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  ومةفيا بعد مرونة حماس في ملف الحكتمديد عمل اللجان يوما اضا: حوار القاهرة .1

مددت مصر اجتماعات اللجان الخمس المنبثقة من الحوار الوطني الفلسطيني          :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
وفي اعقاب ذلك، يتوقع ان تتابع لجنـة        . في ملف الحكومة  " حماس"يوما اضافيا بعد مرونة ابدتها حركة       

ات بعد تلقيها ملخصاً للقضايا التي تم التوافق عليها، إضافة الى           التوجيه واالشراف اعمالها لتسوية الخالف    
 مستقلين هـم االقتـصادي      3وتضم اللجنة االمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم، و         . نقاط الخالف 

  .منيب المصري وعبداهللا الحوراني والنائب زياد أبو عمرو
تقدما ملحوظا في أعمال اللجان، مشيرا إلـى أن         إن هناك   " الحياة"نبيل شعث لـ    " فتح"وقال القيادي في    

كال من لجنتي المصالحة والمنظمة انهت أعمالها أمس، وأن لجنة االمن ستنهي أعمالها اليوم، وما زالت                
هناك اشكالية فقط في لجنتي االنتخابات والحكومة، مضيفا أن مصر قررت استمرار وجود اعضاء لجان               

ابدت اسـتعداداً لتليـين     " حماس"ى حدوث حلحلة في ملف الحكومة، وأن        المشاركة ليوم اضافي، الفتاً ال    
  .مواقفها، معربا عن تفاؤله بقرب التوصل الى اتفاق

ابدت استعدادها  " حماس"من جانبه، قال األكاديمي المستقل هاني المصري المشارك في لجنة الحكومة أن             
 حقائب، مع امكان مشاركة ستة حقائب       8على  " فتح" حقائب وتحصل فيها     10لتشكيل حكومة تسمي فيها     

فصائلية، لكن شرط ان يكون برنامجها هو برنامج الوحدة الوطنية، الفتا الى أن التقدم جرى فقـط فـي                   
  .األمور الثانوية، لكن القضايا الجوهرية ما زالت عالقة

إن أعمـال   " ياةالح"الذي يشارك في أعمال لجنة المنظمة صخر بسيسو لـ          " فتح"وقال القيادي في حركة     
اللجنة العليا للتوجيه واالشراف ستستمر بعد ذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق، وليس هناك سقف زمنـي                 
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. إلنهاء أعمالها، الفتاً إلى انه يجب التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل القمة العربية المقبلـة فـي الدوحـة                  
، مشيرا إلى   "مور ستسير في اتجاه االتفاق    إذا صدقت النيات وتخلينا عن كلمات محددة، فإن األ        : "واضاف

نحن ال نريـد    : "ان قضية الحكومة وتشكيلها مسألة مفصلية يجب التوافق عليها ألنها مفتاح الحل، وتابع            
  ". العودة إلى حكومة غير قادرة على كسر الحصار

ـ   : "وعن كيفية سير األمور في لجنة المنظمة التي يشارك فيها، قال           اك فقـط قـضية     انجزنا مهمتنا، وهن
خالفية تتعلق بالمرجعية الموقتة للقيادة الفلسطينية إلى حين تشكيل مجلس وطني جديـد، والتـي تـصر                 
حماس عليها، بينما نحن ضد طرح أي شيء يمكن أن يمس بالمنظمة من أساسه، وهـذه الورقـة التـي                 

وربط بين هذه المرجعية    . "تريدها حماس تشكك في شرعية اللجنة التنفيذية، وهو أمر ال يمكن القبول به            
  .خالد مشعل" حماس"الموقتة والمرجعية التي طرحها رئيس المكتب السياسي لـ

من جانبه، قال منيب المصري الذي يشارك في اعمال اللجنة العليا إن اللجنة تبحث حاليا فـي التقـارير                   
صالحة، ومن المفترض أن    المعروضة عليها من كل اللجان بالتوالي، مشيرا إلى انها انهت ملف لجنة الم            

  .تكون مساء أمس انهت ملف لجنة المنظمة
بسام الصالحي أن الظروف لم تنضج بعد ألن نقاط الخالف كثيـرة،            " الشعب"ورأى األمين العام لحزب     

مشيرا إلى أن حزبه قدم ورقة عن تشكيل حكومة مستقلين، وأيضاً حكومـة وحـدة، وأن يـتم ربطهـا                    
  .برا أن هذا حل ومخرج ألزمة الحكومةبالمفاوضات والتهدئة، معت

انه رغم الخالفات والعقد الموجودة في كل       " الحياة"محمود الزهار قال لـ     " حماس"لكن القيادي في حركة     
وهذا ما اكده ايـضا     . لجنة، إال أنه ال بديل سوى االتفاق، مشيرا إلى أن هناك قرارا بالمصالحة واالتفاق             

إن األمور لن تتوقف وسـنجد      " الحياة"الذي قال لـ    ) أبو العالء ( قريع   في الحوار أحمد  " فتح"رئيس وفد   
مخرجاً للحل، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق رغم ما يخيم على الحوار من أجواء غير مبـشرة                    

  .من حين إلى آخر
ـ          " الحياة"لـ  " حماس"من جانبه، قال قيادي رفيع في        صر، إن الحوار يحتاج إلى مزيد من الجهد مـن م

وانتقـد  . ورأى أن آلية الحل المقترحة بحاجة إلى حوار ألنها آلية ال تؤدي إلى الوصول إلى هدف معين                
للحوار السياسي الذي ينهي حال االنقسام، مشيرا إلى عدم إعدادها          " فتح"اسلوب التفاوض وعدم جاهزية     

ل اللجان لها أكثر من رأي فـي        الدليل على ذلك أن قيادات فتح الحاضرة ألعما       "الجيد الكافي للحوار، و     
  ".القضية الواحدة

تـرى تـشكيل    " حمـاس "وعن االشكالية الجارية على الحكومة والتي تعطل التوصل إلى اتفاق، قال إن             
. حكومة وحدة وطنية أو توافق وطني، الفتا إلى أن التسمية ليست المشكلة، المهم هو البرنامج الـسياسي                

الحركة التي تؤكد الحقـوق الوطنيـة والمـصالح العليـا للـشعب             واضاف أنه ال مساومة على ثوابت       
وضرب مثالً على حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في اعقاب اتفاق مكة وكانت مقبولـة                . الفلسطيني

وقادرة على تسويقها للمجتمع الدولي، موضحا أن هناك تغيرات في المجتمع الدولي نحو األفضل، داعياً               
  ".هناك خالف في الجملة السياسية: "ؤيتها، وقالإلى قراءتها ور" فتح"

مسألة والية الرئيس وما تحمله هذه القضية في طياتها من خالفات شائكة،            " حماس"وفي ما يتعلق بطرح     
أبدينا مرونة في إمكان تجاوز التمديد لوالية الرئيس التي هي مخالفة للقانون االساسـي، وفـي                : "أجاب

جابة لهذه المرونة بالموافقة على تعديل قانون االنتخابات بحيـث يخـضع            المقابل يفترض من فتح االست    
هذا مطلب لحماس ألن الرئيس هنـا       "، الفتا إلى أن     "لرئاسة الحكومة وليس للرئيس وفقا للقانون االساسي      

  ".ضالع في االنقسام ولم يكن بمعزل عما جرى من أحداث ترتب عليها هذا الوضع الذي نحن نعالجه
المشارك في اعمال اللجان اسماعيل رضـوان عـن طـرح           " حماس"ك، دافع القيادي في     في غضون ذل  

إن اتفاق مكة فيه المرونة الكافية التي تسمح للجميع بأن          " الحياة"لحكومة وحدة وطنية، وقال لـ      " حماس"
 هذا فيه تنازل من الحركة للخروج من المأزق بالحفـاظ علـى           " حماس"يتعاطي معه، الفتا إلى أن طرح       
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في الوقت الذي يعلن فيه     : "بضرورة التزام تعهدات منظمة التحرير، وقال     " فتح"واستنكر تمسك   . الثوابت
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو عدم اعترافه بأي اتفاقات وعدم اكتراثه بالمـسار الـسياسي،               

إن : "وتـابع ". مـر غريـب   تصر فتح على أن الحكومة المقبلة يجب أن تلتزم تعهدات المنظمة، وهذا أ            
مستقبل المسار السياسي للمفاوضات مظلم، وهذا ادعى لنا للتحرك نحو حكومة وحدة وطنيـة مـن دون                 
الخضوع ألي اشتراطات ألننا نرفض أي تنازل في الشأن السياسي، أو أن نمنح أي حكومـة فلـسطينية                  

كون من غـزة، وأن الحقائـب       ولفت إلى أن رئيس الحكومة يجب أن ي       ". غطاء ألي تنازل عن الثوابت    
  .شرط أال تكون من االسماء الواضحة فصائلياً" حماس"السيادية من حق 

وعلى صعيد االنتقادات المواجهة الى الحركة في شأن رفض االعتراف بإسرائيل بينما اصبحت جـزءا               
جئنا إلى المجلس   : "من النظام السياسي الفلسطيني لمشاركتها في االنتخابات بناء على اتفاق اوسلو، أجاب           

 ووثيقة الوفاق الوطني وليس بناء على       2005) مارس(التشريعي بناء على اتفاق القاهرة الموقع في آذار         
  ".اوسلو، ولن نقبل بالتخلي عن ثوابتنا

يجب أن تتفهم فتح أن بوحدتنا فقط يمكننا أن نجابـه           : "، وقال "فتح"ورأى أن هناك ضغوطاً تمارس على       
تحدثت اثنـاء اعمـال     " فتح"، مشيرا إلى أن     "وليس بالخضوع إلمالءات االميركيين   الحصار والعدوان،   

". حمـاس "اللجان أن وزيرة الخارجية االيمركية هيالري كلينتون ترفض التعامل مع حكومة تشارك فيها              
المي ودعا إدارة الرئيس باراك اوباما الى تنفيذ شعاره الذي أطلقه في ان سياسته في العالم العربي واالس                

  .ستتغير، وأن يكف عن الكيل بمكيالين
من جانبه، قال األكاديمي المستقل ياسر الوادية إن اللجنة العليا انهت ملف المـصالحة ودعمـت ميثـاق        
الشرف التي تتبناه اللجنة وجرى توافق من الجميع عليه، وهو يتلخص بالتأكيد على حرمة االقتتال والبعد                

  .دة الخالفات وتحريم االعتقال ووقف المطاردات ومنع اللجوء للتعذيبعن الصدام المسلح مهما بلغت ح
خالد عطا الذي يشارك في لجنة األمن إن لجنة المنظمـة انهـت             " الجبهة الديموقراطية "وقال القيادي في    

اعمالها بانجاز كبير وهو اقرار التمثيل النسبي الكامل في انتخابات المجلس الوطني لمنظمـة التحريـر                
ينية واقرار انها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتركيز على اتفاق القـاهرة ووثيقـة               الفلسط

الجبهـة  "يعارضها الجميع باستثناء    " حماس"الوفاق الوطني، الفتا الى أن المرجعية الموقتة التي طرحتها          
  .ف والتوجيه للبت فيهاولفت الى أن هذه القضية سترحل الى لجنة االشرا. وعدد من المستقلين" الشعبية

تم التوافق على أن تشكل الحكومة المقبلة لجنة أمنية فنية خـالل الفتـرة              : "وعلى صعيد لجنة األمن قال    
  ".االنتقالية ينتهي عملها بانتهاء عمل الحكومة، أي مع موعد االنتخابات التشريعية المقبل

  15/3/2009 الحياة،
  

   نقبل تأجيل أو تعطيل االنتخاباتالو ال تأتي بحصار بحكومةنطالب : عباس .2
إننا نطالب بحكومة ال تأتي بحصار، وهذا من حقنا         "قال الرئيس محمود عباس، امس      ": وفا"رام اهللا ــ    

وأضـاف   ".ألنه ال يجوز أن نعيد الحصار على شعبنا مرة أخرى، فقد جربنا الحصار وعرفنـا مآسـيه                
نحتـاج إلـى حكومـة      "ر الرئاسة في مدينة رام اهللا،       الرئيس، خالل استقباله رؤساء لجان المخيمات بمق      

تستطيع أن تتعامل مع المحيط العربي والمحيط الدولي، خاصة فـي هـذه األيـام بعـد تـدمير غـزة                     
  ".والمساعدات التي ستأتي إلعادة إعمار القطاع

ـ              : "وقال عبة هناك عقبات كثيرة موضوعة في الطريق، وبطبيعة الحال القضايا كلها قضايا شـائكة وص
ولكن النوايا من جهتنا نوايا طيبة، ونحن نريد فعالً لهذا الحوار أن ينجح، ونريد عودة اللحمة إلى أرض                  

نريد أن نخلص من هذا الوضع المخزي الـذي عـشناه           : وأضاف .الوطن وإلى شعبنا في الضفة وغزة     
  .بسبب االنقسام، ولكن يبقى لدينا األمل أن يصل األخوة إلى حلول لهذه القضايا
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ال يوجد مجال لتأخير أو تعطيل االنتخابات، فهي يجـب          : وفيما يتعلق بموضوع االنتخابات، قال الرئيس     
بالنسبة لموضوع إعادة بناء منظمة التحرير، يجب إعـادة بنائهـا،           : وتابع   .2010/ 1 / 24أن تتم قبل    

  ".وقضية األمن، يجب إعادة بناء األمن على أسس مهنية
 بنجاح الوفود، مشيراً إلى أن وفود منظمة التحرير ذهبت بقلوب مفتوحة ورغبة             وأعرب الرئيس عن أمله   
  .صادقة للوصول إلى حل

ال نريد أن نحكم مسبقاً علـى أيـة حكومـة           : قال وفيما يتعلق بالحكومة اإلسرائيلية التي ستشكل قريباً،        
  .اسيإسرائيلية تأتي، وإنما ننتظر حتى تشكل هذه الحكومة وتعلن برنامجها السي

هناك قرار للمجلس الثوري أنه يجب أن يعقد        : وبخصوص عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، قال الرئيس       
  .في الشهر المقبل، وبالتالي العمل جار على قدم وساق

  15/3/2009األيام الفلسطينية 
  

  تقرر حل الهيئات المحلية بالضفة الغربية" المستقيلة" رام اهللا حكومة .3
مة رام اهللا، قراراً بحل هيئات المجالس المحلية المنتخبة المنتهية دورتهـا، وتكليـف        اتخذت حكو  :الخليل

جاء ذلك في مؤتمر عقـده،       .أيلول المقبل / سبتمبر 15أعضاء المجالس أنفسهم بتسيير األعمال حتى يوم        
 .خالل مؤتمر صـحفي بـرام اهللا      " حكومة فياض المستقيلة  "أمس، زياد البندك، وزير الحكم المحلي في        

وأوضح البندك أنه سيقدم بناء على هذا القرار قوائم بأسماء اللجان المكلفة إلى مجلس الوزراء للمصادقة                
  .عليها

والجبهـة الـشعبية    " حماس"عن القرار، واعتبرته بأنه قانوني، رفضته حركة        " فتح"وفيما دافعت حركة    
  .لمجلس التشريعيحسن خريشة النائب الثاني لرئيس ا.لتحرير فلسطين، إضافة إلى د

شباط الماضي ووزعه مكتب الناطق     / فبراير 26واستند فياض حسب ما جاء في نص القرار الموقع يوم           
 وتعديالته، وقـانون  2003الرسمي باسم الحكومة في رام اهللا على الصحفيين، إلى القانون األساسي لعام    

  .2008لسنة ) 9(، وقانون رقم 1997لعام ) 1(الهيئات المحلية رقم 
  15/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "  الشرعية الدولية"بـ ” إسرائيل“ يطالب بإلزام عريقات .4

أكد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر الفلـسطينية التـزام                : أ.ب.د
 بقرارات  بالقبول وااللتزام ” إسرائيل“المنظمة بالشرعية والقانون الدوليين، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام         

االمريكيـة،  ” اسبن“جاءت تصريحات عريقات إثر اجتماعه أمس مع وفد من مجموعة           . الشرعية الدولية 
وشدد . وعضو البرلمان الكندي بوب راي يرافقه ممثل كندا لدى السلطة جراهام مكانتيير، كل على حدة              

دأ الدولتين واالتفاقات الموقعـة     المقبلة يجب أن تعلن التزامها بمب     ” االسرائيلية“عريقات على أن الحكومة     
ووقف النشاطات االستيطانية، ورفع الحواجز واإلغالق، وأنه دون ذلك فإن هذه الحكومـة لـن تكـون                 

   .شريكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولن تكون هناك مفاوضات سياسية معها
 15/3/2009الخليج، 

  
  فالسهاستعانة االحتالل بدول عظمى دليل على إ:  المصريمشير .5

تـدفق  ''اتفقت الواليات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية، على محاولـة وقـف              :لندن، غزة، رويترز  
إلى قطاع غزة، من خالل اساليب مثل اعتراض السفن في البحر واقتسام المعلومات والـضغط           '' االسلحة

التابعـة  '' إلصـالح كتلـة التغييـر وا    ''وفي غزة، اعتبر النائب مشير المصري، أمين سر         . الدبلوماسي
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استعانة االحتالل بدول عظمى في العالم ألجل وقـف         ''في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن      '' حماس''لـ
  .''إدخال السالح إلى قطاع غزة، هو دليل جديد على إفالسه

كل المحاوالت النتزاع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ومصادرته بطـرق مختلفـة،             ''واضاف أن   
حق الشعب الفلسطيني في    ''مشدداً في الوقت نفسه على      '' حاوالت فاشلة أمام إرادة الشعب الصلبة     ستبقى م 

  .''مقاومة االحتالل، األمر الذي كفلته كل القوانين الدولية واألعراف في مقاومة االحتالل
حـتالل  الكيل بمكيالين، واالنحياز األميركي والبعض األوروبـي لال       ''وانتقد المصري سياسة ما وصفه      

ان هذه السياسة الدولية التي ما زالت تؤكـد         ''واضاف  .''االسرائيلي وعدم المساواة بين الضحية والجالد     
انحيازها السافر لالحتالل، وتكيل بمكاييل مختلفة، وتقف ضد مقاومة شعبنا المشروعة وحقه في تقريـر               

 الجميـع يجـب أن يتحمـل        مصيره، لتشكل خطيئة دولية لن توصل المنطقة ألي أمن واسـتقرار، ألن           
بتحمل مسؤولياتها في محاكمة    ''وطالب المصري الدول التسع     . ''مسؤولياته في نزع المشكلة من جذورها     

مجرمي الحرب االسرائيليين وامتثالهم أمام العدالة الدولية، ومنـع الحـرب المـستمرة ضـد الـشعب                 
  .''الفلسطيني

  15/3/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

   تشكّل أولوية للحفاظ على المشروع الوطني الوحدة: عريقات .6
صائب عريقات، خالل ندوة نظمتها حركـة       . أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د       : الخليل

فتح نظمت في بلدة يطا، ان الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل اولوية ال غنى عنها للحفاظ على المشروع                 
 االحتالل، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مـشدداً          الوطني، والسير قدماً باتجاه انهاء    

في الوقت ذاته، على ضرورة ان يخرج حوار القاهرة الجاري بين مختلف القوى الفلـسطينية بـصيغة                 
  ".على قاعدة الشراكة الوطنية وبعيداً عن الفئوية والمحاصصة"تضمن الوحدة الوطنية 

ضرها حشد من قيادة وكوادر فتح وممثلون عن الهيئات المحلية والمؤسـسات            واكد، خالل الندوة التي ح    
الوطنية، ان ازالة االحتالل تتطلب المزيد من الصبر والوحدة، الفتاً الـى ان االنتهاكـات االسـرائيلية                 
المتنوعة والهادفة الى انهاء القضية الفلسطينية لن تنجح، وذلك بفعل تمسك الشعب الفلسطيني في الوطن               
والشتات بحقه في الحرية واالستقالل الوطني، وهو حق معمد بدماء آالف الشهداء، وعـذابات األسـرى             

  .والجرحى والالجئين
  15/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  حسن خريشة من السفر للمرة الثالثة .  تمنع د"إسرائيل" .7

ب الثاني لرئيس المجلـس     منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مجدداً الدكتور حسن خريشة النائ         :طولكرم
التشريعي الفلسطيني من السفر عبر جسر اللنبي، حيث كان متوجهاً للمشاركة في االجتماع الذي يعقـده                

 من الشهر الحالي، وذلك لمناقشة تقريـر عـن          18 وحتى   15البرلمان االورومتوسطي في بروكسل من      
ـ    وقال النائب خريشه،   .قطاع غزة يقدمه رئيس البرلمان األوروبي      إن ": فلسطين" في تصريحات خاصة ل

، مـشيرا  "هذه المرة الثالثة التي تقوم بها سلطات االحتالل بالحيلولة دون سفري خالل الشهرين األخيرين 
إلى أن رئيس البرلمان األوروبي بعث برسالة إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية تطالب بحـضوره إلـى                

وأضاف خريشه، أن الوفد الفلـسطيني سينـسحب مـن           .يةاالجتماع، بصفته نائب رئيس اللجنة السياس     
الجلسة احتجاجاً على منعه من السفر، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يعتلي مندوب إسرائيل المنصة                 

وطالب األوروبيين، بمزيد مـن الـضغط       . ويحضر الجلسة، وأن ال يحضر نائب رئيس اللجنة السياسية        
  . مثل هذه التصرفاتعلى الجانب اإلسرائيلي للكف عن

  15/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  بين لندن وحماس" حوار مباشر"نواب بريطانيون يأملون بعد لقائهم مشعل بـ .8

أعرب نواب بريطانيون امس عن االمل في ان يؤدي لقاؤهم امس رئيس المكتب الـسياسي لــ         : دمشق
فـتح حـوار    " البريطانية لـ    على الحكومة " الضعط"حماس خالد مشعل في مكتبه في دمشق الى          حركة
  ".حزب اهللا"مع الحركة كما حصل مع الجناح السياسي لـ " مباشر

 واالعتـراف   1967تقبل بدولة على حدود عام      " حماس"واعرب احد النواب بعد اللقاء عن االعتقاد بأن         
 باسـرائيل   لن تعترف "، غير ان الحركة     "ما يتضمن االعتراف باسرائيل   "باالتفاقات الموقعة مع اسرائيل     

  ".قبل بدء المفاوضات
وكان مشعل استقبل امس وفدا بريطانيا يضم ستة نواب برئاسة كلير شورت وزيرة التنمية في حكومـة                 
توني بلير، وذلك في اول لقاء علني من نوعه منذ فوز الحركة في انتخابات المجلس التشريعي بداية عام                  

ال تقيم اي   "ن ونصف الساعة، ان الحكومة البريطانية       وقالت شورت بعد اللقاء الذي استمر ساعتي      . 2006
لكن اعلنت قبل ايـام بـدء   . اتصال مع حماس، وهي كانت تقول قبل اشهر انها لن تتحاور مع حزب اهللا  

، وان يؤدي   "حماس"، قبل ان تعرب عن االمل في حصول االمر ذاته مع            "حوار مع الجناح السياسي فيه    
شجيع نواب اوروبيين آخرين على فعل الشيء نفسه، وان يؤدي ذلك الـى  لقاء الوفد علنا مع مشعل الى ت      

وزادت ان رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتـشر        ". الضغط على حكوماتنا إلجراء اتصاالت مباشرة     "
تفتح حوارا  "قبل ان تغير لندن رأيها و       " ارهابي"وصفت رئيس جنوب افريقيا السابق نيلسون مانديال بأنه         

  ".له السجاد االحمرمعه وتمد 
ال يمكن ان تقيم سالما مع نفسك، بل تحقيـق الـسالم            "من جهته، قال النائب االيرلندي كريس اندرو انه         

انهـا مـسألة وقـت،    . الحوار مع حماس امر ال مفر منه   "، مشيرا الى ان     "يجري مع من تتصارع معهم    
  ".وكلما حصل ذلك بسرعة، كلما كان احسن

الشروط المفروضة من اللجنة    "تونغ ان اللقاء مع مشعل تناول امورا عدة بينها          واوضحت البارونة جيني    
، وكيفيـة   )المتعلقة بنبذ العنف وقبول االتفاقات الموقعة مع اسرائيل واالعتـراف بهـا           (الرباعية الدولية   

اقتراب حماس من ذلك، وكيفية الترويج لمواقف حماس في البرلمان البريطاني حيث ظهر دعم متزايـد                
  .بعد الحرب على غزة" للفلسطينيين

اسامة حمدان ان حصول اللقاء العلني مع مشعل يدل الى          " حماس"واوضح مسؤول الشؤون الخارجية في      
بعد فوزهـا فـي     " حماس"ادراك اوروبي بفشل السياسة التي قامت على االقصاء والحصار لـ           : أمرين

حركة كمنظمة ارهابية علـى القائمـة االوروبيـة         االنتخابات، والثاني ادراك الخلل الكبير في تصنيف ال       
  .ومحاولة االوروبيين اصالح ذلك

  15/3/2009 الحياة،
  

  " الرباعية" حوار القاهرة الى االعتقاالت واإلصرار على شروط "عرقلة"حمدان يعزو  .9
ذهبـت الـى حـوار      " حمـاس " اسامة حمدان ان     "حماس" مسؤول الشؤون الخارجية في      أوضح: دمشق

نحن ال نتحـدث    . ادراكنا ان العقبات كبيرة   "برغبة صادقة بإنجاحه خدمة للشعب الفلسطيني مع        القاهرة،  
السالم بعـد   (عن انقسام، بل هناك برنامج مقاومة انتصر في غزة، وبرنامج مفاوضات خسر في عملية               

ي، ويعتقد  الفريق الذي خسر يحظى بدعم اميركي، وربما اسرائيل       : "وزاد". في انابوليس ) المؤتمر الدولي 
  ".انه يستطيع ترتيب نتائج الحوار

تنازال كبيرا في انها قبلت الذهاب الى الحـوار         "قدمت  " حماس"وعن اسباب العرقلة في الحوار، قال ان        
مع التدرج في االفراج عن معتقليها في الضفة الغربية، لكن الذي حصل انه بمجرد بدء الحـوار بـدأت                   
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: وزاد".  موقوفـا  50 وصل عدد معتقلي حماس والجهاد االسالمي الى         االعتقاالت بدال من ان تتوقف، اذ     
  ".من يعطي االوامر العتقال هؤالء؟: "، متسائالً"هذه اشارة الى عدم جدية بالحوار"

تشكيل مرجعية وطنية عليا تكون معنية      " فتح"واشار حمدان الى عقبتين امام حوار القاهرة، االولى رفض          
.  الحوار ومتابعة الوضع الفلسطيني والحوار الى حين ترتيب البيت الـداخلي           باالشراف على تنفيذ نتائج   

وبعـدما قـال ان     ". الرباعيـة "والثانية االصرار على ان تعترف الحكومة الجديدة بإسرائيل وفق شروط           
في حوار القاهرة، اشار الى ان الوفود سترجع الى قياداتهـا لــ             " المربع االول "المتحاورين عادوا الى    

عدم التنازل عن ثوابت شعبنا وعدم التراجع عـن         "، مؤكدا ان نجاح الحوار رهن بـ        "يد من التشاور  مز"
  .في المستقبل" ضرورة معالجة المسائل وترك اي مسألة لتكون مكاناً لالنفجار

  15/3/2009 الحياة،
  

  على برنامج عمل لوقف تدفق األسلحة لغزة" الناتو"  دول من9حماس تنتقد اتفاق  .10
) النـاتو (انتقدت حركة حماس أمس السبت اتفاق تسع دول من حلف شمال األطلسي             :  يو بي أي   -غزة  

  . على رأسها الواليات المتحدة على برامج عمل لوقف تدفق األسلحة إلى غزة
وقال القيادي في حماس أمين سر كتلتها النيابية مشير المصري، في تصريح أمس الـسبت أن اسـتعانة                  

مشدداً " دليل جديد على إفالسه   "في العالم ألجل وقف إدخال السالح إلى قطاع غزة          إسرائيل بدول عظمى    
كل المحاوالت النتـزاع حـق الـشعب        "واعتبر أن   ،" حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل     "على  

  ". الفلسطيني في المقاومة ومصادرته بطرق مختلفة ستبقى محاوالت فاشلة ويائسة
سياسة الكيل بمكيالين واالنحياز األميركـي والـبعض األوروبـي لالحـتالل             "وانتقد القيادي في حماس   

، وطالب المصري الدول التسع بتحمل مـسؤولياتها فـي   "الصهيوني وعدم المساواة بين الضحية والجالد   
محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وامتثالهم أمام العدالة الدولية ، ومنع الحرب الضروس المستمرة ضد              "

 ".فلسطينيالشعب ال
  15/3/2009الشرق، قطر، 

  
  لكن نريد حكومة ال تأتي بحصار.. بوسع حماس االحتفاظ بمواقفها السياسية: فتح .11

الناطق باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن، أنه ال يوجد لدى حركته أية شروط أو اعتـراض                 قال  : غزة
كما تريـد، معتبـرا أن أيـة        على حماس كحركة، وبوسع حماس أن تحتفظ بمواقفها السياسية كما هي و           

حكومة فلسطينية تتشكل من اآلن فصاعدا يجب أن تستفيد من تجارب الحكومات السابقة، التي أدت إلـى                 
  .الفشل

نحن في فتح ماضون قدما في العمل مـن         "نسخة منه   " الغد"وقال عبد الرحمن في تصريح صحافي تلقت        
ذه االجتماعات وأثنائها، وما زال لدينا إمكانيات عالية        أجل االتفاق، وقد قدمنا العديد من المبادرات قبل ه        

  ".للتعاون مع اإلخوة المصريين إليجاد خالصة ناجحة لهذه المحادثات
وشدد عبد الرحمن على أن فتح تريد حكومة ال تأتي بحصار جديد، بل تساعد على رفع الحصار القـائم                   

عراء في غزة إلى منازلهم وبيوتهم وتتعامل مع        اآلن، وحكومة تريد توحيد الوطن، وأن تنقل الناس من ال         
  .المجتمع الدولي، بحيث تفتح األبواب وال تغلقها

على حماس أن تهتم ليس فقط بمن يدخل الحكومة، بل تهتم أن تكون الحكومة من األلف إلـى                  "وأضاف  
ن في نفـس    الياء في خدمة الشعب الفلسطيني، مع تحفظنا على وجود الفصائل في تشكيلة الحكومة، ونح             

واصفاً الدور الذي تلعبه مصر     "الوقت نريد مع إخوتنا المصريين أن ينجح الحوار، حتى سنصل إلى اتفاق           
  .في دعم الحوار بالريادي والمخلص في خدمة الشعب الفلسطيني

  15/3/2009الغد، األردن، 
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  اشتراطات فتح وممارسات أجهزتها األمنية تهدد بنسف الحوار : ناصيف .12

على الرغم من حرص حركة حماس علـى        :"ل رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية للحركة      قا :طولكرم
نجاح الحوار وتقديمها كل ما يمكن من تسهيالت إلنجاحه، إال أنه يظهر أن حركة فـتح غيـر معنيـة                    

  ".بالحوار من خالل اشتراطاتها وممارساتها على األرض
تـزام بالتـسوية الـسياسية، والتـي تعنـي      إن حركة فتح تصر على االل : "وأضاف في تصريح صحفي   

اشتراطها االعتراف بالكيان الصهيوني، كما أنها مستمرة بالممارسات غير المنضبطة والتوتيرية علـى             
األرض، من قبيل مالحقة حركة حماس باالعتقاالت السياسية، والتضييق على رموز وكوادر حماس في              

 حماس، أن االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية مـستمرة       وأكد القيادي في  ". الضفة الغربية لغاية اليوم   
منذ بدء الحوار في القاهرة، وكان آخرها اعتقال ثمانية من أبناء حماس في مختلف محافظات الضفة يوم                 

  .الجمعة
  15/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   قراراً سياسياً  بالضفةهيئات المجالس المحليةتعدان قرار حل حماس والشعبية  .13

 حكومـة رام اهللا،     ف، رداً على اتخـاذ    القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية رأفت ناصي        قال   :خليلال
قراراً بحل هيئات المجالس المحلية المنتخبة المنتهية دورتها، وتكليف أعضاء المجالس أنفـسهم بتـسيير               

 يخـص الوضـع      إن أي إجراءات تتم اآلن في أي شـأن         ،  أيلول المقبل / سبتمبر 15األعمال حتى يوم    
، "تشويشا على الحوار الجاري في القاهرة ومحاولة لوضع عراقيل فـي طريقـه            "الفلسطيني العام تشكل    

  .مضيفا أن موضوع االنتخابات أصبح من صالحيات لجان الحوار
الكل الفلسطيني ذهـب    "، مؤكداً أن    "غير معني بالحوار  "وقال إن الذي يستبق نجاح الحوار وعمل اللجان         

هرة للتوافق بشأن الوضع العام، وعلى الجميع أن ينضبط بهذا التوافق ويحترم هذا التوجـه، وإال                إلى القا 
  ".فإنه يتهم بوضع العصي في دواليب الحوار

بدوره عبر القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا عن رفضه مبدأ التعيين، معرباً عن اعتقاده بـأن                  
وقانونيا أن تطلب حل مجالس محلية منتخبة في هذه المرحلة بالـذات            حكومة مستقيلة ال يمكنها تشريعيا      

  ".ألن ذلك يعقد األمور وال يخدم المصلحة العامة"وتعين لجانا جديدة 
، "إذا كان للضرورة ولفترة معينة من أجل الترتيب إلجراء انتخابات جديدة          "ومع ذلك ال يمانع من التعيين       

ألن القضايا المطروحة أكبر مـن المجـالس        " على حوارات القاهرة     مستبعداً أن يؤثر القرار بشكل كبير     
  ".المحلية

  15/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  متحدث باسم الجهاد اإلسالمي ينفي األنباء حول مغادرة الوفود بعد إنجاز مهامها .14
 خالـد  نفى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي وممثلها في لجنة االنتخابـات : ألفت حداد ورأفت الكيالني  

البطش األنباء التي تحدثت عن أن بعض وفود الفصائل الفلسطينية ستغادر العاصمة المصرية اليوم بعـد                
وتوقع القيادي البطش خالل تصريحات أدلى بها ألحد اإلذاعات المحلية في غـزة مـساء                .إنجاز مهامها 

  .نجاز اتفاقاليوم السبت أن يشهد اليومان القادمان جديداً على صعيد إنهاء الحوار وإ
أوضـح  ، ورداً على األنباء التي تحدثت عن وجود اختراق جوهري بشأن ملف الحكومـة وبرنامجهـا                

البطش أن موضوع الحكومة لن يكون عقبة كبيرة على اعتبار وجود مخرج لهذا اإلطار، وهو أن يكون                 
  .ومة التي سيتم تشكيلها هو البيان المعتمد للحك2007البيان السياسي لحكومة الوحدة الوطنية السابقة 
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أما في موضوع األشخاص فقال البطش إن الحكومة القادمة لن تشمل شخصيات فاقعة معروفة بوضعها               
  .السياسي، مبيناً أن المطلوب شخصيات تراعي الموقف الفلسطيني وقادرة أن تقود الحكومة القادمة

  15/3/2009 48عرب 
  

  تطاف أمينها العام تحمل السلطة مسؤولية استمرار اخ" الشعبية" .15
حملت الجبهة الشعبية، السلطة  الفلسطينية مسؤولية تكتمها وتقاعسها عن كشف مالمح الجريمة              :رام اهللا 

المبيتة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية الختطاف األمين العام للجبهة أحمد سعدات، ورفاقـه مـن                
ة والبريطانية بسحب قوة الحراسة التي تبلغت به        معتقل أريحا حينما تكتمت عن قرار اإلدارتين األمريكي       

  .من قبل هاتين اإلدارتين قبل واقعة االختطاف بفترة زمنية، دون القيام بعمل ما للحيلولة دون االختطاف
نسخة عنه، في الذكرى السنوية الثالثة الختطـاف        " فلسطين"قالت الشعبية في بيان، أمس، تلقت صحيفة        و

إن جهاز االستخبارات وأمن السلطة مارسا عمليـة خـداع،          : "  عاماً 32 بالسجن   أمينها العام، والمحكوم  
  ". األمريكية–شكلت جريمة سياسية وأخالقية بكل المعاني والمعايير، رضوخاً لإلمالءات الصهيونية 

  15/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  من قضية تهريب الجواالت " فتوح" تبرئة قيادي في فتح ينفي .16
األنباء التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم      " فتح"كم بلعاوي، عضو اللجنة المركزية لحركة       نفى ح  :رام اهللا 

من صدور قرار بتبرئة روحي فتوح من قضية اتهامه بتهريب هواتف نقالة قبل حوالي عام عن طريـق                  
ـ             .األردن  األمـر الغريـب   " ووصف بلعاوي، في بيان له، أمس، األخبار التي تحدثت عن براءة فتوح ب

، موضحاً أنه تأكد عن طريق التحري من عدم صدور قرارٍ من الجهات المعنيـة               "الذي يبعث على القلق   
  .بالتحقيق في القضية

  15/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   وال اصابات"اسرائيل"اطالق صاروخين من غزة على  .17
قا من قطاع غـزة     اعلنت ناطقة عسكرية في تل ابيب سقوط صاروخين اطل        : )ا ف ب   (- القدس المحتلة 

ان صاروخين مـن نـوع      ''وقالت الناطقة   . ليل الجمعة السبت في اسرائيل بدون ان يسفرا عن اصابات         
بـدون ان   ) جنوب اسرائيل (القسام اطلقا من شمال قطاع غزة وسقطا في القطاع الغربي لصحراء النقب             

  . ''يسفرا عن جرحى او اضرار
  15/3/2009الرأي، األردن، 

  
  يعلن توجه ديكل والشاباك الى القاهرة إلجراء محادثات البرام صفقة شاليطمكتب اولمرت  .18

أصدر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية مساء أمس السبت، بيانا أعلن فيـه            : برهوم جرايسي  -الناصرة
أن المبعوث الخاص لقضايا الجنود اإلسرائيليين األسرى والمفقودين، ورئيس جهاز المخابرات العامـة،             

، توجها أمس إلى القاهرة إلجراء محادثات مكثفة في محاولة إلبرام صفقة تبادل أسـرى مـع                 "اكالشاب"
  .حركة حماس خالل أيام قليلة جدا

وأجمعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على أن توجه رئيس الشاباك، يوفـال ديـسكين، للمـشاركة فـي                 
 تدل على تطور كبير في المفاوضـات،        ،"فوق العادة "المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، هي خطوة        

، إن المحاوالت جارية بهدف إتمام      "واينت"على االنترنت،   " يديعوت أحرنوت "في حين قال موقع صحيفة      
  .صفقة حتى مساء اليوم األحد
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في موقعها على شبكة االنترنت، إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت، دعا           " هآرتس"في حين قالت صحيفة     
ة لحكومته، صبيحة يوم اإلثنين، للنظر فـي التطـورات الجاريـة، علـى صـعيد                إلى عقد جلسة خاص   

المفاوضات إلبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تشمل جندي االحتالل اإلسرائيلي األسـير فـي        
  .2006قطاع غزة، منذ صيف 

  15/3/2009الغد، األردن، 
  

  م مقري هنية ومشعلزئيف بويم يدعو ذوي األسرى الفلسطينيين الى االعتصام اما .19
دعا الوزير اإلسرائيلي زئيف بويم ذوي األسرى الفلسطينيين المتوقع اإلفراج عـنهم            :  د ب أ   -تل أبيب   

في إطار صفقة شاليط إلى االعتصام أمام مقري رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في غزة ورئـيس                 
ما علـى عـدم تفويـت الفرصـة        المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في دمشق للضغط عليهما وحمله         

  .السانحة حاليا لإلفراج عن األسرى
  15/3/2009الدستور، 

  
   الحكومة المتبلورة تثير قلقا عميقا..شالوم يهاجم نتنياهو .20

قلـق مـن    ه يشعر ب  ان و ،" االتجاه المتبلور لحكومة نتنياهو يثير قلقا عميقا      "ان  قال النائب سيلفان شالوم،     
  . االجتماعي-ض القانون ، في المجال السياسي واالقتصادي طريق الحكومة في مجاالت فر

ويذكر ان عالقات شالوم مع نتنياهو متوترة ، في اعقاب رفض نتنياهو منح شالوم احدى الحقائب الثالث                 
الكبرى وتعيينه القائم باعمال رئيس الوزراء ، ومن مكتب نتنياهو رفضوا التعقيب على هذه االدعاءات ،                

  ".مذهل كم هي سرعة تحول الكرسيولوجيا الى ايديولوجيا: " الليكود قالومسؤول كبير في
موضوع الحقائب لم يكـن     "وتحدث شالوم مع كثير من نشطائه وقال له مانه خالفا لالدعاءات ضده فان              

في أي مرة هاما لي ، اثبت والءا لمبادئي ومبادىء الليكود حين لم انسحب الى كديما مع ارئيل شـارون         
  ".بذلك عن منصب وزير الخارجية بحيث أنه ال يمكن االدعاء ضدي بان هذا هو ما يعنينيوتنازلت 

هذه المرة ايضا سأتخذ قرارات حسب مبادئي ومعتقداتي ، ما يعنيني حقا هـو ان تقـوم   "وقال شالوم انه  
  ".حكومة قيمية مع الخطوط السياسية واالقتصادية لليكود بما في ذلك في مجال فرض القانون

  15/3/2009دستور، ال
  

   معتقل يعانون من أمراض نتيجة اإلهمال الطبي1600: وزارة األسرى .21
أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين بأن قائمة األسرى المرضى في سجون االحتالل ارتفعت              -غزة
  . أسير نتيجة استمرار سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها إدارات السجون بحق األسرى 1600إلى 
ـ              وقا " فلـسطين "ل رياض األشقر، مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة في بيان له صدر، أمس، ووصل لـ

إن غالبية األسرى في السجون يواجهون مشاكل في أوضاعهم الصحية نظراً لسوء ظروف             :" نسخة عنه 
  . احتجازهم

 على اختالف   أسيراً يعانون من مرض السرطان     ) 16(وأشار األشقر إلى أن من بين األسرى المرضى         
وكشف األشقر أن األسرى الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي بدأت أعدادهم فـي االرتفـاع                . أنواعه
أسيراً مريضاً هم مقيمون بشكل دائم في سجن مستشفى الرملة دون أن يطـرأ اى               ) 40(وال يزال    أيضا،

وات ، حيـث يعـانى    سـن 10تحسن على حالتهم الصحية، علماً ان بعضهم موجود في المستشفى منـذ            
  .األسرى هناك أيضاً من اإلهمال الطبي والمعاملة السيئة 

  15/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  الشرطة االسرائيلية تقتل مواطنا وتعتقل فتاة في القدس .22
 قالت الشرطة االسرائيلية ان الفلسطيني الذي قتل امس، برصاص أحد رجال الـشرطة هـو                 -بيت لحم 

  . من العمر من سكان الرام شمال شرق القدسصالح ساليمة في الثالثين
وكانت الشرطة االسرائيلية قالت ان عناصرها قتلت صباح امس شابا فلسطينيا واعتقلت فتاة في القـدس                

ووفقا لما ذكرته الشرطة فان الفلـسطيني        .الشرقية بعد محاولتهما سرقة محل تجاري ودهس عناصرها       
حما متجرا للمالبس والحظهما رجـال الـشرطة وأمروهمـا          وهو من سكان القدس الشرقية ورفيقته اقت      
وحاوال دهس رجال الشرطة، مـا اضـطر الـشرطة          " مازدا"بالتوقف لكنهما استقال سيارتهما من نوع       

  .الطالق النار عليهما ما ادى الى مقتل الشاب واعتقال الفتاة
  15/2/2009الحياة الجديدة، 

  
  غزة جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرةمشكالت اجتماعية وصحية تواجه النساء في  .23

أكدت مصادر طبية فلسطينية أن مشكالت اجتماعية وصحية تواجه النساء في قطاع            :  محمد جمال  -غزة  
وأشارت المصادر إلى أن حاالت اإلجهاض غيـر         .غزة جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع      

مرجعة هذه المشكلة باألساس إلـى       .. في القطاع  المرغوب فيه أصبحت مشكلة واسعة االنتشار ومتكررة      
قيام إسرائيل باستخدام الدايم والفوسفور األبيض خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع إلى جانب              

  . تدهور األوضاع النفسية للمرأة الفلسطينية
 تخوفـه مـن     وأبدى الدكتور وليد حمد مسؤول قسم التوليد بمستشفى شهداء األقصى وسط قطاع غـزة             

  .حدوث حاالت تشوه خلقي لدى األجنة على المدى البعيد نتيجة استخدام االحتالل ألسلحة محرمة دوليا
  15/3/2009الشرق، قطر، 

  
   آالف أسرة6تقدمان مساعدات لـ" الشبان المسيحية والخيرية األرثوذكسية"جمعية  .24

بتوزيع مساعدات   " IOCC"األرثوذكسية  والجمعية الخيرية   " القدس"بدأت جمعية الشبان المسيحية      -غزة
عينية على ستة آالف أسرة متضررة من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، وذلـك عبـر برنـامج                  

  .وبالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي" ARD"المساعدات الطارئة الممول من مشروع 
ة التوزيع، أول أمـس، فـي منطقـة         واشتملت المساعدات على طرود غذائية وبطانيات، وقد بدأت عملي        

جباليا البلد، شمال قطاع غزة، مروراً بمناطق بلدتي بيت الهيا وبيت حانون ومخيم جباليا وجحر الـديك                 
  . ومخيم التفاح والزيتون بغزة ثم عبسان وخزاعة وبني سهيال في خان يونس جنوب قطاع غزة

مسيحية والجمعية الخيريـة األرثوذكـسية      وجمعية الشبان ال  " ACT"من جهة أخرى زار وفد أجنبي من        
  . موقع توزيع المساعدات، وأشادوا بمدى انتظام العملية وسالسة التوزيع

  
  15/3/2009صحيفة فلسطين،  

  
  مع فلسطينيي النقب" إسرائيل"لجنة دولية تنتقد طريقة تعامل  .25

و في النقب، انتقـاداً     وجهت اللجنة الدولية لفحص أوضاع وحقوق المواطنين البد        : قدس برس  -الناصرة
شديداً إلى إسرائيل، بسبب سياسة التمييز العنصري، التي تتبعها في تعاملها مع فلسطينيي النقب، وذلـك                
خالل مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مدينة القدس المحتلة، أمس، تناولت فيه النتائج األوليـة للتحقيـق                 

  .الذي أجرته في ظروف معيشة البدو في النقب
عضاء اللجنة الدولية ضرورة االعتراف بالقرى البدوية في النقب، وأشـاروا إلـى أن القـوانين                وأكد أ 

وأوضحوا أن األهالي   . اإلسرائيلية المتعلقة بتطوير النقب لها هدف واحد هو السيطرة على أراضي البدو           
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ـ              ة بـسبب   يواجهون سياسة تمييز وإجحاف في حقوقهم المنصوص عليها في القوانين واألعـراف الدولي
ضـد  ) إسـرائيل (إن سياسة التفريق الممنهجة من قبل       : العقلية العسكرية في التعامل مع البدو، مضيفين      

  ". البدو واستمرار عدم االمتثال لحقوق اإلنسان سيبقي أهالي النقب في حرمان وصراع
  15/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  زة اللجنة التوجيهية العليا تطلق حملة أسهم إعمار غ: األردن .26

اطلقت اللجنة التوجيهية العليا العمار غزة المشكلة مـن قبـل مجلـس نقابـة               :  حسين العموش  -عمان  
المهندسين ونقابة مقاولي اإلنشاءات وجمعية مستثمري قطاع اإلسكان حملة أسهم إعمار غزة تحت شعار              

يش في العراء نتيجة    واشارت اللجنة الى وجود قرابة خمسة آالف عائلة غزية تع          ".سنعيدها أجمل وأقوى  "
هدم بيوتها في العدوان األخير عالوة على خمسين ألف مسكن مهدم جزئيا ، باإلضافة إلى هدم المدارس                 

واكدت اللجنة بانها ستعمل وبالتعاون مع       .والمساجد والمصانع والمستشفيات والطرق والمرافق األخرى     
مهندسين في غزة على اختيـار مـشاريع        مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة وعلى رأسها نقابة ال         

إنشائية محددة ألعمارها ، من خالل التبرعات المقدمة عبر األسهم المكتتبة ، وستغطي هذه األسهم كلفة                
جميع مراحل البناء لهذه المشاريع من كلفة التخطيط والتصميم واإلشراف الهندسي إلى كلفة البناء وإعادة               

  .ترميم المنشآت
 15/3/2009الدستور، 

  
  الفلسطيني وتقريب المواقف بين حماس وفتح إلنقاذ الحوار تتدخلمصر  .27

” فتح”و” حماس“أكدت مصادر مصرية، أمس، لجوء مسؤولين مصريين للقاء وفدي          :  وكاالت -عواصم  
وأوضح مسؤول مصري طلب عدم     . كل على حدة لتقريب مواقف الحركتين حول القضايا مثار الخالف         

  .   صري يهدف الى تقريب المواقف وردم الفجوات بين الطرفينذكر اسمه أن التدخل الم
” الحكومـة “وأكدت مصادر متابعة لحوار القاهرة أن األمور ال تـزال تـراوح مكانهـا فـي لجنتـي                   

، ستسعى لتذليل العقبات وحّل القضايا الخالفيـة خـالل          ”لجنة اإلشراف العليا  “، وقالت إن    ”االنتخابات”و
بحكومة توافق وطني   ” فتح“يدور حول برنامجها، حيث تطالب      ” لجنة الحكومة “يومين، وإن الخالف في     

والتخلـي عـن المقاومـة وااللتـزام        ” إسرائيل“تقبل شروط اللجنة الرباعية الدولية وهي االعتراف ب         
  .باالتفاقات الموقعة

  15/3/2009الخليج، 
 

   الفلسطينيةمشعل وشلح إلنقاذ المصالحةل توجه دعوة القاهرة .28
 خالـد مـشعل   "حمـاس "الحكومة المصرية مساء أمس دعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة         وجهت  

وأمين عام حركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح لزيارة القاهرة من أجل حسم صيغة توافقية يتم بموجبها                
 المـسؤولين  وقالت مصادر فلسطينية في القاهرة إن . إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وإنقاذ الحوار المتعثر      

 لمختلـف القـضايا   "الرتـوش األخيـرة  "المصريين قرروا دعوة مشعل من أجل حسم الخالفات ووضع       
  .واالنتهاء منها

  15/3/2009البيان، اإلمارات، 
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  الجامعة العربية تدعو لتوفير برامج صحة نفسية الطفال غزة .29
دعت لجنتا االسرة والطفولة التابعة للجامعة العربية الدول االعضاء الى بحث امكانيـة             :  بترا –القاهرة  

المساهمة ماديا وفنيا في برامج الصحة النفسية لعالج وتأهيل االطفال واسرهم من االمـراض النفـسية                
  .والعصبية واالضطرابات االجتماعية الناجمة عن العدوان االسرائيلي على قطاع غزة

اللجنتان اثر اجتماع عاجل عقد في مقر الجامعة العربية اليوم السبت بتوفير االدوات المدرسية              كما طلبت   
لطالب المدارس لتمكينهم من متابعة الدراسة وذلك بالتشاور مع الجهات الفلسطينية المعنية والتحـضير              

منظمـات المجتمـع   لمؤتمر بشأن توفير الحماية الدولية لالطفال تحت االحتالل على ان يعقد بمـشاركة     
  .المدني ويحضره عدد من االطفال المتأثرين من وطأة االحتالل والحروب

وطلبت اللجنتان من الجامعة العربية العمل على انشاء مركز او هيئة عربية لالغاثـة وادارة االزمـات                 
ناقـشة  وعقد االجتماع بهـدف م    . تكون على استعداد دائم للتدخل في اوقات الكوارث الطبيعية والحروب         

اوضاع الطفل واالسرة الفلسطينية بعد العدوان االسرائيلي على قطاع غـزة واسـتعراض االحتياجـات               
  .الملحة لالطفال واسرهم

واعربت االمين العام المساعد للشؤون االجتماعية في الجامعة الدكتورة سيما بحوث عن املها ان تتحول               
ل بعض االحتياجات االساسية الملحة اليهم في ظـل         مبادرة دعم اطفال غزة الى خطة عملية لتأمين ايصا        

  .استمرار اغالق المعابر وتوقف الدعم المباشر المقدم اليهم في مجاالت التعليم والصحة وغيرها
  15/3/2009الرأي، األردن، 

 
   من األردن"إسرائيل" الى شن هجمات على  يدعوبن الدن .30

وقال فـي تـسجيل     . األردن من   إسرائيلجمات على   اسامة بن الدن الى شن ه     " القاعدة"دعا زعيم تنظيم    
ورغم وصف بن الدن هجوم إسرائيل علـى غـزة وهجماتهـا علـى              ،  امس" الجزيرة"صوتي بثته قناة    

األراضي الفلسطينية بأنها محرقة إال أنه قال إن من يريدون مساعدة غزة يتعـين علـيهم أن يـدعموا                   
لواليات المتحدة وحكومة بغداد، وذلك حتى يقوموا بتحريـر         العراقيين الذين يقاتلون القوات التي تقودها ا      

وفي شرحه لخطته، التي وصفها بأنها خطوات عمليـة لتحريـر           . أرض الرافدين ثم ينطلقوا إلى األردن     
إن من يريدون مساعد الفلسطينيين عليهم دعم المجاهدين في العراق، فإنهم بذلك يقومـون              "فلسطين، قال   

مة الحليف األكبر للصهاينة، ثم ينطلقون إلى األردن حيث إنها أفـضل وأوسـع              بواجبين اثنين؛ هما هزي   
 ". الجبهات، ومن األردن تكون االنطالقة الثانية إلى الضفة الغربية وما جاورها

  15/3/2009الشرق االوسط، 
  

  شحنات الحديد المصدَّرة إلى غزةبيسعى للفوز "الوطني"أمين التنظيم بالحزب : "المصريون" .31
، أن رجل األعمال المهندس أحمد عز، أمين التنظـيم بـالحزب            "المصريون"علمت  : مجدي رشيد كتب  

يسعى بقوة للفوز بنصيب األسد في شحنات حديد التسليح التي سيتم تصديرها إلى قطاع غـزة،              " الوطني"
كاته فـي   في إطار برنامج إعادة إعمار القطاع، آمال أن يمكنه ذلك من تعويض الخسائر التي تكبدتها شر               

  .الفترة األخير، جراء فتح الحكومة المصرية الباب أمام استيراد حديد التسليح التركي
  15/3/2009صحيفة المصريون، 

  
  مسؤولون أمريكيون يدعون أوباما الى فتح حوار مع حماس": بوسطن غلوب" .32

ن االقتصادية  االميركية امس ان مستشار الرئيس األميركي الخاص للشؤو       " بوسطن غلوب "افادت صحيفة   
بول وولكر وتسع شخصيات رفيعة سابقاً من اإلدارة األميركيـة ومجلـس النـواب مـن الجمهـوريين           

بهدف فحص مدى إمكـان     " حماس"والديموقراطيين، حضوا الرئيس باراك اوباما على إطالق حوار مع          
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واضـافت أن   . مإقناعها بالتخلي عن السالح واالنضمام الى حكومة فلسطينية تسعى الى تحقيـق الـسال             
الشخصيات نقلت مطلبها هذا في رسالة بعثت بها الى الرئيس عشية تنصيبه، وأنها تعتزم لقاءه شخـصياً                 

ومن بين الموقعين المستشارين السابقين لألمن القـومي برنـت سـكوكروفت وزبغنيـو              . لطرح موقفها 
الرئيس السابق للبنـك الـدولي   بريجنسكي والسفير األميركي السابق لدى األمم المتحدة توماس بيكرينغ و         

  .جيمس وولفنسون
  15/3/2009 الحياة،

  
   بالسالم"إسرائيل"هدم البيوت يعارض القانون الدولي ويشكك في التزام  :القنصل البريطاني .33

مع ( أعرب القنصل البريطاني العام في القدس الشرقية ريتشارد مكبيس عن أعمق القلق              -القدس المحتلة   
 بيتا يقطنها نحـة     88من أوامر الهدم التي اصدرتها البلدية االسرائيلية بحق         ) ة جدا بعض استثناءات قليل  

  .  مواطن في حي البستان ببلدة سلوان في القدس المحتلة1500
وقال في رسالة وجهها الى سكان الحي أمس االول ان هدم البيوت في أرض محتلة هو أمر يتعـارض                   

وبمعارضـتها  . عة والتزامات اسرائيل فـي خطـة الطريـق         من اتفاقية جنيف الراب    53مباشرة وقرار   
اللتزاماتها في خطة الطريق والستباقها لتسوية سالم نهائية وهو ما يفسر ان هذا العمل سـوف يـشكك                  

لقد حثت المملكة المتحدة السلطات االسرائيلية للقيام بعمل يمنـع          "وأضاف  . أكثر بالتزام اسرائيل بالسالم   
  ". عمل في مدينة القدس يهدم الثقة ويؤثر سلب على نتيجة مفاوضات السالمالهدم وأن تمتنع عن أي

  15/2/2009الحياة الجديدة،  
  

  "إذا أدان إسرائيل"ألمانيا تهدد بمقاطعة مؤتمر مكافحة العنصرية  .34
تدرس الحكومة األلمانية حاليا مقاطعة مؤتمر األمم المتحدة لمكافحة العنـصرية والمزمـع             :  قنا -برلين  
  ". إذا أدان إسرائيل وحدها " في جنيف في العشرين من أبريل المقبل عقده

وقال جونتر نوكيه مفوض الحكومة األلمانية لحقوق اإلنسان في تصريح لصحيفة برلينر تسايتونج نشرته              
يجب على ألمانيا أال تحضر مثل هذا المؤتمر لألمم المتحدة في حال التركيز علـى إدانـة                 " أمس السبت   

  ". وحدها إسرائيل 
وذكرت وكالة األنباء األلمانية أن هذا المؤتمر يواجه انتقادات غربية حادة بسبب إشارة مـسودة إعالنـه     

  . الختامي إلى مسؤولية إسرائيل وحدها عن الصراع بسبب احتاللها لألراضي الفلسطينية
المؤتمر بدعوى الخـوف    وكانت الواليات المتحدة وكندا وإيطاليا وإسرائيل قد أعلنت عدم مشاركتها في            

ومن جانبها رفضت رئيـسة المفوضـية العليـا لحقـوق            . من استغالله لتوجيه االتهامات ضد إسرائيل     
ووصـفت  / معـاداة إلسـرائيل   /اإلنسان في األمم المتحدة نافي بيالي المخاوف من تحول المؤتمر إلى            

  . االنتقادات بأنها ليس لها ما يبررها
  15/3/2009الشرق، قطر، 

  
   "2 – 1" فتحت كل الجبهات ضد غزة "سرائيلا" .35

  نواف الزرو 
" المحرقـة "وصـف مبـررات   "ميخائيل. ب" كان الكاتب االسرائيلي المعروف 2008في مطلع العام ـ  

ـ     تنطلق التهديدات الشوفينية   :"، مضيفا " الوقاحة االسرائيلية في ابهى صورها    "االسرائيلية في غزة آنذاك ب
وهـي مقولـة إسـرائيلية      " ال أحد محصن  "لى أصوات الوعيد كلها تحت مقولة       ضد الفلسطينيين ، وتتعا   

  ".شهيرة تتكرر في مثل هذه المواقف
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وبين آونة واخرى كان يطل علينا جنراالت تلك الدولة بادبيات حربجية جرائمية دموية عنصرية سـافرة              
 قبل  - كتب في يديعوت     ال تقف عند سقف او حد ، لدرجة ان المحلل العسكري المعروف اليكس فيشمان             

لة قررت ان تفقد صوابها ، وزيـر        :"، مضيفا "-ان الدولة فقدت صوابها     :" يقول   - -شهر من العدوان    
الجيش يجلس وينتظر ان يعطيه المستشار القانوني للحكومة االذن باصدار التعليمات للجيش االسـرائيلي              

   ".-يكن هذا هاذيا ، فما هو الهذيان؟ للرد بنار المدفعية نحو مصادر النيران من غزة ، اذا لم 
ويترجم هذا الهذيان وفقدان صواب تلك الدولة عمليا بجملة ال حـصر لهـا مـن االدبيـات والفتـاوى                    
االيديولوجية والسياسية التي تسوغ لهم اقتراف جرائم الحرب على اختالفها ومسمياتها على مرأى مـن               

  .،...االمم والعالم العربي
  السرائيلية والدولية للحربتهيئة المناخات ا

" معـاريف "وانتقاال الى االدبيات والمواقف السياسية التمهيدية للحرب ـ المحرقة ، فقد اكدت صـحيفة   
أن وزير الحرب االسرائيلي إيهود باراك بدأ باالستئناس بآراء عدد من الخبراء القانونيين             "االسرائيلية ،   

يسمح إلسـرائيل بـإطالق     " قانوني"امغار بهدف صياغة رأي     بينهم رئيس المحكمة العليا األسبق مئير ش      
الصاروخية المذكورة داخل القطاع حتى لو كانت مدنية        " االعتداءات"النار على المواقع التي تنطلق منها       

وكذلك فرض عقوبات من قبيل قطع الكهرباء عن القطاع مما يخالف علـى األرجـح رأي المستـشار                  
  .القانوني للحكومة ميني مازوز

ان اطالق الصواريخ من قطاع غزة علـى جنـوب اسـرائيل            :"وبعد االستئناس عاد باراك الحقا ليؤكد     
حماس هي المسؤولة عما يحـدث      : "، رافضا االفصاح عن خططه المستقبلية ، مضيفا       " سينتهي الى االبد  

ة علـى عاتقـه     ان الجيش يعرف تماما المهام الملقـا      " ، مشيرا الى  "وستدفع ثمنا غاليا الطالق الصواريخ    
، وحول احتمال امتداد العمليات العسكرية الى مراحـل متقدمـة           "-والمهمات ستنفذ في القريب العاجل      

، " ارفض ان اتحدث في الموضوع حتى ال اتسبب في ايـذءا الخطـط والجنـود              "رفض باراك االجابة    
ان االيـام   " ة اخرى مؤكدا مر " عاما قضاها في الجيش    36االعتماد على خبرة    "وطالب باراك الجمهور ب   

   ".-القادمة ستثبت لحماس من سيخضع من 
إنه يتحتم على اسرائيل ان تقطع رؤوس قـادة حركـة           "وينضم الجنرال شاؤول موفاز الي باراك فيقول        

من غير المعقول ان يخرج رئيس الحكومة الفلـسطينية فـي           "، الفتا الى انه     " المقاومة االسالمية حماس  
  ". ألف مواطن ، في حين تقف إسرائيل مكتوفة االيدي150 ، على المأل أمام قطاع غزة اسماعيل هنية

ويلحق بهما الجنرال بنيامين بن اليعازر الذي هدد في كلمته أمام مؤتمر النادي التجاري الصناعي في تل                 
، " عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة ، وذلك بذريعة وقف إطـالق النـار مـن القطـاع                 "أبيب ، ب  
ه بالنسبة إلسرائيل فقد انتهت التهدئة ، وأن الجيش سيعمل بكل قوته على وقف إطالق النار من                 إن"مضيفا

على الشعب الفلسطيني ، الذي يدفع ثمنا غاليا بسبب قيادته ، أن يدرك أنه              "، موضحت أنه    "-قطاع غزة   
  ".ال يوجد نصف تهدئة

اس والمجموعات االرهابية االخرى تتحمـل      حم"وقبيل انتهاء التهدئة وشن العدوان بايام قال اولمرت إن          
، " المسؤولية الكاملة عن نسف التهدئة وخلق وضع من العنف الطويل والمتكـرر فـي جنـوب الـبالد                 

، " لقد قمنا بالتحرك وسنواصل التحرك حتى ال تنقلب هذه التهدئة ضد المدنيين فـي اسـرائيل               "واضاف  
ع خطط فورية وطرح خيارات امام الحكومـة النهـاء          طلب من قادة االجهزة االمنية الى وض      "واكد انه   

  ". شهرا17سيطرة حماس على القطاع والمستمرة منذ 
  ".أن المواجهات مع حماس ال بد منها وأنها مسألة وقت"وكان أولمرت قد اعتبر قبلها

ة شن عملية عسكرية واسع   " ومن ناحيته دعا وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر مرة اخرى إلى           
، " من شأنه أن يستعيد قوة الردع اإلسـرائيلية " أن تنفيذ مثل هذه العملية -واعتبر ديختر " في قطاع غزة  
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أن القيام بخطوات مثل وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء لن يؤدي إلى وضـع حـد لالعتـداءات                  "ورأى  
   ".-الصاروخية الفلسطينية 

التي تسيطر على قطاع غزة غيـر معنيـة علـى    " اسحم"ان حركة " اسرائيل"ورغم القناعة السائدة في     
ان انفجـارا عـسكريا     "االطالق بتفجير التهدئة ، أعرب كبار جنراالت الجيش االسرائيلي عن تقديرهم            

ان علـى اسـرائيل ان تكـون مـستعدة          "، واضافوا " واسع النطاق ستشهده غزة خالل الشهرين المقبلين      
عيد الجنوب االسرائيلي الى حالة حرب اسـتنزاف فلـسطينية          لمجابهة انفجار جديد بكل قوة ، حتى ال ت        

 27، ولكن المؤسسة الحربية والثالثي الحاكم سبقوا توقعات الجنراالت واعلنوا الحرب يوم السبت              "جديدة
  2008، ـ 12ـ 

تتضمن هذه الخطة عـدة     "، و " ان الجيش اسرائيلي كان قد اعد خطة للهجوم على قطاع غزة          "ويذكر هنا   
هات تنفذ بعدة درجات ، أقساها االجتياح واعادة االحتالل الكامل وهذه تبدأ بعدة عمليات اجتيـاح     سيناريو

خفيفة تترافق مع سلسلة اغتياالت عينية لشخصيات عسكرية ، ولكنها تتضمن ايضا عمليات اجتياح اوسع               
 غـزة وسـيناء     على طول الحدود بـين قطـاع      (واعادة احتالل الشريط الحدود المعروف باسم فيالدلفيا        

، وعند وضع هذه الخطط حـرص       " قادة سياسيين متطرفين  "وتوسيع نطاق االغتياالت ليشمل     ) المصرية
قـد  ) أي عمليات كهذه  (الجيش االسرائيلي على تمهيد االجواء لحرب كهذه لدى الجمهور بالتوضيح انها            

  ".تكلف الجيش عددا كبيرا من الضحايا
اقامـة جهـاز    " سرائيلية كل هذه االدبيات الحربية المسعورة بقرارها      وتوجت النيابة العسكرية العامة اال    

، وقـدر   "  حماس وحزب اهللا كمجرمي حرب     -مقاتلي  -قضائي خاص لحين الحرب ، يعلن عن مخربي         
  ".المقاتلين غير القانونيين"انه في الحرب القادمة سيستعد الجيش االسرائيلي العتقال االف "ضابط كبير ب

ت ايضا إلى طائرات ودبابات وسفن إسرائيل الحربية ، التي تفتك بأطفال ونساء وشيوخ              وانضم الحاخاما 
غزة ، وفيما حاول قادة العدو سوق تبريرات متناقضة بهذا الشأن بين النفي واالدعـاء بـأن المقاومـة                   

، تستخدم المدنيين دروعاً بشرية ، أصدر حاخامات عدة فتاوى تشجع ما يقوم به الجـيش اإلسـرائيلي                  
عقـاب  "وتؤيد بال مواربة قتل األطفال وحتى الرضع بدعوى أن الشريعة اليهودية ال تمانع في ذلك ، ك                  

  ".جماعي لألعداء
رئيس معهد تسوميت جدد فيها ما كان       " يسرائيل روزين "ونشرت صحيفة هآرتس العبرية فتوى للحاخام       

، " تعتمل كراهية إسرائيل في نفـسه     يتوجب تطبيق حكم عمالق على كل من        "أصدره العام الماضي بأنه     
أن حكم التوراة ينص على قتل الرجال واألطفال وحتى الرضع والنساء والعجائز ، وحتى سحق               "وزعم  
  ".البهائم

 دون أن يتوقفوا عن ذلك فال بـد أن نقتـل   100إذا قتلنا "وقال الحاخام األكبر لمدينة صفد شلومو إلياهو       
وعلينا أن نستمر في قتلهم حتى      .  آالف 10 دون أن يتوقفوا فلنقتل منهم       1000منهم ألفاً ، وإذا قتلنا منهم       

  ". انظر هنا الفصل الثاني-لو بلغ عدد قتالهم مليوناً ، وأن نستمر في القتل مهما استغرق ذلك من وقت 
  جبهات الحرب اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

بيـة العدوانيـة اإلسـرائيلية المبيتـة ضـد          إذن ، على أرضية تلك النوايا والخطط واالستعدادات الحر        
 -الفلسطينيين ، قررت المؤسسة االمنية العسكرية السياسية االسرائيلية وبقرار مـن الثالثـي اولمـرت                

مـستخدمين اآللـة   :  ليفني اعالن العدوان ـ المحرقة على غزة ، وقرروا فتح كافة الجبهـات  -باراك 
كافة الوسائل واألدوات القمعية ، في محاولـة مجنونـة يائـسة            الحربية اإلسرائيلية بكل ثقلها ، موظفين       

لتركيع الشعب الفلسطيني وإجباره على القبول بإمالءاتهم واشتراطاتهم السياسية واالمنية واالستراتيجية ،            
ونحن نهنا في سياق التغطية الخاصة نستعرض اهم واخطر االسلحة الفتاكة التـي اسـتخدمتها قـوات                 

  .االحتالل في غزة
  الجبهة العسكرية
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، دفعت حكومة االحتالل فـوراً      ) العصا(مواصلة لذات النهج االحتاللي الذي يعتمد باألساس على القوة          
والقوة العسكرية القصوى   " القبضة الحديدية "بجيشها وآلتها الحربية غزة هاشم ، ولجأت فوراً إلى سياسة           

فرقها الخاصة ، وأسلحتها وقياداتهـا األمنيـة        ، وحشدت جزءاً كبيراً من جيشها النظامي واالحتياطي و        
العسكرية وهيئاتها الحربية المختلفة ، كما أشهرت خططها وخرائطها الحربية العدوانية لترمي بها كلهـا               
معاً ضد الشعب العربي الفلسطيني في حرب عنصرية حتى النخاع لم تشهد لها فلسطين مثيالً على مدى                 

  .سنوات االحتالل
التـي ارتقـت    " القوة المفرطـة  "أو" القوة القصوى "ولة االحتالل ما أطلق عليه دولياً اسم        وقد استخدمت د  

، ونفـذت إجـراءات حربيـة       "المحرقة الجماعية "والى مستوى " ما بعد جرائم الحرب   "عمليا الى مستوى    
سرية ،  إجرامية واسعة النطاق ورمت بثقلها الحربي كله في العدوان ، واستخدمت كل اسلحتها العلنية وال              

  .،..والمسموحة والمحظورة ، في اقتراف ابشع محرقة ضد اطفال ونساء وابناء غزة
   الهدف القتل الجماعي والتدمير الشامل-أ 

فقد وضعت دولة االحتالل هدفا كبيرا لها هو القتل الجماعي على اوسع نطاق وخاصة علـى مـستوى                  
امل على اوسع نطاق ممكن ، فـصبت قـوات          االطفال والنساء والشيوخ ، وكذلك التدمير والخراب الش       

االحتالل صواريخها وقذائفها على نطاق واسع وبصورة عشوائية ، وبقصد القتل بدم بـارد ، وبهـدف                 
  .اإلرهاب والردع واالبتزاز ، مما أسفر عن سقوط آالف الشهداء الجرحى من الفلسطينيين

   الحصار واألطواق واإلغالقات العسكرية-ب 
 2000 ، وخالل انتفاضة االقصى ـ  1993 م- 87سنوات االنتفاضة الكبرى األولى وكما حدث خالل 

، سرعان ما طبقت سلطات االحتالل سياسة الحصار واإلغالقات واألطواق حـول غـزة ، قبـل شـن              
العدوان العسكري ، كما صعدت سلطات االحتالل من سياسة الحصار واألطواق واالغالقات العـسكرية              

ن حربها ضد غزة ، حيث وصلت إلى ذروة جنونية خالل الفتـرة االخيـرة قبـل                 في مراحل مختلفة م   
  .العدوان

   الوحدات الخاصة وفرق اإلعدام-ج 
بينما شكلت فرق اإلعدام الميداني والوحدات الخاصة اإلسرائيلية مظهراً أساسياً وسـالحاً رئيـسياً فـي                

وحدات والفرق على نطاق أوسـع وأشـمل        االنتفاضة األولى ، عادت سلطات االحتالل إلى تفعيل هذه ال         
 ، وزجت دولة االحتالل بهذه الوحدات ايضا في حربها االخيرة 2000وأكثر دموية خالل انتفاضة ال ـ  

  .على غزة
أن عدة وحدات الكوماندوز "  عن2009 ـ  1 ـ  21وكشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر الثالثاء 

زة االمن المختصة شاركت في المعارك في قطاع غـزة خـالل            التابعة لجيش االحتالل االسرائيلي واجه    
   ".2009 ـ 1 ـ 21عملية الرصاص المصبوب ـ صحيفة معاريف ـ 

  . المروحيات والصواريخ والدبابات واألسلحة الخفيفة والمتوسطة-د
أدخلت دولة االحتالل في حربها ضد غزة ، القاذفات والزنانات والمروحيـات والـصواريخ والـدبابات                

مختلف األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بصورة مكثفة وبنيران صاروخية قاتلة ومدمرة ، لكنها غير              و
  .رادعة

زجت بالدبابات منذ األيام األولى النتفاضة االقصى في المعارك في الـضفة            "فإذا كانت تلك السلطات قد      
ية فـي رام اهللا وغـزة والخليـل         ، وحركت المروحيات العسكرية التي هاجمت أهدافاً فلسطين       " والقطاع

، وإذا كانت صواريخ    "  وأطلقت الصواريخ التدميرية ضدها    -وغيرها من المواقع األخرى     "ونابلس ورفح 
المروحيات بمثابة إعدام ميداني من الجو بعد أن هطلت على رؤوس الفلسطينيين علـى مـدى سـنوات                  

رة شبه دورية ضد الفلسطينيين ومواقعهم فـي  االنتفاضة ، فإن كل هذه األسلحة عملياً باتت تستخدم بصو   
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" الروتينية"أنحاء الضفة والقطاع ، وأصبحت هذه األسلحة مظهراً أساسياً من مظاهر الحرب اإلسرائيلية              
  .ضد الفلسطينيين

  .بل اضيف اليها في العدوان على غزة االسلحة المحرمة دوليا
  .،...وليا االسلحة الذكية والكيماوية المسرطنة المحرمة د-هـ 

تجـريم  "ليس عبثا ان اجمعت كافة المنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية واالنسانية الدوليـة علـى               
، ذلك ان ذلك الجـيش االسـرائيلي        " باقتراف جرائم حرب ضد نساء واطفال وشيوخ فلسطين       " اسرائيل

جنزرات وسفن حربيـة  استخدم في عدوانه على غزة كافة االسلحة التي بحوزته من طائرات ودبابات وم     
، كما استخدم كافة الذخائر المتوفرة في ترسانته الحربية ومنها تلك الذخائر المحرمة دوليا علـى نحـو                  

  .،....الحقيقية" المحرقة"اجرامي ارتقى الى مستوى 
لم تكتف دولة االحتالل بكا االسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة المتي رمت بها في الحرب على غـزة ،                  

  . ومن اجل توسيع مساحة الجريمة ـ المحرقة اخذت تستخدم ايضا تلك االسلحة المحرمة دوليابل
ولذلك سارع جون جينج مدير عمليات أونروا في القطاع ليوصف في مؤتمر صحافي عقده في مستشفى                

خ الجنون الذي لم يـشهد لـه التـاري        "الشفاء بغزة ما يجري في القطاع من جرائم إسرائيلية مستمرة ب            
عليكم أال تناموا وأال تشربوا وأال تأكلوا حتى توقفوا قتل األبريـاء فـي              "وقال مخاطبا قادة العالم     ". مثيال

جئت إلى مستشفى الشفاء لنقل الحقيقة ألنه ال يوجد في قطـاع غـزة صـحافيون                "، مضيفا   " قطاع غزة 
  ".دوليون ليروا ما يجري

إن قـوات االحـتالل     "المسرطنة ، اكد طبيب نرويجي      وابعد من ذلك وعلى مستوى االسلحة الكيماوية و       
اإلسرائيلي جعلت من قطاع غزة مختبرا كبيرا لتجريب أسلحتها الجديدة خالل العدوان األخير الذي شنه               

الجـيش  "مادس غيلبرت " ، واتهم جراح العظام النرويجي البروفيسور     "  يوما 23جيشها على القطاع لمدة     
أن اإلصابات التي تحدثها هذه     " مشيرا إلى " أسلحة جديدة وغير تقليدية   "زة  أنه استخدم في غ   "اإلسرائيلي ب 

، وأكد غيلبرت الذي أمضى بمستشفى الشفاء في        "-األسلحة تفرض على األطباء بتر األعضاء المصابة        
أن إسرائيل خرقت وتخرق القوانين اإلنسانية وأن غزة كانت كلها هدفا           "  يوما من زمن العدوان    11غزة  

   ".- ولم يكن فيها مكان آمن عسكريا
   تمطر قطاع غزة بفوسفور أبيض محرم دوليا"إسرائيل"

أن إسرائيل تمطر قطاع غزة على ما       "ومنذ االسبوع االول من العدوان ذكرت صحيفة تايمز البريطانية          
 4 ـ  1يبدو بقذائف الفوسفور األبيض التي قد تسبب حروقا مروعة ، وهذا يعد سالحا محرما دوليـا ـ   

استخدام هذه القذائف بأنها لتغطية تقـدم القـوات         "  ، وبرر خبير عسكري إسرائيلي للصحيفة      2009"ـ  
 تنص على أن الفوسفور     1980، ويذكر أن معاهدة جنيف لعام       "-خالل غزوها البري الحالي لقطاع غزة       

وجد حظـر شـامل     األبيض ال ينبغي أن يستخدم كسالح من أسلحة الحرب بالمناطق المدنية ، ولكن ال ي              
  .بموجب القانون الدولي على استخدامه كستار من الدخان أو اإلضاءة
  أطباء وحقوقيون يتهمون إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة بغزة

إسرائيل باستخدام قذائف وصواريخ محرمة دوليـا فـي   " واتهم حقوقيون وأطباء وأصحاب منازل مدمرة 
إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تستخدم قذائف حارقة ومدمرة        " ، وقالوا " عدوانها العسكري على قطاع غزة    

ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع ما أدى لبتر أطراف معظم شهداء العـدوان ، وإصـابة الجرحـى                  
  ".بحروق بالغة

خطورة أوضاع المصابين نتيجة إصاباتهم بتلك القذائف المحرمة ، وأعلن الطبيب بكر            "ونبه األطباء إلى    
فية رئيس قسم الطوارئ في مستشفى العودة شمال قطاع غزة أن معظم اإلصابات التي اسـتقبلتها                أبو ص 

  ".مشافي غزة تعاني من بتر باألطراف جراء القذائف التي يستخدمها سالح الجو اإلسرائيلي
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أن طبيعة هذه اإلصابات لم تمر على األطباء من قبل ، وهو ما يدلل على أن قـوات   " وأضاف أبو صفية  
أن معظم المصابين والشهداء وصلوا إلـى المـشافي         "، وبين   "-االحتالل تستخدم هذه القذائف ألول مرة       

محترقين أو مقطعين إلى أشالء ، منبها إلى خطورة وضع القطاع الصحي بغزة والذي يعاني صـعوبات                 
   ".-كبيرة نتيجة الحصار والعدوان 

رائم وحـشية ارتكبتهـا قـوات االحـتالل         وكشف أطباء مصريون وعرب عادوا من قطاع غزة عن ج         
اإلسرائيلي بحق المدنيين عن طريق نوعية جديدة وغير معروفة من األسلحة تفتـك بالجـسم اإلنـساني                 
وتحيله جثة هامدة ، دون أسباب ظاهرة ، وطالب األطباء في مؤتمر صحفي عقدوه بمقر اتحاد األطبـاء                  

إلى المنظمات الدولية ، لمعاقبة مرتكبيها باعتبارها جـرائم         بتوثيق هذه الجرائم وتقديمها     "العرب بالقاهرة   
ضـرورة  " ، ودعا األمين العام التحاد األطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى            " ضد اإلنسانية 

استنفار األمة ضد هذا العدوان الهمجي ، ألنها مستهدفة بالمحو واإلبادة ، ومن حقها أن تمارس المقاومة                 
   ".-ة من أجل الحياة والحرية المشروع

ويقدم الطفل الفلسطيني لؤي صبح الذي فقد بصره والمواطنه جميلة هياش التي فقدت سـاقيها ، دلـيال                  
دامغا على استخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي أسلحة أميركية جديـدة ومحرمـة دوليـا فـي عـدوانها              

ن الذي باتوا خبراء باآلثار التـي تخلفهـا اآللـة    المتواصل على قطاع غزة ، فقد أكد األطباء الفلسطينيو    
مشاهداتهم لحاالت غريبة لم يسبق أن شاهدوا مثيال لها في اإلصابات الناجمـة             "العسكرية اإلسرائيلية ،    

  ".ذخائر المعدن الكثيف الخامل وقنابل الفوسفور األبيض"عن ذخائر ومتفجرات منها ما يعرف باسم 
   حربها على غزة تستعمل الغازات في"إسرائيل"

الى ذلك ايضا فقد اقدم جيش االحتالل االسرائيلي على استخدام الغازات السامة في حربه على غـزة ،                  
ان الجيش اإلسرائيلي استخدم في حربه على قطاع غزة غازا يختنق مستنشقه ويغمـى              "فجاء في تقرير    

مئـات المـصابين الـذين       سـاعة    48وصل إلى مستشفيات شمال وجنوب القطاع خالل        "، حيث   " عليه
استنشقوا مباشرة هذه الغاز الذي لم يستطع األطباء الفلسطينيون والعرب الذين قدموا إلى غـزة تحديـد                 

إن "، وقال الدكتور حسين عاشور مدير عام مستشفى دار الشفاء بغـزة ،              " مدى خطورته على المصابين   
إصابات غيـر  "ذين يصلون المستشفى هي طبيعة الجروح واإلصابات التي يصاب بها القتلى والجرحى ال   

إن طبيباً نرويجيـاً يعمـل      " ، و قال عاشور   " عادية وتدلل على أن اسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دولياً        
متطوعاً في مستشفى دار الشفاء ، وسبق له أن عمل في مستشفيات العراق ابان الغزو األميركي ، أكد له                 

لمواد المتفجرة التي تستخدمها إسرائيل تشتمل على مواد صابغة         أن طبيعة الجروح واالصابات تؤكد أن ا      
   ".-مسرطنة 

  قنابل اإلبادة الجينية تستخدم في المحرقة
أن إسـرائيل  "وربما يكون التطور االخطر في استخدم االسلحة االبادية ما أكده باحث مستقل في األسلحة   

ة ، تندرج في إطار برنامج إلنتاج أسـلحة         حولت قطاع غزة فعالً إلى حقل تجارب ألسلحة وذخائر جديد         
وذخائر تستهدف القتل األكيد ، ويمكن تسميتها أسلحة اإلبادة الكيماوية والجينيـة ، فـي وقـت أثـارت                   

  ".منظمات حقوقية أمريكية احتمال تزويد الواليات المتحدة إسرائيل بهذه األسلحة الفتاكة
االنفجـار المعـدني    "إن القنبلة المعروفة باسـم      " "يرميديا مونيت "وقال الباحث جيمس بروكز على موقع       

سالح سـري وغريـب ، يحـدث        "، هي عبارة عن     " دي اي ام اي   "، واختصاراً باسم    " الداخلي الكثيف 
أن هذه القنبلة تحدث انفجاراً غير عادي في مـساحة محـدودة ،             "، وأوضح   "-إصابات مروعة ومهلكة    

، التـي   ) اتش ام تي ايه   (، من سبيكة التنجستن المعدني الثقيل       " رةشظايا معدنية دقيقة عالية الحرا    "وتنثر  
أثبتت الدراسات العلمية أنها مادة سامة ، تدمر نظام المناعة في الجسم ، وإذا لم يمت المصاب فـوراً ،                    
فإنه يصاب بالسرطان الذي ال شفاء منه بعد فترة وجيزة من اإلصابة ، كما أن المادة تهـاجم الحمـض                    

وفقـاً لـشهادة أطبـاء      "، وأشار الباحث إلى أنـه       "سماً لإلبادة الجينية  " بمعنى أن السالح يمثل      النووي ، 
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فلسطينيين في مستشفى الشفاء بغزة ، ولما كشفت عنه الصحافة اإليطالية وطبيبان نرويجيان ، فقد قضى                
 يتـصورها   ال يمكـن أن   " آخرون بإصابات    200 فلسطينياً وأصيب    50جراء التعرض للقنبلة المروعة     

   ".-العقل 
   المحرمة دولياً"قنابل الدائم"قوات االحتالل استخدمت : اتحاد األطباء العرب

أن "كما أكد اتحاد األطباء العرب خالل مؤتمر صحفي عقده في مجمع الـشفاء الطبـي بمدينـة غـزة                    
ـ              الع علـى   المعلومات التي حصلوا عليها من خالل رصدهم الميداني ومتابعتهم ألماكن القـصف واالط

حاالت اإلصابات وملفاتهم العالجية وفحص مخلفات األسلحة يثبت استخدام قوات االحتالل اإلسـرائيلي             
 حالـة أصـيبوا     600أن أكثر من    "، وقال اتحاد األطباء   " لألسلحة المحرمة دولياً في حربها على القطاع      

ف وسقوط عدد كبيـرة مـن       خالل الحرب بشظايا ميكروسكوبية ملتهبة غير مرئية أدت إلى بتر األطرا          
الوفيات وان العديد من الحاالت التي وصلت بمقارنة ما هو موجود في الكتب والمراجع العلمية الحديثـة                 

المحرمة دوليا والتي تؤدي للوفاة كما تؤدي في بعـض          " قنابل الدايم "تؤكد استخدام االحتالل اإلسرائيلي     
وقع عدد  " ، وأضاف "- شهور   6يرة قد ال تتجاوز     الحاالت إلى اإلصابة بمرض السرطان خالل فترة قص       

كبير من الوفيات ناجمة عن استنشاق داخل الفوسفور األبيض وكذلك حروق كيميائية ناتجة عن استخدام               
قنابل الفوسفور األبيض المحرم دوليا ضد المدنيين حيث ال تزال بقايا هذه القنابل موجودة فـي أمـاكن                  

  ".ابلة لالشتعالالقصف وبعضها مشتعال وجميعها ق
ليتبين لنا في خاتمة هذه التغطية لالسلحة المميتة التي استخدمها االحتالل في غزة ، اننا امـام مـشروع                   

 القتل الجماعي والتدمير الشامل للمجتمع المدني       - وما يزال    -عدواني صهيوني واسع متكامل استهدف      
بشروط واشتراطات االحتالل ، االمـر الـذي        الفلسطيني بغية تركيع الفلسطينيين واجبارهم على القبول        

  .اخفقت فيه دولة االحتالل كما تابعنا عبر شهادات واعترافات اسرائيلية وغربية عديدة
  15/3/2009الدستور، 

  
  الحوار الفلسطيني إلى أين؟ .36

  عبداهللا اسكندر
. يراوح في مكانـه   باستثناء مفاجأة غير متوقعة لم يزل الحوار الفلسطيني في القاهرة، برعاية مصرية،             

 إلبقـاء   "حماس"هذا الحوار لم يكن ممكنا لوال سلسلة الضغوط العربية على أطرافه، ولوال حاجة حركة               
جسور التواصل مع مصر، خصوصا بعد الدعم الدولي والعربي الواسع والحاسم للجهود المصرية فـي               

  .ةمعالجة الشأن الفلسطيني، بشقيه السياسي وإعادة اإلعمار في قطاع غز
ولعل اإلفادة من هذا الحوار الذي ما زال مخاضه يخضع لعملية قيصرية تكمن فقط في لقاء الفلسطينيين                 
وجها لوجه، بعد فترة انقطاع ومواجهة سياسية وعسكرية، وفي ضبط الخصومات بما يحول دون تجـدد                

مة العربية في نهاية هذا     المواجهات في ما بينهم، حاليا على األقل، وفي انتظار مرور استحقاق انعقاد الق            
اذ ان الرغبة العربية التي جرى التعبير عنها في القمة الرباعية في الريـاض بـدعم                . الشهر في الدوحة  

صحيح ان هذه الرغبة تختلف     . المصالحة الفلسطينية تعكس في الوقت نفسه رغبة في انجاح قمة الدوحة          
 ضغطا على االطراف الفلسطينية من اجل تجـاوز    دوافعها بين بلد عربي وآخر، لكنها في النهاية تحولت        

االنشقاق الكبير بعد العدوان االسرائيلي على القطاع، وما رافقه من تراشق عربي باالتهامات والتخـوين               
  .وتصعيد كاد ان يطيح الخيط الرفيع الذي ما زال يربط اعضاء الجامعة العربية

لعربية التي حركتها مبادرة المصالحة السعودية، لكنه       واستمرار الحوار الفلسطيني تعبير عن هذه الرغبة ا       
في الوقت نفسه ما زال يفتقد العناصر الذاتية لدى االطراف الفلسطينية لالستفادة مـن اجـواء التهدئـة                  

اذ يبدو ان كال من الطرفين االساسيين فـي         . العربية، خصوصا لجهة االهداف المتوخاة من هذا الحوار       
، لم يتمكن من تجاوز آثار الخصومات والصدامات الى تشكيل نظرة جديدة الى             "حماس" و   "فتح"الحوار،  
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الوضع الفلسطيني، بعد العدوان االسرائيلي على القطاع والحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل، وبعـد              
هذا الوضع السياسي الجديد لن يـنعكس       . التأكيد الدولي، واالميركي تحديدا، على ضرورة حل الدولتين       

يجاباً على سعي الفلسطينيين الى دولة مستقلة، ما لم تتوافر العناصر الذاتية الفلـسطينية القامـة هـذه                  ا
  .الدولة، وخصوصا تلك المتعلقة بإدارة المفاوضات

ال بل ما زال عند حدود الجدل الـذي         . أما واقع الحوار في القاهرة فما زال بعيدا عن تشكّل هذه النظرة           
 سيطرتها عليه بقوة السالح، وما ادى اليه        "حماس"ف في القطاع وصوال الى فرض       كان وراء انفجار العن   

  .من اضرار بمشروع الدولة الفلسطينية
فالخالف الفلسطيني على نوعية الحكومة المقبلة والمرجعية السياسية وكيفية انعكاسها على برنامج هـذه              

ا ما لم تتشكل لدى الفلسطينيين قناعة بـأن         الحكومة ومسألة االجهزة االمنية واالعتقاالت، سيبقى مستمر      
الوضع الجديد الذي يواجهونه مختلف عما كان عليه سابقا يوم اختلفوا وتقاتلوا، حتى لو تمكنـت القابلـة               

. المصرية من انهاء العملية القيصرية بتركيبة ما، تعيد الى المقعد الفلسطيني في قمة الدوحة وحدة شكلية               
واجهة في اليوم التالي للقمة، وستتكرر مآسي الحصار، وستُعاود محاولة تحويـل            اذ سيعود التناحر الى ال    

  . العربية الى المربع االول-القطاع الى مصدر إقالق وضغط على مصر، بما يعيد الخالفات العربية 
  15/3/2009 الحياة،

  
  "2"مواقف غير مقبولة .. حوارات القاهرة .37

  عريب الرنتاوي
مكان الالئق بها وهي تستمسك بشروط الرباعية الدوليـة الثالثـة ، لتـأليف              تضع فتح نفسها في غير ال     

الحكومة حينا ، وإلعادة هيكلة منظمة التحرير أحيانا ، بل وللمشاركة في أي انتخابات مقبلة وفقا لبعض                 
ويزداد وضع فتح حرجا وهـي       .التصريحات المتسرعة التي تصدر عن هذا المسؤول الفتحاوي أو ذاك         

  : لسببين اثنين" الشروط المسبقة"ه المواقف وتعرض لهذ
األول ، أن أحدا بمن في ذلك المفاوض الفتحاوي ذاته ، لم يعد مؤمنا بإمكانية إحيـاء عمليـة الـسالم ،            

  . ناهيك عن وصولها إلى ضفاف استرداد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
في انتخابات الكنيست األخيرة    " المنتصرة"شكيلها من القوى    أن الحكومة اإلسرائيلية التي يجري ت     : والثانية

تضم في صفوفها قوى وأحزابا رئيسية ، يمينية ، عنصرية وإرهابية ، ال تعترف بالشعب الفلسطيني وال                 
بحقوقه المشروعة ، ال تؤمن بالسالم وليس على أجندتها سوى القتل والحـروب والتهجيـر والعقوبـات     

 ، فلماذا هذا اإلصرار إذن ، على شروط الرباعية التي يجري تمريرهـا تحـت                الجماعية نازية الطراز  
  .عناوين شتى؟

في ظني وليس كل الظن إثم ، أن االتكاء إلى المجتمع الدولي ومطالباته وضغوطه وشـروطه ، وهـو                   
ج تكتيك تتبعه فتح والسلطة ، يراد به تحقيق مكاسب في مواجهة حماس ومطالباتها المستندة إلـى نتـائ                 

االنتخابات الفلسطينية األخيرة ، ففي كل مرة تريد حماس أن توسع حصتها في كعكة الحكومة أو السلطة                 
رفـع  : أو المنظمة ، تشهر في وجهها هذه الشروط ، وستستحضر إلى مائدة المفاوضات قضايا من نوع               

  .الحصار وحكومة يقبل بها العالم ، وفتح المعابر وإعادة اإلعمار
يراد به حق وباطل في الوقت ذاته ، فالحكومة أي حكومة يجب أن تلحظ حاجـة غـزة                  هو كالم حق ،     

وسيناريوهات عدة يمكن أن توصل إلى      " مخارج"وأبنائها للخروج من شرنقة الحصار واإلغالق ، وثمة         
هذا الغرض ، وفي ظني أن حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيين ، يمكن أن توفر مخرجا من هذا النوع ،                   

 جهودا يجب أن تبذل إلقناع المجتمع الدولي والضغط عليه ، للقبل بما يتوافق عليه الفلسطينييون                على أن 
" فزاعـة الحـصار   "من مخارج واقعية ألزمة الحكومة والوحدة الوطنية ، لكن االسـتناد دائمـا إلـى                

وتتعلق حـصرا   ،  " مطرح آخر "واستخدامها كوسيلة لالبتزاز السياسي ، فيما األهداف الحقيقية تكمن في           
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بالسلطة والصراع عليها ، فتلكم حكاية أخرى ، تنم عن ضعف في المسؤولية الوطنية وتضخم للنزعـة                 
  .الفصائلية

وأمواله ، قيل أن فتح وحماس تقتتالن على جلد الدب قبل اصـطياده ،              " إعادة اإلعمار "في الصراع على    
ن الحركتين تقتتالن على لحم الـدب بعـد أن          أ: نقول" االتفاقيات السابقة "وفي الصراع على الموقف من      

تحلل وفاحت منه روائح كريهة ، فعن أية اتفاقيات يتحدثون ، ومتى كانت آخر مرة ينطق بها إسـرائيلي                   
واحد بكلمة أوسلو ، ألم يحن الوقت لتأسيس مرجعية جديدة للسلطة ، حتى وإن جاءت من جانب واحد ،                   

) هي جاثمـة اآلن علـى صـدرها       (إعادة احتالل الضفة    : ا فعلت ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل غير م       
  ).ألم تجرب في الرصاص المصهور(وإعادة احتالل غزة 

ثم أن التصرف على قاعدة أن ما لكم لنا ولكم ، وما لنا لنا وحدنا ، ال يمكن أن يكون طريقـا السـتعادة                 
أجهـزة غـزة    "اويا ، لفتح ملفات     الوحدة وردم الفجوة وترميم الشرخ ، نقول ذلك ونحن نرى مسعى فتح           

إلعادة الهيكلة والبناء ، لكأن ما شيد في الضفة الغربية من أجهزة أمنية ومؤسسات سـلطة                " ومؤسساتها
وحكومة ، قد بني على أسس مهنية ووطنية محايدة ونزيهة ، وليس على أضـيق الحـسابات ، وغالبـا                    

ه ممارسات تلك األجهزة من جدل ومناقشات ، ومـا          ، بداللة ما أثارت   " روح الوحدة الوطنية  "أبعدها عن   
شهدناه في حوارات القاهرة من خالف وتباينات حول عقيدة األجهزة ومرجعيتها وعالقتهـا بالفـصائل               

  .والمقاومة وغير ذلك من أسئلة وتساؤالت
 أيـة   لشعب تحت االحتالل ،   " سيادة القانون "و" بسط السلطة "أعجب في الحقيقة ، كيف يمكن الحديث عن         

سلطة ستبسط وأي قانون سيسود ، إذا كانت السلطة ذاتها في عرف المحاكم اإلسرائيلية ليست سـلطة ،                  
وإذا كان رجال حفظ األمن وبسط سيادة القانون ، ال يتحركون إال بتنسيق أمنـي مـسبق ، وإذا كانـت                     

حـال زمـن قمـة      مشاركة رئيس السلطة في اجتماع عربي متعذرة من دون هذا التنسيق كما انفضح ال             
  .الدوحة الطارئة

آن األوان لقليل من الواقعية ، من حماس بالجنوح لمتطلبات الخروج من قبضة الحصار وعنق الزجاجة                
، ومن حماس بالهبوط الواثق عن قمة شجرة األوهام والرهانات المتكسرة تحـت ضـربات الرصـاص     

  .المصهور وصناديق اقتراع الكنيست الثامن عشر
  15/3/2009الدستور، 

  
  متى تعترف أمريكا بالفلسطينيين؟  .38

  عصام نعمان
الذي رفعه باراك أوباما في حملته االنتخابية الرئاسية كان يتعلق بالداخل           ” التغيير“بات واضحاً أن شعار     

من يعوزه الدليل، فليقرأ ما     . األمريكي وليس بالخارج العالمي، السيما ما له صلة بفلسطين والفلسطينيين         
فقد دعا، في معرض تأكيد حرص رئيـسه        . راً الناطق باسم البيت األبيض روبرت غيبس      صرح به أخي  

” إسـرائيل ”أن يعترفا ب  “إلى  ” حزب اهللا ”و” حماس“،  ”المشاركة بقوة في سالم دائم للشرق األوسط      “على  
قه سلفه جورج دبليو بوش كان سب     . ”ويتخليا عن العنف قبل أن توافق الحكومة األمريكية على محاورتهما         

 2006بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني سـنة ،         ” حماس“إلى عدم االعتراف بحركة     
بل ربما بسبب فوزها، كما لم تعترف إدارته بحكومة الوحدة الوطنية التي أعقبت مؤتمر مكة المكرمـة                 

ـ     . ”حماس“لمجرد أن رئيسها إسماعيل هنية هو أحد أركان          د مـدى نفـاق     موقف بوش وأوباما هذا يؤك
. فازت في انتخابات ديمقراطية شهد بـصحتها العـالم أجمـع   ” حماس”ف. أمريكا في مسألة الديمقراطية  

إن إصـرار   . وحكومة هنية كانت تألفت نتيجة اتفاق جميع الفصائل الفلسطينية عقب مؤتمر مكة المكرمة            
الوحـشية  ” إسرائيل“مة  ، خصوصاً بعد نجاحها في دحر هج      ”حماس”إدارة أوباما على عدم االعتراف ب     

في المنطقة والتزامها شـعار     ” عملية السالم “األخيرة على غزة، يلقي ظالالً من الشك على مدى دعمها           
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جـاء  ” حـزب اهللا  ”و” حماس”الغريب أن إصرار إدارة أوباما على عدم االعتراف ب        . ”دولتين لشعبين “
وجنوحها نحـو   ” حزب اهللا ”ناح السياسي ل  مباشرة بعد إعالن بريطانيا اعترافها بإجراء اتصاالت مع الج        

مستـشار األمـن    : أكثر من ذلـك   . التعامل مع أي حكومة ائتالفية تتفق الفصائل الفلسطينية على تأليفها         
مفتـاح  “القومي األمريكي السابق في عهد جورج بوش األب الجنرال برنت سكوكروفت قال أخيـراً إن                

قبـل أي شـيء     ” اإلسـرائيلي “ تحريك المسار الفلسطيني     تغيير المناخ النفسي في المنطقة هو من خالل       
يضع توصياته فـي  “، وأن على مبعوث إدارة أوباما إلى المنطقة السناتور السابق جورج ميتشل ان              ”آخر

األولوية “وأكد أن   . وقت مبكر، وأن يخرج بمبادرة متكاملة للحل وهو ما لم تفعله الواليات المتحدة سابقاً             
” حمـاس “وعندما تعطي   . ال تريد أن تكون وحيدة اذا أحرزنا تقدماً       ” حماس“سالم ألن   هي للدفع بعملية ال   

ثم، إذا كان أوبامـا     . ”إشارة إلى انها تريد دوراً في المفاوضات، يجب أن نكون مستعدين لالنخراط معها            
 حتى  ”حماس”وتحقيق حل دولتين لشعبين، فما معنى رفضه االعتراف ب        ” عملية السالم “جاداً في تحريك    

بعد أن تتوصل الفصائل الفلسطينية كافة، برعاية مصر، إلى اتفاق متكامل حول مختلف القضايا العالقـة                
في نظـر   (بما فيها مسألة تأليف حكومة وطنية إلدارة المفاوضات حول حل الدولتين؟ كان األمر ليهون               

ونبـذ العنـف    ” إسرائيل”اف ب لو أن اشتراط االعتر   ) بعض الفصائل الفلسطينية والدول العربية المعتدلة     
أو مصحوباً، على األقل، بموافقة حكومة بنيامين نتنيـاهو         ” حماس”ب” إسرائيل“جاء مترافقاً مع اعتراف     

. ، ووقف االستيطان والتفاوض على القـدس      ”دولتين لشعبين “، وحل   ”مبادرة السالم العربية  “المقبلة على   
ويعلن جهاراً نهاراً أن ليس فـي جعبتـه إال مبـادرة            أما وان نتنياهو يرفض البحث في كل هذه األمور          

” إسرائيل”وغيرها ان تعترف ب   ” حماس“، فكيف تريد إدارة أوباما من       ”تنمية الضفة الغربية  “واحدة هي   
ما يكون قد تبقّـى     ” تنمية“وتسلّم بكل شروطها كي تتحنن هذه األخيرة فترضى بمفاوضتها على طرائق            

ها االستيطان بال هوادة وعلى مرأى من العالم أجمع؟ الفلسطينيون، شـعباً            من الضفة الغربية التي يفترس    
حتى . ونبذ العنف كشرط لمعاودة المفاوضات    ” إسرائيل”وفصائل، باتوا مقتنعين بال جدوى االعتراف ب      

ولكن هل اقتنعت بعض الـدول      . محمود عباس أصبح يشترط وقف االستيطان كمقدمة لمعاودة التفاوض        
 لنفترض أن نتنياهو عدل موقفه ووافق على العودة إلى المفاوضات بال شروط مسبقة مـع                العربية بذلك؟ 

وغيرهـا  ” الجهاد اإلسالمي ”و” حماس“حكومة ترأسها شخصية فلسطينية مستقلة، فهل هذا كاف لمطالبة          
ـ             ” إسرائيل”باالعتراف ب  صائل ونبذ العنف، أي نبذ المقاومة؟ مع المقاومة أو من دونها، هل توصلت الف

؟ سكوكروفت  ”إسرائيل“ إلى أي نتيجة إيجابية جراء تفاوضها مع         1993المسالمة بعد اتفاقات اوسلو سنة      
ان أحد األشياء التي يجب أن نتذكرها هو أنه علـى مـدى عقـود               “يعترف في حديثه الصحافي األخير      

فاته أن  . ” عملية السالم  حيال” إسرائيل“مضت، كان الفارق ضئيالً بين الحكومات اليمينية واليسارية في          
يقول أيضاً إن الفارق كان ضئيالً بين اإلدارات الجمهورية والديمقراطية في الواليـات المتحـدة حيـال                 

إلـى االعتـراف    ” إسـرائيل ”الحقيقة أن ال سبيل إلى دفـع أمريكـا و         . واعتداءاتها التوسعية ” إسرائيل“
ي إلى مفاوضتهم من دون شروط تعجيزيـة، إال إذا          بالفلسطينيين وبحقوقهم غير القابلة للتصرف، وبالتال     

تبدلت موازين القوى في المنطقة على نحوٍ تشعر معه واشنطن وتل أبيب بأنهما ستخسران الكثير إذا لـم                  
  . توافقا سلفاً على التضحية بالقليل قبل أن تضطر إلى خسارة األكثر

  15/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يحجون والناس راجعة .39
  فهمي هويدي

كنت أظن أن مهرجان االحتفال بالسالم قد انفض وتم تجاوزه، خصوصا أننا في العام الثالثـين لتوقيـع                  
ووجدنا أن مليونًا ونصف المليون فلسطيني فـي القطـاع          .  شهدنا مذبحة غزة   إسرائيلاتفاقية السالم مع    

س ذلك فحسب، وإنمـا     أصبحوا يعيشون تحت الحصار، ويمنع عنهم الغذاء والدواء والتيار الكهربائي لي          
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 توسيع مستوطناتها وأقامت جدارها الوحشي، وذهبت بعيدا في تهويـد           إسرائيل واصلت   "السالم"في ظل   
 عاما من توقيـع     15باختصار فإننا بعد ثالثين عاما من عقد اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل، و            . القدس

، أدركنـا أن مـصطلح      واإلسرائيليينردنيين   بين األ  "عربة"اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين واتفاقية وادي       
 قد تحول إلى مخدر للعرب، يتبادلونه فيما بينهم ويتعاطونه بين الحين واآلخـر، لكـي يدغـدغ                  "السالم"

 في محاولة التمدد والتمكين وتغييـر       اإلسرائيليينمشاعرهم ويغيبهم عن الوعي، في حين تتسارع خطى         
  . الحقائق على األرض

مركز "خبرا عن إنشاء    ) 3/ 10عدد  (تدعاء هذه الخلفية أنني قرأت في صحيفة األهرام         ما دعاني إلى اس   
من أجـل نظـرة     "، تم تقديمه بعبارة غامضة ذكرت أن الهدف منه هو العمل            "سيناء إلستراتيجية السالم  

س ذهبـوا   وهو ما ذكرني بالتشبيه المتداول في لبنان عن أنا        . "مستقبلية تعتمد على التنمية واألمن القومي     
ألداء فريضة الحج، في وقت الرجوع منه، أعني أننا حين اكتشفنا أن إسرائيل استغفلتنا بعقـد اتفاقـات                  
السالم، وجدنا نفرا من بني جلدتنا آثروا االستعباط واالستمرار في تسويق البضاعة المغشوشة، وهو أمر               

 ومدى البراءة في تلـك األهـداف،        يثير أكثر من سؤال حول جدية هذه الخطوة واألهداف الحقيقية لها،          
 مـن   "السالم"وتكتسب تلك األسئلة أهمية أكبر حين نالحظ أن في اإلسكندرية معهدا أو مركزا لدراسات               

مخلفات المهرجان سابق الذكر، يقال إنه مختص بالترويج لشيء مطاط اسمه ثقافة الـسالم، ولـم أفهـم                  
كما لم أفهم كيف    . المنشور أنه معني بإستراتيجية السالم    الفرق بينه وبين المركز الجديد الذي ذكر الخبر         

يمكن أن تنهض بهذه المهمة مجموعة من كبار الموظفين ال عالقة ألي واحد منهم باإلستراتيجية، وربما                
  .  على اآلخرين"السالم"أجادوا إلقاء 

ن أستغرب إذا ما احتفت     ول. ال أستبعد أن تكون المسألة مجرد فرقعة جديدة تحاول إحياء المهرجان القديم           
بالمركز الجديد المقام في العريش بعض الجهات الغربية، التي تغدق التمويل ألي نـشاط يرفـع رايـة                  
السالم، ليس فقط إللهاء العرب بتلك األنشطة بعدما انفصلت عن جوهر السالم، الذي أصبح اآلن أبعـد                 

 التطبيع مـع إسـرائيل وامتـصاص        منه في أى وقت مضى، ولكن أيضا الستخدامها في تغطية عملية          
حساسيات العرب ونفورهم من الجرائم والمظالم التاريخية التي أنزلوها بحق الفلسطينيين، وتوجسهم من             

األمر الذي يعني أن العملية كلها تصب في المصلحة         .  ألمن ومستقبل العالم العربي    اإلسرائيليةالتهديدات  
  .  بالدرجة األولىاإلسرائيلية
اجه اآلن حقا في الشأن الخارجي ليس كيانات جديدة تنخرط في لعبة سالم موهوم، وإنما نحـن      إن ما نحت  
نكون إلى أوعية جادة تعمل من أجل تعزيز الصمود والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز               أحوج ما 

إذ تلك كلها   . وحدة الصف العربي وتوثيق الروابط مع العالم اإلسالمي، ومع أصدقائنا في العالم الخارجي            
لكـن بعـض    . حلقات تعزز رصيدنا ومواقعنا في أي مفاوضات جديدة حول السالم المشرف والعـادل            

الناشطين ال يزالون يراهنون على السالم المغشوش، رغم أن التجسيد الوحيد له علـى األرض انكـشف             
السالم "صري تحمل اسم    ألم تكن العبارة المشؤومة التي غرقت بألف وثالثمائة مواطن م         . وانتهى بكارثة 

  !  ؟"98
 15/3/2009الشرق، قطر، 
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  :كاريكاتير .40
  

  
  

  15/3/2009اإلتحاد، امارات،   


