حركة 
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شار تقرير للمركز اعقب تحقيقات في احداث غزة الى أن العملية وأ . حماس والفصائل األخرى
 شخصا بينهم تسعمائة وستون 1434اإلسرائيلية أسفرت عن مقتل ألف وأربعمائة ووأربعة وثالثين 

 مدنيا، بينما قتل ثالثة عشرة إسرائيليا منهم ثالثة مدنيين قتلوا بنيران صواريخ فلسطينية أطلقت 960
 سيدة باالضافة الى سقوط اكثر 121 طفال و288 اضاف التقرير ان من بين القتلى كما . على إسرائيل

 .  طفل1600 جريح وفقا لمصادر وزارة الصحة الفلسطينية من بينهم قرابة الثمانمئة امراة و5300من 
وتركزت مطالب المركز على الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي فيما وصفه التقرير الحقوقي بالجرائم التي 

كما طالب المركز  . ارتكبتها القوات االسرائيلية في هجماتها على غزة سواء البحرية أو الجوية أو البرية
بفتح تحقيق علني لمحاكمة قاتلي كل من نهاد سعدي وعطا يوسف الفلسطينين اللذين تعرضا للتعذيب 

 التي 1984 التفاقية عام خالل اعتقال اسرائيل لهما، وتقديم المتهمين من إسرائيل إلى المحاكمة طبقا
  . تجرم التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية والعقاب

إال أن متحدثا عسكريا اسرائيليا رد على التقرير بأن الجيش بذل كل جهد ممكن لتقليل إلحاق أى أذى 
كما أشار بيان . بالمدنيين إلي الحد االدنى من خالل إطالق التحذيرات إلى السكان قبل شن الهجمات

جيش اإلسرائيلي إلى ماوصفه باستخدام حماس لمدنيين كدروع بشرية بأنه أمر البد من التحقيق فيه من لل
  . قبل المنظمة الحقوقية الفلسطينية

  13/3/2009بي بي سي 
  

  االحتالل يشن غارات على األنفاق ويستهدف زوارق الصيد في القطاع .29
ة من الغارات على الشريط الحدودي مع شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس سلسـل: غزة

 .مصر، واستهدفت الطائرات بأكثر من صاروخ األنفـاق في حي يبنا في رفـح جنوب قطاع غـزة
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات االحتالل قصفت منطقة األنفاق في رفح جنوب وتسبب القصف في 

وفي ذات  .ادر طبية عن وقوع إصاباتإحداث أضرار مادية في منازل المواطنين، فيما لم تبلغ مص
السياق فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض البحر نيران رشاشتها تجاه منازل 

 .الفلسطينيين، وقوارب الصيادين على شاطئ شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
 13/3/2009السبيل، األردن، 

  
   ألف فلسطيني شمال القدس60الجدار يأسر ": الرام"رئيس بلدية  .30

 ألفا من أهالي الرام عن 60 ذكر رئيس البلدية، سرحان ساليمة، أن الجدار يفصل اآلن نحو :رويترز
المدينة المقدسة، وقال إن الكثير من المشاريع الصغيرة أغلقت نتيجة لذلك، واعتاد آالف الفلسطينيين 

/ ة البريد، وقال إنه حين أغلق المعبر أخيرا في منتصف فبرايرالعبور يوميا عبر حاجز في قطاع ضاحي
" إسرائيلية"وعلى الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح  .شباط لم يؤثر سلبا في البلدة فحسب بل قتلها

لدخول القدس المحتلة اآلن، استخدام حاجز قلنديا مما يزيد الضغط على عنق زجاجة يمر عبره 
وقال ساليمة، إن نحو خمسة آالف طالب من  .لى المدينة للعمل أو الدراسةاألشخاص الذين يذهبون إ

المنطقة يحتاجون إلى الذهاب للقدس يوميا للدراسة ويعني مرورهم عبر نقاط التفتيش أن الرحلة تستغرق 
من أن يخسروها قريبا " اإلسرائيلية"ويخشى سكان الرام الذين يحملون بطاقات الهوية  .اآلن نحو ساعتين

  .ألنهم يعيشون اآلن خارج البلدية
  13/3/2009الخليج، 
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  االحتالل درب وحدات خاصة لمواجهة نضال األسرى ": األسرى للدراسات" .31
أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة السجون اإلسرائيلية تنتهك وبشكل خطير :  ضياء الكحلوت-غزة 

تي تحفظ حياة األسير وممتلكاته بالنسبة لكثير من االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ال
 .األسرى العرب والفلسطينيين أثناء اعتقالهم

العبرية، عن أن وحدة تدخل خاصة تابعة » هآرتس«واعتبر المركز أن كشف تحقيق أجرته صحيفة 
دا في من قرية صي)  عاما30(لسجون االحتالل، قتلت قبل عام ونصف العام األسير محمد صافي األشقر 

، خالل عملية اقتحام للسجن كان الهدف منها » كتسيعوت-النقب «الضفة الغربية المحتلة، في سجن 
 .السجانين في السجن» رفع معنويات وجاهزية«

وأكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال 
الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية األسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم، ومن هذه 

وانتهاكا وتدريبا ومعدات تسمى وحدة متسادا، هذه الوحدة تحمل سالحا غير قاتل ولكنه خطير قد يودي 
بعين أسير ويقعده عشرات األيام يعاني من األلم جراء الطلقات الخاصة التي يستخدمونها، في سابقة غير 

دة تقتحم غرف األسرى ليالً، وتدخل مقنّعة ومسلحة وتمارس اإلرهاب معهودة وجديدة، هذه الوح
ومصادرة الممتلكات الخاصة، حتى ألبوم الصور العائلي واألوراق والرسائل من األهل، وتخلط 

 .محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على المالبس وتخلط الحابل بالنابل
 13/3/2009العرب، قطر، 

  
   فك االرتباط المالي بين السلطة واالحتالل السبيل الوحيد لنجاح الحوار :لستار قاسمعبد ا .32

أكد الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس أنه إذا أرادت :: نابلس
لكيان الفصائل الفلسطينية نجاح الحوار الوطني بشكل أسرع وأقوى، فإن عليها فك االرتباط مع ا

  .الصهيوني والبحث عن مصادر مالية أخرى
ما دمنا ): "3-12(اليوم الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال قاسم في تصريحٍ خاص أدلى به لـ

نأخذ رواتب من الدول الغربية فنحن لن نتفق، ألن شرطها أال تتفق الفصائل الفلسطينية الستمرار ضخ 
  ".فلسطيني فلسطيني" األموال هي العائق األول في توقيع أي اتفاق ، مشددا على أن"األموال للسلطة

في البداية يجب أن أقرأ ورقًا ومن : "وحول إمكانية مشاركته في منصب في أي حكومة قادمة، رد قائالً
 .ثم أقرر، وإذا كان مطلوب مني أن أشارك في هيئة تعترف بدولة االحتالل فأنا لن أشارك

  12/3/2009عالم، المركز الفلسطيني لإل
  

   توغالت يوميا6االحتالل يجتاح الضفة بمعدل ": تقرير" .33
 شهدت عملية التوغل التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، تصعيداً ملحوظاً :رام اهللا

  . في األيام األخيرة بلغت في معدلها نحو ستة توغالت يومياً
لية توغل على األقل، في معظم مدن الضفة الغربية وبلداتها فقد نفذت قوات االحتالل أربعين عم

الجاري، حسب توثيق  مارس/ومخيماتها، خالل األسبوع الواقع بين الخامس والحادي عشر من آذار
  .أمسالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي الصادر 
قتحام في أرجاء مختلفة؛ فقد اختطفت وبينما استمرت قوات االحتالل في ممارسة أعمال التوغل واال

  .خالل توغالتها تلك، أربعة وخمسين مواطناً فلسطينياً، في وتيرة تصعيد ملحوظة
  13/3/2009صحيفة فلسطين، 
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   سويدياً من زيارة قطاع غزة  عمالمنع وفداالحتالل ي": عمال فلسطين" .34
عمالياً سويدياً رفيع المستوى من زيارة قطاع منعت السلطات اإلسرائيلية امس وفداً نقابياً :  د ب أ-غزة 
الوفد السويدي كان مقرراً أن "في بيان صحفي إن " االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين"وقال . غزة

تم ترتيب "وذكر االتحاد ". يناقش مع مسؤولي االتحاد الفلسطيني في غزة تنفيذ برامج تعاون مشتركة
لى أن السلطات اإلسرائيلية منعتهم من دخول قطاع غزة من معبر بيت ، مشيرا إ" زيارة الوفد منذ فترة

  .حانون رغم استكمال إجراءاتهم
تم تأكيد استمرار التعاون واستمرار دعم اتحاد عام السويد لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "وأضاف 

املة والعمل على دمجها في في تأهيل الكادر النقابي في االتحاد العام وإنشاء نشاطات تخص المرأة الع
  ".العمل النقابي

  13/3/2009الدستور، 
  

  304إرتفاع ضحايا الحصار إلى  .35
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة أن ثالثة مرضى فلسطينيين توفوا أمس نتيجة :  حامد جاد-غزة

 304سرائيلى إلى منع االحتالل سفرهم الى الخارج لتلقي العالج ليرتفع بذلك عدد شهداء الحصار اإل
  .شهداء منذ بداية الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على أهالي قطاع غزة 

  13/3/2009الغد، األردن، 
  

   األمريكية التي قتلتها الجرافة اإلسرائيليةكوري فيلم يصور يوميات راشيل .36
ذي قدم في المسابقة  االسرائيلية سيمون بيتون ال- للمخرجة الفرنسية "راشيل"يصور شريط : باريس

 في باريس مساء أول من أمس، حياة وموت راشيل كوري االميركية "افالم الواقع"الرسمية لمهرجان 
الناشطة من اجل السالم التي قتلتها جرافة اسرائيلية فيما كانت تتصدى لعملية جرف احد المنازل في 

   .قطاع غزة
يلودرامية حيث ينقل في صورة رائعة انجزها والفيلم عبارة عن تحقيق متأن يبتعد عن أي نفحة م

الفرنسي جاك بوكان كتابات راشيل التي تعكس ما انطوت عليه روحها وافكارها في االيام التي سبقت 
  .2003) مارس( آذار 16موتها في 

  13/3/2009الحياة، 
  

  عاهل األردن والرئيس المصري يؤكدان أهمية تحقيق التوافق الفلسطيني .37
 عبداهللا الثاني والرئيس المصري محمد حسني مبارك ضرورة تحقيق العاهل األردنيأكد :  بترا–العقبة 

  .التضامن العربي بما يخدم المصالح العربية العليا ومواجهة التحديات المشتركة
 والرئيس مبارك خالل لقاء ثنائي عقداه في العقبة امس تبعه مباحثات موسعة العاهل األردنيواتفق 

المسؤولين األردنيين والمصريين، على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، بما حضرها عدد من 
يصب في تعزيز العمل العربي المشترك، وبلورة مواقف موحدة للتصدي للتحديات التي تواجهها األمة، 

لك وأكد الزعيمان أهمية تحقيق التوافق الفلسطيني، الن ذ.مؤكدين حرصهما على تعميق التعاون العربي
يخدم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، ويعزز من آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في 

   .نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
  13/3/2009الرأي، األردن، 
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 "إسرائيل"المبادرة العربية موجودة شرط أن تلتزم بها : بثينة شعبان .38
تحدثت المستشارة السياسية واإلعالمية لدى الرئاسة السورية، بثينة شعبان، :  جروس سعاد-دمشق 

أمس، عن القمة العربية المصغرة التي عقدت في الرياض أول من أمس، وأكدت أن األجواء كانت 
التأكيد خالل هذه القمة على مرجعية الحقوق العربية المغتصبة من "وقالت أنه قد جرى . إيجابية وبناءة

، كما تم التأكيد على حق المقاومة لالحتالل، وهو حق مشروع، وعلى ضرورة دعم المقاومة "إسرائيل"
هي العدو، والتصرف تجاهها " إسرائيل"وفي إطار هذا المنظار ال بد من اعتبار .. في مواجهة االحتالل

صاالت بين بعض الدول وعن الموقف من فصائل المقاومة الفلسطينية وإمكانية قيام ات". على هذا األساس
.. والمقاومة تتحاور في مصر وبرعاية مصرية.. الجهود مستمرة: "وهذه الفصائل، قالت الوزيرة شعبان

أنا ال أقول إن الحوار اختتم، وإن النتائج كلها على الطاولة، .. هذه القمة فتحت أبوابا لكل هذه المسائل
توح، ولكن أهمية ما جرى التأسيس للمتابعة ولكن أقول كل النقاط نوقشت وبصدر مفتوح وبعقل مف

المبادرة العربية موجودة، ولكن بشرط أن يقبلها الطرف : "وبشأن المبادرة العربية، قالت شعبان". القادمة
، نحن اقترحنا المبادرة، ولكن "إسرائيل"الذي قتل المبادرة هو . اإلسرائيلي، فالمبادرة ليست فقط للعرب

مجازر وجرائم، وبرأيي المبادرة موجودة، ولكن بشرط أن تلتزم بها .. عد المبادرةب" إسرائيل"ماذا فعلت 
 "".إسرائيل"

  13/3/2009الشرق األوسط، 
  

  استياء مصري من استمرار االعتقاالت في الضفة .39
أبدى مسؤول مصري موثوق به، استياءه من االعتقاالت التي قامت بها :  جيهان الحسيني-القاهرة 

مهما كانت االسباب التي استدعت ذلك كان يجب إرجاء القيام بهذه : "ل من أمس وقالالسلطة مساء أو
نريد خطوات تدفع الحوار الى امام وتعززه، وال : "، مضيفاً"الخطوة النعكاساتها السلبية على عمل اللجان

ية في رام اهللا ، مستنكرا هذه الخطوة التي قامت بها السلطات االمن"نريد تسميم االجواء بل نريد تلطيفها
  .والتي رأى أنه ليس لها ما يبررها مهما كانت االسباب

  13/3/2009الحياة، 
  

  وزراء الصحة العرب يقررون تأهيل القطاع الصحي في غزة .40
قرر وزراء الصحة العرب دعم وااللتزام بالقرارات التي اتخذت في القمة العربية والقرارات : الوكاالت

جاء ذلك خالل .  العربي من توفير الرعاية والغذاء والدواء لسكان غزةالتي اتخذها المجلس الوزاري
  . الذي عقد، أمس، في دمشق33جلسات مؤتمر وزراء الصحة العرب في دورته الـ 

سيما بحوث، . من جانبها طالبت األمين العام المساعد للشؤون االجتماعية في جامعة الدول العربية د
ة اإلسرائيلية في قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي بوقفة مسؤولة بضرورة اإلدانة الحازمة للمحرق

وأعلنت إن اللجنة العربية الصحية للطوارئ وضعت . كمجرمي حرب" اإلسرائيليين"لمحاكمة المسؤولين 
  .خطة تحرك إلعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في غزة

  13/3/2009الخليج، 
 

  ال الفلسطينيينبشأن حقوق األطف" إسرائيل"انتقادات لـ .41
باالنتهاك الصارخ لحقوق األطفال " إسرائيل"اتهمت الدول العربية وكوبا، أمس األول األربعاء، : رويترز

 الفلسطينيين خالل المحرقة، وقال موفد يمني، تحدث نيابة عن الدول العربية بمجلس حقوق اإلنسان، إن 
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إنه كان يهدف لوقف " إسرائيل"وم الذي تقول األطفال كانوا الضحايا الرئيسيين لها، وأضاف إن الهج
  .إطالق الصواريخ يمثل انتهاكا لكل القوانين اإلنسانية

  13/3/2009الخليج، 
    

   تنفيذ ثالثة مشاريع رئيسية إلعادة إعمار قطاع غزةمؤسسة محمد بن راشد تعلن .42
لة اإلمارات العربية أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية في دو: دبي

المتحدة، في مؤتمر صحفي تم عقده صباح أمس في دبي، عن تنفيذ ثالثة مشاريع رئيسية إلعادة إعمار 
مليون دوالر أمريكي تشمل إعادة بناء شبكة ) 17( مليون درهم 63قطاع غزة بتكلفة إجمالية قدرها 

للشرب والزراعة ومساعدة الصيادين في الصرف الصحي وإنشاء المرافق الالزمة لتوفير المياه الصالحة 
  . مختلف مناطق القطاع

ومن جهته، قال هزاع محمد القحطاني، إن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود الكثيرة التي تقوم بها 
 مليون درهم، وسترتفع هذه المساعدات 640اإلمارات في دعم أهالي غزة حيث بلغت المساعدات 

  . مليون درهم700بمشاريع المؤسسة إلى أكثر من 
  13/3/2009دنيا الوطن 

  
   "سرائيلإ"ـمريكا تهدد بوقف المساعدات ألي حكومة ال تعترف بأ .43

قال دبلوماسيون إن الواليات المتحدة يمكن ان تجمد مـساعدات للـسلطة            :  زهير اندراوس  -الناصرة    
بـاس وحركـة حمـاس      الفلسطينية بمئات الماليين من الدوالرات إذا شكل الرئيس الفلسطيني محمود ع          

  .حكومة وحدة ال تلبي شروطها، وشروط اللجنة الرباعية
 إذا  -وقالوا إن حجم المـساعدات      . وأضافوا أن إدارة الرئيس باراك اوباما ستراجع عالقاتها مع السلطة         

 التي ستحصل عليها من واشنطن وكيفية تقـديمها سـيعتمدان علـى تـشكيل               -قدمت مساعدات أصال    
  .الفلسطينية الجديدةوسياسات الحكومة 

في إشـارة   ' لن نمانع في المصالحة إذا كانت حماس مستعدة التخاذ خطوات محددة          'وقال مسؤول غربي    
ـ              " إسـرائيل "إلى المطالب الغربية الثالثة لحركة المقاومة اإلسالمية بالتخلي عن السالح واالعتـراف بـ

  .وااللتزام باتفاقات السالم الموقعة مع الدولة العبرية
فسيتعين علينا العودة إلى الوراء والسؤال عما إذا كان         ) ..إلى الحكومة (لكن إذا انضمت حماس     'ضاف  وأ

  '... .بإمكاننا تقديم أموال للسلطة الفلسطينية
وقال المسؤولون الغربيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن اسمائهم إن مراجعة المـساعدات قـد                

لميزانية األمريكية للسلطة الفلسطينية عالوة علـى تعليـق برنـامج           تسفر عن تعليق الدعم المباشر من ا      
  .تدريبي لقوات األمن التابعة لعباس في الضفة

وقال المسؤولون الغربيون إن نتيجة المراجعة األمريكية ستعتمد إلى حد كبير على من سيـشارك فـي                 
  .الحكومة االئتالفية بين حماس وفتح وعلى البرنامج الذي ستتبناه

لب المساعدات األمريكية للفلسطينيين موافقة الكونغرس الذي يتمتـع فيـه المـشرعون المؤيـدون               وتتط
  .بنفوذ واسع" إسرائيل"لـ

االسرائيلية نقال عن دبلوماسـيين اسـرائيليين وغـربيين ان وزيـرة            ' هآرتس'من جهتها قالت صحيفة     
وبالتحديد الرئيس الفلسطيني محمـود     الخارجية االمريكية، هيالري كلينتون، حذرت السلطة الفلسطينية،        

وعددا من الرؤساء العرب، خالل زيارتها للمنطقة قبل نحو اسـبوع، مـن ان قيـام                ) ابو مازن (عباس  
حكومة وحدة فلسطينية ال تستجيب لشروط الرباعية الدولية سيدفع الواليات المتحدة الى الغـاء قرارهـا                

  . قطاع غزة حسبما تعهدت في قمة شرم الشيخ مليون دوالر العمار900تقديم مساعدات بقيمة 
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واكدت وزيرة الخارجية االمريكية في مؤتمر شرم الشيخ وفي قمة وزراء خارجية الناتو التي عقدت في                
العاصمة البلجيكية، بروكسل، االسبوع الماضي، لقادة اوروبيين وعرب بأن الواليات المتحدة االمريكيـة             

وقالت كلينتون في هذا الـسياق ان       . ع المقاطعة عن حركة حماس    تعترض على اي مبادرة تسعى الى رف      
  . هذه ليست خطوة حكيمة ولن تساعد في شيء، وهذا يضر بكل ما نحاول تحقيقه، على حد تعبيرها

13/3/2009القدس العربي،   
  

   تمنع دول الخليج من تحويل اموال لغزة بواسطة هيئة مستقلةكلينتون": هآرتس" .44
 االسرائيلية، نقال عن دبلوماسيين اسرائيليين وغربيين      هآرتس  صحيفة  ذكرت :دراوسزهير ان  - الناصرة

ان وزيرة الخارجية االمريكية، هيالري كلينتون سمعت من وزراء خارجية عدد من دول الخليج العربي               
وذلـك  عن نيتهم اقامة جهة مالية مستقلة يتم من خاللها ايصال االموال المعدة العادة اعمار قطاع غزة،                 

لكي ال يقوموا بتحويل االموال الى حكومة تصريف االعمال التي يرأسها الدكتور سـالم فيـاض عـن                  
وردت كلينتون بحزم على مبادرة الدول الخليجية وقالت ان كل تبرع           . طريق الهيئات الدولية القائمة اليوم    

اخرى لتحويل االموال من شأنها     مالي يجب ان يصل فقط الى السلطة الوطنية الفلسطينية، الن اي طريقة             
ان تؤدي الى تقوية حركة حماس في الشارع الفلسطيني، وهاجمت وزيرة الخارجية االمريكية الـوزراء               
العرب وقالت لهم ان اقتراحكم غامض، وال يساهم بالمرة بتقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، علـى حـد                 

  .تعبيرها
13/3/2009القدس العربي،   

  
  مريكية تشترط فياض رئيسا لحكومة الوحدة الفلسطينية القادمة اإلدارة األ .45

سالم " ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية ان وزير الخارجية االمريكية هيالري كلينتون اشترطت تعيين             
رئيسا للوزراء في اي حكومة فلسطينية قادمة كشرط اساسي العتراف الواليات المتحـدة بتلـك               " فياض

  . دات المالية الى السلطةالحكومة ونقل المساع
ان الواليات المتحدة نقلت رسالة الى حماس من خالل         "وأكدت مصادر دبلوماسية غربية حسب الصحيفة       

ليسوا " تكنوقراطيين"وإن كانت حكومة الوحدة ستتشكل من       "محفل اوروبي يقيم اتصاالت مع الحركة بانه        
  ". اتصاال مع أي من اعضائها باستثناء فياضاعضاء في فتح وحماس ، فان الواليات المتحدة لن تعقد

12/3/2009الدستور،   
  

  ال تتخلوا عن حلم الدولة:  للشباب الفلسطينيينكلينتون .46
شاركت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون خالل زيارتها للضفة الغربيـة             : وكاالت –رام اهللا   

وأكدت .  إلى الجيل الجديد في المناطق الفلسطينية      في الفترة األخيرة في برنامج تليفزيوني فلسطيني موجه       
  .كلينتون في ردها على سؤال على أهمية التعليم والتمسك باألمل والحلم بإقامة الدولة الفلسطينية

وأكدت كلينتون بأن إدارة أوباما مصممة على تحقيق السالم في المنطقة وملتزمة بالحـل القـائم علـى                  
لقد التقيـت   .  بعض التغيرات والواليات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين       ال بد من حصول   «وقالت  . دولتين

نحن ملتزمون بالعمل علـى تحقيـق حـل         . بالقيادتين الفلسطينية واٍإلسرائيلية ونقلت إليهما نفس الرسالة      
  .»الدولتين

. نيينكما أكدت هيالري كلينتون أنها ستعمل على تعزيز العالقات بين المواطنين األميـركيين والفلـسطي        
  .وقالت إنها سوف تسعى إلى زيادة فرص الفلسطينيين للدراسة بالواليات المتحدة

13/3/2009الوطن، قطر،   
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  بشأن حقوق األطفال الفلسطينيين" إسرائيل"انتقادات لـ .47
باالنتهاك الصارخ لحقوق األطفال    " إسرائيل"اتهمت الدول العربية وكوبا، أمس األول األربعاء،        : رويترز
نيين خالل المحرقة، وقال موفد يمني، تحدث نيابة عن الدول العربية بمجلس حقوق اإلنسان، إن                الفلسطي

إنه كان يهـدف لوقـف      " إسرائيل"األطفال كانوا الضحايا الرئيسيين لها، وأضاف إن الهجوم الذي تقول           
ة عـن دول حركـة      وقالت كوبا التي تحدثت نياب    .  إطالق الصواريخ يمثل انتهاكا لكل القوانين اإلنسانية      

القـوة  "قتلت عددا كبيرا من األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة باسـتخدام            " إسرائيل"عدم االنحياز، إن    
  ". المفرطة وبشكل غير مميز

13/3/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل"المؤيدة لـ  جماعات الضغط اليهوديةىهجوما حادا علتشارلس فريمان يشن  .48
 السفير السابق شارلز فريمان الذي سحب ترشيحه لمنـصب رئـيس            شن:  عاصم عبد الخالق   -واشنطن  

مجلس االستخبارات القومي االسبوع الماضي هجوما حادا علي جماعات الضغط اليهودية اللوبي المؤيدة             
بسبب الحملة التي شنتها ضده بعد ان رشحه الرئيس باراك أوباما للمنصب ممـا اضـطره                " إسرائيل"لـ

 وقد أصدر فريمان وهو سفير سابق وباحـث سياسـي ومفكـر             إلنهاء الزوبعة، لالعتذار عن عدم توليه     
مخضرم بيانا أمس وجه فيه انتقادات حادة الي اللوبي اليهودي الذي وصفه بانه يستخدم تكتيكـات غيـر                  

 وقال إن اللوبي لجأ أيضا الي عمليات انتقاء مضللة ألقواله           نزيهة وبذيئة بما فيها عمليات اغتيال معنوية      
ـ     مش حول قوله إن عمليات القمع االسـرائيلي للفلـسطينيين ال        " إسرائيل"يرا لما نشرته الصحف المؤيدة ل

  . يبدو أن لها نهاية وأنها تعرقل السالم في الشرق األوسط
. وأضاف أن اللوبي لجأ كذلك الي تشويه فج لما هو مسجل واختالق أكاذيب مع تجاهل كامـل للحقيقـة                  

ن هدف هذا اللوبي هو السيطرة علي العملية السياسية من خالل ممارسة الفيتـو              وأكد الباحث األمريكي أ   
واستبعاد أي وكل البدائل التخاذ قرار مـن        . أو االعتراض علي تعيين أشخاص ال يقبلون وجهات نظره        

وكان دينيس بلير مدير االستخبارات     . خالل األمريكيين والحكومة األمريكية ليست علي هوي هذا اللوبي        
، أي بلير ، طنية قد أعلن بنفسه أمام مجلس الكونجرس أن فريمان اعتذر عن عدم تولي المنصب وأنه              الو

  .يأسف للغاية لهذا القرار
13/3/2009األهرام،   

  
  غالوي يدعو الشعوب العربية إلى تغيير قادتها    .49

 العربيـة إلـى     إلى قطاع غزة النائب البريطاني جورج غالوي الشعوب       " شريان الحياة "دعا رئيس قافلة    
تغيير اتجاهات قادتها أو تغيير القادة أنفسهم، وذلك في إطار إشارته إلى الفصام الظاهر بين هذه الشعوب                 

  .وقادتها إزاء القضية الفلسطينية
وجدد التأكيد على أن القافلة ترمي للحث على تقديم المساعدات للفلسطينيين المحاصرين وأنهـا سـعت                

  .يمكن أن يتم كسره، إذا كان اإلنسان يتميز باإلصرار الكافيإلظهار حقيقة أن الحصار 
قائـد  "  وفي سياق متصل أكد غالوي أن رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيـة هـو    

  ". والرئيس محمود عباس ال ينقصه التمويل. شرعي، والحصار مفروض على غزة وليس على رام اهللا
12/3/2009الجزيرة نت،   

   
  خبراء دوليون يبحثون في لندن منع تهريب أسلحة إلى غزة   .50

تحتضن لندن اليوم الجمعة مؤتمرا خاصا بمنع تهريب األسلحة إلى قطاع غزة يشارك فيه خبـراء                : لندن
واتفق المـشاركون فيـه   . بريطانيا وكندا والواليات المتحدة وهولندا والدانمرك وفرنسا وألمانيا والنرويج   
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وقال نائب وزير الخارجية البريطاني بيل رامـل إن         . ل الرقابة الدولية في هذا المجال     على تطوير وتفعي  
  . مكافحة تهريب األسلحة إلى قطاع غزة تعتبر من العوامل الهامة في تثبيت التهدئة هناك

13/3/2009وكالة نوفوستي،   
  

   بليونيراً خرجوا373تريليونا دوالر خسائر أغنى أثرياء العالم و .51
 خسارة أغنى أثرياء العالم ما يصل إلى 2008شهدت األحداث المضطربة لعام :  محمد خالد-واشنطن 

، وفقدان 2003نصف استثماراتهم وانخفاض متوسط ثرواتهم إلى ثالثة باليين دوالر، أدنى مستوى منذ 
» فوربس«لكن مصيبة أصحاب الباليين التي قدرت . المئات منهم عضويته في نادي البليونيرات

 في المئة من الخسائر التي جلبتها األزمة المالية 4ئرها بنحو تريليوني دوالر لم تتعد ما نسبته خسا
  .واالقتصادية على العالم وخصوصاً أسواق المال والعقار

 793 بليونير لم تتسع الئحة السنة الحالية ألكثر من 1.125وفي حين ضمت الئحة العام الماضي 
وكان .  منهم18 بليونيراً وغيب الموت 373اصف الملتهبة لألزمة ثروات بليونيراً بعدما التهمت العو

 بليونيراً جديداً بعضوية النادي واستعادة ثالثة 38يمكن المحصلة النهائية أن تكون أسوأ لوال التحاق 
  .عضويتهم السابقة

 2.4يرات فوربس، وبلغت القيمة اإلجمالية لثروات أثرى أثرياء العالم في الالئحة الجديدة، بحسب تقد
  . 2008 تريليون دوالر في الئحة 4.4تريليون دوالر منخفضة من 

 أضافوا إلى ثرواتهم 44 بليونيراً، إال أن 650وعلى رغم أن عدد أصحاب الباليين الخاسرين يزيد على 
ونجحوا بفضل مشاريع تراعي حاجة المستهلك إلى االقتصاد في اإلنفاق في أوقات العسرة أو توقع 

 من مئات البليونيرات الذين 80نهيار أو االنسحاب من أسواق المال في الوقت المناسب، ال سيما أن اال
  .فقدوا عضويتهم في النادي تكبدوا خسائرهم في البورصات

  13/3/2009الحياة، 
  

  وميقاتي األول لبنانياً ... الوليد والخرافي أوالن في السعودية والكويت": فوربس" .52
التي تصدر بالعربية من » فوربس«تصدرت المملكة العربية السعودية  الئحة : غزالة دالل أبو-دبي 

وحلَّ .   بليون دوالر52.2دبي، لناحية  أكبر عدد من األثرياء، الذين بلغت ثرواتهم بحسب الالئحة 
في  العربية ألغنى األغنياء 2009أوالً في الئحة » المملكة القابضة«األمير الوليد بن طالل صاحب 

 21 و19  بليون دوالر، متراجعاً من المرتبة 13.3 عالمياً بثروة بلغت 22الدول العربية، وفي المرتبة 
وحل ثانياً في المملكة وفي المرتبة .  باليين دوالر خالل سنة8بليون دوالر السنة الماضية، بخسارة نحو 

  . باليين دوالر9،  بثروة »سفينسكا بتروليم« عالمياً، محمد العمودي صاحب شركة 43
وتلت الكويت السعودية في ترتيب الدول العربية التي تحتوي اكبر حجم من الثروات، واستحوذ ناصر 

 بليون دوالر،  الثالث في الئحة العرب، بعد أن كان في الترتيب 8.1 بثروة 54الخرافي على الترتيب 
  .والر  بليون د14الثاني عربياً و عالمياً السنة الماضية بثروة بلغت 

 بليون 1.2بليون دوالر، تبعه محمد البحر مع 11.5وبلغ إجمالي ثروات الكويتيين المدرجين في القائمة 
  . بليون، ومثلها لقتيبة 1.1دوالر، وبسام الغانم 

عبدالعزيز الغرير :  بليون دوالر، وهم22.1وفي اإلمارات، بلغ إجمالي ثروات المدرجين في القائمة 
 باليين دوالر، وعائلة 3 بليون دوالر، ثم ماجد الفطيم بثروة 4.9 نهيان بثروة ومنصور بن زايد آل
 بليون 1.1 بليون دوالر، وخلف الحبتور 1.8 بليون دوالر، وعبداهللا الفطيم 2.8سيف الغرير بثروة 

  .دوالر
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   بليون دوالر بعد أن كان3.1 عالميا بثروة بلغت 196 واحتل نصيف ساويرس في مصر المرتبة 
 باليين دوالر ليتقاسم معه من 3السنة الماضية في المرتبة الثالثة عربيا، تبعه شقيقه نجيب ساويرس بـ

 بليون 1.7 باليين أيضا وانسي ساويروس3 بثروة 205الدول العربية اإلماراتي ماجد الفطيم المرتبة 
بليون دوالر7.8وبلغ إجمالي ثروات األغنياء في مصر . دوالر .  

ن احتل نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي المركز األول بين أثرياء لبنان بثروة بليوني دوالر لكل وفي لبنا
 بليون دوالر، بعد 1.4وحّل سعد الحريري ثانياً بثروة .  عالميا334ًمنهما، وجاءا مناصفة في المرتبة 

بلغت ثروة كل من  بليون دوالر و3.3أن تراجعت ثروته إلى نصف خالل عام إذ كانت السنة الماضية 
  . بليون دوالر لكل منهما1.1فهد الحريري وبهاء الحريري 

  13/3/2009الحياة، 
  

  اجتياز شروط الرباعية .53
  فايز أبو شمالة. د

أصرت حماس على عدم االعتراف بشروط الرباعية، وحتى هذه اللحظة تتمسك بموقفها، وتـصر مـن                
ة بحكومة فلسطينية وفق هوى الرباعية، ولن توافـق         حيث المبدأ على أنها لن تتحاور، ولن تقبل المشارك        

على تهدئة مع إسرائيل، وفتح المعابر، وفك الحصار وفق شروط الرباعية، وتقول لمن يـشترط عليهـا                 
: الموافقة على شروط الرباعية لبدء الحوار، وحسن الجوار، وفتح المعابر، وفك الحصار مثلها العربـي              

كب رجال حماس حصان المقاومة، وأمسكوا بلجام الثوابت الفلسطينية،         أعلى ما في خيلكم أركبوه، فقد ر      
  . ال للشروط: وصهلوا في الميدان

الذين اشترطوا على حماس لم يقعدوا مكتوفي األيدي، بل سعوا بكل ما أوتوا من قوة كل الفترة الماضية                  
سام فلسطيني داخلي، وما تـال  الممتدة من تاريخ فشل حكومة الوحدة الوطنية، وما أعقبها من اقتتال، وانق           

ذلك من حصار، وإغالق معابر، حتى جاءت الحرب على غزة بما تحمل من معانٍ، ورسائل ليس أقلهـا                  
فرض شروط الرباعية بالقوة العسكرية على حماس إن لم يكن اقتالعها نهائياً من الجذر، والتخلص مـن                 

  .  عنادها
 هذا المضمار، فلم يدق عنقها، ولم تلو ذراعها ليفرض          حتى اآلن يمكن التسجيل لحماس نقاط انتصار في       

عليها في الميدان االعتراف بشروط الرباعية، ولكنها في الوقت ذاته تحاور في القـاهرة علـى تـشكيل                  
: حكومة وحدة وطنية بهدف فك الحصار، وفك الحصار مشروط بالقبول بشروط الرباعية، وحماس تقول             

  ال، فما العمل؟ 
إما أن تنزاح حركة فتح إلى مواقف حماس، وتوافقـان علـى حكومـة              : ين أمران؛ األول  أمام الفلسطيني 

فلسطينية ال تعترف بشروط الرباعية، وفي هذه الحالة تكون المواجهة فلسطينية إسرائيلية مباشرة علـى               
إعادة صياغة مفهوم الحرب والسالم من جديد، على أن يتم فرض هذا الموقف الفلسطيني الموحد علـى                 

لدول العربية، والتي بدورها ستسهم في الضغط على األطراف الدولية التي أسقطت مـن يـدها ورقـة                  ا
االنقسام المهمة، وفي تقديري أن هذا أمر صعب، ألن أجواء الخالفات الداخلية الفلسطينية ال تسمح بالثقة                

اقف، وألن تكلفة التنكـر     المفرطة بين الطرفين، وألن مفهوم الكرامة الحزبية ال يأذن بالتراجع عن المو           
للشروط الرباعية عالية على من تعود اإلمساك بزمام السلطة، والقيادة، والتعامل مع المجتمـع الـدولي                

  .الذي ما زال يصر على شروط الرباعية بلسان وزيرة الخارجية األمريكية كلينتون
يحات وزيـر الخارجيـة   أن تحترم مواقف حماس المبدئية الرافضة لشروط الرباعية، ـ تـصر  : الثاني

فيها تراجع عن شروط الرباعية ـ والعمل المشترك على صياغة برنـامج سياسـي    " كوشنير"الفرنسية 
يكون مقبوالً إلى حد ما على المجتمع الدولي، ولكنه ال يفرط بالثوابت الفلسطينية، والحقـوق التاريخيـة                 

ذا البرنامج بذكاء، الذي سيمكن الفلسطينيون      للشعب الفلسطيني، ولن تعجز الطاقة الفلسطينية في ابتداع ه        
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من التغلب على انقسامهم، وحصارهم، وفي الوقت نفسه ال يترك الساحة الدبلوماسية نهباً لمدعي السالم،               
تفرض التعاون، والتنـسيق    " فجلن وليبرمان، وبوجي  "والسيما أن العرب أمام حكومة يمينية متطرفة من         

  .الزاوية، وتحقيق نقاط سياسية لصالح القضية الفلسطينيةالفلسطيني والعربي لحشرها في 
12/3/2009  

  
  أوباما وثاني غزواته .54

  منير شفيق
يخطئ من يظن أن العدوان الوحشي الذي شنه جيش الكيان الصهيوني على قطاع غزة لم يأخذ الـضوء                  

رج دبليو بوش ما    فجو. األخضر من الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما قبل شهر من تسلمه الرئاسة           
فهـذا  . كان ليأخذ قرار المشاركة األميركية في العدوان من دون إطالع الرئيس المنتخب أوباما وموافقته             

في األقل، يدخل في التقاليد األميركية التي يطبقها كل رئيس، في قضايا الحرب واألزمات الكبرى، فـي                 
  .التعامل مع الرئيس المنتخب القادم إلى البيت األبيض

لى جانب هذه الحقيقة، ثمة تصريحات رسمية لوزارة هيالري كلينتون، كما ثمـة الممارسـة الفعليـة                 إ
الالحقة بشأن االتفاق األمني الذي وقعته كوندوليزا رايس وتسيبي ليفني بشأن الحصار البحري العسكري              

 غـزة مجـرد     هو في الواقع انتشار عسكري من باب المندب إلى البحر المتوسط، وحصار           (لقطاع غزة   
، يؤكدان أن ممثلين للرئيس المنتخب أوباما شاركوا في المداوالت بشأن االتفاق وتعهدوا بتنفيذه              )الذريعة

  .في عهد الرئيس الجديد
أي . من هنا يمكن القول إن أوباما في أولى غزواته كسر عصاه مع الفلسطينيين والعـرب والمـسلمين                

ومازال يلعب الدور الذي كان سيلعبه جورج دبليو بوش بعد          . مباركة العدوان الصهيوني على قطاع غزة     
وقف إطالق النار، كما تأكد ذلك أثناء زيارة هيالري كلينتون األخيرة ومشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ                

فكل السياسة األميركية مركزة ضد حماس والمقاومة والشعب في قطاع غزة           . »إعمار غزة «الدولي لـ   
لسياسات اإلسرائيلية إلى جانب اإلصرار على دعم محمود عباس وسالم فياض           في مصلحة التماشي مع ا    

  .وفرض سياستها على الفلسطينيين
قبل أن تبدأ رحلته في العالقة بالعرب والمـسلمين كـان           » عصاه«أما ثاني غزوات أوباما التي كسرت       

ـ             سوداني عمـر البـشير     قرار الغرفة األولى في محكمة الجنايات الدولية القاضي باستدعاء الـرئيس ال
  ). تهم7(للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم إبادة ضد اإلنسانية 

فالتصريح الصادر عن الخارجية األميركية الداعم بحماسة للقرار والمصر حتى على عـدم تعليقـه، أي                
ما كانت  تنفيذه فوراً، يكشف بما ال يدع مجاالً للشك أن إدارة أوباما كانت وراء صدور هذا القرار تماماً ك                 

إدارة بوش وراء تحريك القضية ومتابعتها وصوالً إلى وضعها بين أيدي قضاة الغرفة األولى في محكمة                
  .الجنايات الدولية

هاتان الغزوتان تؤشران بوضوح إلى زيف اآلمال والتوقعات واألماني التي وضعها البعض على باراك              
ءات بحـدوث تغييـر جـوهري فـي الـسياسات           وخطاباته ووعوده من إيحا   » لونه«أوباما، وما حمله    

فكل من يعرف آليات تشكل السياسات األميركية، وله دراية بآليات وصول فـرد مـا إلـى                 . األميركية
مستوى أن يرشحه حزبه إلى االنتخابات ألحد مجلسي النواب والشيوخ فـي الكـونغرس ناهيـك عـن                  

ن التغيير سيكون في الشكل وليس في األهداف        المستوى األشد خطورة، أي الترشح للرئاسة، كان متأكداً أ        
بل حدث مثالً مـا بـين       . والتغيير في الشكل أو في أسلوب األداء يحدث مع كل تغيير لرئيس           . والجوهر

عهد الرئيس كلينتون األول وعهده الثاني، وهو ما عبر عنه كل من وزيري الخارجية كريـستوفر فـي                  
مثالً في  . ير في ما بين عهدي جورج دبليو بوش األول والثاني         بل حدث تغي  . األول وأولبرايت في الثاني   

فيما عاد في العهد الثـاني إلـى        » حلف الراغبين «العهد األول أدار ظهره للحلف األطلسي تحت شعار         
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اإلصـالح  «وروسيا والصين، وأدار ظهـره عربيـاً لوعـود          ) األطلسي(استراتيجية التعاون مع الناتو     
  .ر أبعد مدى مما أظهره أوباما حتى اآلنوهذا تغي. »والديمقراطية

هذا يعني أن الحديث عن التغيير ال يعني شيئاً بحد ذاته ويمكن أن يتاجر بـه مـن قبـل كـل مرشـح                        
وإنما المهم البحث عن نوع التغيير المقصود، بمعنى هل         . النتخابات، أو قادم لسلطة وهو ما يحدث عادة       
   يكون في بعض األشكال والتنوع في األداء؟يمس الجوهر واألهداف وطبيعة الشيء، أم

موقف أوباما من موضوع الرئيس البشير ومحكمة الجنايات يحمل األهداف نفسها التـي حملتهـا إدارة                
بوش في السعي إلى تجزئة السودان وتقسيمه عملياً إن عز قانونياً، إلى جانب القـضاء علـى اسـتقالل                   

وهو ما يوجب أن تسقط أوهام الذين وضعوا آمـاالً          . واإلسالميةإرادته ودولته، كما على هويته العربية       
فالرجـل سـيثبت عمليـاً، وبتعمـد      . على وعود أوباما، أو لونه، أو اسم أبيه، أو بضع سنين من منشئه            

وإخالصاً وخدمة لألهداف األميركية العليا في الهيمنـة علـى          » بياضاً«وإرادة، أنه أكثر رؤساء أميركا      
. ، ومن أشدهم، بمن في ذلك كلينتون وبوش، فـي دعـم دولـة الكيـان الـصهيوني                 )ياليةاإلمبر(العالم  

وبالمناسبة لم تعد مجـرد لوبيـات وإنمـا         . والرضوخ لسياسات الحركات السياسية الصهيونية األميركية     
أصبحت جزءاً متنفذاً في مراكز اتخاذ القرار والسلطات التشريعية والتنفيذيـة فـي الواليـات المتحـدة                 

  .األميركية
إن موقف إدارة أوباما من قضية البشير والسودان يجب أن يركز عليه النقد والشجب واالستنكار؛ ألنـه                 
الفاعل الرئيس بالتعاون مع الصهيونية في دعم قراري المدعي العام وقضاة المحكمـة الـذين يتبنـون                 

ل على ذلك الموقف مـن قـضية       والدلي.  صهيونية -المضي في القضية، وهم قد عينوا بتوصية أميركية         
البشير والسودان والموقف المتواطئ في رفض التحرك ضد المجرمين الحقيقيين الذين ارتكبـوا جـرائم               

بالصورة والوقائع وشهود العيان واألدلة التحليليـة العلميـة والطبيـة           (حرب وإبادة، وبالجرم المشهود     
ان وفلسطين، والسيما في قطاع غزة وما أدراك مـا          في أفغانستان والعراق ولبن   ) لألسلحة المحرمة دولياً  
  .ارتكب في قطاع غزة

  .كل تحرك ضد أوكامبو والمحكمة يجب أن يكون تحركاً ضد إدارة أوباما والصهيونية
  10/3/2009صحيفة الوقت البحرينية 

  
  تغيير حقيقي في الشّرق األوسط أم ان كل شيء على حاله؟ .55

  باتريك سيل
 اإلسرائيلي المستعصي الذي أسر العالم على - أوباما في حّل النزاع العربي هل سينجح الرئيس باراك

مدى السنوات الستين الماضية؟ أم ستدفعه األحداث للعودة إلى أكثر األهداف تواضعاً التي تميزت به 
  سياسات الرؤساء الذين سبقوه في البيت األبيض، وهو إدارة النزاع؟

ؤتمر الدولي الرفيع المستوى الذي عقد في كلية الدفاع التابعة لحلف كان هذا السؤال المهم موضوع الم
الجاري بحضور مشاركين من الشرق األوسط ) مارس( آذار 5 و4شمال األطلسي في روما في 

  .والواليات المتحدة وأوروبا
ما، فيما يبدو أن العرب ينتظرون الكثير من أوبا: ونتج عن النقاش الذي دار على مدى يومين ما يلي

وتوصل . قد تحد ما يقدر على تحقيقه" الوقائع على األرض"يعتبر معظم االسرائيليين واألميركيين أن 
  .الجميع إلى خالصة متشائمة مفادها أنه من غير المرجح أن يكون اوباما قادراً على فرض السالم

ياهو المكلف بتشكيل بنيامين نتان» الليكود«ويتركز اهتمام المجتمع الدولي حالياً على زعيم حزب 
وكان خيار نتانياهو األول هو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب . الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

وحزب العمل، على أمل أن تقدم هذه الحكومة صورةً معتدلةً وأن تكون قادرة على التعامل » كاديما«
وإيهود باراك » كاديما«عيمة لكن رفضت كل من تسيبي ليفني ز. بشكل أفضل مع الضغوط األميركية
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زعيم حزب العمل، االنضمام إلى ائتالف نتانياهو، ربما ألنهما اعتبرا أن حكومة ضعيفة تنتمي إلى 
  .اليمين لن تستطيع البقاء طويالً، مما يعطيهما فرصةً لتسلّم السلطة في وقت الحق

ئتالف الذين ينتمون إلى اليمين وهكذا اصبح نتانياهو تحت رحمة األحزاب الدينية الصغيرة وشركاء اال
وبسبب ذلك ستكون حريته في التصرف . »إسرائيل بيتنا«المتطرف مثل أفيغدور ليبرمان رئيس حزب 

أما المعضلة التي سيواجهها، فهي كيفية التوفيق بين الضغوط . في المسائل الخارجية والداخلية محدودة
فهل يستطيع أن يتفادى . وسورية وبين ائتالفه المحدوداألميركية الهادفة إلى التفاوض مع الفلسطينيين 

  حصول خالف مع الواليات المتحدة وأن يصمد سياسياً؟
من المتوقع أن يبحث نتانياهو عن مخرج من هذه المعضلة من خالل التروي في المسائل المتعلقة 

ائي مع الفلسطينيين ومن المؤكد أنه لن يوافق على الدخول في مفاوضات الوضع النه. بفلسطين وسورية
كما أنه لن يكون مستعداً للتوصل إلى سالم شامل مع سورية بما أن . وهي مفاوضات طالما عارضها

  .ذلك قد يتطلب انسحاباً كامالً من هضبة الجوالن
كما كان رائجاً أخيراً، أي أنه سيعمد إلى تحسين " سالماً اقتصادياً"وسيقدم نتانياهو إلى الفلسطينيين 

.  االقتصادية من خالل إعطائهم حريةً أكبر في التحرك في الضفة الغربية وفي الدخول إليهاأوضاعهم
  .ذات طبيعة عملية" ترتيبات"بمعنى آخر، لن يقدم إلى الفلسطينيين اتفاقاً حول الوضع النهائي بل 

 مع ربط وقد يقترح على سورية التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء عوضاً عن سالم شامل وانسحاب كامل،
ذلك بانسحاب إسرائيلي من القطاع الشمالي للجوالن وهي منطقة يسكنها الدروز وال وجود للمستوطنين 

  .االسرائيليين فيها
. ويشك عدد قليل من المراقبين في أن يتحمس البعض في فلسطين وسورية لهذين االقتراحين أو يقبلهما

فهو يعتبر أن جيران إسرائيل لم يقبلوا . ق السالملكن يبدو أن نتانياهو ليس في عجلة من أمره كي يحق
  .بالسالم بعد ويجب بالتالي أن يأخذ موقفاً حازماً إلى أن يغير جيرانه رأيهم

. ومن المرجح أن تنتج عن هذا السلوك فترة اضطراب في العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة
الدارة االميركية، وال تستطيع أن تنتظر موافقة فإسرائيل بدأت تخسر شيئاً من عالقتها الحميمة مع ا

كاملة على المضي في مغامراتها العسكرية، فالعالقة مع واشنطن على المحك ويبدو أن بعض المسائل قد 
  .يتسبب بمزيد من التوتر

ويكمن السؤال في ما إذا كانت .  من المرجح أن تكون المستوطنات في الضفة الغربية مصدر خالف-
المتحدة ستصر على تجميد فوري للمستوطنات وإزالة مراكز االستيطان، علماً أن ذلك سيكون الواليات 

  .بمثابة اختبار حقيقي لسياسة أوباما
لكن المشكلة هي أنه حتى لو تم إقناع نتانياهو بإزالة بعض المستوطنات وهو أمر غير مرجح حصوله، 

، من الصعب وربما من المستحيل على أي حكومة ثانياً. فقد تنهار حكومته في حال حاول القيام بذلك
 في المئة من ضباط الجيش 40 إلى 30إسرائيلية أن تستخدم الجيش إلزالة المستوطنات ال سيما أن 

ويبدو أن هذا الواقع يلغي احتمال . االسرائيلي لهم خلفيات دينية وقد يقفون إلى جانب المستوطنين
  .نيين في السنوات القليلة المقبلةحصول أي تقدم نحو السالم مع الفلسطي

 طلبت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون خالل الزيارة األخيرة التي قامت بها إلى المنطقة، -
وينصح . من إسرائيل فتح نقاط المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بهدف السماح ببدء عملية إعادة االعمار

إال أن نتانياهو ال يرغب . عوضاً عن مقاطعتها» حماس«ركة البعض في أن تشرك الواليات المتحدة ح
وال شك أن ذلك سيكون . ، فهو يفضل استخدام القوة للقضاء عليها»حماس«في أن يتعامل مع حكومة 

  .مصدراً آخر للتوتر مع الواليات المتحدة
اوضات االسرائيلية ويبدو أنها تريد أن تشجع المف.  فتحت الواليات المتحدة حالياً قنوات مع سورية-

 سوري بغية إراحة -ويكمن هدفها في التوصل إلى سالم كامل إسرائيلي . السورية مع مشاركة أميركية
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لكن هذا الهدف األميركي يتعارض مع هدف نتانياهو في التوصل إلى اتفاق . سورية من قبضة إيران
  .عدم اعتداء مع دمشق

 االسرائيلية، حيث يملك كل من -العالقات األميركية  وقد تكون إيران المصدر األكبر للتوتر في -
فإسرائيل ال تعارض الحوار . الواليات المتحدة وإسرائيل أولويات استراتيجية مختلفة على هذا الصعيد

ويبدو أن المتشددين االسرائيليين، ال .  اإليراني لكنها تريد أن تفرض محتواه وإطاره الزمني-األميركي 
تقدون أن إسرائيل ستكون مستعدةً لمهاجمة منشآت إيران النووية مهما كان الثمن سيما نتانياهو، يع

إال أن أوباما يعارض استخدام . بذريعة أن ذلك سيكون أفضل من السماح إليران بحيازة األسلحة النووية
يران فهو يعي أن أي هجوم إسرائيلي ضد إ. القوة ضد إيران سواء من جهة الواليات المتحدة أو إسرائيل

  .قد يتسبب بضرر كبير على المصالح األميركية
ونتيجةً لهذه االختالفات الكبيرة، ثمة شك كبير في الشرق األوسط في أن ينجح أوباما في إحالل السالم 

ويبدو أن . وسيعتمد ذلك على الطريقة التي ستتعامل بها إدارة أوباما مع إسرائيل. بين إسرائيل وجيرانها
وتر بين الحليفين، مما قد يشير إلى تغيير في شكل العالقة مع الواليات المتحدة من ال مفر من حصول ت

فهناك عدد قليل من المراقبين يعتقد أن عالقة أميركا مع إسرائيل . دون أن يؤثر ذلك على جوهر العالقة
  .ستتأثر في العمق

 طاقات أوباما إلى حد أن على أي حال، يرى معظم االسرائيليين أن األزمة االقتصادية ستستحوذ على
  .الشرق األوسط لن يحتل األولوية في السياسة األميركية كما يرغب معظم العرب

  13/3/2009الحياة، 
  

  حديث الفشل: الحرب على غزة .56
  جدعون ليفي - "هآرتس"

المـضللون  ". فشل: "المستقيمون يقولون . الحرب في غزة قد فشلت    : فجأة اصبح لدينا اجماع وطني جديد     
اليمينيـون  " لم تكن هناك حاجـة للبـدء      : "اليساريون بدورهم يقولون  . قد بددت " االنجازات"ان  : لونيقو

  .اخفاق وفشل: والجميع يعترفون معا". لم تكن هناك حاجة لالنتهاء: "يقولون
. قتيال اسـرائيليا فقـط    ) 13(ولكن الفشل صغير الى هذا الحد في نظرنا الن الحرب كانت شبه مجانية،              

كان هناك اخفاق   . عاما تنتهي من دون تشكيل لجنة تحقيق على اثرها        ) 36(تكون اول حرب منذ     لذلك س 
ال يقل جسامة عن كل ما سلفه ولكن ليس هناك ما يمكن التحقيق فيه الننا قَتَلنا فقط مـن دون ان نُقتَـل                       

  .وهدمنا دون ان نتعرض للهدم
قتيل فلـسطيني وعـشرات آالف      ) 1300. (سابلجنة التحقيق لن تتشكل ولذلك لن يدفع احد فاتورة الح         

الف شخص جديد بال مأوى هم ليسوا ثمنا جديرا بأن يقـوم احـد بتحمـل                ) 100(الجرحى والمعاقين و  
  .المسؤولية والذنب

ال ردع ايقاف للتهريـب او اضـعاف حمـاس او     . كل ما حدث كان سدى فلم يتحقق اي انجاز او هدف          
  . يجمع عليها الجميع النها تقوم على الحقائق الراسخةاطالق سراح جلعاد شاليت فهذه مسألة

حماس زادت قوتها والشعب الفلـسطيني      : ولكن االدهى من ذلك ان هذه الحرب تمخضت عن ثمن باهظ          
جريح واشد كراهية واسرائيل تظهر في صورة المارق المجذوم في نظر الرأي العام الدولي مع اعمـال                 

مباراة تنسى من دون مشاهدي في مالو مثل اكثر الدول كراهيـة            شغب في ملعب كرة السلة في انقرة و       
  .ونبذا

ال السياسيين الذين اخرجونا في هـذه الحـرب الجنونيـة وال القـادة       . لن يدفع احد ثمن كل هذه االمور      
لن يتعرض احد لالقالة اما التقديم للمحاكمـة فـال          . العسكريين الذين كانوا مقاولين ثانويين لهذه الحرب      

  .احد عنه وال حتى عن الهزة الخفيفية في جناح الجبروت والطغيان والعنف االسرائيلييتحدث 
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وفي اطراف هذه النبوءات الرهيبة ــ جوقة المشجعين ربما يتوجب ان نسوي الحساب معهم هم؟ هـم                 
جلسوا في االستوديوهات والصحف واخذوا يحللون ويثيرون الحماس والغلـواء، يحفـزون ويـضربون      

ضربوا وقتلوا وهدموا وتقدموا بـال اشـباع او         . المهم ان تعطوهم المزيد من هذه الحروب      . ويضغطون
التي يتوقون لها وعندما تحققت   " للعملية الكبيرة "هم حثوا طوال اشهر على الخروج بعد نفاذ صبر          . توقف

 في ظل وجود    كان لهم تأثير كبير   . امنيتهم اخذوا يصرخون مشجعين بانفعال ال تستهينوا بما فعله هؤالء         
  .سياسيين انبطاحيين وضباط غامضين ضعفاء

حـرب ال تـضاهى فـي نجاحهـا        : ثم قـالوا  . ان اضربوهم : صوتهم دوى من ادنى البالد الى اقصاها      
هم وضعوا بانفعال واثارة التحركات والخطوات العسكرية العبقرية واخفوا الفظائع عن سـوء             . وعدالتها

 من دون عدو مقاتل على انها حرب وصوروا لنا التقـدم مـن دون               نية وخبث واظهروا الهجمة المنفلتة    
عوائق على انه قتال بينما صوروا المناورات العسكرية على ظهر السكان المدنيين الذين ال حول لهم وال                 

  .قوة بأنها نجاح
الزبد لم يجف بعد من شفاههم منذ استعراضهم الرهيب الناجح سابقا في حرب لبنان الثانيـة وهـا هـم                    

مرة اخرى يعود الجنراالت احتياط والمحللون المجندون الذين القوا فشال ذريعا           . يتداعون لالستوديوهات 
في حرب لبنان الثانية الى غزة االولى مع نفس العبارات االجترارية والحماسية، لم يفكر احد باستبدالهم                

 شيئا ومن ورائهم اغلبيتنا الساحقة      هم لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا     . باصوات اخرى بعد فشلهم المدوي سابقا     
  .نهز رؤوسنا بانصياع اعمى وراء ما يقولونه

مرة اخرى بعد حرب لبنان الثانية تحولوا مرة اخرى الى طليعة المنتقدين            : لم تنته " عليهم عليهم "وهجمة  
مـن دون خجـل او نـدم، نـدم          . ــ طبعا بعد ان انتهى كل شيء بالفشل مع توقيت غير مهم بالمرة            

لـم  : لماذا؟ لديهم تفسير  . الحرب التي هللوا لها قد فشلت     : االن هم يعترفون  . غطرسة والغرور والتعتيم  ال
 امرأة جريحـة    500 طفل قتيل آخرين و      200لو اتيح لنا المجال قليال ــ قليال تعني         . نقتل عددا كافيا  

لو واصلنا المزيد؟ هـل      ماذا الذي كان سيحدث بالضبط       -:لم يطالب احد منهم بالرد    . ــ لتحقق النصر  
كان شليت ليخرج من اسره؟ وهل كانت حماس لترفع راية بيضاء؟ ام ان الشعب الفلـسطيني سينـضم                  

هم يحثون على الخروج مرة اخـرى       . والحالة هذه الى الحركة الصهيونية؟ واالن استعدوا للمتعة القادمة        
يعودون لالستوديوهات في بداية الحرب     وعندما سيتحقق مبتغاهم س   . الى غزة ولبنان دون اهمية لالولوية     

القادمة وسيكونون مع العملية ومن ثم ينقلبون ضدها ولن يحاسبهم احد على عملهم االجرامي هذا ولـن                 
  .يكون هناك جديد تحت الشمس
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  خالد وليد محمود

بمشاركة الرئيسين المصري والـسوري     " قمة عربية مصغرة   "2009-3-11ألربعاء  بدأت في الرياض ا   
وأمير الكويت، وذلك في اطار تحرك عربي للتقارب والمصالحة واستعداداً للقمة العربية العاديـة التـي                

وتأتي هذه القمة المصغرة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية حراكاً           . مارس/تستضيفها الدوحة آخر آذار   
شطاً يمثل في حد ذاته مؤشراً لدبلوماسية عربية وقائية تهدف لحل الخالفات ورأب الـصدع العربـي،                 ن

وتأتي زيارة األسـد    .  حتى اآلن  2006الذي تفاقمت خطورته خالل الفترة الممتدة من حرب صيف العام           
 بدول  الذي اصطفت بالده خالل حرب غزة في المحور الداعم لحركة حماس في وجه معسكر ما يعرف               

االعتدال بزعامة مصر والسعودية، بعد سنوات من التوتر في العالقات بين دمشق والرياض، هذا التوتر               
 مع العلم   2005تصاعدت حدته خصوصاً اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في             

بتقـدير معظـم    . ربيـة  للمشاركة في قمة الرياض الع     2007أن األسد زار الرياض للمرة األخيرة عام        
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المراقبين فإن المملكة العربية السعودية تسعى عبر التقارب مع سوريا إلى عزل إيـران عـن حلفائهـا                  
كذلك يظن مراقبون أن العاهل السعودي يريد أن يعيد تشكيل موقف عربي            . العرب وعلى رأسهم سوريا   

لسعودية في األساس، ولو في اطـار       والتي عرضتها ا  ) إسرائيل(موحد خلف المبادرة العربية للسالم مع       
  ". فرصة أخيرة"منح المبادرة 

التقارير الواردة من الرياض تقول أن هناك تحفظات فرضت نفسها على بنود جدول أعمال القمة تتعلـق                 
ببعض القضايا العربية العالقة في المنطقة والساحتين الدولية واإلقليمية ودارت تلـك التحفظـات علـى                

  :الملفات التالية
 حماس، حكومة الوفاق الوطني، إضـافة إلـى      -متمثالً بالمصالحة بين حركتي فتح      : الملف الفلسطيني • 

  . مصير الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي انتهت واليته
  .  آذار14نزع سالح حزب اهللا، تطبيع عالقات دمشق مع قوى : الملف اللبناني• 
عراقية، مستقبل التعامل مع حكومة نوري المالكي، والتعامـل         العالقات مع الفصائل ال   : الملف العراقي • 

  . مع مستقبل الوجود األمريكي في العراق
الموقف من البرنامج النووي اإليراني، الدور اإليراني في العراق، إضافة إلى التوافق            : الملف اإليراني • 

لفات الـسابقة سـتحول دون      ال شك أن سخونة وتعقيدات الم     . حول دبلوماسية عربية موحدة إزاء إيران     
 العربية بسبب الهوة الواسعة بين مواقف الـدول         -الوصول الى توافق عربي وحلحلة الخالفات العربية        

الثالث حول القضايا الرئيسية المطروحة على جدول األعمال، وبالتالي فإن هذه المصالحة ال يمكـن إال                
المملكة العربية السعودية من هذه القمة هو إبعاد        فما تتطلع إليه كل من مصر و      . أن تكون شكلية ليس إال    

سوريا عن إيران، وإعادتها إلى الحضن العربي واستثمارها لترويج جدول أعمال المعتدلين العرب القائم              
ودمشق لن   على أساس مبادرة السالم العربية ، ولكن دون أن تقدم لسوريا أي شيء ملموس في المقابل،               

ن األخيرة ترى أن السعودية ومصر ليس لديهما ما تخسرانه في صيغة الـسالم              تقدم تنازالت مجانية ، أل    
لكن ما يمكن أن يخرج به هـذا        . مقابل السالم، أما سوريا فليست مستعدة لخسارة الجوالن مقابل السالم         

سوري تكتيكي أو مؤقت يهدف إلى إنجاح القمة العربية الدورية في الدوحة في             -اللقاء هو تقارب سعودي   
، لكي تخرج بشكل يحفظ الحد األدنى من التفاهمات العربية حـول التحـديات المتزايـدة                2009س  مار

والقضايا العربية التي تزداد تعقيداً في هذه اللحظة، وخصوصا فيما يتعلق بالسودان الذي ينتظر بقلق بالغ                
أما علـى   . مر البشير تداعيات ما بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني ع           

صعيد العالقة مع إيران فيمكن القول أنه على الرغم من مبادرة دمشق بالوقوف ضمن المساندين العرب                
للبحرين بعد أزمتها مع إيران بسبب تصريحات رئيس مجلس الشورى السابق ناطق نوري، وصحيح أن               

 في بادرة تقارب مع مصر، إال      سوريا وافقت أيضاً على حضور مؤتمر إعادة إعمار غزة في شرم الشيخ           
أن رئيس الوزراء السوري كان قبلها يحط رحاله في طهران لمناقشة تطوير التعاون الثنائي بين سـوريا                 

وداللة هذه اإلشارات السورية أنها ترحب بتقارب عربي معها، لكنها ماضية أيضا في عالقاتها              . وإيران
بر من انعقاد هذه القمة المصغرة هي دمشق ألن ذهـاب           ومهما يكن من أمر يبقى الرابح األك      . مع إيران 

الرئيس األسد إلى الرياض وجلوسه مع عاهلها والرئيس مبارك خصميه التقليديين هو مكسب كبير فـي                
حد ذاته، وأما باقي الملفات فستتعامل معها بحنكة بالغة لتصب في نهاية المطاف لمصالح دمشق الرئيسية                

  .  المطلب الرئيسي لها األرض مقابل السالمأو في غايات فرعية مع بقاء
  13/3/2009صحيفة فلسطين،  
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