
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حتى نهاية العام الجاري منزل في القدس 1700مخطط إسرائيلي لهدم : الشيخ رائد صالح
  "إسرائيل بيتنا"نتنياهو يتفق على تحالف مع 

  وأردني أمريكي بحضور أريحا في "حرس الرئاسة"ز تدريب لـ السلطة تفتتح مرك
  تقّدم نسبي وإنجازات ...مواقف متباعدة في لجنتي الحكومة واالنتخابات: حوار القاهرة

 من اإلسرائيليين يؤيدون مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية% 69 :استطالع

الجعبري فيأحمد ":الحياة"
إلجراء مفاوضات حول القاهرة 

  صفقة شاليط
 4ص... 

  

1375 16/3/2009اإلثنين 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1375:         العدد       16/3/2009اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 4   كافة"المنظمة"على الحكومة المقبلة أن تلتزم بالتزامات : عريقات .2
 4  مصالحة وإنهاء االنقسامالضياع فرصة تحقيق تحذر من الرئاسة الفلسطينية  .3
 5  عن عدم إنجاز اتفاق" ضعفها" حول مسؤولية السلطة تنفي ادعاءات أولمرت .4
 5  ومجلس النواب البحريني" التشريعي"بحر يعلن تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين  .5
 5  "إسرائيل"وقف االستيطان مدخل ألي عملية سياسية مع : فياض .6
 6  وأردني أمريكي بحضور أريحا في "حرس الرئاسة"السلطة تفتتح مركز تدريب لـ  .7
 6 جواز سفر فلسطيني جديد ال يمكن تزويره .8

    
    :المقاومة

 6   ي وإنجازاتتقّدم نسب ...مواقف متباعدة في لجنتي الحكومة واالنتخابات: حوار القاهرة .9
 9  حماس ترفض إبعاد أي أسير مفرج عنه وتنفي إستدعاء مشعل للقاهرة .10
 10  لمنظمات اإلرهابيةادول أوروبية تقوم بتحركات لشطب اسم حماس من قائمة : يوسف .11
 10  لو إلى غزة وتدعو عمرو موسى لزيارة مماثلةحماس ترحب بزيارة أوغ .12
 10   لقاء قياداتها في دمشق وبيروت طلبت من حماس والجهادوفود أوروبية ": الجزيرة نت" .13
 11  تعلن مسؤوليتها عن قتل شرطيين إسرائيليين شمال غور األردن"  مغنية عمادكتائب" .14
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  ضعف الفلسطينيين وافتقارهم الشجاعة وراء عدم توقيع اتفاق سالم: أولمرت .15
 11  "إسرائيل بيتنا"نتنياهو يتفق على تحالف مع  .16
 12  "شراكة متساوية ورؤية سياسية"اهو دون ليفني ترفض االنضمام لحكومة نتني .17
 12  زير الدفاع اإلسرائيلي الجديد متهم بجرائم حربو ":صندي تايمز" .18
 12  تستغل تدهور اقتصاد روسيا إلغراء اليهود بالهجرة" لإسرائي" .19
 13   من اإلسرائيليين يؤيدون مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية%69 :استطالع .20
 13  يتهم أولمرت وليفني وباراك بالفشل في غزة" فينوغراد"عضو  .21
 14   تتصرف في قضية المفاوضات لتحرير شليط كدولة مهزومة"اسرائيل": محلل اسرائيلي .22
 14  إنجاز للقوى الوطنية% 50انخفاض نسبة المجندين الدروز ألقل من ": اسرائيل" .23
 14  منظمة إسرائيلية ترصد التنكيل النفسي بالفلسطينيين .24
 15   إسرائيلياً في حوادث السير منذ بداية العام58مصرع  .25
    

    :األرض، الشعب
 15  حتى نهاية العام الجاري منزل في القدس 1700مخطط إسرائيلي لهدم : الشيخ رائد صالح .26
 15 "إسرائيل"من الفلسطينيين ال يعتقدون أن هناك فرقا بين أحزاب % 70: استطالع .27
 16    المرتقبة الدوحة قمةفي قضية القدس مناقشة تناشد "ة علماء فلسطينرابط" .28
 16   لفتح طريق بين مستعمرة والحرم اإلبراهيميفي الخليل االحتالل يسيطر على بناية .29
 16   فلسطينيين بنيران االحتالل في بيت ريما قرب رام اهللا3إصابة  .30
 16  فتح معابر غزة جزئياً لنقل المساعداتي االحتالل .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1375:         العدد       16/3/2009اإلثنين  :التاريخ

 16 المؤتمر التأسيسي لرابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنانإطالق  .32
 17  !ال يزال على قيد الحياة رةد الّدمحم: "مجلة ألمانية" .33
   

   :إقتصاد
  17 يحصل على موافقة رسمية لبناء ضاحية سكنية في رام اهللا" صندوق فلسطيني" .34
   

   : األردن
 18   يبحثان سبل حماية القدس من التهويدالعاهل األردني والعاهل المغربي .35
 18  على اتهامات هيكل للملك حسين حول لقاءات سرية مع قادة اسرائيلييناألردن يحتّج .36
 18  عملية خالل شهرين1200المستشفى الميداني األردني في غزة أجرى  .37
   

   :عربي، إسالمي
 18 والحرب تجاوزت األعراف الدولية..لتأكيد معنى التضامن" لمدة ساعتين"زيارتي لغزة :أوغلو .38
 19  نناشد الزعامات الفلسطينية أن يعلموا أن العدو خارج وطنهم وليس داخله: لسعود الفيص .39
 19  األمير نايف يوّجه بتقديم مساعدات عاجلة لبرنامج األغذية العالمي لتنفيذ مشاريع في غزة .40
 19   زهر بغزةعاهل المغرب يتكفل باعادة بناء كلية الزراعة في جامعة األ .41
 19   مصر تمنع وفدا برلمانيا أردنيا من دخول غزة .42
 20  ن المدن اإلسرائيلية تستنكر تصنيف مدينة القدس المحتلة ضم"جمعية حقوقية: "تركيا .43
 20  فتح معبر رفح يومي األربعاء والخميس: " مصريمصدر" .44
   

   :دولي
 20  لن نتمكن من تقديم المساعدات بشكل كاف لسكان غزة: باسم الحكومة البريطانيةالناطق  .45
 21 نحتاج للتحدث مع حماس إلحراز تقدم تجاه السالم: البريطانية كلير شورتالنائب  .46
 21 إن الدولة العبرية هي الخاسرة في أي حل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي: بولتون .47
 21      مطالبات في بريطانيا بإزالة آثار العدوان على غزة   .48
 21 شخصيات عالمية تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء حرب غزة .49
 22 "إسرائيل"نشطاء دوليون يعربون عن قلقهم تجاه تنامي أعداد األطفال المعتقلين في سجون  .50
    

    :حوارات ومقاالت
 22  الخازنجهاد  ... "كل االحتماالت وارد" .51
 23  بثينة شعبان... أقوال وأفعال .52
 25  الزعاترةياسر  ...عن الدولة والدولتين وبيع الوهم .53
 26  بشارةعزمي  ...التفكير األميركي الجديد ومراجعة نهج التسوية .54
    

  29  :كاريكاتير
***  

 
  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1375:         العدد       16/3/2009اإلثنين  :التاريخ

  إلجراء مفاوضات حول صفقة شاليطالجعبري في القاهرة أحمد  ":الحياة" .1
، أحمد "كتائب القسام"أن رئيس الجناح العسكري لـ " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ 

يرأس وفد الحركة في المفاوضات غير المباشرة التي تقودها الجعبري وصل إلى القاهرة قبل أربعة أيام ل
مصر مع الجانب اإلسرائيلي برئاسة عوفر ديكل من اجل التوصل الى اتفاق إلطالق الجندي االسرائيلي 

  .االسير في غزة غلعاد شاليت في مقابل أسرى فلسطينيين
 المفاوضات التي تقودها مصر محمود الزهار ونزار عوض اهللا في هذه" حماس"وشارك القياديان في 

واوضحت المصادر أن الوفدين يقيمان في غرفتين متقابلتين في فندق في القاهرة، وان . منذ ثالثة أيام
  .الوسيط المصري يتحرك في ما بينهما باألوراق

 300وعن العرض االسرائيلي، قالت المصادر إن إسرائيل أبدت موافقتها على اطالق أعداد تزيد على 
، موضحة ان هناك اسماء ترفض بشكل قاطع الموافقة "حماس" اسماً قدمتها 450من قائمة تضم اسم 
وأشارت إلى أن إسرائيل عرضت اطالق اسرى مسنين، وآخرين امضوا أكثر من ثالثين عاما في . عليها

لكنها ترفض اطالق أسرى ضالعين مباشرة في عمليات قتل أعداد كبيرة من اليهود، كما "السجون، 
ترفض اطالق أسرى مدرجة اسماؤهم في قائمة حماس من سكان القدس الشرقية وداخل الخط االخضر 

  ".باعتبارهم مواطنين إسرائيليين ال يحق لحماس المطالبة باإلفراج عنهم) اسرائيل(
الجناح السياسي لحماس أبدى مرونة كافية، لكن الجناح العسكري متشدد للغاية، إذ ما زال "وقالت إن 

 على اطالق كل األسماء في قائمة حماس، ويقول إنه على استعداد لالنتظار سنة أخرى في سبيل يصر
ورجحت انجاز الصفقة في حال قدمت ". تنفيذ مطالبه واإلفراج عن جميع أسراه ألن هذه الفرصة سانحة

 االسبوع والحظت أن العرض االسرائيلي النهائي.  اسير400إسرائيل مزيدا من األعداد تصل إلى نحو 
 من 90وتشترط إسرائيل إبعاد . 300 فقط، فيما أصبح العدد اآلن يفوق الـ210الماضي كان إطالق 

األسرى إلى خارج االراضي الفلسطينية، وثالثين من سكان الضفة إلى قطاع غزة، بينما األسرى 
  .المتبقون سيعودون إلى منازلهم

ية نفسها التي تم التوصل اليها منذ عامين بالوساطة ما زالت اآلل: "وعن آلية التنفيذ، قالت المصادر
 أسيرا عند مغادرة شاليت غزة ووصوله الى 150 مراحل، االولى إطالق 3المصرية، وهي تنقسم إلى 

، وبعد شهرين النساء 150 آخرين، ومع تزامن وصوله إلى إسرائيل إطالق 150القاهرة، وبعد اسبوع 
  ".والشيوخ والوزراء والنواب

  16/3/2009ة، الحيا
  

   كافة"المنظمة"على الحكومة المقبلة أن تلتزم بالتزامات : عريقات .2
صائب . أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د: يوسف الشايب –رام اهللا 

 .عريقات، على وجوب إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني بما يقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
، )األحد( عريقات خالل إلقائه محاضرة في نادي شباب بلدة النويعمية في محافظة أريحا، أمس وأضاف

أن على الحكومة المقبلة أن تلتزم بالتزامات المنظمة كافة وتحدد أهدافها بإعادة إعمار قطاع غزة وإجراء 
  .االنتخابات الرئاسية والتشريعية، بما ال يتجاوز نهاية العام الحالي

  16/3/2009ألردن، الغد، ا
  

  مصالحة وإنهاء االنقسامالضياع فرصة تحقيق تحذر من الرئاسة الفلسطينية  .3
دعت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس إلى عدم إضاعة فرصة الحوار :  عبد الرؤوف أرناؤوط-رام اهللا 

دث باسم الرئاسة وحذر المتح. الفلسطيني الجاري في القاهرة لتحقيق المصالحة الفلسطيني وإنهاء االنقسام
 من ضياع فرصة تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية في حوارات القاهرة وإنهاء ، في بيان،نبيل أبو ردينة
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حالة االنقسام ووضع حد لهذا الوضع الشاذ والذي ال يخدم المصالح الفلسطينية العليا خاصة وأن المنطقة 
  .أمام مفترق خطير وتحديات كبيرة

  16/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  عن عدم إنجاز اتفاق" ضعفها"السلطة تنفي ادعاءات أولمرت حول مسؤولية  .4
 عن مسؤوليتها عن عدم تحقيق االتفاق، وكان األخير قد قال أولمرتنفت السلطة الفلسطينية ما ادعاه 

بو بأن جبنها وغياب شجاعتها حاال دون تحقيق التسوية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أ
الن ما تم عرضه ال يلبي شروط بناء الدولة  ...ما قاله أولمرت غير صحيح على اإلطالق"ردينة، إن 

، وتابع " بما فيها القدس الشرقية1967الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
، وأشار إلى أن "ملف منهاالملفات التفاوضية التي فتحت حول قضايا الوضع النهائي لم يغلق أي "إن 

لم تعرض خرائط ولم تعرض أية مواقف جدية تؤدي إلى سالم قائم على أساس حل الدولتين " "إسرائيل"
  ".ويؤدي إلى حل عادل وشامل للصراع في المنطقة

  16/3/2009الخليج، 
  

  ومجلس النواب البحريني" التشريعي"بحر يعلن تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين  .5
أعلن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة عن تشكيل لجنة صداقة مشتركة بـين                :المنامة

المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس النواب البحريني لترسيخ ا لعمل البرلمـاني المـشترك و تعزيـز                
  .العالقات الثنائية بين الجانبين

        برلماني من المجلس التشريعي الفلسطيني اليـوم األحـد         جاء ذلك خالل الزيارة الرسمية التي بدأها وفد 
)15-3 (               عربيـة من مجلس النواب البحريني، والتي تأتي ضمن جولـة رسمية لمملكة البحرين بدعوة

الدكتور مروان أبو راس، والدكتور أ حمد       : وإسالمية يقوم بها الوفد برئاسة الدكتور أ حمد بحر والنواب         
رحمن الجمل، وبمرافقة إياد القرا المستشار اإلعالمي لرئاسة المجلس، وعبـد           أبو حلبية، والدكتور عبد ال    

  .القادر أبو النور مدير عام مكتب رئيس المجلس
و أكد بحر خالل زيارة الوفد مقر البرلمان البحريني في المنامة ولقاء رئيسه والنواب، عمقَ العالقـات                 

" البحريني الذي أعلن عن تشكيل لجنة برلمانية تحـت اسـم            الفلسطينية البحرينية، مثمنًا موقف البرلمان      
  ".لجنة فلسطين 

وأوضح أنه جرى خالل الزيارة التوافق على دراسة آلية رفع البرلمان البحريني قـضيةً ضـد القـادة                   
الصهاينة بسبب جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، مع توفير المجلس التشريعي كافة الملفَّات القانونية لبدء              

  .ه الخطواتهذ
  15/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "إسرائيل"وقف االستيطان مدخل ألي عملية سياسية مع : فياض .6

 إن المدخل ألي أمس قال سالم فياض رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية .):أ.ب.د( –رام اهللا 
ات المتكررة للمدن والمناطق  بوقف التوسع االستيطاني واالجتياح"إسرائيل"عملية سياسية هو إلزام 

وأضاف فياض في كلمة له خالل حفل تدشين مركز تدريب الحرس الرئاسي بمدينة أريحا . الفلسطينية
بحضور مساعد وزيرة الخارجية األمريكية ديفيد جونسون أن على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اإلعالن 

ولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود بشكل واضح حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وقيام د
  . قابلة للحياة ورفع الحصار بما يمكن من البناء1967

  16/3/2009الرأي، األردن، 
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  وأردني أمريكي بحضور أريحا في "حرس الرئاسة"السلطة تفتتح مركز تدريب لـ  .7

ت حرس الرئاسة الفلسطينية  مركز تدريب لقوااألحدافتتحت السلطة الفلسطينية :  وليد عوض- رام اهللا 
 أمام المستقيلة األعمالسالم فياض رئيس حكومة تسيير . كد دأو .وأردني أمريكي بحضور أريحابمدينة 

 لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون الدولي، والعميد األمريكيةديفيد جونسون مساعد وزيرة الخارجية 
 األمنية األجهزة بناء إعادة أنليات والتدريب، على  للعماألردني العام األمنمحمد الرقاد مساعد مدير 

لم يعد بمقدور احد القفز عن هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية "الفلسطينية عززت هيبة السلطة قائال 
 تحمي المشروع أن األمنية إجراءاتهان حكومته استطاعت من خالل أ إلىشار فياض أو ."ووحدانيتها

 التقدم بثبات لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة وتمكنها من وضع حد للتعددية إلىالوطني الفلسطيني وتؤدي 
، وهذا ما عكس وحدانية السلطة التي عملت على األمنية األجهزة وتحديد مهمات واختصاص األمنية

 حالة إلىحماية التعددية السياسية والتي هي احد مصادر قوة السلطة الوطنية الفلسطينية مستبعدا العودة 
  .فوضى المطلقة والتي دفع الشعب الفلسطيني ثمنها غالياال

 أنمن دواعي سروري واعتزازي " األمريكيةمن جهته، قال ديفيد جونسون مساعد وزيرة الخارجية 
 فخور بما تم بناؤه وانجازه في هذه المنشأة والتي وإننيازور هذا الموقع كما فعلت في العام الماضي 

، وما المهارات األمثل والتدريب األفضل اإلمكانياتلرئاسة الفلسطينية  حرس اوأفرادستتيح لعناصر 
شاد جونسون أو ." على ذلكإثباتال إ الحرس الرئاسي خالل االحتفال أفرادوالتمرين الذي نفذ من قبل 
 والنظام في كل من جنين والخليل ومناطق األمن في فرض األمنية واألجهزةبجهود الحكومة الفلسطينية 

  .وأوروبا األمريكية والثناء من الواليات المتحدة واإلعجابي الضفة الغربية مما لقي الترحيب  فأخرى
وتخللت االحتفال عروض ميدانية وعسكرية نفذتها عناصر عدة فرق من حرس الرئاسة الفلسطينية على 

  ... القبض على المطلوبينوإلقاءارض الميدان في مجاالت الحماية واالقتحام 
 األمريكية دوالر قدمت الواليات المتحدة ألف 500 مليون 11 المركز إلنشاء اإلجماليةلكلفة وقد بلغت ا

  . ماليين والسلطة الفلسطينية مليونا ونصف المليون دوالر10منها 
  16/3/2009القدس العربي، 

  
  جواز سفر فلسطيني جديد ال يمكن تزويره .8

 جوازات سفر جديدة للمواطنين بإصدار القادم األسبوع تعتزم وزارة الداخلية الفلسطينية الشروع: رام اهللا
 األولىوتنتظر وزارة الداخلية الفلسطينية الدفعة  .الفلسطينيين غير قابلة للتزوير ويمكن قراءتها الكترونيا

 وكيل وزارة قالو .من جوازات السفر من فرنسا التي تعكف على طباعتها بلون وتصميم جديدين
 ألف جواز سفر من أصل نصف مليون 20في الجزء األخير من هذا الشهر يصلنا : الداخلية أمين مقبول

مع : وتابع مقبول .جواز تم طباعتها في فرنسا، وسنبدأ بإصدار هذه الجوازات بلون جديد وتصميم جديد
بدء صرف النسخة الجديدة من الجوازات، سنبدأ بإصدار الجوازات لمدة خمس سنوات استجابة لقرار 

ذلك سابقا، ونحن بهذا العمل نخفف عن المواطنين ألن الجواز لمدة خمس سنوات سيكون بنفس الحكومة ب
  .الرسوم التي كان يدفعها المواطن الستصدار جوازات لمدة ثالث سنوات

  16/3/2009القدس العربي، 
  

  تقّدم نسبي وإنجازات  ...مواقف متباعدة في لجنتي الحكومة واالنتخابات: حوار القاهرة .9
واصلت الفصائل الفلسطينية حوارها في القاهرة باجتماعات للجان األمن :  جيهان الحسيني-هرة القا

تقدم نسبي في كثير من "عن " حماس"واالنتخابات والحكومة وسط مؤشرات مبشّرة، إذ تحدثت حركة 
  ".القضايا وإنجازات في قضايا مهمة
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غادر أعضاء اللجان الثالث القاهرة اليوم بعد ومن المفترض أن تكون لجنة األمن أنهت مهماتها أمس لي
انتهاء أعمالهم باستثناء المشاركين في لجنتي االنتخابات والحكومة ولجنة التوجيه واالشراف التي تضم 
األمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم، باالضافة إلى ثالثة مستقلين هم االقتصادي منيب المصري 

  .داهللا الحورانيوالنائب زياد أبو عمرو وعب
إن القضايا العالقة تتركز في ثالث لجان هي " الحياة"في الحوار أحمد قريع لـ " فتح"وقال رئيس وفد 

مواقف : "وأضاف. االمن والحكومة واالنتخابات، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق في لجنة األمن
الحوار لم ينته بعد ولم نصل إلى طريق . ..الجانبين ما زالت متباعدة في لجنتي الحكومة واالنتخابات

نحن مستمرون في الحوار على أمل "، الفتاً إلى أن الملفّين في حاجة إلى مزيد من البحث و "مسدود
األخوة "، موضحاً أن "التوصل إلى توافق على القضايا الخالفية، وما زالت هناك أمامنا فسحة من الوقت

 من الشهر 22 على اتفاق المصالحة من المفترض أن تكون في المصريين أبلغونا بأن حفلة التوقيع
  ".الجاري

وعن النقاط الخالفية في ملفي االنتخابات والحكومة، أجاب قريع بأن قانون االنتخابات ما زال خاضعا 
: للبحث، سواء في مسألة تحديد موعد إجرائها، أو التزامن بين االنتخابات التشريعية والرئاسية معاً، وقال

العام المقبل، ) يناير( كانون الثاني 25أال يزيد السقف الزمني لالنتخابات التشريعية عن ) في فتح(نريد "
فتح تريد إجراء ... لكن األمر ما زال خاضعا للبحث من أجل التوصل إلى تفاهم على نقاط الخالف

" الحياة"وسألته ". يل المختلطاالنتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بينما حماس تريد قانون التمث
على ان يكون تشكيل لجنة االنتخابات مهمة الحكومة أو الفصائل كما طرحت " فتح"لماذا ال توافق 

ال نقايض في أي قضية، وهذا : "مرونة تجاه والية الرئيس، فأجاب" حماس"في مقابل إبداء " حماس"
  ".موقفنا باختصار

هذا : "تسمية رئيس الحكومة والحقائب الوزارية السيادية، قال قريعمن أنها تتمسك ب" حماس"وعما أعلنته 
األمر لم نخض فيه ألن الرئيس هو فقط الذي يملك صالحية تسمية رئيس الحكومة، فهو وحده المفوض 
تكليف رئيس الوزراء، والرئيس من حقه أن يجري مشاورات مع من يشاء ليكلفه رئاسة الحكومة، لذلك 

استطيع القول إن هناك : "، مضيفا"مية رئيس الحكومة، لكننا نضع المعايير لالتفاقنحن لم نبحث في تس
من الحكومة أن تكون قادرة على " فتح"ولفت إلى أن موقف ". جدية لدى الجميع في التوصل إلى اتفاق

ال فتح : "إنهاء حصار غزة وتعزيز الوحدة الوطنية، مع الحفاظ على عالقاتنا الدولية وتعزيزها، وقال
لكننا نتحدث عن حكومة انتقالية الغرض من ... تريد ألي قوى أو فصيل أن يتخذ مواقف ال يريدها

تشكيلها محدد لتتمكن من القيام بمهماتها، وعلى رأسها رفع الحصار وإعمار غزة، ويجب أن تلتزم 
.  ستشكل، مشددا على أن هذه التعهدات ملزمة ألي حكومة"التزامات منظمة التحرير الفلسطينية

هذه ... نتحدث حصريا عن الحكومة مع احترامنا وتقديرنا لمواقف القوى واالحزاب: "وأضاف
االلتزامات هي األساس في بقاء السلطة واستمرارها، إال إذا كان هناك توجه فلسطيني عام بإنهاء السلطة 

  ".وتصفية مؤسساتها، حينئذ الوضع يختلف، وسيتطلب ذلك أطرا شرعية لتقرر ذلك
الحوار الوطني "، عضوها في حوار القاهرة فوزي برهوم إن "حماس"في غضون ذلك، قال الناطق باسم 

، "الفلسطيني أسفر حتى اآلن عن تقدم نسبي في كثير من القضايا، وتحققت انجازات في قضايا مهمة
ن جميع الفصائل وأضاف أ. معربا عن تفاؤله الحذر بقرب التوصل الى اتفاق خالل األيام القليلة المقبلة

والتنظيمات الفلسطينية والمستقلين والمسؤولين المصريين الذين يشاركون في الحوار، مصممون على 
إال "انجاز اتفاق المصالحة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مصر لم تحدد وقتاً محدداً النجاز االتفاق 

وأوضح أن أهم الخالفات أمام ". كنأنها طلبت بشكل غير مباشر التوصل الى اتفاق في أسرع وقت مم
طرحنا أن يكون برنامج الحكومة هو برنامج : "الحوار بالنسبة الى موضوع الحكومة هو البرنامج، قائالً
  ".حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها عقب اتفاق مكة
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لحضور في غضون ذلك، نفى مصدر موثوق ما تردد عن دعوة مصر األمناء العامين للفصائل إلى ا
  .الثلثاء المقبل إلى القاهرة للمشاركة في أعمال لجنة اإلشراف العامة

ألخذ موافقته على الصيغة  أن قريع أجرى اتصاالً هاتفياً أمس مع الرئيس محمود عباس" الحياة"وعلمت 
رجعية التوافقية التي تم طرحها في لجنة اإلشراف والتوجيه بالنسبة الى منظمة التحرير، والتي تعتبرها م

  .وأوضحت مصادر أن الرئيس عباس وافق على هذا الطرح. بديلة الى حين تشكيل مجلس وطني
يجب القفز عن المصالح : "محمود العالول المشارك في لجان الحوار" فتح"الى ذلك، قال القيادي في 

 بين الجانبين ، معوال على دور عربي فاعل إلنهاء الخالفات الواسعة"الفصائلية الضيقة لمصلحة الوطن
يجب على العرب أن يشاركونا في انجاز هذا االتفاق : "في القضايا الجوهرية التي قد تعطل االتفاق، وقال

، مشيدا بالدور "وتسويقه دولياً ألن االنقسام الفلسطيني كان له انعكاسه السلبي على الوضع العربي
  .المصري الفاعل

ال يمكن تجريد "إنه " الحياة"زياد النخالة لـ " هاد اإلسالميالج"من جانبه، قال نائب األمين العام لـ 
حماس من موقفها السياسي، ويجب أن يشارك الجميع في دفع الفاتورة من أجل انجاز هذا االتفاق 

، الفتاً الى أن هناك رغبة لدى جميع االطراف إلنجاح الحوار، والكل في حاجة للتوصل الى "الوطني
  .اتفاق

، "ال اعتقد أن حماس ستتخلى عن رئاسة الحكومة أو المشاركة فيها: " الحكومة، قالوعلى صعيد تشكيل
لكن ليست فاقعة "مرجحاً أن تشكل من شخصيات مستقلة مقربة من حماس أو شخصيات حمساوية 

  ".فصائليا
وعلى صعيد لجنة منظمة التحرير، أجاب النخالة بأن المرجعية التي طرحت أول من امس تم التوافق 

" الجهاد"يها إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، الفتا إلى استعداد عل
لالنضمام للمنظمة بعد تعديالت في برنامجها السياسي واإلداري، وبعد اعادة بنائها وإجراء صياغة 

  ".حينئذ سنكون جزءاً منها: "برنامج سياسي وإداري جديد، وقال
عقب لقائه االمين العام للجامعة العربية اول " الحياة"يمي المستقل ياسر الوادية لـ من جانبه، قال االكاد

من أمس إن عمرو موسى أكد أهمية تتويج الحوار الجاري بمصالحة قبيل قمة الدوحة المرتقب عقدها 
. مصالحةنهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الجامعة العربية سيكون لها دور أساسي في آلية متابعة اتفاق ال

وهكذا "وكشف الوادية أن موسى أبلغه أن قمة مصغرة ستعقد قريبا تجمع مصر وقطر قبيل قمة الدوحة 
، الفتا إلى أن المصالحة العربية "تكون المصالحات العربية اكتملت وهيأت األجواء لنجاح قمة الدوحة

  .ستنعكس قطعا ايجابياً على اجواء الحوار الفلسطيني
نقاط الخالف في لجنة األمن والتي تم ترحيلها الى لجنة التوجيه واإلشراف " الحياة"وكشف الوادية لـ 

أوالً تبعية جهاز االمن وحماية الشخصيات الذي كان مشكال في : لحسمها، وهي تتلخص في ثالث قضايا
تعتبره أحد وحدات الشرطة " حماس"ويتبع الرئيس ويشرف عليه مدير الشرطة، لكن " فتح"عهد 
على تسميته بجهاز األمن الداخلي فيما ترفض " حماس"ثانياً جهاز االمن الوقائي الذي تصر . نيةالفلسطي

ترى انه يتبع الحكومة ممثلة " حماس"تبعيته للرئيس بينما " فتح"ثالثاً جهاز االستخبارات وترى . ذلك" فتح"
  .بوزارة الداخلية

حتى اآلن لم يحدث االختراق "عزام األحمد إنه عضو لجنة االنتخابات " فتح"من جانبه، قال القيادي في 
حماس : "، وعلى صعيد لجنة الحكومة، قال"المنشود، وال تزال هناك خالفات كبيرة في القضايا الجوهرية

". تريد التمسك بصيغة اتفاق مكة، ونحن نرى أنها غير كافية بدليل أن االنقالب جرى بعد اتفاق مكة
ال يلبي " التزام"التزامات منظمة التحرير عوضا عن " احترام" كلمة على" حماس"ولفت إلى أن إصرار 

  .مطالب تشكيل حكومة انتقالية يمكنها ان ترفع الحصار عن غزة وتعيد إعمارها
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وقال رئيس لجنة األمن االكاديمي مهدي عبدالهادي إن مهمات الحكومة تتلخص في البعد االمني 
: اك اشكالية في تضخم أعداد مسؤولي االجهزة االمنية، وقالواالعمار واالنتخابات، الفتا إلى ان هن

نحتاج إلى مرحلة انتقالية اليجاد حلول وطنية لهذه االشكالية إما بالتسريح أو االستقالة عوضا عن "
هناك مقترحاً لتشكيل حرس وطني فلسطيني لصهر كل الميليشيات في "ولفت إلى أن ". التعويضات

امين وفق نظام تسلسلي ومهني ومالي موحد من أجل استتبابهم في االجهزة مرحلة انتقالية تصل الى ع
  ".الجديدة

وعن نقاط الخالف، أجاب بأن هناك خالفاً على مسميات جهاز االمن الوقائي أو الوطني، موضحاً أن 
ة وطالب بضرورة ضمان تكامل االجهزة األمنية مع المقاوم. الخالف يتناول االجهزة الجديدة التي شكلت

  ".يجب أال تالحق أو تحارب باستهدافها"وأال تتعارض معها، مشدداً على ان المقاومة خارج السلطة لكن 
  16/3/2009الحياة، 

  
  حماس ترفض إبعاد أي أسير مفرج عنه وتنفي إستدعاء مشعل للقاهرة .10

 على بركة نائب ممثل حركة حماس في سوريا قـال         ، أن   غزةمن   16/3/2009القدس العربي،   ذكرت  
في تصريح صحفي نشرته وسائل إعالم فلسطينية محلية إن مشعل غادر دمـشق إلـى المنامـة للقـاء                   

وقال بركة إنه إذا تمت الموافقة على مطالب الفصائل الفلسطينية فـستتم الـصفقة               .المسئولين البحرينيين 
ود مباحثات جدية غير    وأكد بركة وج   .قريبا مشيرا إلى أن الكرة اآلن بملعب الحكومة اإلسرائيلية الحالية         

مباشرة تعقد حاليا بين مبعوثين إسرائيليين اثنين ووفد من حركة حماس بوساطة مصرية فـي القـاهرة                 
مشيرا إلى أن عملية تبادل األسرى تتوقف على موقف الحكومة اإلسرائيلية االثنين من خـالل موافقتهـا                

  .على مطالب المقاومة الفلسطينية أو رفضها لتلك المطالب
ال بركة إنه إذا وافقت إسرائيل على تلك المطالب فستتم عملية التبادل وإذا لم توافق فهي من يتحمل وق

  .مسئولية إفشال الجهود المصرية بإبرام صفقة التبادل
ومن جانبه قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صحفي إنه 

د حراك جديد وفعلي ينهي صفقة تبادل األسرى سريعا جدا مشيرا إلى أن ال يمكن التحدث عن وجو
الحركة لم تبلغ من قبل الوسيط المصري بقبول إسرائيل بالشروط الفلسطينية كاملة حتى اللحظة إلتمام 

  .الصفقة
وأضاف أبو عبيدة أن إسرائيل تشترط إبعاد عدد من األسرى الفلسطينيين المنوي اإلفراج عنهم إلى 

  .رج األراضي الفلسطينيةخا
وأكد أبو عبيدة رفض حركته إبعاد أي أسير فلسطيني مؤكدا أن التصريحات اإلسرائيلية بموافقتها على 
 .شروط حماس بشان شاليط دليل على نجاح المقاومة وفشل االحتالل بإنهاء الصفقة بالطرق العسكرية

  .نهاؤها بالتزام إسرائيل بشروط المقاومةوأضاف أبو عبيدة أن هذه الصفقة هي مسألة إنسانية يجب إ
ال : وحول المطالب اإلسرائيلية المتكررة من حماس بتخفيف مواقفها تجاه إتمام الصفقة قال أبو عبيدة

 .مجال أمامنا لتليين المواقف وشروطنا نهائية وال مجال فيها للتراجع
وفقاً لتقارير صحافية أنه ، الناصرة  مراسلها منأسعد تلحميعن  16/3/2009 الحياة، وأضافت

 األسرى عوفر ديكل ورئيس  مسؤول ملفاولمرت منحرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود إسرائيلية، فإن 
 هوامش مناورة إضافية في ما يتعلق بقائمة ،أمس مساء يوفال ديسكين) شاباك(جهاز المخابرات العامة 

وقالت . م لعلها تتيح لهما التوصل إلى اتفاقوشروط إطالقه" حماس"األسرى الفلسطينيين التي قدمتها 
تحذرها من أن عدم " حماس"إن الموفدين حمال رسالة من اولمرت الى " يديعوت أحرونوت"صحيفة 

، وإن الحكومة المقبلة لن تقبل بشروط "إغالق نافذة الفرص الحالية"التوصل إلى اتفاق اآلن يعني 
  ".حماس"
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لى قائمة األسرى، وأن المشكلة المتبقية للتوصل إلى اتفاق تتعلق أن إسرائيل وافقت ع" هآرتس"وذكرت 
  .بمطلب إسرائيل إبعاد عشرات األسرى عن بيوتهم في الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة

، مثل "حماس"التي تمارسها إسرائيل على " رافعات الضغط"لكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى حقيقة أن 
لحكومة الحالية ستغلق نافذة الفرص لتنفيذ صفقة تبادل، أو االدعاءات بأن التحذير بأنه مع انصراف ا

ال تؤثر على حماس التي تتمترس في مواقفها ولم تحد عنها حتى "الحكومة الجديدة ستصلّب موقفها، 
ميليمتراً واحداً، بل على العكس يجب االعتراف بأن إسرائيل هي التي أبدت مرونة وعدلت قامة أسماء 

  .الفلسطينيين التي قدمتها في السابق" رىاألس
  

  لمنظمات اإلرهابيةاشطب اسم حماس من قائمة لتحركات تقوم ب أوروبية دول :يوسف .11
أحمد يوسف المستشار في وزارة الخارجيـة بالحكومـة المقالـة وأحـد             .أكد د : ضياء الكحلوت  -غزة  

  المتكـررة  ]األوروبيـة  [ت الوفـود  مهندسي االتصاالت األوروبية مع حماس أن الهدف الرئيسي لزيارا        
 هو االطالع على موقف الحركة من القضايا السياسية وكيفية إنهاء الـصراع             ]ولقائهم قادة حركة حماس   [

  .الفلسطيني اإلسرائيلي
وقال يوسف في حديث للجزيرة نت إن األوروبيين الزائرين لحماس يسعون لتشكيل موقف حول مستقبل               

 ما يسمعونه من الحركة، مؤكداً أن كثيراً من هذه الزيارات ال يأخذ الطـابع               الحالة الفلسطينية على ضوء   
  .الرسمي

وأوضح القيادي في حماس، أن مثل هذه الزيارات تمهد الطريق لحوارات مع فصائل أخرى مـن أجـل                  
 التعرف على كل القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية سياسيا، مشيراً إلى أنها تؤكد أيـضاً أهميـة       

  .ودور حركة حماس في المنطقة
وكشف يوسف للجزيرة نت أن هناك تحركات تقوم بها دول لها وزن في االتحـاد األوروبـي لتـشكيل                   
موقف يسهل شطب اسم حماس من القائمة األوروبية للمنظمات اإلرهابية، معرباً عن أمله فـي تواصـل    

ا عقب حوار الفصائل الجاري حاليا في       أوروبي أكبر وأوسع مع حكومة التوافق الوطني المرتقب تشكيله        
  .العاصمة المصرية القاهرة

  16/3/2009الجزيرة نت، 
  

  حماس ترحب بزيارة أوغلو إلى غزة وتدعو عمرو موسى لزيارة مماثلة .12
رحبت حماس بزيارة أكمل الدين إحسان اوغلو أمـين عـام           : دمشق، غزة، محمد سعيد ووكاالت األنباء     

ى قطاع غزة، معربة عن أملها أن يقوم أمين عام جامعـة الدولـة العربيـة                منظمة المؤتمر اإلسالمي إل   
وقال عاطف عدوان عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس معلقا على           . عمرو موسى بزيارة مماثلة   

زيارة أوغلو لها أهمية خاصة، كونه أول مسؤول إسالمي         "زيارة أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي إن        
 يحضر إلى قطاع غزة على اثر التدمير الشامل الذي حصل أثناء الحرب وعلى اثـر                على هذا المستوى  

هذه الزيارة جاءت متأخرة وهي تكاد      "وأضاف عدوان    ".الخسائر الباهظة والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل     
أن تكون معزولة في إطار ما تم من زيارات على مستوى أوروبي وعلى مستوى أميركي حيث أن هناك                  

  ".ثير من زيارات المسؤولين األميركيين واألوروبيين تمت على مستويات رفيعة ومتعددةالك
  16/3/2009الدستور، 

  
   لقاء قياداتها في دمشق وبيروت طلبت من حماس والجهادوفود أوروبية ": الجزيرة نت" .13

وأسـكتلندا   برلمانيا من إنجلتـرا      25ذكرت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن الوفد األوروبي المكون من           
الـذي  [القيادة العامـة    -وأيرلندا واليونان وإيطاليا، سأل قياديي حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية         
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عن رؤيتهم لحل الدولتين، منتقدا تجاهل العالم لحركة حماس والفصائل األخرى التـي             ] التقاهم في دمشق  
  .تمتلك قوة سياسية مهمة

ت من حماس والجهاد مواعيد للقاء قياداتهـا فـي العاصـمتين            وأوضحت المصادر أن وفودا أخرى طلب     
السورية دمشق واللبنانية بيروت، مؤكدة أن إحدى السفارات األوروبية طلبت لقاء قياديين من الجهاد في               

  .بيروت للتباحث مع الحركة ولسماع رأيها
  16/3/2009الجزيرة نت، 

 
  إسرائيليين شمال غور األردن تعلن مسؤوليتها عن قتل شرطيين"  مغنية عمادكتائب" .14

أعلنت جماعة تسمي نفسها مجموعة الشهيد عماد مغنية مسؤوليتها عن قتل إسرائيليين في الجزء الشمالي 
يأتي ذلك بعد ساعات من إعالن الشرطة اإلسرائيلية مقتل اثنين  .من غور األردن التابع للضفة الغربية

وجاء تبني العملية في .  الجزء الشمالي من غور األردنمن ضباطها في إطالق نار استهدف سيارتهم في
 .اتصال مع هاتفي مع مكتب الجزيرة في رام اهللا

 16/3/2009، 48عرب
  

  ضعف الفلسطينيين وافتقارهم الشجاعة وراء عدم توقيع اتفاق سالم: أولمرت .15
ت السياسية التي  مجمالً االتصاال،رئيس الحكومة المنصرف ايهود اولمرتقال :  أسعد تلحمي- الناصرة 

أجراها مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تسوية للصراع، إن أي حكومة في إسرائيل ستضطر إلى 
لكن عدم التوصل «من أجل التوصل إلى سالم » تنازالت دراماتيكية ومؤلمة غير مسبوقة بحجمها«تقديم 

م عن ضعف الفلسطينيين وعدم إلى اتفاق حتى اآلن، رعلى غم أن حكومتنا كانت مستعدة لتوقيعه، نج
 .»وما يقال غير ذلك هو مجرد حجج ومحاوالت تضليل... رغبتهم وافتقارهم الشجاعة للتوصل إليه

أحرزت مفاوضات السالم مع الفلسطينيين خطوة كبيرة الى أمام، وكانت أعمق وأكثر أهمية «: وأضاف
رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع (من أي محادثات أجرتها أي حكومة في السابق بما فيها حكومة 

ليس لدي اي شك في أن اي حكومة مستقبلية «: وتابع. 2000عام » ايهود باراك في كمب ديفيد) الحالي
  .»لن تتمكن من اجراء اي مفاوضات دون األسس التي وضعتها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني
  16/3/2009الحياة، 

  
  " بيتناإسرائيل"نتنياهو يتفق على تحالف مع  .16

أعلن متحدث باسم حزب الليكود اإلسرائيلي ان زعيم الحزب المكلف بتشكيل الحكومة بنيـامين نتنيـاهو                
كما أكد مصدر فـي حـزب       . توصل إلى اتفاقه التحالفي األول مع حزب إسرائيل بيتنا من أقصى اليمين           
وقالت ميري رمان المتحدثة    . ةإسرائيل بيتنا توقيع اتفاق مع الليكود بعد مفاوضات لساعات الليلة الماضي          

سيحصل اسرائيل بيتنا علـى وزارة الخارجيـة التـي          ، باسم الليكود للصحفيين إنه بموجب هذا االتفاق      
وفي ضوء ذلك   . سيتسلمها أفيجدور ليبرمان ووزارات األمن الداخلي والبنى التحتية والسياحة واالندماج         

ضمام إلى حكومته، وقد فشل حتى اآلن فـي إقنـاع           يجب على نتنياهو محاولة إقناع أحزاب أخرى باالن       
  . حزبي كاديما بزعامة تسيبي ليفني والعمل بزعامة إيهود باراك في التحالف معه

يشار إلى ان ليبرمان أعلن عقب االنتخابات أن اي حكومة اسرائيلية مقبلة يجب ان تعمل على اإلطاحـة                  
  . بسلطة حماس في قطاع غزة

  16/3/2009بي بي سي 
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  "شراكة متساوية ورؤية سياسية"يفني ترفض االنضمام لحكومة نتنياهو دون ل .17
عزت مصادر مقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أمـس            :  رامي منصور  -يافا  

. إلى إصرار تسيبي ليفني على التناوب على رئاسة الحكومـة         " كاديما"سبب فشل المفاوضات مع حزب      
تضغط في اتجاه قبول    " الليكود"امس إن شخصيات رفيعة المستوى في       " معاريف"صحيفة  وقالت مصادر ل  

التناوب على رئاسة الحكومة بحيث يكون نتنياهو رئيساً للحكومة لثالث سنوات فيما تحصل لينفي علـى                
وقال اعضاء في الليكود إنه في حال التوصل الـى إتفـاق حـول              . سنة وثمانية اشهر كرئيسة للحكومة    

واقف السياسية للحكومة مع بقاء العائق للوحدة هو قضية التناوب ، فإن نتنياهو قد يـضطر للموافقـة                  الم
  .على التناوب غير المتساوي وسط ضغوطات من قبل قادة في حزبه

وفيما قللت مصادر مطلعة على سير المفاوضات من حصول اتفاق ، اشترطت ليفني امـس انـضمامها                 
من دون رؤيـة الـدولتين ، واسـتمرار عمليـة           : "، وقالت " دولتين لشعبين "أ  للحكومة بتبني نتنياهو مبد   

إن ذلك يضع نتنياهو أمـام      : وأضافت في حديث مع وزراء     ".أنابوليس ، لن يتم إبرام صفقة مع الليكود       
الطريق المشتركة يجب أن يعبر عنها بشراكة متساوية        ... اختيار أساسي ، هل سيذهب مع اليمين أم معنا        

إذا لم تكن   .. الشأن السياسي ستنضم كاديما للحكومة إذا تحرر نتنياهو من تعهداته ألحزاب اليمين           ، وفي   
كما اشترطت ليفني على نتنياهو إلغـاء االتفاقيـات         ". شراكة جوهرية وفكرية فليس هناك ما نتحدث عنه       

  .االئتالفية مع أحزاب اليمين والشروع بمفاوضات من جديد
  15/3/2009الدستور، 

  
  زير الدفاع اإلسرائيلي الجديد متهم بجرائم حربو": ندي تايمزص" .18

الصادرة امس األحد أن جنراالً اسرائيلياً كان ألغى ' صندي تايمز'افادت صحيفة  :رام اهللا ـ وليد عوض 
زيارة مقررة إلى لندن قبل أربع سنوات خوفاً من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب قد يـصبح وزيـراً                   

رئـيس األركـان    )  عامـاً  58(وقالت الصحيفة إن الجنرال موشـيه يعلـون          . في إسرائيل  جديداً للدفاع 
تردد بأنه قبل دعوة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي القادم للخدمة فـي              'اإلسرائيلي األسبق   

  .'حكومته الجديدة
 الغتيـال   2002) يوليـو (موز  واشارت إلى أن مشاكل يعلون القانونية تعود إلى القرار الذي اتخذه في ت            

صالح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بغارة جوية حين ألقت طـائرة       
 18قنبلة تزن طناً على بناية في حي مكتظ بمدينة غزة ما أدى إلى مقتـل                ) 16إف  (إسرائيلية من طراز    

  .فلسطينياً بينهم ثمانية أطفال
إن يعلون كان يتولى قيادة كتيبة مغاوير في الجيش اإلسرائيلي حين كـان نتنيـاهو               ' صندي تايمز 'وقالت  

) نـوفمبر (أحد ضباط اإلحتياط فيها وانضم إلى حزب الليكود الذي يتزعمه األخير في تـشرين الثـاني                 
  .الماضي) فبراير(في شباط ) الكنيست(الماضي وانتخب عضواً في البرلمان اإلسرائيلي 

  16/3/2009القدس العربي، 
  

  تستغل تدهور اقتصاد روسيا إلغراء اليهود بالهجرة" لإسرائي" .19
خطة جديدة الستقطاب آالف اليهود المتبقين " اإلسرائيلية"تبحث الحكومة  : آمال شحادة-القدس المحتلة 

 .في روسيا ودول االتحاد السوفييتي سابقا، مستغلة األوضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشها روسيا
وهو جهاز مخابرات خاص يعمل في " نتيف"دت الخطة، الوكالة اليهودية والجهاز المعروف باسم وأع

، وأرفقت الوكالة تقريرا توقع معدوه التجاوب الكبير مع االقتراح "اإلسرائيلية"ديوان رئيس الحكومة 
  .لتوفر مغريات اقتصادية واجتماعية إلقناع الروس بالقدوم
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ينبغي استغاللها " إسرائيل"دية فإن هذه األوضاع هي فرصة سانحة ل وحسب تقرير الوكالة اليهو
 ألف يهودي، بينهم نصف مليون شخص ال 900الستقدام يهود جدد، وتقول الوكالة إن في هذه الدول 

  ).أحد الوالدين فقط من أصل يهودي( ألف من عائالت مختلطة 400توجد أية مشكلة في تحديد هويتهم و
بنسبة غير مسبوقة حيث " إسرائيل" في تنفيذ هذه الخطة إزاء انخفاض الهجرة إلى وترى الحكومة حاجة

 وتسعى الدولة في خطتها الجديدة 2004 عام 10500 مهاجر مقابل 5700لم يصل السنة الماضية سوى 
 مليون 40 وتطلب الوكالة من الحكومة تخصيص مبلغ 7800لرفع نسبة المهاجرين لهذه السنة إلى ،

  .ا المشروعدوالر لهذ
  16/3/2009الخليج، 

  
  من اإلسرائيليين يؤيدون مفاوضات مع حكومة وحدة فلسطينية% 69 :استطالع .20

" اإلسرائيليين"أن أغلبية " إسرائيلي"كشف استطالع رأي فلسطيني و : وديع عواودة- القدس المحتلة 
  .تعارض المبادرة العربية للتسوية وتعارض السالم مع سوريا مقابل الجوالن

رية أن بويدلل استطالع مشترك للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية وللجامعة الع
% 55منقسمون مناصفة حيال تأييد أو معارضة تجديد اتفاقية التهدئة في قطاع غزة مقابل " اإلسرائيليين"

  .أيدوا ذلك باالستطالع السابق قبل ستة شهور
من % 58ع حكومة وحدة فلسطينية، فيما يعارض مفاوضات م" اإلسرائيليين"من % 69ويؤيد 

العودة للمفاوضات قبل " اإلسرائيليين"من % 58ويعارض . الفلسطينيين مفاوضات قبل تجميد االستيطان
أنهم ال يثقون بأن حكومة نتنياهو ستنجح في إنجاز " اإلسرائيليين"من % 70ويرى .   وقف المقاومة

  .اتفاقية دائمة مع الفلسطينيين
من الفلسطينيين أنه ليس هناك احتمال بقيام دولة فلسطينية خالل % 60و" اإلسرائيليين"من % 73د ويؤك

كانون /في ديسمبر% 31(المبادرة العربية " اإلسرائيليين"من % 64ويعارض . السنوات الخمس المقبلة
من % 63كما يعارض . في ديسمبر% 66من الفلسطينيين مقابل % 58فيما يؤيدها ) األول الماضي

منهم أن تنجح الحكومة الجديدة % 73إخالء الجوالن مقابل اتفاق مع سوريا، وال يعتقد " اإلسرائيليين"
  .بتحقيق سالم مع دمشق

قيامها بعمليات ثم % 38ضرورة إعادة احتالل قطاع غزة، بينما يؤيد " اإلسرائيليين"من % 30ويرى 
" إسرائيل"أن " اإلسرائيليين"من % 43 ويرى .فقط يؤيدون البحث عن حلول سياسية% 28االنسحاب و

  .يرون أنها قادرة% 55مقابل " حماس"غير قادرة على إسقاط 
ويرى %. 42ويعارضها " إسرائيل"من الفلسطينيين العمليات الفدائية في % 54وبحسب االستطالع يؤيد 

  .انقصف المفاعل النووي في إير" إسرائيل"أنه يتوجب على " اإلسرائيليين"من % 54
  16/3/2009الخليج، 

  
  يتهم أولمرت وليفني وباراك بالفشل في غزة" فينوغراد"عضو  .21

المؤقت، أيهود اولمرت ووزيري " اإلسرائيلية"في اتهام جديد ضد الثالثي رئيس الحكومة  :القدس المحتلة
و لجنة الخارجية تسيبي ليفني والحرب، أيهود باراك، متخذي قرار المحرقة، اعتبر يحزقيل درور، عض

أن الثالثة فشلوا في المحرقة وأن اولمرت ) التي حققت في إخفاقات حرب تموز على لبنان" (فينوغراد"
يغادر كرسيه وقد سجل فشلين خطيرين، وفي كتاب جديد سيصدره قريبا قال انه على عكس ما يروج 

واصلة إطالق على م" حماس"الجيش وقيادته فانه لم يحسم المحرقة لمصلحته، وإزاء قدرة حركة 
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الصواريخ، فمن الصعب تحديد مدى انتصار الجيش في غزة، وإذا بالفعل حقق األهداف التي يتحدث 
  .عنها

  16/3/2009الخليج، 
  

   تتصرف في قضية المفاوضات لتحرير شليط كدولة مهزومة"اسرائيل": محلل اسرائيلي .22
عديد من الفئات واالوساط في الدولة بموازاة الضغط الشعبي الذي تمارسه ال: الناصرة ـ زهير اندراوس 

العبرية على الحكومة المنصرفة الغالق ملف الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليط قبل االعالن عـن               
الحكومة الجديدة، بدأت تُسمع االصوات في اسرائيل بأن الدولة العبرية ليست مستعدة لقبول الصفقة بكل               

  .ثمن
ثانية التجارية في التلفزيون االسـرائيلي، رونـي دانئييـل، المعـروف            وكان المراسل العسكري للقناة ال    

بصالته الوطيدة مع المؤسسة األمنية في الدولة العبرية، قال امس ان الحكومة االسرائيلية تتصرف مـع                
حركة حماس في المفاوضات وكانّها دولة مهزومة، الفتا الى انّها لم تتمكن مـن ترجمـة االنتـصارات                  

الى انجازات سياسية، االمر الذي ادى الى قيام حركة حماس          ' الرصاص المصبوب ' عملية   العسكرية من 
بتشديد مواقفها، ولفت الى ان حماس على دراية بالضغط الشعبي في اسرائيل وهي تستغل هـذا االمـر                  

  .حتى النهاية، وال تتراجع قيد انملة عن مواقفها المتشددة
  16/3/2009القدس العربي، 

  
 إنجاز للقوى الوطنية% 50انخفاض نسبة المجندين الدروز ألقل من ": اسرائيل" .23

معطيات وأبحاث مؤتمر هرتسليا التاسع والذي انعقد «في بيان إن » ميثاق المعروفيين األحرار«قال 
جاءت لتؤكد الحقيقة التي كشفها ميثاق المعروفيين األحرار على مدى " بين حربين: "مؤخرا تحت شعار

يرة أن ظاهرة رفض الخدمة القسرية المفروضة على الشباب الدروز بقوة القانون تتنامى السنوات األخ
يشار إلى أن المصادر العسكرية ترفض بشكل منهجي وما زالت  .»%50- بوتيرة سريعة لتبلغ فوق ال

اإلفصاح عن معطيات في هذا الشأن في حين أنها تفصح عن معطيات بين اليهود والتي حسبها وصلت 
  %.44والشابات % 28.5بة الشباب اليهود المتهربين من الخدمة نس

الخوف الذي يقلق المؤسسة "إن : وعلّق النائب سعيد نفاع رئيس ميثاق المعروفيين األحرار بالقول
يجب أن يشعل لدى القوى الوطنية العربية الدرزية (!) اإلسرائيلية من مخاطر فقدانهم وخسارتهم 

ا أحمر لتصحيح خطأ تاريخي باستثمار الوقائع الجديدة إلحتضان الدروز وإعادة والعربية عامة ضوء
  .اللحمة ألقليتنا العربية الفلسطينية والتي تصبو لالعتراف بها أقلية قومية لها حقوق جماعية جمعية

 15/3/2009، 48عرب
  

  منظمة إسرائيلية ترصد التنكيل النفسي بالفلسطينيين .24
 كشفت منظمة إسرائيلية عن أن االحتالل يخترق المواثيق الدولية بتعذيب الفلسطينيين            :حيفا-وديع عواودة 

وقال تقرير صادر عن منظمة محـسوم       . نفسيا ومساومته لهم بالحصول على حقوقهم مقابل التعامل معه        
ن فيحرمـو " كممنوعين أمنيا "إن آالف الفلسطينيين يعرفون     " ساعدنا نساعدك ، تعال وروح "ووتش بعنوان   

يتـولى عمليـة البـت بمـصير        ) شـاباك (مشيرا إلى أن جهاز المخابرات العامة       ، حق الحركة والسفر  
  .الفلسطينيين دون رقابة أو حق االستئناف على قراراته

جراء ظـروف غيـر     " بممنوع أمنيا "وأشارت المنظمة إلى أن كل فلسطيني مرشح ألن يجد نفسه معرفا            
و صديقا أو جارا ألحد الشهداء ضحايا االحتالل الذي يخـشى مـن             مرتبطة به مباشرة كأن يكون قريبا أ      

  .عمليات ثأرية
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 وتقول المنظمة الحقوقية التي تأسست على يد أربع إسرائيليات وتضم اليوم أربعمائة متطوعـة يقمـن                
يعني منع المواطن من التوجه لتلقـي       " ممنوع أمنيا "، إن تعريف    2001بفضح جرائم االحتالل منذ العام      

  . ات طبية وسائر الخدمات الحيوية للعملخدم
 15/3/2009الجزيرة نت، 

  
   إسرائيلياً في حوادث السير منذ بداية العام58مصرع  .25

أفادت حصيلة نشرتها الشرطة اإلسرائيلية بأن حوادث السير التي وقعت في أنحاء مختلفة من : الناصرة
 منذ بدء السنة الجارية، في حين أصيب الدولة العبرية أسفرت عن مصرع ثمانية وخمسين إسرائيلياً

وذكرت اإلحصائية إن خمسة إسرائيليين لقوا  .المئات بجروح مختلفة بين بالغة الخطورة والمتوسطة
مصرعهم األسبوع الماضي فقط جراء حوادث السير، في حين أصيب العشرات بجروح، خمسة منهم 

  .على األقل وصفت إصاباتهم بالبالغة الخطورة
ا الصدد إلى أن المقاومة الفلسطينية تشكك في الحصيلة اإلسرائيلية المتعلقة بقتلى حوادث السير، يشار بهذ

حيث تؤكد أن السلطات اإلسرائيلية تعمد إلى إخفاء قتالها بنيران المقاومة الفلسطينية وتحاول الزعم بأنهم 
  .قتلوا في حوادث سير

 14/3/2009 قدس برس
 

  حتى نهاية العام الجاري منزل في القدس 1700ئيلي لهدم مخطط إسرا: الشيخ رائد صالح .26
، من 48مية داخل فلسطين المحتلة عام حذر الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسال: ةالقدس المحتل

 منزل في مدينة القدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أن 1700مخطط إسرائيلي يرمي لهدم 
واعتبر أن ما تمر به مدينة القدس يمثل  .  ألف مقدسي عن مدينتهم17من شأن ذلك تشريد أكثر من 

، موجهاً نداء إلى شعوب وقادة األمتين العربية "1967م أخطر مرحلة تواجهها منذ احتالل المدينة عا"
  .واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها إلنقاذ مدينة القدس مما تتعرض له من مخاطر التهويد واألسرلة

  16/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

 "إسرائيل"من الفلسطينيين ال يعتقدون أن هناك فرقا بين أحزاب % 70: استطالع .27
 فلسطيني مشترك نشر امس االحد اجراه المركز - هر استطالع اسرائيلياظ:  ا ف ب- رام اهللا 

من %  7الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومعهد ترومان البحاث السالم في الجامعة العبرية، ان 
الفلسطينيين، يتوقعون ان تنجح المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية الجديدة في وقف التوسع االستيطاني 

. تتوقع استمرار التوسع االستيطاني وفشل جهود السالم% 62لتوصل التفاق سالم ونسبة من او في ا
من الفلسطينيين ال يعتقدون أن هناك فرقا بين احزاب اليمين واحزاب % 70وجاء في االستطالع ان 

  .أن هناك فعال فروقات بين هذه االحزاب% 26الوسط واليسار فيما تعتقد نسبة من 
من االسرائيليين يعتقدون ان فرص قيام دولة % 60من الفلسطينيين و% 73ع ان واظهر االستطال

  .فلسطينية مستقلة الى جانب دولة اسرائيل خالل السنوات الخمس المقبلة غير موجودة او ضعيفة
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي اظهر االستطالع ارتفاعا في شعبية رئيس الوزراء المقال اسماعيل 

  . الشهور الثالثة االخيرة مقابل انخفاض شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباسهنية خالل
  16/3/2009الرأي، األردن، 
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   المرتقبة  الدوحة قمةفي قضية القدس مناقشة تناشد "رابطة علماء فلسطين" .28
نسخة عنه، أن قوات " الدستور"أوضحت رابطة علماء فلسطين أمس في بيان تلقت :  سمير حمتو-غزة
الحتالل تواصل عدوانها السافر على مدينة القدس المحتلة، مستهدفة طمس الهوية العربية واإلسالمية ا

عن المدينة المقدسة ، وذلك في إطار تنفيذ المخططات التلمودية التهويدية، مضيفة أن ذلك ال يقابل بأي 
 المدينة وسكانها رد فعل عربي وإسالمي يرتقي إلى مستوى خطورة االعتداءات اإلسرائيلية بحق

  .المرابطين بكل شموخ مدافعين عن ثرى بيت المقدس
ودعت الحكام العرب إلى وضع قضية القدس على جدول أعمال قمتهم المرتقبة في العاصمة القطرية 
الدوحة، وعدم االكتفاء بإطالق عبارات التحذير والشجب واالستنكار، آملة منهم تجاوز مربع القول إلى 

الوضع ما عاد يحتمل التخاذل والتقاعس، وما عاد الوقت يسمح بمزيد من "مشددة على أن دائرة العمل، 
  ".العبارات التي ال تسمن وال تغني من جوع

  16/3/2009الدستور، 
  

   لفتح طريق بين مستعمرة والحرم اإلبراهيميفي الخليل االحتالل يسيطر على بناية .29
يلي على بناية الرجبي التي كان استولى عليها مستوطنون، استولى جيش االحتالل اإلسرائ :القدس المحتلة

 شهور بموجب قرار قضائي، وتهدف الخطوة إلى منع أصحابها الفلسطينيين 3وتم إخراجهم منها قبل 
ويأتي االستيالء عليها مقدمة لفتح الطريق الذي يربط مستعمرة كريات أربع  .من العودة إليها واستخدامها

  .أن اإلجراء مؤقت" اإلسرائيلي"لشريف، وادعى الناطق العسكري بالحرم اإلبراهيمي ا
  16/3/2009الخليج، 

 
   فلسطينيين بنيران االحتالل في بيت ريما قرب رام اهللا3إصابة  .30

أكدت مصادر محلية فلسطينية أن ثالثة فتية أصيبوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي : رام اهللا
غرب مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية، حيث دارت مواجهات مع اقتحمت قرية بيت ريما شمال 

  .الشبان هناك
  16/3/2009/ قدس برس

 
  فتح معابر غزة جزئياً لنقل المساعداتي االحتالل .31

، فتح )15/3(قالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعادت، صباح اليوم األحد : غزة
 شرق قطاع غزة جزيئاً أمام حركة نقل المساعدات والمواد التموينية معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب

  .لقطاع غزة
وقال رائد فتوح، مسؤول لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة، إن الجانب اإلسرائيلي فتح معبر 

 شاحنات، فيما سيواصل إغالق معبر المنطار شرق مدينة 110كرم أبو سالم جنوب القطاع لدخول 
  .غزة

  16/3/2009،  برسقدس
  

 إطالق المؤتمر التأسيسي لرابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنان .32
مؤتمرها التأسيسي أمس، برعاية وزير األشغال العامة " رابطة المهندسين الفلسطينيين في لبنان"عقدت 

والنقل غازي العريضي ممثالً بأديب دحروج، وحضور ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان في 
 . فندق البريستول
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وتهدف الرابطة إلى تفعيل دور المهندسين الفلسطينيين والتعريف بمصالحهم وحقوقهم والدفاع عنها، 
ورفع المستوى التثقيفي والمعرفي والمهني لهؤالء المهندسين في لبنان وتطوير كفاءتهم، والعمل على 

ألعضاء أمام المنظمات ووسائل اإلعالم تحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية والصحية لهم، وتمثيل ا
اإلقليمية الدولية، وربط المهندسين الفلسطينيين بعضهم ببعض في لبنان والبلدان العربية وبالد االغتراب 

 . وتعزيز العالقات بينهم
وتهدف إلى الربط بين الطالب الفلسطينيين الجامعيين في أقسام الهندسة والمهندسين العاملين في لبنان 

رجه، وتشجيع المهندسين الفلسطينيين في لبنان على العمل التطوعي في المؤسسات المهنية وخا
الفلسطينية، والعمل على تأسيس مؤسسات هندسية متنوعة تعمل على إعداد دراسات وتنفيذ مشاريع 

 . استثمارية
دسين الفلسطينيين إلى أن عدد المهن" السفير"وأشار رئيس الهيئة التحضيرية المهندس أحمد أبو جميع لـ

 مهندس يتوزعون على االختصاصات كلها، الفتاً إلى أن 300 و250المقيمين في لبنان يتراوح بين 
المهندس الفلسطيني الذي يحمل الوثيقة اللبنانية هو الوحيد الذي ال يحق له ممارسة المهنة، ومؤكداً أنه 

وأكد أن العمل من أجل . هات األخرىمن المهم أن يكون للمهندسين الفلسطينيين جسم لمخاطبة الج
 . االنتساب إلى نقابة المهندسين يدخل ضمن البند األول من أهداف إطالق الرابطة

ويشترط االنتساب إلى الرابطة أن يكون العضو من أصل فلسطيني مقيماً في األراضي اللبنانية، وحائزا 
 المؤهالت 

 16/3/2009السفير، 
  

  !ال يزال على قيد الحياة ةرمحمد الّد: "مجلة ألمانية" .33
ذكرت مجلة ألمانية أن الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي توفي قبل عدة سنوات بين يدي أبيه الذي كان                  

  .يحاول حمايته من رصاص الجيش اإلسرائيلي، ال يزال علي قيد الحياة
عن برنامج وثـائقي يحمـل      األلمانية هو ما نقلته من معلومات غاية في اإلثارة          " بيلد"والجديد في تقرير    

حيث يزعم معدا هذا التقرير أن الدرة ربما        " ي.د.ر.أ"، وتم بثه علي قناة      "الطفل والموت والحقيقة  "عنوان  
  .ال يزال باقيا علي قيد الحياة حتي اآلن

وقالت المجلة إن محمد الدرة قد التقطت له صور أثناء إصابته بطلقات نارية بعـد مـرور ثـوان مـن                     
ده له، وعلي ما يبدو أن من أطلقها هم الجنود اإلسرائيليون، أو علي األقل كما يعتقـد إلـي                   احتضان وال 

  . اآلن
وأشارت المجلة إلي أن هذا الشريط قد تم التقاطه بواسطة مصور فلسطيني يعمل مع المحطة الفرنـسية                 

مـع صـحيفة    الثانية، التي قامت بدورها بعد ذلك بإذاعة الصور في مقطع قصير، وفـي مقابلـة لـه                  
بكل تأكيد يمكننا أن نقول أيضا إن الطفل الذي تـم دفنـه             :"األلمانية، قال سكاربيا    " فرانكفورتر ألغيميين "

  !". ليس محمد الدرة
  16/3/2009صحيفة المصريون، 

  
 يحصل على موافقة رسمية لبناء ضاحية سكنية في رام اهللا" صندوق فلسطيني" .34

صندوق االستثمار الفلسطيني على الموافقة الرسمية للبدء حصل :  علي صوافطة-  رويترز- رام اهللا
شمال غربي رام اهللا بعد مصادقة الجهات الرسمية على المخطط ) الريحان(بانشاء أول ضاحية سكنية 

  .الهيكلي للمشروع
حصلنا على الموافقة الرسمية على "وقال محمد مصطفى رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني يوم االحد 

لتنظيمي النشاء ضاحية الريحان السكنية وسيبدأ العمل خالل أيام في البنية التحتية الدخال هذا الهيكل ا



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1375:         العدد       16/3/2009اإلثنين  :التاريخ

وتوضح نشرة مفصلة عن مشروع ضاحية الريحان انها استثمار مشترك بين ." المشروع الى حيز التنفيذ
المحليين صندوق االستثمار الفلسطيني الذراع االستثماري للسلطة الفلسطينية وعدد من الشركاء 

).  فدانا62حوالي ( دونما 250واالقليميين على أرض تبعد خمس دقائق عن مدينة رام اهللا تبلغ مساحتها 
 125 وحدة سكنية بمساحات تتفاوت بين 1600وأشارت النشرة الى أن المشروع سيضم ما يقارب 

  . متر بارتفاعات مختلفة بين طابقين وسبعة طوابق200و
  15/3/2009وكالة رويترز، 

  
  يد يبحثان سبل حماية القدس من التهوالعاهل األردني والعاهل المغربي .35

 محمد السادس خالل جلسة مباحثات ثنائية في القصر والعاهلعبداهللا الثاني العاهل بحث :  بترا–فاس 
ة الملكي في مدينة فاس المغربية امس االحد التطورات التي تشهدها الساحة العربية واإلقليمية وسبل بلور

  .موقف عربي موحد للتعامل معها
وأكد الزعيمان خالل المباحثات أهمية تعزيز التضامن العربي وتنقية األجواء العربية بما يسهم في توحيد 

وتناول اللقاء كذلك سبل الحفاظ على المقدسات االسالمية في مدينة  .الصف العربي في هذه المرحلة
  .ة لتهويدهاالقدس وحمايتها من المحاوالت االسرائيلي

  16/3/2009الدستور، 
  

 االردن يحتج على اتهامات هيكل للملك حسين حول لقاءات سرية مع قادة اسرائيليين .36
استمرت الصحف والمواقع االلكترونية االردنية في حملتها الشرسه لليوم الثاني على التوالي ضد : عمان

مع «القطرية حلقة من برنامج » زيرةالج«الكاتب والصحافي المصري محمد حسنين هيكل بعد بث قناة 
لقاءاته السرية مع «الخميس الماضي خصصت لتناول االردن والملك الراحل الحسين بن طالل و » هيكل

، » وتقاضيه راتباً شهرياً من االستخبارات المركزية االميركية1967االسرائيليين قبل حرب عام 
، لكنها في الوقت نفسه »ادعاءات هيكل«ى والتزمت االوساط الرسمية الصمت ورفضت التعليق عل

اتصاالت عبر «استغربت توقيت بث البرنامج في اجواء االنفراج والمصالحة العربية السائدة، وأكدت ان 
قنوات شبه ديبلوماسية بدأت مع الجانب القطري فوراً لالستفهام عن هدف بث البرنامج وتوقيته وماهية 

سالها الى القيادة االردنية قبيل قمة الدوحة، وهل هي رسالة تهدف الرسالة التي ترغب دولة قطر في ار
  .»الى دفعها الى عدم حضور قمة الدوحة ومقاطعتها؟

  16/3/2009الحياة، 
  

   عملية خالل شهرين1200المستشفى الميداني األردني في غزة أجرى  .37
 عملية جراحية 1200ثر من أجرت الطواقم الطبية بالمستشفى الميداني األردني في قطاع غزة أك: عمان

كبرى وصغرى من مختلف التخصصات لحاالت كانت محولة للعالج في الخارج، وذلك منذ انتهاء 
  .الحرب على قطاع غزة قبل نحو شهرين

  15/3/2009قدس برس، 
  

    والحرب تجاوزت األعراف الدولية..لتأكيد معنى التضامن" لمدة ساعتين"زيارتي لغزة : أوغلو .38
مين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين احسان أوغلو الحرب االسرائيلية وصف األ: غزة

الى نتائج » بفارغ الصبر«االخيرة على قطاع غزة بأنها تجاوزت كل األعراف الدولية، مؤكداً تطلعه 
ئل والفصا» حماس«و » فتح«حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تنجح حركتا 

  .»الوصول إلى الوحدة الوطنية واستكمال المشوار السياسي حتى قيام الدولة الفلسطينية«الفلسطينية في 
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وقال أوغلو خالل مؤتمر صحافي عقده عقب وصوله إلى القطاع أمس في زيارة هي الثانية له منذ 
لتضامن وإعادة بناء تأتي لتأكيد معنى ا) دامت ساعتين فقط(زيارتنا ": وضعت الحرب على غزة أوزارها

وتأهيل ما دمرته إسرائيل خالل الحرب، واستكماالً للمشاركات السابقة والزيارات التي قامت بها 
فتح المعابر مع غزة، وإعادة بناء المنازل والمرافق «وطالب بـ . "المؤسسات والمنظمات اإلنسانية

الى مشاركة منظمة المؤتمر االسالمي في ، مشيراً »والبنية التحتية التي دمرت خالل الحرب اإلسرائيلية
  ."مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار غزة، ونأمل في بناء ما دمر في أسرع وقت ممكن"

  16/3/2009الحياة، 
  

  نناشد الزعامات الفلسطينية أن يعلموا أن العدو خارج وطنهم وليس داخله: لسعود الفيص .39
جهود "سعود الفيصل وقوف بالده قلبا وقالبا مع  يجدد وزير الخارجية السعود: تركي الصهيل - الرياض

الحوار الوطني القائم على الساحة الداخلية اللبنانية، ومؤتمر المصالحة الوطنية بين الفلسطينيين برعاية 
نناشد كال من الزعامات اللبنانية والفلسطينية أن يضعوا نصب أعينهم أن العدو ليس ابن "وقال . "مصر

ومن البديهي القول إن في اتحادهم قوة وفي تفرقهم ضعف وضياع لحقوقهم . خارجوطنهم، ولكنه من ال
ندعوهم إلى عدم إضاعة هذه الفرص وتكثيف الجهود لتوفير المناخات المالئمة إلنجاح كل . الوطنية

الحوار اللبناني، والمصالحة الفلسطينية، لبلوغ أهداف تحقيق االستقرار واألمن في البلدين وهو جزء ال 
 ."يتجزأ من االستقرار واألمن القومي العربي

 16/3/2009الشرق األوسط، 
 

  األمير نايف يوّجه بتقديم مساعدات عاجلة لبرنامج األغذية العالمي لتنفيذ مشاريع في غزة .40
وجه وزير الداخلية المشرف العام على الحملة األمير نايف بن عبدالعزيز بتقديم مساعدات : الرياض

األغذية العالمي بهدف تنفيذ عدد من البرامج في قطاع غزة تشمل توزيع الدقيق على عاجلة لبرنامج 
  . مليون ريال15المخابز، وتوزيع السالل الغذائية، ومساعدة المزارعين المتضررين بكلفة بلغت 

  16/3/2009الحياة، 
 

  زهر بغزة عاهل المغرب يتكفل باعادة بناء كلية الزراعة في جامعة األ .41
قبل العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بمسجد ادريس االول عقب اداء صالة است: عمان

الجمعة، وفدا من كبار اساتذة جامعة غزة، واشاد الوفد خالل الندوة بقرار العاهل المغربي التكفل باعادة 
  .بناء كلية الزراعة بجامعة االزهر من ماله الخاص

  16/3/2009الدستور، 
  

  فدا برلمانيا أردنيا من دخول غزة مصر تمنع و .42
رفضت السلطات المصرية في معبر رفح امس السماح للوفد البرلماني :  مصطفى الرياالت- عمان

  .االردني بالدخول الى قطاع غزة بذريعة عدم التنسيق مع الجهات المعنية المصرية
اتصاالت مع السلطات ان الوفد اجرى " الدستور"وقال النائب صالح الزعبي في اتصال هاتفي مع 

المصرية لتسهيل مروره من المعبر وتم ابالغهم بالزيارة الى جانب ابالغ وزارة الخارجية والسفير 
واكد الزعبي اصرار اعضاء الوفد على البقاء في المعبر الى حين السماح لهم  .االردني في القاهرة

  .بالدخول الى قطاع غزة
  16/3/2009الدستور، 
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   تستنكر تصنيف مدينة القدس المحتلة ضمن المدن اإلسرائيلية"قوقيةجمعية ح: "تركيا .43
لحقوق اإلنسان تصنيف مدينة القدس المحتلة والمدن "  در- أوزغور"استنكرت جمعية : إسطنبول

وأوضحت  .الفلسطينية األخرى في موقع رئاسة الشؤون الدينية التركية من ضمن المدن اإلسرائيلية
ن الزائر لموقع رئاسة الشؤون الدينية لمعرفة أوقات الصلوات يجد أن القدس الجمعية في بيان مكتوب أ

 .، بينما تجاهل التصنيف فلسطين نفسها"إسرائيل"وغيرها من المدن الفلسطينية تم تصنيفه تحت دولة 
، وطالبت الجمعية رئاسة الشؤون التركية بتغيير التصنيف أو إلغائه، مؤكدة أن اإلسالم يحرم الميل للظلم

واعتبرت الجمعية تصنيف المدن الفلسطينية المحتلة ضمن مدن إسرائيلية  .في إشارة إلى االحتالل
  .اعترافاً بدولة االحتالل، وتساءلت إلى أي فقه تستند الرئاسة في منحها شرعية لالحتالل

، "وقتتصحيح هذا الخطأ الفادح في أقرب "ودعا البيان رئيس الشؤون الدينية علي بارداكوغلو إلى 
  .واعتبر اإلصرار عليه عارا في جبين الرئاسة

  16/3/2009قدس برس، 
  

  فتح معبر رفح يومي األربعاء والخميس: " مصريمصدر" .44
قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي، الفاصل بين مصر وقطاع غزة، باالتجاهين : القاهرة

  .يومي األربعاء والخميس المقبلين أمام األفراد فقط
، أنه سيسمح خالل هذين )15/3(ال مصدر رسمي مصري مسؤول، في تصريح صحفي اليوم األحد وق

اليومين بعبور العالقين الفلسطينيين من الجانب المصري إلى قطاع غزة، وحاملي اإلقامات في مصر 
لتي والدول األخرى، إضافة إلى الطلبة الدارسين في مصر والدول األخرى، على أن يحملوا المستندات ا
  .تؤيد ذلك، مشيراً إلى أنه سيسمح للمرضى والجرحى بالعبور بشرط حصولهم على تحويالت طبية

 16/3/2009، قدس برس
  

  لسكان غزة لن نتمكن من تقديم المساعدات بشكل كاف: باسم الحكومة البريطانيةالناطق  .45
لم تتمكن من إيصال " بالده قال الناطق باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس إن:  نادين النمري- عمان 

 مليون جنيه 50رغم إقرار الحكومة البريطانية تقديم ... وتقديم المساعدات بشكل كاف لسكان غزة
وأضاف خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في منزل السفير البريطاني في ". استرليني مساعدات إضافية

ع مطالب وشكاوى عند اإلسرائيليين لفتح اشتكينا لدى اإلسرائيليين على ذلك وسنستمر برف"عمان أننا 
وحول االجتماع الذي عقد الجمعة الماضي في لندن لبحث سبل منع تهريب األسلحة إلى ". المعابر

، وتابع "االجتماع مهم، خصوصا أن وقف تهريب األسلحة يعد جزءا من الحل للمشكلة"القطاع، اعتبر أن 
عة، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات وتشديدات لمنع كما أن فتح المعابر ضروري ويجب أن يتم بسر"

  ".تهريب األسلحة
على صعيد آخر أكد أن الباب مفتوح أمام حماس إلجراء حوار في حال نبذت العنف وانخرطت في 

حول ... الوضع مع الفلسطينيين مختلف الن هناك موقفا دوليا"وأوضح ويلكس ان . عملية السالم
  ".ار مع حماسالشروط والعقبات أمام الحو

سترحب بأي اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تلتزم بمفاوضات السالم لتحقيق "وزاد أن بالده 
ورفض ويلكس الطرح الذي قدمه نتنياهو بالحديث عن خطة لتحسين الوضع االقتصادي  ".حل الدولتين

  ".غير كاف وليس هو المطلوب"للفلسطينيين، واعتبر أن ذلك 
اطق باسم الحكومة البريطانية إن بالده تعارض فكرة أن يكون األردن وطنا بديال وال تقبل بهذا وقال الن

  .الطرح، مضيفا أن هذا ليس حال وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين
16/3/2009الغد، األردن،   
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  نحتاج للتحدث مع حماس إلحراز تقدم تجاه السالم: النائب البريطانية كلير شورت .46

قالت النائب البريطانية العمالية كلير شورت أمس بعد :  الوكاالت-  محمد سعيد -، واشنطن دمشق، غزة
اللقاء الذي عقد في دمشق بين وفد من البرلمانيين األوروبيين برئاستها وبين رئيس المكتب السياسي 

اعا كبيرا نحتاج للتحدث مع حماس إلحراز تقدم تجاه السالم ألنها تمثل قط: "لحركة حماس خالد مشعل
سيحرك "وقالت شورت بعد االجتماع مع مشعل إن فتح مناقشات مع حماس على الفور ". من الفلسطينيين

ونقلت صحيفة البعث السورية ". األمور قدما لألمام على أمل أن نحقق سالما عادال في نهاية األمر
الهدف "لعمال البريطاني إن الرسمية عن شورت وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة وعضو حزب ا
  ".من الزيارة هو جذب المزيد من النواب األوروبيين نحو الحديث مع حماس

16/3/2009الدستور،   
  

 ليسرائياإللنزاع الفلسطيني ل لإن الدولة العبرية هي الخاسرة في أي ح: بولتون .47
ون بولتون أن تمسك إدارة  ج،ذكر المندوب األمريكي السابق في األمم المتحدة:  محمد بشير جابي-جدة 

 بمثابة وسيلة لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق "إسرائيل"أوباما بحل النزاع بين الفلسطينيين و
وقال . اإلسرائيلية أمس" ريسآه"بحسب صحيفة . األوسط يعتبر نبأ سيئا للدولة العبرية وللواليات المتحدة

األمريكية أمس األول، إن الضغوط التي ) رك بوستنيويو(جون بولتون في مقال نشرته صحيفة 
ستمارسها اإلدارة األمريكية الجديدة في نطاق جهود حل الصراع العربي اإلسرائيلي، سترتد بقوة ضد 

إن الدولة العبرية هي الخاسرة في أي " :مستدركا.  باعتبارها حليفة أمريكا األولى في المنطقة"إسرائيل"
اعتمادا على واشنطن في جميع المجاالت، واألكثر تعرضا وتأثرا بالضغوط  ألنها الطرف األكثر ،حل

 .األمريكية
16/3/2009عكاظ،   

  
  مطالبات في بريطانيا بإزالة آثار العدوان على غزة .48

طالب سياسيون وبرلمانيون بريطانيون وعرب بتفعيل موقف القانون الدولي لحماية          : مدين ديرية  -لندن  
 .ا مجددا التضامن والمساعدة في إزالة آثار العدوان األخير على قطـاع غـزة              وأكدو ،الشعب الفلسطيني 

جاء ذلك في إطار فعاليات تضامن مستمرة في بريطانيا حيث عقدت ندوة سياسية نظمتها حملة التضامن                
 .في مدينة برايتون جنـوب العاصـمة لنـدن        " أوقفوا الحرب "البريطانية مع الشعب الفلسطيني وتحالف      

هذه الندوة النائب البريطاني السابق توني بن ورئيسة حزب الخضر العضو فـي البرلمـان               وشارك في   
  .األوروبي كارولين ليوساس والمتحدث باسم الجالية الفلسطينية في برايتون محمود منى

15/3/2009الجزيرة نت،   
  

  شخصيات عالمية تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء حرب غزة .49
 شخصية عالمية من كبار القضاة والمحققين والشخصيات المدافعة 16دعت :  راغدة درغام- رك نيويو

عن حقوق اإلنسان إلى تحقيق دولي كامل وفوري ومستقل في مزاعم انتهاك القانون الدولي في الحرب 
األمن بأال اإلسرائيلية األخيرة في غزة، وطالبت األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس 

بل إلى التحقيق األوسع في " المحصور في الهجمات على منشآت األمم المتحدة فقط"يكتفوا بالتحقيق 
استهداف المدنيين أثناء النزاع مرفوض بغض "بهدف إرسال رسالة صارمة فحواها إن " جرائم الحرب"

الدولية الرسالة المفتوحة " لعفوا"ودعمت منظمة . الذي يرافق هذا االستهداف" النظر عن الجهة أو التبرير
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التي أرسلت إلى األمين العام لألمم المتحدة وأعضاء مجلس األمن لمناسبة تسلم استنتاجات الفريق الذي 
  .تم تكليفه النظر في الهجمات على منشآت األمم المتحدة وموظفيها في غزة حصراً

 الجدية للقانون اإلنساني الدولي من كل االنتهاكات"وشددت الرسالة على الحاجة إلى لجنة التحقيق في 
، وإن "أحداث غزة أدهشتنا وصدمتنا في الصميم"وقالت هذه الشخصيات إن . في غزة" أطراف النزاع

الجرائم التي "في شأن " الحقيقة"اإلغاثة وإعادة البناء ضروريتان، إنما من الضروري التعرف إلى 
  ".ارتكبت ضد المدنيين من الطرفين

16/3/2009الحياة،   
  

  "إسرائيل"نشطاء دوليون يعربون عن قلقهم تجاه تنامي أعداد األطفال المعتقلين في سجون  .50
عن قلقها تجاه تنامي ظاهرة اعتقال األطفال " الحركة العالمية للدفاع عن األطفال"أعربت : رام اهللا

خيرة التي حصلت عليها الفلسطينيين، من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي، مشيرة إلى اإلحصائيات األ
إنه أمام هذا "وقالت الحركة . الحركة من مصادر مختلفة بما فيها إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية

الواقع بعث رئيس الحركة العالمية للدفاع عن األطفال رسالة إلى وزير العدل اإلسرائيلي دانييل فريدمان 
ال الفلسطينيين المعتقلين، كما تم أيضا إعالم لجنة يطالبه بتفسير سبب الزيادة الحادة في أعداد األطف

  ". حقوق الطفل بهذه التطورات
16/3/2009قدس برس،   

  
  "كل االحتماالت وارد" .51

  جهاد الخازن
يفترض أن تساعد المصالحة العربية العامة التي أطلقها الملك عبداهللا بن عبدالعزيز في القمة االقتصادية 

ة الرياض، على اضفاء أجواء مريحة على االنتخابات اللبنانية في الكويت ومضت خطواتها في قم
  .المقبلة، وعلى مفاوضات الوحدة الوطنية الفلسطينية في القاهرة

إال أن بشائر االنفراج لم تصل بعد الى اللبنانيين والفلسطينيين، وفي حين أن هناك وقتاً كافياً ليستفيد 
المقبل، فإن الوقت ضيق أمام ) يونيو(بع من حزيران لبنان من المصالحة ألن االنتخابات في السا

  . الجاري، أو قبل نهاية الشهر على أبعد تقدير20المفاوضات الفلسطينية التي يفترض أن تكتمل في 
 فصيالً وخمس لجان في القاهرة أهمها لجنتا االنتخابات والحكومة، ومصادر المحادثات كافة 13هناك 

  .ي اللجنتينتقول إنه لم يحرز أي تقدم ف
وكنت سمعت أن حكومة الوحدة الوطنية ستضم عشرة أعضاء من حماس وثمانية من فتح مع بعض 
المستقلين، كما سمعت أسماء مرشحين لرئاستها، وسمعت عن حكومة تكنوقراط مهمتها اجراء االنتخابات 

  . رئاسيةفقط، غير أن هذه أيضاً موضع خالف إن على موعدها، أو على تزامنها مع انتخابات
في دمشق، راجعت مع األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، ما يتردد عن المفاوضات في 
القاهرة، وهو أختار أال يدخل في التفاصيل، إال أنه اعترف باستمرار تباين اآلراء ووجود نقاط حرجة، 

  .التاليةوقال إنه يفضل رئيس وزراء من قطاع غزة حتى ال يهمش القطاع في الفترة 
بالنسبة الى البرنامج السياسي للحكومة القادمة، فتح تريد الموافقة على جميع التزامات منظمة التحرير 
الفلسطينية، غير أن حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى رفضت هذا الموقف، والسيد 

ثيقة الوفاق الوطني واتفاق مشعل قال إن حماس وفصائل أخرى تفضل أن تلتزم الحكومة القادمة و
  .القاهرة والبرنامج السياسي للحكومة األولى التي شكلت بعد اتفاق مكة

أبو الوليد شكا أيضاً من عدم جدية فتح في اصالح منظمة التحرير الفلسطينية التي كان اقترح أخيراً 
ال إن اعادة بناء ، وق2005وهو تحدث عن مرجعية اتفاق القاهرة لسنة . ايجاد مرجعية موازية لها
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المنظمة تتطلب لجنة تضم اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيساً وأعضاء، ورئاسة المجلس الوطني، واألمناء 
وتكون هذه الصيغة المرجعية في الفترة االنتقالية الى حين . العامين للفصائل، مع شخصيات مستقلة

  .انتخاب مجلس وطني جديد
للجنة األمنية، فهو قال إن فيها تركيزاً على اعادة بناء أجهزة األمن األخ خالد شكا أيضاً من سير عمل ا

. في غزة وتجاهل أوضاع هذه األجهزة في الضفة الغربية، ما يلقي ظالالً سلبية على عمل اللجنة كله
 معتقل لحماس في سجون السلطة في الضفة، وكيف تكون مصالحة مع وجود 600وقال إن هناك حوالى 

  .نهؤالء في السج
وكنت في بداية الحديث نقلت الى رئيس حماس ما سمعت في عواصم عربية من تحفظات على الفصيل 

وهو قال إن . كجناح لإلخوان المسلمين، ومن االستياء لتحالفه مع ايران، ما أوصل هذه الى قطاع غزة
 بواباتها الرسمية، لحماس جذوراً اخوانية فعالً إال أنها حركة تحرر وطني تتعامل مع الدول العربية من

وال دخل لها بمواقف حركة اإلخوان، حتى ان قادة حماس يرون الجميع في مصر باستثناء اإلخوان 
ايران وتركيا طرقتا باب «، ويقول إن »حجة لالستخدام«وهو يرى أن عالقة حماس مع ايران . المسلمين

  .»حماس في حين أن بعض العرب أوصد األبواب في وجوهنا
كون للحوار الفلسطيني في القاهرة تتمة ألن الفشل غير مقبول، ولعل تعثره يعكس حقيقة أن ال بد أن ت

خطوات المصالحة العربية لم تكتمل بعد، لذلك ستكون قمة الدوحة حاسمة، فإما مواصلة السير على 
  .طريق المصالحة، وإما انتكاسة ال يعرف أحد كيف تنتهي

ودية تريد مصالحة عربية عامة وستحاول جهدها تسوية الخالفات ما أعرف هو أن المملكة العربية السع
بين دول عربية أخرى، وهي ترى في عودة العالقة الطيبة مع سورية، مدخالً ليرتاح الوضع السياسي 

وفي حين أن الرئيس حسني مبارك أكثر تحفظاً فهو ال بد سيرحب بأي مساعدة سورية في . اللبناني
وفي المقابل، فلسورية مصالح استراتيجية، إن بالنسبة الى المفاوضات . لسطينيةالتوفيق بين الفصائل الف

مع اسرائيل عبر الوسيط التركي أو األميركيين، أو في لبنان، وهي تريد دعماً سعودياً ومصرياً وعربياً 
  .عاماً السترداد الجوالن، وحتى ال تُستفرد، لذلك فتحالفها مع ايران باق في األجل المنظور

لن أقول إن الوضع سيئ، وإنما ان األيام حبلى، وال أعرف ماذا ستضع لنا، واللبنانيون يكررون عبارة 
  .، الى درجة أن تستهلك إال أنها تعبر عن حقيقة الوضع الحالي»كل االحتماالت وارد«

  16/3/2009الحياة، 
  

 أقوال وأفعال .52
 بثينة شعبان

ارات مختلفة إلى ترديده في مناسبات مختلفة، حتى هناك قول يسارع المسؤولون األميركيون من إد
صوت األفعال «: أصبح جزءا من أدبيات تصريحات مسؤولي الحكومات األميركية المتعاقبة، أال وهو

، حتى إنه يمكن للمرء أن »األفعال تتحدث بصوت أعلى من األقوال«أو » يعلو على صوت األقوال
تحدة، أو أي وزير خارجية أميركية، أو ناطقا باسمه، أو يغمض عينيه ويتذكر أي رئيس للواليات الم

هذا القول استخدم مع الدول التي تريد اإلدارة . باسم البيت األبيض قد نطق بهذا القول بمناسبة أو بدونها
األميركية أن تعلن أنها ال تثق بأقوالها، بل تريدها أن تتحرك إلى األفعال دون تقديم اإلدارة نفسها أي 

قاء ما هو مطلوب من تلك الدولة، أو أن اإلدارة تريد من تلك الدولة أن تنصاع تماما للضغوط مقابل ل
والعقوبات والحصار، وتلبي الشروط األميركية، أو أن اإلدارة تهدف إلى بناء الثقة عبر قيام تلك الدولة 

اته، يعطي االنطباع بأن واستخدام هذا القول الشهير، بحد ذ. بالمبادرة للتحرك من األقوال إلى األفعال
السياسة األميركية قد وصلت مرحلة من النضج، والعقالنية، والتوازن، بحيث إنها تقيس الدول 
والحركات واألشخاص وفق أفعالهم وليس حسب أقوالهم، التي قد تكون مسهلة ومجانية حينا وغير كلفة 
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ع بديهيات األخالق اإلنسانية، وحتى وطبعا فحوى هذا القول ينسجم تماما م. في شيء في معظم األحيان
مع األسس الدينية في مختلف الديانات السماوية، التي تحاسب أتباعها على أعمالهم وليس فقط على 
أقوالهم، ولكنه في السياسة، وخاصة الممارسة الرسمية األميركية للعالقات الدولية، فإن هذا القول لطالما 

ا ما يتحدثون عن السالم ويشنون الحروب، ويبررونها، وعن حقوق يرتد إلى ممثلي اإلدارة، الذين غالب
فقد أكد الدين الحنيف على . اإلنسان وينتهكونها، وعن، وعن، وهناك الكثير من مؤشرات االزدواجية

. »وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون«: أهمية العمل، حيث قال عز وجل في محكم كتابه
ت واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على مرجعية األعمال في، تقييم المواقف، وهناك عشرات اآليا

وضرورة انسجام القول مع الفعل، وانسجامهما مع النوايا الكامنة في الصدور، ولكن الغريب في األمر 
هو أنه حيث يتعلق األمر بمصير شعب محدد، ووطن هو فلسطين، وأمة عربية ومنطقة الشرق األوسط 

لذات، فإننا نشهد مسؤولين في اإلدارة األميركية يتناسون قولهم الشهير هذا، فيكتفون باألقوال، با
ويتجاهلون عمدا وعن سابق إصرار األفعال، التي ال يمكن، وال يجوز، تجاهلها، مما يضعهم في تناقض 

 !فاضح حين يقولون هم ما ال يفعلون
، قبل »أن يعترفا بإسرائيل« وحماس، هو أنه عليهما فأهم نقاش يدور اليوم في واشنطن، عن حزب اهللا

والدعاية التي تروج لها إسرائيل منذ عقود في هذا . »توافق الحكومة األميركية على محاورتهما«أن 
، مع أنها المعتدية دوما، ومع أنها تحقق »محاطة بجيران معادين، وأن أمنها مهدد«الصدد هو أنها 

 النووي، والهدف اإلسرائيلي هو ابتزاز تعاطف العالم الغربي معها، خاصة التفوق العسكري، بما في ذلك
ولكن الواقع الفعلي الذي يناقض علنا هذا القول هو . وأن الضمير الغربي مكبل بذاكرة المحرقة النازية

أن إسرائيل هي التي تحتل فلسطين منذ ستين عاما، وهي التي تحرم الفلسطينيين من الحرية، وهي التي 
حرم الفلسطينيين من األمن، وهي تمارس العنف ضد ماليين الفلسطينيين، وتدمر المنازل التي ت

يسكنونها، وتهجرهم منها، ملقية بهم في العراء، لتبني مكانها مستوطنات، وتستبدل السكان العرب 
لذين األصليين بالمستوطنين اليهود، التي تجلبهم من كل أصقاع األرض، ومن ثم يطلب إلى هؤالء ا

حرمتهم إسرائيل من الحرية، وشردتهم، ودمرت منازلهم، وخربت مزارعهم، وحاصرت مدنهم أن 
، قبل أن تقبل اإلدارة األميركية وبلدان أخرى في العالم الغربي أن تحاورهم؟ أو »إسرائيل«يعترفوا بـ

ر هذا القول؟ هل ليس من الواضح أن هذا القول يقف على رأسه؟ أين الفعل الرسمي األميركي الذي يبر
عملت اإلدارة على إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية، ومنح الفلسطينيين حقوقهم في الحياة والحرية 

هل وقفت ضد اإلجراءات المنافية لكل مفاهيم حقوق اإلنسان، والمتمثلة بهدم المنازل ! واألمن والتنمية؟
ن اليهودي لألرض الفلسطينية في الضفة الغربية؟ هل العربية في القدس؟ فهل فعلت شيئا لوقف االستيطا

الذي يحتل أراضي الغير، ويستعبدهم، ويضطهدهم بحاجة إلى االعتراف به، أم أن ذاك الذي سلبت منه 
األرض والوطن والحرية والمستقبل هو الذي بأمس الحاجة لالعتراف بحقوقه والتخاذ إجراءات حاسمة 

 ل؟لمنع االعتداء عليه في المستقب
والسياق ذاته ينطبق على المحرقة الوحشية، التي تعرض لها أهل غزة وخاصة أطفال غزة، وهي 

، 2009المحرقة المستمرة منذ سنين وبشكل حصار، وليس فقط خالل الحرب الوحشية بداية عام 
ة، التي فالبرغم من أن إسرائيل، استخدمت كل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا والقنابل الفسفوري

زودتها بها اإلدارات األميركية، التي تصرح دوما بأنها تسعى للسالم، ولكن فعلها أدى إلى قتل وجرح 
وكذلك فإن مؤتمر المانحين رغم . آالف األطفال واألمهات والمدنيين، وأدى إلى تدمير المساجد والمنازل

 ضحايا الوحشية العنصرية األقوال الجميلة فإنه وضع شروطا منعت فعليا وصول المساعدات إلى
 .اإلسرائيلية في غزة

، ومن ثم تشترط »غزة«إنه ألمر مثير للدهشة بالفعل، أن تتبرع، بالقول فقط، دول بأموال تحت عنوان 
عدم وصول هذه األموال إلى الغزاويين، الذين يموت جرحاهم لحد اليوم بسبب نقص الدواء والعالج، 
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يخ اإلسرائيلية يوميا، والذين يسجنون جماعيا عبر إغالق المعابر والذين ال يزالون يتعرضون للصوار
، ولكنهم تحدثوا عن إعمار غزة في »يريدون أفعاال وليس أقواال«عليهم بموافقة دولية من قبل الذين 

، التي لم تصل فعليا إلى األطفال، الذين ما زالوا »إنسانيتهم«تصريحاتهم الرنانة، التي هدفت إلى إظهار 
عراء، واألمهات الثكلى اللواتي لم ينتشلن بعد جثث أطفالهن من تحت ركام بيوتهن، التي دمرت في ال

ما الذي يعني األم التي تستيقظ كل صباح باحثة عن مأوى وحمام ومياه ساخنة . فوق رؤوسهن وهن نيام
 بكرامة وكبرياء، ما ووجبة ألطفالها، الذين لم يقتلوا بعد، ومدرسة آمنة ترسلهم إليها، ووجبة غذاء تعدها

شاهدوها تذكر على الشاشات، ولكن » خمس مليارات دوالر«الذي يعني هؤالء كل ذاك الحديث عن 
الضحية به في محاولة » باعتراف«قفص غزة ما زال محكما، وما زال السجان اإلسرائيلي يطالب 

 .لتضليل العالم وتعريف الضحية وكأنها المعتدي
، برفع الحصار فورا، وفتح المعابر، ولكن هل »فعال«وليس » قوال«الب صحيح أن مؤتمر المانحين ط

الغارات اإلسرائيلية ال تزال تقتل الفلسطينيين يوميا، منذ . يرفع الحصار وتفتح المعابر بالقول أم بالعمل؟
ما يسمى بوقف إطالق النار، كما أن الجيش اإلسرائيلي يدمر عشرات المنازل في القدس والضفة وغزة، 
وتحول عوائل بأكملها إلى الجئين لينضموا إلى ماليين الالجئين الفلسطينيين، الذين سلبت إسرائيل منذ 
ستين عاما أرضهم ومنازلهم وحريتهم ودمرت حياتهم، ومن ثم يطلب ممثلو اإلدارة األميركية الجديدة، 

ف بدولة ما تزال تقتلهم ، من ضحايا القمع واالحتالل اإلسرائيلي االعترا»التغيير«التي رفعت شعار 
 .يوميا وتفرض عليهم الحصار وتحرمهم من الحرية واالستقالل

فعال وباألعمال وليس » التغيير«ضحايا القمع اإلسرائيلي هؤالء يطالبون أيضا إدارة أوباما بأن تمارس 
روب عن سياسات بوش فيما يخص الفلسطينيين، وهي سياسات نشرت الح» التغيير«باألقوال، فأين هو 

قبل أن » بإسرائيل«إن معزوفة شرط اعتراف حماس والفصائل . والكراهية والقتل في الشرق األوسط؟
توافق الواليات المتحدة على االعتراف بها كجزء من الحياة السياسية الفلسطينية، هو ذريعة الستمرار 

مضي قدما في االستيطان، ، وتبرر لقيام إسرائيل ال»تغيير«السياسة األميركية على ما كانت عليه دون 
 .وهدم المنازل وتدمير أي فرصة لتحقيق السالم في الشرق األوسط

لغة األفعال «إذا كان المعيار األميركي، كما يقول ويكرر دائما المسؤولون في اإلدارات المتعاقبة، هو أن 
« و» ق اإلنسانحقو«و » الحرية«و » السالم«فلنضع على المحك أقوالهم عن » تعلو على لغة األقوال

فمتى سنرى أعماال أميركية تعترف بحق الشعب ! ، والمحك هو أعمالهم تجاه الفلسطينيين»الديمقراطية
 .الفلسطيني في الحرية والحياة والوجود؟

سواء حاورت الواليات المتحدة هؤالء على األرض، أم لم تحاورهم، فهذا لن يلغي وجودهم كجزء هام 
ني، الذي لن يختفي، الذي سيظل يقاوم رغم حروب اإلبادة اإلسرائيلية، التي من النسيج الوطني الفلسطي

  .تشن عليه، إلى أن يستعيد حريته وحقه المشروع في أرضه ودولته المستقلة
  16/3/2009الشرق األوسط، 
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  ياسر الزعاترة
 نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية ونحن نستمع بشكل        منذ أسابيع ، تحديدا منذ مالمح فوز اليمين بزعامة        

الذي يلتزم به المجتمع الدولي وعلى رأسه اإلدارة األمريكيـة ، فـي مقابـل              " حل الدولتين "يومي لموال   
  ".السالم االقتصادي"تنصل نتنياهو من الحل المذكور وحديثه عن 

أكثر ترددا خالل فترات معينـة ، أعنـي         نتذكر هنا معزوفة مشابهة ترددت طوال عقود ، وكانت تغدو           
معزوفة الدولة الفلسطينية التي كانت في بعض المراحل األكثر ترددا في األروقة السياسية ، ولـو كـان                  
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حاضرا في تلك الفترات كما هو حاله اآلن ودخل إليه أي أحد بمصطلح الدولـة               " غوغل"محرك البحث   
  .ر ترددا في وسائل اإلعالم المكتوبةالفلسطينية ، أو دولة فلسطينية لوجده األكث

والحال أن المصطلح إياه ، بشقيه القديم والجديد كان البديل الذي اخترعه العقل الصهيوني للتخلص مـن                 
مصطلح التحرير ، تحرير األرض ، ألن األصل هو قيام الدولة بعد تحرير األرض ، أما هنا في الحالة                   

ن الدولة هي عنوان التناقض مع مسار تحرير األرض ، بـدليل أن             الفلسطينية ، فقد انقلب المسار ، إذ أ       
عقودا من تكرار ذلك المصطلح لم تفرز إال مزيدا من قضم األراضي ، ال سيما خالل الفترات التي كان                   

  .فيها حزب العمل واليسار مسيطرا على السلطة في الدولة العبرية
ير األرض هو المقدمة الطبيعية إلقامة الدولة على أي         هكذا إذن انقلبت المعادلة ، فبدال من أن يكون تحر         

، أصبح طرح الدولـة     " دولة أوسلو "جزء يتم تحريره بالفعل ، وليس إدارته بإذن االحتالل كما هو حال             
تسهيال اللتهام األرض وتهويد القدس ، وكانت النتيجة أن عاد إلينا القوم رافعين شعار ضرورة القبـول                 

كان ذلك هو تبرير مرحلة أوسلو بكل ما انطوت عليه مـن            .  االستيطان كل شيء   بأي شيء قبل أن يلتهم    
  .بؤس

اليوم نعود إلى ذات المعزوفة ، فبدال من مسار المقاومة الذي يفضي إلى تحرير األرض التي تقام عليها                  
ل وهم الدولة ، وهذه المرة بمـسمى حـل الـدولتين ، عبـر القبـو               : الدولة ، يراد لنا أن نطارد وهمها      

  .باستحقاقات السلطة وخريطة الطريق التي تنص على حماية أمن االحتالل وانتظار عطائه
كان على مسار السلطة الجديدة التي ورثت عرفات أن تباشر هذه المهمة الجديدة ، وصوالً إلى الدولـة ،         

نتخابات حتى لو كانت مؤقتة ، بحسب طرح شارون ، ولذلك وافقوا ، بل سعوا إلى إشراك حماس في اال                  
كي يأخذوا الشرعية االنتخابية ويمضوا في طريقهم نحو ذلك الحل من دون وجع رأس اسمه مقاومـة ،                  
فكانت النتيجة المعروفة التي عطّلت اللعبة وصار من الضروري إضاعة الكثير من الوقـت لالنقـالب                

  .اديقعليها بمساعدة المجتمع الدولي الذي يتشدق بشعارات الديمقراطية واحترام الصن
اليوم يباع علينا حل الدولتين ، وتغدو تسيبي ليفني ، عميلة الموساد وخريجة الليكود ، هـي الحريـصة                   
علينا نحن الفلسطينيين ، وكان علينا أن نبتهل إلى اهللا ، فضال عن أن نقدم بين يـدي ابتهاالتنـا بعـض                      

مذكور ، ألن رقصة التانغو ال      الصدقات كي تنجح في المعركة االنتخابية ، ولنمضي سويا صوب الحل ال           
  .بد لها من شريكين كما يقال

إنهم يبيعون علينا الوهم ، وقصة الدولة ، تماما كما هي قصة الدولتين هي الوهم بعينه ، إذ ال يكفـي أن                      
 في المئة من فلسطين حالال زالال للعدو ، بل ال بد من تنـازالت أخـرى عـن                   78القوم قد تنازلوا عن     

أهمها على اإلطالق ممثلة    (من مبادلة األرض    : وقصة الدولة هي لتمرير تلك التنازالت     بعض ما تبقى ،     
، إلى  ) الغور(أو تأجير بعضها    ) في مناطق الكتل االستيطانية في الضفة مقابل أخرى في صحراء النقب          

ـ    ) أكثر من نصف الشعب في الداخل والخارج      (التنازل عن السيادة وقضية الالجئين       ول ، فضال عن القب
  ).لم يقدم لهم ذلك الفتات بعد ، وهم ينتظرونه على أحر من الجمر(بالفتات في مدينة القدس 

إنهم يريدوننا أن ننسى ذلك كله ، ومعه أن حرص الصهاينة على هذا الحل إنما يـأتي لـشطب خيـار                     
حدة الـذي قـد     المقاومة بالكامل من القاموس الفلسطيني ، إضافة إلى تجنب العودة إلى طرح الدولة الوا             

  .يشكل إزعاجا للدولة العبرية ، بصرف النظر عن الموقف منه أو نتائجه العملية
  16/3/2009الدستور، 
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  عزمي بشارة
كنا رأينا أن تسلسل األحداث من العدوان على لبنان وحتى العدوان على غزة واالنطباع الذي خلفته فـي                  

  .فوس وعزلة قوى التسوية شعبيا، تصلح كلها أساسا لمراجعة نهج التسوية ولمحاصرته عربياالن
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ولكن طبعا ال مفر من التساؤل عن جاهزية القوى المعارضة للتـسوية القتنـاص الفرصـة التاريخيـة                  
 فـي   لمراجعة التسوية، وعدم الخضوع بسرعة لمحاوالت االحتواء الجارية، إذ يبدو أن أميركا وحلفاءها            

الغرب والشرق يتعرضون لنفس توارد األفكار، ولكن على شكل هواجس أو مخاوف مـن ضـياع إرث                 
التسوية، وتشهد المنطقة هجمة أميركية غربية دبلوماسية منذ مؤتمر شرم الشيخ إلعادة اإلعمار وحتـى               

  .اليوم
 الفلسطينية وحدها عـاجزة     كانت اإلدارة األميركية السابقة قد وصلت إلى استنتاج مفاده أن قيادة السلطة           

عن الولوج إلى صفقة حل دائم مع إسرائيل بشروط األخيرة وعن ضبط الساحة الفلسطينية فـي الوقـت                  
  .ذاته

الدول العربية التابعة لها على أخذ دور أكثر فاعلية وأكثر صـرامة فـي دعـم عمليـة                  " شجعت"ولذلك  
وفي مناهضة ومحاصرة نهج المقاومـة فلـسطينيا        التفاوض الجارية وتقوية األجهزة األمنية الفلسطينية،       

  .لكنها لم تأخذ مصالح الدول التابعة لها بعين االعتبار. وكان لها ذلك في أنابوليس وغيرها. وإقليميا
خـذ مـثال    . كما أنها دفعتها إلى صدامات جعلتها في حالة دفاع دائم عن النفس على مستوى رأيها العام               

، 2008آذار  /، ومقاطعتها غير المفهومة لقمة دمشق فـي مـارس         2006 موقفها إبان الحرب على لبنان    
  ..ومشاركتها في محاصرة قطاع غزة، وموقفها من قمة غزة في الدوحة

وبما أنه لكل زمان دولة ورجال، فقد برز في إطار هذه المهمات من داخـل الـنظم القائمـة شـخوص                     
مع إسرائيل  " نضالية"عد للتورط في شراكة     وشخصيات وأجهزة ومثقفون ووجوه إعالمية من النوع المست       

  .وأميركا في مقاومة نهج المقاومة
ولكن بنية األنظمة وثقافتها وثقافة أتباعها برمتها تتناقض مع مفهوم المقاومة والنـضال بمـا فيـه مـن                  

فهي غير مبنية ألي نضال ال من أجل ذاتها، وال          . تضحية ومجازفة، حتى لو كانت مقاومة ضد المقاومة       
  .ن أجل أميركا وإسرائيلم

وقد ثبت ذلك في فشل االنقالب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى األكثرية التشريعية المنتخبة في غزة،                
هذا هو الفرق الذي يفصلها مثال عن القوات اللبنانيـة          ..  في بيروت  2008أيار  /كما تجلى في بداية مايو    

  .اليمينية في الماضي
كانت مليشيات طائفية مستعدة ليس فقط للقتل       . ضد المقاومة الفلسطينية  " ناضلةم"فقد كانت األخيرة فاشية     

وارتكاب الجرائم كحال القوى الحالية، بل أيضا للموت في سبيل هدف طائفي على نمط القوى الفاشـية                 
 ولكـن هـذا الـشكل   . اليمينية في إيطاليا وإسبانيا إبان الحرب األهلية هناك في ثالثينيات القرن الماضي  

انتهى وحلت محله قوى ال تتورع عن ارتكاب الجرائم ولكن بلغة اإليجار واالستئجار واالستزالم بالمال               
  .عدا ونقدا

في طريقه إلى التغير،    " من ليس معنا فهو ضدنا    "بعض الدول العربية أدرك بسرعة أن الشعار األميركي         
  .اسة األميركية الجديدةفاتخذ موقف الحذر وعدم ولوج صدامات، وذلك بانتظار تبلور السي

وتـتلخص  . أما النظام في مصر فكان لحظة التحول في السياسة األميركية متورطا في معركة معاكـسة              
هذه في إقناع الواليات المتحدة والغرب بأنه ال شيء ممكن على المـسار الفلـسطيني اإلسـرائيلي دون                  

في الذي يفرض هذا النظام على قطـاع        دوره، وبقي متورطا في هذه المعركة خاصة إزاء الواقع الجغرا         
  .غزة

وقـد  . وما زال هذا النظام يرى في استيعاب الغرب لهذه الحقيقة مصدر قوة له في االصطفاف اإلقليمي               
  .وصل ذروة تورطه في محاصرة غزة، وأثناء الحرب األخيرة عليها

كما ..  الدور المصري  وقد استغل الواقع الجغرافي لتحقيق أكبر التفاف رسمي عربي ودولي ممكن حول           
استغل تبعات الحرب في فرض الحوار على مضض وبوصاية تشمل إلقاء المحاضرات بـين القيـادات                
الفلسطينية عن واجباتها وعن مصلحة الشعب الفلسطيني، في حين يعرف الجميع ما يشعر به الجميع وهم                
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د بتكسير أرجل لمن يخرق الحصار      المسافة من التهدي  . يستمعون إلى هذه المحاضرات المبثوثة تلفزيونيا     
  .وحتى وعظ الفلسطينيين بشأن مصلحتهم الوطنية هي مسافة بعيدة جدا

أعلنت اإلدارة األميركية الجديدة مرارا أنها ترى المنطقة من منظور األمن اإلسرائيلي فيما يتعلق بإيران               
حق إسرائيل أن تحظى بـاألمن      فهي ترى أن    . وتخصيب اليورانيوم، وكذلك فيما يتعلق بمقاومة االحتالل      

من حقها أن تكون دولة محتلة وآمنة في الوقت ذاته، ومن واجب العرب أن              . غير مرتبط بإنهاء االحتالل   
يجلسوا بهدوء في المخيمات وتحت االحتالل وتحت الحصار ويتابعوا نشرات األخبار حول المفاوضـات              

  .وأن يحتفوا بتعيين ميتشل ويتسلوا بسلسلة نسبه
 اإلدارة الجديدة أن السلطة الفلسطينية أثبتت نفسها في ضبط األمن في الضفة خالل الحرب علـى                 وترى
كما ترى إسرائيل ذلك وتعتبره أولَّ حصاد جدي ألوسلو، وإثباتا الدعاءاتها السابقة بشأن عدم جدية               . غزة

  .عرفات في مسألة التنسيق األمني
تيال عرفات، وتغيرت طبيعة وعقيدة األجهزة، وطبيعة التنسيق        لقد تغيرت طبيعة القيادة الفلسطينية منذ اغ      

هذه سـلطة تـستحق الـدعم بـرأي         . بعد أن توقفت إسرائيل عن أن تكون عدوا وأصبحت شريكا فعليا          
ولكن الدعم المقصود ال يرقى إلى تلبية مطالب الـشعب الفلـسطيني، بـل              . الواليات المتحدة وإسرائيل  

  ".بناء القدرة والكفاءة"مني، وهو ما يسمى يقتصر على الدعم المالي واأل
نفس اإلدارة األميركية الجديدة ترى أن إقناع الدول العربية بدعم القيادة الفلسطينية التابعة ينـسجم مـع                 

  :إضعاف محور المقاومة ولذلك شروط
  . أخذ مصالح الدول العربية التابعة بعين االعتبار-1
 اليورانيوم مع التلويح الجدي بالعقوبات، قبـل اللجـوء إلـى             محاورة إيران إلقناعها بوقف تخصيب     -2

وهذا يتطلب بناء جبهة عربية إسرائيلية ضد إيران، كما يتطلب محاورة الدول العربية             . الخيار العسكري 
  .، وقد يتطلب ذلك أخذ مصالحها بعين االعتبار إلى درجة محددة سلفا"الواقعة تحت التأثير اإليراني"

د مصالح هذه الدول في إطار التعاون ضد إيران من جهة كمصلحة إسرائيلية ولغرض               من أجل تحدي   -3
  .حل القضية الفلسطينية حال شامال يجب وضع خارطة طريق إقليمية جديدة

الفلسطينية وتحضنها، ولكنها أوسـع وأشـمل وتأخـذ         " خارطة الطريق " هذه الخارطة اإلقليمية تدعم      -4
سوريا وغيرها، وذلك بمقابل واضح طبعا هو التخلي عـن إيـران            مصالح دول مثل مصر والسعودية و     

  .ومع أخذ الواقع اللبناني الجديد بعين االعتبار.. وعن نهج المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق
جديدة للسنوات القادمة، بغض النظر إن عبر عنها في نص يحمل هذا            " خارطة طريق " نحن إذا أمام     -5

ليس حال دائما أو غيـر دائـم، وال         . سوف يتمخض عنه التحرك األميركي الجديد     هذا ما   . العنوان أم ال  
  .جديدة قد تتضمن ذلك" خارطة طريق"انسحابا من الجوالن، بل 

وسوف تـشغلنا   . وسوف تصاحبنا هذه الحركة للتوصل إلى الخارطة الجديدة، وليس للتوصل إلى حلول           
 داث عظيمة الشأن مثل تجدد المقاومة والحـروب وغيرهـا         طيلة األعوام القادمة، اللهم إال إذا قطعتها أح       

.(...)  
 14/3/2009الجزيرة نت، 
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