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  بعاد أي أسيروال إللن نتنازل عن قائمتنا .. شاليط عقبات أفشلت صفقة 3: حماس .1
قالت حركة حمـاس إن   ، أن رام اهللا مراسلها من   كفاح زبون   عن   18/3/2009الشرق األوسط،   ذكرت  

وأوضح أسامة المزيني القيادي    . ى مع إسرائيل   عقبات رئيسية أفشلت التوصل ألي اتفاق لتبادل األسر        3
ـ    عقبـات رئيـسية   3، أن "الشرق األوسط"البارز في الحركة والمطلع على تفاصيل مباحثات األسرى، ل

 من القائمة التي قدمتها حماس والتي تشمل        300أجهضت االتفاق، األولى أن إسرائيل لم توافق إال على          
بعاد أسرى الضفة الغربية إلى خارج الوطن، والثالثة أنهم مـصرون            اسما، والثانية، أنهم يريدون إ     450

وأكد المزيني أن إسرائيل في البداية قالت، إنها ستقبل         ". على استثناء بعض المجاهدين من عملية التبادل      
 450الـ  "وقال المزيني،   .  وأصرت على إبعاد عدد كبير     300بقائمة حماس ثم تراجعت، ووافقت على       

 سنوات فـي    10ام العالية، هؤالء ال يمكن أن نتنازل عنهم ولو أدى إلى أن يبقى شاليط               من ذوي األحك  
  ".األسر أو أكثر

هذا مبدأ "وقال، . وشدد على أن حماس لن تقبل أبدا بإبعاد أي أسير إلى خارج األراضي الفلسطينية
بإبعاد أسرى من وردا على سؤال ما إذا كانت حماس ستقبل ". مرفوض وقد أغلقنا بابه في الحركة

وعلى الرغم من فشل جولة المباحثات األخيرة، في القاهرة، ". لكل حادث حديث"الضفة إلى غزة، قال 
 أسير من أصحاب 300إال أن المزيني أكد أن هذه المباحثات حققت قفزة بقبول إسرائيل اإلفراج عن 

ب المزيني فان مفاوضات تبادل وبحس. األحكام العالية، الذين كانت سابقا ترفض مجرد الحديث حولهم
  ".توقفت توقفا مؤقتا"األسرى 

تلقينا ردودا غير كافية، وان كان فيها شيء من االيجابية، ونحن نقلنا موقفنا "وأضاف المزيني، 
وتحدث ". بصراحة، وقلنا انه ال بد من خطوة جريئة ونرى عند العدو رغبة أكثر من أي وقت مضى

ت مع حكومة اولمرت الحالية، أي ما قبل تشكيل الحكومة الجديدة في المزيني عن استئناف االتصاال
نحن نركز على المرحلة األولى، والقرارات الصعبة هي في المرحلة األولى، "إسرائيل، وقال المزيني، 
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وكشف المزيني أن إسرائيل اقترحت سابقا تبديل المراحل، أي أن تفرج ". والمرحلة الثانية ال تشكل عقبة
ونفى المزيني .  الحقا وهو ما رفضته حماس450 في المرحلة األولى ثم تفرج عن الـ 550عن الـ

مطالبنا كانت واضحة وثابتة ولم تتغير، والعدو "اتهامات إسرائيل لحركته بأنها تصلبت في موقفها، وقال 
  ".الصهيوني تراجع

فشال صفقة التبادل، محاولة وقال القيادي في حماس صالح البردويل، إن اتهامات إسرائيل لحركته بإ
للتهرب من االستجابة لمطالب الفصائل اآلسرة، والتي تتعلق بإنهاء معاناة مئات األسرى في سجون 

أمر مثير لالستغراب والغضب عندما تتحدث إسرائيل "وأضاف البردويل في بيان صحافي، . االحتالل
 أسير 1500حماس باإلفراج عن ، معرباً عن اندهاشه من وصف طلب حركة "عن تشدد حركة حماس

". هذه معايير مقلوبة: " ألف أسير من أبناء الشعب الفلسطيني، قائال11ًبالمتشدد، فيما يعتقل االحتالل 
واتهم البردويل إسرائيل بالتالعب بالشروط، سواء فيما يتعلق بأعداد المعتقلين أو محاولة استثناء بعضهم 

وط حمراء، مشدداً على أن سياسة االستثناء أو اإلبعاد القسري أو إبعاد العشرات منهم بزعم أنها خط
  .مرفوضة

إن كان االحتالل يعتقد أن حركة حماس يمكن أن تقدم تنازالت بعد الحرب األخيرة، أو أنها ستعمل "وقال 
  ".على إنجاز الملف قبل أن يتولى رئيس الحكومة المكلف نتنياهو مسؤوليته، فهو واهم وغير واقعي

  كشفت مصادر في حماس  ، أن   القاهرةجيهان الحسيني مراسلتها من      عن 18/3/2009الحياة،  ت  وأضاف
أن الخالف مع اإلسرائيليين لم يكن بسبب عدد األسرى الذين ستطلقهم الدولة العبرية مقابـل               " الحياة"لـ  

ـ   90وأوضحت أن إسرائيل طرحت إبعاد      ". العقدة تتلخص في اإلبعاد   "شاليت، لكن    ين الـذين    من المعتقل
، أحمد  "كتائب القسام "ونقلت المصادر عن قائد     . يقيمون في الضفة إلى الخارج، وثالثين آخرين إلى غزة        

ليست لديه مشكلة في أن يحتفظ بشاليت كأسـير لـسنة           "الجعبري الذي يقود المفاوضات في القاهرة، إنه        
ما يعنينا  . ين أولمرت و نتانياهو   ونحن ال نميز ب   ... كاملة، طالما أن المفاوضات لم تحقق مطالب حماس       

  ".فقط هو االستجابة لمطالبنا
    

   عدم االتصال بحماس قبل إتمام المصالحة الوطنيةأوروباطلب من ي المالكي .2
طلبت السلطة الفلسطينية من خالل  : اشرف الهور وزهير اندراوس ووليد عوض- رام اهللا ،القاهرة

 الثالثاء عدم فتح قنوات اتصال مع حركة حماس األوروبيد  المستقيلة من االتحااألعمالحكومة تسيير 
. حكومة المستقيلة دالوضح وزير الشؤون الخارجية في أو . المصالحة الوطنية الفلسطينيةإتمامقبل 

 األمر االمتناع عن االتصال مع حماس حاليا الن ذلك األوروبيينرياض المالكي بانه طلب من نظرائه 
  . بمقتلأيامفلسطيني المتواصل في القاهرة منذ سيصيب الحوار الوطني ال

 على األوروبيين اطالع إطار تأتي في ألوروبا الفلسطينية الرسمية ان زيارته لإلذاعة المالكي وأوضح
 انه إلى حماس على مواقفها، مشيرا إصرار تعرضه للفشل في ظل وإمكانيةفرص نجاح الحوار الوطني 

 إلى حاليا مع حماس دون تحقيق المصالحة الفلسطينية سيدفعها روبياألو ان االتصال لألوروبيين أوضح
عناصر من المجتمع " اتصال أنلى إ المالكي  وأشار.التشدد بمواقفها، وستعتبر ذلك االتصال شرعية لها

  . مع حماس سيبدو وكأنه اعتراف بشرعية الحركة"الدولي
 بحق "إسرائيل" على ممارسات األوروبيين المالكي بانه اطلع وزراء الخارجية أوضح آخروعلى صعيد 

 مدينة القدس وهدم منازلهم بذريعة عدم الترخيص، وطالبهم بضرورة التحرك لوقف هدم المنازل أهالي
  . الفلسطينيةاألراضي في اإلسرائيليالفلسطينية بالقدس، ووقف االستيطان 

  18/3/2009القدس العربي، 
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  رفض الضغوط الخارجية عليه تدعم جهود الحوار وت المقالةالحكومة .3
 إنها تدعم جهود الحوار الدائر في القاهرة، مؤكدة ]المقالة [قالت الحكومة الفلسطينية :جمعة يونس - غزة

أنها تحاول تذليل كل العقبات من أجل إنجاحه وإنهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية وتحقيق 
أعلنت الحكومة في ختام اجتماعها األسبوعي أمس، رفضها و .المصالحة الوطنية التي يطمح إليها الجميع

أي ضغوط خارجية، داعية  الفرقاء في الساحة الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا في 
نقاشاتهم وحواراتهم ورفض أي ضغوط خارجية وإنهاء كل الملفات العالقة وإطالق سراح المعتقلين 

إن إرضاء المجتمع الدولي لن يكون على حساب قضيتنا وحقوق " :التوق .السياسيين في الضفة الغربية
شعبنا وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة، كما أن أجهزة األمن البد من إصالحها في الضفة 
وغزة معاً، وال بد من إصالحها على أسس من العقيدة الوطنية التي ترفض التنسيق األمني مع 

  ".االحتالل
لحكومة، في بيان للناطق باسمها طاهر النونو، على الجدية في إنهاء االنقسام وتحقيق وحدة وأكدت ا

الشعب الفلسطيني حول الثوابت الوطنية، مقدرة جهود مصر والدول العربية في العمل على إنجاح 
وأعربت عن أملها في أن تضغط مصر والدول العربية من أجل  .الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية

األشقاء في جمهورية مصر "لوصول إلى برنامج يواجه التحديات اإلسرائيلية، مجددة مطالبتها لـا
  .بفتح معبر رفح للتخفيف عن الشعب الفلسطيني إلى حين التوافق على التهدئة" الشقيقة

كما أكدت الحكومة دعمها لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة في إطالق سراح األسرى وفق شروط 
ة، معربة عن أملها أن تضغط مصر على االحتالل حتى يوقف مماطلته وتالعبه بمشاعر الناس، المقاوم

ومحذرة من االرتهان للدعاية اإلسرائيلية والتي تلعب بمشاعر أهالي األسرى ومشاعر الشعب 
  .الفلسطيني، والتي تعده نوعاً ونوع من أنواع االبتزاز المرفوض

م عمليات التهويد المحمومة لمدينة القدس المحتلة وسياسة هدم ووقفت الحكومة خالل اجتماعها أما
المنازل ومصادرتها في المدينة المقدسة وتهجير المواطنين العرب لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي 

وأدانت كل هذه المحاوالت اإلسرائيلية، وتدعو الدول العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها  .للمدينة
  .  تجاه القدس وحمايتها من األخطار المحدقة بهاكاملة

  18/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

 لجنة إدارة الشأن الفلسطيني ليست بديلة عن منظمة التحرير :البرلمانيةرئيس كتلة حماس  .4
 خليل الحية رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو . أكد د: أيمن جريس- القاهرة

ة الفلسطينية بالقاهرة أن تشكيل لجنة وطنية إلدارة الشأن الفلسطيني لحين إجراء مفاوضات المصالح
 لن يكون بديال 24/1/2010االنتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل 

هم من وأشار إلى أن هذه اللجنة تعطي الفرصة للفصائل والمستقلين وغير. لمنظمة التحرير الفلسطينية
شرائح المجتمع الفلسطيني خارج منظمة التحرير أن يكونوا ضمن القوى الساسية التي تدير الشأن 

 .الفلسطيني لحين إجراء االنتخابات
  18/3/2009عكاظ، 

  
  الشعب يتطلع لحوار يفِّعل المقاومة ويدعم صمودها: النواب األسرى .5

 سجون االحتالل على أن الشعب الفلسطيني أكد النواب األسرى من كتلة حماس البرلمانية في :نابلس
يحلم بتحقيق المصالحة الوطنية على أساس تمتين جبهته الداخلية وتمكينه من مواصلة الصمود في وجه 
 .االحتالل وتحدي سياساته البغيضة ال على قاعدة زيادة عدد الفصائل والقوى الفلسطينية المعترفة به

إن مقاومة االحتالل مثلت البرنامج : " من سجن مجدو، أمسوقال النواب األسرى في بيان لهم سرب
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الوطني والنبض الواعي الذي سار شعبنا عليه في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة، وإن من بين 
الفصائل الفلسطينية الكثير من الذين اعترفوا بالدولة العبرية طمعا بوعود زائفة لم يكن لها على أرض 

أال يكفي أن هناك من يقود حمالت التطبيع ويتبادل الزيارات : "وتساءل البيان ".يدالواقع أي رص
والمصافحة والقبالت من أبناء جلدتنا مع االحتالل؟ فلماذا تطالب الفصائل المقاومة باتخاذ ذات الطريق 

وحماية حقوقه وقد أثبتت صمودها في غزة؟ إن خيار المقاومة الذي تحمله وتتبناه كفيل بالدفاع عن شعبنا 
  ."وتحقيق تطلعاته

  18/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ترفض فتح معبر رفح احتجاجاً على آلية السفر المتبعةالمقالة الداخلية  .6
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني رفضها لفتح معبر رفح، بالطريقة المتبعة حاليا، موضحة  :غزة

وقالت الوزارة في بيان صدر  .لجانب المصري، بفتحهفي ذات الوقت، عدم تلقيها أي تبليغ رسمي من ا
إذالل للمواطن الفلسطيني، "عنها مساء أمس، إنها ترفض فتح المعبر بالطريقة السابقة والتي يحدث فيها 

وأوضحت  ".ال نعمل بوابين عند أحد" :، مضيفة"وأنها لن تفتح المعبرة إال بآلية تضمن كرامة المواطنين
 أيام من فتح المعبر، من أجل 3 قبل إبالغهامع الجانب المصري على ضرورة الوزارة أنها متفقة 

وأشار البيان إلى أن الجانب المصري أعاد في المرة األخيرة  .التجهيز لعملية دخول وخروج المسافرين
 مسافر، 1500التي فتح فيها المعبر نحو نصف المسافرين، دون إبداء األسباب، حيث سمح فقط لسفر 

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجانب المصري يقوم بإدخال  . مسافر دون سبب مقنع1000وأعاد 
المسافرين الحاصلين على تنسيقات خاصة من حكومة رام والمسافرين الذين حصلوا على تنسيقات 

هذا األمر مرفوض ولذلك : بطرق شخصية، وذلك على حساب المواطنين المحتاجين للسفر، مضيفة
  ".المعبر بنفس الطريقة السابقة  فتح إعادةنرفض 

  18/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فياض يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة اإلسكان التعاوني لتنفيذ إعادة إعمار المنازل في غزة .7
، أمس، "سي اتش اف" التعاوني الدولية اإلسكانوقعت السلطة الوطنية ومؤسسة  :كتب جعفر صدقة

 بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة، التي تشكل المكون إعادةملية مذكرة تفاهم تؤذن بالبدء الفعلي لع
 القطاع وتبناها المانحون في مؤتمر عقد بشرم الشيخ في إعمار إلعادة السلطة أعدتها لخطة األساسي

  .مطلع آذار الجاري
ا عن  سالم فياض، فيما وقعه. د]في حكومة تسيير األعمال[ووقع االتفاقية عن السلطة رئيس الوزراء

 إنوقال فياض للصحافيين  .المؤسسة الدولية رئيسها مايكل دويل، وذلك في مقر مجلس الوزراء برام اهللا
 الخطة أعدت عن الجاهزية الكاملة للتنفيذ، سواء من قبل السلطة الوطنية، التي باإلعالنتؤذن "المذكرة 
 تقف وحدها في مواجهة المجتمع ئيلإسرا من المجتمع الدولي الذي التزم بالتمويل، وباتت أوواآلليات 
 والحصار قائم اإلعمار كيف ستتم عملية إذ النقطة التي طالما سئلنا عنها، إلىوصلنا : " وأضاف".الدولي

 ". اصطفاف المجتمع الدوليأمام وحدها إسرائيلهذا صحيح، لكن كل ما قمنا به يضع . والمعابر مغلقة
التنفيذ، وهذا يعتمد على البدء بتقديم المساعدات التي التزم بها  هو البدء باآلن إليهما نحتاج : "وتابع

العملية ال يمكن ان تتم دون توفر مواد البناء، وهذا يتطلب رفع . المانحون في مؤتمر شرم الشيخ
  ".رفع كامل للحصار" المطلوب أنوشدد على  ".الحصار وفتح المعابر

 المبادرات المهمة للتعامل مع ما إحدى"متضررة بأنها  بناء وتأهيل المنازل الإعادةووصف فياض عملية 
 بناء هذه المنازل إلعادة، حيث خصصت خطة السلطة " على القطاعاألخير اإلسرائيليخلفه العدوان 
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 اإلعمار إعادة لخطة اإلجمالية مليار دوالر الحاجة 2.8  حواليأصل مليون دوالر، من 348حوالي 
  .اليودعم الموازنة العامة للعام الح

 في المنازل ومتابعة طلبات المساعدة التي األضرارمهمة تقييم " سي اتش اف"وبموجب المذكرة، ستتولى 
  .يقدمها المواطنون للبنوك، وعمليات تنفيذ اعادة البناء والتأهيل

 التعاوني اإلسكانمن جهته، عبر دويل عن سعادته بالعمل مع السلطة الوطنية، مؤكدا التزام مؤسسة 
  . على القطاعاألخير اإلسرائيلي المنازل التي دمرها العدوان إعمار إعادة بعملية

 18/3/2009األيام، فلسطين، 
  

   غزةكسر حصارلبتشكيل لجنة برلمانية بريطانية وأوروبية يطالب من لندن الخضري  .8
دد من واصل النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، لقاءاته في لندن مع ع :غزة

لشرح آثار العدوان والحصار اإلسرائيلي " برمنجهام"أعضاء مجلسي العموم البريطاني واللوردات وعمدة 
نسخة عنه، أمس، خالل لقاءاته " فلسطين"وشرح الخضري بحسب بيان وصل  .على قطاع غزة

تبة على األوضاع في األراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة جراء العدوان والحصار، واآلثار المتر
وطالب النائب، بتشكيل  .السكان جراء ذلك، وضحايا هذه الممارسات واإلجراءات التعسفية والالأخالقية

لجنة برلمانية بريطانية وأوروبية، من أجل كسر الحصار، والتواصل مع جميع الحكومات وتفعيل 
ودعا  .اء حصار غزةالعالقات الدولية والتواصل مع بعض الشخصيات اإلسرائيلية، والضغط تجاه إنه

الخضري إلى تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني المحاصر، وزيارة كافة المسئولين األجانب 
لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه ال يمكن البدء بإعمار القطاع دون فتح كلي للمعابر والسماح بدخول كافة 

  .مستلزمات البناء
  18/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   سبل معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزةاألونروا مفوض عام وكالة فياض يبحث مع .9

، كارين أبو أمسفي رام اهللا، ] في حكومة تسيير األعمال[ سالم فياض، رئيس الوزراء .التقى د: رام اهللا
ونروا، حيث بحث معها جملة من القضايا المتعلقة بمعالجة الوضع الكارثي ألزيد، المفوض العام لوكالة ا

واستعرض الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية من اجل التخفيف من معاناة  . قطاع غزةأهاليي يعيشه الذ
وشدد فياض على  . القطاع ومساعدتهم على تجاوز الكارثة اإلنسانية التي خلفها العدوان اإلسرائيليأهالي

لخدمات لالجئين ضرورة تمكين وكالة الغوث من االستمرار في القيام بمسؤولياتها في تقديم ا
 رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر بصورة فورية لضمان إلىالفلسطينيين، مجددا الدعوة 

إدخال البضائع والمواد الالزمة لعمليات وكالة الغوث، وإلعادة بناء المنازل والمصانع والمنشآت التي 
  .دمرها العدوان األخير على قطاع غزة

د أن وكالة الغوث أكملت حصر أضرار مساكن الالجئين داخل المخيمات من جانبها، أكدت أبو زي
وخارجها في قطاع غزة، وستقوم بتقديم المساعدات ألصحاب المنازل المدمرة والمتضررة فور توفر 

  .السيولة النقدية وفتح المعابر إلدخال مواد البناء
 18/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  وأولمرت يحاول تضليل العالم "إسرائيل"سالم في ال يوجد شريك لل: البرغوثيمصطفى  .10

إن رئيس الوزراء " : مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية.قال النائب د :رام اهللا
اإلسرائيلي أيهود أولمرت يحاول تضليل العالم عبر االدعاء بأن الرئيس محمود عباس المنتهية واليته هو 

وأضاف البرغوثي في تصريح مكتوب، أن األحداث أثبتت أنه ال ". اتفاق سالم"جاز المسؤول عن عدم إن



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1377:         العدد       18/3/2009األربعاء  :التاريخ

 ال أولمرت وال بنيامين نتنياهو وال تسيبي ليفني وأنهم ليسوا على "إسرائيل"يوجد شريك للسالم في 
 "إسرائيل"وأكد البرغوثي أن سبب عدم التوصل إلى اتفاق سالم هو رفض . استعداد لتلبية شروط السالم

لمبدأ إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ورفضها البحث في قضية الالجئين وضم وتهويد القدس 
إن أولمرت يحاول أن يكرر تحميل الفلسطينيين " :وقال. واالستمرار في بناء المستوطنات والجدار

، "يدمسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق مثلما فعل باراك مع الرئيس الراحل ياسر عرفات في كامب ديف
  ".إن الثابت في إسرائيل هو أنه ال يوجد شريك للسالم:" مضيفا

  18/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  هايتعهد بمواصلة دعم و مركبة جديدة36االتحاد األوروبي يسلم الشرطة الفلسطينية  .11
تعهد االتحاد األوروبي، أمس، بمواصلة العمل في دعم جهاز الشرطة الفلسطيني، من اجل  :رام اهللا

  .صول إلى بناء قوة شرطية فعالةالو
 في مقر المقاطعة في أقيم مركبة للجهاز في حفل 36 قدمت المفوضية األوروبية، أمس، اإلطاروفي هذا 

 ماليين يورو، وتشمل توفير المركبات 5رام اهللا، ضمن منحة معدات مقدمة من االتحاد األوروبي بقيمة 
، وتمثل هذه المركبات الشحنة األولى من التي ستوفر في لمراكز شرطة النظام العام في الضفة الغربية

  .إطار المنحة التي تغطي ثالثة أنواع من المركبات وبرج إرسال خاص لالتصاالت
  18/3/2009الخليج، 

  
  "القدس عاصمة الثقافة العربية"المقالة تصدر طابع بريد لـ الحكومة  .12

وجيا المعلومات بالحكومة المقالة الثالثاء عن أعلنت وزارة االتصاالت وتكنول : وليد عوض-رام اهللا 
، حيث تمت طباعة ثالث "2009القدس عاصمة الثقافة العربية عام "إصدار طابع بريد جديد يحمل شعار 

 500 فلسا باللون األزرق، وفئة 150 فلس باللون األخضر، وفئة 100فئات من هذا الطابع وهي فئة 
الفئات خالل األيام القليلة القادمة في مكاتب البريد المنتشرة في فلس باللون األحمر، حيث ستتوفر هذه 

يوسف المنسي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الطابع يحمل رسالة . وأكد د .قطاع غزة
إلى العالم كله، والى قدسنا الحبيبة ليكون رسوالً من غزة إلى القدس، مشيراً إلى أن أول مكتب بريد 

، موضحاً أن 1867، ليفتح بعده مكتب بريد في القدس عام 1865 فلسطين كان في غزة عام افتتح في
وأشار الوزير المنسي إلى أن الرسالة الثانية  .هذا األمر يجسد العالقة بين غزة النصر والقدس الشريف

 األفئدة وقدس التي يحملها هذا الطابع لقوى الظلم واالستكبار في العالم هي أننا ال ننسى القدس، مهوى
هذا الطابع البريدي يحمل معاني كثيرة تعزز من "وأضاف أن  .األقداس والعزيزة على قلوبنا جميعاً

  ."مكانة القدس في قلوبنا والتي نضحي من أجلها بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا
  18/3/2009القدس العربي، 

  
  الفية تراوح مكانها  والقضايا الخمصرغالبية أعضاء اللجان غادروا : حوار القاهرة .13

معظم أعضاء لجان الحـوار     ، أن   القاهرة  مراسلتها من  جيهان الحسيني  عن   18/3/2009الحياة،  ذكرت  
وأكدت مصادر موثوق بهـا     .  القاهرة أمس، رغم عدم الفصل في غالبية القضايا الخالفية         واالخمس غادر 

 الوزير عمر سليمان من واشنطن،      أن االستئناف الجدي للحوار ينتظر عودة رئيس المخابرات المصرية        
أن سليمان سيحاول إقناع اإلدارة األميركيـة       " مصدر مصري مطلع  "عن  " فرانس برس "فيما نقلت وكالة    

  .بتليين شروطها للتعامل مع حكومة توافق وطني فلسطينية
لسطينية وال تزال الخالفات كبيرة في لجنتي الحكومة واالنتخابات، إضافة إلى خالف على المرجعية الف

 الصيغة المطروحة التي تنص على أن هذه المرجعية مرحلة االنتقالية بسبب رفض حركة حماسفي ال
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ستكون أوالً في إطار منظمة التحرير، وثانياً من دون المساس بشرعية اللجنة التنفيذية واألطر المنبثقة "
  ". عن المنظمة

نامج السياسي للحكومة هو جوهر الحل، وبعد البر" إسماعيل رضوان أن واعتبر القيادي في حركة حماس
... ال توجد فرصة للحلحلة في هذه المسألة": "الحياة"وقال لـ ". ذلك يتم التوافق على التفاصيل األخرى

نحن قدمنا المرونة الكافية من أجل تحقيق الهدف من الحوار، وهو استرداد اللحمة الفلسطينية، لكن 
  ".بعضهم يفهم المرونة خطأ

يجب أن يدرك الجميع، خصوصاً حركة فتح، أن حماس جاءت إلى الحوار من موقع انتصار : "فوأضا
وقوة، وهي لن تتعالى على الفصائل وال على شعبها، لكن ليس بمقدورها التعاطي بإيجابية في القضايا 

شعب نحن جئنا إلى الحوار من أجل المصالح العليا لل... الجوهرية التي تمس الثوابت الفلسطينية
  ".الفلسطيني واللقاءات ستستمر حتى يتم تذليل العقبات الرئيسة

نحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار، خصوصاً من : "وسئل رضوان عن متطلبات إنجاح الحوار، فأجاب
لكن ال بد من قرار جريء . القضايا الخالفية ما زالت خاضعة للبحث، وهناك الراعي المصري... فتح

 بتعطيل أعمال اللجان والتلكؤ في كل لجنة حتى يتم حل فض االتهامات لـ حماسور". ة فتحمن حرك
  ".أكدنا موقفنا، وهو التزامن في أعمال اللجان وفي االتفاق وتطبيقه: "وقال. ملف الحكومة

الرئيس لن يبقى مخلداً، وهذا االمر "وقال إن ". المصلحة الوطنية العليا"وبرر رضوان هذه المطالب بـ 
نحن نرى أن المصلحة تتطلب مشاركة . علق بمحمود عباس، بل بأي رئيس سيشغل هذا الموقعال يت

أوسع في اتخاذ القرار في القضايا الجوهرية والمصيرية وأن ال تقتصر القرارات الوطنية الحاسمة بيد 
لية الشعب الفلسطيني في حاجة إلى مرجعية وطنية خالل المرحلة االنتقا"ورأى أن ". الرئيس وحده

اإلصرار على التمسك بالمنظمة وأطرها "واعتبر أن ". بخالف المنظمة التي ال تملك مقومات الحياة
  ".كمرجعية يعقد األمور

العقدة في الحكومة، وعدم "إن " الحياة"زياد نخالة لـ " الجهاد اإلسالمي"وقال نائب األمين العام لحركة 
حدوث اختراق وتدخل "وعول على ". يعني فشل الحوارالتوصل إلى توافق على شكلها وبرنامجها، وهذا 

ال يمكن أن تنهي اللجان أعمالها من دون تحقيق توافق وحل نهائي لملف : "وأضاف". سياسي رفيع
  ".الحكومة، ومصر لن تسمح بذلك ألن هذا يعني إضاعة الجهود الكبيرة التي بذلت

لجنة "خالد عطا المشارك في أعمال لجنة األمن أن " الجبهة الديموقراطية"القيادي في " الحياة"وأكد لـ 
اإلشراف والتوجيه ما زالت تبحث في نقاط خالف في لجنة األمن، تتعلق بإصرار حماس على تشكيل 
لجنة أخرى عليا تحت إشراف رئيس الحكومة خالل الفترة االنتقالية لإلشراف على توحيد األجهزة 

وأشار إلى أن ". كن حماس ما زالت متمسكة بهذا الطرحل. األمنية وعملها، وهو ما رفضه الجميع
واستنكر هذا ". حماس تريد أيضاً أن يكون جهاز المخابرات تابعاً لرئيس الحكومة وال يتبع الرئيس"

حماس تريد ... االستخبارات العامة في كل دول العالم تتبع الرئيس"، الفتا إلى أن "غير القانوني"الطلب 
  ".صالحياته لمصلحة الحكومةتجريد الرئيس من كل 

ن كبـار فـي   يمسؤول، أن  القاهرة مراسلها من  اشرف الهور عن   18/3/2009 القدس العربي،    وأضافت
 األمين العـام لــ       وأشار .ليل االثنين لقاء ثنائيا بهدف ايجاد مخرج للخالفات       عقدوا  وفدي فتح وحماس    

لجنـة  "ي اللجنة العليا االتفاق على تـشكيل        الى انه جرى ف    واصل أبو يوسف  " جبهة التحرير الفلسطينية  "
قتراحات قدمت حول القضايا الخالفية، وهـي كيفيـة         ا 10 اعضاء، لتقوم بترتيب     9مكونة من   " صياغة

  .مشاركة حركتي حماس والجهاد في القيادة الفلسطينية لحين اجراء انتخابات المجلس الوطني
لجان الخمس، التي بدأ وفودها بمغـادرة القـاهرة،         ان هذه اللجنة ستحل محل ال     " القدس العربي "وعلمت  

  .وستكون بمثابة لجنة مساندة للجنة العيا للحوار، وتضم هذه اللجنة ابرز قادة التنظيمات الفلسطينية
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صـيغة  "انه يجرى اآلن البحث عـن       " القدس العربي "وقال زياد النخالة رئيس وفد الجهاد االسالمي لـ         
ل الفلسطينية وترضي فتح وحماس، خاصة في برنامج الحكومـة القادمـة،            ، تجمع عليها الفصائ   "توافقية

وساند النخالة في ذات     ".مسألة التزام او احترام الحكومة التفاقيات المنظمة      "على ان تراعي هذه الصيغة      
حماس ستخسر اذا   "الوقت موقف حركة حماس الرافض اللتزام الحكومة االنتقالية ببرنامج المنظمة، وقال            

 ". تنازال في هذا الموضوع، وسوف تلزم نفسها باستحقاقات ال تستطيع تلبيتهـا لـصالح اسـرائيل                قدمت
يجب ان نتكاتف جميعا من اجل      "، وقال   "محاوالت حشر حماس وفصائل المقاومة في الزاوية      "وحذر من   

  ".الوصول الى اتفاق مرض للجميع
ال يزال هناك خالف، حيـث      " "قدس العربي ال"من جهته قال ماهر الطاهر عضو وفد الجبهة الشعبية لـ           

، هي القيادة الفلسطينية، بدال من      2005يوجد رأي يطالب ان تكون اللجنة التي انبثقت عن حوار القاهرة            
  ".منظمة التحرير، وهو امر ال يحمل اجماع الفصائل

  
   لن يبقى مفتوحاً لألبدشاليطباب صفقة : حماس .14

باً يتعق" قدس برس" البرلمانية في تصريح خاص لوكالة  حماسمشير المصري، أمين سر كتلةقال : غزة
إن قادة االحتالل، وفي مقدمتهم أولمرت المنصرف، يغامرون في قضية شاليط : "على خطاب أولمرت

لحسابات سياسية وشخصية، ونحن نؤكد أن استمرار التلكؤ والتباطؤ الصهيوني يمكن أن يفتح باب 
  ". ذلك أن يكون مصير شاليط كمصير رون أراداالحتماالت على مصراعيه بما في

 بهدف فرض تراجع بتزاز الصهيوني والضغط على حماسنحن نؤكد أن كل محاوالت اال: "وأضاف
وتخفيض شروط سقف مطالبها كلها محاوالت يائسة وفاشلة، فشاليط لن يرى النور ما لم يرى أسرنا 

  ".النور بإذن اهللا عز وجل بين أهليهم وذويهم
 17/3/2009رس، قدس ب

  
  فرج عنهم بينهم سعدات ومروان البرغوثي من كبار األسرى لن ُي5تنشر أسماء " معاريف" .15

اإلسرائيلية امس األسماء المطروحـة فـي صـفقة    " معاريف" نشرت صحيفة: رام اهللا ـ أحمد رمضان 
ون اإلفراج عنهم   ، حيث ذكرت ان األسرى الكبار والقادة الذين سيك        "الثمن والخالفات " تحت عنوان    شاليط

  : هموصعباً جداً وأن الجمهور اإلسرائيلي سيصعب عليه تحمل ذلك، 
إبراهيم حامد  ، و عبد اهللا البرغوثي معد العبوات لعمليات عسكرية      ، و عباس السيد قائد حماس في طولكرم     

أحمد ، و يةفي الضفة الغرب  " فتح"مروان البرغوثي أمين سر تنظيم حركة       ، و قائد القسام في الضفة الغربية    
آمنة منى، ناشطة في حركة      القسام، و  يحيي السنوار من مؤسسي     ، و سعدات، األمين العام للجبهة الشعبية    

  .فتح
  18/3/2009المستقبل، 

  
  سالمة يدعو إلى مصالحة تحفظ الحقوق والثوابت حسن األسير  .16

اورة في القاهرة إلـى     ، قادة الفصائل الفلسطينية المتح    حماس حسن سالمة القيادي في حركة    دعا األسير   
  .التوصل التفاق مصالحة على أرضية حماية الثوابت الوطنية والتخندق سويا في جبهة مقاومة االحتالل

إن ما ذهبت الحركة    : "وقال سالمة وهو أحد أعضاء الهيئة العليا ألسرى حماس في السجون اإلسرائيلية           
 الوطنية وإنهاء االنقسام الذي ما كان يمكـن         للحديث عنه في حوارات القاهرة هو كيفية استرجاع الوحدة        

أن يقع في ظل التحام الكل الفلسطيني مع مشروع المقاومة وبرنامجها النضالي الذي مثل بوصلة لشعبنا                
  ".على مدار عشرات السنوات
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وبين سالمة أن ما تم الحديث عنه في الحوارات من قضايا تتعلق بضرورة اعتـراف حركتـه بدولـة                   
ط للتوافق هو أمر معيب إذا صح، معرباً عن أمله بضرورة أن تتخذ كافة القوى والفصائل                االحتالل كشر 

مواقفها من باب تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني وأولها التخلص من االحتالل وليس االعتـراف               
  .بشرعيته

  18/3/2009صحيفة فلسطين،  
  

  بات عقد المؤتمر الحركيتنوي االجتماع في عمان الستكمال ترتي" تحضيرية فتح" .17
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو المجلـس الـوطني الفلـسطيني             :  نادية سعد الدين   –عمان  

اللجنة التحضيرية العليا لفتح ستعقد اجتماعها في عمان في غضون أيام ال تتعدى             "اللواء خالد مسمار إن     
هـذه  "وأوضح بـأن    ". لعقد المؤتمر الحركي لفتح   نهاية الشهر الحالي، وذلك الستكمال الترتيبات النهائية        

االجتماعات المتوالية تهدف إلى اإلعالن في النهاية عن مكان وتاريخ موعد انعقاد المؤتمر علـى أن ال                 
  ".يتعدى التئامه الخامس عشر من الشهر المقبل

  18/3/2009الغد، األردن، 
  

   في غزةداء الشه من أراملتشجيع الزواجل..  آالف دوالر3 تقدمحماس  .18
بدأت حماس مشروعا اجتماعيا للتخفيف من عدد ارامل الشهداء، وذلك ضـمن             : وليد عوض  -رام اهللا   

 االف دوالر لكـل     3برنامج يشجع الرجال المقتدرين على الزواج منهن وتقديم مساعدة مالية مقـدارها             
 المالية لكل مـن     واوضحت مصادر من حماس في قطاع غزة ان المكافأة         ".شهيد"شخص يتزوج بأرملة    

علـى حـد قـول      " مساعدة او هدية تشجيعية   "يتزوج من ارملة شهيد ليست مكافأة على زواجه بل هي           
  .المصادر

ومن جهتها اكدت حماس أن هناك شروطا معينة يجب أن تتوفر للرجل الذي يمكنه االستفادة مـن هـذا                   
كثر، كما يشترط أن يكون ملتزما      المشروع، وهي ضرورة أن يكون قادرا ماديا على إعالة زوجتين أو أ           

  .دينيا وأخالقيا، وان يوفر مكانا خاصا للزوجة الجديدة وان يتكفل برعاية أوالدها أن كان لها أوالد
  18/3/2009القدس العربي، 

  
  ط بعد فشل صفقة األسرى تربط فتح المعابر بإطالق شالي"إسرائيل" .19

ئيلية أمس من دون اتخاذ قرار في شأن الصفقة، انتهت جلسة الحكومة اإلسرا:  أسعد تلحمي-الناصرة،
وكرس رئيس الحكومة إيهود أولمرت االجتماع لعرض كل المحاوالت التي بذلها الستعادة الجندي 

  .األسير في غزة غلعاد شاليت، ودعا والديه إلى لقائه
تشكيل أن جلسة الحكومة التي خصصت لمناقشة الصفقة، انتهت إلى قرار ب" هآرتس"وذكرت صحيفة 

، ت لزيادة الضغط المكثف على حماسلجنة تضم رؤساء المؤسسة األمنية تقدم خالل فترة قصيرة توصيا
إضافة إلى تجميد الزيارات ألسرى الحركة في السجون اإلسرائيلية وزيادة الضغط على المعابر الحدودية 

  .في غزة، ودرس عقوبات إضافية
ووافقت  ض نشر أسماء أسرى وردت في قائمة حماسيعاريوفال ديسكين أنه ال " شاباك"وأعلن رئيس 

إسرائيل على اإلفراج عنهم، بهدف إقناع الرأي العام اإلسرائيلي بأن الحكومة بذلت أقصى جهودها 
أي حكومة في "وقال وزير القضاء دانيئل فريدمان في ختام االجتماع إن . إلبرام صفقة تبادل أسرى

كان مستعداً لتنازالت بعيدة المدى أكثر مما كان "ضاف أن أولمرت وأ". إسرائيل لن تقبل بشروط حماس
  ".أما مطالب حماس فبلغت أحجاماً لن تقبل بها أي حكومة في إسرائيل... عدد من الوزراء مستعداً لها
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واتهم نوعم شاليت والد الجندي األسير في غزة، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بالفشل في إعادة ابنه من 
تنفيذ الحلف بين الجيش والدولة وبين عائلة أرسلت ابنها ) عدم"(له المسؤولية الكاملة عن األسر وحم

بأن يعيد " في شكل قاطع ال لبس فيه"وطالبه ". للجيش مع إدراكها التزام الدولة بأنها لن تتخلى عنه
  .الجندي إلى أهله قبل انتهاء واليته كرئيس للحكومة ورغم الثمن الباهظ المطلوب دفعه

وعقدت الحكومة جلستها الخاصة في أجواء من اإلحباط لفت عموم اإلسرائيليين الذين رفعت تصريحات 
. وزرائهم وعناوين إعالمهم في األيام األخيرة من توقعاتهم بأن إنجاز صفقة تبادل أسرى بات مؤكداً

رض صفحتها عنواناً على ع" يديعوت أحرونوت"وخرجت صحف أمس بعناوين متشائمة وكتبت كبراها 
: أولمرت"عنوانا من بيان رئيس الحكومة هو " معاريف"، فيما اختارت "خيبة: "األولى من كلمة واحدة

  ".فشل مفاوضات اإلفراج عن شاليت: "، فكتبت"هآرتس"أما صحيفة ". حماس فجرت المفاوضات
صريحاتهم في فشل تسببوا بت"واتهمت أوساط إسرائيلية ضالعة في المفاوضات وزراء في الحكومة بأنهم 

وقالت إن تصريحات . ، في إشارة إلى تأييدهم دفع ثمن باهظ لقاء اإلفراج عن شاليت"المفاوضات
الوزراء وزيارة عدد منهم خيمة االعتصام التي نصبها والدا الجندي قبالة مكتب رئيس الحكومة للتضامن 

في ذلك ) حماس( يحتمل ورأت ولّدت لدى حماس شعوراً بأن الضغط الداخلي في إسرائيل ال"معهما 
  ".فرصة لتصليب حاد في مواقفها العتقادها بأن إسرائيل ستقبل بكل الشروط

في الوضع "، وأنه "بصورة مفاجئة" بتصليب مواقفها م اتهام مكتب رئيس الحكومة حماسوعلى رغ
عليه في الناشئ ال توجد أي صفقة مطروحة على جدول األعمال، ولذا ليس هناك ما يمكن التصويت 

يع األسرى الذين ، فإن وسائل اإلعالم العبرية تناولت رفض إسرائيل إطالق سراح جم"اجتماع الحكومة
 أسيراً إلى غزة أو دول عربية، بداعي أن عودتهم إلى 70، وإصرارها على إبعاد تطالب بهم حماس

 بهدم كل ما بنته ما ينذر"بيوتهم في الضفة ستعيدهم إلى ممارسة نشاطهم العسكري ضد إسرائيل، 
لموجة جديدة "وأن من شأن عودتهم أن تعطي دفعة " 2002إسرائيل هناك منذ عملية السور الواقي العام 

  ".من العنف والعمليات االنتحارية داخل الخط األخضر
  18/3/2009الحياة، 

  
   لإلنضمام الى حكومة وحدة"العمل"و" كديما"نتانياهو يلجأ إلى بيريز للضغط على  .20

أمس أن نتانياهو توجه لبيريز طالباً أن يرمي األخير " يديعونت أحرونوت"أفادت صحيفة  -صرة النا
. إيهود باراك باالنضمام إلى حكومة وحدة" العمل"تسيبي ليفني وزعيم " كديما"بثقله ويقنع زعيمة 

يز يجري منذ وكشفت أن بير. وأضافت أن بيريز وعده بااللتقاء قريباً بليفني وباراك لحضهما على ذلك
لفحص مدى استعدادها لالنضمام إلى حكومة " العمل"و " كديما"أيام اتصاالت مع شخصيات رفيعة في 

  .الوحدة تلك
، فإن نتانياهو ليس مرتاحاً البتة وال متحمساً لتشكيلة حكومته المتبلورة "ليكود"وبحسب أوساط رفيعة في 

وأضافت أن .  األخيرة للتخلص من حكومة كهذهوعليه، فإنه يبذل جهود الساعات. مع أحزاب اليمين
، خصوصاً في أوساط النواب المستائين من عدم منحهم "ليكود"نتانياهو بات يلمس بوادر تمرد داخل 

األكثر تشدداً في " االتحاد القومي"حقائب وزارية ذات شأن، كما أنه يسمع المواقف المتشددة لحزب 
  ".نه ال تنتظره حياة سهلة أبداًليدرك أ"الساحة الحزبية اإلسرائيلية 

  18/3/2009الحياة، 
  

  أفشل صفقة شاليط كونها ستعطي دفعة لموجة من العمليات االستشهادية" الشاباك":"يديعوت" .21
، يوفال ديسكين، كان له دور "الشاباك" أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس جهاز األمن العام -الناصرة 

  .ىأساسي في إفشال صفقة تبادل األسر
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الشاباك يتخوف من أن عودة نشطاء مركزيين في الذراع "أمس إن " يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
  ". العسكري لحماس إلى الضفة سيهدم كل ما بنته إسرائيل هناك منذ عملية السور الواقي العسكرية
ألسرى في وأشارت الصحيفة إلى أن ديسكين وضع معادلة وبات يسير بموجبها، وهي أن صفقة تبادل ا

 القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل، والتي تم - بين إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين1985العام 
 أسيرا فلسطينيا، أعطت دفعا لالنتفاضة األولى التي اندلعت في نهاية 1150من خاللها إطالق سراح 

العمليات االستشهادية داخل ، وأن صفقة شاليط ستعطي دفعة لموجة جديدة من العنف و1987العام 
  .إسرائيل

يلمح إلى "وقال المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت، ألكس فيشمان، أن بيان أولمرت الصادر أمس 
وركل قضية شاليط ' الجهد المركز'أن أولمرت يوافق على توصية الشاباك وأنه يعتزم تغليف نفسه بحجة 

إذا أوفد أولمرت ديكل مجددا إلى جولة مفاوضات أخرى "ه وأشار فيشمان إلى أن.  نحو الحكومة المقبلة
والمشكلة هي أنه من أجل . فإنه سيضطر إلى تزويده بتفويض لتقديم تنازالت أخرى في قضية اإلبعاد

  ". التوصية بتقديم تنازالت مناقضة لرأي الشاباك المهني، فإن ثمة حاجة إلى شجاعة كبيرة
، أحمد ت لقائد الذراع العسكري في حماسإن إسرائيل سمح" ت يديعوت أحرونو "من جهة أخرى قالت 

الجعبري، بمغادرة القطاع والوصول إلى القاهرة من دون المس به، كان هدفه تقصير مدة المفاوضات 
  .وتمكينه من اتخاذ قرارات فورية بدال من وضعه أمام ضغوط الوسطاء المصريين

  17/3/2009 قدس برس
  

  ليين يؤيدون االفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل شاليطثلثي االسرائي: استطالع .22
اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه الثالثاء ان ثلثي االسرائيليين يؤيدون االفراج عن مئـات المعتقلـين     

قبـل  " يـديعوت احرونـوت   "واجري االستطالع الذي نشرت نتائجه صحيفة       . الفلسطينيين مقابل شاليط  
وردا على  . التوصل الى اتفاق في المفاوضات الجارية في القاهرة بين اسرائيل وحماس          االعالن عن عدم    

هل تؤيدون او تعارضون اتفاقا يشمل االفراج عن مئات االرهابيين القتلة وطـرد جـزء               "السؤال التالي   
فاق عن تأييدهم لمثل هذا االت    % 69اعرب  " منهم خارج االراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية؟       

 اشخاص يمثلون الشعب االسرائيلي مـع       506واجرى االستطالع معهد دحاف وشمل       %. 22وعارضه  
يشار إلى أن أسرة شاليط أقامت خيمة اعتصام مقابل منزل رئـيس الـوزراء               %.4.4هامش خطأ يبلغ    

  . االسرائيلي للضغط على الحكومة وحثها على بذل المزيد من الجهود الطالق سراحه
  17/3/2009بي بي سي 

  
  لتشكيل الحكومة" الليكود"و" كاديما"استمرار المفاوضات السرية بين  .23

 أكدت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلية، صباح اليوم أن االتصاالت السرية بين حزبـا              -الناصرة  
مكلّـف  ال" ليكـود "لتشكيل حكومة ائتالفية، ما زالت مستمرة، حيث طالب زعيم حزب    " كاديما"و" الليكود"

وأكدت مصادر مسؤولة    ".كاديما"بتشكيل الحكومة من الرئيس اإلسرائيلي بالتدخل من أجل تغيير مواقف           
، بزعامة تسيبي ليفني، أن موفدين عن الحزب يجرون محادثات مع رئـيس الـوزراء              "كاديما"في حزب   

تصاالت قد آلت إلى طريق     المكلف بنيامين نتنياهو ورئيسة حزبهم تسيبي ليفني، رغم انه يبدو أن هذه اال            
هذا وقالت مصادر مقربة من ليفني إن القرار بيد نتنياهو حالياً، وعليه أن يفهم أنه                .مسدود، حسب قولها  

  .يجب أن تكون هناك شراكة متساوية للحزبين باإلضافة إلى التوافق على القضايا السياسية
  18/3/2009 قدس برس
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   كاملة لإلفراج عن شاليطيطالب بتنفيذ شروط حماسعامي أيالون  .24
وجه عامي أيلون، رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الداخلية السابق، انتقاداً شديد اللهجة  –نابلس 

ط لطريقة إدارة المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى، مشدداً على أنه كان ال بد من البداية تلبية شرو
  . عن الجندي جلعاد شاليط كاملة لإلفراجحركة المقاومة اإلسالمية حماس
:  قوله، خالل زيارته لخيمة االعتصام المطالبة باإلفراج عن شاليطايالونونقل التلفزيون اإلسرائيلي عن 

إن الطريق الوحيد لضمان اإلفراج عن شاليط هو اإلفراج عن األسرى األربعمائة والخمسين الواردة "
، منذ وقت أسر "جب القيام بذلك قبل نحو ثالث سنواتكان ي"، مؤكداً على أنه "أسماؤهم في قائمة حماس

  .شاليط
  17/3/2009 قدس برس

  
   أشهر اخرى4 "إسرائيل" تمديد حالة الطوارئ في :اإلذاعة اإلسرائيلية .25

 اشـهر   4مددت السلطات االسرائيلية حالة الطوارئ التي تعيشها اسرائيل لمـدة           :وليد عوض  -رام اهللا   
  .امنية تهدد الدولةاخرى، وذلك بحجة وجود مخاوف 

وذكرت االذاعة االسرائيلية العامة الثالثاء انه تقرر تمديد حالة الطوارىء داخل اسرائيل لمـدة اربعـة                
واوضـحت   .اشهر، موضحة ان لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست االسرائيلي صادقت على ذلـك            

 .'ئيلية الحالية التي يرأسها ايهود اولمرت     بناء على طلب من الحكومة االسرا     'االذاعة ان ذلك القرار جاء      
) مـارس (حالة الطوارىء الحالية المعمول بها سينتهي سريان مفعولها في نهايـة شـهر آذار               'واضافت  
وتصادق حكومات اسرائيل المتعاقبة على تمديد العمل بقانون حالة الطوارىء تحـت مبـررات               .'الحالي

ويبقي هذا القانون اسرائيل في حالـة        .ث ترفض الغاء القانون   تتعلق بأمن الدولة والخطر المحدق بها حي      
الـسجن  (حرب دائمة تسمح لها باتخاذ نطاق واسع من االجراءات المتشددة التي تتضمن الحبس االداري               

 .، باالضافة الى الرقابة والتنصت)دون تهمة او محاكمة
  18/3/2009القدس العربي، 

  
  هد أكبر إلعادة شاليطيدعو الحكومة المقبلة لبذل ج" يشاي" .26

إن حكومة أيهود أولمرت، رئـيس      " إيلي يشاي "قال وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي       -القدس المحتلة 
  ".لن تنجح كما يبدو في طي ملف الجندي األسير جلعاد شاليط" الوزراء اإلسرائيلي المنصرف 

بذل قـصارى جهـدها إلعـادة       " ى  الديني المتطرف، الحكومة المقبلة إل    " شاس"ودعا الوزير عن حزب     
بهذه التـصريحات قبيـل اجتماعـه       " يشاي"وأدلى   . ، حسب تعبيره  "شاليط إلى أهله على جناح السرعة     

إلـى أن مفاوضـات تـشكيل       " يـشاي "من ناحية أخرى، أشار      .برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو    
  .الحكومة اإلسرائيلية تراوح مكانها، وتعترضها صعوبات

  18/3/2009ة فلسطين، صحيف 
  

  اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء في الدولة العبرية بشكل ملحوظ: تقرير .27
أظهر تقرير إسرائيلي رسمي اتساع الفجوة، بشكل ملحوظ، بين األغنياء والفقراء في الدولـة               –الناصرة  

ية العالمية األخيـرة، وإنمـا      العبرية، الفتاً النظر إلى أن هذه الفجوة لم تكن فقط بسبب األزمة االقتصاد            
  .األمر بدأ بالظهور منذ سنوات

إن اتـساع   : "ألبحاث السياسة االجتماعية اإلسرائيلي   " طاوب"وقال التقرير السنوي، الذي أصدره مركز       
الفجوة بين األغنياء والفقراء اإلسرائيليين خالل السنوات القليلة الماضية تعتبر بين أكبر الفجـوات فـي                

  ".يةالدول الغرب
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 في المائة تقريباً على الدخل الصافي فـي الـشريحة           18ويشير التقرير أيضاً إلى أنه طرأ ارتفاع بنسبة         
، فيما لم يرتفع الدخل الصافي في الشريحة الـدنيا إال           2007 وعام   2002العليا خالل الفترة ما بين عام       

  . في المائة8.5بنسبة 
  18/3/2009 قدس برس

  
  ومي ممنوع من دخول أمريكامرشح نتنياهو لألمن الق .28

، أن عوزي أراد، الذي رشحه )الثالثاء(االمريكية، أمس " واشنطن تايمز"ذكرت صحيفة : آي.بي.يو
مستشار األمن " المكلف تشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب ما يسمى " االسرائيلي"رئيس الوزراء 

  .على البالد" خطراً استخباراتياً"ن، ألنه يشكل ، ممنوع من دخول الواليات المتحدة منذ نحو عامي"القومي
ورد في ) الموساد" (االستخبارات االسرائيلية" وأشارت الصحيفة الى أن اسم العضو السابق في جهاز 

 2005الالئحة االتهامية للمحلل السابق في وزارة الدفاع األمريكية لورانس فرانكلين، الذي دين عام 
" االسرائيلية"ن إيران لعاملين اثنين في لجنة الشؤون العامة األمريكية بتهمة تقديم معلومات سرية ع

  ). ايباك(
  18/3/2009الخليج، 

  
  صاروخًا باليتسياً) 42( ضرب إيران بـ"إسرائيل"بإمكان : تقرير أمريكي .29

ذكر تقرير أعده مركز الدراسات االسـتراتيجية والدوليـة فـي واشـنطن أن بإمكـان                 -القدس المحتلة 
 صاروخًا  42بواسطة إطالق   " أراك"و" أصفهان"و" نتانز"ضرب المنشآت النووية اإليرانية في      ) لإسرائي(

  . باليتسيا من طراز يريحو
وأوضح أحد الباحثين في المعهد األميركي ويدعى عبد اهللا طوقان أن خيار اسـتخدام هـذه الـصواريخ                  

  . ضربة جوية لهالضرب المنشآت النووية اإليرانية هو أكثر احتماال من توجيه 
إن هجوما إسرائيليا، محتمال، بالصواريخ قد يؤدي إلى هجوم إيراني مضاد بواسـطة             : " وأضاف طوقان 

الصواريخ من طراز شهاب كما انه قد يؤدي إلى وقف صادرات الـنفط اإليرانيـة وتعـرض مـصالح       
  ". داءات إرهابيةأميركية في الخليج لهجوم، وربما أيضا تعرض أهداف يهودية في العالم العت

  18/3/2009صحيفة فلسطين، 
 

  تنتحر دبلوماسياً باختيارها ليبرمان للخارجية" إسرائيل: "صحيفة بولندية .30
المتطرف أفيجدور ليبرمان لمنصب " اإلسرائيلي"اهتمت وسائل اإلعالم العالمية باختيار السياسي :أ.ب.د

" تنتحر دبلوماسيا" "إسرائيل"الصادرة، أمس، أن البولندية " ريسبوسبوليتا"وزير الخارجية، ورأت صحيفة 
 450ليبرمان يرغب في تغيير الحدود بهدف إبعاد "بسبب اختيار ليبرمان لهذا المنصب، وأشارت إلى أن 

فقدان حقوقهم المدنية إذ لم يصدر عنهم ) العرب(في حين يرى أن على باقي " إسرائيل"ألف عربي من 
  ". إسرائيل"إعالن والء ل

  18/3/2009ج، الخلي
  

  على الجيش ان يستعد المكانية شن هجوم على ايران :اشكنازي .31
قال رئيس هيئة اركان الجيش االسرائيلي، الجنرال غابي اشكنازي، مـساء            : زهير اندراوس  -الناصرة  

امس االول االثنين، انّه على الجيش ان يستعد المكانية شن هجوم على ايران، مضيفا ان الدولة العبريـة                  
  . ال تنفي امكانية كهذهال
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االسرائيلية في عددها الصادر امس الثالثاء، انّه خالل زيارته الـى الواليـات             ' هآرتس'وافادت صحيفة   
المتحدة االمريكية، حضر اشكنازي حفال لما يسمى اصدقاء الجيش االسرائيلي شارك فيـه مـا يقـارب                 

مع مستشار وزيرة الخارجيـة الخـاص        متبرع، واستغل المناسبة لزيارة واشنطن، حيث اجتمع         1500
وجـاء، بموجـب المـصادر االسـرائيلية، ان          .بايران، دينيس روس، وناقش معه الموضوع االيراني      

اشكنازي سلّم روس رسالة عامة مفادها ان اسرائيل ستجد صعوبة في التعايش مع ايران النووية، والتي                
  .بيرهوصفها بأنه يرى فيها مظلة نووية لالرهاب، على حد تع

  18/3/2009القدس العربي، 
 

  لألسرى الفلسطيينين" غوانتانامو" االحتالل استحدث إجراءات مشابهة لـ: فروانة .32
إنه في الوقت الذي اتخذت فيه ادارة : قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة: غزة

 عن "عدو مقاتل" ومن ثم اسقاط صفة ،"غوانتانامو"الرئيس األمريكي باراك أوباما قراراً باغالق معتقل 
 اإلسرائيلية استحدثت مؤخراً اجراءات مشابهة، بل أقسى مما كان "أولمرت"المعتقلين هناك، فان حكومة 

  ."غوانتانامو"يجري في 
ان االحتالل صعد من انتهاكاته الفظة :  نسخة منه"السبيل"وأضاف فراونة في تصريح صحفي وصل 

 يتصل بحقوق األسرى الفلسطينيين والعرب في سجونه، كما صعد من استخدامه للقانون الدولي، فيما
 بحق معتقلي قطاع غزة بشكل غير مسبوق، ما يعني "عدو مقاتل"  أو "مقاتل غير شرعي"لذات الصفة 

  .فقدانهم لحقوقهم األساسية وفقاً التفاقية جنيف، واستمرار احتجازهم الى ما ال نهاية 
 18/3/2009السبيل، األردن، 

  
   مواطنا بالضفة16عتقل ي من عمارة سكنية في القدس وهدم جزءاًياالحتالل  .33

 شن جيش االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة أمس بمناطق مختلفة بالضفة -رام اهللا
  . فلسطينيا16الغربية طالت 

وب القدس، بحجة البناء غير  في بناية ببلدة بيت صفافا جنا هدمت سلطات االحتالل، أمس طابقكما
وأغلقت الشرطة اإلسرائيلية المنطقة ، واجبرت ساكنيها على مغادرتها، حيث تمت عملية  .المرخص

 من البناية طابقين آخرينمن جانبه أكد صاحب البناية أنه تلقى إنذارات لهدم  .الهدم بواسطة آليات خاصة
  .بحجة أنها أقيمت بدون الحصول على ترخيص

  18/3/2009ألردن، الغد، ا
  

  احتجاجا على إجراءات االحتاللتظاهرة لسائقي الجرافات في القدس  .34
مس العشرات من سائقي الجرافات العرب في القدس المحتلة أتظاهر :  رامي منصور-القدس المحتلة 
الخطر الذي يتهدد حياتهم برصاص الشرطة االسرائيلية، بعد أن بات كل واحد منهم "احتجاجاً على 

بوهاً أثناء سفره في القدس في أعقاب العمليات الثالث التي نفذها سائقو جرافات عرب في العام مش
   .المارة اليهود، كما تعرض المتظاهرون للشتائم والسباب من األخير

  18/3/2009الدستور، 
  

  موقع ٍإلكتروني للبحث عن األسرى والمفقودينإطالق  .35
، الموجه الى جمهور العدو www.fivemilion.orgي الموقع اإللكترون" مؤسسة الحرية"أطلقت 

 ماليين دوالر مقابل معلومات مؤكدة عن األسرى 5السرائيلي واعلنت أنها ستمنح جائزة قيمتها "
وقال عضو الهيئة التأسيسية هادي بكداش . والمفقودين والشهداء في السجون ومقابر األرقام اإلسرائيلية
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انها مؤسسة دولية تشكل عائالت : "الثنين، في دار نقابة الصحافةفي مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر ا
األسرى والمفقودين والشهداء النواة األساسية فيها، يعاونهم عدد من الناشطين والمتطوعين في لبنان 

  ". وفلسطين وعدد آخر من الدول العربية واألوروبية
مؤسسة على حشد رأي عام وطني وإقليمي ومن اجل تحقيق هذا الهدف اإلنساني النبيل تعمل ال: "وتابع

لاللتزام بالقانون الدولي اإلنساني، واتفاقات جنيف ال سيما المادة " إسرائيل"ودولي ضاغط على حكومة 
 من اتفاقية جنيف األولى، والتي تلزم الدول المتعاقدة باحترام جثامين ضحايا الحرب في اإلقليم 17

  ".لتقاليدهم الدينية والوطنيةالمحتل وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا 
  18/3/2009صحيفة المصريون، 

  
  أطفال ينقبون في القمامة بحثا عن قوت يومهم .. قطاع غزة .36

لى منقبين في القمامة بعد أن ازدادت صعوبة ايجاد عمل إ في غزة بعض األطفالتحول :  رويترز–غزة 
ائما يعاني من الفقر وكان الصغار ورغم ان قطاع غزة كان د .في القطاع بسبب الحصار اإلسرائيلي

عادة يبيعون السجائر والعلكة على مخارج الشوارع، اال ان مشهد االطفال الذين ينقبون في القمامة لم 
وزادت الصعوبات االقتصادية منذ . يكن من قبل جزءا من الحياة اليومية للقطاع قبل الحصار اإلسرائيلي

  .ة على قطاع غز الحصار"اسرائيل"ان شددت 
 1,5 مسؤولون فلسطينيون ان مئات المصانع أغلقت في قطاع غزة حيث يقيم فيه من جهة أخرى قال

ويقدر .  بالمئة40 بنحو 2008وقدر صندوق النقد الدولي معدل البطالة في القطاع في عام  .مليون نسمة
  . بالمئة70مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون المعدل بنحو 

  18/3/2009الدستور، 
  

    صحفي فلسطيني يفوز بجائزتين دوليتين في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي .37
فاز المصور الصحفي الفلسطيني عالء بدارنة والذي يعمل مصورا لوكالة األنباء االوروبية بجائزة : غزة

 أن وبينت النتائج التي .االمارات للتصوير الفوتوغرافي والتي تقيمها سنويا هيئة ابو ظبي للتراث والثفافة
  .الصحفي بدارنة فاز بالجائزة الذهبية للتصوير الصحفي، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم

  18/3/2009السبيل، األردن، 
  

   جراء حرب غزة دوالرمليون 112,807 الصناعية المنشآتخسائر ": إتحاد الصناعات" .38
االجتماع في مال حسونة، محمد كالفلسطيني طالب وزير االقتصاد الوطني :  ابراهيم أبو كامش-رام اهللا 

الدوري للمانحين مع السلطة الوطنية، الذي عقد أمس في مقر وزارة االقتصاد الوطني برام اهللا امس، 
الدول المانحة بالضغط على الجانب االسرائيلي لفتح المعابر ورفع الحصار، وتقديم الدعم السياسي 

 انعدام الفرص أمام نجاح عملية اعادة اعمار وأكد .واالقتصادي للحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية
قطاع غزة، دون فتح جميع المعابر، وضمان حركة االستيراد والتصدير، بما فيها مرور المواد الالزمة 

  .العادة األعمار
من جهته أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، رئيس االتحاد العام للصناعات 

 324 أن العدوان االسرائيلي العسكري األخير على قطاع غزة أدى الى تدمير باسم خوري. الفلسطينية د
 ماليين 112,807منشأة صناعية، مبينا أن حجم الخسائر التي تكبدتها المنشآت الصناعية تقدر بنحو 

واستعرض خوري الخسائر التي مني بها قطاع الصناعة، من حيث خسائره في المباني،  .دوالر
  . ما تكبدته بعض المنشآت الصناعية التي تم تدميرهاالمعدات، مستذكرا

 18/3/2009الحياة الجديدة، 
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     ترهق المستورد الفلسطيني بوضع معيقات مجحفة "إسرائيل": "اتحاد غرف التجارة" .39
 إن حجم "لجزيرة نتا"ـ  المدير العام التحاد الغرف التجارية الفلسطينية لقال:  عاطف دغلس-نابلس

طيني يصل خمسة مليارات دوالر سنويا، بما معدله ثالثة مليارات من إسرائيل وملياران االستيراد الفلس
وأكد جمال جوابرة أن تحكم إسرائيل بالمعابر والموانئ التي تصل إليها البضائع  .من دول خارجية

ثل في المستوردة من أهم العقبات التي تواجه المستوردين الفلسطينيين، موضحا أن المعيقات األخرى تتم
الذي يكلف المستورد مبالغ طائلة تجعل من "تأخير البضائع الفلسطينية والفحص األمني اإلسرائيلي لها 

وأكد أن معيقات االحتالل تدفع بشكل أو بآخر  ".عمله مستحيال ومنافسة البضائع وخاصة اإلسرائيلية
ئع واحتجازها يؤدي بالمستورد إلرهاق المستهلك الفلسطيني والمستورد معا، مشيرا إلى أن تأخير البضا

لدفع مبالغ طائلة مقابل خدمة تأجير األرض مما يجعلها أعلى تكلفة من البضائع التي يستوردها 
  .اإلسرائيليون إضافة لطول فترة احتجازها

 أرهق 2000كما أشار إلى أن الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل إبان انتفاضة األقصى مطلع عام 
الدخل القومي للفرد الفلسطيني شهد تطورا ملحوظا "سطيني وفاقم معاناة المستوردين، وقال االقتصاد الفل

 1200 دوالر، لكنه تناقص اآلن ليصل إلى أقل من 1800 حيث وصل 2000 إلى 1995منذ عام 
وأرجع جوابرة هذه التشديدات والمعيقات اإلسرائيلية لهدف واحد هو  ".دوالر جراء اإلغالق اإلسرائيلي

استمرار تبعية االقتصاد الفلسطيني إلسرائيل حتى تظل متحكمة بالسوق، وقال إن تكاليف االستيراد 
عما يتكبده المستورد اإلسرائيلي نتيجة الرتفاع تكاليف النقل وحجز % 30للتاجر الفلسطيني تزيد 

 االقتصاد ويتحمل نتائج الخسارة المواطن وهو ما يرهق"البضائع وفحصها أمنيا من قبل إسرائيل 
  ".الفلسطيني

  17/3/2009الجزيرة نت، 
  

   ألف طفل فلسطيني في النقب بدون رعاية صحية50 ":تقرير صحي" .40
جاء في تقرير جديد عرض أمس، في مؤتمر حول الحق في الصحة، :  حامد اغبارية-القدس المحتلة 

ن القرى غير المعترف  ألف طفل عربي م50عقد في قرية شقيب السالم العربية في النقب المحتل، أن 
وبينت المعطيات التي قدمها التقرير، أن  .بها في النقب، ال يتلقون أية رعاية صحية من أي نوع كان

غير "في مدينة بئر السبع، هم من أبناء القرى " سوروكا"من األطفال الذين يصلون الى مستشفى % 80
  .ن عدد األطفال في منطقة لواء الجنوبم% 25، مع العلم أن أطفال النقب يشكلون فقط "المعترف بها

 عيادة 12ومنظمة أطباء بال حدود، أن هناك " نساء نحو الصحة"وأضاف التقرير الذي أعدته مجموعة 
، ال تقدم أية خدمات تخصصية ألمراض األطفال والنساء، وال "غير المعترف بها"صحية في القرى 

  . العيادات في البالدتوجد إلى جانبها صيدليات، كما هو األمر في سائر
 18/3/2009السبيل، األردن، 

  
   796 تؤكد أن المرضى وصلو إلى جمعية أصدقاء مرضى التالسيميا في فلسطين .41

في لقاء مع ايالف كشفت جمعية أصدقاء مرضى التالسيميا في فلسطين أن عدد :  ملكي سليمان-القدس
لغربية وقطاع غزة، وقالت الموظفة  مريضا ومريضة في الضفة ا796مرضى التالسيميا اآلن هو 

اإلدارية في الجمعية لمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمرضى التالسيميا ان عدد المرضى انخفض منذ 
سنوات عدة مشيرة الى حدوث ارتفاع في نسبة حاملي الصفات الوراثية لهذا المرض ويعود السباب  

  عدة باجبار المقبلين على الزواج الحصول على وبحسب الموظفة ان قرار وزارة الصحة قبل سنوات 
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شهادة خلو من المرض ادى الى الكشف عن هذه الزيادة موضحة في الوقت ذاته ان زواج االقارب يزيد 
  من احتمال نقل الصفات الوراثية للمرض ولكن ليس هو السبب الوحيد بل هنالك اسباب عدة اخرى 

  17/3/2008موقع ايالف 
  

  " قناة الملك عبد اهللا" ضخ المياه العادمة لـ تواصل" اسرائيل" .42
ما تزال تضخ " اسرائيل" أن  األردنيةكشفت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري: عصام مبيضين

المياه العادمة الى قناة الملك عبداهللا، رغم االعالن عن تنظيف القناة من المياه الملوثة وعودة محطة زي 
   .للضخ بكامل طاقتها

 18/3/2009، األردن، السبيل
  

   "إسرائيل" من "سفينة األخوة"حملة رسمية وشعبية السترداد : لبنان .43
عقدت لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة مؤتمراً صحافياً أمس في نقابة الصحافة اللبنانية، 

ذ الخامس من تمحور حول مصير سفينة األخوة اللبنانية المحتجزة لدى سلطات االحتالل الصهيوني من
حضر المؤتمر ممثلو األحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية، وأعضاء لجنة المبادرة . شباط الماضي

وأكد منسق اللجنة، معن بشور، الحرص على وضع  .رواد سفينة األخوةبعض الوطنية، إضافة إلى 
ولفت إلى . "املة اتجاه هذه السفينةالرأي العام اللبناني والعربي واإلسالمي والعالمي، أمام مسؤولياته الك"
انطالق حملة واسعة السترداد السفينة، وذلك في المجاالت الدبلوماسية والسياسية واإلعالمية والقانونية "

كافة، لتكون معركة استردادها جزءاً من المعركة األكبر لفك الحصار عن غزة، ومعركة استعادة حقوق 
سترداد حرية آالف األسرى والمعتقلين في سجون إة، ومعركة شعبنا الفلسطيني المصادرة والمسلوب

   ."االحتالل
 18/3/2009السفير، 

  
  عمر سليمان في واشنطن لمناقشة البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية الجديدة .44

رأت مصادر مصرية موثوق بها، أن :  جيهان الحسيني، أسعد تلحمي-القاهرة، الناصرة، واشنطن 
ي للحوار الفلسطيني ينتظر عودة رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي االستئناف الجد

التقى في واشنطن، أمس، مبعوث الرئيس األميركي لعملية السالم جورج ميتشل ومساعد وزيرة 
ا الخارجية بالوكالة لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان، لمحاولة إقناع اإلدارة األميركية بتليين شروطه

، أن محادثات "الحياة"وأكدت مصادر أميركية رسمية لـ . للتعامل مع حكومة توافق وطني فلسطينية
وكشف مسؤول . سليمان ركزت على تطورات الحوار الفلسطيني ومفاوضات صفقة تبادل األسرى

ان، كما ، أن سليمان عقد في وزارة الخارجية أمس اجتماعاً مع ميتشل وآخر مع فيلتم"الحياة"أميركي لـ 
أشارت تقارير إعالمية إلى أن جدول الوزير المصري تضمن اجتماعات في البيت األبيض ومجلس 

، إن سليمان نقل إلى "الحياة"وقالت مصادر ديبلوماسية لـ . األمن القومي الذي يرأسه جايمس جونز
واشنطن بقبول واشنطن آخر نتائج الحوار الفلسطيني وفرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحاول إقناع 

  .تشكيلة حكومية تضم وزراء من حماس أو قريبين منها
لكن مصدراً مصرياً آخر، رفض الربط بين زيارة سليمان لواشنطن والتوصل إلى برنامج للحكومة 

دارفور والسودان والعالقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن على "، إن "الحياة"وقال لـ . الفلسطينية المقبلة
وسيتم البحث في الملف الفلسطيني بالتأكيد، لكن الهدف من الزيارة ليس ...  المحادثاترأس أجندة

  ".معالجة مسألة الحكومة
 18/3/2009الحياة، 
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  ضبط مبالغ مالية بحوزة قيادات من حماس في معبر رفح: مصر .45
ي مع أ، أن األجهزة األمنية المصرية في معبر رفح الحدود.ب. من د،18/3/2009الخليج، ذكرت 

 ألف دوالر 260قطاع غزة، ألقت القبض على أحد أعضاء حركة المقاومة اإلسالمية حماس وبحوزته 
وقال مصدر . ، أثناء محاولته الدخول بها إلى القطاع) ألف دوالر تقريبا590ً( ألف يورو 454أمريكي، و

لسطينية أمني مصري إن الشخص المعتقل كان ضمن وفد حماس المفاوض في حوار الفصائل الف
  .بالقاهرة، مشيراً إلى أنه تم احتجاز عضو حماس ومصادرة المبلغ الذي كان بحوزته

 من رفح عبر مراسلها أحمد سليم، أن أجهزة األمن بميناء رفح البري ،18/3/2009األهرام، وقالت 
لمبالغ وتقدر ا. ضبطت مبالغ مالية بحوزة أربعة من وفد حركة حماس أثناء عودتهم لقطاع غزة، أمس

وتم العثور علي المبالغ مخبأة داخل عبوات . المضبوطة بنصف مليون يورو وربع مليون دوالر أمريكي
  .للحلوى، ولم تتخذ سلطات الميناء أي إجراءات بشأن التحفظ عليها أو تسليمها ألصحابها

  
  مكانكم أمام المحكمة الدولية: لرئيس الوفد اإلسرائيليالمصري رئيس مجلس الشعب  .46

استنكر الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ـ رئيس وفد مصر ،  رد فعل سريع وحاسمفي
، المشارك حاليا في اجتماعات الجمعية البرلمانية األورومتوسطية حول تقرير تقصي الحقائق بغزة

التي ، المنعقدة بمدينة بروكسل مقر االتحاد األوروبي ـ تصريحات وهبة مجلي رئيس الوفد اإلسرائيلي
حيث ، واصفا إياهم بـ المنافقين،  غزةى المتحدثين عن الحرب اإلسرائيلية علىوجه خاللها االنتقادات إل

مؤكدا أن ، ولكن يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية، مكانكم ليس هنا: بادره سرور بقوله
قدام رئيس الوفد  أن إىومشددا عل،  المقاومة ضد حصار ظالمىالفلسطينيين لم يفعلوا بغزة سو

بمن فيهم خافيير سوالنا المنسق ،  إهانة لجميع المتحدثينى مثل هذا الوصف ينطوي علىاإلسرائيلي عل
  . استهتار إسرائيل بالشرعية الدوليةىودليل جديد عل، األعلي للشئون الخارجية واألمن باالتحاد األوروبي

دولية وفقا لالتفاقيات الدولية من أجل تحقيق وأوضح سرور أننا ال نطالب بأكثر من تطبيق الشرعية ال
 ىوأن األمر يجب أن يصل إل،  أن جرائم حرب قد ارتكبت في حق المدنيين بغزةىالفتا إل، العدالة

  .المحكمة الدولية لمعاقبة مجرمي هذه الحرب
  18/3/2009األهرام، 

 
  الجامعة العربية تطلق مبادرة النصرة األكاديمية لجامعات غزة .47

النصرة " مبادرة  أطلق اتحاد الجامعات العربية، الذي يتخذ من العاصمة األردنية مقرا له، :عمان
بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع في السابع والعشرين من كانون " األكاديمية لجامعات غزة

 بمستوياته ديسمبر الماضي، الذي خلف الدمار في البنى التحتية وعلى رأسها قطاع التعليم/ األول
وقال األمين العام لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات في اتحاد الجامعات العربية، عماد أبو . المختلفة

المبادرة التي تبنتها الجمعية بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات األكاديمية في الوطن "الرب أن 
رب في الجامعات العربية واألجنبية ونظرائهم العربي تأتي لتوثيق التعاون بين أعضاء هيئة التدريس الع

  ". في جامعات غزة وفي كافة التخصصات
  17/3/2009قدس برس، 

  
   طالباً في األزهر لمناصرتهم غزة 11اعتقال : مصر .48

 طالبا من كلية الهندسة بجامعة األزهر عقب تنظيمهم حملة 11اعتقلت أجهزة األمن المصرية : القاهرة
قمنا بتنظيم حملة ": "العرب"وقال بعض زمالء الطالب لـ ". إعمار غزة"نوان مساء أمس األول تحت ع

في المدينة الجامعية لألزهر مساء أمس األول وتضمنت عرضا سينمائيا للمجازر " إعمار غزة"
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اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة ومقتطفات من كلمات للدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد 
شارك في هذه الحملة نحو : "وأضاف الطالب". مسلمين والداعية اإلسالمي وجدي غنيمالعالمي للعلماء ال

  .  آالف جنيه لشراء أطراف صناعية للمصابين في غزة7 آالف طالب وقمنا بجمع تبرعات بلغت 5
 18/3/2009العرب، قطر، 

  
 مصر تفتح معبر رفح للمرضى وحاملي اإلقامات فقط .49

إن "، "الشرق"قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ :  وكاالت- غزة - عبدالقادر مبارك –رفح 
معبر رفح سيفتح لمدة يومين األربعاء والخميس لعبور العالقين الفلسطينيين على الجانب المصري إلى 
قطاع غزة كما سيتم عبور الفلسطينيين من الجانب الفلسطيني إلى مصر وهم من المرضى وحاملي 

  . ل العربية واألجنبيةاإلقامات في مصر وفي الدو
ومن ناحية أخرى رفضت السلطات المصرية السماح بعبور الفلسطينيين الذين معهم تأشيرات وفيزات 

 آالف فلسطيني من 5دخول للدول العربية واألجنية وسمحت لحاملي اإلقامات فقط وما زال أكثر من 
هم بالعبور إلى مصر عبر معبر رفح، حاملي التأشيرات والفيزات ينتظرون في رفح الفلسطينية السماح ل

 نائبا من مجلس النواب األردني الحاليين والسابقين التنسيق مع السلطات المصرية للدخول 16كما يحاول 
  .إلى قطاع غزة بعد رفض السلطات المصرية السماح لهم بالدخول إلى غزة خالل اليومين الماضيين

 18/3/2009الشرق، قطر، 
  

   لمصلحة فقراء غزة"إطعام الطعام"تطلق برنامج " ةالرحم: "رأس الخيمة .50
أطلقت الرحمة لألعمال الخيرية، التابعة لجمعية االصالح والتوجيه :  سائد الخالدي-رأس الخيمة 

لمصلحة الفقراء من أبناء قطاع غزة في فلسطين " إطعام الطعام"االجتماعي في رأس الخيمة، برنامج 
ي، أمين عام الرحمة، ان هذا البرنامج يأتي في اطار سلسلة البرامج وقال عبدالرحمن التميم. المحتلة

والمشاريع الخيرية التي تنفذها الرحمة لمصلحة أهالي قطاع غزة الذين ذاقوا الويالت جراء الحرب 
  .اإلسرائيلية الشرسة األخيرة والتي فاقمت من الوضع المتأزم هناك

  18/3/2009الخليج، 
 

 لى الفلسطينيين في لبنانمواد غذائية من إيران إ .51
سلمت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في بيروت ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل 

. وشكر نائب السفير الفلسطيني، د.  شاحنة محملة بالمواد الغذائية33الفلسطينية في لبنان هبة عبارة عن 
وأكد مسؤول المنطقة . عدة الشعب الفلسطيني المظلومكمال ناجي، إيران اإلسالمية على تقديماتها لمسا

الخامسة في حزب اهللا، الشيخ حسين زعيتر، أن الجمهورية اإلسالمية لن تؤول جهداً في مساعدة 
 .المحرومين

  18/3/2009السفير، 
  

52. سعون بريطانيون يسعون إلى الضغط على حكومتهم لفتح حوار مع حركة حمامشر  
 البارونة جيني تونج عضو مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني عن مساع            أعلنت:  راديو سوا  - لندن

وقالت  . إلقناع المشرعين البريطانيين بالضغط على حكومة بالدهم لكي تجري حوارا مع حركة حماس            
هناك كثيرا من السياسيين فـي      " من دمشق إن     CNNالبارونة تونج في مكالمة هاتفية مع شبكة تلفزيون         

." لذين يشعرون بشكل متزايد باإلحباط لعدم إشراك حركة حمـاس فـي مفاوضـات الـسالم               بريطانيا ا 
 إذا استطعنا إقناع ما يكفي من المشرعين البريطانيين       "وأضافت النائبة عن الحزب الديموقراطي الليبرالي       
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ريطانيين بالتحدث إلى حماس، فقد نتمكن من إجبار الحكومة على فتح حوار مع الحركة، إننا نريد من الب                
  . واالتحاد األوروبي أن يضغطوا على الواليات المتحدة، لكي تلتقي بدورها مع حماس

 من جهة أخرى، قالت المشرعة البريطانية إنها تدرك أن لقاءها مع مشعل قد يعتبر انتهاكا للقانون فـي                  
ك أحد المخاطر التـي     بالدها وأنها قد تتعرض لالعتقال لدى عودتها إلى المملكة، إال أنها اعتبرت أن ذل             

  . على المرء أن يسلكها
  18/3/2008موقع ايالف 

  
  رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة يدعو إلى محاورة حماس .53

يواصل رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ميغيل ديسكوتو بروكمـان إطـالق            :  نزار عبود  -نيويورك  
ودعـا  . ياسة األميركية واالحتالل اإلسـرائيلي    مواقف متضامنة مع العرب والفلسطينيين في مواجهة الس       

بروكمان، أمس، إلى حوار إيجابي بين األطراف كافة في الـشرق األوسـط، قـائم علـى االعتـراف                   
بدالً من الـسعي إلـى      «باالختالف، وإلى أن تؤدي واشنطن دوراً إيجابياً مسانداً لألمم المتحدة وميثاقها،            

  .»تحجيمها
تحظـى بـشعبية واسـعة فـي المنطقـة وبـين            «ورة حركة حماس، ألنها     وقد أبدى إصراراً على محا    

  .»1947على أساس قرار التقسيم الصادر عام «، مشدداً على اقتناعه بحّل »الفلسطينيين
18/3/2009األخبار،   

  
  "إسرائيل"البرتغال تدعو االتحاد األوروبي إلى تقييم عالقاته مع  .54

عالقاته مع الكيان الصهيوني    " إعادة تقييم "حاد األوروبي إلى    االت) الثالثاء(دعت البرتغال أمس    : ب.ف.أ
إذا لم يظهر التزاماً واضحاً حيال عملية السالم، ويوقف توسيع المستوطنات اليهوديـة فـي األراضـي                 

  .الفلسطينية
وقال وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو في رسالة وجهها إلى شركائه األوروبيين والممثل األعلـى               

المقبلـة حيـال    " اإلسرائيلية"سياسة الحكومة   "اسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا إن         للسي
ولهذا السبب أعتقد أنه علينا اآلن توجيه رسالة قوية حول          .. عملية السالم غير واضحة في الوقت الراهن      

  ". ماهية توقعاتنا
18/3/2009الخليج،   

  
   باالقتصاد الفلسطينيطرح مشروع مارشال للنهوض: إيطاليا .55

عن أن بالده سـتطرح مـشروع مارشـال للنهـوض           ) الثالثاء(كشف مسؤول ايطالي أمس     : آي.بي.يو
باالقتصاد الفلسطيني على أجندة قمة مجموعة الثماني التي ستعقد في سردينيا الصيف المقبـل، بحيـث                

  .تصبح المجموعة راعية رسمية له باعتباره أحد أهداف القمة
مـشروع خطـة    "ان  " آكـي "رئاسة الوزراء اإليطالية باولو بونايوتي بونايوتي لوكالة أنباء         وقال وكيل   

لنقـل إن   "، وأضـاف    "مارشال كما هو معلوم عزيز للغاية على نفس رئيس الوزراء سيلفيو برلـسكوني            
المشروع ولد كخطة للدعم االقتصادي واالجتماعي، لكن يجب أن يكون متسقاً مـع الجانـب الـسياسي                 

تمداً على تحقيق السالم وعلى تبلور شروط مقبولة لألمن لكي يمكن االنطالق نحـو عمليـة تـوفير          ومع
وأشار المسؤول اإليطالي الذي ترأس بالده مجموعة الثمـاني لهـذا العـام أن                ".المساعدات االقتصادية 

لمائية والزراعية  يضمن ربطاً يتسم بطابع استراتيجي، ألنه سيوفر أرضية لدعم موارد الطاقة ا           "المشروع  
  ". والكهربائية واالستثمار في محطات تحلية مياه البحر

18/3/2009الخليج،   
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   عاماً 20تقرير استخباراتي أمريكي يتوقع انهيار دولة االحتالل خالل  .56
سي آي  "وكالة االستخبارات المركزية األمريكية     "كشف الصحفي فرانكلين المب أن       :وكاالت - واشنطن

 ". عامـا  20توقعت فيها سقوط الدولة العبرية خالل       ) إسرائيل(اسة مؤخرا عن مستقبل     أصدرت در " إيه
التليفزيونية اإليرانية الناطقة باللغة اإلنجليزيـة حـوارا مـع الـصحفي            " برس تي في  "وأجرت محطة   

لـسطينية  إن الدراسة تتوقع عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي الف        : "األمريكي البارز المب قال فيه    
  ". سنة القادمة15المحتلة ونزوح ما يقرب من مليوني إسرائيلي إلى الواليات المتحدة خالل الـ

. كان مسموحا باالطالع عليه لعدد قليل من األفراد فقط        " السي آي إيه  "وأضاف فرانكلين المب أن تقرير      
ليـون ونـصف مليـون       تتوقع الدراسة كذلك عودة أكثر مـن م       : "وأردف الصحفي والمحامي األمريكي   

انخفاض معدالت المواليد   "، وأشار، بحسب الدراسة، إلى      "إسرائيلي إلى روسيا وأجزاء أخرى من أوروبا      
  ".اإلسرائيلية مقابل زيادة في عدد سكان الفلسطينيين

 ألف صهيوني يحملون جوازات سفر أمريكية، فضالً عن أكثر مـن            500وأكد المب أن هناك أكثر من       
، مشيرا إلى أن الصهاينة الذين ال يحملون جوازات سـفر           "ون فقط في منطقة كاليفورنيا     ألف يعيش  300

  .أمريكية أو غربية هم بالفعل في طريقهم الستخراجها
  18/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل"سلوفينيا تطالب بتعليق اتفاق الشراكة األوروبية المتميزة مع  .57

طالبت سلوفينيا أمس دول االتحاد األوروبـي       : الرؤوف أرناؤوط   فكرية أحمد، عبد    -بروكسل، رام اهللا    
بصورة فورية، عقابا لها علـى الجـرائم التـي          " إسرائيل"بضرورة تعليق اتفاقية الشراكة المتميزة مع       

ولم يلق الطلب السلوفيني تأييدا واسعا داخل الجمعية البرلمانية االورومتوسطية التـي            . ارتكبتها في غزة  
وأكدت وفود كبريات الدول وعلى رأسها بريطانيا علـى         . ها مساء أول من أمس ببروكسل     اختتمت أعمال 

ضرورة تجنب لغة العقوبات والتركيز على عالج النتائج التي وضعتها العمليات اإلسرائيلية العـسكرية              
  .على قطاع غزة

 قيام دولـة مـستقلة      لهم الحق في  "وأكد رئيس البرلمان األوروبي هانس جيريت بوتيرين أن الفلسطينيين          
بجوار إسرائيل، وأن االتحاد األوروبي يدعم ويتحرك من أجل إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية قائم               

  ". على أساس وجود الدولتين
18/3/2009الوطن، السعودية،   

  
  تربط إدخال مواد البناء لغزة باإلفراج عن شاليط " إسرائيل: "أبو زيد .58

قد صرحت  " االونروا"  أن كارين أبو زيد، المفوض العام لوكالة          18/3/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
تربط السماح بإدخال مواد البناء إلعادة إعمار قطاع غزة باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي             " إسرائيل"أن  

، مشيرة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي مصر على عدم السماح بإدخال مـواد إعـادة               "جلعاد شاليط "األسير  
وأشارت أبو زيد إلى أن الوضع المعيشي في غزة صعب للغايـة،     . مار لغزة قبل االفراج عن شاليط     اإلع

 مليون دوالر لتوفير خدمات الصحة والتعلـيم والمـساعدات الغذائيـة            630فاألونروا تحتاج سنويا لـ     "
  ".لمخيمات الالجئين

وث أكملت حصر أضرار مساكن     أبو زيد أكدت أن وكالة الغ      أن   18/3/2009 األيام، فلسطين،    وأضافت
الالجئين داخل المخيمات وخارجها في قطاع غزة، وستقوم بتقديم المساعدات ألصحاب المنازل المدمرة             

  .والمتضررة فور توفر السيولة النقدية وفتح المعابر إلدخال مواد البناء
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  وزير الشئون الخارجية الكندية يرحب بخطة عمل منع تهريب األسلحة لغزة .59
لورنس كانون وزير الشئون الخارجية الكندية باإلعالن عن برنامج العمل الذي أقره خبراء مبادرة              رحب  

منع تهريب األسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة إلي قطاع غزة، في اجتماعهم فـي لنـدن منـذ أيـام                  
وفرنـسا  ، وإيطاليـا ، وهولندا، وألمانيا، والنرويج، والدنمارك، والواليات المتحدة ، بمشاركة كل من كندا   

  .فضال عن الدولة المضيفة بريطانيا
وقال لورنس ـ في بيان وزعته السفارة الكندية بالقاهرة ـ إن بالده تتطلع إلي العمل مع شركائها فـي    
تنفيذ خطة العمل لتنسيق الجهود الدبلوماسية والقانونية واالستخباراتية لمنع تدفق األسلحة إلي القطاع من              

  .ائم علي دولتين إسرائيلية وفلسطينيةأجل حل شامل ق
18/3/2009األهرام،   

 
  "إسرائيل"حرب غزة تؤكد الحاجة لتفكيك : من أمستردام" األممية الرابعة" .60

اعتبرت الهيئة القيادية لألممية الرابعة أن العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة لم يكن يستهدف وقف 
، وأنه لن يكون هناك »سيدة اللعبة الوحيدة«هي " إسرائيل"بأن إطالق الصواريخ، وإنما إفهام المقاومة 

مشددة على ضرورة العمل من . »سالم إال بالشروط التي تحددها، أي بإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية
وذلك لمصلحة حل سياسي . أجل تفكيك الدولة العبرية وتعزيز حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني

الفلسطيني من جهة، واليهودي اإلسرائيلي من جهة (على أساسه شعبا فلسطين يمكن أن يعيش معاً 
 . »بمساواة كاملة في الحقوق) أخرى

ورأت اللجنة، في قرار أصدرته في امستردام في ختام اجتماعها السنوي الذي شارك فيه مندوبون من 
خراً على قطاع غزة تندرج في الهجمة الشرسة التي شنها الجيش اإلسرائيلي مؤ" بلداً، أن 40أكثر من 

" إسرائيل"، و أن األحداث األخيرة أظهرت أن "سياق السياسات الصهيونية لتحطيم المقاومة الفلسطينية
ليست مستعدة للتســامح مع الفلسطينيين إال بمقدار ما يتخلون عن حقوقهم الوطنية ويرضون بالعيش «

إسرائيل ليست جاهزة «، مشيرة إلى أن »لخارجفي كانتونات معزولة أو في مخيمات اللجوء في ا
للتفاوض إال مع ممثلين فلسطينيين جاهزين للرضوخ لسالم ال يتعارض مع األهداف والمصالح 

 . »الصهيونية
 مت دعمها المكشوف أو «ولفتت اللجنة إلى أنمتها االتحاد األوروبي، قدالبلدان االمبريالية، وفي مقد

 . عربت اللجنة عن دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقهوأ". إسرائيل"الضمني لـ
18/3/2009السفير،   

  
   باليين الدوالرات بمئاتتسرح مئات الموظفين وتلغي مشاريعفي اإلمارات شركات كبرى  .61

أفادت دوائر استثمارية في أبو ظبي بأن شركات التطوير العقاري في دولة :  شفيق األسدي-أبو ظبي 
ت أجلت أو ألغت مشاريع بباليين الدوالرات نتيجة أزمة المال العالمية وانعكاساتها على القطاع اإلمارا

العقاري، وشددت على أن إلغاء هذه المشاريع يشكل خطوة إيجابية من قبل الشركات وأن الصورة تبقى 
ريع عقارية تزيد إيجابية في القطاع العقاري في دبي، مع تأكيد الشركات على االستمرار في تنفيذ مشا

وأكدت المصادر أن توجه شركات التطوير  .قيمتها اإلجمالية عن قيمة المشاريع التي أجلت أو ألغيت
ولفتت في هذا الصدد . مع حصول تراجع في أسعار العقارات واإليجارات» أمراً جيداً«العقاري يعتبر 

   .الماضي) سبتمبر(تي بلغتها في أيلول  في المئة من القيمة ال25إلى تراجع اإليجارات في دبي بمتوسط 
 بليون دوالر جمدت في دولة اإلمارات بسبب األزمة 582وقدرت تقارير حديثة أن مشاريع بناء بقيمة 

 بليون دوالر ال تزال قيد اإلنجاز 798المالية، وأكدت في الوقت ذاته أن مشاريع كبيرة تناهز تكلفتها 
  .وز األزمةوأن اقتصاد اإلمارات قادر على تجا
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.  موظف في خطوة تستهدف خفض مصروفاتها100العقارية االستغناء عن » إعمار«كما أعلنت شركة 
 في المئة من العاملين 15 موظف أي 500وأعلنت شركة نخيل العقارية التابعة إلمارة دبي أنها سرحت 

 الخطوة األهم من جانب وكانت .لديها بسبب األزمة وتداعياتها على السوق المحلية وخصوصاً العقارات
شركة نخيل، إلغاء فكرة بناء أعلى برج في العالم يتجاوز طوله ألف متر على ساحل إمارة دبي لينافس 

 بليون 73برج دبي العالمي الذي تشرف إعمار العقارية على االنتهاء من بنائه حالياً بكلفة تصل إلى 
ونفت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي استالمها  .درهم، ويتوقع أن يحتفل بتدشينه خالل السنة الحالية

 مستثمر عقاري ومحامين ومطورين عقاريين عبروا فيها عن قلقهم على 300رسالة موقعة من 
انهيار «استثماراتهم العقارية في اإلمارة، وطالبوها بالتدخل الفوري قبل وصول السوق إلى مرحلة 

  .»األسعار
  18/3/2009الحياة، 

  
   من االرتهان الماليأنقذوا فلسطين .62

  منير شفيق
المستوى االستراتيجي العام، كما تهددان الوضع  ثمة إشكاليتان تهددان القضية الفلسطينية برمتها على

هاتان . يجري من حوار ومصالحة في ما بين الفصائل في القاهرة الفلسطيني الراهن، وعلى التحديد ما
  .إشكالية واحدة مركبة ذات وجهينحتى تكاد أن تكونان  اإلشكاليتان مترابطتان

آل إليه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ولكادر منظمة التحرير الفلسطينية  تتمثل اإلشكالية األولى في ما
اتفاق  ولعدد من الفصائل األخرى التي كيفت أوضاعها مع الوضع المالي للسلطة والمنظمة بعد ولفتح

  .سالم فياض - تها مرحلة عرفات، والثانية مرحلة عباسأوسلو في مرحلتيه األولى، كانت مثل
الهائل في الترفيع إلى مراتب  بدأت اإلشكالية األولى بعد اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة من خالل التوسع

وكانت الحجة مراعاة ارتفاع مستويات  عليا وزيادة الرواتب إلى الضعف والثالثة أضعاف وأكثر،
باتفاق أوسلو وتكيفوا معه من جهة أخرى، وهذا انسحب على  كافأة الذين قبلواالمعيشة من جهة، واألهم م

وبهذا تشَكَّل وضع . والفصائل والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية أعداد كبيرة من كادر المنظمة
متضخمة من جانب، وفيما اعتمدت هذه الميزانية بتقصد وتخطيط على الدعم  خطير يعتمد على ميزانية

  .من أميركا وأوروبا والضرائب المستوفاة من خالل االحتالل من الجانب الثاني لي اآلتيالما
عليه في  هنا مورست الضغوط وقدمت التسهيالت األجنبية لوقف الدعم المالي العربي الذي اعتمدت ومن

 ربط الجحافل من ف، وحركة فتح والفصائل األخرى، وكان الهدف بال جدال هو.ت.السابق كل من م
، هذا بال حاجة إلى ''الدول المانحة''  األوروبية-الكوادر في السلطة وخارجها بالمساعدات األميركية 

  ).كان ذلك كله سياسة(والمفسدين والمفَسدين  اإلشارة إلى انتشار الفساد واإلفساد
ى الذي يصبح مستوى القمة لعدم الذهاب بهذا االرتهان إلى المستو أما الضمانة الوحيدة التي كانت على

القرار  التحكم بأموال المساعدات أو الدعم من الدول المانحة، أي ألميركا المتماهية في فيه القرار بيد
من زعامة تاريخية   اإلسرائيلي، فقد كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات نفسه بما يملكه-الصهيوني 

يرمي إلى جعل االرتهان تاماً أو  اشهيدونفوذ داخلي ومن هنا كان التخلص من عرفات باغتياله ورحيله 
  .شبه كامل

 سالم فياض بعد تشكيل حكومة األخير، وهي مضاعفة -عباس  وهذا يفسر السياسة التي طبقت في عهد
ومعيشهم على أموال الميزانية المعتمدة على الدعم األجنبي غير العربي الذي  أعداد المعتمدين في حياتهم

الخيالي في   اإلسرائيلي، وذلك من خالل التوسع-تحت التحكم األميركي '' انحةالدول الم''مكيدة  تمثله
وإحالل جحافل جديدة   في األجهزة األمنية خصوصاً،45اإلحالة إلى التقاعد الذي أصبح من سن الـ 
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مستوى القمة فحسب وإنما أيضاً على  مكانهم أي مضاعفة الميزانية أضعافاً أي زيادة االرتهان ليس على
  ).الراتب كما هو التقاعد حافظ على(مستوى عشرات اآلالف وأكثر، 

اإلسرائيلي للقضية الفلسطينية،  وبهذا أصبح موضوع الدعم المالي حاسماً في فرض مشروع التسوية
يراد من الدعم لملمة الجراح (الغربية وقطاع غزة  ولمآالت الشعب الفلسطيني ومستقبله السيما في الضفة

  ).في اإلطار المشار إليه، االبتزاز، اإلفساد واإلخضاع عادة اإلعمار، الدخولوالمساعدات وإ
الثانية، بالضرورة وبالحتمية، وهي تسليط سيف الحصار على أن أية حكومة  من هنا برزت اإلشكالية

 وهو ما اإلسرائيلية، أي ال توافق عليها اإلدارة األميركية والحكومة''توافق عليها الدول المانحة  تتشكل ال
حكومة تنفتح ''والثانية '' الحصار عدم قيام حكومة تجلب لنا''األول : ترجم إلى موضوعين أو شعارين

  .به أميركا والكيان الصهيوني والرباعية يقصد'' المجتمع الدولي''، و''على المجتمع الدولي
رض على نطاق واسع سالم فياض وزيراً للمالية ثم فُ هذا الحصار تُرجم عملياً ضد عرفات حين فُرض

هنية األولى والثانية، األمر الذي يتطلب أن تكون أولى مهمات  وحاسم عندما تشكلت حكومتا إسماعيل
 القاهرة اتخاذ قرار بنقل قضية ميزانية السلطة، إلى القمة العربية القادمة في الدوحة حوار الفصائل في

برئاسة سالم  ''خبراء''أو '' مستقلين''كومة ووضع حد لإلرتهان المالي الخطير الذي يريد أن يفرض ح
  .الشعب الفلسطيني فياض، هذا اإلرتهان الذي يقود إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمزيق وحدة
  16/3/2009 الوقت البحرينيةصحيفة 

  
  فال.. حكومة فلسطينية لإلعمار والمقاومة وإال .63

  ماجد أبو دياك
 غزة، ذريعة لإلصرار على أن يسفر حوار الفصائل اتخذت سلطة رام اهللا موضوع إعادة إعمار

الفلسطينية في القاهرة عن تشكيل حكومة توافق وطني، تضم مستقلين وتلتزم بما يسمى التزامات منظمة 
  .التحرير، للخالص من حالة االنقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني
ية للفصائل ولجميع أبناء الفلسطيني، وبال شك أن إعمار ما تهدم جراء العدوان اإلسرائيلي، هو أولو

ولكنه ال ينبغي أن يكون على حساب الثوابت الفلسطينية التي دافع عنها أبناء غزة بدمائهم وقدموا من 
  .أجلها أعز ما يملكون، كما سبق ألبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والشتات أن فعلوا

، وهو الثابت الذي تريد الدول الغربية المانحة أهم هذ الثوابت هو حق الشعب الفلسطيني في المقاومة
لغزة ومن يتساوقون معها نسفه وتدميره، من خالل إلزام الحكومة الفلسطينية القادمة باعتبار هذه 

  .المقاومة إرهابا والتصدي لكل من يمارس هذا الحق على األرض
 هل تريد سلطة رام اهللا من الشعب :ولو وضعنا ذلك جانبا، وقبلنا جدال بمنطق الواقعية  فلنا أن نتساءل

إن مقاومته ذهبت هدرا، وإن كل ما جناه : الفلسطيني الذي قاوم االحتالل ودافع عنه، أن يقول
  !الفلسطينيون من صمودهم في غزة هو آالف الشهداء والجرحى والمنازل والبنى التحتية المدمرة؟

إلسرائيل تحت حجة مداواة جراح أهل وهل يريد هؤالء من قوى المقاومة، أن تتحول لحارس أمن 
  !غزة؟

وعلى أي قاعدة يستند الذين يطالبون بموافقة المقاومة على االعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة، أهي قاعدة 
  !!أن المقاومة فشلت في تحقيق االنتصار على العدو، وال بد لها ان تستسلم له كما فعل هؤالء من قبل؟

إلى أنها ربحت االنتخابات التشريعية، وأنها تملك الغالبية الشعبية التي تؤهلها أم تستند مجموعة رام اهللا 
للقبول برؤيتها القائمة على التجاوب مع مطالب !) حماس(الضغط على الطرف الخاسر جماهيريا 

  !؟)هذا إن صح تسمية هذااالستسالم برؤية(المجتمع الدولي 
لة عقال وال منطقا، إذ إن مطالب السلطة الفلسطينية تستند الحقيقة أن أيا من الذرائع السابقة غير مقبو

باألساس إلى اتخاذ إعادة اإلعمار منفذا لها إلعادة ترميم شرعيتها المفقودة، وهي تريد أن تكون رأس 
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الحربة الذي يريد أن ينال من مقومات صمود الشعب الفلسطيني، من أجل أن تحتفظ هذه الفئة بكراسيها 
  .لة الفلسطينية التي ال توجد حتى اآلن إال على الورقالوهمية في الدو

إن إعمار غزة يجب أن يكون رافعة للشعب الفلسطيني، وليس أداة ابتزاز لصموده، وما كسبه 
الفلسطينيون بالمقاومة يجب أن ال يخسروه بالسياسة أو بالتعويل على تسوية انتظروها طويال، دون أن 

  .تسفر عن شيء
المشروط، فال مرحبا به، ولن يموت الشعب الفلسطيني إن رفضه، كما أن تقديم هذا أما المال الغربي 

  .المال للفلسطينيين فيه مصلحة للغرب كما هو للفلسطينيين
هو ) غير المشروط(وإذا استعصى هذا المال، فإن اإلدارة النزيهة للمال العربي الشعبي والرسمي 

  .األساس لعملية اإلعمار
ة مطلوب منها، أن تحترم إنجازات الشعب الفلسطيني كما هي مطالبة بتولي ملف وأي حكومة مستقبلي

إعادة اإلعمار، وبغير ذلك فبقاء الحال على ما هو عليه مع تفكيك ملف االعتقال السياسي، واستمرار 
الحوار للوصول إلى تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وفق رؤية تستند للمقاومة، هو الحل األكثر واقعية 

  .في الفترة الحالية
 18/3/2009السبيل، األردن، 

  
  حول الحلقة األخيرة من مسلسل شاليط  .64

  ياسر الزعاترة
 شهرا ونحن نتابع مسلسل الجندي اإلسرائيلي شاليط ، والذي صار أشهر من أشهر نجوم الغنـاء                 33منذ  

كم دهاقنته بـسياسة الدولـة      الذي يتح " شعب اهللا المختار  "وكرة القدم ، األمر الذي لم يحدث إال ألنه من           
علـى رأسـها   : األكبر في العالم ، بينما يتمددون في شرايين عدد ال يحصى من الدول المهمة األخـرى  

فرنسا قلعة الحرية التي يهتم رئيسها ذو الجذور اليهودية بحياة شاليط أكثر من اهتمامه بموقع فرنسا في                 
  .المشهد الدولي

أولها أن حماس   : ال ينبغي أن تغيب بصرف النظر عن مصير الصفقة        في سياق هذا المسلسل ثمة حقائق       
كانت وال تزال األكثر اهتماما بأسراها وأسرى الشعب الفلسطيني ، حيث حاولت مـرارا أسـر جنـود                  

 ، اختطـاف  89 ـ  2 ـ  3اختطاف الجندي آفـي سـبورتاس   (إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين 
 ، اختطـاف  92 ـ  12 ـ  13 ، اختطاف الجندي نسيم توليـدانو  89 ـ  5 ـ  3الجندي إيالن سعدون 
 ، والذي داهـم الجـيش   94 ـ  10 ـ  11 ، اختطاف الجندي نحشون فاكسمان 93حافلة وركابها تموز 

 من الجنـود  12اإلسرائيلي مكان احتجازه ، فقتل الجندي ، ومعه قائد الوحدة اإلسرائيلية الخاصة وجرح    
 ، 2006 ـ  6 ـ  25 الثالثة ، عملية الوهم المتبدد التي أسـر فيهـا شـاليط    ، بينما استشهد القساميون

وصوال إلى محاوالت عدة ألسر جنود خالل المعركة األخيرة في قطاع غزة ، انتهـت إحـداها بقتـل                   
  ).الجندي ومعه القسامي الخاطف

 خططها ونفـذها أبطـال      ثاني تلك الحقائق أن العملية التي أسر فيها شاليط كانت إبداعية بكل المقاييس ،             
أما الحقيقة الثالثة فتتلخص في اإلنجاز العظيم المتمثل فـي القـدرة   . رائعون من أبناء هذا الشعب العظيم   

على إخفائه طوال هذه المدة في قطاع ضيق يتمدد فيه جحافل من العمالء الذي صنعهم المحتل على عينه                  
غدا ال قدر اهللا لما قلل ذلك من أهمية ذلك اإلنجاز ،            طوال عقود ، ولو تمكنوا من الوصول إليه اليوم أو           

  .مذكّرين بأن تحرير من األسر كان واحدا من أهداف الحرب األخيرة على القطاع
 11ولكن لماذا يهتز المجتمع اإلسرائيلي ألسر جندي واحد ، بينما يصبر المجتمع الفلسطيني على وجود                

 آخر غير منحنى البطولة والـصمود الـصاعد فـي هـذا             ألفا من أبنائه رهن السجون؟ هل لذلك تفسير       
المجتمع مقابل الهزيمة الروحية والمعنوية في المجتمع اآلخر ، ولعلنا نذكّر هنا بمنظمة األمهات األربـع                
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التي ساهمت في االنسحاب من لبنان ، والتي تشكلت من أمهات أربعة من الجنود اإلسـرائيليين وقفـن                  
  .يلي في لبنانبإصرار ضد الوجود اإلسرائ

سيقولون إنه مجتمع يحافظ على أبنائه ، وال يتركهم قيد األسر ، وهو كالم صحيح ، لكن الوجه اآلخـر                    
للصورة ، وربما األكثر أهمية ، هو الخوف من أن يؤدي بقاء أحدهم في األسر إلى ضـرب معنويـات                    

دف األول واألخير للجـيش هـو       زمالئه ، وقد تابعنا شيئا من ذلك في معركة غزة األخيرة حين كان اله             
  .تجنب الخسائر والحيلولة دون اختطاف جندي آخر

 مـن المحكـومين     700ان أية صفقة مهما كانت ستكون جيدة ما دامت تفتح باب األمل أمام أكثر مـن                 
بالمؤبدات ، فضال عن اآلخرين ، في ذات الوقت الذي تؤكد فيه أن هذا الشعب العظيم ال ينسى أبطاله ،                    

زمان أم قصر ، وهو سيحررهم بكل وسيلة ممكنة ، في ذات الوقت الذي يرفض جعل تحريـرهم                  طال ال 
  .مبررا للتنازل عن األهداف التي ناضلوا وأسروا من أجلها

  18/3/2009الدستور، 
  

  أداة لتطوير القانون الدولي أم لهدمه؟: المحكمة الجنائية الدولية .65
  حسن نافعة

غير «ي التي تقوم على حكم القانون، اختالفاً جذرياً عن المجتمعات ، أ»المنظمة«تختلف المجتمعات 
فبينما يدار النوع األول من المجتمعات . ، أي التي يغيب فيها القانون ويسودها منطق القوة»المنظمة

استناداً إلى قواعد عامة تصدر وفق ضوابط وآليات متفق عليها وتسري على الجميع من دون تمييز، 
لذا من الطبيعي أن تعيش المجتمعات . تحكمه عالقات القوة السائدة» قانون غاب«لثاني وفق يدار النوع ا

التي تعيشها المجتمعات غير المنظمة، إذا جاز لنا » حالة الطبيعة«في مقابل » حالة القانون«المنظمة 
 ساكنة وإنما وألن المجتمعات البشرية ليست! استخدام المصطلح األثير لدى الفيلسوف البريطاني هوبز
» حالة القانون«أن تنتقل إلى » حالة الطبيعة«هي في وضع حراك دائم فبوسع المجتمعات التي تعيش 

سلطة تشريعية منتخبة تتولى إصدار القوانين، وسلطة تنفيذية : حالما توافرت لها شروط ثالثة متكاملة
رض احترامها على الجميع، وسلطة منتخبة أيضاً وفعالة تتولى تطبيقها وتملك ما يكفي من الوسائل لف

قضائية مستقلة تتولى تفسيرها والفصل في المنازعات التي قد تثور بين المواطنين، من ناحية، أو بينهم 
معنى ذلك أنه ال يكفي وجود هيئات تملك سلطات تشريعية . وبين أجهزة الدولة، من ناحية أخرى

وإنما يجب أن تستمد هذه الهيئات الثالث شرعيتها من وتنفيذية وقضائية كي تكتمل أركان دولة القانون، 
إرادة عامة تفصح عن نفسها من خالل انتخابات حرة، وأن يكون هناك فصل واضح بين سلطاتها بما 

  .يكفل للسلطة القضائية استقاللها الكامل
ي غياب فحين ال تكون سلطة التشريع معبرة بصدق عن اإلرادة العامة، وهو أمر يصعب التحقق منه ف

انتخابات نزيهة، يسهل التشكيك في مصداقية ما تصدره من قوانين ويسهل اتهامها في هذه الحالة 
باالنحياز لمصالح قوى وفئات اجتماعية مهيمنة في الداخل، أو بالخضوع لضغوط قوى دولية خارجية 

لمواطنين، وهو ما ينبغي مهيمنة، وعدم مراعاتها بالقدر الكافي للمصلحة الوطنية العامة ومصالح غالبية ا
  .للتشريعات الوطنية أن تسعى لتحقيقه

وحين ال تكون السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين معبرة عن غالبية سياسية غير قابلة للتشكيك 
في شرعيتها، أو وصلت إلى موقعها بعمل انقالبي وليس من خالل صناديق االنتخاب، تصبح أكثر ميالً 

 عند تطبيقها للقوانين، إما مراعاة لنفوذ أو حرصا على توازنات معينة، مما يخل بأحد أهم لالنتقائية
  .أركان القاعدة القانونية، وهي عموميتها وقابليتها للتطبيق على الجميع من دون تمييز
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 تاماً وحين ال تكون السلطة القضائية المنوط بها تفسير القوانين والفصل في المنازعات مستقلة استقالالً
يصبح من الصعب عليها في هذه الحالة توفير ضمانات المهنية والحياد المطلوبين لتمكين األجهزة 

  .القضائية من القيام بواجبها على النحو األكمل وتوفير المستوى المرضي من العدالة الناجزة
قرر هنا أن المجتمعات وألن شروطاً كهذه ال تتوافر إال في النظم السياسية الديموقراطية، فبوسعنا أن ن

. »حالة القانون«إلى » حالة الطبيعة«التي تدار بوسائل ديموقراطية هي وحدها التي استطاعت تجاوز 
أما المجتمعات التي ال تدار وفق اآلليات الديموقراطية المتعارف عليها، أي تلك التي ال توجد فيها 

وسلطة قضائية مستقلة استقالالً كامالً، فما تزال سلطات تشريعية وتنفيذية منتخبة انتخابا حراً نزيهاً 
، وهو ما يصدق على كل المجتمعات أو النظم »حالة القانون«ولم تصل بعد إلى » حالة الطبيعة«تعيش 

  .البشرية سواء كانت محلية أو دولية
ل لقرون وحتى وقت قريب كان فقهاء القانون الدولي يروجون لفكرة مفادها أن النظام الدولي، والذي ظ

نظرا الرتكازه الراسخ على مبدأي السيادة وتوازن القوة، بدأ يشهد منذ » حالة الطبيعة«طويلة يعيش 
 إقرار أعداد متزايدة من -1: ، بدليل»حالة القانون«الحرب العالمية الثانية انطالقة سريعة لالنتقال إلى 

ولية واالتجاه المطرد نحو تحريم الدول بخطورة االعتماد على القوة وحدها في تسيير الشؤون الد
 تشابك وتداخل المصالح الدولية تحت ضغط التطور -2. استخدامها وسيلة لحل المنازعات الدولية

العلمي والتكنولوجي، وما استتبعه ذلك من قبول متزايد بتضييق نطاق السيادة وإخضاع المفهوم 
  اقتناع متزايد بأهمية الدور الذي تلعبه -3. لمتطلبات المصلحة المشتركة في السلم واألمن الدوليين

المنظمات الدولية في إدارة العالقات الدولية والتوسع التدريجي في إنشائها وتزويدها بالسلطات 
وكان من الطبيعي، في سياق كهذا، أن يشكل . والصالحيات الالزمة لتمكينها من القيام بوظائفها المتنامية

بعد الحرب العالمية الثانية، » األمم المتحدة« بين الحربين العالميتين ثم في مرحلة ما» عصبة األمم«قيام 
، والذي خوله ميثاق »مجلس األمن«فقد اعتبر كثيرون أن يصبح . تطورا الفتاً للنظر في هذا اإلطار

محكمة العدل «األمم المتحدة صالحيات وسلطات واسعة، نواة لحكومة عالمية في المستقبل، وأن تصبح 
، نواة لسلطة قضائية عالمية، بل ولم يستبعد البعض احتمال تطور الجمعية العامة لالمم المتحدة »ليةالدو

. لتصبح نواة لبرلمان دولي يتمتع بسلطات تشريعية حقيقية ويمارس دوراً رقابياً على أداء  مجلس األمن
 اتجاه التحول إلى نظام وهكذا بدا النظام الدولي في مرحلة ما قابال للتطور، بل ويتطور فعالً في

ديموقراطي مكتمل المعالم ويحتوي على سلطات ثالث يجري العمل على  الفصل وتحقيق التوازن 
  !.والرقابة المتبادلة بينها

غير أن اندالع الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي واالشتراكي، عقب فترة وجيزة من قيام األمم 
فقد أدى اإلسراف في استخدام حق الفيتو، خصوصاً .  التوقعات المتفائلةالمتحدة، وضع حداً سريعاً لهذه

من جانب االتحاد السوفياتي، إلى شلل مجلس األمن مما انعكس بدوره على محكمة العدل الدولية التي  
واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بدأت الحياة تدب من جديد . بدأ دورها في االنحسار والضمور

فقد راح . ايين المؤسسات الدولية حين انتهت الحرب الباردة فجأة بسقوط المعسكر االشتراكيفي شر
مجلس األمن ينشط بصورة لم يعهدها النظام الدولي من قبل، وبدأ العالم يتطلع لمولود جديد كان قد طال 

ي تأسيس هذه وكان من الطبيعي أن يؤدي النجاح ف. انتظاره كثيرا، وهو المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة إلى إحياء اآلمال من جديد في قيام نظام دولي ديموقراطي مكتمل المعالم، غير أن طموحات 
الهيمنة األميركية سرعان ما وأدت هذه اآلمال في المهد، وبدال من أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية 

  .م وتحطيم ما تبقى منهخطوة مهمة على طريق تطوير القانون الدولي، تحولت إلى أداة لهد
حقا، كان يمكن لهذه المحكمة أن تشكل خطوة هائلة على طريق تطوير القانون الدولي إذا توافرت لها 

إعادة : الثاني. تصديق جميع الدول الرئيسية في النظام الدولي على نظامها األساسي: شروط ثالثة، األول
عدم استخدام المحكمة وسيلة لالبتزاز أو للتمييز تشكيل مجلس األمن وإصالح آليات صنع القرار لضمان 
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تعديل صالحيات محكمة العدل الدولية بما يكفل لها والية إلزامية للفصل في كل : الثالث. بين الدول
المنازعات الدولية ذات الصبغة القانونية، ألنه ليس من المعقول وجود محكمة جنائية دولية في نظام 

  .لدول بالتقاضي أمام محاكم مدنيةدولي يخلو من آليات تُلزم ا
فدول عدة من بين األكثر استخداماً للقوة في العالقات الدولية، . غير أن أياً من هذه الشروط  لم يتحقق

كالواليات المتحدة وإسرائيل، لم تصدق على النظام األساسي للمحكمة، ومجلس األمن ما زال بتكوينه 
ول متحالفة ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية وليس كونه القديم نفسه، كونه يتشكل من مجموعة د

تعبيرا عن موازين القوى القائمة حالياً في النظام الدولي، وتتمتع فيه بصالحيات وامتيازات لم يعد لها ما 
  .والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية لم يطرأ عليه أي تغيير. يبررها

دولية تعمل في ظل آليات النظام الدولي القديم جملة من الحقائق وقد ترتبت على وجود محكمة جنائية 
  :البالغة الغرابة يمكن إجمال أهمها على النحو التالي

 نظرياً، تستطيع جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة النأي بنفسها بعيداً عن طائلة المحكمة -1
  .ساسيالجنائية الدولية، باالمتناع عن االنضمام إلى نظامها األ

 عملياً، يملك مجلس األمن صالحية أن يحيل إلى المحكمة جرائم وقعت أو ارتكبها مسؤولون في أي -2
وليس لذلك سوى معنى واحد وهو أنه . دولة، حتى ولو لم تكن قد وقعت على النظام األساسي للمحكمة
  !.ليس باستطاعة كل الدول أن تنأى بنفسها بعيداً عن طائلة المحكمة

ول الدائمة العضوية في مجلس األمن هي التي تملك وحدها صالحية استخدام الفيتو لعرقلة   الد-3
صدور قرار باإلحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي تملك القدرة على حماية نفسها وحماية 

  .حلفائها من الوقوع تحت طائلة المحكمة
 للمحكمة الجنائية الدولية أصبحت في ظل هذا معنى ذلك أن الدول غير األعضاء في النظام األساسي

دول يمكنها ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد : النظام تنقسم إلى نوعين، األول
االنسانية ومع ذلك يتعذر تقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية إما ألنها عضو دائم بمجلس األمن أو ألن 

دول معرضة لالبتزاز والتهديد :  األعضاء الدائمين في المجلس، والثانيبإمكانها االعتماد على حليف من
  .بتقديمها للمحاكمة إذا لم تستجب لمطالب معينة

وحتى ال نبقى في إطار الطروحات النظرية، فإذا قامت إسرائيل، على سبيل المثال، بترحيل أعداد كبيرة 
رهم خطرا على أمنها الوطني، وهو أمر  الذين تعتب1948أو بارتكاب مجازر جماعية ضد فلسطينيي 

ليس مستبعداً في ظل حكومة نتانياهو، يصعب تصور إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة 
التحقيق في تلك الجرائم ألن الفيتو األميركي أو البريطاني أو الفرنسي  سيكون جاهزا للحيلولة دون قيام 

أما بالنسبة الى السودان، والذي ربما تكون حكومته قد . مة الجناياتمجلس األمن بإحالة القضية إلى محك
ارتكبت جرائم في حق مواطنيها، ولكن في سياق سعيها لقمع محاولة عصيان مدني تهدد بتفتيت الدولة 
برمتها، فقد ثبت أن باستطاعة المحكمة أن تذهب بعيدا إلى حد إصدار حكم بالقبض على رئيس الدولة 

ويبدو أنها مصممة على االستمرار في التصعيد في سياق كهذا تبدو محكمة . المثول أمامهاوإجباره على 
الجنايات الدولية أقرب ما تكون إلى أداة ابتزاز في يد الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن منها إلى 

 وضربه في مقتل وتلك، في تقديري، أقصر الطرق لتخريب القانون الدولي. أداة لتحقيق العدالة الدولية
التي » حالة الطبيعة«بدالً من تنقيته وتطويره ليصبح خطوة على طريق االنتقال بالنظام الدولي من 

يتطلب إعادة هيكلية » حالة القانون«انتقال النظام الدولي إلى . التي نحلم بها» حالة القانون«يعيشها إلى 
ة النظر في صالحيات الجمعية العامة لتصبح  إعاد-1: كاملة لمجمل مؤسسات النظام الدولي في اتجاه

 إعادة تشكيل مجلس األمن -2. هيئة تشريع دولي تملك صالحية الرقابة السياسية على أداء مجلس األمن
 توسيع صالحيات محكمة العدل الدولية -3. وتعديل آليات اتخاذ القرار فيه على أسس أكثر ديموقراطية

 المنازعات ذات الصبغة القانونية، والنظر في دستورية القرارات لتصبح لها والية إلزامية للفصل في



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1377:         العدد       18/3/2009األربعاء  :التاريخ

 منح محكمة الجنايات الدولية والية إلزامية للتحقيق في كل الجرائم -4. الصادرة عن مجلس األمن
  .الدولية التي تدخل في اختصاصها

  !عة إلى حالة القانونحقا ما زال أمام النظام الدولي شوط بعيد يتعين قطعه قبل أن ينتقل من حالة الطبي
  18/3/2009الحياة، 

  
  اإلسرائيلي -أوروبا ودور المتفرج في الصراع العربي  .66

  مصطفى الفقي
 اإلسرائيلي مبرراً -لقد وجد األوروبيون في سيطرة الدور األميركي على طريق حل الصراع العربي 

بالدعم اإلنساني للفلسطينيين مع لهم لكي يطفئوا األنوار ويلزموا الصمت في كثيرٍ من األحيان مكتفين 
ويبدو أنهم ال يملكون أكثر من ذلك، فالجلوس في مقاعد ! بعض عبارات التبرير النتهاكات إسرائيل

المتفرجين أضمن حاالً وأسهل موقفاً وذلك كله رغم أن الجغرافيا تلزم األوروبيين بغير ذلك خصوصاً 
لى الضفة األخرى من بحر الحضارات، المصرية في شمال البحر المتوسط حيث يقع الشرق األوسط ع

القديمة والرومانية واإلغريقية، من هنا فإن بعض الشواهد الجديدة والظواهر المختلفة توحي بأن 
األوروبيين ما زالوا على سلبيتهم ولكن جدت على ساحتهم أمور تستوقف النظر وتستدعي التفكير، 

 :المقدمةولعلّي أفصل هنا بعض ما أجملته في هذه 
لقد كشفت أحداث غزة واالنتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هناك عن تخاذل : أوالً

أوروبي واضح، وكانت تلك مفاجأة لعدد كبيرٍ من المراقبين للسياسة الدولية، حيث ظهر الموقف 
ة ولكنه يكتفي فقط بالتعاطف األوروبي في مجمله ضعيفاً ومتخاذالً ال يشير إلى جوهر القضية الفلسطيني

قد شكّل » حماس«الظاهري مع بعض تداعياتها اإلنسانية، لذلك بدا األمر وكأن تحفظ أوروبا تجاه حركة 
 !الموقف األوروبي كله تجاه القضية الفلسطينية

في فالرجل يبدو وكأنه الالعب األول ، إن ما يمكن تسميته بظاهرة ساركوزي هو أمر الفت للنظر: ثانياً
ينتقل من عاصمة إلى أخرى ومن قضية أولى إلى قضية ثانية محتفظاً بعالقاته » السيرك األوروبي«

فرنسا «الوثيقة مع واشنطن ووالئه القوي تجاه إسرائيل في محاولة للعب دورٍ قد يبدو غريباً على 
بأقصى طاقته محاوالً وقد استثمر نيكوال ساركوزي أحداث غزة ! »فرنسا ميتران«ومختلفاً عن » ديغول

إرضاء أكبر عدد ممكن من األطراف حتى وإن كان ذلك مستحيالً، ولعب الرئيس الفرنسي بأوراق 
االتحاد من أجل «وتارةً أخرى مبادراً باسم » االتحاد األوروبي«فمرةً يكون ناطقاً باسم ، مختلفة

وإن دخل في منافسة مع سيلفيو وهو ال يتراجع في كل األحوال عن دورٍ رسمه لنفسه حتى » المتوسط
فالمهم أن يتحدث الجميع عن ساركوزي وأن ، بيرلوسكوني رئيس الوزراء اإليطالي حول إعمار غزة

 .يظل الرجل على المسرح أطول مدة ممكنة
 داوننغ 10«اختلفت بعض خصائصه منذ رحيل توني بلير عن » العجوز«إن الدور البريطاني : ثالثاً

الية جورج دبليو بوش في البيت األبيض، فلم تعد العالقات البريطانية األميركية ثم نهاية و» ستريت
بدرجة التواصل نفسها وإن كانت في طبيعتها استراتيجية ال تتوقف، وثقافية ال تنتهي، واحتفظ الدور 

، ويبدو البريطاني أثناء أحداث غزة بتحفظه كالمعتاد وبالتوازن في ظاهره واالنحياز إلسرائيل في الباطن
أن ساركوزي ورث دور توني بلير ولكن من خالل شخصية فرنسية تبدو مستقلة نسبياً حتى في والئها 

 .للواليات المتحدة األميركية
 يمر في هذه المرحلة بحال تحول -المحسوب على أوروبا جغرافياً على األقل–إن الدور الروسي : رابعاً

محاوالً استعادة جزء من دوره » روسيا السوفياتية«و » قيصريةروسيا ال«يقف فيها االتحاد الروسي بين 
ليس هدفه الوحيد فإن متابعة البرامج النووية واألنشطة » المياه الدافئة«المفقود، فإذا كان الوصول إلى 

العسكرية في شرق أوروبا والشرق األوسط هو هاجس جديد يسيطر على أصحاب القرار في 
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عتبار أن فالديمير بوتين ما زال قوياً كما أن دوره الدولي لم يتقلص واضعين في اال» الكرملين«
وشعبيته الداخلية لم تتراجع، ولدى العرب أمٌل كبير في أن يتحول الموقف الروسي إلى شيء من 
االعتدال في القضايا الدولية واإلقليمية بصورة توازن غلواء الدعم األميركي المطلق إلسرائيل والصمت 

 . المريب تجاه جرائمها المتزايدةاألوروبي
نحن نسلِّم بأن االتحاد األوروبي ربما يكون أكبر مانح للفلسطينيين وداعمٍ لهم اقتصادياً، ولكن : خامسا

ذلك لم يتواكب أبداً مع دعمه السياسي للقضية الفلسطينية ولم يكن موازياً لوزن أوروبا السياسي وتأثيرها 
إن أوروبا ال تستطيع : ة والمحافل المؤثرة على القرار الدولي، وقد يقول قائلالدولي في المنظمات العالمي

أن تقود موقفاً داعماً للفلسطينيين حتى وإن كان فيها من يريد ذلك ألن أوروبا في النهاية ال بد أن تحتفظ 
ج إطار بالوجود على موجة واحدة مع الدور األميركي وال تستطيع وحدها أن تنهض بموقف مستقل خار

 .»جماعة األطسي«التحالف الغربي في إطار 
إن الدور األوروبي في حقيقته مزدوج فإذا تحدثت مع بعض الديبلوماسيين األوروبيين في : سادساً

جلسات خاصة لوجدت أن نغمة التعاطف مع الفلسطينيين عالية وانتقاد السياسة اإلسرائيلية مطروح، 
ف عملي تقوده أوروبا صاحبة الخبرة الواسعة في شؤون الشرق ولكن األمر ال يتجاوز ذلك إلى موق

األوسط، سواء كان ذلك ميراثاً من الحقبة االستعمارية أو نتيجة للتقارب الجغرافي، ولقد تعددت زيارات 
المسؤولين األوروبيين للعواصم العربية ولكنها لم تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن يكون له تأثير مباشر على 

 .حداث الدامية أثناء حرب غزة وما بعدهامسار األ
وإذا . إن الدور التركي الذي ال يمكن حسابه على أوروبا بدا مختلفاً للمرة األولى منذ عقود عدة: سابعاً

 وضعنا في االعتبار أن تركيا هي الدولة المسلمة الوحيدة في حلف األطلسي لكان يمكن توقع استجابة
ل التركي، ولكن هذا لم يحدث وال نظن أنه كان متوقعاً ألن أوروبا تنظر أوروبية تتناغم مع ذلك التحو

إلى تركيا باعتبارها دولة شرق أوسطية أكثر تقدماً من جيرانها رغم الخلفية اإلسالمية بل وعضوية 
 .األطلسي أيضاً

 يكون ذلك إن البعض يصف الموقف األوروبي باالنتهازية والتأرجح ما بين العرب وإسرائيل وقد: ثامناً
صحيحاً ولكنه في النهاية شأن القوى الكبرى ذات المصالح المتشابكة والمواقف المسؤولة، من هنا فإنني 
ال أنتقد الموقف األوروبي ولكنني أكتفي بإيضاح أبعاده مع التعبير عن شيء من الدهشة لذلك الصمت 

ألخيرة، بل إن شبهة االنحياز التي الرهيب الذي اتسمت به بعض الدوائر األوروبية حيال أحداث غزة ا
تلحق برجٍل مثل ساركوزي وصل به الشطط إلى أن يكرس خطابه في مؤتمر إعمار غزة في شرم 
الشيخ للحديث عن الجندي اإلسرائيلي المختطف شاليط باعتباره من أصل فرنسي، وكانت دهشتنا 

وهذا كله يدل على احترامه ! رواضحة وساركوزي يذكر اسم ذلك الجندي ثالث مرات في خطابه القصي
 .إلسرائيل وتبنيه لمطالبها

إن دعم االتحاد األوروبي للسلطة الفلسطينية هو تعبير عن درجة التعقيد في سياسات الشرق : تاسعاً
رغم تحفظي على بعض مواقفها تجاه الصراع العربي –» حماس«األوسط عموماً، كما أن استبعاد 

 عليه سواء تعلق ذلك بارتباطات استراتيجية أو مصالح عاجلة إذ أن األمر  يبدو أمراً متفقاً-اإلسرائيلي
 .يتوقف في النهاية على حسابات المكسب والخسارة لكل دولة في ما تفعل

إن الظروف التي مرت بها منطقة الشرق األوسط في العقود األخيرة توضح بجالء أن األوربيين : عاشراً
 لون عليها في الحفاظ على ينظرون إلى إسرائيل كامتدادثقافي وحضاري فريد في المنطقة، ويعو

مصالحهم في الشرق األوسط، وقد ال تكون بمستوى النظرة األميركية نفسها ولكنها تظل محكومة بالدور 
األوروبي في قيام دولة إسرائيل وااللتزام بأمنها مهما كانت الظروف المحيطة من حيث درجة الصراع 

 .ق األوسطوحدته في الشر
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هذه مالحظاتٌ أوردناها لنؤكد منها أن الموقف األوروبي لم يكن على المستوى المتوقع منه بل اتصف 
بقدرٍ كبيرٍ من الصمت السلبي رغم التحركات الكثيرة والمواقف المعلنة التي احتوت من التعاطف 

رد بها اوروبا تجاه الشرق اإلنساني ما لم تُشر إليه من دعمٍ سياسي، وتلك على كل حال سمةٌ ال تنف
ولكي يكتمل .األوسط وحده ولكنها تمضي معها وتلحق بها في كثيرٍ من المواقف الدولية المعاصرة

التي تضم االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي » الرباعية«اإلطار الموضوعي لما نقول فإننا نثمن دور 
ركية، وسوف نظل نتطلع إلى دورٍ أكثر إيجابية من إلى جانب األمم المتحدة والواليات المتحدة األمي

شركائنا األوروبيين الذين يمألون الدنيا ضجيجاً أمام قضايا الهجرة ويلزمون الصمت أمام االنتهاكات 
 !االسرائيلية
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