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  بانتظار قرار حكومة أولمرتف  متمسكة بشروطها إلتمام صفقة األسرى والمفاوضات تتوقحماس .1

ان المفاوضات غير المباشرة التي ، جيهان الحسينيعن مراسلتها القاهرة من  17/3/2009 الحياة، قالت
في شأن ملف االسرى، توقفت امس بسبب تمسك » حماس«تجري في القاهرة بين اسرائيل وحركة 

ي انتظار قرار سياسي من الحكومة ، وان الصفقة ف) اسيرا450(الحركة باطالق قائمة االسرى كاملة 
الذي يقوده القيادي في » حماس«ان وفد » الحياة«وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ  .االسرائيلية

ما يزال مصراً على اطالق كل األسرى المدرجة اسماؤهم «أحمد الجعبري » كتائب عز الدين القسام«
  .»على القائمة التي سلمت الى المصريين

قدما «ان الموفدين االسرائيليين ابلغا القاهرة انهما » الحياة»قالت مصادر مصرية موثوقة لـمن جانبها، 
من حكومة ايهود اولمرت » قرار سياسي«بحاجة الى » حماس«، وان مطالب »اقصى ما يمكنهما

ورأت أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة الى الصفقة، مشككة في فرص . القرارها
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وكانت أطقم إعالمية تابعة للتلفزيون اإلسرائيلي . على مطالبها» حماس«توصل إلى إنجاز أمام إصرار ال
  .وصلت الى القاهرة أول من أمس تحسباً إلبرام الصفقة

علمت من مصدر أمني مصري رفيع " الغد"، أن القاهرة من  17/3/2009 الغد، األردن، وأضافت
ن االسرائيليين أسفرت عن موافقة الجانب االسرائيلي على زيادة المستوى أن المحادثات مع المسؤولي

 . كما أعلنت تل أبيب سابقا250 أسير بدال من 300األسرى الذين تريد حماس اإلفراج عنهم ليصل إلى 
وأضاف المصدر أن إسرائيل وافقت كذلك على إطالق سراح األسرى على ثالث مراحل بواقع مائة في 

وأشار  . أسيرا في كل مرحلة150 أسيرا بواقع 450س تصر على إطالق كل مرحلة، إال أن حما
المصدر إلى أن كال من يوفال ديسكين وعوفر ديكل أكدا للوزير عمر سليمان أن رئيس الوزراء 
االسرائيلي إيهود أولمرت يريد أن ينهي ملف األسير جلعاد شاليط قبل مغادرته السلطة، لذلك أبدت تل 

  ".الملطخة أياديهم بدماء إسرائليين" أسير من 300تها للعدد إلى أبيب مرونة في زياد
 450من جانبه، قال خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس إن الحركة تصر على إطالق سراح 

أسيرا فلسطينيا مقابل إطالق جلعاد شاليط، ولكن هذا يتضمن عدة شروط، منها أال يبعد من يتم إطالق 
  .ضي الفلسطينيةسراحهم خارج االرا

اسرائيل اتهمت حركة حماس بتشديد موقفها في المفاوضات  أن 17/3/2009 بي بي سي وذكر موقع
وذكر بيان مقتضب صدر عن . التي جرت في القاهرة بوساطة مصرية حول تبادل االسرى بين الطرفين

سرائيليين الى القاهرة مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت ان االخير التقى المبعوثين اال
وجاء في البيان الذي اصدره مكتب رئيس الحكومة . عوفر ديكل ويوفال دسكن واطلعاه على محادثاتهما

شددت موقفها، وتراجعت عن العديد من التفاهمات التي جرى التوصل اليها في "االسرائيلية ان حماس 
ي تقدمت بها اسرائيل في جولة السنة االخيرة، ورفعت سقف مطالبها رغم العروض السخية الت

  ." المفاوضات الحالية
نفت اتهامات الكيان " حماس"حركة أن  ،بيروت من 17/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم  وأورد

الصهيوني لها بالتشدد في صفقة تبادل األسرى، وطالبتها بتقديم عرضٍ واضحٍ لإلفراج عن الجندي 
في لبنان في " حماس"وأكد أسامة حمدان ممثل حركة .  اد شاليطاألسير لدى المقاومة الفلسطينية غلع

ردا على االتهامات الصهيونية، أن حكومة الكيان عاجزة عن ) 3-17(تصريحات صحفية اليوم الثالثاء 
منذ اللحظة األولى ألسر الجندي الصهيوني، مشيرا إلى أن " حماس"تلبية المطالب التي أعلنتها حركة 

. يونيين إلى القاهرة لبحث ملف تبادل األسرى لم يقدما أي جديد خالل زيارتهما األخيرةالمبعوثين الصه
بدا أنهما عمال على : "، قائالً"حماس"وأوضح حمدان أن كل ما عرضاه هي أمور سبق أن رفضتها 

قد تكون مضطرة للقبول بأي عرض قبل مجيء الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين " حماس"أساس أن 
 أسيرٍ كدفعة أولى، لكن 400وأضاف حمدان أنه تم التوصل سابقًا إلى اتفاق على إطالق ". ونتنياه

الجانب الصهيوني لم يقدم تعهدا واضحا بذلك، كما طالب بإبعاد بعض المعتقلين بشكل نهائي عن 
  .قاألراضي الفلسطينية، كما رفض اإلفراج عن بعض آخر، وهو ما لم يكن واردا في االتفاق الساب

  
  عباس يؤكد وجود تقدم في الحوار الفلسطيني .2

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس حصول تقدم في حوارات الفصائل :حامد جاد - القاهرة،غزة
وشدد عباس خالل اجتماعه في رام  .الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لتحقيق مصالحة وطنية

الشعبية واالتحادات والنقابات المهنية برئاسة مفوض عام اهللا مع وفد المجلس األعلى للمنظمات 
الذي "المنظمات الشعبية عثمان أبو غربية على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخلي 

  ".أضر بالقضية الفلسطينية
  17/3/2009الغد، األردن، 
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   واليتهاوال أرغب بأي منصب بعد نهاية" إنقاذ وطني"حكومتي حكومة : فياض .3

قال رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض إن حكومته كانت بمثابة حكومة إنقاذ : رام اهللا
وطني، بكل ما للكلمة من معنى، بعد أن تولت مهامها في واحدة من أكثر المراحل صعوبة، وخطورة في 

باالنقالب على السلطة في "ماس التاريخ الفلسطيني، والتي شهدت حالة من االنقسام، إثر قيام حركة ح
ولم . ، حيث تمكنت الحكومة من القيام بمهامها بكفاءة ونزاهة ومسؤولية وطنية عالية، حسب قوله"القطاع

ينف فياض خالل لقاء جمعه بعدد من الكتاب واإلعالميين في مكتبه برام اهللا، أن تكون استقالة حكومته 
لسطينية، وإقليمية، مؤكدا عدم وجود رغبة لديه بتولي أية جاءت بفعل تداخل عدة عوامل إسرائيلية وف

، معربا عن أمله 31/3/2009مهام رسمية أو غير رسمية، بعد أن تدخل استقالة حكومته حيز التنفيذ في 
  . بنجاح الحوار الوطني في القاهرة، وطي صفحة االنقسام

االعتقال يتم على خلفية أمنية، بمعنى "ونفى فياض أن تكون حكومته تمارس االعتقال السياسي، وقال إن 
مخالفة قانون السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي قضية ال نقاش فيها، وهي واضحة، أو مخالفة السياسة 
المعتمدة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بمعنى أن هناك سياسة معتمدة من قبل السلطة قائمة على 

... ه نضال شعبنا، وصوالً إلى تحقيق أهداف المشروع الوطنيعدم ممارسة العنف حالياً كوجه من أوج
هناك قرار بهذا الشأن وهذه سياسة، وبالتالي عندما يتم اعتقال من هذا النوع فإنه اعتقال على خلفية أمنية 

أليست هناك تهدئة : متسائالً" وليس على خلفية سياسية؛ ألن الرؤية التي وضعت السياسة لها مبرر أمني
  . ، حسب قوله" غزة؟ لـماذا التهدئة في غزة مشروعة والتهدئة في الضفة الغربية خيانة عظمىفي قطاع

  16/3/2009قدس برس، 
  

   من التعامل مع حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة ضد السالمهاعن قلقتعرب السلطة  .4
ومة تصريف في حك [أعرب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية : دينا إبراهيم بكر-بروكسل 
 عن قلق الفلسطينيين وكذلك المجتمع الدولي من التعامل مع حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة ،]األعمال

 وزيادة بناء المستوطنات وهدم منازل ، وال تعرف التفاوض وأدواتها هي استخدام القوة،ضد السالم
ي األراضي المحتلة منذ  مرة ف40  أن عدد المستوطنات تضاعفإلىوأشار المالكي . الفلسطينيين

الغيط في بروكسل بالترويكا   أبو ووزير الخارجية المصري أحمدجاء ذلك عقب لقاء المالكي. 2007عام
 الذي تتولي بالده الرئاسة الحالية لالتحاد ،األوروبية الممثلة في كارل شوارزنبرج وزير خارجية التشيك

 وبنيتا فريرو فالدنر المفوضة ، الخارجية واألمنية للسياسةاألعلى وخافيير سوالنا الممثل ،األوروبي
  .األوروبية للعالقات الخارجية

  17/3/2009األهرام، 
  

  دولي لفك الحصارعربي ولجنة كسر الحصار التابعة للحكومة المقالة تدعو إلى تحرك  .5
أمس إلى دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة : وكاالتال –غزة 

تحرك دولي عاجل لفتح معابر قطاع غزة وكسر الحصار وإلى تكثيف األنشطة والفعاليات المنددة 
نريد تحرك دولي عاجل لفتح المعابر وكسر : "وقالت اللجنة في بيان صحفي. بمواصلة إغالق المعابر

برية إلى غزة إن وصول السفن البحرية والقوافل ال: "وأضافت". الحصار المجحف المفروض على غزة
  ".هو بمثابة دق مسمار في نعش الحصار

ودعت اللجنة الحكومية األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء الخارجية العرب إلى 
األشقاء العرب بالتحرك "كما طالبت . المبادرة بالوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر

، داعية مصر إلى كسر الحصار عن قطاع غزة " القوافل إلى غزةالجريء والعاجل على وقع وصول
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 .وفتح معبر رفح وإنهاء معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني وفتح األفاق واسعة أمام الشعب الفلسطيني
وحذرت من خطورة الوضع في قطاع غزة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وحملت العالم 

زمة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة بسبب عدم فتح معبر رفح ومنع الصامت جزءا كبيرا من األ
  .قافالت اإلغاثة من الدخول بسهولة

  17/3/2009الدستور، 
  

   على األزمة النقدية في غزةاإلبقاء االحتالل يتعمد :سلطة النقد الفلسطينية .6
على أزمة السيولة النقدية في تتعمد اإلبقاء " إسرائيل"أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أمس، أن : )ا.ب.د(

وقال  .البنوك العاملة في قطاع غزة بما أدى إلى تأخير صرف أجور الموظفين العموميين لمدة أسبوعين
" إن الجانب اإلسرائيلي لم يعط موافقته على إدخال السيولة النقدية للبنوك"محافظ سلطة النقد جهاد الوزير 

عوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والعديد من الجهات موضحاً أن سلطة النقد خاطبت مؤخراً مب
، "إال أن األخير لم يستجب لهذه الجهود"المانحة من أجل التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي لحل األزمة 

 مليون شيقل شهرياً، الفتاً إلى أن 250ونوه بأن تغطية رواتب الموظفين في غزة تقتضي توفير نحو 
بتسهيل دخول نحو مائتي مليون شيقل كحد أدنى " اإلسرائيلي"في وقت سابق الجانب سلطة النقد طالبت 

  .لمعالجة نقص السيولة النقدية
  17/3/2009الخليج، 

  
  هنية يقدم مساعدة مالية للجامعة اإلسالمية لمعالجة أزمتها .7

لية لعالج األزمة قرر إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، منح الجامعة اإلسالمية مساعدة ما :غزة
التي تمر بها الجامعة منذ أكثر من عام، مؤكداً حرصه الكبير على استمرارية العملية األكاديمية في 

جاء ذلك خالل لقاء عقد، أمس، بين وفد من مجلس أمناء الجامعة  .الجامعة، وكل الجامعات الفلسطينية
  .اإلسالمية وإدارة الجامعة ونقابة العاملين، أمس، وهنية

واستعرض الوفد مع هنية ما تعانيه الجامعة من أزمة مالية متراكمة، بسبب عدم قدرتها على زيادة 
األقساط الدراسية منذ أكثر من عشر سنوات مراعاة لظروف الطلبة وأهالي قطاع غزة، وبسبب وقف 

حرمت صرف مخصصات الجامعة اإلسالمية من السلطة، والمقررة من قبل مجلس التعليم العالي، حيث 
  .الجامعة من حصتها منذ أكثر من عام كامل

من جانبه، أكد هنية على أهمية مراعاة الظروف القاسية التي يعيشها الطلبة وأهلهم بسبب الحصار 
ووعد هنية الجامعة بتقديم مساعدة مالية لها، . اإلسرائيلي الظالم، والعدوان الذي تعرض له قطاع غزة

. مبدياً اهتمامه بمساواة العاملين بالجامعة بزمالئهم في الجامعات الفلسطينيةلمعالجة األزمة التي تمر بها، 
  .وشدد على أهمية الدور الذي تؤديه الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة لبناء المجتمع

سيكون لهذه المساهمة دور هام "بدوره، شكر وفد الجامعة اإلسالمية مبادرة رئيس الوزراء، مؤكدين أنه 
فيف من حدة األزمة المالية التي تمر بها الجامعة، وتدعيم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه في التخ

  ".طلبتها وتجاه العاملين فيها، وكذلك تجاه دورها وخدماتها للمجتمع الفلسطيني
  17/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  دويك ونواب حماس يشيدون بجهود جاالوي .8

 عزيز دويك، ونواب حماس المختطفون في . التشريعي المختطف دأشاد رئيس المجلس :الضفة الغربية
سجون االحتالل ونوابها في الضفة الغربية بجهود النائب البريطاني جورج جاالوي على جهوده التي 

شريان "يبذلها في سبيل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها حضوره مع قافلة 
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وبحسب رسالة للنواب فإن النائب جاالوي ورفاقه الذين شاركوا في قافلة  .ر عن غزةلفك الحصا" الحياة
إن هذه " :وجاء في الرسالة. قد ارتقوا إلى مكانة عالية وتقدير عاٍل من شعبنا الفلسطيني" شريان الحياة"

من تخاذل فيه المكانة لن ننساها أبد الدهر وسيبقى الشعب الفلسطيني وفياً لكل من وقف إلى جانبه في ز
وأشاد النواب في  ".كثيرون عن نصرة األطفال المحاصرين، أو إيقاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين

رسالتهم بهذه الجهود، كما تقدموا بدعوة للنائب جالوي لتكثيف جهوده وحشد جميع الطاقات الممكنة 
  .إلنهاء معاناة أبناء شعبنا

  17/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "ألنها أمل األسرى" يطالب آسري شاليط التمّسك بشروطهم نة األسرى في التشريعيرئيس لج .9
 أكد المجلس التشريعي الفلسطيني دعمه وإسناده لفصائل المقاومة الفلسطينية اآلسرة للجندي :غزة

اإلسرائيلي جلعاد شاليط في تمسكهم بشروطهم التي وضعوها من أجل اإلفراج عن شاليط، مشيراً إلى أن 
بات أمل مئات األسرى وذويهم من أصحاب المحكوميات العالية والذين امضوا سنوات طويلة في "لك ذ

نحن نؤكد ": "قدس برس" لوكالة "التشريعي" محمد شهاب، رئيس لجنة األسرى في .وقال د ".األسر
أن التمسك ونطالب باسم أهالي األسرى والمجلس التشريعي الفصائل اآلسرة للجندي والمفاوضين بهذا الش

بشروطهم التي وضعوها حتى ال نفجع أسرانا الن هذا أمل الحركة األسيرة وهي شروط مقبولة ويمكن 
وأشار إلى أن كافة  ".تحقيقها، وهذا ثمنا ليس باهظا مقابل شاليط ويجب أن يتحرر هؤالء ويروا النور
لى أن هناك تقدم في المؤشرات التي تصل من القاهرة وتتسرب أيضاً من وسائل اإلعالم تؤكد ع

  .موضوع صفقة تبادل األسرى، وأن هناك استجابة مبدئية من قبل حكومة االحتالل اإلسرائيلي
  16/3/2009قدس برس، 

  
  السلطة الفلسطينية بتهم الفسادبالسجن عامين وغرامة على الرئيس األسبق لهيئة البترول  .10

، أمس، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية حكمت محكمة الصلح في رام اهللا : منتصر حمدان-رام اهللا 
 ألف دينار أردني، بعدما 100على الرئيس السابق لهيئة البترول الفلسطينية، حربي صرصور، بقيمة 

أدانته المحكمة باستثمار الوظيفة العامة والحصول على منفعة شخصية وتهمة االتجار غير المشروع، 
 القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب، في حين برأت إضافة إلى إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو

المحكمة صرصور من تهم إساءة االئتمان واالختالس لعدم كفاية األدلة، كما قررت احتساب مدة التوقيف 
  . من مدة العقوبة2006-8-6 حتى 2006-1-4التي قضاها في السجن من تاريخ 

  17/3/2009الخليج، 
  

  ي تنهي أعمالها وسط خالفات على قانون االنتخابات والحكومةلجان الحوار الفلسطين .11
لجان ، أن غزةوالقاهرة من جيهان الحسيني وفتحي صباح  عن مراسليها 17/3/2009 الحياة، ذكرت

الحوار الفلسطيني الخمس أنهت أعمالها في القاهرة أمس وسط خالفات على قانون االنتخابات وتشكيل 
وانفضت لجنتا .  رحلت إلى لجنة اإلشراف والتوجيه لبحثها والتوافق حولهاالحكومة وبرنامجها، والتي

الحكومة واالنتخابات في ساعة متقدمة من مساء أمس، وغادرت الوفود المشاركة في أعمال اللجان 
الخمس، باستثناء لجنة االشراف والتوجيه التي ستبحث على مدار اليومين المقبلين نقاط الخالف في لجان 

  .ة واالنتخابات واألمنالحكوم
خالل اسبوع حققنا إنجازات غير مسبوقة في ظل أجواء «: نبيل شعث» فتح«وقال القيادي في حركة 

، »ايجابية وروح معنوية عالية ومناقشات جادة ومسؤولية، وليس هناك أي محاولة لتفجير أعمال اللجان
: وأضاف. عتقاده بأنه سيتم تجاوزهاالفتاً إلى أن قضايا الخالفات محدودة للغاية، ومعرباً عن ا
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والحل يحتاج إلى قرار سياسي على ... برنامج الحكومة وتشكيلها: االشكالية تتلخص في نقطتين«
  .»مستوى قيادي وتدخل مصري وعربي

رفضت كل التعديالت التي طرحتها لجنة الصياغة » حماس«أن » الحياة«وكشفت مصادر فلسطينية لـ 
لجنة التوجيه واإلشراف في خصوص كيفية إشراك الفصائل في القرار الفلسطيني المصغرة التي شكلتها 
  . خالل الفترة االنتقالية

واصل أبو يوسف الذي يشارك في أعمال لجنة التوجيه » جبهة التحرير الفلسطينية«وقال األمين العام لـ 
مة التحرير أو تمس باللجنة ال يمكن الموافقة على أي صيغة تستثني إطار منظ«: »الحياة«واالشراف لـ 

التنفيذية وأن نستجب لمطالب حماس، ألن ذلك يعني الموافقة على دعوة رئيس المكتب السياسي لحماس 
  .»خالد مشعل إلى إنشاء مرجعية جديدة

في غزة أن لجنة التوجيه ناقشت امس » الحياة«كما كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في الحوار لـ 
بما «أو أي لجنة اخرى، » قيادة وطنية موحدة«بدالً من تشكيل » قيادة وطنية«ل اقتراحاً يقضي بتشكي

يمكن » مرجعيات جديدة«على عدم ايجاد » فتح«، في ظل إصرار »يضمن عدم المس بمؤسسات المنظمة
ستضم الجميع ويكون لها الحق في اتخاذ » القيادة الوطنية«وأوضحت أن . أن تمس هذه المؤسسات

ضايا الوطنية العليا الى حين تنظيم انتخابات للمجلس الوطني للمنظمة تزامناً مع االنتخابات القرار في الق
، حسب ما تم التوافق عليه في لجنة االنتخابات 2010) يناير( كانون الثاني 25الرئاسية والتشريعية قبل 

  .غير ان لجنة التوجيه لم تتمكن من حسم األمور في هذا الشأن. أول من أمس
 مساء أمس اجتماع للجنة االنتخابات لمعالجة الخالف على قانون االنتخابات، وقال ابو يوسف إنه وعقد

تم االتفاق في اجتماع لجنة االنتخابات على تشكيل لجنة االنتخابات المركزية المشرفة على االنتخابات 
 كما تم االتفاق في بتوافق القوى المختلفة والشخصيات الوطنية، وأن يشكلها الرئيس بمرسوم رئاسي،

اللجنة على أن محكمة االنتخابات التي تتشكل من قاض وثمانية مسؤولين قضائيين آخرين، ستتشكل هي 
األخرى بتوافق القوى المختلفة وبالتشاور، كما اتفقت اللجنة على أن تعقد االنتخابات التشريعية والرئاسية 

وأشار إلى . المقبل) يناير( كانون الثاني 25ز وانتخابات المجلس الوطني في ظل سقف زمني ال يتجاو
  .أن مشروع االنتخابات ظل محل خالف

إن الخالف » الحياة«رمزي رباح لـ » الجبهة الديموقراطية«من جانبه، قال عضو اللجنة القيادي في 
 بين فقط هي التي تتمسك بالنظام المختلط الذي يربط» حماس«يتعلق بقانون االنتخابات، الفتاً إلى أن 

نجحت في انتخابات عام » حماس«وأوضح أن . الدوائر والقوائم كنظام يحكم االنتخابات التشريعية
 مقعداً في 68 في المئة من األصوات حصلت على 40مقابل «:  بموجب هذا القانون، وقال2006

وفقاً للتمثيل النسبي لماذا ال يتم توحيد النظام االنتخابي الفلسطيني الذي يقره الجميع ... المجلس التشريعي
هذا النظام يعتمد التقسيمات اإلدارية «: ، قائال)الدوائر والقوائم(وانتقد النظام المختلط . »المتكامل؟

  .»للمحافظات، ما يعزز االنقسام السياسي والجغرافي
 تريد اعتماد نسبة الحسم في انتخابات» حماس«ولفت إلى أن المسألة األخرى محل الخالف تتعلق بأن 

المجلس التشريعي، فالذي يفوز بمقعد في المجلس التشريعي، يجب أن يتعدى نسبة الحسم المفترضة 
  .حسب المتفق عليه، الفتاً إلى أنه لم يجر حتى اآلن اتفاق على نسبة الحسم

 ينص على اعتماد مبدأ التمثيل 2007أصدر مشروع قانون عام ) أبومازن(وكان الرئيس محمود عباس 
ودافع رباح على نسبة الحسم المطروحة ألنها تضمن أوسع .  في المئة1.5 تكون نسبة حسم النسبي، وأن

  .تمثيل فلسطيني بمشاركة الجميع بحيث ال تحرم القوى والفصائل الصغيرة
لم تطرح نسباً جديدة رسمياً أثناء اجتماعات لجنة االنتخابات، اال أن المصادر » حماس«وعلى رغم أن 

  .  في المئة، األمر الذي ترفضه كل الفصائل االخرى8 أو 7ح رفع النسبة الى قالت إنها تنوي طر
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التي ال تشارك في االنتخابات، تنوي طرح اقتراح برفع النسبة » الجهاد االسالمي«وأضافت أن حركة 
وأشارت المصادر الى أن المسؤولين المصريين ينوون تشكيل لجنة انتخابات مصغرة .  في المئة3الى 

» حماس«و » فتح«الى جانب » الجهاد«و » الديموقراطية«و » الشعبية« من الفصائل، هي من عدد
  .لحسم الخالف في هاتين العقدتين

مصطفى البرغوثي ، أن محمود جمعة عن مراسلها القاهرةمن  17/3/2009 العرب، قطر، وأضافت
سمة من خالل بحث اللجنة العليا حا«األمين العام للمبادرة الفلسطينية قال إن حوار القاهرة دخل مرحلة 

وأشار إلى أن  .»للقضايا المفصلية كقضية النظام االنتخابي وإصالح أجهزة األمن الفلسطينية وغيره
ممثلي الفصائل في لجان الحوار غادروا القاهرة، وأن اللجنة العليا تعكف اآلن على مناقشة الملفات 

عمالها، مؤكدا أن أهم اختراق تم هو االتفاق على إجراء المحالة إليها من قبل تلك اللجان التي أنهت أ
  . االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني

وقال الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس وعضو وفدها إلى حوار القاهرة إن حماس تفضل 
 اإلعمار ورفع الحصار حكومة من الفصائل وبها عدد من المستقلين، وتكون ذات مهام محددة مثل إعادة

اقترحنا أن يكون برنامج الحكومة السياسي هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية «وأضاف  .وفتح المعابر
التي تم تشكيلها عقب اتفاق مكة، وإن رفض هذا االقتراح فإننا نفضل أن تكون حكومة بدون برنامج 

 .»سياسي، خاصة أنها حكومة انتقالية لفترة قصيرة
لنسبة لقانون االنتخابات فنحن نفضل نظام الدوائر، كما هو معمول به في مصر وكثير من با«وأضاف 

دول العالم، إال أن حركة فتح وبعض الفصائل الفلسطينية طرحت نظام التمثيل النسبي الكامل، ولكي 
 .»نوائم بين النظاميين لتالفي عيون كل نظام اقترحنا أن نأخذ بالنظام المختلط

  
  عاهل البحرين ويشيد بدعمه للشعب الفلسطيني مشعل يلتقي  .12

التقى، أمس، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يرافقه وفد من الحركـة مـن                 :المنامة
الداخل والخارج، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى                 

حماس وشعبنا  ن عميق شكره وامتنانه باسم حركة       عاهل البحريني ع  وعبر مشعل خالل لقائه ال     . المملكة
الفلسطيني للموقف المشرف، الذي وقفته البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً في دعم شـعبنا خـالل العـدوان         

وأكد مشعل على حرص حركته على ترتيـب البيـت الفلـسطيني،            . اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة    
نقسام السياسي الذي يسود الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحوار الـوطني            وإيجاد معالجات جذرية لال   

الفلسطيني، الذي انطلق في القاهرة منذ أسبوع يأتي في هذا السياق، مشددا على تمسك حمـاس بثوابـت                  
  .شعبنا الفلسطيني، وعدم التفريط بحقوقه

شعبنا وقضيته العادلة، مـشيراً إلـى أن        ومن جهته، أكد ملك البحرين على موقف بالده الثابت في دعم            
  .البحرين تنظر إلى القضية الفلسطينية على أنها القضية المركزية للبحرين واألمة العربية

  17/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

    تتحدث عن تقدم في قضايا جوهرية بحوار القاهرةحماس .13
، أكدت  "حماس"ومة اإلسالمية   حركة المقا ، أن   القاهرة – غزة  من    17/3/2009 صحيفة فلسطين،    قالت

حصول تقدم كبير في قضايا جوهرية مثل ملف االنتخابات والتي لم يحصل فيها أي تقدم من قبل، مشيرة                  
إلى أن اللجان الخمس أنهت أعمالها أمس، ورفعت بعض القضايا التي لم يتم االتفاق حولها إلـى لجنـة                   

ماس وعضو وفدها لحوار القـاهرة فـي تـصريح          التنسيق العليا، وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم ح       
إن اللجان أنهت أعمالها وبقيت لجنة واحـدة، وهـي لجنـة            : " أمس نسخة عنه  " فلسطين"صحفي وصل   
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التنسيق العليا التي تُشكل من رؤساء الوفود الفلسطينية في القاهرة والمسئولين المصريين باإلضافة إلـى               
  .لهذه اللجنة لبحث القضايا التي رفعت إليها" فتح" وحركة "حماس"أنه تم إضافة عدد من أعضاء حركة 

وفي القضايا المتعلقة بملف االنتخابات، أكد برهوم أنه تم االتفاق على أن اللجنة المركزية التي ستـشكل                 
بحسب قانون االنتخابات، والرئيس هو الذي يشكل اللجنة المركزية المشرفة على االنتخابات ولكن يـتم               

ب مشاورات، موضحاً أنه يجب أن تتم بالتشاور والتنسيق مع القوى السياسية والشخصيات             تشكيلها بموج 
  . الوطنية والحكومة التوافقية لهذه الشخصيات، ومن هذا التنسيق يتم اختيار أعضاء اللجنة المركزية

كـون  وبخصوص محكمة قضايا االنتخابات، أوضح برهوم أنه تم االتفاق على أن تشكل وفقا للقانون وي              
 قضاة وفقاً ألحكام القانون ويعلن عنها بمرسوم رئاسي وأن تنسيب القضاة يـتم مـن                8اختيار رئيس و    

مجلس القضاء األعلى بعد أن يستكمل إجراءات تشكيل هذا المجلس بالتشاور والتوافـق الـوطني وفـق             
  . القانون وبما ال يمس باستقاللية السلطة

، أوضح برهوم أنه كانت هناك مشكلة كبيـرة طـوال فتـرة             أما الموضوع األخير وهو موضع التزامن     
الحوارات ولكن في نهاية األسبوع الفائت تم االتفاق على تـزامن االنتخابـات التـشريعية والرئاسـية                 

، وأن  "2010ينـاير    25والمجلس الوطني الفلسطيني الجديد على أن تجرى بالتزامن في فترة ال تتعدى             
وبين أن هناك قضايا رفعت إلى لجنة التنسيق العالية للبت فيها في األيام             . تتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك   

وهي قضايا جوهرية البت فيها بالتوافق الـوطني سـيقودنا إلـى اتفـاق وطنـي                "المقبلة بشكل نهائي،    
  ".فلسطيني

  قضية الحكومة والمنظمة
 أن األمر الثاني هو المرجعية      وأفاد .وشدد على أن برنامج الحكومة مازال قضية تحتاج إلى توافق عليها          

فعندما يتم االتفاق على تشكيل وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، منذ االتفاق علـى هـذا                "الوطنية،  
األمر وحتى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد هذه فترة مطروح خاللها أن تكون هناك مرجعية وطنية                

 ".طني يتبنى البت في قضايا الـشعب الفلـسطيني        فلسطينية تبت في القضايا الهامة لحين تشكيل مجلس و        
وهي مرجعية تعتبر مؤقتة ولكن فتح تختلف معنا في هذا األمر، فهي تطرح أمراً آخر في إطار                 :" وتابع

قيادة فلسطينية ولكن هناك طرح لدى الفصائل مرجعية مؤقتة، مؤكدا بأن ملف األمن وكيفيـة صـياغة                 
  ".از أدى إلى ظهور وجهات نظر مختلفة بين فتح وحماسأجهزة األمن في الضفة وغزة بشكل متو

الدكتور اسماعيل رضوان ، أن أشرف أبوالهولعن مراسلها القاهرة  من 17/3/2009 األهرام، وأضافت
القيادي في حركة حماس أكد ان كل اللجان رفعت تقارير عن نقاط األتفاق ونقاط االختالف إلي لجنة 

في الحوارات قرروا تدعيم تلك اللجنة برفع تمثيل كل من فتح وحماس الي التوجيه العليا وان المشاركين 
خمسة أفراد لكل فصيل عالوة علي فردين لكل من حركة الجهاد االسالمي والجبهتين الشعبية 

  .والديمقراطية لتحرير فلسطين وممثل لكل فصيل عالوة علي ممثل لمصر
نحصر في مسألة نوعية التمثيل بالمجلس التشريعي واوضح رضوان لمندوب األهرام ان الخالفات االن ت

او مختلط من النوعين وكذلك في البرنامج السياسي للحكومة ) فردي( المقبل وهل هو نسبي أو دوائر
  .عالوة علي مسألة ضرورة تطبيق االصالحات في االجهزة االمنية بالضفة وغزة معا وبشكل متزمن

ن حركة حماس ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني في اختيار وقال الدكتور اسماعيل رضوان لألهرام ا
  .رئيس الحكومة المقبلة وأعضائها والمهم عندها ان يكون هناك رضاء علي تلك الحكومة

  
  التسريبات اإلعالمية بأن حركة فتح توافق على وقف التنسيق األمنيينفي األحمد  .14

تح في المجلس التشريعي الفلسطيني ورئـيس       أكد عزام األحمد رئيس كتلة ف     : القاهرة،  غزة – حامد جاد 
وفد فتح في لجنة االنتخابات أن األجواء كانت إيجابية في اللجان الخمس مما جعل المتحـاورين أكثـر                   

وقال األحمد في مؤتمر صحافي أمس إن لجنـة االنتخابـات شـهدت              .تفاؤال بقرب إنهاء حالة االنقسام    
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س مهام، وهي حتى اآلن أنجزت أربعا منها، وكانـت تعـد   تطورا كبيرا في عملها، حيث أنها كلفت بخم    
نقاطا شائكة، ومن القضايا التي طرحت خالل االجتماعات سابقا جرى المس بصالحية الرئيس وواليته،              
وكذلك جهاز القضاء، مضيفا أنه عندما بدأ النقاش بشكل موضوعي تراجع الجميع عن المس بصالحيات               

فاق باإلجماع على أن تكون االنتخابات متزامنة رئاسية وتـشريعية مـع            الرئيس، وأشار إلى أنه تم االت     
  .2010) يناير( كانون الثاني 25المجلس الوطني قبل 

وأضاف األحمد أنه جرى االتفاق على آلية رقابة خاصة باالنتخابات، على أن تكـون حـسب مـا ورد                   
فة ومنظمـات مجتمـع مـدني،       بالقانون مع التوصية بتوسيع الرقابة على الصعيد المحلي، مـن صـحا           

   .والمشاركة العربية والدولية
وبما يتعلق بتشكيل لجنة محكمة قضايا االنتخابات، أشار األحمد إلى أن حركـة حمـاس حاولـت جـر                   
المتحاورين لقضايا جانبية، مضيفا أن هناك مجلس عدل أعلى قضائي في غزة، ومجلس قضاء أعلى في                

بأن الرئيس  )  من قانون االنتخابات   29(واالتفاق كما جاء في المادة      الضفة، وتم بالنهاية حسم الموضوع      
يشكل اللجنة بتسيب من مجلس القضاء األعلى، وأن يتم تشكيل المحكمة بمرسوم رئاسي، وبما ال يمـس                 
استقاللية السلطة القضائية، الفتا إلى أن مجلس القضاء األعلى ليس موضع خالف ألنـه مـشكل قبـل                  

  .االنقسام
تعلق باالنتخابات، والخالف حول كيف يتم إجراؤها هل وفقا لنظام التمثيل النسبي أم على أسـاس                وفيما ي 

القانون السابق، قال األحمد إن جميع الفصائل حتى القيادة العامة وحركة الجهاد اإلسالمي وافقت على أن                
ورفعت الجلسة لنواصل   تجرى االنتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل، بينما حماس مازالت ترفض ذلك،            

العمل، وال نعرف هل ستبقى حماس على موقفها، أم سيتم حسم هذه المسألة غدا بالموافقة على ما وافقت                  
  .عليه بقية الفصائل األخرى

من جانب آخر، نفى األحمد بشدة التسريبات اإلعالمية بأن حركة فتح توافق على وقف التنسيق األمنـي،             
التنسيق األمني، ونحن قدمنا اقتراحا بأنه ال يجوز ألي جهاز أمني أن يقدم             هناك مفهوم خاطئ عن     "وقال  

معلومات أو يسلم مناضلين من أبناء شعبنا، بل يجب توفير الحماية لهم، ولكن التنسيق وفق االلتزامـات                 
  ".واالتفاقيات الموقعة بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي يمكن شرحها والتفاهم حولها

سف هناك شخصيات فى حماس تهجمت على شخصيات مستقلة تشارك بالحوار معنـا،             لأل"وقال األحمد   
وهذا أثار تحفظ المتحاورين، لذلك نأمل بأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية وااللتزام الـوطني لنـصل                

  ".التفاق قريب ينهي االنقسام، ونحن ننطلق كبلد واحد وسلطة واحدة وليس كبلدين
 أوضح األحمد أنها حسمت بثالثة أجهزة حسب قانون الخدمـة العـسكرية،             وبخصوص األجهزة األمنية،  

بحيث يتبع وزارة الداخلية كل من جهاز األمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة، أما المخابرات العامـة،         
فتتبع الرئيس ورفضنا محاولة حماس اتباعها للحكومة، كما أن األمن الوطني يتبع الرئيس، مشيرا إلى أن                

اس حاولت إيجاد جهاز أمني جديد، ورفضنا ذلك كما رفضنا القوة التنفيذية، وهي كانت غير شرعية                حم
  .حتى قبل االنقسام

وقال إننا اآلن بصدد مناقشة الفترة االنتقالية التي تفصل ما بين إعالن انتهاء االنقـسام وبـدء األجهـزة                   
وصل لصيغة محددة متفق عليها مـع حركـة         األمنية بممارسة عملها على األرض، وحتى اآلن لم يتم الت         

  .حماس
  17/3/2009الغد، األردن، 

  
  وتدخّل مصري وعربي» قرار سياسي« االتفاق في حاجة إلى :هاني المصري .15

رأى االكاديمي المستقل الذي شارك في أعمال لجنة :  جيهان الحسيني وفتحي صباح-القاهرة، غزة 
إذا تمت معالجة القضية «: يكمن في لجنة الحكومة، وقالالحكومة هاني المصري إن الخالف األساسي 
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الجوهرية في لجنة الحكومة، وهي تشكيل الحكومة وتطبيقها وبرنامجها السياسي، فإن االمور ستسير 
، الفتا إلى أن معالجة هاتين القضيتين المركزيتين في لجنة الحكومة تحتاج إلى قرار »نحو االتفاق

اذ يتطلب «، ومرجحاً أال يتحقق ذلك إال بتدخل مصري وعربي »حماس«و » فتح«سياسي من قيادتي 
تعطيل «كان يقوم على » حماس«واضاف ان تكتيك . »األمر بعض الضغوط من الدول العربية الفاعلة

عمل اللجنة والمماطلة وعرقلة رفع القضايا الخالفية إلى لجنة االشراف ألنها ال تريد حلحلة العقد إال 
  .» الحكومة وفقاً لبرنامج حكومة الوحدة الوطنيةبمعالجة برنامج

هناك قضية أخرى تم التطرق اليها، لكنها ما زالت عالقة ولم تتم إحالتها على لجنة االشراف «: واضاف
وأشار إلى أن هذه القضية . »والتوجيه، وهي كيفية تأمين الغالبية لحركة حماس في ظل اعتقال العشرات

 لتباين المواقف، تم استبعادها رغم أهميتها ليس فقط بالنسبة الى حماس لكن لكن نظراً«بالغة االهمية 
خليل الحية طلب مزيدا من التشاور في » حماس«، الفتاً الى أن القيادي في »لجميع القوى الفلسطينية

  .شأنها
وأن طرحت استئناف أعمال المجلس التشريعي بشكل يحفظ لها غالبيتها في البرلمان، » حماس«وقال إن 

يصدر قانون بأنه يحق للنائب المعتقل توكيل نائب عنه، الفتاً إلى أن إسرائيل من خالل االعتقال تتحكم 
في االوضاع «: وأضاف. »لذلك يجب إيجاد صيغة ليؤمنوا غالبيتهم في البرلمان«بالقرار السياسي 

واوضح أن . »ي له خصوصيتهالعادية، النائب ال يمثل إال نفسه، لكن للضرورة أحكام، فالشأن الفلسطين
  .أيدوا هذا األمر»  القيادة العامة-الجبهة الشعبية «كثيراً من المستقلين و 

  17/3/2009الحياة، 
  

  مباحثات الفلسطينيين في القاهرة تدور داخل حلقة مفرغة: أبو ليلى .16
 فلـسطين إن     قالت الجبهة الديمقراطيـة لتحريـر      : نادية سعد الدين ويوسف الشايب     - رام اهللا    -عمان  

الخالفات ماتزال قائمة في لجنتي الحكومة واالنتخابات، فيما أحرزت بعض لجان الحوار المتواصل في              "
  ".إحالة القضايا العالقة في لجنة األمن للجنة وطنية فلسطينية"القاهرة تقدماً، الفتة إلى 

جبهة الديمقراطيـة لتحريـر     ، عضو المكتب السياسي لل    )أبو ليلى (إلى ذلك نفى النائب قيس عبد الكريم        
 .فلسطين، تحقيق أي تقدم ملموس تجاه القضايا المفصلية التي يدور الحوار بشأنها في العاصمة المصرية              

نسخة عنها، أمس أن الحوار مايزال يدور في حلقة مفرغـة           " الغد"وقال أبو ليلى في تصريحات له تلقت        
يـضة والمـساومة، وغلبـة روح المـصالح         بسبب إصرار البعض على اعتماد منطق الصفقات والمقا       

والمكاسب الفئوية والضيقة بدال من المعالجة الجذرية ألسباب األزمة ونتائجها بما يمكن من الوصول إلى               
رزمة حلول متكاملة تعالج كل اإلشكاليات بمنظور المصالح الوطنية العليـا، وتـضمن الوصـول إلـى                 

اعي مستقبل قضيتنا الوطنية في ضوء التحديات والمخـاطر         ترتيبات تجنب شعبنا المزيد من المعاناة وتر      
  .التي تواجهها

وأوضح ممثل الجبهة الديمقراطية في الحوار الوطني أنه كلما تحقق تقدم طفيف في هذه اللجنة أو تلـك                  
يجري التراجع عنه، والبدء مجددا من نقطة الصفر، في محاوالت مكشوفة لفـرض منطـق الـصفقات                 

  .اتالثنائية والمساوم
  17/3/2009الغد، األردن، 

  
   تشكيل حكومة فلسطينية من شخصيات وطنية مستقلة لفترة انتقالية نؤيد": فدا" .17

صالح رأفت عضو لجنة التوجيه واإلشراف " فدا"قال األمين العام لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني : القاهرة
ة مستقلة لفترة انتقالية، وفي حال ال يزال مع تشكيل حكومة من شخصيات وطني" فدا"العليا إن موقف 

تعذر ذلك فانه يوافق على دعم حكومة مختلطة تتألف من تمثيل رمزي للقوى والفصائل على أن ترأسها 
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 أن تلتزم هذه الحكومة الجديدة   في تصريح مكتوب، على ضرورة وشدد. شخصية وطنية مستقلة
 إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وأن تحضر

 1.5 وذلك على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم ال تتجاوز 2010) يناير( كانون ثاني 25في 
  .في المائة

  16/3/2009قدس برس 
  

  نقل معتقل في سجون السلطة إلى المستشفى جراء التعذيب: مصادر في حماس .18
في الضفة الغربية إنه تم نقل أحد أنصار " حماس"ة المقاومة اإلسالمية  قالت مصادر في حرك:رام اهللا

، )جناح الضفة الغربية(الحركة، المعتقلين في سجون أجهزة األمن الخاضعة إلمرة السلطة الفلسطينية 
وأضافت تقول إن المختطَف عماد أنيس نُقل إلى مستشفى .إلى المستشفى جراء تعرضه للتعذيب الشديد

المتواصل على " الشبح"لحكومي منذ يومين تحت الحراسة المشددة، وذلك بعد تعرضه للتعذيب وطولكرم ا
  .، حسب تأكيدها"الوقائي الذين يختطفونه منذ ثالثة عشر يوماً"أيدي محققي 

وذكرت المصادر ذاتها أن أجهزة أمن السلطة في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس اعتقلت اثنين من 
  . في هاتين المنطقتين"حماس"أنصار حركة 

  16/3/2009قدس برس 
   

  نائب إسرائيلي يطالب باغتيال إسماعيل هنية إذا لم يطلق سراح شاليط .19
، أحد حلفاء الليكود في االئتالف الحكومي »االتحاد القومي«أعلن النائب أريه الداد، من حزب  :تل أبيب

ورفض الداد االدعاء بأن . ة بالنسبة إلسرائيلالقادم، أن الصفقة الجاري إبرامها في القاهرة تعتبر كارثي
وقال إن هناك طريقة . إطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين هو السبيل الوحيد إلطالق سراح شاليط

أكثر نجاعة وأقل كلفة، وهي تهديد حماس باغتيال رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، في حال 
وقال الداد، وهو طبيب يحمل درجة . ئيلي األسير، جلعاد شاليطإحجامها عن إطالق سراح الجندي اإلسرا

بروفيسور أكاديمي، إن قادة حماسا يعرفون أن إسرائيل تستطيع اغتيال إسماعيل هنية اليوم، رغم انه 
فلو فهموا أن الحكومة قوية بما يكفي لتوجيه تهديد كهذا، ألطلقوا سراح الجندي اإلسرائيلي . مختبئ

وكان الداد يتكلم من مظاهرة لعدد من العائالت اليهودية . اليط، في غضون ساعاتاألسير، جلعاد ش
الثكلى التي تتظاهر ضد هذه الصفقة، وتطالب بالبحث عن وسيلة أخرى إلطالق شاليط غير طريقة 

 .التفاوض على إطالق مئات األسرى، بدعوى أنهم ال يطيقون رؤية قتلة أفراد عائالتهم طلقاء
  17/3/2009 الشرق األوسط،

  
   تؤجل اجتماع تبادل األسرى إلى اليوم"إسرائيل" .20

اعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت تأجيل اجتمـاع مجلـس           : أحمد رمضان  -رام اهللا   
حركـة  "الوزراء الذي كان مقرراً ان يعقد امس التخاذ قرار نهائي بشأن صفقة التبادل، عقـب رفـض                  

  العرض االخير الذي حمله مبعوثي اولمرت الى القاهرة ) سحما" (المقاومة االسالمية
قالت االذاعة االسرائيلية الرسمية ان رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت اوعـز ليـل األحـد ـ     و

اإلثنين إلى مبعوثَيه في القاهرة رئيس جهاز االمن العام يوفال ديسكين ومسؤول ملف االسـرى عـوفر                 
  .  ساعة أخرى24ا مع كبار المسؤولين المصريين بـ ديكل بتمديد محادثاتهم

  17/3/2009المستقبل، 
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1376:         العدد       17/3/2009الثالثاء  :التاريخ

  عصابة إسرائيلية تنوي اغتيال األسرى الفلسطينيين عقب إطالقهم: "يديعوت أحرنوت" .21
اإلسرائيلية أمس عن أن بعض العائالت      " يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ابة، تهدف إلى متابعة حركة األسرى الفلسطينيين في حـال تـم إطـالق              اإلسرائيلية شكلت مؤخرا عص   
  .سراحهم في إطار صفقة تبادل أسرى من أجل اغتيالهم

تضم عائالت فقدت أبناءها في عمليات      " تنظيما"وقالت الصحيفة، إن هذه العصابة، التي تسميها الصحيفة         
عقد اجتماعات سـرية، وينـوون تـسمية        نفذها فلسطينيون، حسب المزاعم، بدأت في جمع األموال، وت        

  ".العين بالعين"عصابتهم 
ونقلت الصحيفة عن أفراد في هذه العصابة قولهم إنهم يتلقون استشارات من ناشطين سابقين في مؤسسة                
فيزينطال الصهيونية، التي كانت تالحق قادة النازيين في العالم، واستشارات من محامين وخبـراء فـي                

  . ملفات ودعاوى دفع تعويض من األسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطالق سراحهمالقضاء، بهدف إعداد
وقال أحد أفراد العصابة، إنه بات لديهم معلومات عن كل أسير فلسطيني وعن عائلته، ومجاالت عملهـا                 

إنني اعرف أسـيرة فلـسطينية خططـت لعمليـة          "وأين تسكن، في تهديد واضح للعائالت أيضا، وقال،         
 القدس المحتلة، وهي ستكون األولى، ألنها لم تتوقف عن االبتسام لـدى محاكمتهـا، وأنـا                 تفجيرية في 

  ".سأمحو هذه البسمة وأرسلها إلى العالم اآلخر
  17/3/2009الغد، األردن، 

  
  تنشر رسالة من شاليط الى عائلته": معاريف" .22

 عائلة الجندي االسرائيلي االسرائيلية رسالة تلقتها» معاريف«نشرت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
لو  «:جاء في الرسالة. يامه في األسراالسير في غزة غلعاد شاليت من ابنها، وفيها يصف كيف يمضي أ

كنتم تعلمون ما يمر علي وكيف أعيش يوماً بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة، ألدركتم انه ال يوجد ثمن 
 كل ليلة أن اصدقائي وصلوا إلنقاذي، لكنني أجد نفسي للخوف وال لالشتياق وال لخيبة األمل، انني احلم

أحلم كيف سأعود إلى البيت وكيف سيكون اللقاء مع األهل واالصدقاء، . بعد أن أفيق في المكان نفسه
... لكن األمر في كل ليلة يعود لنقطة البداية، وأبقى أفكر في نقطة واحدة ويجب عليكم أن تسمعوها

  .»انقذوني
  17/3/2009الحياة، 

  
  مخطط لها ومنفذوها انسحبوا بسالم" غور األردن"عملية : "إسرائيل" .23

كشفت التحقيقات األولية التي يجريها الجيش اإلسرائيلي، في  :وكاالت -  محمد جمال-القدس المحتلة 
، التي نفذها مقاومون فلسطينيون في وقت متأخر من )شرق الضفة الغربية المحتلة(عملية غور األردن 

الثنين وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، أن منفذي الهجوم نصبوا كميناً محكماً لسيارة الجنود ، ليلة ا
  .حيث قاموا بعملية تمويه تمثلت بوجود ثقب في أحد إطارات السيارة التي كانوا يستقلونها

ود بجوار وفي تفاصيل العملية، بحسب ما سرب في وسائل اإلعالم العبرية؛ فقد توقفت سيارة الجن
السيارة لمعرفة ما الذي جرى، وفي اللحظة التي قاموا بها بفتح نافذة السيارة، قام منفذو العملية بإطالق 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن رجال الشرطة عثروا في المكان على  .النار عليهم من مسافة قصيرة جداً
وعثرت  .ارات السيارة بالفعل به ثقب، استخدمها منفذو العملية للتمويه على أن أحد إط"جك"آلة رفع 

الشرطة اإلسرائيلية في مكان الحادث على أسلحة الشرطيين القتيلين، فيما قدرت جهات أمنية إسرائيلية 
أن إخراج عملية كهذه تحتاج لتحضير واستعداد مسبق، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى اللحظة التعرف على 

  .المكان الذي وصل منه منفذو العملية
  17/3/2009شرق، قطر، ال
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   في الضفة إثر عملية أريحاإجراءاته األمنيةالجيش اإلسرائيلي يشدد  .24
شدد الجيش اإلسرائيلي من إجراءاته األمنية، في الضفة الغربية، أمس، ورفع من ك كفاح زبون: رام اهللا

درجة التأهب، ونصب مزيدا من الحواجز العسكرية، وعرقل مرور الفلسطينيين عبر هذه الحواجز، كما 
منع آالفا من العمال والمزارعين من التوجه إلى مدينة أريحا، بعد إغالقها تماما، إثر عملية مسلحة، 

وشدد الجيش اإلسرائيلي . أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين في منطقة األغوار في أريحا ليل األحد
من إجراءات التفتيش والتدقيق على الحواجز الثابتة والمتحركة التي نصبت في الطرق المؤدية إلى أريحا 

 .وفي شوارع الضفة، في محاولة للوصول إلى منفذي العملية
 اإلسرائيليون العملية، وصبوا جام غضبهم على قرار للحكومة اإلسرائيلية، سبق واستغل المستوطنون

وعقب مجلس المستوطنات في الضفة على الهجوم . العملية بعدة ساعات، بإزالة حاجزين قرب نابلس
أسرى بموجب ) مخربين(إنه وقع نتيجة إلزالة الحواجز حول المدن الفلسطينية وإطالق سراح «بقوله 

وبدوره قال عضو . ودعا المجلس إلى إعادة نصب الحواجز على الفور. »ومة أولمرتسياسة حك
الكنيست، أوري اريئل من كتلة االتحاد الوطني اليمينية، إن كتلته ستمنع الحكومة المقبلة من اتخاذ 

 .خطوات عديمة المسؤولية كهذه على حد تعبيره
  17/3/2009الشرق األوسط، 

  
  لية ترفض تعريف مواقع اسالمية مقدسة داخل الخط االخضرالمحكمة العليا االسرائي .25

رفضت المحكمة العليا في قرارها الصادر امس االثنين، االلتماس الذي          :  من زهير اندراوس   -الناصرة  
باسمه وباسم رجال دين مسلمين الجبار وزير االديان االسرائيلي سن انظمة للحفـاظ             ' عدالة'قدمه مركز   

  .االسالمية، مشابهة لألنظمة القائمة للحفاظ على االماكن المقدسة اليهوديةعلى االماكن المقدسة 
وجاء في قرار الحكم ان المحكمة تكتفي بتعهد الدولة بتخصيص ميزانية مليوني شيكل لصيانة االمـاكن                

وعللت المحكمة رفضها هذا    . المقدسة االسالمية، وترفض سن انظمة تلزم الوزارات المختلفة بهذا الشأن         
  . ان تعريف مواقع معينة على انها مواقع اسالمية مقدسة هو امر حساسب

يذكر ان هذه الميزانية لن تمنح مباشرة لجهات اسالمية الستثمارها في االماكن المقدسة بل ستخـصص                
لدائرة اراضي اسرائيل على ان تقوم هي بهذه المهمة، هذا بالرغم من ان دائرة اراضـي اسـرائيل لـم             

 عاما في منع تدنيس االماكن المقدسة االسالمية، بل وفـي الكثيـر مـن               60ر اكثر من    تساهم على مدا  
وادعت نيابة الدولة خالل النقاش امام المحكمة ان الدولـة          . االحيان كانت لها مساهمة فعلية في تدنيسها      

ضـي  تتبع سياسة عمل جديدة منذ سنتين بموجبها اوكلت مهمة صيانة االماكن المقدسة الـى دائـرة ارا                
ولكن اتضح من تقرير العمـل الـذي قدمتـه          .  اماكن كل سنة   10اسرائيل على ان تقوم االخيرة بترميم       

النيابة للمحكمة ان كل ما قامت به دائرة اراضي اسرائيل هو اقامة سياج حول هـذه االمـاكن ونـصب       
 . رية، مما حول هذه المواقع الى شبه ثكنات عسك)ممنوع االقتراب والدخول(و) خطر(الفتات 

  17/3/2009 ،القدس العربي
  

  نحن أمام إمتحان تاريخي دفاعاً عن عروبة وفلسطينية القدس: زحالقة .26
جمال زحالقة في مؤتمر صحافي، يوم، اإلثنين، في . شارك النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د

 وعشرين منزالً خيمة إعتصام أم كامل الكرد في حي الشيخ جراح بالقدس بخصوص أوامر إخالء لسبعة
 .فلسطينياً في الحي، دعت له لجنة أهالي الحي ومنظمات أهلية مقدسية

وتأتي هذه الدعوة بعد أن انتهت مهلة االخالء في الخامس عشر من الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تنفذ 
لتأجيل تنفيذ أوامر سلطات االحتالل أوامر االخالء في األيام القريبة المقبلة، فيما التمس األهالي للمحكمة 

 . االخالء
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إذا ال سمح اهللا استطاعت بلدية القدس وسلطات االحتالل "جمال زحالقة إنه .من جانبه قال النائب د
االسرائيلية تنقيذ مخططها فرضاً في سلوان بسهولة ومن دون مقاومة األهالي فإنها ستنتقل لتنفيذ 

 ".مخططاتها في باقي المناطق
مبالغة، نحن أمام إمتحان تاريخي دفاعاً عن عروبة وفلسطينية القدس، والحديث عن بدون : "وأكد زحالقة

دولة فلسطينية عاصمتها القدس له معنى إذا حافظنا عليها، ودولة فلسطينية بال القدس مثل الجسد بال 
 .ودعا زحالقة إلى خطة طوارئ فلسطينية وعربية إلنقاذ المدينة من المخططات االسرائيلية ".روح

 16/3/2009، 48عرب
  

  القدس ليست مسألة عقارية بل احتالل للعاصمة الفلسطينية: بركة .27
قال عضو الكنيست، محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم  : وديع عواودة-القدس المحتلة 

 إن قضية القدس ليست مسألة عقارية، وال تقتصر على هدم البيوت فوقها 48والمساواة داخل أراضي 
داً أن المدينة تواجه مؤامرة شاملة تستهدف في نهاية المطاف المدينة برمتها، وإخالء أهلها منها، من مؤك

  .أجل اتمام سيطرة االحتالل عليها
في حي الشيخ " االئتالف من أجل القدس"وجاء هذا في كلمة بركة في المؤتمر الصحافي الذي عقده 

  .طينيةجراح على خلفية هدم وأوامر هدم البيوت الفلس
قوة محتلة، وال يجوز لها ان تفرض وقائع على األرض، كما انها ال تستطيع " إسرائيل"وتابع بركة إن 

االدعاء أنها تسلمت مسؤولية من المملكة األردنية أو االستعمار البريطاني أو السلطة العثمانية، وهي 
 اتخاذ موقف فلسطيني وعربي ودعا الى .تنفذ مؤامراتها بفعل قانون الضم الذي يفتقر ألية شرعية

  ".اإلسرائيلية"وإسالمي واضح ضد المخططات 
  17/3/2009الخليج، 

  
  التحقيق في حرب غزةبتشكيل لجنة ون الدستوري والدولي طالبو مزوز نكبار القا": يديعوت" .28

المستشار  طالبو ستة بروفيسورات كبار في القانون الدستوري والدوليذكرت صحيفة يديعوت ان ستة 
لقانوني للحكومة ميني مزوز بتشكيل لجنة تحقيق خارجية تفحص اذا كان الجيش االسرائيلي ارتكب ا

وحسب اقوالهم، فان التحقيق الخارجي وحده سيشل الدعاوى المستقبلية ضد . جرائم في حرب غزة
البروفيسورات شرحوا في عريضة رفعوها  .  اسرائيل في الموضوع ويطهر سمعة الجيش االسرائيلي

بانهم يطالبون بلجنة تحقيق خارجية الن مزوز والنائب العسكري الرئيس العميد افيحاي مندلبليت كانا 
مشاركين بانفسهما في االفعال واعطيا مصادقات على النشاطات وعليه فانهما ال يمكنهما أن يكونا ضمن 

 .   طاقم المحققين
 17/3/2009البيان، اإلمارات، 

 
  "اسرائيل"ـ من حماس ال يعتبر مشكلة استراتيجية لاالسرىت اطالق سراح مئا: شفايتسر .29

 قال المسؤول عن قسم االرهاب في معهد االبحاث القـومي االسـرائيلي،             : زهير اندراوس   -الناصرة  
يورام شفايتسر، في مقال نشره على الموقع االلكتروني للمعهد ان اطالق سراح مئات القتلة واالرهابيين               

صفقة التي قد تبرم، ال يعتبر مشكلة استراتيجية للدولة العبرية، وزاد ان اسرائيل             من حركة حماس في ال    
ملزمة بالعمل وفق مقولة التصرف من منطلق قوة الضعف، اي ان اسرائيل القوية من الناحية العسكرية،                

ـ               ره عنـدما   ملزمة بان تكون ضعيفة امام التنظيمات االرهابية العادة مقاتل من الجيش االسرائيلي تم اس
  .كان في مهمة القاها عليه جيش الدولة العبرية، على حد تعبيره
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وزاد قائال انّه في االيام االخيرة يوجد حراك كبير في الدولة العبرية حول امكانية ابرام صـفقة تبـادل                   
من اجل اطالق سراح الجنـدي االسـرائيلي        ) حماس(االسرى بين اسرائيل وحركة المقاومة االسالمية       

  ر، االسي
مشيرا الى ان تفاصيل الصفقة ما زالت طي الكتمان، ولكن من الواضح ان الحديث يدور عـن اطـالق                   
سراح مقاتل من الجيش االسرائيلي مقابل تحرير مئات القتلة واالرهابيين، الذين نفذوا عمليات ارهابيـة               

حملة ابتزاز من قبل منظمة     واكد في سياق مقاله على ان الدولة العبرية تتعرض ل         . ضد اهداف اسرائيلية  
: ارهابية في ظل عدم وجود بديل آخر لتحرير الجندي االسرائيلي المأسور، وبالتالي فهنـاك امكانيتـان               

االولى رفض الدولة العبرية دفع الثمن الباهظ، والثانية الرضوخ لمطالب حماس، واعـادة شـليط الـى                 
  .البيت

  17/3/2009 ،القدس العربي
  

  "2020المخطط الهيكلي لمدينة القدس " زل في القدس تمهيدا لما يسمىهدم المنا: التميمي .30
حذر الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس         :  محمد الرنتيسي  - بترا   -القدس المحتلة   

 منزال فـي مدينـة القـدس        1700األعلى للقضاء الشرعي من خطة االحتالل اإلسرائيلي القاضية بهدم          
 ألف مواطن مقدسي، مشيراً إلى أنها أحد الوسائل المعتمدة لدى حكومة االحـتالل              17وتشريد أكثر من    

وقال التميمي إن   . ومؤسساتها لتهجير الفلسطينيين وخلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة بالقدس           
خطـط الهيكلـي    الم"هذا اإلجراء يأتي تنفيذا للمخطط الذي وضعته بلدية االحتالل والذي تطلق عليه اسم              

 والقاضي بمحو الهوية العربية واإلسالمية لمدينة القدس واستبدالها بهوية يهوديـة            2020"لمدينة القدس   
من الناحيتين التاريخية والدينية وعزل المسجد األقصى المبارك عن األحياء العربية الفلسطينية في مدينة              

  .القدس، ما يسهل على المحتل االعتداء عليه وهدمه
ف التميمي أن الحكومات المتعاقبة لسلطة االحتالل اإلسرائيلي قد رصـدت مليـارات الـدوالرات               وأضا

سنوياً وانتهجت سياسة التغيير الديموغرافي، بهدف تكريس وتعزيز السيطرة االستيطانية العدوانية علـى             
 %88يزيد علـى    القدس، التي شرعت مالمحها العربية واإلسالمية بالتالشي تدريجيا، مشيرا إلى أن ما             

من مساحة المدينة تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي، محذرا من أن الوجود الفلسطيني في مدينة القـدس            
المحتلة بات مهددا بالفناء جراء الخطط اإلسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تصفية كل ما هو فلسطيني                

 قامـت بهـدم آالف      1967لية ومنذ العـام     وأشار التميمي إلى أن السلطات اإلسرائي     .في المدينة المقدسة  
المساكن الفلسطينية في القدس، وهي تعمل على طمس المعالم العربية واإلسالمية فيها، مشددا علـى أن                
االعتداءات على المدينة ومقدساتها هي مخالفة واضحة وصريحة لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن،             

اقية جنيف وباألخص فيما يتعلق باألراضي التـي تقـع تحـت            وتحد للمواثيق والمعاهدات الدولية والتف    
  .االحتالل العسكري

  17/3/2009الدستور، 
 

  وحملة مداهمات في الضفة .. .فلسطينيةامرأة مستوطنون يعتدون على  .31
اعتـدوا   ينن إسرائيلي يمستوطنأن  ) د ب أ  (عن وكالة   الخليل   من   17/3/2009الرأي، األردن،   ذكرت  
نية في مدينة الخليل بينما شنت قوات إسرائيلية حملة مداهمات واعتقاالت في عدة              على سيدة فلسطي   أمس

وذكرت مصادر فلسطينية أن فلسطينية أصيبت بكدمات ورضوض في اعتداءات           .مدن أخرى من الضفة   
للمستوطنين بمدينة الخليل خالل عودتها إلى منزلها قرب مستوطنة كريات أربع التي غالبـا مـا تـشهد            

  .بين مستوطنيها والسكان في محيطهامصادمات 
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من جهة ثانية، داهمت قوات إسرائيلية مدينة طولكرم ومخيمها وضاحية شويكه واقتحموا عددا من 
كما . المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها، وسلموا أصحابها بالغات لمراجعة المخابرات اإلسرائيلية

 فلسطينيا فجر 11وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن اعتقال  .اعتقلت تلك القوات أربعة فلسطينيين في المدينة
  . امس أثر حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية

، التابعة لجيش "حرس الحدود" قوة من ميليشيات ما يسمى  أن16/3/2009قدس برس، وأضافت 
 منطقة جبل ، النار على سيارة فلسطينية في)16/3(مساء يوم االثنين أطلقت االحتالل اإلسرائيلي، 

  .الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة مما أدى إلى إصابة ركابها بجروح مختلفة
  

  في غزة جراء الحصار% 80نسبة الفقر والبطالة وصلت إلى ": تقرير حقوقي" .32
 في غزة في تقرير صدر أمس يغطي الفتره من          اإلنسان أكد المركز الفلسطيني لحقوق      :وكاالتال -غزة  
 استمرار تدهور األوضاع اإلنسانية في ظل فرض حصار شـامل           10/3/2009 تى وح 25/12/2008

على واردات القطاع التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، إلعادة بناء وترميم المنشآت المدنية التي تعرضت               
  .لعمليات التدمير خالل العدوان على القطاع

لنقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية مع       التقرير تدهور األوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء ا        وأكد
، خاصة مع تشديد وإحكام الحـصار       %80ارتفاع حدة الفقر والبطالة بين السكان حيث وصلت إلى نسبة           

الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام للمرافق االقتصادية اإلنتاجية، بما فيها المرافـق الـصناعية                
  .والزراعية والخدمية

ن قطاع المياه والصرف الصحي يعاني عجزاً كبيراً بسبب اسـتمرار منـع توريـد               أ لىإ التقرير   وأشار
المعدات وقطع الغيار الالزمة إلصالح وتأهيل آبار المياه والشبكات الداخلية ومحطـات معالجـة ميـاه                
الصرف الصحي، ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصالح األضرار الجسيمة التي نجمـت        

 آبار بشكل جزئي في شمال      10 آبار للمياه بشكل كلي، و       3دوان في قطاع المياه، حيث تم تدمير        عن الع 
كما تضررت البنية األساسية لشبكات المياه في معظم المناطق التي تعرضت الجتيـاح قـوات               . القطاع

  .االحتالل البرية
  17/3/2009الدستور، 

  
  لبيع وال المعاوضة مهما كلف األمرال يجوز المبادلة وال ا: مفتي فلسطين للمقدسيين .33

أصدر عدد من علماء فلسطين فتاوى تحرم على المقدسي بيع األرض أو التنازل             :  عاطف دغلس  -القدس
عنها، في ضوء حمالت محمومة من االحتالل اإلسرائيلي تستهدف ترحيـل المقدسـيين مـن بيـوتهم                 

 المبادلة وال البيع وال المعاوضـة مهمـا     وأكد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين أنه ال يجوز         .وأراضيهم
مـن يتجـاوز الحكـم      "، مشيرا إلى أن     "وعلى الفلسطيني المسلم أن يتمسك بأرضه وعقاره      "كلف األمر   

  ".الشرعي آثم ومحاسب أمام اهللا
 من خالل مؤسـستي     ،من جهته أكد الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني أنهم           

وأوضـح   . يعملون على دعم المواطنين المهددين بهدم منازلهم       ، والتراث، والقدس للتنمية   األقصى للوقف 
 أن هذا الدعم يكون بترميم البيوت، وتوفير محامين للدفاع عن أصحابها،            ،صالح في حديث للجزيرة نت    

ائقية تتحدث  إضافة إلى تعيين طاقم إلعداد اإلجراءات الهندسية المطلوبة للحفاظ عليها، وإصدار أفالم وث            
إضافة لتشييدنا بالتعاون مع األهالي خيما لالعتصام ضد أي تصعيد          "عما يتعرض له المقدسيون وبيوتهم،      

  ".إسرائيلي
 16/3/2009الجزيرة نت، 
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  جزئياًفتح معابر غزة ي االحتالل .34
 الـسلطات   إن البـضائع للقطـاع      إدخـال  قال رائد فتوح رئيس لجنة تنـسيق         : اشرف الهور  - القاهرة

 سالم جنوب القطاع، والمنطار     أبو االثنين ثالثة من معابر القطاع جزئيا هي كرم          أمس فتحت   إلسرائيليةا
 شاحنات من خالل    110 إدخال "إسرائيل"وبحسب فتوح فسوف تسمح      ."نحال عوز "، والشجاعية   "كارني"

 بـالقمح    شـاحنة محملـة    45ستدخل من خالل معبر المنطار شرق مدينة غـزة          ومعبر كرم ابو سالم،     
 10 إلـى  باإلضافة طنا   130 ما يعادل    أي شاحنات غاز طهي     6 بإدخال سماحها   إلىضافة  إ،  واألعالف

  .قاطرات سوالر صناعي مخصصة لمحطة توليد الكهرباء
  17/3/2009 ،القدس العربي

  
  سنعمل على عدم تعطيل الحكومة اإلسرائيلية مفاوضات السالم: العاهل األردني .35

طـالق مفاوضـات جـادة      إاهللا الثاني على ضـرورة       عبداألردني   العاهل شدد: ابتر – فاس   -لشبونة  
 فـي دعـم عمليـة    األوروبـي  والدور األميركي الدور أهميةتستهدف الدفع باتجاه حل الدولتين، مؤكدا   

 .التفاوض بحيث يكون لها نتائج ملموسة على ارض الواقع وان ال تكون عملية غير معـروف نهاياتهـا                 
 سيعمل مـع    األردن إن يمينية على عملية السالم قال       إسرائيليةال حول اثر تشكيلة حكومة      على سؤ  ورداً

 مفاوضـات  اإلسـرائيلية  ال تعطل تشكيلة الحكومة أن والواليات المتحدة من اجل    وأوروباالدول العربية   
.  المنطقـة   قيام دولة فلسطينية مستقلة شرطا لتحقيق السالم الشامل فـي          إلى تؤدي   أنالسالم التي يجب    

 ذريعة لتعطيل مفاوضات    اإلسرائيلية استخدام تشكيلة الحكومة     "إسرائيل"لـ ال يسمح    أن انه يجب    وأضاف
  . سالم شامل وعادل في المنطقةإلى والتوصل اإلسرائيليحل الصراع الفلسطيني 

  17/3/2009الرأي، األردن، 
  

  ل غزةالوفد النيابي األردني يعتصم على معبر رفح إثر منعه من دخو .36
اعتصم الوفد البرلماني األردني أمام معبر رفح اعتراضا على منع السلطات : طارق النعيمات –السبيل 

 هناك اتصاالت تجري مع الجهات إنالمصرية دخوله إلى قطاع غزة، وقال النائب حمزة منصور 
  .الرسمية األردنية  لحل مشكلة النواب العالقين

  17/3/2009السبيل، األردن، 
  

  اً وشعبردن حكومة وبرلماناًساءة لألمنع مصر للوفد األردني دخول غزة إ: ارشيدبني  .37
 موقـف   أن زكـي بنـي ارشـيد        اإلسالميمين العام لحزب جبهة العمل      اعتبر األ  : طارق الفايد  -عمان

 حكومـة  لـألردن سـاءة  إيمثل المتمثل بمنع الوفد البرلماني األردني من دخول غزة السلطات المصرية  
 أبنـاء  النظام المصري يضع من خالله نفسه ليس في مواجهـة     إن الذي قال    األمر وشعبا، وهو    وبرلمانا

قال انه من    و . فك هذا الحصار   إلىالشعب الفلسطيني المحاصرين فقط، بل في وجه كل الشعوب التواقه           
م  فـي الـدين والـد      إخوة معبر عربي دون قيام وفد يحمل رسالة تضامن تجاه           أبواب تحول   أنالمؤسف  

  .والمصير يعانون الظلم والعدوان
  17/3/2009 ،القدس العربي

  
   منذ االنتفاضةقيمة المساعدات لفلسطين مليون دوالر 100 :"الهيئة الخيرية الهاشمية" .38

 محمد ماجد العيطان لدى لقائه عـددا مـن          لإلغاثة عرض رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية       : بترا –عمان  
 االغاثي الذي تقوم به الهيئة تجاه المنكوبين فـي          اإلنسانيس النواب الدور    نواب كتلة التيار الوطني بمجل    

 األراضي إلى أرسلت بلغت قيمة المساعدات التي      2000وقال انه منذ انطالق االنتفاضة عام      .دول العالم 
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 تلـك المـساعدات     أن إلى قافلة مساعدات منوها     292 مليون دوالر عبر   100الفلسطينية المحتلة حوالي  
  . من دول عربية شقيقة ودول صديقة في العالموإنما فحسب األردنمن ليست 

  17/3/2009الرأي، األردن، 
 

  "إسرائيل" من احتمال انبثاق حكومة لليمين المتطرف في هعن قلقأبو الغيط يعرب  .39
من القاهرة عبر مراسلها أحمد ربيع والوكاالت، أن وزير الخارجية ، 17/3/2009الشرق، قطر، ذكرت 
لليمين "د أبو الغيط، الموجود حاليا في بروكسل أعرب عن القلق من احتمال انبثاق حكومة أحم

وقال أبو الغيط أمس االثنين، في . بعد تحالف الليكود وحزب أفيغدور ليبرمان" إسرائيل"في " المتطرف
نواجه عامال  "نقاش في الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية المنعقدة في بروكسل في البرلمان األوروبي،

ودعا أبو الغيط ". سلبيا قد يلحق األضرار بعملية السالم هو انبثاق حكومة لليمين المتطرف في إسرائيل
معارضة كل من يريد مواصلة "المجتمع الدولي إلى إبداء الحزم حيال هذا االحتمال، من أجل 

عبر قضم األراضي ) ب بسالمفلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جن(وإفشال فكرة دولتين ... االستيطان
  ".الفلسطينية يوما بعد يوم

مصر ستدعو "وأشارت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، نقال عن مسؤول بارز في حزب الليكود، إلى أن 
وأوضح النائب في ". رئيس الوزراء المكلف نتنياهو إلجراء زيارة رسمية لمصر فور توليه مهام منصبه

  .هذه الرسالة وصلت عبر السفير المصري في تل أبيب ياسر رضاالكنيست أيوب قارة للصحيفة أن 
ان اسرائيل استخدمت القوة " من بروكسل عبر بترا، أن أبو الغيط قال ،17/3/2009الدستور، وأضافت 

المفرطة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وان ذلك اثبت انها دولة تعتمد على استخدام العنف المغالى فيه 
اسية، في حين ان هناك صراعا فلسطينيا داخليا اثر على القضية الفلسطينية اضافة الى لتحقيق اهداف سي

  ".وجود قوى خارجية تتدخل في القضية مباشرة او غير مباشرة
 

  الحكومة اإلسرائيلية الجديدة رسالة رفض السالم: صبيح .40
واألراضي العربية المحتلة اعتبر األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين : القاهرة

اتفاق حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا حول تشكيل الحكومة المقبلة رسالة "السفير محمد صبيح، أن 
إسرائيلية واضحة برفض كل أشكال السالم، في مقابل التركيز على السالم االقتصادي أو التطبيع 

اليمين المتطرف ال يؤمن إال "سماه وحذر صبيح، في تصريحات صحافية أمس، من أن ما أ". االقتصادي
، وقال إن هذا االتفاق يلقي "بسياسة التهجير، وتصعيد القتل والعدوان، وعدم المضي في عملية السالم

تحمل مسؤولياتهم تجاه عملية "، داعيا هذه الدول إلى "بالكرة في ملعب الواليات المتحدة والدول األوروبية
  ".السالم

  17/3/2009الخليج، 
  

  بمنع دخول المساعدات عبر العوجة" إسرائيل" تتهم مصر .41
ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس، أن السلطات اإلسرائيلية ترفض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة 

مارس الجاري شهد إدخال آخر دفعة مساعدات عبر / وأوضحت أن الخامس من آذار. عبر منفذ العوجة
إدخال المواد الغذائية " إسرائيل"ومنذ ذلك التاريخ ترفض منفذ العوجة المخصص لعبور المساعدات، 

 شاحنة 26 شاحنة محملة بالمساعدات، منها 30رفضت إدخال " إسرائيل"ومواد اإلغاثة، وأضافت أن 
 شاحنات مساعدات مقدمة من 4تابعة للقافلة البريطانية التي قادها النائب البريطاني جورج غاالوي، و

  .السعودية
  17/3/2009الخليج، 
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   واألونروا توقعان اتفاقيتين إلعمار مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبناناإلمارات .42
ووكالة غوث وتشغيل الالجئين ] اإلماراتي[وقعت هيئة الهالل األحمر :  حسين الصمادي-أبو ظبي 

سطينيين في لبنان اتفاقيتي تعاون إلعمار مخيمات الالجئين الفل) األونروا(الفلسطينيين في الشرق األدنى 
 وحدة سكنية بمخيم برج الشمالي 343 مليون درهم، وتضمنت االتفاقية األولى بناء 23بتكلفة تبلغ حوالي 

 آالف الجئ فلسطيني، فيما 10وإعادة تأهيل البنية الحضرية للمخيم والتي من المتوقع أن يستفيد منها 
  .البارد منزال بمخيم نهر 149تضمنت االتفاقية الثانية إنشاء 

  17/3/2009الخليج، 
  

  معاملة أوروبا مع حكومة إسرائيلية ال تلتزم بحل الدولتين ستكون مختلفة جداً: سوالنا .43
أن الممثل األعلى للسياسة الخارجية في .) ب.ف.أ( نقالً عن وكالة 17/3/2009القدس العربي، نشرت 

ها االتحاد األوروبي للتعامل مع حكومة الطريقة التي سيعتمد"االتحاد األوروبي خافيير سوالنا قال إن 
  ".وهم يعرفون ذلك وسنستمر في قوله. إسرائيلية ال تلتزم بحل يقوم على دولتين ستكون مختلفة جدا

كذلك صرح  وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبرغ الذي ترأس بالده االتحاد األوروبي، باإلعراب              
ة  المقبلة من أجل حل يقوم على دولتين، إسرائيلية وفلسطينية،           عن األمل في أن تعمل الحكومة اإلسرائيلي      

بصفتنا رئاسة االتحاد األوروبي، ال يقضي دوري بأن اصـدر          "وأضاف  . وتعيشان بسالم جنبا إلى جنب    
  ".ويجب أن نقبل شركاءنا أيا كانوا. حكما على الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

إن االتحاد األوروبي : خافيير سوالنا قال أن وكاالتالنقالً عن  17/3/2009الشرق، قطر، وأضافت 
سيتعاون مع وزير الخارجية اإلسرائيلي المكلف أفيجدور ليبرمان إذا أبدى استعداده للحوار مع 

  .الفلسطينيين واالعتراف بدولة فلسطينية
  

  حرب ال صمدنا فيها وال تصدينا .44
  فهمي هويدي

ا، وإنما استسلمنا بسرعة غريبة، جعلـت أغلـب الـصحف           في حرب األفكار نحن ال صمدنا وال تصدين       
  .العربية تحمل إلينا كل صباح أنباء انكسارنا وهزيمتنا

)١(  
كانون الثاني الماضي نشرت أوبزرفر البريطانية تقريرا لم ننتبه إليه في حينه، ذكر             /في الرابع من يناير   

 إنشاء إدارة خاصة للتأثير علـى وسـائل         أنه مع بداية الحرب على غزة بادرت الحكومة اإلسرائيلية إلى         
اإلعالم المختلفة، رأسها السفير اإلسرائيلي السابق لدى األمم المتحدة دان جيلرمان، وعاونه في مهمتـه               
ممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب رئيس الوزراء إضافة إلى األجهزة األمنية التابعة للجيش              

  .والشرطة
ن بدأت الحرب حتى بادر فـيض مـن الدبلوماسـيين ومجموعـات الـضغط               أضافت الصحيفة أنه ما إ    

والمدونات اإللكترونية ومختلف العناصر المؤيدة إلسرائيل بإغراق وسائل اإلعالم المختلفة بسلسلة مـن             
  .وكان هدف الجميع هو تبرير الموقف اإلسرائيلي والدفاع عنه. التي تمت بلورتها بدقة مسبقا" الرسائل"

 كانت مهمته الحقيقية هي الكذب والتدليس ومحاولة التستر علـى الوجـه القبـيح للحـرب                 هذا الجهاز 
وهو الموقف الذي انحاز إليه     (اإلجرامية باالدعاء تارة بأن ما أقدمت عليه إسرائيل كان دفاعا عن النفس             

صواريخها وتارة أخرى باتهام حماس بأنها التي خرقت الهدنة وأن          ) الكونغرس ودول االتحاد األوروبي   
ومـن أشـهر    . هي التي تسببت في إغالق المعابر وحرمان سكان القطاع مـن احتياجـاتهم المعيـشية              

" اإلرهـاب "االدعاءات التي روج لها الجهاز أيضا أن إسرائيل ال تستهدف الفلسطينيين وإنما تريد وقف               
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صـل إلـى غـزة فـي        الذي و " النفوذ اإليراني "الذي تمارسه حماس، وأنها في الوقت ذاته تريد ضرب          
  .وجودها

هذه األكاذيب استفَّزت اثنين من الباحثين الغربيين المحترمين، فتصديا لتفنيدها وكشف الغـش والخـداع               
" األكاذيب اإلسـرائيلية  "كان أولهما اليهودي األميركي هنري سيجمان الذي نشر مقاال تحت عنوان            . فيها

اني فهو الفرنسي دومينيك فيدال الذي نـشرت لـه          أما الث ). 1 /٢٩" (لندن ريفيو أوف بوكس   "في مجلة   
موقـف  ". كلما كانت الكذبة كبيـرة    "مقاال تحت عنوان    ) شباط/عدد أول فبراير  " (لومند دبلوماتيك "مجلة  

المقالين واضح في عنوانيهما، أما مضمونهما فقد كان كاشفا ومفحما، ومن ثم فاضحا للكذب واإلجـرام                
  .اإلسرائيليين

)٢(  
المالحظـة  . تستدعى مالحظتين، أمر بهما بسرعة قبل أن أصل إلى مقصود الكالم ومـراده            هذه الخلفية   

األولى تفاجئنا وتفجعنا في ذات الوقت، وهي أن اإلعالم المصري الرسمي والـسعودي بوجـه أخـص                 
ومعهما عدد من المثقفين العرب وقعوا في الفخ، وكانوا في مقدمة الذين تأثروا بحملة الجهاز اإلعالمـي                 
اإلسرائيلي بدرجة كبيرة، حتى أتمنى أن يفرغ أي باحث بعض الوقت لرصد عناوين وأخبار وتعليقـات                

  .الصحف الصادرة في فترة الحرب على غزة ليكتشف مدى تأثرها بتلك الحملة
وللتذكير فقط فإن إعالمنا وبعض مسؤولينا هم الذين لم يكفوا طول الوقت عن ترديد االدعاء الذي أثبـت            

ن اللذان أشرت إليهما كذبه، والقاضي بأن حماس هي التي خرقت التهدئة، وهم من شدد من الحملة                 المقاال
على حماس بأكثر مما تضامنوا معها في مواجهة العدو اإلسرائيلي، وهم من ظلوا يوحون بـأن حمـاس            

 ، حتى إن مسؤوال مصريا ذهـب فـي تـصديقه لهـذه            "الفارسي"أداة في يد إيران وجزء من المشروع        
  !الدسيسة إلى حد ادعائه أن إيران بوجودها المزعوم في غزة أصبحت ترابط على الحدود المصرية

المالحظة الثانية أن ما أقدمت عليه إسرائيل أثناء الحرب على غزة ليس اختراعا جديدا، ولكنه أسـلوب                 
وهـو مـا    . سيةمتعارف عليه في الصراعات الدولية، التي أصبحت الحرب النفسية إحدى جبهاتها األسا           

ترجمه إلى العربية   (لمؤلفته فرانسيس ستونز سوندرس     " الحرب الباردة الثقافية  "يوثقه باقتدار كبير كتاب     
، الذي كان موضوعه األساسي تتبع الدور الذي لعبته المخابرات المركزية األميركية في             )طلعت الشايب 

داب، وكيف أنها نشطت في تلـك الـساحة         التصدي لالتحاد السوفياتي والشيوعية في مجالي الفنون واآل       
 كانـت الـصحف والكتـب    ١٩٧٤عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنذ إنشاء المخابرات في عـام     

  .واإلذاعات والحفالت الموسيقية والعروض الفنية المختلفة هي وسيلتها إلى ذلك
الذي تحول  ) ١٩٥٠عام  " ( الثقافية كونغرس الحرية "ومن بين الواجهات التي أقامتها المخابرات المركزية        

 دولة، كما أصدر أكثر من عشرين مجلـة  ٣٥وأنشأ فروعا في   " االتحاد الدولي للحرية الثقافية   "الحقا إلى   
كمـا  . ثقافية محترمة في مختلف أنحاء العالم، كانت كلها تروج للنموذج األميركي وتنفر من الـشيوعية              

في منتصف الستينيات الذي مد أذرعـه إلـى         " نادي القلم الدولي  "كانت المخابرات األميركية وراء إنشاء      
استهدفت كسب معركة واشـنطن ضـد       " ثقافية" فرعا، كانت كلها ذات أنشطة       ٧٦ دولة وأسس فيها     ٥٥

  .موسكو
)٣(  

مقاال للدكتور محمد السيد سليم أسـتاذ العلـوم         " الشروق"شباط الماضي نشرت صحيفة     /في أول فبراير  
، عرض فيه للفكـرة التـي نحـاول         "الحرب على غزة أو العدوان بالمصطلحات     "انه  السياسية كان عنو  

إبرازها هنا، حيث دعا الجميع إلى ضرورة التدقيق في المصطلحات التي يسربها الغربيون والـصهاينة               
  .إلى خطابنا اإلعالمي والسياسي، سواء للتغطية على االحتالل أو إلضفاء شرعية عليه

أن الحرب بالمصطلحات في الوطن العربي بدأت مع زيارة هنري كيسنجر للمنطقة            وأشار في مقاله إلى     
في الشرق األوسط، الذي لم يكن يعني       " عملية السالم "، حيث استخدم ألول مرة مصطلح       ١٩٧٣في عام   
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 قد يجيء أو  . إقامة السالم بقدر ما يعني عقد سلسلة من اإلجراءات المتتالية تنتهي بإقرار السالم يوما ما              
بمعنـى  " العملية"وكانت النتيجة أن    ). بدليل أنها مستمرة إلى اآلن ولم يتحقق من السالم شيء         (ال يجيء   

قس على ذلك مصطلحات    . المفاوضات والمشاورات والجوالت األميركية استمرت، لكن السالم لم يتحقق        
  .أخرى عديدة ظاهرها يوحي بشيء في حين أنه يضمر شيئا آخر

أو " إعادة انتشار "مما تزعمه أرضا لها في سيناء، ولكن ذلك يعتبر من جانبها مجرد             فإسرائيل ال تنسحب    
والتطبيع مـصطلح   . وصف خداع أريد به تجميل وجه المستعمرات      " المستوطنات"كما أن   . فض اشتباك 

ي خبيث وملتبس، ألن العالقات الطبيعية بين الدول تحتمل معنيين أحدها يقوم على التعاون السلمي والثان              
قد يكون صراعيا، لكنه في المناخ الراهن أصبح ينطبق على حالة واحدة هي التعاون الـسلمي، األمـر                  

  .وهكذا".. غير طبيعي"الذي يعتبر المقاومة سلوكا 
المالحظة المهمة التي خلص إليها الدكتور سليم من استعراضه لنماذج اللعب بالمصطلحات في الصراع              

بمعنى . ي أن اللغة تستخدم كأداة للتضليل واإلبهام وليس كأداة للتوصيل         العربي اإلسرائيلي بوجه أخص ه    
. أن المصطلحات المستخدمة عادة ما تخفي في طياتها أهدافا شريرة، في حين يبدو ظاهرها بريئا وناعما               

وهو ما ينطبق على قائمة طويلة من المصطلحات التي أصبحت تتردد على ألسنة مـسؤولينا وتتناقلهـا                 
  .المنا كل يوموسائل إع

)٤(  
إذ استخدم في مطالبة المقاومة بتجميد حقهـا        . الذي أشرت إليه في مقال سابق     " التهدئة"خذ مثال مصطلح    

في الدفاع عن نفسها في مواجهة االحتالل، ومن ثم وقف إطالق الصواريخ ضـد العـدو، مقابـل فـك                    
 األعـراف الدبلوماسـية، فقـد       الحصار عن قطاع غزة، وألن المصطلح ال أصل له في القانون وال في            

في ضوء موازين القوة الراهنة، بحيث تصبح التهدئة واجبا يلزم المقاومـة  " تفصيله"عملت إسرائيل على   
وكانـت النتيجـة أن     . الفلسطينية وحدها وال يلزمها هي في شيء، باعتبارها الطرف األقوى عـسكريا           

مليات التصفية التي قامت بها إسرائيل في       صورايخ المقاومة سكتت في حين استمر الحصار وتواصلت ع        
  .القطاع

المدهش في األمر أن فصائل المقاومة حين قالت إنها ال تقبل بااللتزام بالتهدئة في ظل استمرار الحصار                 
  .والعدوان، فإن بعض العواصم واألبواق العربية توجهت إليها باللوم واالتهام

ئم إلطالق النار، التي تبدو في ظاهرها إعالنا عن الرغبـة           خذ كذلك تلك الدعوة الغريبة إلى الوقف الدا       
في إحالل السالم والوئام في فلسطين، قد تلقى ترحيبا وأذنا صاغية في األوساط الغربية، إال أنها تعبـر                  
في جوهرها عن درجة عالية من الصفاقة، ذلك أنها تطالب المقاومة بإلقاء سالحها واالستقالة من دورها                

  .تحرير البلد من االحتاللفكرة " نبذ"و
إلى غزة، وهي الدعوة التي أطلقتها إسرائيل مؤخرا، وحركـت          " وقف تهريب السالح  "خذ أيضا مصطلح    

ألجلها الدول الغربية التي استنفرت لهذه الغاية، وتنافست في إرسال سفنها وبوارجها لمراقبـة مختلـف                
ي دعوة خبيثة ال نفهم كيف مررتهـا العواصـم          وه. المنافذ التي يمكن أن يصل منها السالح إلى القطاع        

ذلك أنها تعني حرمان المقاومة الفلسطينية من حقها في         . ووجه الخبث فيها واضح   . العربية وسكتت عليها  
ثم إنها تخدع   . الدفاع عن نفسها لتحرير األرض المحتلة، الذي كفلته لها كافة المواثيق واالتفاقات الدولية            

لمشكلة في فلسطين هي تهريب السالح وليس االحتالل الذي اضطر الناس إلـى             الجميع موحية لهم بأن ا    
  .الحصول على السالح بكل السبل لمقاومته

الذي دعا أبو مازن إلى ضرورة استجالب موافقته علـى أي حكومـة             " المجتمع الدولي "خذ أيضا مسألة    
هما ال يخلو من رنين جـذاب،       وكل من ". الشرعية الدولية "وطنية تتشكل في فلسطين، ويلحق به مصطلح        

للعلم فإن حق   . (لكنه عند تفكيكه ال يعدو أن يكون إرادة أميركية تحركها المصالح والحسابات اإلسرائيلية            
مقاومة االحتالل بكل السبل يستند إلى الشرعية الدولية وكذلك قرار محكمة العدل الدولية ببطالن إقامـة                
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" لومند دبلوماتيـك  "شباط من مجلة    / وقد أورد عدد أول فبراير     .الجدار والمستوطنات في األرض المحتلة    
ـ  هـذان المـصطلحان   ).  قرارا لمجلس األمن والجمعية العامة انتهكتها إسرائيل أو رفـضتها         ٣٥قائمة ب

يفقدان حجتيهما وهيبتيهما حينما نكتشف أنهما يشكالن غطاء للمطالب اإلسرائيلية فـي االعتـراف بهـا                
ومن حقنا في هذه الحالـة أن نطالـب         . رار بالتنازالت التي سبق تقديمها إلسرائيل     وبمنع المقاومة واإلق  

  .بتنفيد كل قرارات الشرعية الدولية األخرى، بغير انتقاء أو استعباط
، التي ما برح اإلسرائيليون يتحدثون عن التعاون معها والحفاوة بهـا            "الدول المعتدلة "خذ أخيرا مصطلح    

 مـع   ٢٦/٢دعت وزيرة الخارجية تسيفي ليفني إلى مساندتها فـي لقائهـا فـي              في العالم العربي، حتى     
ذلك أن مصطلح االعتدال يفقد براءته ونزاهته حين يـصبح شـهادة            . المبعوث األميركي جورج ميتشل   

إسرائيلية لبعض األنظمة العربية، األمر الذي يسوغ لنا أن نقول إنه إذا كان مقتضى االعتـدال مـواالة                  
ن ومن لف لفهم من األميركيين ومن ثم التنكر للحقوق األساسية للـشعب الفلـسطيني، فـإن                 اإلسرائيليي

الذي يريـدون بـه وصـم    " التطرف"الوطنيين والشرفاء يجب أن يترفعوا عنه، وأن ينخرطوا في صف     
  .المقاومة والممانعة

هرة صـوتية إلـى     لقد هزمت نظمنا في الفعل، وحظها في القول كما رأيت، األمر الذي يحولها من ظا              
  .ظاهرة جغرافية ال أكثر

  17/3/2009الجزيرة نت، 
  

  أوروبا تبحث عن حل لفلسطين .45
  عبد الستار قاسم

لم تنجح بعد كل الحلول التي طُرحت بشأن القضية الفلسطينية، واألفكار الكثيرة والمتنوعة حول 
ن حل، لكن دورهم، أو حاول األوروبيون الدخول على خطوط البحث ع. المقاربات والحلول لم تفلح

أدوارهم، بقيت محدودة األثر، واقتصرت مهامهم في الغالب على تسديد الفواتير من خالل أموالهم أو 
لم يغب األوروبيون عن الساحة، لكن رؤاهم المستقلة بقيت مكبوتة أو غائبة عن طاولة . أموال غيرهم

  .المداوالت السياسية الجادة
 غياب بوش يعطيهم فرصة للململة وطرح أفكار جديدة قد تؤدي إلى إنهاء ربما يظن األوروبيون اآلن أن

وكما يبدو وفق ما أستطيع أن أستشف . ، هذا إن اتفقوا جميعا على رأي واحد"اإلسرائيلي"النزاع العربي  
والسلطة " إسرائيل"من أكاديميين ونشطاء أوروبيين أن االتحاد األوروبي يناقش اآلن فكرة إلصاق 

الفكرة لم تتبلور بعد، لكنها ال تزال تخضع . ينية باالتحاد األوروبي أو قبولهما عضوين في االتحادالفلسط
  .للنقاش والجدل

والسلطة الفلسطينية عضوين في االتحاد األوروبي " إسرائيل"هناك من األوروبيين من يقول إن قبول 
  :مثل" رائيلييناإلس"سيحل عدداً من القضايا المختلف عليها بين الفلسطينيين و

إلى أن رقابة االتحاد األوروبي لما يدخل ويخرج إلى أراضي السلطة الفلسطينية " إسرائيل" تطمئن 1
أي أن االتحاد األوروبي . بخاصة في ما يتعلق باألسلحة والمواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات

لى حركة البضائع إلى السلطة ع) ما فوق  الترتيبات األوروبية البينية(سيفرض نوعاً من الوصاية 
  .الفلسطينية

 يطمئن الفلسطينيون إلى حرية الحركة على اعتبار أن الحركة بين أعضاء االتحاد األوروبي ليست 2
ستزول، وسيصبح بإمكان الفلسطيني أن يتحرك " اإلسرائيلية"مقيدة، مما يعني أن الحواجز العسكرية 

  .ارجهابسهولة داخل أراضي السلطة الفلسطينية وخ
ستحظى باعتراف األمر الواقع الذي يفرضه االتحاد، ولن تكون عندئذ مسألة االعتراف " إسرائيل "3

  .القانوني من جانب كل الفلسطينيين مسألة ضرورية
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، وأن أوروبا ستكون مع "اإلرهاب" االتحاد األوروبي سيصبح جسماً واحداً في مواجهة ما يسمى 4
وغيرها من الفصائل الفلسطينية الرافضة لالعتراف " حماس"ة في مواجهة والسلطة الفلسطيني" إسرائيل"
  ".إسرائيل"ب
 وضع الفلسطينيين االقتصادي سيتحسن نتيجة االنفتاح االقتصادي، وسيتمكن فلسطينيون عاطلون عن 5

العمل من الحصول على عمل في الدول األوروبية، وهذا من شأنه أن يحشد مزيداً من الفلسطينيين ضد 
  .فصائل المقاومة، ويقوي دعائم سلطة حركة فتح والحكومة الفلسطينية

 سيرى الفلسطينيون علمهم يرفرف في العواصم األوروبية، وهذا بحد ذاته تعبير عن سيادة معترف بها 6
  .دولياً

هذه بعض األفكار التي يجادل بها أوروبيون اآلن، والتي يمكن أن تشكل حالً يقبله الطرفان العربي 
، "إسرائيل"من ناحية . لكن هذا ينطوي على عقبات سيثيرها الجانبان المعنيان بالحل". اإلسرائيلي"و

ممكن أن تقبل مساعدة " إسرائيل. "المشكلة األولى في أنها ال يمكن أن تعهد بأمنها إلى أحد خارج ذاتها
وروبية في تحقيق األمن أمنية خارجية، إنما تحت إشرافها هي ووفق ترتيباتها ورؤيتها، والمعايير األ

ال تطمئن " إسرائيل. "التي تتبنى دائماً فكرة العقاب الجماعي" اإلسرائيلية"تختلف كثيراً عن المعايير 
للرقابة األجنبية والعقوبات التي يمكن أن تفرضها حتى لو كانت أمريكية خالصة، وهذا كان واضحاً في 

 الوقوف على تفاصيل ما يدور على المعبر من خالل على" اإلسرائيليون"ترتيبات معبر رفح حيث أصر 
  .أجهزة الرقابة اإللكترونية مع وجود أوروبي

  :وبالنسبة للفلسطينيين، هناك النقاط التالية
 يضع هذا التصور الفلسطينيين تحت وصاية أوروبية دائمة ألن األفكار المطروحة ال تتعامل معهم كما 1

مطلوب أن يخضع الفلسطينيون للرقابة المستمرة، وأن تجتمع . وبييتم التعامل مع دول االتحاد األور
  .دول عديدة لحماية إجراءات الرقابة وتطبيقها

ومن المداوالت التي علمتها، يتجاهل األوروبيون .  هذه األفكار ال تأتي على ذكر الالجئين الفلسطينيين2
وقد .  حل شامل للقضية الفلسطينيةحق الالجئين في العودة، وال يذكرون مشكلتهم على أنها جزء من

سألت فيما إذا كان بإمكان الالجئ الفلسطيني أن يحصل على جواز سفر فلسطيني، ويتحرك بحرية في 
  .دول االتحاد األوروبي كما يتحرك الفلسطيني المقيم في غزة والضفة، وجاءني الجواب بالنفي

ل المتعلقة بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب  هذا حل اقتصادي في مختلف أبعاده، وهو ال يحل المشاك3
الحل يعالج لقمة الخبز فقط، لكنه ال يعالج قضايا . الفلسطيني وهي حق العودة وحق تقرير المصير

أخرى متعلقة بحق تقرير المصير مثل الحدود المفتوحة مع الدول العربية، والتمثيل الدبلوماسي الحر، 
  .إلخ.. لذي يدافع عن األمن الوطنيوالمناهج الدراسية الحرة، والجيش ا

فمثالً . 1948 التصور ال يأتي على ذكر المعالجة القانونية للحقوق الفلسطينية في األرض المحتلة عام 4
أنا من الذين لهم ملكيات في تلك األرض، وأملك الوثائق التي تثبت ملكيتي، فهل سيكون لي الحق 

  ؟"إسرائيل"وبي؟ وإذا ثارت هذه المسألة، هل ستوافق بالمطالبة بحقوقي ضمن إطار االتحاد األور
 هل سيحترم األوروبيون قواعد الديمقراطية، وسيقبلون بنتائج أي انتخابات يمكن أن تحصل على 5

ومن المحتمل أن تأتي . الساحة الفلسطينية؟ األوروبيون لم يحترموا نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية
 رؤيتهم بأناس يتمردون على الترتيبات الموضوعة، فهل سيكون إلرادة الناخب انتخابات قادمة في ظل

  الفلسطيني شأن؟
األفكار المطروحة ال تجيب عن الكثير من األسئلة، لكن يبدو أن همها األكبر هو ترسيخ فكرة االعتراف 

  .، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى مجرد أفراد يبحثون عن لقمة الخبز"إسرائيل"ب
  17/3/2009ج، الخلي
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  حملة لتحسين صورة الدولة العبرية  .46
  ياسر الزعاترة

بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية ، فقد قررت وزارة الخارجية شن حملة لتحسين صـورة               
الدولة العبرية ، معترفة بأن تلك الصورة قد تضررت كثيرا بسبب الحرب األخيرة على قطـاع غـزة ،                   

  .استمرار االستيطانوالتقارير المتواصلة عن 
تآكـل فـي    "بحسب الصحيفة ، فإن تقارير مقلقة تصل من السفارات اإلسرائيلية في الخارج تتحدث عن               

توشك أن تعتبر في أوساط نخب معينة في أوروبا دولة منبوذة مثلما كانت             "، وأنها   " شرعية دولة إسرائيل  
  ".جنوب إفريقيا في عهد اآلبرتهايد

ح الحملة المذكورة ، في وقت ندرك فيه قدرة اللوبيات الصهيونية فـي الواليـات               ال يعنينا هنا مدى نجا    
المتحدة وأوروبا على تزوير الحقائق والتالعب بالرأي العام ، ومن يتابع الحضور اليهودي في هوليوود               

لى منذ عقود ، ال سيما ذلك الحشد الرهيب من األفالم التي عالجت قضية الهولوكست ، وما زالت تنتج إ                  
  .اآلن ، يدرك هذه الحقيقة

ما يعنينا هنا هو أن كل األكاذيب التي قيلت بشأن الصراع مع الفلسطينيين ، وبشأن الـصواريخ التـي                   
تستهدف المدنيين ، وكل الزيارات التي رتبت وما زالت ترتب للمناطق التي تستهدفها تلـك الـصواريخ                 

طف الغربي مع الفلسطينيين ، حتـى عنـدما كانـت           والدموع التي تذرف ، لم تغير كثيرا في واقع التعا         
  .حماس المتهمة باإلرهاب هي التي تقودهم في المعركة األخيرة على القطاع

عندما يكون مصير جندي واحد في الخطاب اإلعالمي الغربي ، ومعه الخطاب الرسمي ، أكثر أهمية من                
المواطن الغربـي بالنفـاق الـذي        ألف معتقل في سجون االحتالل ، فمن الطبيعي أن يشعر            11مصير  

وعندما ال يتجرأ أحد على التحذير من مشاركة عنصري مثـل ليبرمـان فـي               . تمارسه أنظمته الرسمية  
الحكومة اإلسرائيلية ، بينما انتفض بكل قوة عندما فاز اليميني العنصري هايدر في النمسا ، فال بـد أن                   

  .يشعر الناس بحجم ذلك النفاق
ذلك هو التأكيد على أن المقاومة ال تشوه صورة الفلسطينيين ، حتى في أكثر تجلياتها               ما يعنينا أكثر من     

، كما ال تخدم صورة العدو ، بل إن المفاوضات والقبالت هي التـي تخـدم                ) العمليات االستشهادية (قوة  
 األقـصى   العدو أكثر ، بدليل أن واحدة من أكثر المراحل قوة في عطاء المقاومة ، أعني مرحلة انتفاضة                

 في المئة من األوروبيين ، وبحسب استطالع        59وصوال إلى معركة مخيم جنين البطولية هي التي دفعت          
لالتحاد األوروبي ، إلى القول إن الدولة العبرية هي األخطر على السالم العالمي ، تليها الواليات المتحدة                 

لمواقف الغربية هنا وهناك مـن الكيـان        ، وها هي المعركة األخيرة تفعل ذات الشيء ، ومن يتابع تلك ا            
  .الصهيوني بعد العركة يدرك ذلك تمام اإلدراك

نعم ، ليس صحيحا أن السالم والمفاوضات ورفض العسكرة والعنف هو الذي يمنح الفلسطينيين صـورة                
الضحية ويجلب التعاطف معهم ، بينما يفعل عكس ذلك مع الطرف اآلخر ، فالشعوب الحرة فـي كـل                   

 هذا العالم تحترم الشعب الذي يقاوم عدوه وال يستسلم إلمالءاته ، والفلسطينيون يكسبون كلمـا                مكان من 
  .تحدوا عدوهم وضحوا خالل مواجهتهم معه

إن هذه الوفود التي تقاطرت إلى قطاع غزة هي في معظمها تعبير عن هذه الموجة من التعـاطف مـع                    
مرأة بوزن الوزيرة البريطانية السابقة كلير شـورت        الفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم ، وعندما تذرف ا      

الدموع أمام األنفاق التي ذكّرتها ، بحسب قولها ، بواقع أهلها أيام الحرب العالمية ، فتلك رسـالة بالغـة                    
  .األهمية أن هذا الظلم اإلسرائيلي لن يزيف وعي العالم إلى ما النهاية

 اإلنجازات للفلسطينيين ، بينما لم يمنحهم خيار التفاوض         إن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يجلب       
سوى البؤس والمذلة ، في ذات الوقت الذي حسن صورة عدوهم ، ومنح كبار مجرميه أوسمة الـسالم ،                   
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بينما هم اليوم خائفون من دخول عدد من الدول المحاكمة خشية التعرض لالعتقـال والمحاكمـة ، وال                  
  .مريكي والغربي الرسمي لهواجسهميخفف عنهم سوى االنحياز األ

  17/3/2009الدستور، 
  

   بين األشكناز والسفارديم"اسرائيل"الفجوة العلمية في  .47
  نبيل محمود السهلي

على رغم مرور اكثر من ستة عقود على انشاء اسرائيل، نُشرت في اآلونة االخيرة دراسات تؤكد وجود 
 بأي حال من االحوال الى مستوى التمييز ضد االقلية تمييز عنصري ضد اليهود الشرقيين، لكنه ال يرقى

  .العربية في إسرائيل في ميادين الحياة المختلفة
وفي هذا السياق تشير الدراسات اإلسرائيلية المبنية على نتائج مسوحات اجتماعية الى وجود تمييز ضد 

ظام السياسي، تم السيطرة اليهود الشرقيين مرده أن مراكز القوى، سواء في المؤسسة العسكرية أو الن
عليها وتسييرها من قبل اليهود االشكناز، أي اليهود الغربيين، على اعتبار أنهم بناة الدولة اليهودية 

  .األوائل
وللداللة على التمييز الحاصل، تؤكد الدراسات االسرائيلية أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 

 في المئة من نسبة 22 في المئة، وتعد هذه النسبة أقل بـ51الى بين الطالب من أصول شرقية تصل 
 في المئة، والفجوة بين الطالب الذكور من 73الطالب اليهود من أصول غربية والبالغة نحو 

وتشير النتائج نفسها إلى .  في المئة لدى االناث17 في المئة، مقارنة بنسبة 25المجموعتين وصلت الى 
 الشهادة الثانوية في كل مجموعة يرتفع كلما ارتفع عدد السنوات التي تواجد فيها أن معدل الحاصلين على

ويظهر من نتائج الدراسات أن الطالب . الشخص في إسرائيل، لكن الفجوة بين الطالب تتسع وال تتقلص
 80تهم الذين ولد آباؤهم في إسرائيل يتواجدون في أعلى قائمة الحاصلين على الشهادة الثانوية وتبلغ نسب

وعلى سبيل المثال ال الحصر، تبلغ نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية بين الشباب اليهود . في المئة
وتصل النسبة لدى الشباب الذين يعتبرون الجيل .  في المئة46الشرقيين الذين ولدوا خارج إسرائيل 

.  في المئة56في إسرائيل الى  في المئة، بينما تصل النسبة بين الشباب الذين ولد آباؤهم 49األول 
، أن تلك الظواهر »فان ـ لير«»وأكدت دراسات قسم العدل االجتماعي والديموقراطية في معهد البحوث 

ووفق . السابقة مقلقة وخطرة، ومن المحتمل أن تسوء أكثر إذا لم يجر تغيير في سياسة توزيع المصادر
ستثمار في برامج تعوض عن المستوى التعليمي لدى التوصيات ، يجب اتباع سياسة تمييز تصحيحية واال

  .الوالدين
ويرى بعض الباحثين في اسرائيل ان نتائج البحث تلغي االدعاء العنصري القائل بأن االختالف بين 

ويضيف الباحثون االسرائيليون قائلين ان . جماعات األصل تعكس اختالفات في المهارات المولدة
.  حسب مجموعات األصول تعكس تبذيراً كبيراً للمهارات غير المستغلةفجوات في التحصيل التعليمي«

ومساواة . المهارات عند الشباب من أصول غربية ليست أفضل من الموجودة للشباب من أصول شرقية
  .»مستوى التعليم عند الوالدين ستلغي الفجوة الطائفية

االت نجاح الطالب بالحصول على شهادة ويقرر الباحثون أن تعلم الوالدين هو عامل مهم جداً في احتم
 سنة 13وتصل نسبة الحاصلين على شهادة التوجيهية بين الطالب الذين تعلم والداهم أكثر من . التوجيهية

 في المئة، بينما تبلغ هذه النسبة بين الطالب الذين لم يتعلم والداهم أكثر من ثماني سنوات 81تعليمية الى 
ر بعض البحوث االسرائيلية الى أن الوضع االقتصادي يشكل عامالً إضافياً وتشي.  في المئة34تعليمية 

يمنع الطالب اليهود من أصول شرقية الوصول لتحصيل تعليمي مشابه للموجود عند الطالب من أصول 
ويسمح ذلك لآلباء المتعلمين بمساعدة أبنائهم في احتماالت نجاحهم في التعليم من خالل إعطائهم . غربية
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فة والتفكير، وكذلك من خالل المصادر المادية التي تسمح لآلباء بتعويض األبناء والطالب من المعر
  .خالل تزويدهم بدروس خصوصية

 في المئة 40مليون يهودي، ثمة ) 5،5(وتبقى االشارة الى انه من بين مجموع اليهود الحالي في اسرائيل 
با في حين يشكل اليهود السفارديم من اصول اصولهم اشكنازية، أي من دول اميركا الشمالية واورو

 في المئة هم يهود الصابرا، أي اليهود 24 في المئة، والنسبة الباقية أي 36شرقية آسيوية وافريقية نحو 
من أب يهودي مولود في فلسطين وفق التصنيفات اإلسرائيلية، وتجدر االشارة ايضاً الى ان اليهود من 

 في المئة من مجموع اليهود في اسرائيل، وهؤالء يصنفون من ضمن اصول عربية يشكلون نحو عشرين
  .اليهود السفارديم
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