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  ةغزل خطة لمكافحة تدفق السالح الواليات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية يتفقون على .1

وروبية يوم الجمعة علـى محاولـة       أاتفقت الواليات المتحدة وكندا وسبع دول       :  ادريان كروفت   - لندن
 ساليب مثل اعتراض السفن فـي البحـر واقتـسام المعلومـات           ألى غزة من خالل     إسلحة  وقف تدفق األ  

  .والضغط الدبلوماسي
وصرح دبلوماسي بريطاني كبير بأن خبراء من الدول التسع اتفقوا خالل اجتماع في لندن على برنـامج                 

  .لى قطاع غزة المطل على البحر المتوسطإسلحة عمل لمنع وصول األ
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م ي عمل معين وقال الدبلوماسي ان سفن البحرية لـن تـستخد           ألى  إولكن الدول غير ملزمة باالنضمام      
  .القوة
لمانيا وايطاليا وهولندا والنـرويج انـضمت الـى         أن بريطانيا والدنمرك وفرنسا و    أضاف الدبلوماسي   أو

  .البرنامج
طوط الرئيسية لخطـوات    ن هذا البرنامج يضع الخ    أوقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه         

و توفير برنامج لبدء شكل مـا مـن         ما يفعله ه  "ضافأو. ن تتخذها بموجب القانون الدولي    أيمكن للدول   
  ."التعاون العملي

سـتقوم  "طلـسي   عضاء في حلف شمال األ    أن الدول التسع وكلها     أويقول البرنامج الذي تاله الدبلوماسي      
لى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية ويتفق مـع القـانون الـدولي لـدعم جهـود                   إبعمل  

  .االعتراض
و جهـودا  أيقاف والمصادرة صعود الى ظهر السفن والتفتيش واإل   شمل التحقيق وال  ومثل هذه الجهود قد ت    "
  ."سلحةسلحة والذخيرة ومكونات األخرى ضرورية لمنع نقل األأ

  .ن سفن البحرية لن تستخدم القوةأضاف أولكنه 
13/3/2009وكالة رويترز،   

  
  "نهائية "يتقالتاسو... ورقة أوروبية مرتقبة للّضغط من أجل وقف االستيطان: فّياض .2

 رئيس الوزراء الفلسطيني  أن محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/3/2009الحياة، نشرت 
 مجتمعة بهدف الضغط على األوروبي عن ورقة تعدها دول االتحاد أمسالمستقيل سالم فياض كشف 

مع الصحافيين في رام اهللا وقال في حديث مفتوح .  الفلسطينيةاألراضي لوقف االستيطان في "إسرائيل"
 ضاغط لوقف أوروبي صوغ موقف إلى الورقة جاءت بمبادرة من السلطة الفلسطينية، وتهدف إن

اقترحنا على ": وضح فياضأو .أنجز في المئة منها 65 ان الورقة تتقدم، وان نحو وأضاف. االستيطان
 يشمل أوروبياً صوغ ورقة تمثل موقفاً) األوروبيمسؤول السياسية الخارجية في االتحاد (خافيير سوالنا 

، " من اجل تبني موقف دولي لوقف االستيطاناألميركية اإلدارة إلىجميع دول االتحاد، ويحمله االتحاد 
 وزيرة الخارجية أبلغت السلطة إنوقال .  استئناف العملية السلميةأمام االستيطان يشكل عائقا أنمعتبرا 
 لعملية السالم جورج األمريكي المبعوث أبلغت، كما األخيرةارتها  هيالري كلينتون في زياألمريكية
ويرى .  المفاوضاتإلى وقف االستيطان ووقف االجتياحات شرطان ال تنازل عنهما للعودة أنميتشل 
 مجتمعة الورقة التي اقترحها على سوالنا، سيكون موقفا مؤثرا األوروبي تبني دول االتحاد أنفياض 

  .كياألمريعلى الموقف 
 بقيادة "إسرائيل" في شأن فرص التفاوض مع حكومة اليمين الجديدة في "الحياة"وفي رده على سؤال لـ 

لم يسمع احد نتانياهو طيلة عمره يوافق على حل الدولتين، ":  بنيامين نتانياهو، قال فياض"ليكود"زعيم 
ليبرمان، كما يطّلعون على ) ورافيغد( يطّلعوا على برنامج ليكود وبرنامج أنعليهم ) العالم(والناس 

، " في نصابهااألمورسيضع " "إسرائيل" الحكم في إلى قدوم نتانياهو أنورأى فياض  ."برنامج حماس
 واضح ضد السالم بخالف مواقف الحكومات إسرائيلين العالم سيتعامل حينئذ مع موقف أ إلىمشيرا 

 تسيبي ليفني كانت تعلن للعالم انها "كاديما" زعيمة إنوقال . "العمل" أو "كديما" أحزابالسابقة التي قادتها 
 المحتلة عام األراضيمع حل الدولتين، لكن عمليا لم تكن توافق على دولة فلسطينية مستقلة على 

 كانت إذا يسأل نتانياهو اليوم أنعلى العالم " إنوقال فياض  .، وكانت حكومتها تواصل االستيطان1967
 يشكره على أن قال ال على العالم وإذا يثبت ذلك، أن قال نعم عليه فإذا ال، أمن حكومته تقر بحل الدولتي

 يقبل دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة اإلسرائيلي النظام السياسي أنال مؤشر على " ان وأضاف. "أمانته
: ، وقال"امن يقبل بدولة فلسطينية مستقلة ال يتصرف هكذ": وتابع. "1967 المحتلة عام األراضيعلى 
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 مشروع استيطاني إليهم في قطاع غزة، لكن الضفة بالنسبة إقليمية ليست لديهم مطامع اإلسرائيليون"
  ."امني

 وانه "نهائية" استقالته إن في شأن استقالته ومستقبله السياسي، قال فياض األسئلةوفي رد على سبيل من 
وعن موقفه في حال فشل جهود الحوار في . "دعم جهود الحوار الوطني الجاري في القاهرة" بذلك أراد

لن يكون هناك فراغ دستوري ألن ": االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومته، قال
  ."الرئيس محمود عباس هو صاحب الوالية الدستورية

 التي شككت في نيات استقالته وهاجمته بشدة، خصوصا من حماس، األصواتورد فياض بمرارة على 
 وأنا السلطة، لكنه ليس مفهوما إلى قادم وأنا قد يكون مفهوما أمرهذا . قالوا عني مغتصب السلطة": الوق

وعن . " مغادر في موعد محددأنني وأعلن استقالتي أقدم وأنا مغتصبا للسلطة أكونمغادر، فكيف 
ذج الذي قدمته  النموإلى، مشيرا "عندي مشروع سياسي هو منهج عمل ونموذج": مشروعه السياسي، قال

 في الوقت نفسه انه لن وأكد. أراضيهمحكومته في بناء المؤسسة وتقديم الخدمات وتعزيز بقائهم على 
  ."باق في الوطن والخدمة" فصيل، لكنه قال انه أو حزب أييشكل 

حصل انقالب على السلطة في غزة من ": وفي رد على سؤال عن المعتقلين من حماس لدى السلطة، قال
 جميع إنوقال . "والحركة هنا لم تقف ضد ذلك االنقالب، لذلك اعتبرت تنظيما مناوئا للسلطةحماس، 
 فلن تكون وإال حماس، إلىالسلطة ال تعتقل كل من ينتمي " وان أمنيةمتهمون بتهم ) 400نحو (المعتقلين 

قالب واالنقسام  اتفاق ينهي االنإلى التوصل إنلكنه قال . "لديها سجون تتسع لتنظيم كبير مثل حماس
  . لتعامل السلطة مع حماساألمنيةسيغير القواعد 

سالم فياض أكد أن  أن رناؤوطأ عبد الرؤوف نقالً عن مراسلها 14/3/2009األيام، فلسطين، وأضافت 
كنت أقول وال أزال إنه ليست عندي أية :  المقبل، وقالمارس/  آذار31عمر حكومته سينتهي مساء 

هذا ... ي أي منصب رسمي، ال في الحكومة وال غير الحكومة، بعد هذه المهمةرغبة أو تطلع إلى تول
الكالم أنا قلته وأنا ملتزم به، وأنا ال أقول هذا من منطلق الهروب من المسؤولية، فأنا لن أذهب إلى أي 

  .مكان فهذا بلدنا
ض، قال  فيا سالم جمال زقوت، مستشار أنرام اهللامن  14/3/2009الشرق األوسط، وأوردت 

ستتضمن موقفا و ...ستتضمن موقفا واضحا من حل الدولتين"األوروبية ، إن الورقة "الشرق األوسط"لـ
من االستيطان وفق تعريف ميتشل، سابقا، بما يشمل إزالة البؤر االستيطانية، وستتضمن موقفا واضحا 

، كما 2000 ما قبل سبتمبر من استمرار االجتياحات اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية، بمعنى العودة إلى
 ."ستتطرق الورقة إلى قضية عرقلة حركة الفلسطينيين وتنقلهم بين المدن

  
   مفاوضات المصالحة تعترضها ثغرات وعقبات تحتاج إلى جهد لحلها:عباس .3

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن أمله :  محمود جمعة، ضياء الكحلوت- القاهرة ،غزة
 مشددا على وجوب ،ل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة إلى اتفاق للمصالحة الوطنيةفي توصل الفصائ

 للصحفيين خالل وضعه حجر ،وقال عباس. توفر النوايا الحسنة والرغبة الحقيقية للتغلب على العقبات
مفاوضات المصالحة تعترضها " ،األساس لمركز درويش الثقافي في قصر الثقافة في مدينة رام اهللا

 . "غرات وعقبات تحتاج إلى جهد لحلهاث
 لإلفراج عن الجندي األسير في غزة جلعاد "إسرائيل"وحول صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس و

أي أسير فلسطيني يخرج من السجون اإلسرائيلية هو مكسب للشعب الفلسطيني الذي " قال عباس ،شاليط
  ."يتمنى تحرير كل األسرى

 14/3/2009العرب، قطر، 
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  حوارالحال فشل " حكومة منظمة التحرير"قرر تشكيل تالقيادة الفلسطينية : "القدس العربي" .4
 من مصادر فلسطينية رفيعة "القدس العربي"علمت  :شرف الهورأ وليد عوض و- القاهرة ،رام اهللا

ر  في حال فشل الحوا"حكومة منظمة التحرير"المستوى الجمعة أن القيادة الفلسطينية قررت تشكيل 
وضحت المصادر بأنه باتت لدى الرئيس محمود عباس خطة عمل كاملة أو .الوطني الدائر في القاهرة

 االنقسام وتشكيل حكومة توافق وطني تحضر إنهاءحوار في ال الشؤون الفلسطينية في حال فشل إلدارة
  . انتخابات رئاسية وتشريعية تعيد الوحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزةإلجراء

 فشل الحوار بسبب تعنت إمكانية أن القيادة الفلسطينية برئاسة عباس تخشى من إلى المصادر أشارتو
 وملتزمة بالتزامات منظمة حركة حماس في التعاطي مع تشكيل حكومة توافق وطني مقبولة دولياً

 فشل  الذي اضطرها لوضع خطة عمل في حالاألمر "إسرائيل"التحرير واالتفاقيات التي وقعتها مع 
  .حوار القاهرة

 سالم فياض بتشكيل حكومة جديدة .ن عباس سيكلف رئيس الوزراء المستقيل دأ إلى المصادر وأشارت
  . لبعض القوى التي ترغب بالمشاركةإضافةمنظمة التشارك فيها حركة فتح وباقي فصائل 

ى الوطنية المنطوية ن حكومة منظمة التحرير ستشارك فيها معظم الفصائل والقوأ إلى المصادر وألمحت
  .تحت مظلة المنظمة باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة يدعم فكرة تشكيل حكومة األمين أن "القدس العربي"وعلمت 
منظمة التحرير في حال فشل الحوار الوطني في القاهرة، وان هناك موافقة من بعض الفصائل على 

 للقيادة الفلسطينية بأنها أوضحتضافة لواشنطن إ وأوروبيةركة في تلك الحكومة، وان دوال عربية المشا
  . ما فشل حوار القاهرةإذاستدعم حكومة المنظمة 

  14/3/2009القدس العربي، 
  

  إلزام الحكومة بشروط الرباعية يعيق الحوار:  فتح بالعمل وفق إرادة وطنيةاًطالبمالنونو  .5
اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو أمس، أن حوارات القاهرة  :طة تامر قش- غزة

تصريح  وعبر النونو في .فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق ينهي جذور الخالف في الساحة الفلسطينية
عن أسفه لمحاوالت إعاقة الحوار من قبل حركة فتح عبر السعي لفرض شروط الرباعية " فلسطين"لـ

هذا األمر من "إن : وقال .مات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة على الحكومة الفلسطينية الجديدةوالتزا
متسائالً ما عالقة شروط الرباعية " شأنه إعاقة الحوار باعتبار أن هذه األمور مرفوضة من قبل حماس

من األجندة الخارجية ندعو حركة فتح إلى التحرر : "وأضاف . بالوفاق الوطني"إسرائيل "واالعتراف بـ
  ". والعمل بإرادة وطنية حرة

إن هناك محاولة من فتح للتهرب من اتفاق إطالق سراح المعتقلين : "من جهة أخرى، قال النونو
، معتبراً أن سياسة الباب الدوار الذي "فبراير، بمصر /شباط 26السياسيين في الضفة الغربية الذي تم في 

مرفوض، وليس المطلوب إطالق سراح عشرات المعتقلين وإنما إنهاء تمارسه أجهزة أمن الضفة أمر 
وحذر المتحدث باسم الحكومة من أن هذا التهرب من حل ملف المعتقلين السياسيين  .هذا الملف بالكامل

  . يخلق أجواء سلبية ويعيق التقدم في الحوار
 إعادة انتخاب مجلس وطني واعتبر النونو أن رفض حركة فتح تشكيل مرجعية وطنية عليا من مهامها

جديد، واإلشراف على تطبيق اتفاق المصالحة حال التوصل إليه، والبث في القضايا السياسية للشعب 
الفلسطيني إلى حين إعادة تشكيل مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية هو ربط غير مبرر باعتبار أن 

  . تشكيل هذه المرجعية مطلب ملح للشعب الفلسطيني
  14/3/2009طين، صحيفة فلس
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  "دايتون"النائب الطويل يحذر من حكومة فلسطينية تخضع إلمالءات  .6
شدد النائب المستقل حسام الطويل، على أن التزامات أي حكومة وفاق وطني، مقبلة، ستتعارض  :غزة

الذي حظي بدعم حركة " المسيحي"وقال النائب  ".كيث دايتون"بشكل جذري مع مهمة الجنرال األمريكي 
إن التزامات أي حكومة وفاق وطني قادمة " :2006اس في االنتخابات التشريعية التي جرت عام حم

يجب أن تكون تجاه معاناة الشعب الفلسطيني بحيث تستجيب لمطالبه األساسية ومن أهمها إعادة بناء 
مهمة وأضاف الطويل في بيان صحفي، أمس، إن  ".األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية ووحدوية

جاءت باألساس بناء على االلتزام بخارطة الطريق التي تجرم المقاومة الفلسطينية وتعتبرها " "دايتون"
إرهاباً وتساوي بين عملها وبين سياسة االستيطان اإلسرائيلية وابتالع األراضي وتهويد القدس والتي 

 المجتمعي الفلسطيني وتمهد تفرض على السلطة الفلسطينية التزامات تؤدي إلى المساس بوحدة النسيج
وأوضح النائب الطويل أن  ".الطريق لالقتتال واالنقسام على غرار ما عايشناه طوال األشهر الماضية

  ".السالم" بدفع استحقاقات هذا "إسرائيل"واضح وسهل ومعروف وهو قيام " السالم المتوازن"الطريق إلى 
  14/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عباس هدد بحل السلطة فأفشل جهداً فرنسياً لتبادل األسرى":  برسقدس" مصدر فلسطيني لـ .7

النقاب عن أن فرنسا قادت جهداً ضخماً إلتمام  كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى،:  لندن،باريس
. في قطاع غزةالفلسطينية صفقة تبادل األسرى وإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة 

 األطراف ذات الصلة بالصفقة توصلت إلى صيغة نهائية إلتمامها، لكن تدخالً من أن وأكد المصدر
الرئيس محمود عباس في اللحظات األخيرة لدى فرنسا وتهديده بحل السلطة أعاد األمور إلى المربع 

  .األول
وطلب االحتفاظ باسمه، أن الصيغة التي رعتها فرنسا " قدس برس"وأوضح المصدر الذي تحدث لـ 

بادل األسرى بين الجانب اإلسرائيلي وحركة حماس، كانت بالتنسيق مع دولة عربية، وأن اإلعالن عنها لت
 فبراير الماضي، /كان قاب قوسين أو أدنى ليلة االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، أي يوم التاسع من شباط

  .حال دون إتمامهاوأن اإلسرائيليين لبوا مطالب المقاومة، إالّ أن تدخل قيادة السلطة 
وحسب المصدر؛ فإن الرئيس عباس الذي رأى في خروج نواب حماس األسرى من سجون 

في الحوار المرتقب في القاهرة،  السلطة الذي يقوده لجناح تقوية لموقف حماس وإضعافاً االحتالل
  .وتجريئاً لحماس على السلطة، تدخل لدى فرنسا وهدد بحل السلطة في حال إتمام الصفقة

وأشار المصدر إلى أن فرنسا التي عرضت األمر على مصر ووضعتها في الصورة، وجدت أن القاهرة 
وذكر المصدر أيضاً أن القاهرة تدخلت لدى اإلدارة األمريكية . تقف إلى جانب الرئيس عباس وتسانده

اإلسرائيلي وطلبت وعرضت عليها الموقف الذي هدد فيه الرئيس عباس باالستقالة، فتدخلت لدى الجانب 
   .منها التريث

تراجع المسؤولون اإلسرائيليون عن االتفاق في آخر لحظة، بعد أن كان قد تم التفاهم  وعلى إثر ذلك؛
  . بما في ذلك صيغة التبادل، على حد تعبير المصدر على كل القضايا المتعلقة بهذا الملف

  13/3/2009 قدي برس،
  

   على آلية صرف األموالتفقلم ُيعباس و مالية لدعم تظاهرة سياسيةشرم الشيخ : اشتية .8
 رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية .قال د:  محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة-القدس 

إن اجتماع الدول المانحة الذي عقد في شرم الشيخ، أخيراً، كان تظاهرة ": محمد اشتية) بكدار(واإلعمار 
 وبرنامجه السياسي، إذ أكد معظم المشاركين على دعم السلطة الوطنية مهمة لدعم الرئيس أبو مازن

الفلسطينية، داعين إلى توحيد الساحة السياسية لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، وذلك بحكومة توافق 
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 بمصر التي "الراي"ونوه اشتية في حواره مع  ."وطني تشير ببرنامج إعادة اإلعمار وتحضر لالنتخابات
الملف السياسي والمصالحة الفلسطينية رغم محاوالت أطراف " وبدورها في "قبطان السفينة"ها بـ وصف

 فإنه "لم يتم االتفاق على آلية واحدة لصرف األموال"وإذ لفت اشتية إلى أنه . "عدة التشويش على دورها
حصار اإلسرائيلي عن يكمن في رفع ال"أشار إلى أن ثمة تحديات ثالثة تواجه إعادة إعمار غزة، األول 

 إحضارقطاع غزة، ألنه ال يوجد كيس اسمنت واحد في قطاع غزة اآلن، ويحتاج المقاول الفلسطيني إلى 
استكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية لضمان بدأ البرنامج "أما التحدي الثاني فهو . "معدات جديدة وغيره

زة، والعالم يريد عنواناً واحداً ووحيداً ليتعامل ألن ال إعمار من دون السلطة والسلطة غير موجودة في غ
سرعة وصول األموال ألن أموال المانحين "في حين أن التحدي الثالث يتمث بـ . "معه في هذا األمر
  ."لهذا فإنه في حال غزة يجب أن تكون األموال سلسة وميسرة. عادة تكون بطيئة

  : نص الحوارلالطالع علىو
118095=id?aspx.Article/alrai/com.alraimedia.www://http  

  14/3/2009الراي، الكويت، 
  

   تقيم مهرجان الوفاء لشهدائها في معركة الفرقان المقالةوزارة الداخلية .9
معركة "مهرجان الوفاء لشهداء نظمت وزارة الداخلية واألمن الوطني أمس،  : سيد إسماعيل- غزة

بغرض تكريم أسر وأطفال شهداء األجهزة األمنية، وذلك بحضور العديد من الوزراء، ونواب " الفرقان
  . المجلس التشريعي، باإلضافة إلى مسئولين من وزارة الداخلية

شاد فيها بالدور وألقى زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن رئيس الحكومة إسماعيل هنية، أ
التي غسلت عار أجهزة األمن السابقة، والتي كانت تشكل جزءاً من "الريادي لألجهزة األمنية الحالية، 

وأكد على أهمية الحوار الداخلي الفلسطيني . ، على حد تعبيره"أسباب االنفالت األمني في المرحلة السابقة
اللحمة إلى الشعب الفلسطيني، وتعزيز الصمود في المرحلة الحالية كهدف إستراتيجي، من أجل إعادة 

نحن في الحكومة نبذل كل جهد من أجل تحقيق حرية كاملة للشعب الفلسطيني، : "وتابع قائالً. والمقاومة
ومن هنا نؤكد أيضا أن كل المؤامرات التي . مع الحفاظ على األرض الفلسطينية، وعدم التفريط فيها

ته هي هباء، ونحن اآلن على طريق الدولة المستقلة الكاملة تحاك على الشعب الفلسطيني وحكوم
  ".وعاصمتها القدس الشريف

  14/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في لبنانوتحسين وضع المخيمات" البارد"يجب إعادة إعمار  :زكي .10
 فوزي  اللبناني وزير الخارجية والمغتربين]ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان [عباس زكيزار 

أطلعه على مجريات الحوارات الجارية في القاهرة والنتائج التي تكاد تكون قطعت شوطا ال وصلوخ 
 أويستهان به ووضع المخيمات في لبنان وخصوصا مخيم نهر البارد والمطلوب سواء بالدعم اللبناني 

عليه حياة ان المخيم سيكون نموذجا تقاس "وقال زكي . العربي والدولي إتمام إعادة إعمار المخيم
 في أوجه التعاون المشترك في مختلف المجاالت ال سيما إذا أيضابحثنا "وأضاف ". المخيمات األخرى

شكلت الحكومة الفلسطينية هناك العديد من القضايا التي تهمنا بتعاون مشترك وان منظمة التحرير اآلن 
  ".ةتفعل مؤسساتها وستكون مقدمة للتفاعل مع مؤسسات المنظمات اللبناني

وكان زكي استقبل نائب سفيرة بريطانيا في لبنان بيير كازاليت وبحث معه في الوضع الفلسطيني 
وجدد زكي مطالبته الدول الكبرى  .والتطورات المتالحقة بعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

لمساعدات وطالب بإيصال ا.  لوقف أنشطتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني"إسرائيل"بالضغط على 
  .وثمن موقف وزير الخارجية البريطاني المؤيد لحل الدولتين .العاجلة للشعب الفلسطيني في القطاع
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 جانب سيادة إلىكما شدد على موقف القيادة الفلسطينية من الوضع في لبنان ووقوف الشعب الفلسطيني 
ق بموضوع إعادة إعمار مخيم نهر واستقرار لبنان، مطالباً الدول المانحة االلتزام بتعهداتها فيما يتعل

  .البارد وتحسين أوضاع المخيمات على كل األصعدة
  14/3/2009المستقبل، 

  
   في لبنان"نرواواأل"منظمة التحرير وفتح تكّرمان معلمي  .11

، فأقامت حفالً تكريمياً لمناسبة األونرواكرمت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح معلمي وموظفي 
وأكد ممثل منظمة  .] بيروت-جنوب العاصمة اللبنانية  [صالة قصر الجميلة في الجناحعيد المعلم في 

الوضع " أن إلى، ولفت "األجيالدور المعلمين الريادي في صناعة "التحرير في لبنان عباس زكي 
 أنالسياسي الفلسطيني على أتم ما يرام منذ بدء الحوار الوطني الفلسطيني حيث استطاع المتحاورون 

 يجر الفلسطيني ليكون أنبتفويت الفرصة على كل من يحاول "، مطالبا "من العقبات% 75وافقوا على يت
  ".طرفاً في الصراع اللبناني

 أسعد األسعد بتحسين سياسة األجور، وتأمين األمن الوظيفي ااألونرووطالب مسؤول إتحاد الموظفين في 
 يكون شريكاً أنالموظفين موسى النمر المعلمين وعاهد رئيس اتحاد . للمعلمين وتحسين الضمان الصحي

  .لهم في محاربة القرارات التعسفية بحق البعض منهم
  14/3/2009المستقبل، 

  
  الخالفات مستمرة على برنامج الحكومة واالنتخابات : حوار القاهرة .12

 الفلسطيني  - ينياستُؤنفت أعمال اللجان الخمس المكلفة متابعة الحوار الفلسط       : القاهرة – جيهان الحسيني 
مساء أمس، وسط مطالبات فلسطينية بتدخل مباشر من مصر لتذليل العقبـات التـي تواجـه                 في القاهرة 

  .الحوار
من المفترض حصر القضايا ": "الحياة"وقال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ

وتوقع أن يكون اليوم حاسماً إلنجاز مهمات ". لهاالخالفية في جميع اللجان لمناقشتها اليوم وإيجاد حلول 
  .عمل اللجان، الفتاً إلى أن بعد غد هو أقصى موعد إلنجاز أعمال اللجان

هناك تراجع في الجلسة واألمور تراوح مكانها والخالفات ما زالت عالقة، : "واوضح أبو يوسف
نة التوجيهية العليا هي فقط التي ستستمر والمصريون أبلغونا أن اليوم هو آخر يوم لعمل اللجان، وأن اللج

 الجاري إلعالن 22في العمل إلى حين إنجاز اتفاق المصالحة، كما أبلغونا أن هناك ترتيباً الحتفال في 
تراجعت، مشيراً إلى أن الحركة " حماس"وأضاف أن هناك نقاطاً تم التوافق عليها لكن ". نتائج الحوار

 وترفض تحديد سقف زمني لالنتخابات التشريعية وتزامن االنتخابات عادت مجددا لتطرح والية الرئيس
  .التشريعية والرئاسية

رفضها طرح والية " حماس"من مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة أبلغت قيادات " الحياة"وعلمت 
الرئيس واوضحت أن مسألة التزامن في االنتخابات مسألة تم التوافق عليها في جلسات الحوار التي 

  . دت الشهر الماضيعق
من جانبه، قال االكاديمي المستقل ياسر الوادية الذي يشارك في لجنة المصالحة إن اللجنة أنجزت أعمالها 
بالكامل، وتم االتفاق على تعويض من هدمت منازلهم أو أصيبوا أو قتلوا، وأن يتم تشكيل صندوق وطني 

ة لتلقي الشكاوى، إضافة إلى االتفاق على بدعم عربي لتغطية هذه التعويضات، وتشكيل لجان متخصص
  .ضرورة التوقيع على ميثاق شرف وطني بعدم االحتكام الى السالح في أي نزاع

متمسكون بضرورة التوافق ": "الحياة"المشارك في لجنة المنظمة أحمد عبدالرحمن لـ" فتح"وقال عضو 
، " باستثناء البرنامج السياسي للحكومةعلى البرنامج السياسي للحكومة، وليس لدينا فيتو على أي قضية
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يجب أن تلتزم الحكومة المقبلة تعهدات منظمة التحرير وما ينتج عن هذه التعهدات من عالقات : "مضيفاً
  ، "واستحقاقات
محمد نصر طرح ورقة تطالب بمرجعية موقتة للمنظمة إلى " حماس"أن القيادي في " الحياة"وكشف لـ 

د، ونقل عنه أنه في حال لم تتم الموافقة على ورقته، فإنه سيرفض ما تم حين تشكيل مجلس وطني جدي
ولفت إلى أن ذلك األمر ليس من صالحيات لجنة . التوافق عليه من تطوير مؤسسات منظمة التحرير

  .المنظمة بل من صالحيات الحكومة في المرحلة االنتقالية، مشدداً على رفضه هذا الطرح
تريد رئيساً للحكومة من غزة باعتبار أن " حماس"اركة في الحوار أن وذكرت مصادر فلسطينية مش

إلى رغبتها في الشعور باالستمرار في السيطرة على غزة، " حماس"الرئيس من الضفة، وعزت طلب 
  .واصفة ذلك باألمر السلبي ألنه ال ينهي االنقسام بل يعززه

حوار عزت الرشق إن الحركة أبدت المشارك في وفد ال" حماس"في غضون ذلك، قال القيادي في 
من " حماس"وعلى صعيد تشكيل الحكومة، قال إن . المرونة الكافية، والكرة اآلن في ملعب الجانب اآلخر

لن أخوض في التفاصيل، لكننا نريد : "حقها تسمية رئيس الحكومة ومن سيشغل الحقائب السيادية، مضيفاً
  ".ا أسماء عليها فيتوأن نشكل حكومة بالتوافق، وأن ال تشارك فيه

تسعى إلى تشكيل حكومة ترفع الحصار وتشغل المعابر، لكن ذلك ال يعني على " حماس" ولفت إلى أن 
بالتزام " حماس" االسرائيلية، في إشارة إلى مطالبة -اإلطالق القبول باإلمالءات والشروط األميركية 

  .تعهدات المنظمة
عضو وفدها للحوار " فتح"ة عن عضو اللجنة المركزية لحركة ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصري

الحوار الفلسطيني في القاهرة يمر بمرحلة حرجة ويواجه صعوبات جدية في قضايا "نبيل شعث قوله إن 
رغم هذه الصعوبات، فإننا برعاية اإلخوة المصريين نبذل : "، مضيفاً"رئيسية، مثل الحكومة واالنتخابات

لتجاوزها وللوصول إلى اتفاق حولها، وفي ذهننا أن الفشل ممنوع ألن ثمنه سيكون ما بوسعنا من جهد 
، متوقعاً أن يؤدي تدخل القيادة المصرية إلى تجاوز "باهظاً جداً على القضية ومستقبل الشعب الفلسطيني
  .العقبات التي ما زالت تعترض الوصول إلى االتفاق

الفصائل الفلسطينية طلبت من القيادة "م تسمها القول إن ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية مطلعة ل
المصرية التدخل المباشر في الحوار الفلسطيني المنعقد حالياً في القاهرة لليوم الرابع على التوالي من 
أجل العمل على تذليل العقبات التي تواجه الحوار وتمسك فتح وحماس بموقفيهما خصوصاً في القضايا 

 الجمعة اجتماعا مع نائب رئيس المكتب - أن رئيس سليمان عقد ليل الخميس ، موضحة"السياسية
" فتح"رئيس وفدها لحوار القاهرة موسى أبو مرزوق ومسؤول التعبئة والتنظيم في " حماس"السياسي لـ 

  .رئيس وفدها للحوار أحمد قريع من أجل العمل على تذليل العقبات التي تعترض الحوار
وفتح عقدا عقب اللقاء مع سليمان اجتماعاً مشتركاً استمر ساعات تم خالله بحث وفدا حماس : "وأضافت

المواضيع العالقة، خصوصاً ملف المعتقلين السياسيين وكذلك تقريب وجهات النظر حول موضوع 
في غضون ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي إن  ".الحكومة واالنتخابات

صعبة "، مشيرا إلى أن المواضيع واللقاءات محل النقاش "ايجابية وبناءة" إلى الحوار األجواء بالنسبة
  ".مصر تساعد، لكن القرار فلسطيني"، مؤكدا أن "وتحتاج إلى مزيد من العمل والوقت

   14/3/2009الحياة، 
  

  فياض لن يكون رئيسا للوزراء في اي تشكيلة وزارية قادمة : الزهار .13
ر محمود الزهار احد ابرز قيادات حركة حماس ان اليومين القادمين سيشهدان اجمال              اكد الدكتو  :القاهرة

معظم القضايا الخالفية بين حركتي فتح وحماس فيما ستحسم اللجنة القيادية العليا للتسير والتابعة ما تبقى                
  .من قضايا للوصول الى اتفاق
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ان الحكومة المزمع عقـدها     " بصراحة"مج  وقال الزهار في تصريحات ادلى بها لقناة العربية ضمن برنا         
يجب ان ال تحمل اي برنامج انتخابي وان تكون مهمتها االعداد لالنتخابات وعملية االعمار مشيرا الـى                 
انها ال تملك تفويضا للتفاوض الن مدتها ستكون عدة اشهر فقط ويجب ان يكون لها برنـامج اقتـصادي         

  . برنامج سياسيواجتماعي رغم مطالبة البعض بان يكون لها
فياض لن يكـون  "وحول ما نشر حول استعداد حماس لقبول فياض رئيسا للوزراء بثمن معين قال الزهار            

  ".رئيسا للوزراء باي حال من االحوال النه ساهم في قطع الرواتب وحصار الشعب الفلسطيني
  14/3/2009 ،وكالة سما

  
  ظمة هي شروط أمريكية ـ إسرائيليةمطالبة الحكومة المقبلة بالتزام تعهدات المن: برهوم .14

 ضرورة موافقة الحكومةالمطابة بفوزي برهوم " حماس" القيادي في رد:  جيهان الحسيني-القاهرة 
 إسرائيلية ال يجوز -هذه شروط أميركية : "وقال على برنامج سياسي يلتزم تعهدات المنظمة، المقبلة 

حه فهو ال يريد الحوار ألنه يضع العصا في طرحها في حوار وطني فلسطيني ترعاه مصر، ومن يطر
، واصفاً أجواء الحوار بااليجابية، وموضحاً أن هناك عقبات ذللت، لكن ما زال هناك إشكاالن "الدواليب

  .في ملفي الحكومة واالعتقال السياسي
حكام نريد حكومة وحدة وطنية تشكل وفق أ: "، قال"حماس"وعن البرنامج السياسي للحكومة الذي تريده 

أي حكومة تحترم نتائج االنتخابات ... القانون األساسي على شاكلة الحكومة التي شكلت عقب اتفاق مكة 
   ".التشريعية وفق الخيار الديموقراطي

  "...فياض ال يصلح رئيساً للحكومة المقبلة، فهو شخصية غير وحدوية عززت االنقسام": وقال برهوم
  14/3/2009الحياة، 

  
  "اسرائيل"ـرفض شروط امريكا واوروبا التي تطالب حماس باالعتراف بفتح ت: االحمد .15

 رئيس كتلة فتح البرلمانية ورئيس وفدها في لجنـة منظمـة            ، عزام االحمد  قال: اشرف الهور  ـ القاهرة
 في تصريحات لعدد من الصحافيين عقب انتهاء اليـوم الثالـث مـن              ،التحرير التي تتحاور في القاهرة    

فتح ال تشارك هيالري كلينتون واوروبا رؤيتها بشأن ضرورة اعتراف حركة حمـاس             "حوارات القاهرة   
وحث  ".باسرائيل كشرط لقبول عضويتها في اي حكومة فلسطينية تتفق عليها الفصائل في حوار القاهرة             

االحمد كلينتون بدال من االشتراط على حماس والفصائل الفلسطينية االعتراف باسرائيل ونبذ العنـف ان               
العمل السياسي الفلسطيني هو من صـالحيات     "واشار االحمد الى ان      ".طالب االحزاب االسرائيلية بذلك   ت"

منظمة التحرير الفلسطينية التي تبادلت وثائق االعتراف بينها وبين اسرائيل، ولـيس مـن صـالحيات                
  ".الحكومة القادمة التي تسعى الفصائل لتشكيلها

  14/3/2009القدس العربي، 
  

 زيارة وفد البرلمانات األوروبية لحماس خطوة في االتجاه الصحيح لها ما بعدها : حمدان .16
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتبها في لبنان أسامة حمدان، في :  بيروت

: أن زيارة خمسة عشر نائبا يمثلون خمسة برلمانات أوروبية، هي" قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
ا وأسكتلندا وأيرلندا وإيرلندا واليونان وإيطاليا، إلى دمشق لعقد لقاء موسع مع رئيس بريطانيا واسكتلند

خالد مشعل وأعضاء قيادة الحركة، يمثل تحوال سياسيا مهما في الموقف " حماس"المكتب السياسي لحركة 
هو خطوة " سحما"ال شك أن هذه الزيارة البرلمانية األوروبية إلى دمشق ولقاء حركة : "األوروبي، وقال

في االتجاه الصحيح، وبداية في التحول األوروبي نأمل أن ينضج ويكتمل، وأن ال يقع تحت وطأة الكيان 
وقد عبر الكثير من المسؤولين األوروبيين عن استيائهم للتسرع في تصنيف . الصهيوني في أمريكا
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 ينجح النواب في إلزام كحركة ارهابية، ولذلك فهذه الزيارة مهمة، ونأمل أن تتعزز وأن" حماس"
     ". والتراجع عن تصنيفها ضمن الحركات اإلرهابية" حماس"حكوماتهم في التعامل مع 

ال : "سيكون له ما بعده من دون شك، وقال" حماس"وأشار حمدان إلى أن الحوار البرلماني األوروبي مع 
ا، حيث ستتراجع الضغوط الدولية شك أن مثل هذا التحول سيترك أثره على مجمل عالقاتها إقليميا ودولي

، وستتحرر الدول من هذه الضغوط في طريق االنفتاح على "حماس"على المستوى اإلقليمي للتعامل مع 
  ".حماس"

وأعرب حمدان عن أمله في في تحذو الواليات المتحدة األمريكية حذو األوروبيين وتصحيح أخطائها في 
  .بتهم في الحوار مع الواليات المتحدة من باب االستجداء، لكنه نفى أن تكون رغ"حماس"التعامل مع 

  13/3/2009قدس برس، 
  

  إلنجاز الحوار" فتح"لم نجد اإليجابية المطلوبة من : مشير المصري .17
مشير المصري في " حماس"دعا عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

: حوار في القاهرة إلى التحرر من األجندات الخارجية، وقالأطراف ال" قدس برس"تصريحات خاصة لـ
من األجندة األمريكية ـ الصهيونية، ذلك أن العديد من " فتح"المطلوب إلنجاح الحوار هو تحرر حركة "

على ربط هذه القضايا بموافقة أمريكا عليها، وهذا يشكل عقبة " فتح"القضايا الخالفية آتية من إصرار 
توافق فنحن نتحدث عن حوار فلسطيني ـ فلسطيني وليس عن حوار فلسطيني ـ كأداء أمام أي 

  ".أمريكي
ورفض المصري الحديث عن طبيعة القضايا الخالفية الراهنة التي تحول دون تقدم الحوار الجاري في 

ال يزال الحوار حتى اآلن في إطار وضع األسس والمبادئ التي ستنطلق على أساسها : "القاهرة، وقال
لجان، وال ننكر وجود تعقيدات في الحوار، ووجود قضايا ليست بالهينة، ونعتقد أننا لم نجد اإليجابية ال

إلنجاز الحوار وتجاوز القضايا الخالفية الجوهرية، ال شك أن األمور الخالفية " فتح"المطلوبة من حركة 
 عديدة، ولكن نأمل في كبيرة ومضت عليها عقود طويلة من الزمن وال يمكن انجازها في غضون أيام

    .، على حد تعبيره"تجاوزها
  13/3/2009قدس برس، 

 
  حزب الشعب يقترح تشكيل حكومة من المستقلين .18

قال بسام الصالحي االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ان حزبه قدم اقتراحا             :ـ اشرف الهور   القاهرة
 من المستقلين تشكل من رئـيس وزراء        النهاء الخالف الناشب في لجنة الحكومة يقضى يتشكيل حكومة        

مستقل الى جانب ستة وزراء آخرين يشغلون وزارات الخارجية واالعالم والمالية والداخلية واالشـغال              
بما يضمن الحصول على حكومـة      "العامة والتعليم، على ان يتم تسمية باقي الوزارات من قبل الفصائل            

  ".توافق وطني مدعومة من الجميع
14/3/2009، القدس العربي  

  
   وهناك عقبات أمام ملفات أخرى في حوار القاهرةتم إنجاز بعض الملفات: أبو مجاهد .19

أعلن أبو مجاهد، الناطق الرسمي لجان المقاومة الشعبية وعضو وفدها لحوار القاهرة، أن : ألفت حداد
سعي الجميع لتدليها هناك ملفات تم انجازها، وأن البعض األخر من الملفات يعتريه بعض العقبات التي ي

  وكشف أبو مجاهد عن لقاء يعقد ظهر اليوم في مقر  .من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية
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المخابرات المصرية العامة من أجل تذليل بعض العقبات التي تعترض طريق عمل اللجان متوجه بالتحية 
 .للدور المصري في هذا الشأن

  14/3/2009، 48عرب
  

  حوار القاهرة تتهم حماس وفتح بالسعي للمحاصصة في "الديمقراطية" .20
ان الحـوار  أمس،  مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في بيان صحافي  قال:رام اهللا ـ وليد عوض 

مـن  " منـاورات "الوطني الفلسطيني في القاهرة يراوح مكانه ولم يحدث اي تقدم ملموس، متحدثا عـن               
 التـي اقرهـا     2009) فبراير( شباط   26خلف عن اتفاق وثيقة     حماس وبعض ممثلي فتح للتراجع الى ال      

" اتفـاق محاصـصة   "مؤتمر الحوار الشامل في القاهرة، مشيرا الى ان هنالك محاوالت للوصول الـى              
  .واجتماعات ثنائية مغلقة بين حماس وفتح لم تتوقف من وراء ظهر الحوار الشامل

  14/3/2009القدس العربي، 
  

  حوار القاهرةدت أبو عمرو عن حماس استبع": األخبار" .21
اعترضـت بـشدة علـى    " حماس"أعلن مصدر قريب من حوار القاهرة أن حركة : غزة ـ قيس صفدي 

حضور ومشاركة وزير الخارجية السابق في حكومة الوحدة الوطنية، زياد أبو عمرو، في الحوار ضمن               
ـ . وفد المستقلين  الت لمقـابالت صـحافية فـي دول        دعمت موقفها بتسجي  "، إن الحركة    "األخبار"وقال، ل

أوروبية، ومحاضر اجتماعات ألبو عمرو حين كان في منصب وزير الخارجية، تظهر أنه حرض دوالً               
أوروبية كانت تتوجه لالتصال بحماس، طالباً منها تشديد الحصار على الحركة بوصفها تارة بالجماعـة               

ولفت المصدر إلى أن أبو عمرو روج لـدى         ". ةاإلرهابية المتطرفة، وأخرى بالجماعة اإلسالمية المتشدد     
، مضيفاً أنه   "الحصار المضروب على قطاع غزة سيؤتي ثماره وعليهم الصبر واالنتظار         "األوروبيين أن   

تحريضاً خالل جوالته الخارجية بوصفه رئيس الدبلوماسية الفلسطينية في حكومة الوحـدة            "مارس أيضاً   
وتابع المـصدر   ". س، ووزير اإلعالم آنذاك مصطفى البرغوثي     ضد زمالئه في الحكومة من وزراء حما      
  ".عدم االتصال مع وزراء حماس والبرغوثي"أن أبو عمرو طالب وزراء أوروبيين بـ

  14/3/2009األخبار، 
 

   على الخروقات اإلسرائيليةاًا من إطالق الصواريخ ردنمنعال يمكن : الجهاد .22
في الحكومة المقالة، الذي حذّر من  الداخلية  وزارةى بيانردت سرايا القدس عل:  كفاح زبون- رام اهللا

بتأكيدها أن أحدا ال يمكن له أن يمنعها من إطالق الصواريخ إطالق الصواريخ دون تنسيق مع الفصائل، 
وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، . على إسرائيل، ضمن حقها بالرد على الخروقات اإلسرائيلية

نتفهم ما تقوله وزارة الداخلية، والمعني بالدرجة األولى هم بعض التجار الذين ": "الشرق األوسط"لـ
يطلقون الصواريخ لمآرب شخصية، كما أن هناك تنظيمات معينة ربما ال تريد وزارة الداخلية منها 
إطالق الصواريخ، لكن نحن في سرايا القدس ال يمكن ألحد أن يمنعنا من إطالق الصواريخ في إطار 

   ".هذا حق طبيعي.. لرد على الخروقات اإلسرائيليةا
بل عشرات الصواريخ ومئات الصواريخ، في إطار .. نحن من حقنا أن نطلق صواريخ: "وتابع أبو حمزة

الرد، لكن نحن نتفهم الواقع، وعندما تطلب منا القيادة السياسية في الجهاد، وليست حركة حماس، 
  ". أوامر من أي تنظيم آخرنتوقف، أما غير ذلك فال نتلقى أي 

 14/3/2009الشرق األوسط، 
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   أسيراً شريطة إبعاد بعضهم للخارج450 توافق على إطالق "إسرائيل ":"هآرتس" .23
نقلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية امس عن مصادر فلسطينية في القـاهرة ان            :  وكاالت –القدس المحتلة   

 الواردة أسماؤهم فـي قائمـة حمـاس مقابـل     450ـإسرائيل وافقت مبدئيا على اإلفراج عن األسرى ال      
  .اإلفراج عن الجندي االسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط

وقالت الصحيفة إن الخالف بين الجانبين حاليا قائم بشأن المطلب اإلسرائيلي بإبعاد عدد مـن األسـرى                 
  .الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الخارج ، األمر الذي ترفضه حماس

االذاعة العامة االسرائيلية ان المفاوض عوفر ديكيل اطلع امس رئيس الوزراء المستقيل ايهـود              وافادت  
واجـرى ديكيـل     .اولمرت على نتائج محادثاته في القاهرة مع المسؤولين المصريين لالفراج عن شاليط           

ـ               صرية مفاوضات استمرت ثالثة ايام في العاصمة المصرية ، خصوصا مع مدير المخابرات العامة الم
  .اللواء عمر سليمان ، تناولت تبادل معتقلين مع حماس

وسيبلغ اولمرت رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو بمضمون هذه المفاوضات ، لكنه ال ينوي حتـى                
وذكـرت  . االن دعوة الحكومة االمنية الى االجتماع ، علما ان اتمام عملية التبادل يـستدعي موافقتهـا               

ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم اولمرت       ".خالل االيام المقبلة  "يعود الى القاهرة    االذاعة ان ديكيل س   
  .االدالء باي تعليق

  14/3/2009الدستور، 
  

  تعلن غداً في ظل معارضة برلمانية قد تقصر عمرها" بيبيرمان"حكومة  .24
مين نتانياهو فيما بنيا" ليكود"دخلت الحكومة الجديدة في إسرائيل برئاسة زعيم :  أسعد تلحمي-الناصرة 

يبدو المخاض األخير قبل اإلعالن عنها األربعاء المقبل، تساءلت أوساط حزبية وإعالمية عن العمر الذي 
) 120من مجموع ( نائباً 55ستعيشه هذه الحكومة في ظل وجود معارضة برلمانية واسعة لها تتشكل من 

  .ئهم في التوزيرالمستائين من استثنا" ليكود"قد ينضم إليهم عدد من نواب 
بزعامة المتطرف أفيغدور " إسرائيل بيتنا"و " ليكود"وعشية التوقيع على اتفاق الشراكة الحكومية بين 

، وكأنها ذات "بيبيرمان"ليبرمان المتوقع غداً، أخذ معلقون بارزون يصفون الحكومة المقبلة بحكومة 
 إشارة إلى ما يتفق المعلقون وحتى أوساط وليبرمان، وذلك في" بيبي"نتانياهو المعروف بكنية : رأسين

  ".خنوع نتانياهو لليبرمان بشكل تام"على توصيفه " ليكود"في 
 مقعداً، في الحصول على خمس 15ونجح ليبرمان الذي خرج حزبه ثالثاً بعد االنتخابات األخيرة مع 

 من حزبه السفير السابق في حقائب وزارية أهمها حقيبة الخارجية التي سيشغلها ليبرمان نفسه فيما النائب
على السياسة " إسرائيل بيتنا"واشنطن داني أيالون سيكون نائباً له، ما يضمن سيطرة تامة لحزب 

أما الحقائب األخرى التي سيحصل عليها ممثلون . الخارجية لوزارة الخارجية، وهذا ما اشترطه ليبرمان
كذلك فرض ليبرمان على نتانياهو أن .  والسياحةعن حزبه، فهي األمن الداخلي والبنى التحتية والهجرة

يكون صديقه المحامي البارز يعقوب نئمان، وهو من اليهود المتدينين القوميين، وزيراً للقضاء يحل محل 
" ليكود"الوزير الحالي دانييل فريدمان الذي رغب ليبرمان ببقائه في منصبه، لكنه جوبه بمعارضة داخل 

  .نئمانحملته على الموافقة على 
والمعروف عن نئمان دعمه مواقف فريدمان الداعية إلى تحجيم دور المحكمة العليا، وهو ما يسعى الى 

له على خلفية التحقيق " مالحقة سياسية"تحقيقه ليبرمان الذي يتهم الشرطة اإلسرائيلية والنيابة العامة بـ 
  .معه في ارتكاب جناية تبييض ماليين الدوالرات

  14/3/2009الحياة، 
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  يطالب بالبناء بين شرق القدس ومستوطنة معالي ادوميم" ليبرمان" .25
في المفاوضـات الـدائرة     " افيغدور ليبرمان "المتشدد  " إسرائيل بيتنا "طالب رئيس حزب    : القدس المحتلة 

والعمـل  " معالي ادومـيم  "لتشكيل ائتالف حكومي، بتعهد الحكومة الجديدة بالبناء في المدينة االستيطانية           
الواقعة بين القـدس الـشرقية المحتلـة والمدينـة          " 1 -اي  "في منطقة   " ميسيرت ادوميم "ى بناء حي    عل

  .االستيطانية
بنـي  " معالي ادوميم "اإلسرائيلية، أمس، أن ليبرمان عقد لقاء مع رئيس بلدية          " يروشاليم"وأفادت أسبوعية   

يـوريس  " معالي ادوميم"في " بيتنااسرائيل "كسرائيل، موضحة أن نائب رئيس البلدية ورئيس فرع حزب        
  .غروسمان بادرا بعقد هذا اللقاء

وكان غروسمان الذي يعتبر مقربا من ليبرمان وعضو المجلس البلدي موتي بيرتس قـد التقيـا، فـور                  
صدور نتائج انتخابات الكنيست، بليبرمان وعوزي لنداو وبحثا معهما سبل استمرار البناء فـي المدينـة                

والقدس الشرقية، والتي يطلق عليها اسـم       " معالي ادوميم "صا في المنطقة الواقعة بين      االستيطانية، خصو 
تجـدر  .  وحدة سكنية  3500والتي وفقا للمخططات سيقام عليها حي استيطاني جديد يتكون من           " 1-اي  "

  .ظيميةاإلشارة إلى أن المخططات موجودة لدى وزارة اإلسكان اإلسرائيلية وجاهزة لنقلها إلى اللجنة التن
  14/3/2009صحيفة فلسطين، 

 
  يقتربان من االئتالف" إسرائيل بيتنا" الليكود و:اإلذاعة اإلسرائيلية .26

من توقيع اتفاق ائتالف، ما سيمهد " إسرائيل بيتنا"و" الليكود"اقترب حزبا  : محمد جمال-القدس المحتلة 
يس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو الطريق أمام االنتهاء من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة رئ

  .األسبوع المقبل
" شاس"بزعامة نتنياهو اتفاقاً ائتالفياً مع حركة " الليكود"ورجحت اإلذاعة اإلسرائيلية أيضاً أن يوقع 

" يهودوت هتوراة"الدينية المتشددة األحد، وأن يستكمل المفاوضات االئتالفية مع أحزاب المستوطنين 
  .خالل األسبوع المقبل" االتحاد الوطني"و" البيت اليهودي"و

 مناصب وزارية، وهي الخارجية واألمن 5وبموجب االتفاق المبدئي بين الحزبين سيحصل ليبرمان على 
  الداخلي والعدل والبنى التحتية والسياحة، وأما بالنسبة لموضوع الزواج المدني فلن يتم سن قانون بشأنه 

  
 بين زوجين يكون أحدهما غير يهودي، وأما بالنسبة لقانون الجنسية بل سيفسح المجال أمام عقد قران

  .فسيتسنى حرمان من أدين بالخيانة العظمى من حقوقه االجتماعية" إسرائيل بيتنا"الذي يطالب به حزب 
  14/3/2009الشرق، قطر، 

  
  ة نتنياهو وليفني الستئناف محادثات تشكيل حكومة ائتالفيبيناتصاالت سرية : "يديعوت" .27

أفادت وسائل اعالم اسرائيلية أمس بأن بنيـامين نتنيـاهو المكلـف بتـشكيل               :رويترز -القدس المحتلة 
الحكومة االسرائيلية وتسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما استأنفا االتصاالت لبحث خيار تـشكيل حكومـة               

  .ائتالفية
ان مبعوثين لنتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني وليفني زعيمـة كـديما ووزيـرة              ) اسرائيل(وقال راديو   

الخارجية في الحكومة المنتهية واليتها أجروا اتصاالت سرية لبحث احتماليـة االشـتراك فـي تـشكيل                 
في االيام  " الل مبعوثين تبادال الرسائل من خ   "وقالت دينا ليبستر المتحدثة باسم نتنياهو انه وليفني          .حكومة
ولـم   .ولم تدل بتفاصيل بشأن تلك االتصاالت أو تقل ما اذا كان الزعيمان قد عقدا أي محادثات                .األخيرة

  .يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين من كديما بشأن تلك التقارير
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ي يجريان اتصاالت   وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على شبكة االنترنت ان نتنياهو وليفن           
سرية من خالل أعضاء بحزبيهما بهدف بحث ما اذا كانت ال تزال هناك فرصة السـتئناف محادثـات                  

  .تشكيل حكومة ائتالفية
وجاءت أحدث التقارير بشأن اتصاالت بخصوص تشكل ائتالف محتمل في وقت ترددت فيه أنباء عن أن                

الحزاب اليمينية المتطرفة واالحزاب الدينية والتـي       نتنياهو يواجه عقبات في جهوده لتشكيل ائتالف مع ا        
  .قدم بعض ممثليها مطالب متناقضة

  14/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل"إلى  من واستمرار تراجع الهجرة: تقرير .28
 تبحث الحكومة اإلسرائيلية يوم غـد الـسبت، مـشروع اقتـراح، يقـضي               : برهوم جرايسي  -الناصرة

دوالر، بهدف تحفيز ما تبقى من أبناء الديانة اليهودية فـي دول االتحـاد               مليون   3,9بتخصيص ميزانية   
السوفييتي السابق على الهجرة إلى إسرائيل، وهذا وسط تقارير رسمية تؤكد استمرار التراجع الحاد فـي                

على أن ميـزان الهجـرة فـي        " الغد"الهجرة إلى إسرائيل، في حين دلت مراجعة لسلسلة تقارير أجرتها           
  . عاما25 بات أقرب إلى الصفر، وهي ظاهرة لم تعرفها إسرائيل منذ أكثر من إسرائيل

فقد قال تقرير لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، إن عدد أبناء الديانة اليهودية الذي هـاجروا إلـى                 
 عامـا، وأقـل   20، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر مـن  13681، بلغ 2008إسرائيل في العام الماضي  

، الذي هو أيضا سجل أدنى مـستوى لـه،   2007من عدد المهاجرين إلى إسرائيل في العام        % 25ة  بنسب
  .حتى ذلك العام

 مهاجرا في السنة    17ويؤكد تقرير الدائرة، أن معدل الهجرة في سنوات التسعين من القرن الماضي كان              
 مهاجر لكل   3,8بقتها، كان   لكل ألف مواطن في إسرائيل، في حين أن المعدل في سنوات الثمانين التي س             

، فقد كان المعدل مهاجرين اثنين لكل ألف مواطن، بعد أن كان  المعدل              2008ألف مواطن، أما في العام      
  . مهاجر لكل ألف مواطن2,6 حوالي 2007في العام 

  14/3/2009الغد، األردن، 
  

  خالل األسبوع الماضي في غزة والضفة 26إصابة  و5 استشهاد:تقرير .29
أكد مركز حقوقي على أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت خالل األسبوع الماضي في الضفة  :رام اهللا

 عملية توغل في الضفة، واعتقلت 40 آخرين، ونفذت 26الغربية وقطاع غزة خمسة مواطنين، وأصابت 
  .  مواطنا54

وا في قطاع غزة في إن أربعة من المواطنين قض:"وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير له 
 مواطنا أصيبوا برصاص االحتالل في الفترة ذاتها 26، موضحا أن "حين قضى آخر في الضفة الغربية

  . منهم من الضفة الغربية20بينهم ستة أطفال، مشيرا إلى أن 
نسخة عنه أن قوات االحتالل نفذت خالل الفترة التي " فلسطين"وبين المركز في تقريره الذي تلقت 

 مواطناً فلسطينياً، مشيرا إلى أنها 54 عملية توغل في الضفة الغربية، اعتقلت خاللها 40ا التقرير يغطيه
  .حولت ثالثة عشر منزال سكنيا إلى نقاط مراقبة عسكرية

إن الطيران الحربي يواصل تنفيذ غاراته الجوية على أهداف في القطاع، خاصة على :"وجاء في التقرير 
، ملفتاً إلى استمرار االحتالل بإجراءات تهويد مدينة "ع مصر بشكل يوميطول الشريط الحدودي م

، " عائلة في القدس إلخالء منازلها129إن قوات االحتالل سلمت إخطارات لـ:"وأضاف  .القدس المحتلة
وقال المركز في تقريره  . مواطن غالبيتهم من األطفال باتوا مهددين بخطر التشرد1000مشيرا إلى أن 

  ".لطات االحتالل أجبرت عائلتين من البلدة القديمة بالقدس وفي صور باهر على هدم منزليهماإن س:"
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إن قوات :"وأكد على تواصل األعمال االستيطانية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مضيفا 
توطنون دونما من األراضي الزراعية في محافظتي رام اهللا والخليل، والمس) 222(االحتالل صادرت 

وقال المركز  ".يقطعون الطرق في محافظة نابلس، ويمنعون المواطنين الفلسطينيين من السير فيها
واصلت قوات االحتالل خالل الفترة التي يغطيها التقرير الحالي اقتراف المزيد من االنتهاكات الخطرة :"

لى جرائم حرب وفقاً للقانون والجسمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إ
  ".الدولي والقانون الدولي اإلنساني

  14/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عشرة جرحى بينهم متضامن أمريكي في مظاهرات ضد الجدار بالضفة  .30
أصيب أمس، عشرة فلسطينيين ومتضامن أمريكي بجروح إثر قمع قوات االحتالل  :وكاالت -نابلس

ية انطلقت في الضفة الغربية احتجاجاً على استمرار بناء جدار الفصل اإلسرائيلي لسلسلة مسيرات سلم
  .العنصرى

إن متضامناً أمريكياً أصيب بجروح حرجة خالل مظاهرة ضد : وقالت مصادر طبية فلسطينية وإسرائيلية
وبحسب تلك المصادر فقد تم نقل الجريح إلى مستشفى تل هشومير . جدار الفصل العنصري في نعلين

وأصيب خالل المسيرة أيضاً خمسة فلسطينيين برصاص قوات االحتالل المعدني،  . بيبفي تل أ
وفي اعتداء آخر، اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، على المشاركين  . والعشرات بحاالت اختناق

وأفادت مصادر محلية، أن جنود االحتالل  .في مسيرة ضد مصادرة األراضي في قرية بورين بنابلس
موا المشاركين في المسيرة، وبينهم متضامنين أجانب، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين هاج

وفي اعتداء ثان، ذكرت مصادر محلية في مدينة قلقيلية أن  .باالختناق جراء استنشاقهم الغاز المدمع
ة الجمعة، قوات االحتالل قامت ظهر أمس، مع وقت صالة الجمعة باقتحام المدينة ومداهمتها وقت صال

وبينت المصادر أنه اندلعت مواجهات بين تلك القوات وعدد من  .واتخذت من حي النقار وجعيدي مركزا
  . الشبان الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة باتجاه دوريات االحتالل

  14/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطينيين بينهم جريح شرق رفح 5اعتقال  .31
 شاب فلسطيني بجروح، وتم اعتقال أربعة آخرين شرق مدينة رفح أصيب مساء أمس،: وكاالت -غزة

وقالت مصادر طبية  .جنوبي قطاع غزة، بفعل تعرضها إلطالق نار كثيف من قبل قوات االحتالل
إن الجريح أبو سنيمة لم يصل إلى المستشفى ويعتقد أن قوات االحتالل اعتقلته كذلك رغم : فلسطينية
  .إصابته

  14/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطينيين في انهيار نفق الحدود المصرية ـ الفلسطينية3إصابة  .32
أصيب مساء اليوم ثالثة فلسطينيين بجروح، في انهيار نفق على الشريط الحدودي مع مصر، : رفح

أن ثالثة فلسطينيين أصيبوا " قدس برس"وأفاد راصد ميداني لـ  ).جنوبي قطاع غزة(بمدينة رفح 
  .انهيار أحد األنفاق عليهم، بينما كانوا يعملون في داخلهباختناق جراء 

   13/3/2009، قدس برس 
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   لوزارة األمن اإلسرائيلية طلباً للتعويض من غزةمئات الدعاوى  .33
 دعوى تقدم بها مواطنون 500االسرائيلية أمس أن نحو " هآرتس"كشفت صحيفة :  رامي منصور-يافا

سرائيلية ، منذ الشهر الماضي ، طلباً للتعويض وللتحقيق في أعقاب من قطاع غزة إلى وزارة األمن اإل
  .الحرب العدوانية على القطاع

 دعوى إضافية سيقدمها لوزارة األمن في 300ونقلت الصحيفة أن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يعد 
وذكرت ".  على الفلسطينيينلتحميل إسرائيل مسؤوليتها ومعاقبتها على عدوانها"األسابيع المقبلة ، تمهيداً 

  .الصحيفة أن الدعاوى تتضمن توثيقا لألضرار وأسماء الشهداء الذين سقطوا خالل العدوان
 يوماً من الحادث، ما حدا بالمركز الفلسطيني ومنظمات 60ويتيح القانون اإلسرائيلي تقديم دعاوى خالل 

لتوثيق األضرار إضافة لجمع شهادات  من محققيها الميدانيين في القطاع 25حقوقية أخرى الى نشر 
  .مصورة لمتضررين ولذوي شهداء

غير واهم وواع إلى أن غالبية الدعاوى سترفض، "وقال المحامي اياد العلمي من المركز الفلسطيني إنه 
 آالف دعوى قدمها المركز الفلسطيني في اعقاب انتفاضة القدس واالقصى 3 في المئة من 80إذ إن 

  ".األضرار كانت أثناء عملية حربية وإسرائيل ليست مسؤولةرفضت بذريعة أن 
  14/3/2009الدستور، 

  
  يطالبون األمم المتحدة صرف رواتب لهمالالجئون الفلسطينيون بماليزيا .34

يعيش الالجئون الفلسطينيون بماليزيا أوضاعا إنسانية صعبة، وهم من :  مصطفى الوهيب-كوااللمبور 
العراق بفعل ممارسات واعتداءات المليشيات الطائفية وفرق الموت ضدهم، فئة الالجئين المهجرين من 

واستطاعوا الوصول إلى ماليزيا ليواجهوا عقوبات قانونية ومعيشية، دفعتهم لتنظيم اعتصام يوم أمس 
 . أمام مكتب األمم المتحدة لشؤون الالجئين في العاصمة الماليزية كوااللمبور

مكتب األمم المتحدة تضمنت مطالبهم التي تتركز حول ضرورة صرف وقد سلّم المعتصمون مذكرة ل
رواتب ومساعدات عينية للعوائل الفلسطينية المهجرة من العراق، وإعادة توطينهم في بلدان أخرى، حيث 

ومن ثم . ال تعترف ماليزيا بالالجئين، وهي من الدول غير الموقعة على اتفاقية جنيف لحماية الالجئين
وطالب المعتصمون األمم  .  مقيمين غير شرعيين–وفقا للقوانين الماليزية–جئون الفلسطينيون يعتبر الال

المتحدة بحمايتهم من االعتقال، حيث أقدمت سلطات الهجرة الماليزية قبل أسبوعين على اعتقال ست 
لون أوراقا أشخاص من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من العراق، وأودعتهم أحد السجون كونهم ال يحم
 . ثبوتية أو إقامات نظامية، ولعدم اعتراف تلك الجهة بالهويات التي تصدرها لهم األمم المتحدة

 14/3/2009العرب، قطر، 
  

  305ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .35
قالت وزارة الصحة في الحكومة المقالة إن عدد شهداء الحصار المفروض على قطاع غزة ارتفع  :غزة
الق المعابر ورفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي سفر المرضى لتلقي العالج في  في ظل إغ305إلى ،
  .الخارج

  14/3/2009الخليج، 
  

   على تلوث المياه الواردة إلى نهر اليرموك"إسرائيل"األردن يحتج لدى  .36
 على تلوث المياه الواردة الى نهر "اسرائيل" احتجت الحكومة رسميا لدى :ة ريم الرواشد-عمان 
وقال مصدر حكومي للرأي أمس  .ك من الوادي المقابل لمخفرالشق البارد على الجانب االسرائيلياليرمو

ان وزير المياه والري خاطب مسؤولين اسرائيليين واحتج على تلوث المياه الواردة من جانبهم الى نهر 
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ياهها للزراعة وللشرب اليرموك، ما لوث االف المترات المكعبة من مياه قناة الملك عبداهللا التي تستخدم م
  .من خالل محطة زي

  14/3/2009الرأي، األردن، 
  

  ليس لحزب اهللا أي تشكيل مسلح في غزة: نصر اهللا .37
ظلم كبير ان يتهم الفلسطينيون بالتعطيل للحلول، " السيد حسن نصر اهللا انه "حزب اهللا"قال األمين العام لـ

 لبنان، ولذلك نحن نضم في حزب اهللا صوتنا ونحن نعرف هذا مما جرى علينا نحن في المعارضة في
إلى كل األصوات التي تدعو وتناشد االخوة الفلسطينيين أال يألوا جهداً للوصول الى تالقيهم وتوحدهم 

 . "والخروج من االنقسام المؤسف الذي كان بينهم
لتدخل في غزة، وأنا رأيت بعض وسائل االعالم العربية وبعض الوسائل اللبنانية، تتهم حزب اهللا با"وقال 

اقول بشكل قاطع ان ليس لحزب اهللا اي تشكيل او فصيل في غزة، ونحن لدينا عالقة مودة وثقة بهم في 
غزة جميعاً، وكما ال نحب ان يملي علينا احد في جبهتنا، ولذلك نحن ال نتدخل وال نملي في اي كبيرة او 

 ما تقرره قيادة المقاومة الفلسطينية، وأي صغيرة، نحن في موقع األخ الذي يساعد اخاه، ونساعد في
دخول من احد على الخط هو تخريب للمصلحة الفلسطينية، ونرى في عكس ذلك خيانة وحراماً شرعياً 

 . "وجهادياً
ما نشر عن موقف اميركي جديد يتحدث عن إمكانية الحوار مع حزب اهللا وحماس بشرطين "وعلق على 

، مضيفاً »لن نعترف بإسرائيل: لمن يضع علينا الشروط"فقال » نفهما االعتراف بإسرائيل ونبذ الع
اليوم وغداً وبعد ألف سنة وإلى قيام الساعة، طالما نحن حزب اهللا ال (...) الشروط األميركية مردودة "

 . "يمكن أن نعترف بإسرائيل
 14/3/2009السفير، 

  
 لين من المستق فلسطينيةتشكيل حكومة انتقاليةعمر سليمان يقترح  .38

كشف أحد المشاركين في الحوار ليونايتد برس إنترناشونال، عن أن مدير المخابرات : الوكاالت
المصرية عمر سليمان قدم اقتراحا بتشكيل حكومة انتقالية من المستقلين تأخذ على عاتقها إجراء 

اح المصري فإن ووفقا لالقتر. االنتخابات المقبلة لحل الخالفات بشأن ملفي الحكومة واالنتخابات معا
حكومة غير فصائلية ستسهل على حماس عدم التقيد ببرنامج سياسي ال ترغب في االلتزام به وخاصة 

  .فيما يخص العملية السلمية كما أنها ستتولى اإلشراف المحايد على االنتخابات
ومن ناحيته، أقر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي بأن الموضوعات 

ولكن "وقال زكي إن مصر تساعد . واللقاءات محل النقاش صعبة وتحتاج إلى مزيد من العمل والوقت
  ".القرار فلسطيني

  14/3/2009الجزيرة نت، 
  

  مصر والسلطة ترفضان المشاركة في مؤتمر لمنع تهريب السالح إلى غزة  .39
القاهرة والسلطة الفلسطينية  "كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة البريطانية أن:  جمال شاهين-لندن 

في لندن، الذي عقد أمس، لدراسة سبل منع تهريب " بالنكستر هاوس"رفضتا المشاركة في مؤتمر 
وقال وزير الدولة . السالح إلى قطاع غزة، على الرغم من تلقيهما دعوات في الرابع من مارس الجاري

ضوع تهريب األسلحة إلى داخل غزة يعتبر إن معالجة مو"البريطاني لشؤون الشرق األوسط بيل رامون 
 ". عنصراً هاماً للمساعدة في ضمان استمرار وقف إطالق النار

  14/3/2009البيان، اإلمارات، 
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   آالف قطعة سالح3الشرطة المصرية تعثر على مخزن سري لألسلحة وسط سيناء يضم  .40

كنت من ضبط مخزن سري ذكر مصدر أمني مصري وشهود عيان، أن الشرطة المصرية تم: وكاالت
لألسلحة في منطقة القسيمة شمال وسط سيناء على الحدود مع غزة اليوم الجمعة، وذلك في إطار حملتها 
التي تهدف إلى ضبط الحدود، وقالت وكالة االنباء االلمانية، إن المخزن يضم ثالث آالف قطعة من 

خاص يشتبه بصلتهم بالمخزن حتى ولم تلق الشرطة القبض على أي أش.  األسلحة ومخلفات الحروب
  . اآلن، فيما قامت بوضع حراسة على المخزن وصادرت ما به من أسلحة

  14/3/2009صحيفة المصريون، 
  

 العاهل المغربي يستقبل وفداً من أساتذة جامعة غزة .41
ة استقبل العاهل المغربي، محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أمس، بمسجد إدريس األول، بمدين: الرباط
عقب أداء صالة الجمعة، وفدا من كبار أساتذة جامعة غزة، يقوده الدكتور يوسف جمعة ) وسط(فاس 

وأعرب الدكتور سالمة، باسم الوفد، عن شكره . سالمة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة األزهر بغزة
زة بالخصوص، وامتنانه لعاهل المغرب على المواقف التضامنية والداعمة للشعب الفلسطيني، وألهالي غ

من طرف الشعب المغربي تحت قيادته، وكذا على المساهمات العديدة لوكالة بيت مال القدس، بتوجيه 
 .ملكي، في إقامة مشاريع سكنية وتعليمية ودعم النشاط الصحي بغزة

  14/3/2009الشرق األوسط، 
  

  اسواشنطن تريد خطوات ملموسة من سورية في مسألة الضغط على حم: مسؤول أميركي .42
خطـوات  «اكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن واشنطن تريـد أن تـرى             :   جويس كرم  -واشنطن  
وأن أي مراجعـة للعقوبـات      » الضغط على حمـاس   «من جانب سورية وخصوصا في مسألة       » ملموسة

، مشيراً الى أن واشـنطن ملتزمـة نهـج          »ستتمان تبعاً لهذا السياق   «واالستجابة لمطالب سورية أخرى     
وبينها المـسار  » وتتفق مع سورية في ضرورة التركيز على عملية السالم بمساراتها المختلفة   «ط  االنخرا

 . اإلسرائيلي-السوري 
وشدد المسؤول األميركي المعني مباشرة بالملف السوري على أن االجتماع الذي عقده فيلتمان وشـابيرو      

 ولبنان و حزب اهللا و حماس، مـشيراً         مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم تطرق الى قضايا العراق         
 .إلى حرص المعلم على تأكيد تمسك سورية بحل الدولتين

إننا نرغب في قيام سورية بدور ايجابي إقليمياً وال نرى أن لهجـة خالـد               «: واوضح المسؤول األميركي  
: وأضاف. »ودعوته اللغاء المبادرة العربية تصب في هذه الخانة       ) زعيم حركة حماس في دمشق    (مشعل  

تحدثنا عن حماس ألن السوريين قالوا إن حكومتهم لها تأثير ايجابي على المنظمة في دمـشق ونحـن                  «
وأشاد المسؤول بالجهود العربية التي تقوم بها السعودية للمصالحة وتوحيـد           . »نريد أن نلحظ هذا التأثير    

  .الصف واعتبرها أساسية لتحسين دور سورية اإلقليمي
14/3/2009الحياة،   

  
   المساعدات االجتماعية حصتها في ألف أسرة في غزة من30تحرم " إسرائيل: "البنك الدولي .43

كثر فقرا فـي    سر األ  الفاً من األ   30أكدت مسؤولة في البنك الدولي أن نحو        : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
، قطاع غزة من غير الالجئين، ال تتمكن من الحصول على مخصصاتها مـن المـساعدات االجتماعيـة                

سرائيلية على دخول السيولة النقدية الى القطـاع، واصـفة هـذا            بسبب القيود التي تفرضها الحكومة اإل     
  .الوضع بغير المقبول، ال سيما ان هذه العائالت تعيش في حالة فقر مدقع
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راضي الفلـسطينية، بقـرار     ورحبت ايلين موري، مسؤولة تنسيق المشاريع في بعثة البنك الدولي في األ           
طـار وزارة   إسبوع الماضي، توحيد برامج المساعدة للفقراء في فلـسطين، فـي            ة الفلسطينية األ  الحكوم

مان االجتمـاعي   صالح شبكة األ  إوكانت أشارت الى ان البنك الدولي لعب دوراً في           .الشؤون االجتماعية 
  .حين آخرينوروبي ومانعملنا عن كثب مع وزارة الشؤون االجتماعية واالتحاد األ: "في فلسطين، وقالت

14/3/2009األيام، فلسطين،   
  

  آفاق فلسطينية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية .44
  محمد ياغي

جولة جديدة من المحادثات في القاهرة تتركز علـى         » حماس«و» فتح«مارس، بدأت حركتا    / آذار 10في  
لفلـسطينية،  تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإعادة تنظيم قوات األمن، وإصالح منظمة التحرير ا            

، إال أن ]وسببه فـي الحـوار  [وبالرغم من أن لكل من الطرفين حوافزه في المصالحة  . واجراء انتخابات 
الخالفات الجوهرية تجعل من غير المرجح التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، وستكون النتيجة المحتملـة               

ومع ذلك، قد يجـد كـال       . ةللمحادثات هي الوصول إلى تسوية مؤقتة تهدف الى إعادة اعمار قطاع غز           
الطرفين بأن هناك بعض المزايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإذا تقدمت هذه المحادثات، سـيحتاج                
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تحقيق توازن بين تعهدات تسوية كهذه واألخطار المحتملـة               

بية، والحد من تـدفق المـساعدات مـن         اإلساءة الى تحسن األوضاع االقتصادية في الضفة الغر       : وهي
من جانبها، قد ال تنظر إسرائيل إلى       . واشنطن، وتقويض العالقات األمنية مع الواليات المتحدة وإسرائيل       

تخدم مصالحها، ويمكن أن تقوم ببعض األعمال المخلـة لتقـويض     ] كخطوة[تشكيل حكومة وحدة وطنية     
  . تشكيلها أو فعاليتها

  حوافز لمحمود عباس 
منذ إستيالء  » حماس«الرغم من أن محمود عباس كان قد تجنب إجراء محادثات وحدة وطنية مع حركة               ب

أوالً، عالقـات   . ، هناك ثالثة عوامل تدفع به اآلن في اتجاه المـصالحة          2007المجموعة على غزة عام     
ا أن رفض  كم. 2007عام  ] على السلطة في القطاع   » حماس«[عباس مع مصر ازدادت نمواً منذ استيالء        

في غزة، ورفضها فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإصرارها            » حماس«القاهرة لسلطة   
ينـاير  /على شرعية سلطة محمود عباس على الرغم من انتهاء فترة واليته الرئاسية في كـانون الثـاني           

 يعتقد عباس   وعالوة على ذلك،  . ، تجعل من الصعب على عباس رفض المبادرة المصرية للحوار         2009
  . لتقديم تنازالت» حماس« سوف يضغطون على – خالفاً للوسطاء السابقين --بأن المصريين 

" بإعادة ترتيب بيته  "ثانياً، احتمال تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل من قبل جناج يميني قد أقنع عباس               
 سوف تتجه عمليـة الـسالم نحـو         يعتقد عباس أنه عندما يعود بنيامين نتنياهو إلى السلطة،        . على الفور 

كما يواجه عباس دعوات متزايدة من قبل فلسطينيين متنفذين لوقـف المفاوضـات مـع               . طريق مسدود 
حكومة وحدة وطنية مدعومـة     ] أن تشكيل [وفي رأي عباس،    . إسرائيل ما دام النشاط االستيطاني مستمراً     

  . على إبقاء عملية السالم حيةمن قبل الدول العربية والمجتمع الدولي من شأنه أن يساعد 
وأخيراً، تزايد الضغوط على محمود عباس من قبل جمهور بعض األعضاء المنتخبين والمهمين داخـل               

، حيث تعتقد كتل أحمد قريع ومروان البرغوثي بـأن تـصرف عبـاس خـالل التوغـل                  »فتح«حركة  
حوار مـن   » فتح«لالزمة لـ   اإلسرائيلي في قطاع غزة قد أضر بشعبية الحركة، وإن تخفيف الشروط ا           

وعـالوة  . في حال فشل المحادثـات    » حماس«ويسمح لها بإلقاء اللوم على      » فتح«شأنه أن يعزز شعبية     
» فـتح «من شأنها أن تساعد على تحسين القوة التنظيمية لحركة          » حماس«على ذلك، فإن المصالحة مع      

وإغـالق  » فـتح «ن أعضاء حركة    المنظمة لقتل أو سج   » حماس«في قطاع غزة عن طريق إنهاء حملة        
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كما أن من شأن قيام إتفاق وحدة وطنية أن يتيح لمحمـود            . منظمات المجتمع المدني التابعة لها    ] مكاتب[
  . عباس تمديد فترة واليته كرئيس للسلطة الفلسطينية، وكسب شرعية أوسع بين الفلسطينيين

  » حماس«حوافز لحركة 
عدات إعادة اإلعمار الى غزة، وإنهاء حملة السلطة الفلسطينية         تسهيل تدفق مسا  » حماس«تشمل أولويات   

  . في الضفة الغربية، وضمان استمرار الدعم المالي من الدول العربية» حماس«ضد نشطاء 
في محافظتهـا علـى   » حماس«أدى الحصار اإلقتصادي وتدمير قطاع غزة إلى خلق بيئة صعبة لحركة            

ص االموال وإغالق المعابر الحدودية، الجهود المبذولة لبدء عمليـة          فقد عرقل نق  . الدعم العام في القطاع   
اتفاق مع حركـة   ] الوصول إلى [أن  » حماس«وتعتقد حركة   .  مليار دوالر  2.8إعادة اإلعمار المقدرة بـ     

. من شأنه أن يكفل تدفق األموال والمواد إلى غزة، ويعطيها دور إداري في معبر رفح الحـدودي       » فتح«
ال "ر الخارجية المصري أحمد ابو الغيط قد يوافق على هذا الترتيب، قـائالً أن حكومتـه                 ويبدو أن وزي  

  ". موجودة على أرض الواقع، عندما يتم فتح معبر رفح] الـ[يمكن أن تتجاهل القوة 
. في الضفة الغربية  » حماس«ومن شأن قيام حكومة وحدة وطنية أن يزيل القيود المفروضة على أنشطة             

إتفاق من شأنه أن يعيد فتح المؤسسات الخيريـة واالجتماعيـة التابعـة لحركـة               ] صول إلى الو[كما أن   
وهناك دعـم   . في سجون السلطة الفلسطينية   » حماس« من نشطاء    400ويطلق سراح اكثر من     » حماس«

وفي الواقع، رفـضت دول الخلـيج تحويـل         . متزايد بين الدول العربية من أجل وحدة وطنية فلسطينية        
 مليار دوالر من أجل إعادة اعمار قطاع غزة، سواءاً للسلطة الفلسطينية أو لحركة              1.65 البالغة   تعهداتها

  ]. إلدارة تبرعاتها[، وفضلت بدالً من ذلك تشكيل آلية مستقلة من قبل الجامعة العربية »حماس«
  عامل سالم فياض

اً، كما يتحفظ منه الكثيرون     إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سالم فياض بوصفه عدو        » حماس«تنظر  
، حيث يعتبرونه منافساً عين من قبل محمود عباس لـضمان تـدفق األمـوال إلـى الـسلطة              »فتح«في  

وفي حين اكتسب فياض ثقة دولية بإنشائه نظام شفاف لإلدارة المالية، فإنه ال يزال مـستقالً                . الفلسطينية
  . ر على دعم عباسبدون أن تكون له قاعدة سياسية، ويعتمد إلى حد كبي

أوالً، إذا نجحت محادثات القاهرة،     . مارس، أعلن فياض عن إعتزامه اإلستقالة لثالثة أسباب       / آذار 7وفي  
لـن  » فتح«عزله كما أن    » حماس«فليس من المرجح أن يبقى فياض رئيساً للوزراء، حيث تريد حركة            

 نشطائها في الضفة الغربية، وإغـالق       مسؤولية اعتقال » حماس«وباإلضافة إلى ذلك، تحمله     . تدافع عنه 
هذا، وكان مسؤولون فـي حركـة       . الخيرية، وطرد موظفيها من السلطة الفلسطينية     » حماس«مؤسسات  

، يعارضون فياض ويصطدمون معه منذ فترة طويلة، بسبب رفضه التنازل عن وزارات لـصالح               »فتح«
التحرير الفلسطينية وسـيطرته علـى      ، وخطته المبكرة لتقاعد قوات أمن وموظفي منظمة         »فتح«حركة  

  . النظام المالي للسلطة الفلسطينية
ثانياً، إن قرار الدول العربية تجاوز حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سالم فياض حول تقديم مساعدات               

» فـتح «بأنهم يعتبرون حكومته جزءاً مـن المـشكلة بـين           ] واضحة[مالية إلعادة اإلعمار كان إشارة      
وعلى هذا النحو، فإن فياض على قناعة بأن عباس لن يكون قادراً على تحمل الضغوط من                . »حماس«و

  . »حماس«الدول العربية من أجل المصالحة مع 
ثالثاً، على الرغم من التعهدات بالحصول على مساعدات دولية هائلة خالل مؤتمر باريس الذي انعقد في                

فالتأخير في نقـل   . 2008أغسطس  /ية شهرية منذ آب   ، واجه فياض أزمة مال    2007ديسمبر  /كانون األول 
إلـى تعليـق رواتـب      ] من هذا التصرف  [األموال من الجهات المانحة قد اضطر فياض الذي خاب أمله           

  . موظفي الخدمة المدنية، واالقتراض من البنوك
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ومـة  وبالرغم من ذلك، وبما أن محمود عباس كان قد طالب فياض بالبقاء في منصبه حتى تشكيل الحك                
مارس الحالي، قد تكون هناك فرصة لسالم فياض ليبقى رئيساً للوزراء في حـال              /الجديدة قبل نهاية آذار   

  . فشل المحادثات في القاهرة
  اإلحتماالت 

فبرايـر  / شباط 27الذي تم توقيعه في     " إتفاق بناء الثقة  "في تنفيذ   » فتح«و» حماس«على الرغم من فشل     
 عن المعتقلين ووضع حد لتحريض وسائل اإلعـالم، يبـدو أن كليهمـا              المنصرم، والداعي إلى اإلفراج   

، لتـسوية ثالثـة     »حمـاس «و» فتح«ومع ذلك، سوف تكافح حركتا      . حريصان على التوصل الى إتفاق    
  . مجاالت خالف أساسية

اللتزامات منظمة  » حماس« إن موافقة عباس على قيام حكومة فلسطينية جديدة مشروط بقبول            :"الحكومة"
ويفضل عبـاس   . حرير الفلسطينية، بما فيها اإلتفاقات السابقة الموقعة مع اسرائيل، ومبدأ حل الدولتين           الت

تسعى إلى تـشكيل    » حماس«لكن حركة   . تشكيل حكومة تتألف أساساً من المستقلين الذين يقبلون شروطه        
س المكتـب الـسياسي     ، كما قال رئـي    "تحمي المقاومة والثوابت الوطنية الفلسطينية    "حكومة وحدة وطنية    

، »حمـاس «ويضيف محمود الزهار، وزير الخارجية السابق في حكومة         . ، خالد مشعل  »حماس«لحركة  
، وأن حركته توافق على إقامة دولة فلسطينية    "حكومة مكونة من مستقلين ستكون ضعيفة وغير فعالة       "بأن  

  .  ولكنها ال تقبل بحل الدولتين1967على خطوط ما قبل حرب عام 
 يريد محمود عباس أن تعود قواته إلى قطاع غزة، كما يريد توسيع برنامج إصالح قوات                :"ت األمن قوا"

. األمن، التي يشرف عليها المنسق األمني األمريكي، اللفتنانت جنرال كيث دايتون، ليشمل قطـاع غـزة               
دة تحديد  خطة اإلصالح عن طريق إعادة تنظيم قوات األمن وإعا        ] أهداف" [عكس"إلى  » حماس«وتهدف  

  . الفلسطينية ضد اسرائيل" المقاومة"مهمتها لتشمل 
 يأتي إصالح منظمة التحرير الفلـسطينية علـى رأس أولويـات حركـة              :"منظمة التحرير الفلسطينية  "
اثنان من كبار قادتها، موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار، كممثليها فـي  » حماس«فقد عينت   . »حماس«

، الذي دعا   2005مارس  /نية المكلفة بوضع آلية لتنفيذ اتفاق القاهرة من آذار        لجنة منظمة التحرير الفلسطي   
، زكريا األغـا،    »فتح«ومن جهة أخرى، عينت حركة      . إلى توسيع وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية     

مسؤول رسمي أقل مستوى، كممثلها في اللجنة، مشيرة إلى أنها ال تتعجل إلصـالح منظمـة التحريـر                  
  . الفلسطينية

واحتياجـات  » حمـاس «على الرغم من الخالفات بينهما، قد يؤدي تدخل الدول العربية وضغوط حركة             
الخاصة إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتسهيل إعادة إعمار غزة والتعامل بما يتناسب مع المتغيـرات               » فتح«

بقى الخالفات التـي    وعدا ذلك، ست  . الناتجة عن تشكيل الحكومة االسرائيلية الجديدة التي تميل الى اليمين         
  . في مكانها» حماس«و» فتح«تفصل بين 

وقد كررت من جديد    . إلى حد كبير على رد فعل المجتمع الدولي       " اتفاق محتمل ] "أي[تعتمد فترة سريان    
وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون في قمة شرم الشيخ األخيرة، بأنه مـن المـرجح أن تبقـى                  

لدولية للتعامل مع أي حكومة فلسطينية سارية المفعول بغض النظر عما يـصدر             شروط اللجنة الرباعية ا   
تبـادل أسـرى    ] إتمام عمليـة  [فمن شأن   : كما أن رد الفعل اإلسرائيلي سيكون حيوياً      . من حوار القاهرة  

حالياً في الـسجون االسـرائيلية، أن   ] والمسجون[تتضمن مروان البرغوثي الذي يحظى بشعبية متزايدة،  
ولكـن، مـع    . »حماس«المصالحة مع   ] عملية[ألن البرغوثي يؤيد    » حماس«و» فتح«اإلتفاق بين   يعزز  

ذلك، إذا كانت إسرائيل تبقي المعابر مغلقة وإعادة إعمار غزة ال تتحرك إلى األمـام، سـيكون لحركـة              
  . »فتح«القليل من الحوافز للحفاظ على اإلتفاق مع » حماس«

  11/3/2009 دنىمعهد واشنطن لدراسات الشرق األ
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   "1"مواقف غير مقبولة .. حوارات القاهرة  .45
  عريب الرنتاوي

الملتئمة في القاهرة ، تتضح حقيقة مواقف األطراف الفلـسطينية المختلفـة ،             ) الست(على موائد الحوار    
الفعلية منها وتلك المدرجة في بازار المساومات والتسويات والصفقات ، والحوار وإن شهد إعادة طـرح                

مواقف التقليدية المعروفة لمختلف الالعبين الفلسطينيين ، إال أن بلوغه بعض المحكات والمنعطفـات ،               ال
، جميعها مـن دون اسـتثناء ،        " الجوانية"للتنظيمات ومواقفها   " اللحم الحي "يوفر فرصة الشتمام رائحة     

ت مباشرة أو مـداورة     فكيف بدت الصورة ، وما هي المواقف غير المقبولة للفصائل الرئيسة كما طرح            
  :على موائد الحوار ، لنبدأ بحماس

أكثر المواقف واإليماءات غير المقبولة التي صدرت عن فريق حماس المفاوض ، تلك التي تدفع باتجـاه                 
تأجيل االنتخابات التشريعية عن موعدها الدستوري المقرر في موعد أقصاه الخـامس والعـشرين مـن                

مقابل إصرار من فتح على إجراء هذه االنتخابات في المهلة المحـددة ،   ، 2009كانون الثاني ـ يناير  
  .متزامنة مع االنتخابات الرئاسية

هذا الموقف مثير للقلق والتساؤل على حد سواء ، أيا كانت مبرراته ، خصوصا حين يقـال ان حمـاس                    
كليـف فيـاض تـشكيل      مقابل تأجيل االنتخابات ، يشتمل على القبول بإعـادة ت         " ثمن كبير "مستعدة لدفع   

  .الحكومة ، وهو الذي قالت فيه الحركة ما لم يقله مالك في الخمر
يتخذون مـن   " اإلسالميين"مصدر القلق في موقف حماس هذا، نابع من الفرضية الرائجة التي تقول بأن              

قون االنتخابات والديمقراطية سلما للوصول إلى السلطة ، وعندما ينجحون في الوصول إلى هدفهم ، يطل              
بالثالثة ، وثمة شواهد على هذا الموقف في غير مكان وساحة ، نأمل أن ال يعاد انتاجها مـن                    " الوسيلة"

قبل حماس هذه المرة ، ألنها حينها تكون قد أعطت زخما إضافيا لكل القوى المناهضة لمحاوالت دمـج                  
دحـا بكـل المعارضـات      اإلسالم السياسي في عمليات التحول الديمقراطي ، وتكون قد ألحقت ضررا فا           

اإلسالمية والعلمانية التي تطالب بفتح األنظمة السياسية للمشاركة والتعددية ، وتكون قد أجهـضت كـل                
  .الرهانات على إمكانية تطوير خطاب إسالمي مدني ديمقراطي ، وممارسة إسالمية مستلهمة له

 االنتخابات ، منها على سبيل المثال       لحماس أسبابها التكتيكية ، التي نأمل أن تظل كذلك ، في طلب تأجيل            
أن الحركة تريد أن يسبق االنتخابات المقبلة ، فتح المعابر ورفع الحصار وإعادة اإلعمار ، ألغراض ال                 

 صوبها  - غير الرسمي    -تخفى على أحد ، ومنها أيضا ، أن حماس تريد أن تختبر هذا الحجيج الدولي                
األسباب وغيرها ، ال تبدو مقنعة على وجهاتها لتبرير التأجيل          للتعرف على مصائره ومآالته ، ولكن هذه        

، فالتأجيل هنا ال يعني شيئا سوى أن الحركة تشترط الفوز باالنتخابات للسماح بإجرائها ، وهذا سـلوك                  
  .أبعد ما يكون عن الديمقراطية

 الذي يتعين اعتماده    ومن المواقف غير المقبولة التي صدرت عن حماس ، تلك المتعلقة بالنظام االنتخابي            
في االنتخابات المقبلة ، فإصرار الحركة على اعتماد قانون مخالف ألبسط قواعد التكافؤ والمساواة فـي                
ممارسة العملية االنتخابية ، كالقانون السابق ، يتنافى مع كل ادعاءاتها تمثيل الغالبية الساحقة من الشعب                

ة ، فإن التمثيل النسبي الكامل هو أفضل قانون يعكس صحة           الفلسطيني ، فإذا كان الحال كما تدعي الحرك       
هذه االدعاءات ويترجمها ، فلماذا ترفضه حماس إذن ، وما المسوغ المقنع وراء اإلصرار على قـانون                 
يعطي صوت الناخب أوزانا متفاوتة في تقرير عضوية المجلس التشريعي المقبل ، هذا الـصوت يـأتي                 

 ، وذاك ال يأتي سوى بنائـب واحـد ، فـأين هـي العدالـة والمـساواة                   بتسعة نواب على سبيل المثال    
من هذا القانون ، وأين هي القواعـد الدسـتورية والحقوقيـة ، الـشرعية منهـا                 " المواطنون سواسية "و

  .والوضعية ، التي تقول بأن المواطنين سواء؟،
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مقابـل  " ضاع الضفة الغربيـة   رموز االنقسام والتنسيق األمني وإخ    "ميل حماس إلبرام صفقة تعيد إنتاج       
المواقـف غيـر    "االحتفاظ بغالبيتها في المجلس التشريعي ، أمر مثير للتساؤل أيضا ، ويندرج في سياق               

  ".قبل أن تقع الفاس بالرأس"التي صدرت عن الحركة ، ونأمل أن يتم تداركها " المقبولة
ها من الفـصائل فـي حـوارات        صدرت عن حركة فتح وغير    " غير مقبولة "ولنا وقفة غدا ، مع مواقف       

  ".هبة ثلج وهبة نار"القاهرة الدائرة بصعوبة وتعثر ، وتصدر عنها 
  14/3/2009الدستور، 

  
  توريط مصر في الحرب على المقاومة الفلسطينية  .46

  محمد اسحق الريفي. د.أ
 في الحرب   تسعى الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها األوروبيون والكيان الصهيوني إلى توريط مصر          

على المقاومة الفلسطينية وخصوصاً حركة حماس، وذلك عبر ابتزاز مصر وإجبارها على المشاركة في              
  .الحملة التي تقودها الواليات المتحدة لمنع تهريب السالح إلى غزة وحماية أمن كيان االحتالل الصهيوني

ة لها، بالشراكة مع الكيان الصهيوني،      فقد جعلت الواليات المتحدة مهمة محاربة إمداد غزة بالسالح أولوي         
قبيل نهاية الحرب الصهيونية على غـزة،       ) 16/1/2009(وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها ليفني ورايس        

وتسعى الواليات المتحـدة    .  والتي تهدف إلى حشد القوى الدولية واإلقليمية لمنع تهريب السالح إلى غزة           
ر إسنادها إلى قوى إقليمية في منطقتنا تعمل بـالتوازي مـع قـوى              وحلفاؤها إلى إنجاز هذه المهمة عب     

عالمية، مهددة بمعاقبة الدول التي تمد غزة بالسالح أو تلك التي ترفض المشاركة في هذه الحملة الدولية                 
الرامية إلى تضييق الخناق على غزة ومنع المقاومة الفلسطينية من امتالك السالح أو تطـوير قـدراتها                 

  .العسكرية
للبحث عن آليات   ) 6/2/2009(واجتماع كوبنهاغن الذي سبقه     ) 13/3/2009(ويأتي اجتماع لندن اليوم     

وبما أن نجاح هذه    .  لتفعيل ما تم االتفاق عليه بين الواليات المتحدة والكيان الصهيوني في مذكرة التفاهم            
من هذه اآلليات تعميـق تـورط       الحملة يعتمد إلى حد كبير على التعاون اإلقليمي في هذا المجال، فستتض           

بعض الدول العربية المجاورة لفلسطين المحتلة وخصوصاً مصر في عملية منع دخول السالح إلى غزة               
والتعاون األمني واالستخباراتي والعسكري مع الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين والكيان الصهيوني           

الصهيوني أدركوا مـدى صـعوبة تحقيـق أهـدافهم          فصحيح أن قادة الكيان     .  ضد المقاومة الفلسطينية  
العسكرية بكسر شوكة المقاومة الفلسطينية أو إضعافها، وأن المواجهة العسكرية مع حركة حماس تكلف              
جيش االحتالل ثمناً باهظاً، غير أن هذه الحملة الدولية لها أبعاد أخرى، تهدف إلى تجنيد مصر للتصدي                 

  .ضية الفلسطينيةللمقاومة الفلسطينية وتشويه الق
وقد تبدي مصر ودول عربية أخرى رفضها للمشاركة في هذه الحملة، ولكنها عملياً ال تستطيع مقاومـة                 

وفي الحقيقة، يطمح األمريكيون وحلفاؤهم األوروبيون والـصهاينة إلـى          .  الضغط واالبتزاز األمريكي  
ـ   –الفلسطيني إلى صراع مصري   –تحويل الصراع الصهيوني   ون علـى اسـتغالل     فلـسطيني، ويحرص

التناقضات بين حركة حماس والنظام المصري ويعملون على تعميقها، الختزال القضية الفلسطينية فـي              
، بحسب وصفهم، والتأثير السلبي على التفاعل الشعبي العربي واإلسـالمي مـع             "غزة المتمردة "مشكلة  

  .القضية الفلسطينية
فالكيـان  !! مثـل مـصر   " معتدلـة "ن دول عربيـة     ومن المؤسف أن نجاح هذه الحملة يعتمد على تعاو        

الصهيوني يملي مطالبه على العالم من خالل الواليات المتحدة، التي تبادر إلى قيادة الحمـالت الدوليـة                 
وتمولها وتدعمها تقنياً ولوجستياً، وتستغل نفوذها إلصدار القوانين الداعمة للمطالب الصهيونية، وتتوعـد            

أما الـدول األوروبيـة المتحالفـة مـع         .  التعاون معها بالعقوبات الصارمة   العرب الذين يستنكفون عن     
" النـاعم "الواليات المتحدة، فتقوم بوضع اآلليات لتفعيل الخطط األمريكية وتتولى العمـل الدبلوماسـي              
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نفـسها  " المعتدلـة "وتوجيه العرب وإرشادهم إلى المساهمة الفاعلة في هذه الحمالت، لتجد الدول العربية         
وفي نهاية المطاف، يتولى رجل األمـن العربـي         .  طرة إلى الموافقة على ما يطلب منها دون تلكؤ        مض

  ...!!وخصوصاً المصري مسؤولية التنفيذ، ليتحول إلى حارس مخلص وأمين لالحتالل
ورغم ذلك، يدل اجتماع لندن وما سبقه من اجتماعات على أن هناك تراجعاً في الموقف الـدولي تجـاه                   

س، سيما بعد فشل الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون والعرب والكيان الـصهيوني فـي              حركة حما 
إقصاء حركة حماس عن السلطة وكسر إرادة شعبنا الفلسطيني وتحريضه ضد حركة حماس، إضافة إلى               
فشل الكيان الصهيوني في القضاء على حركة حماس وإضعافها عبر شن حرب عسكرية وحشية علـى                

  ...سطيني في غزةشعبنا الفل
  !ولكن أين الجهود العربية للتصدي لهذه الحملة وحماية المقاومة الفلسطينية؟

إن رد شعبنا الفلسطيني على هذه الحملة هو رفض المساومة على حقه في الدفاع عن نفـسه ومقاومـة                   
لـسطيني  أما بالنسبة للعرب، فإن تزويد غزة بالسالح هو مقياس للتضامن مـع الـشعب الف              .  االحتالل

  .ونصرة القضية الفلسطينية
  14/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  للحرية ولد .47

  آفي يسسخروف - "هآرتس"
الزعيم الفلسطيني االكثر شـعبية يمكـث اليـوم فـي الـسجن             . مع هذه المعطيات من الصعب الجدال     

اه معهـد  حسب استطالع نشر يوم االثنين من هذا االسبوع، اجر. وهذا هو مروان البرغوثي  . االسرائيلي
بحوث خليل الشقاقي، فان البرغوثي كان سينتصر على رئيس حكومة حماس في االنتخابـات للرئاسـة                

واكثر مـن ذلـك، فـان    .  في المائة فقط السماعيل هنية34 في المائة للبرغوثي مقابل  61بفارق هائل،   
ـ               ى فـي االنتخابـات     البرغوثي يعد المسؤول الوحيد في فتح الذي يمكنه ان ينقذ حركته من الهزيمة حت

 فـي   47أمام هنية لكان االخير حظي بــ        ) ابو مازن (لو تنافس رئيس السلطة محمود عباس       . للرئاسة
حسب كل التقديرات، فان البرغوثي سيحرر فـي        .  في المائة فقط البو مازن     45المائة من التأييد، مقابل     

متوقعة لهـذه الخطـوة فـي الجانـب         المعضلة التي تثيرها االثار ال    . اطار الصفقة لتحرير جلعاد شليت    
التحرير يمكنه أن يعزز مكانة فتح في المناطق، ولكن في اعقابه قد تتخـذ              . االسرائيلي، غير قابلة للحل   

البرغوثي كفيل بان يساعد ابو مازن وان       . الحركة خطا اكثر تطرفا في عهود انعدام االتفاق مع اسرائيل         
س سيكون هو منافسا شديدا ولكن عندما تتالءم االمـور مـع            وبالنسبة لحما . يتآمر عليه في نفس الوقت    

ومع ذلك، فانه في هذه اللحظـة يبـدو ان كـل            . مصلحته، فلن يتردد في التعاون مع المنظمة االسالمية       
 فـي   - فلسطيني ستستدعي تدخله، سواء كمستشار ومـساعد أم          -محاولة لتحقيق اتفاق سالم اسرائيلي      

زياد ابو عين، من قادة التنظيم في رام اهللا         . ركزي في الجانب الفلسطيني    كصاحب القرار الم   -المستقبل  
، اتصلت به زوجتـه     2002 نيسان   15في ظهر يوم    . يقول انه لن يكون أبدا محبا كبيرا للهواتف الخلوية        

وكانـت حملـة    . وقالت ان البرغوثي، صديقه وقائد التنظيم، يطلب اليه أن يأتي الى منزلهما على عجل             
لواقي التي شنها الجيش االسرائيلي في الضفة العربية في ذروتها وخشي ابو عـين ان يرتكـب                 السور ا 

قبل يوم من ذلـك بحـث       . ، خطأ حياته  1البرغوثي الذي كان يعتبر في اسرائيل في حينه المطلوب رقم           
 يأتي  ابو عين يروي بانه نجح في عقد اتصال مع البرغوثي وطلب اليه اال            . عنه الجنود في ذات المنزل    

ولكن البرغوثي لم يأت الى نقطة اللقاء وبـدال مـن           . الى المنزل، بل الى المكان االخير الذي التقينا فيه        
وحـسب  . ذلك، يقول ابو عين، اتصل وقال انه سيأتي الى المنزل النه يحتاج الى االختباء لعدة ساعات               

لمطاردة العسكرية للبرغـوثي، امتنـع      ابو عين، في االسبوعين اللذين انقضيا منذ بداية السور الواقي وا          
يحتمـل أن   . االخير بالذات عن استخدام الهاتف الخلوي خشية ان يكون الجيش االسرئيلي يتنصت عليه            
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مهما يكن من امر، سـارع      . يكون الشوق للعائلة والرفاق، وربما التعب، فعلت فعلها، كما يقدر ابو عين           
 دقيقة كان الجنود من وحـدة دوفـدفان         20بعد نحو   . ثيابو عين الى المنزل، حيث كان ينتظره البرغو       

بعد االعتقال ادعى احد كبار مسؤولي جهاز االمن في اسرائيل انه اذا كـان حـبس                . يحاصرون المكان 
ولكن اذا كـان المقـصود بنـاء        . البرغوثي يرمي الى وقف االرهاب، فان الحديث يدور عن فعل غبي          

منذ نحو سبع سنوات في السجن االسرائيلي، حكـم لخمـس         . بقريالزعيم الفلسطيني القادم، فهذا عمل ع     
ابو عين، اليوم نائب وزيـر فـي وزارة شـؤون    . مؤبدات وأربعين سنة اخرى بسبب خمسة اعمال قتل      

مروان هو اليوم رجل الحـل والـسالم،        . االسرى للسلطة الفلسطينية، زار رفيقه في السجن عدة مرات        
  .هو ال يؤيد الكفاح المسلح، بل انهاء االحتالل. هذا االسبوعيشرح ابو عين في حديث مع هآرتس 

انا اسمع االحاديـث عنـدكم      . وهو سينتصر على أي رجل من حماس اذا ما تنافس ضده في االنتخابات            
فقد كان رمزا وزعيما قبل اعتقاله ولهذا اصبح        . واالدعاءات بان السجن جعل مروان زعيما، وهنا الخطأ       

السجين .  هي التي جعلته قائدا    - ضد الفساد، مع الديمقراطية وحقوق االنسان        -قه  افكاره، طري . مطلوبا
، عضو البرلمان الفلسطيني ولد في قرية كوبر شمالي رام اهللا، لعائلـة فقيـرة               50 البرغوثي، ابن    1رقم  

ـ . جدا سكنت في منطقة الكهوف التي تسمى ستي قمرة       ي وكتلميذ في الثانوية برز في تحصيله العلمي وف
 ارسل الول مرة الى السجن االسرائيلي الربع سنوات بسبب عضويته في خلية قامت بعملية               1977العام  

بعد أن تحرر تعلم في جامعة بيرزيت، ضمن امور اخرى بمساعدة سميحة خليل، الناشطة              . في اسرائيل 
كـالوريوس او   وانتخب رئيسا التحاد الطالب وانهـى دراسـته بامتيـاز سـواء للب            . الفلسطينية القديمة 

 30في سـن    . ولفترة معينة علم مساقا عن عالقات فرنسا مع الفلسطينيين في جامعة القدس           . الماجستير
  .كان المنتخب االكثر شبابا للمجلس الثوري لفتح

وفي االنتفاضة االولى كان مثابة الحلقة الرابطـة بـين          ) منذ ذلك الحين لم تعقد انتخابات لقيادة الحركة       (
 مع بضع عشرات آخرين     1986ق في الحركة وبين قيادة فتح في تونس، حيث ابعد في العام             قيادة المناط 

، جمـع قـوة كبيـرة       1994وبعد عودته الى الضفة في      . كبار من قيادات فتح، اعتبرتهم اسرائيل تهديدا      
اصـبح  . منذ اعتقاله خفف من وزنه غير قليـل مـن الكيلوغرامـات     . وانتخب لرئاسة الهيئة العليا لفتح    

وحتى في ايـام    . رياضيا بكل معنى الكلمة، يتدرب كل يوم ركضا في ساحة السجن ويقوم بالعاب القوى             
 مرات فـي    5وهو يقرأ الصحف االسرائيلية بتمعن كبير ويصلي        . صوم رمضان ال يتنازل عن التدريب     

اء عائلته،  وبين الحين واالخر يحظى بزيارة المحامي المالصق خضر شقيرات، عقيلته فدوى، ابن           . اليوم
من الصعب التفكير بسجين آخر ينجح في التأثير بهـذا القـدر            . اصدقاء سياسيين فلسطينيين واسرائيليين   

 هدد البرغوثي بالتنافس    2006في كانون الثاني    . على الواقع في الشرق االوسط وعلى الساحة الفلسطينية       
واقترح نفسه كمنافس   ). المستقبل(ان  من داخل السجن، على راس تيار مستقل جديد في االنتخابات للبرلم          

وفي اللحظة االخيرة رضـي     . لحماس ولفتح ايضا، بسبب االدارة غير السليمة لالنتخابات التمهيدية لفتح         
وفي االنتخابات الرئاسية ايضا التي جرت قبل سنة        . ووافق على التنازل باسم الحفاظ على وحدة الحركة       

غير قليل من مقربيه يدعون بانه      .  مازن، وفي حينه ايضا ندم     من ذلك كاد يتنافس ضد رئيس السلطة ابو       
في االنتخابات القادمة للرئاسة في نيته ان يطرح ترشيحه حتى لو قرر ابو مازن التنافس علـى واليـة                   

في السنوات االخيرة خرجت من حجرته في سجن        . االستطالع هذا االسبوع سيعزز هذا القرار     . اضافية
اشهرها وثيقة االسرى التي وقعت في صيف       . ادرات المصالحة بين حماس وفتح    هداريم غير قليل من مب    

فقد نجح البرغوثي في حينه باقناع زعماء حماس في السجن بنشر وثيقة مبادىء تقـرر اشـكال        . 2006
ولكن في فجر اليوم الذي كان يفترض بهنية وابو مازن أن يلتقيا للتوقيع على الوثيقة،               . الكفاح الفلسطيني 

 بدت بعيدة، حتى لو كانت      - حلم البرغوثي    -ونسيت الوثيقة والمصالحة الوطنية     . ف جلعاد شليت  اختط
ويواصل البرغوثي التمتع بمكانة شرف ليس فقط في اوساط رفاقه في فتح بل وايضا بين كبـار                 . ممكنة

  . مسؤولي حماس
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 شليت، انطالقـا مـن      خصومه من الحركة االسالمية يطالبون بتحريره كشرط اساس لكل صفقة لتحرير          
يبدو . الفهم بانهم اذا ما نجحوا في ذلك، فسيسجلون في الرأي العام الفلسطيني انجازا هائال يرتبط باسمهم               

معسكر متكلمي العبريـة    . ان خصومه في فتح بالذات يخشون من تحريره، حتى اكثر من رجال حماس            
قال لعيسى قراقع، شخصية بارزة في      قبل اسبوعين نشر في صحيفة القدس الصادرة في شرقي القدس، م          

مقال قراقع يتوجه مباشرة للبرغوثي ويتحدث عن ثالث مجموعات تعمـل االن            . تنظيم فتح من بيت لحم    
 طالبو االصالح والتغيير، الذين ينظرون بقلق الى الحديقة التي ال تنبـت فيهـا               -االولى  . على تحريره 

ع فتح وقيادة جيل الوسط، رفاق البرغوثي، الذين كانوا         وهذا تلميح بوض  . االزهار وال يهطل فيها المطر    
والثانية، اولئـك الـذين يخـشون    . يسمون لسنوات طويلة قيادة الداخل وسعوا الى استبدال قيادة المنظمة   

هذه المجموعة ال تحبك وتعمل بقوة مـع الـشيطان          . اسئلتك الصعبة عن وضعهم واموالهم وتصريحاتهم     
ؤولي اللجنة المركزية في فتح الذين انتخبوا لمناصبهم قبل عـشرين سـنة         وتناول قراقع كبار مس   . ضدك

المجموعة الثالثة، كما كتب قراقع ساخرا، هي       . ومنذئذ يرفضون السماح بانتخابات ديمقراطية في الحركة      
منذ شبابه اصـبح البرغـوثي      . وحدة نحشون في مصلحة السجون، التي تعالج موضوع مرافقة السجناء         

فقد نجح في ان يتنازع مع غير قليل من رجال فتح، معظمهم مـن              . للكفاح ضد االحتالل  اكثر من رمز    
 اصطدم مع ياسر عرفـات علـى        1999وفي العام   . اعضاء القيادة القديمة، الخارج الذين اتهمهم بالفساد      
وادت الخطوة الى محاولة تنحية البرغـوثي عـن         . خلفية مقتل طفل فلسطيني على ايدي حرس الرئاسة       

بعض من مقربيه يدعون حتى اليوم      . ، عشية اندالع االنتفاضة   2000سة التنظيم في الضفة في صيف       رئا
بان هذه الخطوة بالذات، الى جانب فشل محادثات كامب ديفيد، ادت بالبرغوثي الى اتخاذ خط متطـرف                 

 مكتـب   وبالفعل ليس سرا ان قدامى فتح، الذين منهم اشخاص يزورون بشكل دائم           . وعنيف ضد اسرائيل  
فهم يتذكرون وجع الـراس الـذي سـببه        . ابو مازن، يفضلون ان يبقى البرغوثي في السجن االسرائيلية        

قدورة فـارس، مـن االصـدقاء       . لعرفات ويفهمون جيدا بانه سيطالب برؤوسهم مع خروجه من السجن         
نحن نطالب  . تحرير البرغوثي اصبح رمزا لجيل كامل في اوساط الفلسطينيين        : المقربين للبرغوثي يقول  

اذا كنت تريـد للـشعب      . بالتغيير، االصالح، التوازن بين التيار االسالمي برئاسة حماس وبين الحكومة         
الفلسطيني أن يتحد حول شخص واحد، فانت تحتاج الى زعيم يحصل على ثقة كل الفصائل، يعتبر وطنيا                 

ة للشعب الفلـسطيني، فهـذا هـو        ومؤمنا كبيرا بالديمقراطية ويعطي أيضا افقا من الحرية ودولة مستقل         
ليس النه ليس زعيما بل الن االمر       . ابو مازن لم يعد يستطيع اعطاء هذا الشيء للفلسطينيين        . البرغوثي

نحتاج الى شـيء    . حماس، من جهة اخرى، يمكنها أن تضمن فقط ان نكون ابطال و شهداء            . ليس واقعيا 
ثائر حمد، القناص، مـن وادي الحراميـة،        خلف ظهر فارس تظهر صورة البرغوثي مع        . ما في الوسط  

هذا يدل على شيء ما في شخصية       .  عشرة اسرائيليين في حاجز شمالي رام اهللا       2002الذي قتل في اذار     
طريق الوسط على حد تعريف فارس، او بتعبيـر آخـر، طريـق             : البرغوثي واالستراتيجية التي يتبناها   

قد يكون هذا مميزا للبرغوثي، ومن هنا فضله        . لثانية غصن الزيتون في يد والسالح في اليد ا        -عرفات  
فـي بدايـة    . هو لن يكون ابو مازن ثـانٍ      . في نظر الفلسطينيين ونقيصته الكبرى في نظر االسرائيليين       

االنتفاضة نشبت غير قليل من الجداالت بينه وبين عباس، على خلفية تأييـده دخـول المـسلحين الـى                   
ي كان احد المؤيدين المتحمسين لمسيرة اوسلو وكان ضـمن منـشئي            التقى مع شاس البرغوث   . المواجهة

في مرحلة ما، في منتصف التسعينيات، كنـا        : ويروي فارس يقول  . معسكر السالم في الجانب الفلسطيني    
التقينا مع الكثير من النواب من الليكود، تـسومت، شـاس           .  نائبا في الكنيست   61نمزح بان لدينا اغلبية     

. ى الهزء باننا نحن، ناطقي العبرية، نسعى الى التطبيع مع اسرائيل وننسى المبادىء            درجوا عل . ومن ال 
 نظمنا في رام اهللا مظاهرة ضد العمليات االنتحارية وسرنا متكاتفين مع االسـرائيليين الـذين                1996في  

  . االقصىغير أنه في بداية االنتفاضة كان البرغوثي ايضا السيد الرئيس لكتائب شهداء. جاءوا الى هنا
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 بعد تصفية اسرائيل لرائد الكرمـي، قائـد الكتائـب فـي             2002وفضال عن ذلك في كانون الثاني في        
 بتنفيـذ   - ولو تلميحا فقط     -طولكرم، بالذات في فترة الهدنة، أصدر البرغوثي لرجال فتح ضوء اخضر            

  .عمليات انتحارية داخل اسرائيل
. أمن لسكان طولكرم فلن يكون امن لسكان تل أبيب ايـضا وقال البرغوثي فور التصفية اذا لم يكن هناك  

بعد ذلك انطلق الى طريـق موجـة        . شارون فتح ابواب جهنم امام االسرائيليين     . وقف النار باطل والغ   
  .العمليات االشد في تاريخ اسرائيل

 14/3/2009الرأي، األردن، 
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