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  في الضفة ابتزازاً لتقديم تنازالت في صفقة شاليط تهاعدد من قادل حماس تعّد اعتقال االحتالل .1

وات االسرائيلية شنت فجر اليوم الخميس حملة اعتقاالت قالأن  19/3/2009بي بي سي ال ذكر موقع
طالت عددا من القادة السياسيين في حركة حماس، واعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع 

 ان الجيش االسرائيلي داهم منازل عدد من قادة حماس ،قة منصوروذكرت مراسلة بي بي سي شفي. غزة
وقال الجيش االسرائيلي في بيان انه اوقف . في نابلس ورام اهللا والخليل وبيت لحم واعتقلهم في منازلهم

واتفقت .  مطلوبين اخرين10 من كبار الكوادر في قيادة حماس في الضفة الغربية باالضافة الى 10
عتبار الخطوة االسرائيلية محاولة للضغط على الحركة بعد تعثر جهود التوصل التفاق التقارير على ا

  . بشان االفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى اسرائيل مقابل اطالق سراح الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط
ي وذكرت مراسلة بي بي سي ان قائمة المعتقلين ضمت الدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء ف

ومن رام اهللا، اعتقلت القوات ، حكومة حماس المقالة وعدنان عصفور، أحد القادة السياسيين للحركة
االسرائيلية ايمن دراغمة عضو المجلس التشريعي، والنائب عبدالجابر فقها، ومازن الزيماوي مدير 

لخليل والنائب خالد وبين المعتقلين ايضا النائبين عزام سلهب ونزار رمضان من ا. مكتب نواب رام اهللا
  .طافش من بيت لحم

أكـدت أن حملـة      "حمـاس "حركـة   ، أن   غـزة  من 19/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،     وأضاف
االختطافات التي شنتها قوات االحتالل بحق القادة والنواب في الضفة الغربية لن تفلح في ابتزاز مواقف                

 أو غيره من الملفـات المتعلقـة بحقـوق الـشعب            الحركة لتقديم تنازالت سواء في ملف تبادل األسرى       
  .الفلسطيني

 صالح البردويل القيادي في الحركة والناطق باسم كتلتها البرلمانية في تصريح خاص أدلى به .دوقال 
كل هذه اإلجراءات القمعية محاوالت مكشوفة ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ) 3-19(اليوم الخميس 

، مشدداً على " ودفعها لتقديم تنازالت وإنجاز صفقة تبادل األسرى بدون ثمن"حماس"للضغط على حركة 
  .أن هذا األمر مرفوض ولن ينجح في ابتزاز مواقف الحركة
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  "إسرائيل" في ملعب وصفقة التبادل وإنهاء االنقسام قرار استراتيجي لدى حماس المصالحة :هنية .2
 إسماعيل هنية، في سياق لقاء بثته قناة الحوار ]الفلسطيني المقال [قال رئيس الوزراء: قطاع غزة

موضوع المصالحة وإنهاء االنقسام قرار استراتيجي ": الفضائية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس
في حركة حماس، وهو موقع اإلجماع، والرغبة في إنجاح الحوار تلقى قوة دفع في كل األوساط الحركية 

لى استمرار الحركة في الحوار رغم وجود معتقلين سياسيين في الضفة ، مشيراً إ"في الداخل والخارج
دليالً على الرغبة في "الغربية، وكذلك رغم استمرار االعتقاالت في صفوف أنصارها، معتبراً ذلك 

 شخص من حماس، وهو أكبر وفد، فهذا 40أن يذهب للقاهرة وفد من أكثر من : وتابع ".إنجاح الحوار
ي إنجاح الحوار، حيث ذهب للحوار قيادات وكوادر وهيئات ومستشارين، وهذا دليل دليل على جديتنا ف

على أننا نريد وبسرعة إنجاز اتفاق فلسطيني يكتب له الديمومة والحياة، ولذلك ال نستأثر في غزة، وال 
وأوضح أن حماس ". نقبل، وال نريد ذلك؛ ألن المشروع اإلسالمي الفلسطيني ال يقف عند حدود غزة

ال نريد "وأضاف  .فعت منذ البداية وحتى اللحظة إلى الشروع في حوار فلسطيني جاد ومعمق وشاملد
أن نكرر تجربة اتفاق مكة، أكدنا على اتفاق الرزمة من ناحية، ومن ناحية ثانية أكدنا على ضرورة 

واعتبر هنية، ". اةاالتفاق على كافة الملفات، وأن ندخل بعمق في مناقشة هذه الملفات حتى ال نكرر المأس
قامت عقيدتها على حماية أمن "، و"إذا بنيت على أساس وطني ومهني وغير فصائلي"أن المؤسسة األمنية 

. يمكن أن ينجح الحوار بشأنها" الوطن والمواطن واالبتعاد عن التعاون األمني الضار بالشعب الفلسطيني
زامن ما بين الضفة وغزة، وتحديداً بالمؤسسة وشدد على ضرورة أن يتم تطبيق ما يتم التوصل إليه بالت

   .األمنية
وأشار إلى وجود بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من البحث فيما يتصل بملف منظمة التحرير، 

وأوضح رئيس الوزراء، أن حماس معنية بإنجاح الحوار، . السيما الفصل بين مؤسسات المنظمة والسلطة
إلدارات واآلليات ونصيبنا وحصتنا جاهزين لتقديم تنازل إلى المدى الذي يحفظ فيما يتعلق با: وتابع قائالً

وحدة القضية والمشروع والشعب، ولكن حينما يجري الحديث عن المبادئ والمواقف هنا يتوقف الحديث 
  ". عن منطق التنازل

منى أن يفشل الحوار ال نت: ورداً على سؤال حول الخيار فيما لو فشل الحوار في التوصل إلى اتفاق، قال
في القاهرة بل نتمنى أن ينجح، وكوننا في فضائية الحوار فالبديل عن الحوار الحوار، حتى لو لم تنجح 
هذه الجولة فهذا ليس معناه أننا نذهب إلى حرب فلسطينية داخلية، بالعكس سنبقى في مربع الحوار 

  ". الفلسطيني- الفلسطيني
الكرة في : وضح هنية أن مطالب الفصائل واضحة ومعلنة، وقالوفيما يخص قضية صفقة التبادل، أ

الملعب اإلسرائيلي، نحن كفلسطينيين حريصون على إنهاء الملف وبسرعة أكثر من حرص اإلسرائيليين 
 ألف أسير والحديث عن ألف، لذلك أنا أعتقد بأنه إذا كان هناك قرار جريء من 11أنفسهم؛ ألنه لدينا 
  ".نهاء هذا الملف يمكن أن ينتهي هذا الملف وهذه القضيةقبل اإلسرائيليين بإ

البعض يريد أن يجعل إعادة اإلعمار عنصراً ضاغطاً علينا، ولكن نحن في ": من جهة أخرى، قال هنية
الوقت الذي نحرص فيه على إزالة آثار العدوان والشروع في هذا اإلعمار، في ذات الوقت ال نقبل أن 

 بشكل عام، أما بالنسبة للمؤتمرات التي عقدت في شرم الشيخ وغيرها، نحن يكون مادة ابتزاز سياسي
بشكل عام نرحب بكل الجهود التي تبذل إقليمياً ودولياً على هذا الصعيد، وننظر بارتياح إلى األرقام 

لكن يبقى السؤال، أين هذه األموال وكيف ستصل، وهل ": واستدرك متسائالً ".الكبيرة التي أعلن عنها
صل إلى مستحقيها، وهل ستكون عبر القنوات المتوافق عليها فلسطينياً وعربياً، وهل ستتم العمل بهذه ست

األموال وفق النزاهة والشفافية بحيث ندخل في مرحلة إعادة إعمار حقيقي أم أنها ستكرر سابقة مثلما 
من هذه األموال  مليار ثم وصل شيء قليل 7حصل في مؤتمر باريس ومؤتمر أنابوليس والحديث عن 

  ".للشعب ولم تصل إلى مستحقيها الحقيقيين
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واستغرب رئيس الوزراء، عقد مؤتمرات دولية للحيلولة دون وصول السالح إلى قطاع غزة، ومضى 
إن شعبنا الفلسطيني في إطار موازين القوى ال يواجه العدو بما يسمى اإلمكانيات المادية، بل ": يقول

تمسكه بحقه وقناعته المطلقة بأن هذا االحتالل إلى زوال، فالقضية ليست قضية يواجهه بإرادته وإيمانه و
  ".  سالح

واعتبر هنية أن استشهاد قيادات خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، دليٌل على التحام القيادة 
ضيفاً أن ، م" مختبئة وتزج بشعبها إلى أتون المواجهة مع االحتالل-كما يشاء-ليست "بالشعب، وأنها 

أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا العدوان كانوا جميعهم مشاريع شهادة، من القيادة إلى الجند للطفل 
وأوضح أن الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية كان على رأس عمله حين تم استهدافه من قبل ". الصغير

 نزار ريان لم يكن إنجازاً .كذلك النيل من د": وقال .االحتالل، حيث كان يتابع عمل األجهزة األمنية
استخبارياً، فقد كان معروفاً أنه في بيته مع زوجاته وأوالده، وأن يقوم االحتالل بتدمير هذا البيت على 
". من فيه، فهذا يعكس الجبن العميق لهذا االحتالل الذي ينال من هذا العالم وينال من أطفاله وزوجاته

 11كبيراً، مشروع تحرير فلسطين والقدس وعودة الالجئين وتحرير القيادة تحمل مشروعاً ": وتابع قائالً
ألف أسير فلسطيني، مشروع األمة وكرامتها، لذلك الحسابات المتعلقة في الحياة هي في أدنى سلم 

وأشار هنية إلى رص صفوف الفصائل خالل الحرب العدوانية على غزة، الفتاً في ذات  ".األولويات
صر األجهزة األمنية السابقة التي لعبت دوراً سلبياً ضد المقاومة، مبيناً أن الوقت إلى وجود بعض عنا

  . وزارة الداخلية قامت بمتابعتهم
  19/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   صيغة الوحدة الوطنيةإلى يفضي أنعلى الحوار الوطني : فياض .3

 في ]ةالفلسطينيعمال في حكومة تسيير األ[ سالم فياض رئيس الوزراء .قال د:  ملكي سليمان- القدس
 على ربط مسألة "إسرائيل" إصرار السلطة الوطنية تلقت تفهما دوليا من اجل عدم إن" إيالف"حديث مع 

ن هذا التفهم الدولي تم عبر مؤتمر شرم أ إلى قطاع غزة مشيرا إعمار إلعادة المواد الالزمة إدخال
 وعبر عن ذلك بطريقة مباشرة عندما قال  هذه النقطةأهمية على اإلجماعالشيخ بشكل واضح عندما تم 

عمار إ إعادةصراحة ان جاهزية الدول المشاركة في المؤتمر لتقديم الدعم المالي المطلوب النجاز عملية 
 اإلعمار يكون ممكنا، مضيفا ومن الواضح لن يكون أنغزة وبتعهد الدول بتقديم المساعدات يفترض 

 إلى حالة استنفار دولية على هذه المسألة فالدول العربية تقف  استمر الحصار وبالتالي توجدإذاممكنا 
وأكد فياض على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن  .آخر جانب إلى تقف "إسرائيل"وجانبنا 

 في غزة أهلنا ما كنا عليه قبل الحرب ليتمكن إلى هو محاولة العودة األساسإن : يرفع، وأضاف فياض
 رفع الحصار المفروض "إسرائيل"على  ذا غير ممكن في ظل استمرار الحصار،من العيش بكرامة وه

  .على غزة
 نتحدث بلغة فشل الحوار في القاهرة  أن انه ال يجب إلى فياض أشاروحول الحوار الوطني في القاهرة 

ي  تنجح اللجان المنبثقة عن الحوار بالشكل المطلوب لكي يفضأن بها ونأمل اإلمساكوهذه فرصة يجب 
  .األساس ما هو مطلوب وفي المقدمة صيغة الوحدة الوطنية وهذا هو إلىالحوار 

  19/9/2009موقع إيالف، 
  

  عرب عن أمله في أن يتوصل الحوار إلى نتائج تقوم على الثوابت وحماية المقاومةي بحر .4
قطر الداعمة  مواقف دولة باإلنابة الفلسطينيحمد بحر رئيس المجلس التشريعي أ.  ثمن د: قنا- الدوحة
 وقفة دولة قطر وشعبها الشقيق إلىمشيرا في هذا الصدد . .. لقضية الشعب الفلسطيني العادلةأبدا

  . العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزةأثناءالمشرفة والقوية 
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 نتائج تقوم على إلى ، في القاهرةاآلنالفلسطيني الجاري  ، يتوصل الحوارأن في أملهعرب بحر عن أ
 يستند برنامج أنوجدد في هذا الخصوص رفض حماس . فلسطينية ومشروع حماية المقاومةالثوابت ال

 أنعلمنا :  الخصوص قائالاواستطرد في هذ .الحكومة الفلسطينية القادمة على شروط الرباعية الدولية
ف عليها  اللجنة المركزية العليا وهناك بعض النقاط المختلإلىلجان الحوار المختلفة قد سلمت توصياتها 

 يكون هذا أنونحن نرغب في . ..مثل مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامج الحكومة الفلسطينية
 تتمكن اللجنة العليا أن في األملكما عبر عن . البرنامج هو برنامج حماية المقاومة والثوابت الفلسطينية

مرحلة جديدة نحو وحدة الشعب  لنبدأ جميعا "التناقضات" ما اسماه بـأومن حسم خالفات اللجان 
  .الفلسطيني

 قال بحر في حديثه لوكالة "إسرائيل" بين حماس واألسرىوردا على سؤال حول سبب فشل صفقة تبادل 
 تسبب في عدم "إسرائيل" تعنت أن وأكد.  هو في الملعب اإلسرائيلياآلن هذا الملف إن القطرية األنباء
  . صفقة التبادلإتمام

  19/3/2009الوطن، قطر، 
  

  ين المصري قبلمن "سياسة اإلذالل" تعلن إغالق معبر رفح احتجاجاً على  المقالةالداخلية .5
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية عن إغالق معبر رفح البري اليوم، وذلك احتجاجاً على ما أسمته  :غزة

 حالة 50مس، بعبور ، مشيرة إلى سماح السلطات المصرية، أ"محاولة اإلذالل من قبل الجانب المصري"
  . حالة اجتازت بوابة المعبر من الجانب الفلسطيني250مرضية من أصل 

وكانت السلطات المصرية، قد فتحت المعبر أمام عشرات المرضى من سكان قطاع غزة، وذلك لتمكينهم 
 والطالب من تلقي العالج في الخارج، وكان من المقرر أن يتم فتح المعبر اليوم أمام سفر حملة اإلقامات

  .   وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق
 حالة مرضية وصلت 600أن " فلسطين"وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين في حديث لـ

معبر رفح، أمس، في انتظار سماح الجانب المصري لها بالسفر، غير أن السلطات المصرية لم تسمح 
 حالة اجتازت المعبر من الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى 250صل  حالة مرضية من أ50بعبور سوى 

  . خطورة الحاالت المرضية التي جرى حرمانها من السفر
وقالت اإلدارة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية، إن معبر رفح الحدودي فتح أمس في كال 

وأوضحت .  المرضى وحملة اإلقاماتاالتجاهين بعد التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري بشأن سفر
إدارة المعابر أن الحكومة الفلسطينية معنيةٌ بفتح المعبر وتحسين شروط وظروف سفر المغادرين عبره 

  .   من خالل التواصل مع الجانب المصري
  19/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   يستقبل مبعوث اللجنة الرباعيةعباس .6

طيني محمود عباس خالل استقباله مبعوث اللجنة الرباعية توني اطلع الرئيس الفلس: )بترا (- رام اهللا
 على آخر تطورات الحوار الوطني الجاري في القاهرة والجهود المبذولة أمسبلير في مقر الرئاسة 

  .إلنهاء االنقسام الفلسطيني
القضايا واعتبر بلير أن الحوار الفلسطيني الجاري في القاهرة وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية من أهم 

ن المطلوب من أ إلىشار بلير أو .المطروحة على الرغم من كونها قضايا غير محسومة لغاية اآلن
 الجديدة هو مفاوضات سياسية موثوق بها من اجل حل الدولتين، اإلسرائيليةالحوار الوطني والحكومة 

طن الفلسطيني، جوهري وتغييرات كبيرة في الضفة الغربية من اجل تحسين أحوال الموايء وهذا ش
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وشدد على أن هذه  .وأسلوب جديد للتعامل مع قطاع غزة إلعطاء األمل ألهالي القطاع في المستقبل
  .العناصر الثالثة هي التي ستحدد ما ينتج عنها بشأن حل الدولتين وهذا ما سيتم العمل من اجله
  19/3/2009الرأي، األردن، 

  
  مصداقية لعملية السالموقف االستيطان مدخل أساسي إلعادة ال: فياض .7

 المدخل إلعادة أن، ]ةالفلسطينيفي حكومة تسيير األعمال [سالم فياض، رئيس الوزراء.أكد د: رام اهللا
 وإعالن لألنشطة االستيطانية ووقف االجتياحات، "إسرائيل"المصداقية لعملية السالم يتطلب وقف 

تين، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة  الجديدة التزامها الكامل بحل الدولاإلسرائيليةالحكومة 
  .2005وتنفيذ مكونات وعناصر اتفاقية الحركة والعبور لعام 

، وفداً برلمانياً بريطانياً برئاسة جون ستانلي، أمسجاء ذلك خالل لقائه في مقر مجلس الوزراء برام اهللا، 
" براندنبرغ"يس وزراء مقاطعة وبحضور القنصل البريطاني العام بالقدس، ووفداً ألمانياً برئاسة رئ

  .األلمانية ماتيوس بالتسك، كالً على حدة
  19/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  السلطة حريصة على صون حقوق اإلنسان وتضعها في أولوياتها: عباس .8

 أكد الرئيس محمود عباس، أمس، حرص السلطة الوطنية على ):وفا( ووكالة نائل موسى -رام اهللا 
وأوضح الرئيس لدى تسلمه  . في األراضي الفلسطينية معتبراً احترامها من أولوياتهااإلنسانصون حقوق 

 في مناطق اإلنسان من التقرير السنوي الرابع عشر للهيئة المستقلة حول وضع حقوق األولىالنسخة 
أن السلطة الوطنية تعمل وبكل جهودها على تطبيق سيادة .  الماضي2008السلطة الوطنية خالل عام 

  .، خاصة من قبل األجهزة األمنيةاإلنسانقانون واحترام حقوق ال
ممدوح العكر خالل لقاء تم . وتسلم الرئيس التقرير من وفد الهيئة المستقلة برئاسة المفوض العام للهيئة د

في حكومة [ رئيس الوزراء إلى أخرى يسلم العكر نسخة أنلهذا الغرض بمقر الرئاسة في رام اهللا قبل 
وجدد فياض التزام السلطة الوطنية  . سالم فياض وأعضاء المجلس التشريعي بالمدينة.د] عمالتسيير األ

  . الفلسطينياإلنسانبمواصلة جهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام، وبما يعزز احترام حقوق 
 19/3/2009الحياة الجديدة، 

  
  تقاد السلطة ومجاملة حماسمه باناتها نقل سفير فلسطين في موسكو بعد ": العربيالقدس" .9

 "نقل تعسفي"تعرض السفير الفلسطيني المخضرم في موسكو عفيف صافية لقرار  : بسام البدارين-عمان 
 مفاجئاتخذه رئيس السلطة محمود عباس الذي قرر عقوبة النقل للسفير صافية بتغيير موقعه على نحو 

 القرار مباشرة للسفير إبالغوتم  .ي االشتراكي مكتب تمثيل فلسطين في مقر االتحاد الدولإلىمن موسكو 
صافية من المسؤول في مكتب عباس في رام اهللا رمزي خوري ووكيل وزارة الخارجية محمد صبح 

 السفير أن من مصادر موثوقة "القدس العربي"وعلمت  .خالل لقاء ثالثي جمعهم مؤخرا في روسيا
 انه يفضل إلىجاجية للرئيس عباس، ملمحا فيها  مذكرة رسمية واحتوأرسلصافية اعترض على القرار 

 نقل تأديبية متخذة بحقه إجراءاتونقل عن صافية قوله بأنه يشعر بعدم لياقة . البقاء في موقعه الحالي
 زمان ومكان ومفضال عدم أيألسباب ومبررات غير مقنعة، مبديا استعداده للعمل من اجل فلسطين في 

  . موقعه الحاليإخالء
 بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وسفيرها في موسكو بعد تقرير رسمي لرام اهللا وقعه زمةاألوحصلت 

 المختص بالسفارة وتحدث فيه عن انتقادات حادة وجهها السفير صافية ألداء مؤسسة السلطة األمنضابط 
من  صافية يقضي الكثير أنيضا أ األمنيوجاء في التقرير . ومجاملته علنا في موسكو لحركة حماس
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الوقت في معاهد الموسيقى والمتاحف الروسية بدال من التركيز على العمل السياسي، وهي تهمة اعتبرها 
ن صافية انتقل من مكتب واشنطن لموسكو بعد تصريحات أ إلىيشار . صافية مغرضة وغير منطقية

  .انتقد فيها رأسي السلطة في رام اهللا وغزة
  . التي حصلت بين الرئيس عباس وصافيةاألزمةنذ يومين ويتداول الوسط الدبلوماسي الفلسطيني م

 خطابا في مهرجان وإلقائه الموقع الذي يشغله قد اتخذ بعد ظهوره أهميةوكان قرار نقل صافية وتقليص 
 األمنيوحسب مقتضيات التقرير  .خاص نظمته حركة حماس في موسكو وسط طلبة فلسطينيين وعرب

 ما جرى في قطاع غزة عبارة عن أن واعتبر أداءهاالسلطة وانتقد الكيدي ضد صافية فقد ندد الرجل ب
  .مأساة حقيقية

لكن صافية وفي رسالة موازية للرئاسة لتوضيح موقفه قال انه شارك فعال في مناسبة نظمتها حماس 
 تضحيات الشعب إن على غزة، وانه قال اإلسرائيليلكنها كانت تخص الشعب الفلسطيني والعدوان 

وقال صافية انه اعتبر ما حصل في غزة .  مختلفا من سلطته ومن المعارضينأداءتتطلب الفلسطيني 
مأساة حقيقية تعرض لها شعبنا الفلسطيني وانه يصر على ذلك مؤكدا بأن مثل هذه المالحظات تمثل رأيه 

  . الرئيس الراحل ياسر عرفاتأيام طرحها حتى أنالشخصي وسبق 
 وكيل وزارة الخارجية محمد صبح في طريقه لترك موقعه أن  علىأيضاوتؤشر بوصلة التغييرات 

واالنتقال سفيرا لفلسطين في المغرب خلفا للسفير حسن عبد الرحمن المرشح للعودة للعمل في مالك 
  .الوزارة في رام اهللا

  19/3/2009القدس العربي، 
 

   تقطع مخصص شقيقة الرئيس عرفاتفياضحكومة : " الدوليةالحقيقة" .10
عن إيقاف " الحقيقة الدولية" كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في عمان، لـ : خاص–لدولية الحقيقة ا

 سالم فياض، الراتب الشهري إلحدى شقيقات .حكومة تسيير األعمال الفلسطينية المستقيلة برئاسة د
وذكرت المصادر الفلسطينية، أن شقيقة الزعيم الفلسطيني  .الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

، والتي تعيش في قطاع غزة، فوجئت بوقف راتبها الشهري الذي تتلقاه من ) عاما77(خديجة عرفات 
  .وزارة المالية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

وقالت المصادر الفلسطينية، إن خديجة عرفات اتصلت بعدد من كبار المسؤولين بينهم الرئيس محمود 
طيني سليم الزعنون، وقيادات أخرى لمعرفة سبب وقف راتبها عباس، ورئيس المجلس الوطني الفلس

  .الشهري
  17/3/2009، األردن، الحقيقة الدولية

  
   تنشر مقتطفات من مسودة اتفاق نهائي لحوار القاهرة ينتهي صوغها اليوم"الحياة" .11

 عن الحوار تواصلت في القاهرة أمس أعمال لجنة التوجيه واإلشراف المنبثقة: جيهان الحسيني -القاهرة 
الفلسطيني المنوطة بالبحث في القضايا العالقة ونقاط الخالف لوضع صيغ توافقية لمعالجتها وحسمها في 

وليد العوضي لـ " حزب الشعب"وكشف القيادي في . شكل جذري، على أن تنهي أعمالها مساء اليوم
 النهائي، ومن المفترض أن صوغ مسودة االتفاق"أن اللجنة تعكف منذ مساء أول من أمس على " الحياة"

  ".تنهي أعمالها اليوم على أقصى تقدير
المسودة ستثبت جيمع القضايا التي توافقت عليها اللجان، فيما ستواصل لجنة التوجيه "وأوضح أن 

واإلشراف عملها في جسر النقاط الخالفية التي مازالت عالقة، وحين يتم التوصل إلى حل لها، ستحال 
ولفت إلى أن حزبه قدم اقتراحاً لمعالجة النقطة الخالفية في لجنة منظمة التحرير ". على لجنة الصياغة

  .التي تتعلق بالمرجعية الفلسطينية في المرحلة االنتقالية
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إلى حين اجراء انتخابات المجلس الوطني يتم تحديد مهمات اللجنة المنبثقة عن "وينص االقتراح على أنه 
 بثالث مهمات، وهي اعداد اللوائح واآلليات النتخاب مجلس 2005) مارس(إعالن القاهرة في آذار 

وطني جديد، ومتابعة ما يتم االتفاق عليه في حوار القاهرة، والبحث في القضايا الوطنية الجوهرية 
المصيرية المتعلقة بالشأن السياسي الفلسطيني، وأن يعقد أول اجتماع لها في القاهرة مع تشكيل الحكومة 

  ".وتعتبر هذه اللجنة هي اإلطار القيادي الموقت. ةاالنتقالي
لكن "درس بجدية، " حزب الشعب"وأكدت مصادر فلسطينية مشاركة في أعمال لجنة اإلشراف أن اقتراح 

حين عرض على الرئيس محمود عباس قبل تبنيه كوثيقة نهائية، عدله وأضاف فقرة على هذه الصيغة 
عن كلمة " حماس"، وتحفظت "ة لمنظمة التحرير وسائر مؤسساتهاتنص تأكيد صالحيات اللجنة التنفيذي

  ".مكانة"صالحيات وطلبت استبدالها بكلمة 
الموضوع نوقش في الجلسة المسائية "أما عن الخالف في شأن قانون االنتخابات، فأكدت المصادر أن 
 حماس هي فقط وأوضحت أن حركة". أول من أمس ومازال الخالف يدور حول التمثيل النسبي الكامل

وأشارت . التي تعارض نظام التمثيل النسبي الكامل في االنتخابات التشريعية وتصر على النظام المختلط
، معربة عن "ال نعتقد أن هذه قضية خالفية: "إلى أنه لم يتم طرح نسبة الحسم خالل المحادثات، وقالت

  .تفاؤلها بالتوصل الى اتفاق بشأنها قريبا
واصل أبو يوسف الذي يشارك في أعمال لجنتي " جبهة التحرير الفلسطينية"م لـ وكشف األمين العا

وأن تكون حكومة توافق وطني تنهتي "اإلشراف والصياغة، أن األطراف توافقت على شكل الحكومة 
إن " الحياة"وقال لـ ". مدتها بنهاية والية المجلس التشريعي وإجراء االنتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة

لف الحكومة انتهى، عدا الخالف في شأن صيغة التعاطي مع التعهدات واالتفاقات السابقة، إذ تطالب م"
  ".حركة فتح بالنص على االلتزام بها، فيما ترى حماس االكتفاء بتأكيد احترامها

 وفقاً للقانون األساسي وأحكامه، يتم تشكيل حكومة وفاق: "ولفت إلى أن البند المتعلق بالحكومة نصه
وأكد أن ال خالف على مهمات ". وطني انتقالية موقتة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

مهمات محددة تتعلق بتوحيد مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، "الحكومة التي توافق عليها الجميع وهي 
ية مختصة لوضع واالعداد النتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وإعادة إعمار غزة، وتشكيل لجنة أمن

  ".آليات اعادة هيكلة وبناء األجهزة األمنية وفق أسس مهنية بعيداً من الفصائلية
أنه مازال هناك خالف على برنامج الحكومة، وأن الحكومة التي ستشكل ستضم " الحياة"وعلمت 

قال و". غير البارزين حزبياً"شخصيات مستقلة وأخرى تسميها الفصائل من خارجها أو من أعضائها 
حزب الشعب طرح ان تشغل شخصيات مستقلة جميع الحقائب السيادية، إضافة الى وزارة "العوضي إن 

  ".التربية والتعليم ووزارة االشغال التي ستتولى إعادة إعمار غزة، لحل عقدة العالقة مع المجتمع الدولي
هزة األمنية في الضفة وغزة، وتبحث لجنة اإلشراف اليوم في النقطة الخالفية المتعلقة بكيفية دمج األج

كما ناقشت في جلسة مساء أمس كيفية استئناف أعمال المجلس التشريعي، وهي قضية خالفية تم بحثها 
أن يكون من حق النائب المعتقل لدى إسرائيل أن يوكل عنه نائباً في " حماس"في لجنة الحكومة وطرحت 

  .ينها من حجب الثقة عن الحكومةالمجلس التشريعي، لحماية غالبيتها البرلمانية وتمك
وقال لـ . ودافع األكاديمي المستقل هاني المصري الذي شارك في أعمال لجنة الحكومة على هذا الطرح

وإسرائيل يمكنها . األمر ال يتعلق بحماس أو فتح فقط، لكن هناك خصوصية للشأن الفلسطيني"إن " الحياة"
لذلك، فإن ما تطالب به حماس أمر .  القرار الفلسطينيمن خالل اعتقال النواب أن تتدخل مباشرة في

  ".ندعمه ألنه يمنع إسرائيل من وضع فيتو على القرار الداخلي
حماس تطالب بإصدار "ولفت إلى أن ".  نواب3 نائباً معتقالً ولدى فتح 40حماس لديها نحو "وأضاف أن 

وفتح فقط هي من يعارض إصدار . م إلغاؤهقانون يحمي الغالبية البرلمانية، وليس مجرد قرار يمكن أن يت
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لكل قاعدة استثناء، "غير أنه شدد على أن ". هذا القانون باعتباره غير قانوني ألن النائب ال يمثل إال نفسه
  ".واألمر الواقع لدينا يتطلب أن يكون هذا االستثناء ضرورة ملحة

صري الذي يقود وفد المستقلين إلى االقتصادي الفلسطيني منيب الم" الحياة"في غضون ذلك، قال لـ 
الدور المصري غير المسبوق الذي "ونوه بـ ". قطعنا شوطاً كبيراً، واألمور تسير نحو االتفاق: "الحوار

يقوم بجهد مميز للغاية من أجل تحقيق إنجاز مصالحة وطنية تنهي حال االنقسام التي تهدد القضية 
د المفاوضات في شكل منظم ومثابر ويعمل على مدار الفريق المصري يقو"وأوضح أن ". الفلسطينية
  ".الساعة

لن تسمحوا بالفشل ألن ) الفلسطينيون(لن يسمحوا بالفشل، وأنتم أيضاً "ونقل عن المصريين قولهم انهم 
معنية بإنهاء حال "ولفت إلى أن القاهرة ". هذا سينعكس سلباً على مستقبل القضية، وعلى المنطقة ككل

معاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة توحيد الصف من أجل أن تسترد القضية مكانتها في الحصار ورفع ال
  ".الساحة الدولية الستئناف المسار السياسي وبدء مفاوضات تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

  19/3/2009الحياة، 
  

  جولة المحادثات في صفقة شاليت انتهت من دون أي نتيجة : البردويل .12
اح-ة غزتراجعت عن مواقفها " صالح البردويل إسرائيل بأنها .د" حماس"اتهم القيادي في :  فتحي صب

جولة "واعتبر أن ". في اللحظات األخيرة التي كادت فيها مصر أن تعلن تحقيق الصفقة والتهدئة
 األخيرة المحادثات في صفقة شاليت انتهت من دون أي نتيجة بسبب تالعب حكومة االحتالل في اللحظة

نؤكد أن حماس لم تفرض أي شروط جديدة : "وقال". في المشاورات، وال نعلم متى ستبدأ الجولة المقبلة
في صفقة التبادل، وإنما تمسكت بشروطها التي وضعتها منذ ثالثين شهراً، ووافق عليها االحتالل بشهادة 

  ".الجانب المصري
  19/3/2009الحياة، 

  
  ت اإلسرائيلية وتتوّعد برفع سقف مطالبها إلطالق شاليت تقلّل من التّهديداالقسام .13

وحملت في بيان . ، برفع سقف مطالبها لعقد صفقة األسرى"كتائب القسام"هددت :  فتحي صباح-غزة 
باعتماد أسلوب المراوغة "، واتهمتها "المسؤولية الكاملة عن تعطيل الصفقة"صحافي الحكومة اإلسرائيلية 

العدو الصهيوني "وقالت إن ".  اتخاذ القرار المناسب ألنها غير معنية بإتمام الصفقةوالمماطلة والعجز عن
لم يقدم أي عرض جديد أخيراً، وكل ما حاول أولمرت ترويجه إعالمياً في األيام األخيرة هو مناورة 

ك أي ألهداف سياسية داخلية والمتصاص االحتجاج الشعبي، أما في حقيقة األمر فلم يكن في هذا التحر
  ".طرح جديد يدل على نية فعلية إلنجاز اتفاق صفقة التبادل

تعنت ومماطلة الصهاينة في هذا الملف لن يدفعانا الى االرتباك أو التراجع أو التنازل عن أي "وأكدت أن 
شرط من شروطنا التي وضعناها لتبادل األسرى، وإن كان لنا من موقف جديد فسيكون برفع سقف 

على العدو أن يدرك أن تعطيل صفقة التبادل سيكون له أثر سلبي، "وقالت إن ". كسمطالبنا وليس الع
ولن يجني منه سوى الخسارة والخيبة الكبيرة، ونحن على ثقة بأن الثمن الذي سيدفعه االحتالل في 

عامل الوقت ليس في مصلحة "ورأت أن ". النهاية هو ذاته الذي كان يمكن أن يدفع منذ أكثر من عامين
  ".الحتالل، وإذا كانت حكومة العدو الحالية أو المقبلة تعول على الزمن، فستخسر الرهان حتماًا

المسؤولية الكاملة عن تأخير "إسرائيل " لجان المقاومة الشعبية"الناطق باسم " أبو مجاهد"بدوره، حمل 
الفصائل اآلسرة "وأكد أن  ."انجاز صفقة التبادل بعدما تراجعت عن القائمة األساسية التي قدمتها المقاومة

  ". جاهزة إلتمام الصفقة وفقاً لشروطها المعلنة منذ زمن طويل
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الحكومة الصهيونية بقيادة أولمرت أرادت تبخيس الثمن الذي يجب "وقال في تصريحٍ صحافي أمس إن 
  ".عليها دفعه

  19/3/2009الحياة، 
  

   شكيل حكومة وحدة ونحن نقول ال لتشرطاًه ريدت وفتح "سرائيلإ"ـ اعترفت ب"وسلوأ: "خاطر .14
 قال مسؤول في حركـة حمـاس يـوم االربعـاء ان مباحثـات               : خالد يعقوب عويس   ،)رويترز(دمشق  

المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر تعثرت بسبب الخالف في مسألة االعتراف باسـرائيل وقـد ال                
  .ر الحالييمكن التوصل الى اتفاق قبل مؤتمر قمة عربي يعقد في نهاية الشه

وقال المسؤول سامي خاطر ان حركة فتح تريد حكومة توافق مقترحة للوفاء باالتفاقـات الـسابقة مـع                  
وقال  .وترفض حماس ذلك  .  التي اعترفت بالدولة اليهودية    1993اسرائيل ومن بينها اتفاقات اوسلو لعام       

تفاقات اوسلو اعترفـت    ا"خاطر عضو المكتب السياسي لحركة حماس للصحفيين في العاصمة السورية           
وقال خاطر انه ال     ."ونحن نقول ال  . يريدون هذا شرطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية      ) فتح(باسرائيل وهم   

  .داعي الحياء المناقشات في هذه القضايا الن حماس اتفقت بالفعل مع فتح على كيفية معالجتها
التفاوض مع اسرائيل اذا وافقت اسرائيل      واشار الى تفاهمات مع فتح في السنوات القليلة الماضية تقضي ب          

  . وان تتركز المقاومة على السبل السلمية1967على االنسحاب من االراضي التي احتلتها منذ عام 
القضية الرئيسية التي نواجهها هي االلتزام باالتفاقـات التـي ابرمتهـا منظمـة التحريـر                "وقال خاطر   
المصالحة الوطنية  "واضاف قوله    ".ها قبول بشروط الرباعي   والتي نفسرها على ان   ) واسرائيل(الفلسطينية  

  ."الفلسطينية ال يمكن ان تتحقق وفق شروط أجنبية
واالهم هو خدمة المصالحة الوطنية الفلسطينية حتى اذا لم يتم          . نريد انهاء الشقاق الفلسطيني   "وقال خاطر   

  ."التوصل الى اتفاق قبل القمة
 19/3/2009وكالة رويترز، 

  
   " في المجلس الوطنيأعضاء التشريعي تلقائياً أعضاءاعتبار "تم االتفاق على إلغاء  :دالجها .15

أكد القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، أن اللجان الخمـس المتحـاورة فـي                : رامي العجلة  - غزة
للجنـة  القاهرة أنهت أعمالها، موضحاً أن النقاط الخالفية في موضوعي االنتخابات والحكومة تم ترحيلها              

  .العليا للبحث فيها ووضع الصياغات المناسبة
ـ      ، أن اللجنة العليا ما زالت تباشر عملها، مرجحاً التوافـق           "فلسطين"وأوضح حبيب خالل حديث خاص ل

  .بما يطوي صفحة االنقسام األليمة، مؤكداً أن اإلرادة الصادقة موجودة عند الجميع إلزالة هذه العقبات
المجلس التشريعي الذين كانوا يعتبرون تلقائياً حسب القـانون أعـضاء فـي              وأفاد أن موضوع أعضاء     

إن ما اتفقت عليه الفصائل بهذا الشأن إيجـابي، خاصـة           : المجلس الوطني تم االتفاق على إلغائه، وقال      
عملية فصل عضوية النائب في البرلمان عن العضوية في المجلس الوطني، وإجراء انتخابات متزامنـة               

  ".لمجلسين التشريعي والوطني إلعطاء فلسطينيي الخارج حقهم في االنتخابات كما في الداخلومتساوية ل
وأضاف القيادي في حركة الجهاد، أن المجلس التشريعي خاص بالـسلطة وحـدودها فـي األراضـي                 

فأعضاؤه يمثلون كل الفلسطينيين فـي الـداخل        " الوطني"الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما        
  ".الخارجو

  19/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  الحركةاالتحاد األوروبي يراجع سياسته تجاه لقاء الوفود األوروبية بحماس يؤكد أن : بركة .16
 أكد قيادي في حركة حماس أن وفدا من حماس يستعد لزيارة بعض الدول األوروبيـة                -)د ب أ  (دمشق  

 الدول المقصود خـشية عرقلـة إسـرائيل لهـذه           تلبية لدعوة تلقتها الحركة من هذه الدول دون أن يحدد         
  .الزيارات المرتقبة

وقال علي بركة، لوكالة األنباء األلمانية في دمشق يؤكد استقبال حركة حماس لوفـد برلمـاني يونـاني                  
وإيطالي وهو ثاني وفد أوروبي برلماني يحاور حماس في دمشق خالل أقل مـن أسـبوع أن االتحـاد                   

جاه حماس وهم يأتون لسماع وجهة نظر حماس التي انتخبت ديمقراطيا مـن             األوروبي يراجع سياسته ت   
  .الشعب الفلسطيني 

وأضاف تعول حماس على العالقات مع االتحاد األوروبي والحوار معهم حيث على ما يبدو أنهم يختلفون                
  .من حيث التعاطي عن النهج األميركي تجاه القضية الفلسطينية 

وناني مشكل من الحزب الحاكم ومن المعارضة وهو مكلف رسميا مـن رئاسـة   وتابع الوفد البرلماني الي 
  .البرلمان اليوناني ويضم مجموعة كبيرة من النواب 

ومضى يقول سيبحث الوفد األوروبي الذي سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل                
دومي مختلف القضايا األساسية مـن      ومسؤول العالقات الدولية في الحركة أسامة حمدان ومعاونه خالد ق         

  .المعابر والحصار ودور حماس والحوار مع األوروبيين وغيرها من المسائل التي تهم الجانبين 
وأردف قائال وسيلتقي الوفد البرلماني األوروبي المشترك إضافة إلى حماس قيادة الجبهة الشعبية لتحرير              

  .بريل بدمشق  القيادة العامة التي يترأسها أحمد ج-فلسطين 
وأوضح أجرى وزيرا خارجية أسبانيا والنرويج اتصاال مباشرة بقيادة حماس أثناء العدوان علـى غـزة                

  .مؤخرا 
  19/3/2009الرأي، األردن، 

  
   للتهدئة وصفقة التبادلاالحتاللتطالب بموقف مصري صريح من إفشال " حماس" .17

لية التهدئة وصفقة التبـادل، أن تعلـن   دعت حركة حماس جمهورية مصر العربية، التي رعت عم : غزة
، وأن تكشف للشعب العربي والعـالم عـن المـسؤولية           "الغطرسة الصهيونية "موقفاً صريحاً مما أسمته     

، في بيان لها تعقيبـاً علـى قـرار          "حماس"وطالبت   .اإلسرائيلية وعن تعطيل االحتالل لكل هذه الجهود      
ل، األمة العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم بمواجهـة         الحكومة اإلسرائيلية وحول رفضها صفقة التباد     

اإلجراءات اإلسرائيلية المزمعة على قطاع غزة، وإلى الضغط لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني فـي               
  .قطاع غزة حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بما تتمتع به كل شعوب األرض بالحرية

  18/3/2009قدس برس، 
  

  تحرك عاجل لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية بالقدسلجامعة العربية  تدعو السلطة والالشعبية .18
دعت الجبهة الشعبية الرئاسة الفلسطينية وجامعة الدول العربية الى التحرك العاجل لعقد جلسة :)ا.ب.د (

وقالت الجبهة، ان  .في القدس المحتلة" اإلسرائيلية"طارئة لمجلس األمن الدولي لوقف اإلجراءات 
شتى أساليب االحتيال " اإلسرائيلية"تمارس السلطات : وأضافت .ن حرباً شعواء على المدينةتش" إسرائيل"

ودعا  .لسلب األرض وتفريغ المدينة من سكانها والحفريات لطمس معالمها العربية اإلسالمية والمسيحية
 والبطش البيان الى وقف مسيرة أوسلو وعملية التسوية التي باتت غطاء لفرض سياسة األمر الواقع

  . والتنكيل باألرض واإلنسان
  19/3/2009الخليج، 
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  مصر منعت وفد اتحاد األطباء العرب من الوصول لغزة : حماس .19
منعت أمـس وفـد اتحـاد    "قالت مصادر مقربة من حركة حماس إن السلطات المصرية       :  د ب أ   -غزة  

واقـع إليكترونيـة تابعـة      ونقلت م ". األطباء العرب من الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري          
سمحت السلطات المصرية في مقابل منع هذا الوفد لوفـد مـن الـصحفيين              "لحماس عن المصادر قولها     

بدخول القطاع عبر معبر رفح الذي فتحته أمس جزئيا لمدة يومين بغرض مغـادرة مرضـى وعـالقين                  
عرب مـن أعـضاء المجلـس       تشكل وفد اتحاد األطباء ال    "وأضافت المصادر    ".فلسطينيين في االتجاهين  

األعلى لالتحاد واألمانة العامة وبينهم نقباء النقابات الطبية العربية وعبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد                
اصطحب الوفد معه معونات إنسانية وسيارة إسعاف تبرعـا مـن االتحـاد للـشعب               "وتابعت  ". األطباء

  ".الفلسطيني المحاصر تم منع دخولها أيضاً
  19/3/2009ور، الدست

   
   في عسقالن في معتقل جديد"العزل" سعدات لـ  األسير ينقلاالحتالل .20

التي تقوم بها سلطات " التعسفية واالنتقامية"ندد ناطق باسم الجبهة الشعبية، أمس، باإلجراءات : )أ.ب.د(
الظروف سجون االحتالل ضد أمين عام الجبهة أحمد سعدات والمتمثلة في نقله المتواصل تحت أقسى 

نقل سعدات "ورأت الجبهة أن . من سجن إلى آخر في ظل حالته الصحية التي تدهورت في السجن
المفاجئ إلى العزل في معتقل جديد في عسقالن وحرمان ذويه من زيارته إمعاناً في التنكيل واالنتهاكات 

عات ما يلحق به أذى اليومية، وتؤكد بأنها تحمل االحتالل ومجرمي الحرب الصهاينة المسؤولية عن تب
    ".وتحذر من المساس بحياته

  19/3/2009الخليج، 
  

   في قصف اسرائيلي استهدفهم شرق دير البلحكتائب األقصى  منانديشه .21
 استشهد اثنان من مقاتلي كتائب االقصى، في قصف مدفعي اسرائيلي استهدف مجموعة من :معا–غزة 

وقال ابو قصي الناطق باسم كتائب  . فجر اليوم الخميسالمقاتلين بمنطقة وادي السلقا، شرق دير البح،
ان اثنين من مقاتلي االقصى استشهدوا بعد ان اطلقت مدفعية اسرائيلية قذيفة واحدة " معا"االفصى لــ

  .على االقل استهدفهم في دير البلح، بمنطقة واد اللسقا، خال تأديتهم مهمة جهادية 
  19/3/2009وكالة معاً، 

  
  على حكومة الوحدة ومنظمة التحريرحوارهم  في يركزونمعظم األوروبيين  ":امة العالقيادة" .22

 القيادة العامة أنور رجا إن الوفود األوروبيـة تملـك           -قال القيادي في الجبهة الشعبية      : )د ب أ  (دمشق  
 ن، أن معظـم األوروبيـي     )أ.ب.د(ـأكد رجا ل  و. الجرأة الكافية في حوارها مع قوى المقاومة الفلسطينية       

 يركزون على نقطتين فـي حـوارهم مـع الفـصائل            ]الذي التقوا قيادة المقاومة الفلسطينية في دمشق      [
الفلسطينية أولها موضوع حكومة الوحدة الوطنية وكيفية إدارتها وتعاطيها مع محيطها المحلي والعربـي              

  .ينية وآلياتها وسياساتهاواإلقليمي والدولي فضال عن سياساتها والنقطة الثانية هي منظمة التحرير الفلسط
وقال ولعل ما دفع االتحاد األوروبي إلى محاورة قوى الممانعة والمقاومة هو فشل اتفاقـات وسياسـات                 

 .اوسلو من جهة ومن جهة أخرى صمود المقاومة وامتالكها قاعدة شعبية كبيرة 
  19/3/2009الرأي، األردن، 
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  "حماس"ضييق على أسرى لجنة وزارية إسرائيلية خاصة تناقش وسائل الت .23
عقدت اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلها رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود :  أسعد تلحمي-الناصرة 

في السجون " حماس"للتضييق على أسرى حركة " األنظمة القانونية"أولمرت قبل يومين للبحث في 
اعها األول أمس وسط تهديدات رئيسها اإلسرائيلية بعد فشل المفاوضات إلبرام صفقة تبادل أسرى، اجتم

من "وزير القضاء دانيئل فريدمان بأن هناك ما يمكن تقليصه من االمتيازات التي يحصل عليها األسرى 
، مثل تقليل الزيارات أو االتصاالت الهاتفية واألموال التي يحصلون عليها وتشديد "دون أن ننتهك القانون

يحصلون على "ورأى فريدمان أن األسرى الفلسطينيين  .اإلجراءاتالمراقبة على الزائرين وغيرها من 
  ".حقوق أكثر بكثير من الحد األدنى

وتوقعت مصادر أن تدرس اللجنة سبل فرض مزيد من القيود على حركة البضائع في المعابر الحدودية 
ي أشار إلى أن رئيس ، كما قال فريدمان الذ"على أن ال يتم نقل بضائع أكثر من الحد األدنى المسموح به"

لكن الخنوع لشروط ... كان مستعداً للذهاب بعيداً من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى"الحكومة 
حماس كان سيؤدي إلى عمليات اختطاف أكثر في المستقبل، فضالً عن أبعاده االستراتيجية مثل تقوية 

  ".المعسكر الراديكالي مقابل إضعاف المعتدلين
  19/3/2009الحياة، 

  
   ينصح حماس بعدم تأجيل صفقة األسرى ألن حكومته تميل للحل العسكرينتنياهو .24

منه،  " مقربين"نصح رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بواسطة : نظير مجلي: تل أبيب
ولمرت، بالتوقيع على صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة إيهود أ" حماس"قادة 

وقال هؤالء المقربون في تصريحات لوسائل اإلعالم، أمس، إن حكومة . وعدم تأجيل الملف إلى حكومته
نتنياهو، المتوقع المصادقة عليها يوم االثنين المقبل، ال تؤيد صفقة بالشروط التي وافق عليها أولمرت، 

إن "وقال رجال نتنياهو . العسكريوان غالبية الوزراء في حكومته العتيدة يؤيدون اللجوء إلى الخيار 
حركة حماس ترتكب خطأ كبيرا إذا ضيعت فرصة التوصل إلى صفقة بشروط أولمرت، حيث انه ال 

 ). حماس(توجد ولن توجد في إسرائيل حكومة توافق على شروط 
 19/3/2009الشرق األوسط، 

  
  قبل تشكيله حكومة يمين متطّرف" العمل" يأمل انضمام نتنياهو .25

المكلف تشكيل الحكومـة االسـرائيلية   " الليكود"اعطى رئيس حزب :  ـ أحمد رمضان ووكاالت رام اهللا
بنيامين نتنياهو نفسه فرصة اضافية لتشكيل حكومة موسعة قبل ان يعرض تشكيلة يمنية صرفة، ودعـا                

لالنضمام إلى حكومته، وذلك في محاولة قبل تأليف حكومته وعرضـها علـى الكنيـست               " العمل"حزب  
  .سبوع المقبلاأل

يوجـد فـي    "لالنضمام إلى حكومة وحدة، مضيفاً أنه       " العمل"وأصدر نتنياهو أصدر بياناً أمس، دعا فيه        
حزب العمل قوى قيادية وذات خبرة كبيرة للغاية بإمكانها المساهمة بشكل كبير فـي األمـن والعمليـة                  

  ".السياسية واالقتصاد والقضايا االجتماعية
انضمام حزب العمل إلى الحكومة سيقوي كثيراً قيادة الدولة في هـذه الفتـرة              "نه أن   وتابع نتنياهو في بيا   

  ".وسيساعد دولة إسرائيل كثيرا على أن تواجه بنجاح التحديات الكبيرة الماثلة أمامها
علـى خمـس حقائـب      " العمل"إن نتنياهو اقترح على باراك حصول       " العمل"وقالت مصادر في حزب     

ة الدفاع ونائبي وزيرين ورئاسة لجنة تابعة للكنيست، وذكرت أن االتـصاالت بـين              وزارية، بينها حقيب  
  .الحزبين ما زالت مستمرة
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" العمـل "وأشارت تقارير صحافية إسرائيلية إلى أن نتنياهو ما زال بانتظار رد من باراك حول انضمام                
نيست يوم االثنين المقبل إن     للحكومة، من أجل أن يقرر ما إذا كان سيعرض حكومة يمين ضيقة على الك             

  . يوما من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس وفقا للقانون14طلب مهلة إضافية لمدة 
  19/3/2009المستقبل، 

  
   يهدد بمزيد من االعتقاالت ضد الفلسطينيينديختر .26

فاوضات هدد وزير األمن الداخلي ، آفي ديختر بشكل مبطن باعتقال مزيد من الفلسطينيين إذا ما فشلت م                
تبادل األسرى الجارية في القاهرة ، وهدد بقتل أو سجن منفذي عملية غور األردن التي أسـفرت عـن                   

ليس بامكان حماس انتقاء من تريد من       : وقال ديختر في حديث إذاعي ، بلهجة متغطرسة        .مقتل شرطيين 
 شـاليط ، ولـدى إسـرائيل    المعتقلين الفلسطينيين الموجودين في السجون االسرائيلية لقاء االفراج غلعاد   

المفاوضات اآلن تجري على أساس األسرى الـذين        : وتابع. وسائل أخرى للمارسة الضغط على حماس     
  .بحوزتنا ، وإذا لم تنجح ، ستجري على أساس األسرى الذين سيكونون بحوزتنا في المستقبل
  19/3/2009الدستور، 

  
   على سلّم األولوياتقضية شاليط لم تكن:  داخلية للجيش اإلسرائيليوثيقة .27

أن هناك تصريحات ووثائق تشير إلى أن التصريحات التـي ظلـت            "عن العبرية"هآرتس"كشفت صحيفة   
 ، والتي بموجبها فـإن إسـرائيل   2006تتكرر منذ أن أسر الجندي غلعاد شاليط ، في حزيران ـ يونيو  

ات لدى قيادة الجيش ، وأن      ستبذل قصارى جهدها إلطالق سراحه ، لم تكن دوما على رأس سلم األولوي            
بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ وقوع الجندي في أسر المقاومة الفلسطينية قد اتخـذت خالفـا                 

  .لموقف الجيش
كما يتضح أنه في الشهور الستة األولى منذ وقوع الجندي في األسر لم تحتل قضية تحديد مكانه األولوية                  

  .الالزمة لذلك من قبل الجيشاألولى ، ولم يتم تخصيص الوسائل 
وقالت الصحيفة إنه منذ وقوع الجندي في أسر حماس ، فإن الجزء األهم في العمل االستخباري لتحديـد                  
موقع شاليط يرتبط بتفعيل طائرات بدون طيار ووسائل أخرى لدى سالح الجو ، والتي يخصص القـسم                 

ش اإلسرائيلي ، مع اإلشارة إلـى أن تكلفـة          األكبر من ساعات عملها في اليوم لوحدات مختلفة في الجي         
  . شيكل في الساعة2000ساعة طيران كهذه تصل إلى 

  19/3/2009الدستور، 
 

  أولمرت أعطى خالل واليته ضوءا أخضر لتنفيذ عمليات لم يسبق لها مثيل: الموساد .28
 أولمـرت ،    برئيس الوزراء المنصرف إيهـود    " الموساد"أشاد جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي      

مشيراً إلى أنه أعطى خالل فترة واليته الضوء األخضر لتنفيذ عمليات خاصة لم يسبق أن منحـت مـن                   
، لم يكشف عن هويتهم ألسباب      " الموساد"وقال مسؤولون رفيعو المستوى في جهاز        .رئيس وزراء سابق  

إن أولمرت أعطى   ": "وسادالم"أمنية ، خالل حفل وداعي أقامه رئيس الوزراء المنصرف ودع فيه جهاز             
، " خالل فترة واليته الضوء األخضر للموساد لتنفيذ عمليات ذات نطاق استثنائي ، لم يسبق لهـا مثيـل                 

إسرائيل تمكنت من تعزيـز قوتهـا فـي    "بدوره ، قال إيهود أولمرت خالل الحفل إن          .على حد تعبيرهم  
  . ، حسب قوله" الردع بشكل ملموس بفضل نشاطات الموساد

  19/3/2009دستور، ال
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  نتانياهو سيخوض أشرس المعارك النتزاع موارد المياه فى األراضى الفلسطينية": لوفيجارو" .29
 حذرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية فى تقرير لها، من أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلى               -القدس المحتلة 

ل انتزاع موارد المياه فـى      المكلف بنيامين نتانياهو، سيخوض أشرس المعارك فى تاريخ إسرائيل من أج          
  .األراضى الفلسطينية

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن تقسيم مياه نهر األردن والمياه الجوفية بـين الحكـومتين الفلـسطينية                  
واإلسرائيلية من المفترض أن يتم بصورة عادلة، إال أن الواقع يعكس أن تلك المسألة تخضع أكثر للقوة،                 

حتفاظ بالسيطرة التامة على المياه بأى ثمن كـان، ضـرورة حتميـة بالنـسبة               اال"مشيرة إلى أن مسألة     
  ".لنتانياهو

وأكدت الصحيفة أن المياه الجوفية التى يستخدمها الفلسطينيون واإلسرائيليون ال تآبه بالتقسيم الحـدودى              
سرائيلية وأن مسألة   وأن نتانياهو يعنى امتداد تلك المياه أسفل الضفة الغربية واألراضى اإل          . بين الجانبين 

تقسيمها ترجع قبل كل شىء إلى عامل توازن القوى وإلى رهان استراتيجى داخل منطقة ذات مناخ جاف                 
  .قليل األمطار شتاء

وفى حين تعهدت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الورق بتقسيم مياه نهراألردن والمياه الجوفية               
مياه ضرر بالنسبة للفلسطينيين بحيث أكرهوا علـى الحـصول علـى            فيما بينهما، إنما كان لنقص تلك ال      

  .حصة ضئيلة منها
  18/3/2009 ،وكالة سما

 
  الدوالرات لحزب اهللا وحماس والجهاد إيران تدفع مئات ماليين: تقرير إسرائيلي .30

اد قال تقرير إسرائيلي، إن طهران تمول بشكل أساسي حزب اهللا اللبناني وحركتي حماس والجه: تل أبيب
اإلسالمي الفلسطينيتين، بميزانيات سنوية ثابتة، إضافة إلى دفعات لمرة واحدة في حاالت خاصة، وان 

وان هذه األموال تدفع مقابل خدمة األجندة السياسية . هذه األموال تقدر حاليا بمئات ماليين الدوالرات
 .لتأثير على مفاوضات سياسيةاإليرانية ومخططاتها االستراتيجية، وإنها في مرحلة معينة دفعت إلى ا

ساهمت في تفجير مفاوضات السالم بين إسرائيل " حماس"وقال أحد معدي هذا التقرير، أمس، إن 
الماضي، وذلك عندما صعدت إطالق الصواريخ على البلدات ) كانون األول(وسورية في شهر ديسمبر 

وجاء في التقرير اإلسرائيلي . ة التركيةاإلسرائيلية خالل فترة المفاوضات اإلسرائيلية السورية بالوساط
الذي يوزع على السفارات والقنصليات والممثليات األجنبية في إسرائيل، وكذلك على مؤسسات إعالمية 

 300 مليون دوالر سنويا إلى حزب اهللا، إضافة إلى 200وأمنية وحكومية في الخارج، إن إيران تدفع 
، وان قوات 2006سنة ) تموز(ائيلية على لبنان في يوليو مليون دوالر منحتها له بعد الحرب اإلسر

 . عنصر من حزب اهللا على القتال الحربي3000الحرس الجمهوري اإليراني دربت 
 مليون 50 مليون دوالر في السنة، ثم منحتها 20الفلسطينية فقد بدأت تحصل على " حماس"وأما حركة 

 30وبعد االنتخابات رفعت إيران دعمها إلى مبلغ ، 2006دوالر لتمويل حملتها االنتخابية في سنة 
وتدفع إيران مبلغ . كما منحتها مبلغا إضافيا بعد الحرب األخيرة على غزة. مليون دوالر في السنة

وقال أيضا إن . مليوني دوالر في السنة لحركة الجهاد اإلسالمي، حسب ادعاء المصدر اإلسرائيلي نفسه
وأشار التقرير إلى أن . لى القتال في إطار الحرس الجمهوري عنصر من حماس ع900إيران دربت 

 ملم، التي تطلقها حماس 122 صاروخ كاتيوشا من نوع غراد عيار 200إيران زودت حماس بحوالي 
 ملم، أطلق العشرات 120كما زودت حماس بقذائف مورتر إيرانية الصنع عيار . على مدن إسرائيلية
 .منها على إسرائيل

 19/3/2009، الشرق األوسط
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  تنشر ملخصا لشهادات جنود اسرائيليين عن عمليات قتل مدنيين خالل عدوان غزة" هآرتس" .31
امس، ملخصاً لشهادات جنود إسرائيليين تروي عمليات قتل مدنيين " هآرتس" نشرت صحيفة :يو بي آي

ل العدوان األخير فلسطينيين وإطالق النار من دون قيود وتدمير ممتلكات الفلسطينيين بشكل متعمد خال
 . على غزة

وذكر موقع الصحيفة اإلسرائيلية انه سيتم نشر هذه الشهادات في الصحيفة على مدى األيام المقبلة، وأن 
الشمالية " أورانيم"الجنود أدلوا بشهاداتهم خالل مؤتمر عقدته المدرسة التحضيرية العسكرية في أكاديمية 

 .  شباط الماضي13في 
 العشرات من متخرجي المدرسة العسكرية الذين يخدمون في الوحدات القتالية في وشارك في المؤتمر

وذكرت الصحيفة أن ". الرصاص المسكوب"في عملية " بصورة فعالة"الجيش اإلسرائيلي، وشاركوا 
وكانت شهاداتهم من ميدان القتال بعيدة كل ، طيارين مقاتلين، ومقاتلين في ألوية سالح المشاة تحدثوا "

د عن ادعاءات الجيش اإلسرائيلي وكأن القوات حرصت خالل العملية العسكرية على أخالقيات قتالية البع
 ". عالية في جميع الجبهات

وبين الشهادات التي قيلت خالل المؤتمر، روى قائد وحدة تابعة للواء في سالح المشاة، استشهاد سيدة 
أخلى قائد فصيل سبيل عائلة في "وقال . رائيليفلسطينية ووليدها جراء تعرضها لنيران مدفع رشاش إس

منزل وقال لهم أن يتجهوا لناحية اليمين، ولم تفهم إحدى األمهات وولديها وساروا لناحية اليسار، وقد 
فأطلق النار مباشرة عليهم، . نسوا إبالغ الجندي عند المدفع الرشاش الذي على السطح بأنهم أخلوا سبيلهم

 ". رى هو أنه ببساطة قتلهموعلى كل حال، فإن ما ج
لقد تقدموا وفجأة رآهم، أناس يتجولون في منطقة يحظر عليهم التواجد "وأضاف قائد الوحدة العسكرية 

فيها وأنا ال أعتقد أنه كان لديه شعور سيئ تجاه ما جرى ألنه بالنسبة له هو قام بعمله بموجب األوامر 
حياة ... ال أعرف كيف أقول ذلك...  جنوديالتي صدرت له، واألجواء بصورة عامة كانت لدى

الفلسطينيين، دعوني أقول، هو أمر اقل أهمية كثيراً كثيراً من حياة جنودنا، وهكذا فإنهم يبررون ذلك 
 ". على هذا النحو

وذكر قائد الوحدة العسكرية انه اضطر لمناقشة قادته حول تعليمات إطالق النار من دون قيود والتي 
لكن بعد تغيير تعليمات ".  بيوت بواسطة إطالق النيران ومن دون تحذير السكان سلفاًتطهير"مكنت من 

بقتل أي إنسان يتواجد هناك في قلب غزة وكل من يتواجد هناك "إطالق النار، طالب جنود قائد الوحدة 
 ". هو مخرب وإرهابي

وأخذ صورة للعائلة .. ربالموت للع: كتابة جمل على الجدران مثل"وتحدث قائد الوحدة العسكرية عن 
الفلسطينية والبصق عليها، وإحراق كل شيء يذكر بالعائلة الموجودة هناك، وهم يقومون بذلك لمجرد أنه 
باإلمكان فعل ذلك، وأعتقد أن هذا هو األمر المركزي، أن ندرك أن الجيش اإلسرائيلي سقط في ما يتعلق 

 عن أن الجيش اإلسرائيلي هو جيش أخالقي، دعوني هذا حقيقي، ومهما تحدثنا... بالمسألة األخالقية
 ". أقول إن هذا ليس ما حدث في ميدان القتال وهذا أكثر شيء أتذكره

 19/3/2009السفير، 
 

   ساعة48 خالل مقدسية قرار هدم لمنازل 90صدر ي االحتالل .32
ي ارسلت خالل  ان سلطات االحتالل االسرائيلأمسكدت مصادر فلسطينية أفيما : وليد عوض -رام اهللا

هدمت جرافات كما  قرار هدم ضد منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس، 90 ساعة الماضية 48الـ 
واوضحت مصادر محلية بان المنزل يعود . االحتالل منزل احد المواطنين في بلدة العيزرية شرق المدينة

  . مترا مربعا140ة  نفرا، وتبلغ مساحته االجمالي13للمواطن غازي القيمري، وهو يؤوي 
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حذرت اوساط حقوقية تعنى بحقوق المواطنين المقدسيين وشؤون االراضي واالستيطان من جهة أخرى 
 منزال في احياء 280من مغبة تنفيذ عملية هدم سريعة ومتتالية في الفترة القريبة تنال من اكثر من 

واكدت مصادر فلسطينية  . منزال88ها متعددة في مدينة القدس في مقدمتها منازل حي البستان البالغ عدد
ان المخطط االسرائيلي بتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني يسير 
بخطى متسارعة لفرض امر واقع في مدينة القدس تحول دون تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في ان تكون 

شيرة الى ان احياء عربية كاملة في مدينة القدس مهددة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، م
بالهدم وفق مخطط اسرائيلي مدروس يهدف الى طمس الهوية العربية للمدينة وتهجير وتشريد سكانها 

  .الفلسطينيين لصالح التوسع االستيطاني
  19/3/2009القدس العربي، 

  
   ألفاً 70لفاً إلى  أ285 لخفض عدد المقدسيين من  إسرائيليمخطط: "مركز حقوقي" .33

حذّرت جمعية حقوقية تُعنى بشؤون المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس  :القدس المحتلة
المحتلة، من مخطط إسرائيلي خطير يهدف إلى تحويل المواطنين المقدسيين إلى أقلية في المدينة من 

 الحموري، مدير مركز القدس وقال زياد . في المائة منهم75خالل تقليل عددهم، وطرد أكثر من 
إن بلدية القدس االحتاللية تالحق في هذه المرحلة ذوي األحكام " :للحقوق االجتماعية واالقتصادية

والغرامات، فيما تالحق عدداً من أصحاب المنازل في الطور والعيساوية وسلوان، وكذلك العمارتين في 
ري من الهجمة ضد المقدسيين خلف الجدار العازل ونبه الحمو .حي العباسية منذ أكثر من ثالث سنوات

للسيطرة على عشرات العقارات ومئات الدونمات " حارس أمالك الغائبين"بتفعيل قانون ما يسمى  
  . لفلسطينيين من الضفة والقطاع يقيمون في القدس، إضافة إلى المقدسيين الذين أصبحوا خلف الجدار

ستكمال بناء الجدار حول المدينة والدوائر االستيطانية الخارجية، ولفت الحقوقي االنتباه إلى أنه بعد ا
سيركز رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو على المواطنين المقدسيين بتنفيذ هذا المخطط 

 ألفًا 285 ألفًا فقط من أصل 70الخطير، الذي يتلخص بخفض عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس إلى 
  .اد المقدسيين اليوم، حسب تحذيرههو تعد

  19/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

 إجراءات االحتالل الفاشية ستعرض حياة آالف األسرى للخطر": نادي األسير" .34
استنكر نادي األسير الفلسطيني إجراءات القمع اإلسرائيلية تلك، مناشداً كافَة : ضياء الكحلوت -غزة 

الوقوف عند مسؤولياتها لوقف هذه " في فلسطين وخارجها المنظمات والمؤسسات الحقوقية العاملة
ض حياة المئات وربما اآلالف من أسرانا اإلجراءات والتوجهات الفاشية لحكومة االحتالل التي ستُعر

 . "للخطر الشَديد
 هو مناورة من قبل حكومة  األسرىاعتبر عبد الناصر فروانة، أن اإلعالن عن فشل صفقةمن جهته 
رت، مشيراً إلى أنه يشكل محاولة اللحظات األخيرة للضغط على حماس وابتزازها بهدف إيهود أولم

 . دفعها إلى تخفيض سقف مطالبها والتخلي عن بعض األسماء والموافقة على العرض المقدم من قبلها
 التبادل، وفقاً لتجاربنا خالل العقود الماضية فإن دولة االحتالل ترفض مبدأ" إنه "السفير"وقال فروانة لـ

أو حتى الحديث عن التبادل، وتراهن دوماً على قوتها وعمالئها وأجهزتها المختلفة في تحديد أماكن 
وتظل تراهن على ذلك حتى اللحظات .. احتجاز جنودها ومواطنيها، القتحامها واستعادتهم بالقوة

 ."األخيرة
 19/3/2009السفير، 
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   من ألف أسير منذ بداية العام الجاري االحتالل اعتقل أكثر: "وزارة شؤون األسرى" .35
قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين إن قوات االحتالل اعتقلت ما يزيد عن األلف مواطن منذ  :غزة

 ألف أسير موزعين على 11بداية العام الجاري، ليرتفع عدد األسرى في سجون االحتالل إلى أكثر من 
، أمس، نسخة عنه أن "فلسطين"قرير إحصائي وصل وأكدت الوزارة في ت . سجناً ومركز تحقيق25

سلطات االحتالل لم تتوقف عن ممارسة سياسة االعتقال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والزج بهم في 
وأشار التقرير إلى أن االحتالل اختطف منذ بداية العام  .زنازين التحقيق ومراكز االعتقال المختلفة

حتلة وقطاع غزة والقدس ما يزيد عن ألف مواطن فلسطيني، بينهم الجاري من أنحاء الضفة الغربية الم
 من مدينة القدس، والباقي من الضفة 30 مواطن من قطاع غزة خالل الحرب األخيرة، و200حوالي 

  .الغربية المحتلة
إن االحتالل اإلسرائيلي ال يتورع في ارتكاب :" وقال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة 

جرائم بحق األسرى تخالف القانون الدولي كقانون المقاتل غير الشرعي، وقانون منع الزيارات، وفرض 
   ".  الزي البرتقالي، وتشريع التعذيب

 أسير فلسطيني 11000وأوضح األشقر أن سلطات االحتالل ما زالت تختطف في سجونها أكثر من 
 يوسف الزق الذي تجاوز عمره العام بقليل  طفل، أصغرهم الرضيع 300 أسيرة، و69وعربي، بينهم 

 نائباً في المجلس التشريعي وعلى 40وهو ابن األسيرة فاطمة الزق الذي وضعته في السجن، وهناك 
 أسير من قطاع غزة، 1000ومن بين األسرى  .رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي

 من جنسيات مختلفة، بينهم أسير سعودي وأخر  أسيراً عربيا47ً، و48 من القدس ومناطق الـ470و
  . من الضفة الغربية المحتلة 9400تركي تم اعتقاله مؤخراً بالقرب من الحدود المصرية، و

  19/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في غزة4 مواطناً في الضفة و15االحتالل يعتقل  .36
 فلسطينيا في الضفة 15 األربعاء /اعتقلت القوات اإلسرائيلية ليل الثالثاء : د ب أ -القدس المحتلة 

 صيادين 4مس أوفي قطاع غزة ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اعتقلت صباح  .الغربية
  .فلسطينيين على متن قاربهم في بحر مدينة غزة

  19/3/2009الرأي، األردن، 
 

   واليهود48 يظهر تمييزاً واضحاً بين سكان الـ"تقرير" .37
 في المئة 43 أن 48ين في مسح شامل وجديد عن األوضاع المعيشية لفلسطينيي تب:  رامي منصور-يافا

 لن تتمكن من بناء وحدة سكنية جديدة في السنوات العشر المقبلة، 48من األسر الفلسطينية في أراضي 
 واليهود 48إلى جانب التفاوت الكبير بين الظروف اإلقتصادية وفرص العمل والتطوير بين فلسطينيي 

"  بنك المعلومات عن األقلية الفلسطينية في إسرائيل-ركاز "وأجرى المسح مركز  .ولة إسرائيلفي د
ووفق معطيات المسح بلغ عدد  . أسرة فلسطينية3270بالتعاون مع جمعيات أهلية، وشمل نحو 

 ألف 270ال تشمل األرقام نحو ( الفاً 137 مليوناً و 2007 في العام 48الفلسطينيين في أراضي 
 مدينة وقرية 120، يعيشون في نحو ) ألف سوري في الجوالن المحتل20سطيني في القدس المحتلة و فل

 في المئة من عدد السكان في 17 ألف أسرة تمثل إجماالً 245عربية وسبع بلدات مختلطة ويشكلون 
 األطفال دون  فتياً جداً ، حسب المسح ، إذ بلغت نسبة48ويعتبر معدل األعمار لدى فلسطينيي . إسرائيل

أكد و.  في المئة60 في المئة ، ونسبتهم في القرى البدوية في النقب تقترب من 40 عاماً نحو 14سن 
المسح أنه إزاء النقص في احتياطي األراضي ، والقيود الحكومية في منح رخص البناء للعرب ، تحتاج 
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الى وحدة سكنية واحدة على األقل ،  في المئة من األسر الفلسطينية في السنوات العشر المقبلة 60نحو 
  . في المئة من مجمل األسر الفلسطينية من بناء أي وحدة سكنية إضافية43فيما لن تتمكن 

 في المئة من األسر الفلسطينية في الدولة العبرية ال تزال غير مرتبطة بشبكة 5أن مساكن نحو : وأضاف
و في المئة ال ترتبط بشبكة عامة 15كهرباء ،  في المئة ليست مرتبطة بشبكة ال6المياه العامة ، و
)  بين الرجال9 في المئة لدى النساء و13,5( في المئة 10بلغت نسبة البطالة العامة و. للصرف الصحي

وتقل نسبة .  في المئة من قوى العمل ال تعمل بصفة دائمة25، لكن النسبة في واقع األمر أعلى ، إذ أن 
وأقر ثلث األسر الفلسطينية باعتماده على المخصصات .  في المئة7د عن العاطلين عن العمل بين اليهو

 في 51مقابل ) مخصصات أوالد ، شيخوخة ، تقاعد ، بطالة ، إعاقة(الحكومية كمصدر رزق أساسي 
وفي حين بلغ متوسط الدخل الشهري غير الصافي لألسرة . المئة يعتمدون على الرواتب واألجور

 شيكل 13245، فإنه يكاد يكون ضعفين بين األسر اليهودية ) دوالر( 1170 شيكال 6878العربية 
، ) دوالرا( 44 شيكال 176وفيما يزيد متوسط اإلنفاق لألسرة العربية عن الدخل بنحو ). دوالر( 3300

 فرد 4,64وبلغ متوسط حجم األسرة .  شيكل1751فإن معدل اإلنفاق لألسرة اليهودية أقل عن دخلها بـ
وفي مجال التعليم ، بلغت النسبة العامة لمعرفة القراءة والكتابة بين السكان  ).لنقب في قرى ا6(

وبلغت نسبة الذين اتموا الدراسة ). في قرى النقب( 90 في المئة 95) عاماً وأكثر( 15الفلسطينيين 
 7,5ية وبلغت نسبة الحاصلين على شهادة جامع.  في المئة20,8الثانوية ونجحوا في امتحانات البجروت 

  . في المئة
  19/3/2009الدستور، 

  
  لدى الحكومة المقالة" محتجز"يطالب بالتحقيق في وفاة "  حقوقيمركز" .38

طالب مركز حقوقي ناشط في قطاع غزة بفتح تحقيق في ظروف وفاة فلسطيني  : رائد الفي-غزة 
ودعا مركز  . القطاعمحتجز لدى جهاز مكافحة المخدرات التابع للحكومة المقالة في مدينة رفح، جنوب

 عاماً، مساء 40لحقوق اإلنسان إلى التحقق من أسباب وفاة المواطن زايد عايش جرادات " الميزان"
وحسب  .االثنين الماضي وإعالن نتائج التحقيق وإحالة كل من يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية إلى العدالة

 أمامها وأمام أبنائه، وهو األمر الذي تكرر مرتين فقد تم االعتداء على زوجها" الميزان"ـ إفادة الزوجة ل
تفحص جثة المتوفى قبيل عرضها على الطب الشرعي "وقال المركز إن محاميه تمكن من  .بعد ذلك

  ".والحظ وجود جروح وكدمات
  19/3/2009الخليج، 

  
   سنوات6االحتالل يحكم على أسير فلسطيني مريض بالسجن  .39

ماً بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، بحق مواطن فلسطيني أصدرت محكمة إسرائيلية حك :رفح
لشؤون األسرى " واعد"وأكدت جمعية  .من قطاع غزة، يعاني من متاعب صحية في سجون االحتالل

والمحررين، في بيان أصدرته بهذا الشأن اليوم األربعاء، أن األسير يعاني من متاعب صحية جراء 
كدة أن سلطات االحتالل لم تسمح بإجراء عملية جراحية له، كما تحجب إصابته خالل عملية اعتقاله، مؤ
  .أنباءه عن ذويه في قطاع غزة

  18/3/2009، قدس برس
  
  

  



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1378:         العدد       19/3/2009الخميس  :يخالتار

   عملية في شباط الماضي4500مستشفيات غزة أجرت ": الصحة المقالة" .40
من إجراء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الحكومة المقالة أن مستشفيات قطاع غزة، تمكنت : غزة

  .فبراير الماضي/  عملية جراحية خالل شهر شباط4500ما يزيد على 
  18/3/2009قدس برس، 

  
  307 ضحايا الحصار إلى ارتفاع .41

 ضحاياأعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة، عن استشهاد مريض لترتفع حصيلة  :غزة
 جراء عدم 307  إلى2007حزيران / على قطاع غزة منذ منتصف يونيوالمفروضالحصار اإلسرائيلي 

  .تمكنهم من السفر لتلقي العالج في الخارج
  19/3/2009الخليج، 

  
  يشهد توقيع أضخم كتاب عن المسجد األقصى"  أبو ظبي الدولي للكتابمعرض" .42

 حفل توقيع أضخم كتاب وثائقي مصور عن المسجد اًيشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب غد :أبوظبي
 من تأليف المؤرخ العربي الدكتور محمد غوشة، ويعد الكتاب واحداً من أضخم الكتب األقصى المبارك

 صفحة من القطع الكبير جداً والتي تشتمل على صور 300المطبوعة عن مدينة القدس ويتألف من 
خالبة عالية الجودة غير منشورة من قبل لكافة المعالم اإلسالمية القائمة في المسجد األقصى المبارك، 

  .وهي من تصوير مؤلف الكتاب أيضاً
  19/3/2009الخليج، 

  
  نحترم حماس ونتعامل معها كباقي الفصائل الفلسطينية: " األردنيةالداخلية" .43

األردن يتعامل مع حركة " نايف سعود القاضي أن  األردنيأكد وزير الداخلية:  موفق كمال-عمان 
رامه أردنيا على غرار غيره من الفصائل حماس كتنظيم سياسي على األراضي الفلسطينية، له احت

الفلسطينية التي يتعامل األردن معها بشكل اعتيادي، بعيدا عن أي مطالب أو حقوق لتلك الحركة على 
وقال خالل لقاء جمعه مع  نقيب الصحافيين الزميل عبدالوهاب الزغيالت  ".الساحة السياسية األردنية

ردنية تتعامل مع الحركة اإلسالمية وحزب جبهة العمل الحكومة األ"وعدد من الصحافيين أمس إن 
ونفى وجود أي نية  ".اإلسالمي على اعتبار أنهما حركة سياسية أردنية، لها دورها على الساحة الوطنية

وفيما يتعلق  .مبطنة ضد الحركة أو أي خالفات معها، مادامت ملتزمة بالقوانين واألنظمة األردنية
دنية، أشار القاضي الى أن األحزاب التي تم إقرارها وفق قانون األحزاب، هي باألحزاب السياسية األر

  . أحزاب أردنية ولها دعمها وفق القانون
  19/3/2009الغد، األردن، 

  
  الوفد األردني ُيحّمل مصر مسؤولية عدم تمكنه من دخول غزة .44

 ن من أجل غزة النائب عبدل الناطق االعالمي باسم هيئة برلمانيي حم: حكمت المومني- بترا -عمان 
الرحيم البقاعي الحكومة المصرية مسؤولية عدم تمكنهم من دخول قطاع غزة رغم االتصاالت 

وقال البقاعي في مؤتمر  .والمحاوالت التي أجروها خالل تواجدهم في معبر رفح على مدار ثالثة ايام
  رئاسة مجلس النواب لم تتبن صحفي عقده النواب المشاركون في الهيئة صباح امس في المجلس، ان 
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قضية سفر النواب الى قطاع غزة ولم تقم باجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات المعنية لتمكينهم من 
  .الدخول الى القطاع

  19/3/2009الرأي، األردن، 
  

   إلى أراضيه"إسرائيل" من العادمةمياه ال يعلن انتهاء مشكلة تدفق األردن .45
نت الحكومة األردنية أمس انتهاء مشكلة تدفق مياه الصرف من الزاوية أعل:  نبيل غيشان-عمان 

الشمالية للحدود المشتركة مع إسرائيل التي استمرت ثمانية أيام وتسببت في إغالق نفق العدسية المغذي 
  .لقناة الملك عبداهللا المحاذية لنهر األردن، وهي المصدر الرئيس لمياه الشرب المعالجة

  19/3/2009الحياة، 
  

   مساعدات إلى غزة شاحنة12تُسّير " الهيئة الهاشمية" .46
 عبرت جسر الملك حسين امس قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة سيرتها : بترا–جسر الملك حسين 

الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية، والتي تأتي ضمن قوافل المساعدات التي كان الملك عبداهللا الثاني أمر 
 طنا من الطحين ستقوم 227 شاحنه تحمل12لشعب الفلسطيني وتتضمن القافلة للقطاع بإرسالها إلى ا

  . بتوزيعها هناك"االونروا"وكالة 
وجاءت القافلة مساهمة من الهيئة و منظمات خيرية عربية سيرتها الهيئة بالتنسيق مع مركز االزمات في 

 تل أبيب وإدارة امن الجسور والسلطة القوات المسلحة ووزارة الخارجية من خالل السفير األردني في
  . قافلة293الوطنية الفلسطينية، وبهذه القافلة يصل مجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية االن 

  19/3/2009الرأي، األردن، 
  

  ميتشل أبلغ سليمان بإمكان التّعاطي مع حكومة توافق فلسطينية: "الحياة" .47
، أن المبعوث األميركي لعملية "الحياة"صرية موثوق بها لـ كشفت مصادر م:  جيهان الحسيني-القاهرة 

السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل أبلغ رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الذي 
قد تضم وزراء من حركة " إمكان التعاطي مع حكومة توافق وطني فلسطينية"يزور واشنطن حالياً، بـ 

  .حماس
  19/3/2009الحياة، 

 
   بوجود الخصومات العربيةصعوبة تحقيق نجاح على صعيد المصالحة الفلسطينية: القاهرة .48

قالت مصر، أمس، إنه من الصعب جدا أن تنجح المصالحة : بد الرازق صالح جمعة، محمد ع-القاهرة 
الفلسطينية في إطار من الخصومات العربية، وأشار السفير حسام زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية 

أنه من المبكر الحكم على مدى نجاح الحوار الفلسطيني، الذي تستضيفه القاهرة حالياً في "المصرية، إلى 
، لكنه أعرب في ذات الوقت عن أمله في أن يحقق "اف المصالحة الوطنية الفلسطينيةتحقيق أهد

الفلسطينيون الذين ال يزالون في القاهرة ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية من 
وفى . بلةاتفاق وتفاهم على كافة النقاط التي يمكن أن تمثل البرنامج الوطني الفلسطيني في المرحلة المق

إنه من "رده على سؤال حول مدى الترابط بين المصالحة العربية والمصالحة الفلسطينية، قال زكى 
، مرجعاً ذلك إلى طبيعة "الصعب جداً أن تنجح المصالحة الفلسطينية في إطار من الخصومات العربية
بمواقف ألطراف عربية األدوار الموجودة على الساحة الفلسطينية، وتأثر تلك األطراف الفلسطينية 

وأضاف، أنه من المأمول لدى مصر هو أن تحقيق المصالحة العربية سيسهم في خلق واقع . عديدة
عربي يسمح بتسهيل المصالحة الفلسطينية وتحقيقها، بشكل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني التي تنال 
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لسياسة اإلسرائيلية نحو تهويد وحول الموقف المصري من استمرار ا. األولوية الرئيسية بالنسبة لمصر
القدس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أن مصر أدانت هذه 
األمور فور أن علمت بها، ونأمل من المجتمع الدولي أن يدين هذه التحركات، وأن يتكاتف الجميع من 

ولي وقفة واحدة ضد مثل هذه التصرفات غير وأضاف زكي، أنه إذا وقف المجتمع الد. أجل منعها
، ولو أدبياً حتى توقف "إسرائيل"في القدس، فسوف يمكن الضغط على " إسرائيل"الشرعية من جانب 

 .إجراءاتها التي تعتزم اتخاذها
  19/3/2009الشرق األوسط، 

  
  القاهرة تودع في أحد بنوكها أمواالً ُضبطت مع وفد حماس عند معبر رفح .49

طات المصرية إيداع المبالغ، التي تم ضبطها ليل الثالثاء مع أحد أعضاء وفد حركة المقاومة قررت السل
اإلسالمية حماس داخل معبر رفح أثناء عودته إلى قطاع غزة، داخل أحد البنوك المصرية بالعريش لحين 

 ألف 452 وضبطت األجهزة األمنية المصرية بمعبر رفح الحدودي نحو. اتخاذ القرار الالزم بشأنها
أثناء عودته إلى قطاع غزة ضمن ) عضو حركة حماس( ألف دوالر مع أحمد محمد حجاج 260يورو و

وقد ضبطت هذه المبالغ داخل حقيبة . وفد الفصائل الفلسطينية العائدة بعد مشاركتها في حوار القاهرة
لتحفظ على األجهزة وقالت المصادر إنه تم أيضا ا. صغيرة كان يحملها وكانت مخبأة داخل علب حلوى

التي تم ضبطها مع ثالثة آخرين من أعضاء الوفد والتي شملت ثالثة أجهزة بوصلة وجهازي 
وجهاز الثريا وحقيبة طاقة شمسية، وضبطت مع محمد محمود جندية، إضافة إلى ضبط " سي.بي.جي"

 حركة حماس، كما تليفون السلكي ونظارتين للرؤية الليلية، وضبطت مع وائل محمد أبودياب، وهما من
وأضافت أن . تم ضبط مولد كهربائي مع عدنان محمد الغريب، وهو عضو وفد جبهة التحرير الفلسطينية

وتابعت أنه قد تم السماح بعودة .  مثل هذه النوعية من األجهزة ال يسمح بعبورها عبر معبر رفح
أن تكون معهم األموال واألجهزة الفلسطينيين األربعة إلى قطاع غزة بعد أن تم منعهم عدة ساعات دون 

  .المضبوطة
  19/3/2009العرب، قطر، 

  
  اإلسرائيليون ينتقدون إغالق مصر لمعبر رفح ومصر تتساءل عن إغالقها للمعابر الستة .50

، والتي خصصت لمناقشة "البرلمان األورومتوسطي"شهدت الجلسة الختامية الجتماع : صالح الدين أحمد
لتي شكلت حول الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة، مواجهة جديدة بين الوفد تقرير لجنة تقصي الحقائق ا

بدأ المواجهة النائب محمد أبو العينين، رئيس اللجنة االقتصادية . البرلماني المصري ونظيره اإلسرائيلي
بالبرلمان األورومتوسطي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب، بعد أن تساءل اإلسرائيليون عن أسباب 

معابرها الستة " إسرائيل"لماذا ال تفتح : "عدم فتح مصر معبر رفح للفلسطينيين، فرد أبو العينين، متسائالً
، بفرض حصار شامل على قطاع "إسرائيل"واتهم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ". مع قطاع غزة

 والنساء والشيوخ غزة ألكثر من عشرين شهًرا، مؤكًدا أنها بهذا الحصار اإلجرامي حرمت األطفال
وواصل اتهاماته للنواب اإلسرائيليين، واصفًا . والمدنيين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم من الغذاء والدواء

تضاف لجرائم الحرب اإلسرائيلية التي " جريمة حرب"الحصار الذي فرض على غزة بأنه يمثل 
ألطفال والنساء العزل، وقال مخاطباً المحرمة دولياً إلى صدور ا" الفوسفورية"استخدمت فيها القنابل 

إن جرائمكم سوف يندى لها الضمير اإلنساني، وتستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية : "اإلسرائيليين
  ". الدولية
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وأكد أبو العينين أن الرئيس مبارك هو الذي أصر على إنشاء معبر رفح لمواجهة خطة شارون الخاصة 
غزة، والتي لم تتضمن أي معابر مع مصر، كما حرص الرئيس مبارك باالنسحاب األحادي من قطاع 

  .على التوجه نحو فتح المعبر للحاالت اإلنسانية
  19/3/2009صحيفة المصريون، 

  
  عن استعداد القاهرة لنسيان تصريحات ليبرمان" هآرتس"مصر تنفى مزاعم  .51

فير المصري فى تل أبيب ياسر قالت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية، إن الس: محمد عبود، نادين قناوى
رضا نقل رسالة دبلوماسية إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف، تطمئنه بأن القاهرة قد تنسى 
تصريحات ليبرمان المسيئة لمصر والرئيس مبارك، وهو ما نفته السفارة المصرية فى تل أبيب، قائلة إن 

  ". غير دقيق جملة وتفصيالً"ما نشرته صحيفة هاآرتس 
 19/3/2009صحيفة المصري اليوم، 

  
  كل الحكام العرب يحاربون المقاومة باستثناء سوريا: عاكف .52

انتقد مهدى عاكف، المرشد العام لإلخوان المسلمين، مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار : أميرة عبدالرحمن
". ولكن لتبييض وجه الصهاينةلإلعمار "، وأنه لم يكن "إسرائيل"غزة، قائالً إن أحداً لم يجرؤ على إدانة 

وانتقد عاكف، فى حوار أجراه مؤخراً مع الصحفى التركي عبداهللا أيدوجان قاال باليق، الحكام العرب، 
من فى األمة العربية واإلسالمية حمى المقاومة : "، وتساءل"تحتضن رموز المقاومة"واستثنى سوريا التي 

وال أريد التحدث أكثر من ذلك ألنها .. ل حكام العربفى فلسطين؟ كلهم كانوا يحاربون المقاومة، ك
ما قيل غاية السوء، لذلك أنا أحب أن أفرق بين مصر .. فضائح، أنت تعلم ماذا قال العالم عن مصر

  ".والنظام الحاكم، النظام شىء والشعب شىء آخر.. الشعب العظيم
 19/3/2009صحيفة المصري اليوم، 

  
  ى رفع الحصار عن غزة يدعو إلوزير الخارجية السوري .53

" الحصار الظالم"جدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الدعوة إلى رفع :  نور الدين األعثر-دمشق 
وأكدت مصادر رسمية، . وفتح جميع المعابر في قطاع غزة بما يسمح بتدفق الحاجات اإلنسانية والطبية

 استقبلهم، أمس، في دمشق، التحركات األوروبية أن الوزير تناول مع وفد يضم نواباً إيطاليين ويونانيين
ونقلت المصادر عن المعلم تشديده على .  األوروبية-إلنهاء الحصار على غزة والعالقات السورية 

ضرورة رفع الحصار الظالم عن غزة وفتح جميع المعابر بحيث يسمح بتدفق الحاجات الطبية "
ي مسؤولياته السياسية واالخالقية تجاه ما قامت وتقوم تحمل المجتمع الدول"، وعلى ضرورة "واالنسانية

  ".ضد الشعب الفلسطيني" إسرائيل"به 
  19/3/2009الحياة، 

  
 ال يمكن التعامل مع الوضع الفلسطيني بتجاهل حركة حماس: أوروبيونبرلمانيون  .54

م نوابـاً   يض عبر الوكاالت سانا، أ ف ب، أ ش أ، أن وفد برلماني أوروبي           19/3/2009 السفير،   ذكرت
وشخصيات من اليونان وإيطاليا برئاسة عضو البرلمان اليوناني ورئيس فرع بالده من الحملة األوروبية              

 ، قد أعلن بعد لقائه وزير الخارجيـة         إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة يورجيوس اناستوبوليس       
مـشق أمـس، أن الـدول       السوري وليد المعلم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في د           

وطالب اناستوبوليس  . األوروبية أدركت انه ال يمكن التعامل مع الوضع الفلسطيني بتجاهل حركة حماس           
وبحمايـة  ... المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة واختيار من يمثله            "
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لن يكون هناك سالم ما لم يكن هنـاك  "وقال . ""ائيلإسر"الحقوق الفلسطينية التي تنتهك باستمرار من قبل    
 . "عدل

وشدد على ضرورة البدء في عملية إعمار غزة وعدم ربط هذه العملية بأي أمـر آخـر، وان يتوقـف                    
. وانتقد التدخل الغربي واألميركي في قـرارات الـشعب الفلـسطيني          . الحصار المفروض على القطاع   

وأعلن اناستوبوليس  . " متحدا فانه سينتصر، ونحن سنناضل معه      عندما يكون الشعب الفلسطيني   "وأوضح  
زيارته والوفد تهدف لالطالع على حقيقة الوضع في المنطقة بهدف إيصال الصورة الصحيحة إلـى               "أن  

  . "الرأي العام األوروبي
اني تضامن الشعب اليون"أي، أن اناستوبوليس قد أكد أنه ينقل       .بي. عبر يو  19/3/2009 الخليج،   وأضافت

وقد استنكر عضو مجلس الشيوخ اإليطالي فيرناندو       ". مع الشعب الفلسطيني ودعمه للمصالحة الفلسطينية     
  ". حماس"روسي اإلجراءات األوروبية ضد حركة 

  
  بفتور ياستقبلت رئيس األركان اإلسرائيلي اشكيناز أوباماادارة  : األمريكية"نيشين" مجلة .55

األمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوبامـا اسـتقبلت         ' نيشين' لةكشفت مج :  عاصم عبد الخالق   -واشنطن  
وأنها رفـضت إجـراء أي      ، بفتور رئيس األركان اإلسرائيلي جابي اشكينازي الذي يزور واشنطن حاليا         

ونقلت المجلـة عـن   . مفاوضات معه حول الملف اإليراني برغم أن هذا هو الهدف األساسي من زيارته       
طن قولها إن محاوالت اشكينازي عقد لقاءات مع كبار المسئولين األمريكيين           مصادر دبلوماسية في واشن   

وانه لم يستطع الحصول علي فرص للقاء الـرئيس         . المعنيين بما تعتبره إسرائيل تهديدا إيرانيا قد فشلت       
اوباما أو نائبه جوزيف بايدن وال وزير الدفاع روبرت جيتس أو دينيس بلير مدير المخابرات الوطنيـة                 

  .ال حتي نظيره األمريكي األدميرال مايكل مولينو
" إسـرائيل "وأضافت المصادر أن هناك مؤشرات علي أن الرسالة التي توجهها إدارة اوباما بوضوح إلي               

وقالـت المـصادر إن اإلدارة      . هي أن واشنطن تريد مناقشة الملف الفلسطيني معها ولـيس اإليرانـي           
زي مع كل من وزيرة الخارجية هيالري كلينتون ومستشار األمن          األمريكية سمحت فقط بان يلتقي اشكينا     

القومي جيمس جونز باإلضافة إلي دينس روس وهو مستشار كلينتون المسئول عن ملف إيران وهو من                
  .اليهود المؤيدين إلسرائيل

 عقـده   كما أن االجتماع الذي   . غير أن المصادر أبلغت المجلة بأن روس ال يعتبر في دائرة اتخاذ القرار            
اشكينازي مع جونز ركز فيه المسئول األمريكي علي طلب بالده إلسرائيل بـان تخفـف مـن القيـود                   

  .العسكرية في الضفة الغربية وغزة
وكشفت المصادر عن انه خالل زيارة كلينتون إلسرائيل التزمت الوزيرة األمريكية الصمت التام خـالل               

  .القدرات النووية والصاروخية والعسكرية إليرانالعرض الذي قدمته المخابرات اإلسرائيلية حول 
وقالت المجلة إن معني تلك المواقف األمريكية األخيرة خاصة صمت هيالري والبرود الذي يقابـل بـه                 
اشكينازي في واشنطن حاليا هو أن إدارة اوباما ترفض محاولة إسرائيل تصعيد المشكلة اإليرانية لتصبح               

  .ست إيران ولكنها رفض إسرائيل التعامل بجدية مع القضية الفلسطينيةأزمة ألن المشكلة الحقيقية لي
19/3/2009األهرام،   

  
 35-تقترب من تسوية بشأن المقاتالت أف" إسرائيل: "البنتاجون .56

تقترب " إسرائيل"أن  ) البنتاجون(قال مسؤول بوزارة الدفاع االمريكية      :  رويترز - جيم وولف    -واشنطن  
 التي تنتجهـا    35-ال خبراتها الحربية االلكترونية على المقاتلة الهجومية اف       من التخلي عن مسعى الدخ    

  .مؤسسة لوكهيد مارتن والتي ستكون العمود الفقري لقوتها الهجومية في المستقبل
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وقال جون شريبر مسؤول النواحي الدولية في البرنامج يوم الثالثاء إن دمج النظـام اإلسـرائيلي فـي                  
  ".لن يحدث" "إسرائيل"ته لـالطراز الذي تجري صناع

وأعتقد أنهـم   .. أعتقد أن نظامنا سيفي بالمتطلبات مع بعض التعديالت         "وأضاف في مقابلة مع رويترز      
وقال شريبر، إن الطرازات التي يجـري بناؤهـا لـصالح           ". بدأوا يغيرون موقفهم ليدركوا ذلك بأنفسهم     

ال ال سلكية ومعدات قيادة وسيطرة إسـرائيلية        ستدخل في صناعتها دوائر بيانات وأجهزة ارس      " إسرائيل"
الصنع وليس التقنيات الحربية االلكترونية ويرجع هذا الى حد كبير الى ارتفاع تكاليف إدخالها على تلـك   

." لديهم قيود مشددة على الميزانية ونحاول تلبية مطالبهم بما يتناسب مع ميـزانيتهم            "وأضاف  . الطائرات
لمواصلة تـدريب   " إسرائيل" سينتقل المدربون االمريكيون إلى      2015طلع  وأضاف شربير أن وبحلول م    

  .الطيارين هناك
18/3/2009وكالة رويترز،   

  
  تمتلك أسلحة نووية" إسرائيل: "تقرير للجيش األميركي .57

" إسـرائيل " في العالم، وهو امـتالك       "أسوأ االسرار المعروفة  "سرب الجيش االميركي ما يعتقد انه       : لندن
 في مـا    "الغموض"النووية، في الوقت الذي تصر فيه االدارات االميركية المتعاقبة على سياسة            لالسلحة  

 .لها" إسرائيل"يتعلق بحيازة 
وذكر خبراء عسكريون اميركيون ان تقريرا اصدرته قيادة القوات المشتركة للواليات المتحدة في نهايـة               

 مـن التقريـر   37اذ جاء في الصفحة     . ة نووية العام الماضي اشار، ومن دون مواربة، الى اسرائيل كقو        
قوسا متناميا من الدول النوويـة،      "، ان هناك    "التحديات والعواقب امام مستقبل القوات المشتركة     "الموسوم  

من الغرب، عبر إيران التي تبرز كقوة نووية، ثم باكستان والهند، نحـو الـصين،               " إسرائيل"الذي يضم   
.  سالح نووي  400 الى   200وتقدر ذخيرة اسرائيل النووية بين      . "ى الشرق فكوريا الشمالية، ثم روسيا ال    

ووفقا للقوانين االميركية، فان على الواليات المتحدة ان تتوقف عن تقديم أي معونات مالية للدول التـي                 
 ".إسرائيل"تطور برنامجا للسالح النووي، اال ان ذلك لم يشمل 

19/3/2009الشرق األوسط،   
 

   بريطانيا وإيرلندا يتفقدون المخيمات الفلسطينية في دمشقبرلمانيون من .58
نظم مركز العودة الفلسطيني في لندن جوفة تفقدية لوفد برلماني من إنكلترا واسـكتلندا وإيرلنـدا                : دمشق

ومقاطعة ويلز، يضم نواباً وسياسيين من مجلس اللوردات البريطاني، يمثلون مختلـف األحـزاب، فـي                
  . الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشقبعض مخيمات الالجئين

حيث قاموا بزيارة مخيم اليرموك، واطلعوا على األوضاع التي يعيشها سكانه السيما الوضـع الـصحي                
والتعليمي واالجتماعي واالقتصادي، كذلك وقد زاروا مخيم الحسينية،وقد عبر أعضاء الوفـد البرلمـاني       

اإلصرار " مع إبدائهم الكثير من اإلعجاب في الوقت نفسه بحجم           عن التأثر بما شاهدوه في كال المخيمين،      
  . في فلسطين المحتلة" الذي يمتلكه أبناء المخيمات على التمسك بحقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم

19/3/2009قدس برس،   
  

  االبعاد والتداعيات.. أسباب االنهيـار  صفقة تبادل األسرى وحواجز الخطوط الحمراء .59
التـي قيـدت حركـة      " الخطوط الحمـراء  " ان   : محرر الشؤون االسرائيلية   - ارخاص بـ المن   - القدس

وهامش المناورة لدى الوفد االسرائيلي في اتصاالت الساعات االخيرة بين اسرائيل وحركة حماس عبـر               
 في  القاهرة بشأن صفقة تبادل االسرى هي السبب الرئيس في افشال المفاوضات، فقد كان االعتقاد السائد              

البداية ان الهدف من وراء هذه الخطوط الحمراء هو شكل من اشكال الضغوط على حركة حماس فـي                  
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اطار اللعبة التفاوضية والرغبة في تحقيق انجازات على حساب الطرف اآلخر، وكان الجميع يتوقـع ان                
، كمـا ان    تنجز صفقة التبادل، وان اسرائيل تحاول انتزاع تنازالت من حماس في اللحظـات االخيـرة              

تقدمت بها تل ابيب في الساعات االخيرة كان بعيدا عن الواقع           ) اقتراحات سخية (الترويج االسرائيلي لـ    
والحقيقة، وأن هذه االقتراحات كان قد تم رفضها من جانب حركة حماس في جلسات تحاورية وتفاوضية                

ثير على حمـاس فـي الـساعات        كما ان محاولة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت التأ        . سابقة  
االخيرة والتركيز على ان بنيامين نتنياهو قادم لم يرهب الحركة ولم يدفعها الى التعامل مع المقترحـات                 

  . االسرائيلية
كان االعتقاد السائد ان اولمرت يحاول تحسين ظروف صفقة تبادل االسرى مع حماس فـي اللحظـات                 

 بجميع شروط الحركة، أما االطراف والجهات التي شـاركت          األخيرة، وأن تل ابيب باتت ناضجة للقبول      
في الوساطة الى جانب مصر فقد شعرت بأن الملف يوشك على االغالق واالنجاز، وأن حركة حمـاس                 
مستعدة لتقديم بعض التنازالت فيما يتعلق بابعاد اعداد من المعتقلين الفلسطينيين الـذين سـيتم االفـراج                 

على رفض االفراج عن بعض المعتقلين، وكان الشعور لدى جميع االطراف           عنهم، ولكن، ليس الموافقة     
بان ايهود اولمرت سيفاجىء الجميع حتى بعد عودة مدير مخابراته يوفال ديسكين وعـوفر ديكـل الـى                  
اسرائيل واعالنهما عن وجود أزمة في المفاوضات، ويعرض مطالب حماس على الوزراء في حكومتـه               

ها وانهاء هذا الملف قبل رحيله عن رئاسة الحكومة ، اال انه وفي ساعات مـا                ويدفع نحو المصادقة علي   
قبل ظهر الثالثاء بقليل بدأت الصورة تتضح اكثر، كما ان التصريحات التي بدأت تصدر عـن بعـض                  
المسؤولين في اسرائيل راحت تتحدث صراحة عن نقل ملف التفاوض لالفراج عن شليط الى الحكومـة                

  .بلة برئاسة بنيامين نتنياهواالسرائيلية المق
ان الكثير من االحتماالت قد تطرأ على هذا الملف في عهد الحكومة القادمة، وقـد تختلـف اسـتراتيجة                   
التفاوض التي ستتبعها حكومة نتنياهو عن تلك التي اتبعتها حكومة اولمرت وبصورة كبيرة، ولكن، حتى               

مفاوضات سوف تتواصل وان كانت بصورة اقـل  دخول حكومة نتنياهو بشكل رسمي فان االتصاالت وال      
سخونة من تلك التي شاهدناها في األيام االخيرة اال في حال حدوث تغييرات وتطورات دراماتيكية فـي                 
مواقف الطرفين، وهو ما يستبعده المراقبون خاصة بعد اعالن اولمرت أن اسرائيل ليس لديها ما تقدمـه                 

  . االفراج عن شليطمن اقتراحات جديدة لحركة حماس مقابل 
وبالعودة الى طريقة ادارة حكومة نتنياهو لهذا الملف في حال صدقت التقديرات والتوقعات وانتقل الملف               
الى متابعة ومعالجة اركان الحكومة القادمة في اسرائيل، فان بعض الجهات االسرائيلية ترى في اسلوب               

ة مـن االخطـاء واالخفاقـات التـي تتـسع           اولمرت في ادارة المفاوضات لهذا الملف عبارة عن سلسل        
باستمرار، وان رئيس الوزراء االسرائيلي عاش حالة من الصعود والهبوط من حيث رغبته في انهاء هذا                
الملف منذ اختطاف شليط قبل سنوات، وان اتصاالت االيام االخيرة والضجة االعالمية الكبيرة وسـقف               

لة خيبة االمـل لـدى الجـانبين سـتمس بـصورة كبيـر           التوقعات والتقديرات وانهيار االتصاالت وحا    
  . باالتصاالت التي ستجري وتدور في عهد الحكومة االسرائيلية المقبلة

ان حكومة نتنياهو القادمة لن تستطيع اهمال هذا الملف وهي ستواصل مساعيها لالفراج عن شليط، لكن،                
التفاوض االسرائيلية حول هذا الملف، كمـا       نتنياهو ونقال عن المقربين منه سوف يعيد تقييم استراتيجية          

انه سيدرس امكانية استبدال عوفير ديكلى بطاقم آخر يتولى مهمة التفاوض والتحاور من اجل الوصـول                
، وال يستبعد ان يفتح الباب امام دخول ومشاركة اطراف اخرى في الوساطة             " معقولة ومقبولة "الى صفقة   

رجة تهميش الدور المصري السباب تتعلق بحجم هذا الدور فـي           بين حماس واسرائيل، لكن، ليس الى  د       
  . المنطقة، ولنواح استراتيجية حساسة

وفي الوقت نفسه تحذر جهات اسرائيلية من مماطلة كبيرة في اتخاذ القرارات بشأن هذا الملف من جانب                 
بيعة التركيبة االئتالفية التـي  القيادة االسرائيلية القادمة، وهناك الكثير من االسباب لهذا القلق، من بينها ط        
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سيترأسها نتنياهو، وايضا الخطوط الحمراء التي رسمها اولمرت في االيام االخيرة طوق بهـا مـساعي                
حكومة نتنياهو في انجاز صفقة يمكن تمريرها لتبادل االسرى، خاصة في ضوء موقف حركـة حمـاس                 

  . كة باالفراج عنهم ورفضها مبدأ االبعادالرافض ألية تنازالت بالنسبة للمعتقلين الذين تطالب الحر
وتحذر جهات اسرائيلية من وجود بعض االطراف في المؤسسة األمنية واالستخبارية وداخل المـستوى              
السياسي تدعو الى البحث عن طرق ووسائل اخرى غير التفاوض الستعادة شليط، وهذا سيـساهم فـي                 

ق عليها الطرفان، كما ان هناك بعض االطراف التي         توتير وتعكير االجواء ويمنع التوصل الى صفقة يتف       
تطالب باجراءات عسكرية متطرفة ضد حماس، وهذا قد يبعد يوم االفراج عن شليط، كذلك فان تصرفات                
اولمرت وخطواته في االيام االخيرة دفعت البعض الى تفسيرها بانها خطوات غير عقالنية، فعلى الرغم               

 عن شليط، اال انه منذ البداية، لم يكن قادرا على دفع الـثمن الـذي                من رغبته في الوصول الى االفراج     
تطالب به حماس، وأن عدم تقييمه الصحيح للموقف والتزامات وحساسية هذه القضية لدى الجانب اآلخر،               
جعلته يتوهم بقدرته على انجاز الصفقة في ربع الساعة االخيرة قبل مجيء حكومة نتنياهو ـ ليبرمـان   

  .  الحكومة كورقة ضاغطة على حماسومستغال هذه
واستنادا الى خبراء اسرائيليين في هذا الميدان اي ادارة المفاوضات لالفراج عن رهائن واسـرى، فـان             
اتصاالت ربع الساعة االخيرة عمقت الفجوة والخالف بين الطرفين، وان اجواء االيام االخيرة قد تـدفع                

من جديد، وهذا يعني المزيد من الوقت والعماناة سـواء لعائلـة      الحكومة الجديدة الى اعادة تقييم الموقف       
  . شليط او للوضع العام الذي تعاني منه االجهزة االستخبارية

هناك عدة احتماالت وسيناريوهات امام الحكومة االسرائيلية المقبلة برئاسـة نتنيـاهو، دون ان تـستبعد                
ت، فمثل هذه المفاجآت معتادة فـي مثـل هـذه           امكانية حدوث مفاجآت اللحظة االخيرة قبل رحيل اولمر       

الحاالت، وأن جميع الخيارات تبقى مطروحة في الدقائق االخيرة، وبالعودة الى تقيـيم الوضـع عـشية                 
دخول الحكومة االسرائيلية الجديدة، فان نتنياهو كان يفضل انهاء هذا الملف قبل توليـه الـسلطة، واي                 

ية من اي مشاكل من الحكومة التي سبقتها، لكن، نتنياهو الـذي            حكومة جديدة تفضل ان تتسلم طاولة خال      
يفضل عدم التعامل مع هذا الملف سيجد نفسه مضطرا الى تخصيص وقت اساسي للتعاطي معـه فـي                  

  . الفترة القادم
لقد تعرض اولمرت في االيام االخيرة ومعه الطاقم الذي ادار االتصاالت مع حركة حماس الى كثير من                 

 ومن جهات مهنية عدة، انتقادات بعيد عن اية عواطف، تتنـاول االسـلوب فـي التفـاوض                  االنتقادات،
والتحاور مع حماس وادارة االتصاالت معها، لذلك فان الحكومة المقبلة سوف تتبع اسلوبا جديـدا فـي                 
التحاور، وتستخدم وسائل ضغط على مختلف االصعدة مترافقة مع الحوار واالتصاالت، وهذا يـستدعي              

قا بين مختلف االجهزة األمنية في اسرائيل ، وان تدار هذه االتصاالت بذكاء ، كما تقـول الجهـات                   تنسي
االسرائيلية، وهي تطالب الحكومة القادمة باشراك المزيد من الوسطاء مع ضغط اقتصادي ودبلوماسـي              

  . على حركة حماس
ة سوف تسمح بمثل هذه الضغوط      لن التطورات التي ستشهدها منطقة الشرق االوسط خالل االشهر المقبل         

، والحكومة القادمة تضع في حساباتها امكانية اتباع اساليب اخرى ضاغطة على أمل ان تضطر حماس                
الى تخفيض سقف مطالبها، ولكن، هذه االحتماالت التي قد تقدم عليها حكومة نتنياهو، لن تستطيع محـو                 

قـد  ) بعـضها جثـث   ( مقابل اسرى اسرائيليين     حقيقة واضح ، وهي ان سابقة دفع اسرائيل اثمان باهظة         
اصبحت مطبوعة في اذهان التنظيمات المسلحة في المنطقة، وهذا يعني ان هناك سقفا محددا مـسبقا ال                 
يمكن السرائيل ان تزيله وتمحوه بسهولة، كما ان العنصر االساسي في هذه الصفقة الذي يضع اسرائيل                

قيد الحياة، وهذا من شأنه ان يساهم في رفع الثمن مقابـل            في موقف محرج هو ان الجندي ما زال على          
االفراج عنه، وهناك تحد ينتظر حكومة اسرائيل القادمة، وهو اجماع االجهزة االمنية واالستخبارية على              
استحالة االفراج عن بعض المعتقلين الذين تطالب حماس باالفراج عنهم بحجة تأثيرهم السلبي على أمـن          
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حاجز لم ينجح اولمرت في اجتيازه، كما ان حجم الضغوطات مـن جانـب المؤسـسة                اسرائيل، وهذا ال  
االمنية واالستخبارية هي التي دفعته الى ضم ديسكين الى طاقم التفاوض الدراكه بـأن عـدم مـشاركة                  
رئيس جهاز الشاباك في هذه االتصاالت يعني استحالة التوصل الى اتفاق من اي نوع ، كما ان شخصية                  

راء اولمرت ليست قوية بما فيه الكفاية لفرض ارائه ومواقفه التي يؤمن بها، كما كان الحـال                 رئيس الوز 
مع اريئيل شارون الذي قرر الموافقة على صفقة تبادل االسرى على الرغم مـن المعارضـة الكبيـرة                  

يرات لالجهزة االمنية انذاك، حتى رئيس الوزراء االسرائيلي القادم نتنياهو لن يـستطيع تجاهـل تحـذ               
  . االجهزة االمنية، ولهذا ستدخل صفقة تبادل االسرى الى حالة من الركود

وترى جهات ذات خبرة في هذا الميدان، ان انجاز صفقة التبادل في عهد نتنياهو ستكون باسلوب جديد،                 
وقد ال تحصل حماس على اكثر مما طرحه وعرضه اولمرت، وتتوقع هذه الجهات بداية مرحلة جديـدة                 

  . وبات واالجراءات ضد حركة حماس في ضوء فشل التوصل الى صفقة التبادلمن العق
والتلويح بفرض عقوبات على حركة حماس بشكل اوسع واشمل مما فرض عليها حتى اآلن هو أمر غير                 
مستبعد ، حيث سيتم استغالل مسألة شليط من قبل الحكومة القادمة للتهرب من اية ضـغوطات دوليـة                   

سطينية تشارك فيها حماس، أو فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة، حيث سـتدعي          للتعامل مع حكوم فل   
اسرائيل بانه ال يمكن التعامل مع حكومة فلسطينية تختطف احد جنودها، وترفض االفراج عنه في اطار                
صفقة تبادل االسرى، ولذلك سيصبح التعامل مع اية حكومة فلسطينية او تحسين الظروف الحياتية فـي                

 غزة مرتبطا بمسألة شليط، دون تجاهل مسالة عدم وجود ترتيبات أمنية تحفظ وقف اطالق النـار                 قطاع
على الحدود الجنوبية مع القطاع ، فقد نجح اولمرت في ربط الملفات بعضها ببعض، وهذا مـا تفـضله                   

،لكن، فـشل   حكومة نتنياهو القادمة، مما يجعل الباب مفتوحا امام اية خطوات عسكرية اسرائيلية مستقبال            
صفقة التبادل واستمرار الحصار واغالق المعابر سيدفع الفصائل الفلسطينية الى استئناف اطالق القذائف             

لذلك، هناك قلق من دخول المنطقة في دوامـة عنـف جديـدة             . والعودة الى العمل المسلح ضد اسرائيل     
  . فالمرحلة القادمة غير واضحة المعالم

ل لن تتعرض للضغط الشعبي الذي تعرضت له حكومة اولمرت، فشاليط لـم             والحكومة المقبلة في اسرائي   
يخطف في عهدها ، وااللتزام االخالقي لالفراج عنه لن يكون بنفس الضغط الذي تعرضت اليه حكومـة                 
اولمرت، كما ان العامل الزمني الذي كان يضغط على اولمرت النجاز واغالق ملف شليط قبل رحيله قد                 

لحركة حماس فهي سوف تتأثر من فشل المفاوضات ، فهناك خيبة أمل فـي الـشارع                تالشى، وبالنسبة   
  . الفلسطيني بعد أن سادت حالة من التفاؤل في الفترة الماضية

لقد نجح اولمرت عن قصد او غير قصد في الربط بين ملف شليط وملف التهدئة، وهذا سيفتح الباب امام                   
 حركة حماس، ولن تكون هناك اية قيود او التزامات قطعتها           حكومة نتنياهو الستخدام جميع الوسائل ضد     

حكومة اولمرت على نفسها وتلزم بها الحكومة القادمة، لذلك تحذر الكثير من الجهات من انزالق االمور                
بين حماس واسرائيل نحو األسوأ، وبالتالي، دعت هذه الجهات الى البحث عن مخارج وحلول لالزمـات                

  . القائمة
اولمرت بورقة التوصيات السرية التي شاركت في اعدادها وصياغتها االجهزة االمنية الـى             وايضا دفع   

بنيامين نتنياهو الذي ستنقل اليه الملفات الساخنة، وستكون هذه التوصيات اساسا لالسـتراتيجية االمنيـة               
  .االسرائيلية مستقبال

  18/3/2009صحيفة المنار، فلسطين، 
  

  "بناني أكثر تسامحا مع الالجئين الفلسطينيين من نخبه السياسيةالمجتمع الل ":دانيال مايير .60
ما الرابط بين إعادة تشكل الهوية الوطنيـة اللبنانيـة بعـد            :  جنيف –أجرى الحوار عبد الحفيظ العبدلي      

الحرب االهلية، وملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وكيف تتطور العالقة بين المجتمع االهلـي فـي                



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1378:         العدد       19/3/2009الخميس  :يخالتار

هذه القضايا وغيرها يحللها عالم اإلجتماع والعلـوم        .  المخيمات عبر مناطق البالد المختلفة     لبنان وسكان 
  ".الزواج والهوية الوطنية في لبنان"السياسية السويسري دانيال مايير في كتابه الصادر حديثا 

جرت سويس  وإللقاء مزيدا من الضوء على هذا العمل االكاديمي وربطه بالتطورات السياسية في لبنان، أ             
إنفو هذا الحوار مع صاحب الدراسة دانيال مايير، خبير متخصص في الشؤون اللبنانية وقضايا الـشرق                

  .األوسط، واستاذ محاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية للتنمية بجنيف
لدراسـة؟  الزواج المختلط والهوية اللبنانية، ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذه ا             : سويس إنفو 

  وما أوجه الطرافة فيها؟
اكتشفت من خالل هذه الدراسة أنه وعلى النقيض مما يحمله الخطاب الـسياسي الرسـمي               :دانيال مايير 

والحزبي من تشدد تجاه الالجئين الفلسطينيين، فإن العالقة بين المواطنين من الجنسيتين أكثـر تـسامحا                
. من العالقات االجتماعية، أي مستوى األفراد والعـائالت       أنا أتحدث هنا على المستوى األدنى       . وانفتاحا

على المستوى السياسي، نجد خطابا يناهض التوطين، ويدعو إلى عودة الالجئين إلى القرى التي هجروا               
  .منها، وكذلك رفض منح الفلسطينيين أي حقوق حتى ال يفتح الباب للتوطين

بلدان العربية األخرى حصلوا على الحد األدنى من الحقوق         والمفارقة، هنا أن الفلسطينيين في العديد من ال       
في هذا المستوى الخطاب اللبناني ال يخلو من        . األساسية، ولم يؤدي ذلك إلى ما يخشاه الساسة اللبنانيون        

مضامين إيديولوجية، وهو رد فعل على الضغوط التي تمارسها على لبنان خاصة الواليات المتحدة منـذ                
طائفة مـسيحية   (كما يجد هذا الخطاب جذوره لدى الكتائب        . وية مع مفاوضات أوسلو   انطالق قطار التس  

والمفاجأة الكبرى التي توصـلنا إليهـا هـو أن ثلـث الالجئـين              ) تدعو إلى طرد الفلسطينيين من لبنان     
الفلسطينيين في لبنان لديهم عالقات مصاهرة مع العائالت اللبنانية، وهي عالقات واسعة وممتدة بعـضها          

وإحدى النتائج أيضا هو هذا االختالل الكبير بين مفردات الخطاب السياسي،           . قديم وبعضها اآلخر حديث   
  .ومعطيات الواقع االجتماعي الميداني

لهذا إذن اخترتم مسألة الزواج المختلط بين الفلسطينيين واللبنانيين مدخال لرصد التحـوالت             : سويس إنفو 
  لبناني ما بعد الحرب األهلية؟العميقة التي يمر بها المجتمع ال

اخترت هذه الطريقة للوصول إلى فهم دينامية المجتمع اللبناني ما بعد الحرب األهلية، وهي              : دانيال مايير 
. نسمع كثيرا عن التوترات الطائفية في لبنـان       ". نحن اللبنانيون "أيضا محاولة لالقتراب من مدلول مقولة       

 لذلك أردت إستكشاف تخوم أخرى، التخوم التي تفصل اللبنـانيين           وقام الكثيرون بدراسة هذا الموضوع،    
عمن يعدون أجانب في لبنان، واعتقدت أن أفضل حالة للدراسـة هـي الحالـة الفلـسطينية، أوال، ألن                   
الفلسطينيين الجئون سياسيون في األساس، وثانيا، ألنهم األجانب األقدم في لبنان، وعلى خالف األرمـن               

بنان في العشرينات من القرن الماضي، لم يحصل الفلسطينيون على حق المواطنة، ولم             الذين وفدوا إلى ل   
  .يسمح لهم باالندماج االجتماعي

حاولت إذن من خالل تتبع التسلسل التاريخي للعالقة الواصلة والفاصلة بين اللبنانيين والفلسطينيين فـي               
لدراسة، أن اللبنانيين كـانوا ينظـرون إلـى         لبنان، التعرف على منعرجات هذه العالقة، وتبين لي بعد ا         

الفلسطينيين كالجئين منكوبين، وكمصدر محتمل إلثارة الشغب والتوتر، وتواصل هذا األمر إلـى حـين               
، حينما تحول الالجئون إلى قوة سياسية يحسب لهـا حـساب، وطرفـا              1969إبرام اتفاقية القاهرة سنة     

     وتلقـي   1982ر هذا الوضع إال مع الغزو اإلسرائيلي للبنان سنة          رئيسيا في المعادلة اللبنانية، ولن يتغي ،
عندئذ بدأت  . منظمة التحرير الفلسطينية ضربة قوية، حين أجبرت قيادتها على مغادرة بيروت إلى تونس            

دورة جديدة من تهميش الفلسطينيين، وتجسدت هذه السياسة المتشددة ضد الالجئين في صدور العديد من               
اية التسعينات تمنع الفلسطينيين من السفر إلى الخارج، وتحد من حـركتهم فـي الـداخل،                القوانين في بد  

، أقر البرلمان 2001وفي سنة ).  وظيفة 70(وتحدد العشرات من الوظائف التي ال يحق لهم االشتغال بها           
  .ت فيهقانونا يحظر على الفلسطينيين امتالك أراض أو عقارات، ويجبر من بحوزته شيئا من ذلك التفوي
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  ما عالقة هذا كله بالهوية الوطنية في لبنان؟: سويس إنفو
ما أشرت إليه يبين السياق السياسي الذي تشكلت فيه الهوية الوطنية اللبنانية في مـا بعـد                 : دانيال مايير 

وهذه الهوية كانت هوية سالبة، أي هوية تبنى على اإلقصاء وليس المراكمة، حتى أصبح              . الحرب األهلية 
ولإلنصاف، الدولة اللبنانية في تلك المرحلـة كانـت تحـت الوصـاية             ". من ليس هو فلسطيني   "ناني  اللب

  .السورية
في عالقة دائما بمحور الدراسة، ما هي أبرز التحوالت التي مر بهـا المـشهد الـسياسي                 : سويس إنفو 

  اللبناني ما بعد الحرب األهلية؟
هو توجه وميل المجتمع اللبناني بعد الحرب األهليـة إلـى           المعطى األهم في هذا المستوى      : دانيال مايير 

النظام العلماني، وتبين لنا أن فئات اجتماعية واسعة كانت تعيش في بيروت، وفي المراكـز الحـضرية                 
الكبرى قد أبدت ميال متزايدا لالنفتاح على األجانب، والتواصل إلى حد المصاهرة من خـارج االنتمـاء                 

هذه الظاهرة مع انتشار التعليم الجامعي الذي كان يؤمه، وإن اختلفت النسب جميع             وقد تعاظمت   . الطائفي
وبـصفة  . هذا الوضع ساعد على بناء عالقات متحررة من قيود الطائفية         . اللبنانيين أو المقيمين في لبنان    

ل ولـدى   عامة، عالقات المصاهرة بين اللبنانيين والفلسطينيين تتجلى بوضوح أكبر لدى السنّة في الشما            
ورغم تشكي هوالء األزواج من العراقيل والصعوبات، فإنهم يبدون تحديا ومقاومـة            . الشيعة في الجنوب  

  .لها، وإن ظل تاريخ الصراع الطائفي يلقي بظالله على هذه العالقات
كيف تستمر وتتواصل هذه الزيجات المختلفة إذا ما علمنا اخـتالف الـسياقين التـاريخيين               : سويس إنفو 

  طيني واللبناني؟الفلس
عندما يتعلق األمر بالحياة داخل المدن، تـستطيع        : تحافظ هذه الزيجات على بقائها لسببين     : دانيال مايير 

األجيال الجديدة أن تتحرر وتنفك من قبضة الطائفية، وباإلمكان القول أن الحياة في المدن تـشجع هـذا                  
 والدائرة الطائفية أصبحت لـدى األجيـال الجديـدة          .بالمفهوم اللبناني " العالقات غير الطبيعية  "النوع من   

من ناحية أخرى، يكتب لهذه العالقات االجتماعية بين اللبنـانيين          . رديفة الصراعات والحروب والمتاعب   
على األقـل فـي   . والفلسطينيين البقاء أيضا، ألن نسبة هامة منها تظل مع ذلك من داخل الطائفة الواحدة          

  .نا أن العالقة بين الفلسطينيين والسنة في شمال لبنان كانت دائما جيدةونتذكّر ه. الحالة السنية
اما في الحالة الشيعية، فهناك أيضا بعدا تاريخيا للعالقة مع الفلسطينيين، يعود إلى ما قبل النكبة عنـدما                  

لكثير من  كان لبنانيو الجنوب يعملون في التجارة عبر الحدود، أو في قطاع الزراعة في منطقة الجليل، وا               
في الحالتين الـشيعية    . العائالت التي كانت تسكن المناطق الحدودية الزالت تحتفظ بعالقات متينة وقوية          

  .والسنية، وللمفارقة، بقدر ما يشكل التاريخ تحديا لهذه الزيجات، يعززها ويقويها أيضا
  نوع من الزيجات في لبنان؟ما هي المعضالت والعراقيل القانونية التي تعرقل انتشار هذا ال: سويس إنفو
من المعضالت القانونية التي تواجه الزواج المختلط في لبنان نجد أوال، صعوبة إنجاز عقد              : دانيال مايير 

زواج مدني، ومعنى هذا أنه يفترض في الزوجين أن يكونا من طائفة واحدة، وفي حالة الزواج المختلط،                 
ية الطائفية أو تلك، مما يعني التحاق احد الزوجين بطائفة أو           البد من عقد القران بالعودة إلى هذه المرجع       

ولكن، يحدث أن يحصل العكس لكون الرجل       . وعادة ما تبادر المرأة إلى القيام بذلك      . ديانة الطرف الثاني  
والمعضلة الثانية، هو وجود مجموعة من القوانين التـي         . من عائلة ال تعير اهتماما كبيرا لالنتماء الديني       

على الفلسطيني العمل في مجاالت معينة، وال تمنح الجنسية للفلسطيني الذي يتزوج لبنانيـة، ألن               تحظر  
حق المواطنة يمر عبر ساللة الرجل وليس المرأة، ومعنى هذا أن أبناء اللبنانيـات ال يحـصلون علـى                   

كـل الكفـاءات    جنسية بالدهم، وإذا تعلموا ال يحق لهم العمل في مجاالت معينة، حتي لو توفّرت لهـم                 
  .وهكذا يصبحون في حكم الالجئين في بالدهم. المطلوبة

كيف تساهم هذه الظاهرة في إعادة رسم الحدود بين الطوائف المختلفـة داخـل المجتمـع                : سويس إنفو 
  اللبناني؟
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هذه الزيجات مثل كل الزيجات المختلطة بين أهل البلد واألجانب، تساهم في تعزيـز قـيم                : دانيال مايير 
فتاح والتسامح، مع االنتباه، إلى أننا ال نتحدث هنا عن المجتمع الفرنسي، بل عن المجتمـع اللبنـاني                  االن

بنمطه الثقافي الشرقي، حيث أن الزواج يعني العائلتين بأكملهما وليس الزوجين فقط، وكل مـن اختـار                 
لزوج أو الزوجـة    خوض هذه المغامرة يعلم مسبقا إنها ليست سهلة، وتتطلب قبول العائلـة أيـضا بـا               

  .األجنبيين
ومما الشك فيه أن هذا يساعد إلى حد كبير في عملية إعادة رسم حدود االنتماء الطائفي، ويوسع مجـال                   

وفي حالتنا  . المجتمع المدني، وينشر قيم التعارف، وهذه الظاهرة إيجابية لكونها تزيد في تماسك المجتمع            
ينيين واللبنانيين في لبنان، كلما أصبح مـن الـصعب علـى            هذه، كلما انتشر الزواج المختلط بين الفلسط      

  .القيادات اللبنانية وسم الفلسطينيين بالشيطنة، وتحميلهم المسؤولية عن كل مصائب لبنان
هل تتفق مع من يقولون أن توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان يشكل خطرا على التوازن               : سويس إنفو 

   لبنان؟الديمغرافي والتوزع الطائفي في
من دون أدنى شك، يوجد في لبنان مشكل طائفي وديني، وفي هذا السياق، الجواب، نعـم،                : دانيال مايير 

توطين الفلسطينيين يعرض التوازن الطائفي في لبنان للخطر، وهذا األمر تؤكّده اإلحصاءات، وإذا             .. نعم
اشرة بعد الطائفة المارونية، أو ربمـا       ما حصل ذلك، ستصبح الطائفة السنية، الطائفة الثانية في لبنان، مب          

لكن علينا أن نبحث عن منبع هذه المخاوف، وأعتقد أن منشؤها يعود في األسـاس               . بعد الطائفة الشيعية  
إلى الميثاق الوطني وإلى ما ورثه لبنان عن نظام الحماية الفرنسي، الذي استمدت منه بنـود الدسـتور                  

ة استثنائية لالنتماء الطائفي في المجال السياسي، وجعل حصة كل          هذا الدستور الذي يعطي أهمي    . اللبناني
طائفة متناسبة مع حجمها العددي، فإذا كان اليوم رئيس لبنان مسيحي ماروني، فذلك ألن اإلحصاء الذي                

، وهو األول واألخير في لبنان، أثبت أن المارونيين هم الطائفة األكبـر فـي الـبالد،               1932أجري سنة   
  .عة، فالسنةيتلوهم الشي

هذه المعادلة الطائفية تغيرت اليوم، وأجزم بأنه لو أجري إحصاء جديد في لبنان، النقلبت كل المـوازين                 
في السياسة اللبنانية، وألصبحت مشكلة توطين الفلسطينيين مسالة ثانوية، ولن تكون لهـا أي انعكاسـات      

حصاء جديد، ويفضلون بدال من ذلك التحرك       لهذا السبب تحديدا ال احد في لبنان يريد أن ينظم إ          . خطيرة
وفق وهمٍ ينظر إلى نظام الحصص الطائفية كنوع من المعادلة السحرية الضامن الوحيـد لبقـاء الدولـة                  

  .اللبنانية
  مشكلة الالجئين، هل هي على اجندة الحوار الوطني القائم اليوم في لبنان؟: سويس إنفو
سطينية في هذا الحوار إال في بعدها األمني، ومـن خـالل دعـوة              ال تحضر المشكلة الفل   : دانيال مايير 

األطراف اللبنانية إلى تجريد جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان من السالح، وفي هذا تناسقا مع ما يدعو                 
لكن المسالة الفلسطينية مطروحة اليوم في لبنان أيضا فـي عالقـة            . 1559إليه قرار األمم المتحدة رقم      

فـتح  "ادة إعمار مخيم نهر البارد الذي دمر في مواجهات عنيفة بين إسالميين متشددين مـن                بمشكلة إع 
وتعزو السلطة اللبنانية تأخر عملية البناء إلى عـدم وفـاء           . ، والجيش اللبناني قبل سنة ونصف     "اإلسالم

رج هذين الملفين   خا. الدول المانحة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خالل مؤتمر برلين السنة الماضية           
  .ال احد يبدو مهتما بوضع الالجئين

رغم صدور العديد من التقارير الحكومية وغير الحكومية عن األوضاع المأسـاوية التـي              : سويس إنفو 
  يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان، ال يبدي المجتمع الدولي أي اهتمام، لماذا؟

دما تصدر تقارير مخيفة عن وضع مأساوي هنـا أو هنـاك،            هذا األمر أصبح روتينيا، عن    : دانيال مايير 
ونعلم اآلن انه ال وجود لعالقة سببية مباشـرة بـين           . نادرا ما يتحرك المجتمع الدولي بالسرعة المطلوبة      

تدخل المجتمع الدولي مرهـون بمتغيـرات       . تدخّل المجتمع الدولي، وصدور تقارير المنظمات اإلنسانية      
قتصادية التي يمر بها العالم اليوم، ال يبدو أن الدول المانحة ستستعجل أمرها ما              كثيرة، ونظرا لالزمة اال   
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وبالنسبة للفلسطينيين، البعض علـى الـساحة       . لم يتعلق األمر فعال بقضية مجاعة أو بانتشار وباء مدمر         
أننا لما زرنـا  مع العلم   . الدولية بدؤوا يعتقدون أن هذا الشعب قد تعود على التكيف مع األوضاع الصعبة            

ال اعتقد أن أصحاب القرار هنا في       . أخيرا نهر البارد، وجدناه يشبه ستالينغراد بعد الحرب العالمية الثانية         
  .الغرب تصوروا يوما ما كيف يمكن أن يعيش عشرون فردا داخل غرفة واحدة في مخيم نهر البداوي

سويسرية كالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون،     ما تأثير المساعدات التي تقدمها المؤسسات ال      : سويس إنفو 
  واألكاديمية السويسرية للتنمية على األوضاع المعيشية لهؤالء الالجئين؟

ورغم ان ما تقدمـه     .كل هذه البرامج وخطط العمل مفيدة، وعلينا اال نشك يوما في جدواها           : دانيال مايير 
وال يمس سوى فئة قليلة من الالجئين، ومع ذلك         سويسرا تأثيره بسيط جدا ومحدود في الزمان والمكان،         

علينا ان نعترف ان سويسرا ليس بإمكانها أن تفعل الشيء الكثير، فهي محدودة             . اكرر هذا مفيد ومجدي   
الحجم والموارد، ولو قامت جميع البلدان بما تقوم به سويسرا، وكل بحسب موارده، لتم إعمار نهر البارد                 

  .منذ زمن بعيد
 سنة على تهجيرهم من مدنهم وقراهم، ال يـزال الالجئـون الفلـسطينيون              61رغم مرور   : سويس إنفو 

  هل يمكن ان يأتي يوم يعودون فيه إلى وطنهم؟. متمسكين بحق العودة
الالجئون الذين تحدثت معهم في إطار هذه الدراسة ال يخفون رغبتهم في العودة إلى القرى               : دانيال مايير 

واليوم هذه المنطقة تم    . غالبية الموجودين في لبنان ينحدرون من منطقة الجليل       و. التي هجر منها آباؤهم   
وبالتـالي  . ضمها إلى إسرائيل، وليست جزء مما يسمى األراضي المحتلة كالضفة الغربية وقطاع غـزة             

، أي االعتـراف    "حق العـودة  "ما يأمل الالجئون الحصول عليه هو       . العودة إليها مسألة صعبة ومستبعدة    
لو حصلنا على هذا    : "كأن لسان حالهم يقول   . انتمائهم لتلك األرض، وليس بالضرورة ممارسة هذا الحق       ب

وارى انه من الطبيعي ان يقـول       ". الحق لقمنا بزيارة تلك القرى للوقوف على الحال التي أصبحت عليها          
  .ةالفلسطينيون هذا، ألن غالبيتهم لم يروا منذ والدتهم أرضا غير األرض اللبناني

  18/3/2009سويس انفو 
  

   جمل المقاومة الفلسطينية، وحمار الرباعية  .61
  فايز ابو شمالة.   د

في األيام األخيرة من حياته، وبعد أن تأكد الفالح أنه مالق ربه، طلب من الجميع مسامحته بما في ذلـك                    
والتشغيل صـيفاً،   حيوانات الحقل التي عملت معه، واستخدمها في الحرث، والدرس، والنقل، والركوب،            

وشتاًء، فجاءت جميع الحيوانات، ووقفت بين يدي الفالح مشفقة عليه، مقدرة لوضعه الصحي، معربة له               
عن الشكر، والمسامحة، والدعاء له بالمغفرة، ما عدا الجمل، الذي وقف بعيداً، والدموع تسيل من عينيه،                

يا جمل، سامحني إن قصرت     : داه باالسم فاستغرب الفالح صمت صديقه، ورفيق دربه جمل المحامل، ونا        
لقد سامحتك يا صديقي، على العمل الشاق، وعلى الجـوع،          : معك يوماً، أو ظلمتك في شيء، قال الجمل       

وعلى قلة الماء، وسامحتك على السير في الليل، وفي الصحاري، وسامحتك على ما حملتني من أثقـال،                 
ليه، ولكنني لن أسامحك يا فالح على شيء واحد، قال          وعلى كل الشقاء الذي مر على كلينا، وتصبرنا ع        

لن أسامحك على ربطي أثناء المشي في ذيل الحمار، فقد عزت علي            : ما هو يا جمل، قال الجمل     : الفالح
، واهللا لن أغفر إليك     ]مجرور[وتربطني بذيل حمارٍ    ] مرفوع[نفسي وأنا أسير مربوطاً بذيل الحمار، جمٌل        

  !. ذلك
حال المقاومة الفلسطينية التي تحملت عبء قرار الساسة الفلسطينيين عـشرات الـسنين،          حال الجمل هو    

وصمدت، وصبرت، وتلقت على رأسها ضربات عدوٍ غادرٍ في أكثر من ساحة قتال، وسارت بين حقول                
 األلغام، ولكن ما يغيظ جمل المقاومة الفلسطينية بعد حرب غزة أن الساسة الفلسطينيين يربطونها في ذيل               

                  شروط الرباعية، وكأن ما مر على المقاومة من صمود، وقتال، وصبر، وتضحية ال قيمة له، ليعاد لـي
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عنق المقاومة، وحشرها ضمن شروط الرباعية في أحدث مأساة قيادية فلـسطينية دأبـت علـى عـدم                  
القـادرة  استخالص العبر، وعدم االستفادة من طاقة المقاومة، والمستجدات التي حققتها علـى األرض، و          

على تثبيتها، ليربط عن طريق السياسة جمل المقاومة الفلسطينية في ذيل الحمـار التفاوضـي، فيغـرق                 
  . الشعب الفلسطيني في متاهات الصهيونية العالمية، ودهاليز الدهاء اليهودي

ـ                   اء سيغفر الشعب الفلسطيني لقيادته السياسية التاريخية كل ما قيل عنها، وكل ما اتهمت فيـه مـن أخط
قيادية، وما قيل فيها عن فساد إداري، وعن قهر وظيفي، وما تقوم فيه من تنسيق أمني، ومن سوء إدارة،                   
وغياب الشفافية المالية، وسيغفر الشعب كل ما جاء عليه تقرير المجلس التشريعي السابق من انتقـادات                

جمل المقاومة الفلسطينية في ذيل     موثقة للساسة، ولكن الشعب الفلسطيني لن يغفر للقيادة السياسية ربطها           
  .      حمار الشروط الرباعية

 19/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مراجعة وتعاون أم احتواء ..حوار الغرب مع المقاومة .62
  طارق محمد زغموت . د

بات حضور وثقل قوى المقاومة في المشهد السياسي أمراً واقعاً  ال يمكن بأي حال من األحوال تجاهلـه                   
ف عليه، وهذا ما  وعته جيداً األقطاب الدولية وحلفاؤها اإلقليميين، وترتـب عليـه مراجعـة                 أو االلتفا 

مواقفها المعتمدة اتجاه تلك القوى، وبالتالي استبدال سياسة المواجهة والعزل واإلقصاء بأخرى أساسـها              
  .الحوار واالنفتاح

  :تبلور إستراتيجية الحوار
 تكن وليدة اللحظة أو الواقع السياسي الحالي المتمخض عن الحرب           الخطوات األولى لهذه االستراتيجية لم    

اإلسرائيلية على غزة، وإن كانت هذه األخيرة قد سرعت عملية بلورتها، وإنما يمكن أن نعيدها إلى بداية                 
هذا العقد وما شهده من تنامٍ للدور السياسي واالجتماعي بالتوازي مع الدور العسكري لحركات المقاومة               

، حيث تبنى بعض الساسة والدبلوماسيين الغربيين هـذا         ) ر جنوب لبنان وانطالق االنتفاضة الثانية     تحري(
النهج ، والذي بدوره تعزز وُأسند في أعقاب الفشل األمريكي في إقامة شرق أوسط جديد، حيث أثبتـت                  

ها األيدلوجي  هذه الحركات استعصاءها على االجتثاث، وأبدت قدرتها على الصمود والثبات ومدى رسوخ           
  .وااللتفاف الشعبي حولها

، وإن كـان هـذا      )هملتـون _بيكر(ومن ثم ظهرت أولى المبادرات التي تتبنى هذا النهج عالنية كتقرير            
التقرير لم يشر إلى الحوار مباشرة مع حركات المقاومة وإنما إلى الدول الحليفة لها، ومبـادرة الـسالم                  

وما تضمنته من لقاء مع قادة المقاومة، وفـي أعقـاب الحـرب             للرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر      
األخيرة وما تمخض عنها من نتائج ورافقها من متغيرات دولية وإقليمية بدأ الحراك الدبلوماسي المتعلـق              
بالحوار يكتسب طابعاً رسمياً، وهو ما نشهده في هذه األيام من قرار المملكة البريطانية إجراء اتصاالت                

زب اهللا ولقاء وفد البرلمانيين األوربيين مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في              مباشرة مع ح  
  .دمشق، وما إلى هنالك من لقاءات وزيارات

هذه النتائج والحقائق، وإن كانت قد وصلت متأخرة، أو باألحرى لم تصل لحد اآلن، إلى الذهنية السياسية                 
سع في الرأي العام الغربي، فقد نشرت صحيفة نيويورك تـايمز           األمريكية، إال أنها تتداول اآلن بشكل وا      

تتعامل الواليات  :" في مقال كتبه روجر كوهين على صفحة الرأي في العاشر من الشهر الجاري ما نصه              
المتحدة األمريكية مع كل من حزب اهللا في لبنان، وحماس في غزة، على اعتبار أنهما جماعات إرهابية                 

من ذلك فإن وجهة النظر تلك تتسم بالعقم والضيق، وذلك ألنها تتجاهـل حقيقـة               محظورة، وعلى الرغم    
واضحة، وهى أن تلك المنظمتين اإلسالميتين، باتتا حركات سياسية واجتماعية راسخة في لبنان وغـزة،               

  ".وبدون اشتراكهما على الصعيد السياسي، لن يكون هناك سالم في المنطقة
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  :دواعي الحوار
ن أهم األسباب الموجبة للحوار هو فشل السياسة الدولية المتبعة فـي المنطقـة خـالل                من الواضح أن م   

الفترة الماضية والقائمة على أساس التعاطي مع قوة تقليدية تفتقر لعناصر التأثير بالتوازي مـع قـصور                 
 التغيـر   هذه السياسة من الناحية الدبلوماسية لجنوحها إلى أسلوب اإلمالء وفرض اإلرادة تارةً وأسـلوب             

بالقوة العسكرية تارةً أخرى، وما جلب ذلك من صدام مع القوى الحقيقية على األرض، والمتمثلة بقـوى                 
_ الممانعة، وبالتالي غياب االستقرار  وجمود المسيرة السياسية، وخاصـة علـى المـسار الفلـسطيني               

 الشرق األوسط،  وهذا مـا       اإلسرائيلي، والذي ينظر إليه على كونه عقدة الحل لكل الملفات الساخنة في           
عبر عنه مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين، من بينهم وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق شلومو بـن               

، حين أقروا بفشل سياسـة      26/2/2009البريطانية بتاريخ   " التايمز"عامي، في رسالة نشرت في صحيفة       
  .س فيهاالعزل واستحالة تحقيق السالم في المنطقة دون إشراك حما

  :ما وراء الحوار
من السابق ألوانه النظر إلى هذه المقاربة الجديدة للدول الغربية على كونها بداية لمرحلة مـن التعـاون                  
والشراكة السياسية التي تؤسس إلى إعادة ترتيب معادلة القوى في المنطقة، فهنالك عدة اعتبارات تـدلل                

  .ال االحتواء لحركات المقاومةعلى كون أن هذا الحوار ما هو إال شكل من أشك
فطبيعة االتصاالت التي جرت لحد اآلن، والتي تتصف بكونها استكـشافية وتجريبيـة وعلـى مـستوى               
منخفض تجعلها بمثابة طعم يرمي إلى إدخال حركات المقاومة إلى فخ التدجين السياسي، فقد قال الناطق                

ق حديثه عن إمكانيـة إجـراء اتـصاالت مـع      باسم الخارجية البريطانية باري مارتسون، وذلك في سيا       
لندن والمجموعة الدولية قد تبدي استعداداً  لمحادثة حماس إذا قبلت بتشكيل حكومـة وحـدة                "حماس، بأن 

  ".فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وقبلت بمبادئ الرباعية
ور أعاله، والـذي تبنتـه      كما أن فرز هذه الحركات إلى جناح سياسي وآخر عسكري يؤكد التوجه المذك            
أن عملك المقاوم ما هـو  : الدول المبادرة كبريطانيا، حيث يرمي إلى إيصال رسالة لتلك الحركات مفادها   

إال عقبة كأداء على طريق االندماج في السياسة الدولية،ويثبت أن نظرة ورؤية المجتمع الـدولي لعدالـة            
  .ما تزال تصنف في خانة اإلرهابوحق شعوب المنطقة في مقاومة االحتالل لم تتغير و

ويضاف إلى ذلك الموقف األمريكي والذي بدا مؤيدا بتحفظ في البداية، فقد صرح مـسؤول فـي وزارة                  
بإمكان أي من الدول التي تنشط حالياً في الشرق األوسط في محاولة لتحقيـق              " الخارجية األميركية أنه    

اع أو الجماعات األخرى، وسنرى كيف يستمر       السالم أن تبحث في طريق شامل إلشراك أطراف الصر        
، ثـم انقلـب     )2009 9/3الجزيرة نـت    "(في هذه اللحظة نحن ال نتبع نفس الطريق       : "لكنه أضاف " ذلك

مستنكراً ما رافق هذا المبادرات من خطوات عملية، مما يدفعنا إلى االعتقاد، في ظل ما عودتنـا عليـه                   
مخالفة إرادة اإلدارة األمريكية أو المـس بمـصالحها فـي           الدول األوروبية وخاصة بريطانيا من عدم       

  .  المنطقة، بأن هناك تقاسماً لألدوار ما بين تلك الدول
كما أن هذا الحوار يأتي في توقيت سياسي ال يمكن تجاهله، إذ أنه يستبق تشكيل حكومة وحـدة وطنيـة                    

إسرائيلية إلى سدة الحكم في تل أبيـب،        فلسطينية واالنتخابات البرلمانية اللبنانية ووصول حكومة يمينية        
األمر الذي يهدد االستقرار في المنطقة، وذلك وفق ما تراه تلك الدول،مما يجعل االحتواء ضرورة ملحة                

  .أكثر من أي وقت مضى
  :عوائق تحول دون تحقيق هدف الحوار

ي إليه من أهداف، إنمـا      من الواضح أن الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية ، ولتحقيق ما ترم           
يراهنون على رغبة حركات المقاومة في االنفتاح على الغرب لممارسة دور سياسي مؤثر على المستوى               
اإلقليمي والدولي يحصن ويترجم ما حققته من إنجازات داخلية وعسكرية، معولة في ذلك على ما أبدتـه                 
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لحكم تمثلت بمواقفها من عملية الـسالم       تلك الحركات من براغماتية سياسية مع وصولها إلى مؤسسات ا         
  .وتعاطيها مع أشكال إدارة الصراع مع الجانب اإلسرائيلي

البعـد  :إال أن تلك المرونة السياسية قد ال تصل إلى حدود ما هو متوقع منها، وذلك لعدة أسباب ، منهـا                   
األمر الـذي تعـاني     األيدلوجي للصراع والذي تتبناه حركات المقاومة والمتعلق بطبيعة الصراع، وهو           

القوى الغربية من قصور في إدراكه، وفشل خيار التسوية والمفاوضات في الوقت الـذي أثبـت خيـار                  
المقاومة نجاعته، وحقيقة تنظيم تلك الحركات والتي ما فتئت تعرف عن نفـسها كحركـات ذات طـابع                  

  .ا وحضورهاجماهيري، وبالتالي ال يمكن لها أن تقدم تنازالت تفقدها أهم جوانب قوته
وهناك عوائق تتعلق باإلدارة األمريكية الحالية متمثلة بعودة ظهور رموز المحافظين الجدد فـي دوائـر                
صنع القرار في اإلدارة األمريكية الحالية، كتعيين أليوت إبرامز مستشار األمن القومي لشؤون الـشرق               

 ذلك من احتمال إجهاض أي محاولة       األوسط في عهد بوش رئيساً لمجلس العالقات الخارجية، وما يمثله         
لالنفتاح على حماس وحزب اهللا وبغض النظر عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف هذا االنفتاح، وظهور                
مؤشرات تدلل على قوة دور وتأثير اللوبي الصهيوني على اإلدارة األمريكية الحاليـة، والـذي تمثـل                 

ريكي، في استبعاد تـشارلز فريمـان المرشـح         بالنجاح، من خالل ممارسة الضغط عبر الكونغرس االم       
لرئاسة مجلس االستخبارات الوطني والذي تناصبه المحافل اإلسرائيلية العداء، والشروط التي وضـعتها             
اإلدارة األمريكية إلجراء أي حوار من نبذ للعنف واالعتراف بإسرائيل، وفق ما أعلنه البيت األبيض في                

  .العاشر من الشهر الجاري 
 نجد أن االعتبارات السابقة مجتمعة تبقي جميع االحتماالت متاحة، كعودة المجتمـع الـدولي عـن     وبهذا

مبادراته ذات الطابع التجريبي في حال رفض حماس وحزب اهللا  المساومة حول الثوابت الوطنية والتي                
مواقـف الـدول   ال بد أن يتطرق لها في مراحل الحقة، أو بقاء الحال على ما هو عليه اليوم من تبـاين   

الغربية من عملية الحوار بهدف خلق قنوات اتصال وتفاوض مع تلك الحركات تستخدم للـسيطرة علـى    
مجريات األحداث وتحول في الوقت نفسه من تعزيز حضورها السياسي في حال انفتاح جميـع الـدول                 

ورافعـة لتحقـق    عليها، أو نضوج هذه المبادرات في االتجاه الصحيح بحيث تغدو استراتيجية تعـاون              
  .استقرار المنطقة

  19/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  إفشال حل الدولتين: الفلسطينيةاالولوية  .63
  بشير موسى نافع. د

لعقود طوال وإقامة الدولة الوطنية في المركز من برنامج الحركة الوطنية الفلـسطينية، حتـى اختـصر           
في المرحلة األولى من بـروز      . الدولةالنضال الوطني كله طوال قرن من الزمان في هدف تحقيق هذه            

، وخالل السنوات األولى من قيـادة       1968منظمة التحرير، قبل أن تصبح حركة فتح قوتها الرئيسية في           
بإجماع الفلسطينيين، قيادات   . فتح للحركة الوطنية، لم يشكل هدف الدولة مشكلة ملموسة للحركة الوطنية          

لكامل وإقامة الدولة على كل فلسطين، اقتصر الخالف علـى          وقوى سياسية وشعباً، على هدف التحرير ا      
ولكن تحوالً كبيراً وقع في البرنامج      . التصور االجتماعي للدولة وعلى مكان السكان اليهود في هذه الدولة         

، نجمت عنه خالفات جوهرية في الجسم السياسي الفلسطيني، ودفـع           1974السياسي للحركة الوطنية في     
  .منحدر من التنازالت، ال يبدو أن هناك نهاية له بعدمنظمة التحرير إلى 

) اكتـوبر (تحت الضغط الهائل لتسارع العملية السلمية وإعالن القيادة المصرية أن حرب تـشرين األول            
ستكون آخر الحروب المصرية ضد الدولة العبرية، والضغوط السوفييتية إلدراج منظمة التحريـر فـي               

 الدولية للشرق األوسط، تبنت المنظمة برنامج النقاط العشر، الذي دعا إلى            -الخارطة السياسية اإلقليمية    
وقد قصد باإلعالن أن يكـون مبهمـاً        . إقامة سلطة وطنية على أي جزء يحرر من األراضي الفلسطينية         
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لتفادي االنقسامات الداخلية؛ ولكن اتجاه الريح وتوازنات القوى السياسية كانت تشير إلـى أن المقـصود                
وهذا ما سيصبح أكثر وضوحاً بعـد ذلـك،   . منطقة تحرر ليس أكثر من الضفة الغربية وقطاع غزة       بأي  

عندما دفعت المنظمة إثر الخروج من لبنان إلى إقرار مبادرة مؤتمر فاس، ثم المضي نحو إدانة العمـل                  
وألن . 1991المسلح، واالعتراف بالدولة العبرية، والقبول بشروط بيكر للمشاركة في مـؤتمر مدريـد              

مدريد لم يوفر مشاركة صريحة ومباشرة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد عملت قيادة المنظمة في تونس               
على سحب البساط من تحت أقدام الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن بإطالق عدة قنوات تفاوضـية                

ي النهاية قبوالً مـن قيـادة       احدى هذه القنوات، قناة أوسلو، وجدت ف      . سرية مع اإلسرائيليين في أوروبا    
، وأصبحت هي القناة التي سينتج عنها اتفاق أوسـلو الـشهير فـي       )بيريس/ رابين(الحكومة اإلسرائيلية   

ولكن أوسلو، بالرغم من حجم التنازالت الفلسطينية الهائلة التي قدمت من أجل توقيعه، أثبت في               . 1993
كاد طرفا االتفاق يصالن إلى نهاية الهـامش اإلسـرائيلي          النهاية أنه اتفاق غير قابل للتطبيق كلية؛ وما         

 حول  2000ومنذ فشل مباحثات كامب ديفيد      . المسموح به إلدارة فلسطينية ذاتية، حتى توقف عن العمل        
االتفاق النهائي، بدأت القيادة الفلسطينية دورة ثالثة من التنازالت، وهدفها األكبر لم يـزل إقامـة دولـة                  

  .فلسطينية مستقلة
أحد أهم أسباب انكسار اإلجماع الفلسطيني خالل العقود الثالثة الماضية، أن تبني برنامج النقاط العـشر                

فمنـذ منتـصف    . وبداية التراجعات السياسية، صادف بروز متغير كبير في الساحة السياسية الفلسطينية          
ـ             أثير التيـار اإلسـالمي     السبعينات، أخذت الضفة الغربية وقطاع غزة تشهدان صعوداً حثيثاً في قوة وت

يعود هذا المتغير في أحد جوانبه إلى المناخ اإلسالمي المتصاعد في المنطقة العربيـة ككـل؛                . السياسي
وفي جانب آخر منه إلى تراجع القوى الوطنية واليسارية الفلسطينية في الـضفة والقطـاع، إمـا بفعـل               

جعة التي تلقتها خالياها على يد أجهـزة األمـن          االنشغال المتزايد في الساحة اللبنانية أو الضربات المو       
كما في حقبات تاريخية سابقة، أصبح االنتماء اإلسالمي، هذه المرة في تعبيـره الـسياسي،               . اإلسرائيلية

وألن اإلسالميين الفلـسطينيين الجـدد لـم        . جدار الفلسطينيين في مواجهة االحتالل والهيمنة اإلسرائيلية      
على تصورهم لفلسطين ومستقبلها، فقد بدأت بوادر انشقاق سياسي عميق فـي            يكونوا في وارد المساومة     

طالما كانت قيادة المنظمة خارج فلسطين، وكانت المنظمة الطرف الفلسطيني األوحد           . الساحة الفلسطينية 
. في حركة التفاوض العربية والدولية حول فلسطين، لم يكن النهيار اإلجماع الفلسطيني من وقـع كبيـر                

، طبقاً التفاقية أوسلو، وضع الفلسطينيين وجهاً لوجـه أمـام           1994تأسيس سلطة الحكم الذاتي في      ولكن  
انهيار إجماعهم السياسي؛ وهو األمر الذي سيتصاعد تفاقماً إلى أن يصل إلى الصدام الداخلي الـدموي،                

  .2007وانقسام حكومة السلطة الذاتية والقطاع عن الضفة في صيف 
. الدولة الفلسطينية، بأي ثمن من األثمان، لم يزل هو اإلطار المرجعي للنضال الوطني            بيد أن هدف إقامة     

وتحت الضغوط السياسية المتعاظمة، فلسطينياً وعربياً ودولياً، حتى حركة حماس، المنـافس اإلسـالمي              
تقـاء  الرئيسي لحركة فتح وقيادة السلطة ومنظمة التحرير، حاولت، على نحو أو آخر، أن تجد مساحة ال               

مع هدف الدولة الفلسطينية، مرة بطرح فكرة الهدنة طويلة المدى، ومرة بالمطالبة بدولـة علـى كافـة                  
ما يستدعي إعادة النظر في خطاب الدولة       . ، متجنبة االعتراف بالدولة العبرية    1967األرض المحتلة منذ    

ث الناجمة عـن سـيطرته      الفلسطيني، أن هذا الخطاب يصل اآلن إلى حائط مسدود، وقد تراكمت الكوار           
عندما أعلن برنامج النقـاط العـشر، فـي         . المتفردة، بحيث لم يعد من الممكن وال من الصواب تجاهلها         

صيغته الغامضة، كانت األطراف الفلسطينية الوطنية كافة تدرك أن توازنات القوى وحـسابات الواقـع               
ولم يمض وقت طويل حتى     .  والقطاع تشير إلى أن السلطة الوطنية المقصودة لن تكون أوسع من الضفة          

اليوم، واألطراف الفلسطينية المختلفة تلتف حـول       . اتضح أن هذا بالتحديد ما تطلبه قيادة منظمة التحرير        
هدف الدولة المستقلة، وخارطة القوة والواقع الملموس أسوأ بكثير من منتصف السبعينات، يبـدو هـدف                

وإن . ، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس أكثر من وهـم          1967إقامة دولة على كل المناطق المحتلة في        
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واصل الفلسطينيون اإلصرار على إقامة الدولة، فسرعان ما سيكذب الواقع الكثير مـن الوعـود التـي                 
  .يحملها دعاة هذا الهدف

خالل العقود القليلة الماضية، وصل حجـم       ) وتواطؤ فلسطينيي التفاوض  (بفعل التواطؤ الدولي والعربي     
ثمة . ستيطان اإلسرائيلي إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاهله في التفكير حول بناء الدولة الفلسطينية              اال

ما يزيد عن نصف مليون مستوطن يهودي يعيشون اآلن في شرق القدس، ضمن بلدية القدس الموسـعة                 
وقد أدى  . ا مدناً وفي المستوطنات اإلسرائيلية األخرى في الضفة الغربية؛ المستوطنات التي أصبح بعضه          

هذا التغول االستيطاني إلى اقتطاع أراض هائلة في جوار القدس، في كافة أنحاء الضفة الغربية، ولتوفير                
كما اقتطعت مساحات أخرى بفعل بناء الجدار       . طرق سريعة بين الكتل االستيطانية وقلب الدولة العبرية       

وبقبول المفاوض الفلسطيني مبدأ تبادل     . ذاتيالفاصل فوق أراضي الضفة وفي العمق من مناطق الحكم ال         
األراضي، فإن أحداً ال يعرف على وجه اليقين ما هي مساحة األرض المتبقية من الضفة إلقامة الدولـة                  
العتيدة، وإلى أي حد ستكون مناطق الضفة الغربية متصلة ببعضها البعض، وكيف سـيتحقق اتـصالها                

فاالسرائيليون يصرون على أن القدس الموحـدة       . ما هو أسوأ  ولكن خلف المشهد التفاوضي     . بقطاع غزة 
ستبقى تحت سيادتهم، وربما لن يسمح للفلسطينيين بأكثر من وجود رمزي في المدينة؛ كما يصرون على                
السيطرة على الحدود الفلسطينية األردنية في منطقة األغوار؛ على رفـض عـودة ملموسـة لالجئـين                 

ينية محدودة على أراضي دولتهم؛ ويخططون لطـرد أغلـب فلـسطينيي    الفلسطينيين؛ وعلى سيادة فلسط 
الدولة الفلسطينية المنشودة، باختصار، لن تكون إال مجرد نسخة مختصرة ومشوهة من الـضفة              . 1948
  .، وستكون، بأرضها وسمائها وشعبها، خاضعة لهيمنة إسرائيلية سياسية واقتصادية1967

ية وشعباً، أن يتوقفوا عن تجاهل الواقع وعـن التمـسك بأهـداف             على الفلسطينيين، قيادات وقوى سياس    
وإن استمرت  . الدولة الفلسطينية، كما روجت للمرة األولى في السبعينات، لم يعد لها أدنى وجود            . وهمية

القيادة الفلسطينية الحالية في السعي خلف هدف إقامة الدولة، مهما كانت التكاليف، فـإن الـثمن الـذي                  
الخيار اآلخر، بالطبع، هو إقامة دولة فلسطينية في األردن، بعـد أن            . طينيون سيكون باهظاً  سيدفعه الفلس 

في . في الحالتين، ستكون العواقب باهظة    . أصبح من المستحيل إقامة دولة قابلة للحياة في الضفة الغربية         
 سياسي حاد بـين     دولة فلسطينية بائسة الحدود والسيادة، ستتحول الجيوب الفلسطينية إلى ساحات صراع          

وفي دولـة فلـسطينية مركزهـا       . القوى الفلسطينية المختلفة، صراع تغذيه خيبة األمل وانهيار اإلجماع        
فـي كـال    . األردن، سينشب صراع أردني فلسطيني ال أول له وال آخر، يتسع سريعاً ليطال اإلقليم كله              

لتحـرر واالسـتقالل والحقـوق      الحالتين، سينتقل النضال الفلسطيني كلية من نضال وطني من أجـل ا           
  .التاريخية، إلى صراع أهلي من أجل السلطة والثروة والدور

تشهد جلسات الحوار الوطني في القاهرة تدافعاً فلسطينياً حاداً، يطال عدداً كبيراً من الملفات، من حكومة                
ء انتخابات تشريعية   الوفاق الوطني وبرنامجها، كيفية إصالح وتفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجرا          

إن أحداً ال يمكنه التهوين من ضرورة إعادة اللحمة للجسم الفلـسطيني            . ورئاسية في مناطق الحكم الذاتي    
السياسي؛ ولكن األولوية الفلسطينية الحقيقية ليست في ملفات الحوار الوطني، بل في النقـيض الكامـل                

لحقيقي للحوار الـوطني هـو تـوفير تفـويض          الهدف ا . والمباشر للهدف الذي يستبطنه الحوار الوطني     
فلسطيني وطني للرئيس عباس وفريقه من أجل مواصلة التفاوض حول الحل النهائي؛ التفـاوض الـذي                

: ولكن األولوية الفلسطينية البد أن تكون شيئاً مختلفاً تماماً        . إقامة الدولة فلسطينية  : يدور حول الهدف إياه   
خلص كلية من هدف إقامة الدولة والثمن الباهظ الذي يترتـب علـى             إفشال مفاوضات الحل النهائي والت    

  .الحركة الوطنية دفعه لتحقيق هذا الحلم البائس
  19/3/2009القدس العربي، 
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  هل يستفيد األول من تجربته السابقة؟: نتنياهو وأوباما .64
  أسعد عبد الرحمن. د

 إسرائيل أي تلك المرتبطة برفض األحزاب أثبتت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أسباب حالة التشرذم في
ومما يؤكد هذه الحالة، إحصائيا، أنه منذ تأسيس دولة إسرائيل قبل ما يزيد . فهم ضرورة إنهاء الصراع

وكذلك، .  انتخابا برلمانيا، جرت خمسة انتخابات فقط في موعدها الرسمي18 عاما، ومن أصل 60على 
ومع أن معدل .  عاما13 عاما، جرت خمسة منها خالل 46 انتخابا جرت على مدى 13في حين أن 

الوالية البرلمانية كان ثالث سنوات ونصف السنة، فإنه ومنذ اتفاقات أوسلو بات معدل عمر الحكومة أقل 
  .من عامين

والعنوان األبرز في هذه . معروف اآلن أن االنتخابات األخيرة للكنيست أفرزت تركيبة برلمانية واضحة
.  نائبا120 نائبا من أصل 65الذي يشتمل على ستة أحزاب، يضم " التكتل اليميني المتشدد"ن التركيبة كو

 نائبا على أقل 83(ولكن، بنظرة أخرى، نرى التوجهات اليمينية في الكنيست تحظى بعدد أكبر بكثير 
، أي مع 2005منذ العام " الليكود"منشق أصال عن حزب ) تسيبي ليفني(بزعامة " كديما"فحزب ). تعديل

وإذا ما قرأنا أسماء أعضاء الكنيست من .  مقعدا40" لليكود"نهاية الدورة السادسة عشرة التي كان فيها 
، أعضاء كنيست "العمل"، باستثناء اثنين فقط أصولهما من حزب "كديما"أصول ليكودية، نجد أن في كتلة 

الحقا علما بأن توجهاتهم أقرب " ديماك"، أو أنهم انضموا إلى )18حوالي (منشقون عن الليكود مباشرة 
عوزي (، هو الوزير األسبق "إسرائيل بيتنا"وإذا ما أضفنا لهؤالء نائبا من . إلى اليمين منها إلى اليسار

كان قبل سنوات المدير العام " إسرائيل بيتنا"زعيم ) أفيغدور ليبرمان(وتنبهنا إلى حقيقة أن ) لنداو
حاليا " الليكود" نائبا من 50 إلى 47الدورة البرلمانية الحالية، ما بين ، فإننا نستنتج أن في "لليكود"

وبطبيعة الحال، يضاف إلى هؤالء نواب من األحزاب اليمينية األخرى التي تمثل المستعمرين . واصال
  ".الحريديم"أو المتدينين األصوليين " المستوطنين"

مالية اصطدامه مع اإلدارة األمريكية الجديدة يطرح حزبا حاكما، بدأ السؤال حول احت" الليكود"ومع عودة 
. منحى مغايرا لسياسة خلفه) باراك أوباما(بكثافة، خاصة مع توقعات الكثيرين بأن تنحى سياسة 

، أدت مواقفه إلى توتر 1999 و1996، عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي )نتنياهو(فالمعروف أن 
الذي اعترضت إدارته على إصرار األول المضي قدما ) ل كلينتونبي(عالقته بالرئيس األمريكي وقتها 

كما وجدت اإلدارة األمريكية في حينه أن تعنت . قائمة" مستوطنات"في بناء مستعمرات جديدة وتوسيع 
فيما يتعلق برفضه القبول بقيام الدولة الفلسطينية باعثا على تأزم الوضع اإلقليمي وتقويض ) نتنياهو(

إيهود (أمام ) نتنياهو(أحد أسباب هزيمة ) كلينتون(كانت العالقة المتوترة مع إدارة و. فرص السالم
  .1999في انتخابات العام ) باراك

وسيسعى للتعاون مع إدارة ) كلينتون(تعلم من درس المواجهة مع ) نتنياهو(وفيما يرى البعض أن 
) نتنياهو(آلخر أن الصدام بين للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، يرى البعض ا) أوباما(
حتمي بالنظر الختالف األخير مع رؤى اليمين اإلسرائيلي باعتبارها عقبة رئيسية في طريق ) أوباما(و

خالل حملته االنتخابية أن قضية السالم في الشرق األوسط ستكون على أولويات ) أوباما(فقد أكد . السالم
 فعل غيره من الرؤساء األمريكيين أي االنتظار حتى قرب أجندة سياسته الخارجية، وأنه لن يفعل كما

خطوات جادة في المنطقة بعثت ) أوباما(وبالفعل اتخذ . نهاية واليته التخاذ خطوات جادة إلنهاء الصراع
كمبعوث للسالم في الشرق األوسط، ثم زيارة ) جورج ميتشل(تعيين : "على تفاؤل عديد من األطراف

 مرة في زمن قياسي، كذلك زيارة وفد من الكونجرس بقيادة رئيس لجنة األخير للمنطقة أكثر من
إلى قطاع غزة بعد الحرب، وأخيرا وليس آخرا ) جون كيري(العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ 

، وزيارتها لكل من "في مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزة) هيالري كلينتون(مشاركة وزيرة الخارجية 
  .وإسرائيل وغيرهماالسلطة الفلسطينية 
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رئيس مركز سابان لسياسة الشرق األوسط بمؤسسة بروكينجز في مقالة نشرت في ) مارتن إنديك(ويرى 
) نتنياهو(أن الوضع الراهن الناجم عن انتخاب ": "الهيرالد تربيون الدولية"فبراير الماضي في /  شباط24

لشرق األوسط وذلك لثالثة أسباب، أولها األداء ال ينبغي اعتباره نهاية لحل الدولتين وخيار السالم في ا
، وهو ما يعني عدم إمكانية تجاهله بالنظر لضعف األغلبية التي يحظى بها "كاديما"القوي الذي ظهر به 

نفسه في عدم الخضوع لسيطرة ) نتنياهو(أما السبب الثاني فيرجع إلى رغبة . في الكنيست) نتنياهو(
عه نحو استمرار التوسع في بناء المستوطنات ووقف جهود السالم، األمر األحزاب اليمينية التي قد تدف

) أوباما(وآخرها إمكانية تقارب توجهات ). كلينتون(الذي قد يدفعه لصدام مشابه للذي حدث مع إدارة 
الذي يرغب في تقديم تنازالت " إسرائيل بيتنا"زعيم حزب ) أفيجدور ليبرمان(من خالل ) نتنياهو(و

ن في الضفة الغربية وبعض أحياء القدس مقابل الحفاظ على إسرائيل كدولة لليهود، وإبقاء للفلسطينيي
إن إسرائيل بيتنا حزب ): "انديك(وإضافة إلى ذلك، يضيف ". السيطرة على الكتل االستيطانية في الضفة

  ".علماني، ومن ثم فهو يعارض عديدا من سياسات األحزاب الدينية في إسرائيل
والحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة ) أوباما(لى طبيعة العالقة المنتظرة بين إدارة إن الوقوف ع

فيما يتعلق بالسالم في الشرق األوسط يقتضي النظر إلى احتماالت السالم في المنطقة ككل، ) نتنياهو(
ير الزمالء كب) ستفين كوك(والذي تقع في قلبه األزمة مع إيران والسياسة األمريكية نحوها، وقد صرح 
فبراير الماضي /  شباط19لدراسات الشرق األوسط بمجلس العالقات الخارجية، في ندوة نظمت في 

في مؤتمر المانحين ) كلينتون(مشاركة "، أن "ماذا اآلن؟ الطريق أمام حكومة إسرائيل الجديدة"بعنوان 
، حين أدى غياب 2006لدرس حرب لبنان عام ) أوباما(إلعادة إعمار غزة تشير إلى إدراك إدارة 

كذلك فإن هناك احتمال استئناف . الواليات المتحدة عن ساحة إعادة التعمير إلى توسع النفوذ اإليراني
للمفاوضات مع سوريا من خالل الوساطة التركية، والتي توقفت منذ الحرب على غزة، خاصة ) نتنياهو(

األولى للوزارة في ) نتنياهو(ا خالل رئاسة أن المفاوضات السرية مع سوريا كانت قد حققت تقدما ملموس
  ".إسرائيل

خاصة مع تأكد فشله في تشكيل حكومة )  نجح في تشكيلها-حقا–إن هو " (نتنياهو"إن تشدد حكومة 
لذا، فإنه من . وسط، قد يدفع المنطقة في اتجاه آخر يشهد مزيدا من التأزم خاصة على الساحة الفلسطينية

) بوش(أكثر فعالية من ذلك الذي مارسته إدارة ) أوباما(لذي تمارسه إدارة المنتظر أن يكون الضغط ا
التي فشلت في إقناع الحكومة اإلسرائيلية باتخاذ أية مواقف إيجابية حتى في مسألة المستعمرات 

رغم إعالنها االعتراض على السياسة اإلسرائيلية في هذا الشأن، مع إدراكنا لحقيقة كون " المستوطنات"
في " تسوية تاريخية"معاكسة ستتوجه إلضعاف إسهام اإلدارة األمريكية الجديدة في صنع ضغوط 
  .وتبقى النتائج مرهونة بتطورات المستقبل. المنطقة

  19/3/2009الشرق، قطر، 
  

  مخرج سياسي لنتنياهو .65
   آلوف بن-" هارتس"

ق وهو يبدأ فترة واليته كمشبوه في       الساحة السياسية تسد عليه المنافذ واآلفا     . بنيامين نتنياهو يواجه مشكلة   
الذكريات السيئة من العقد الماضي والمواقف التي طرحها في الحملـة االنتخابيـة             . نظر االسرة الدولية  

ومعارضته للدولة الفلسطينية وتوجهه الظاهر لحكومة اليمين يعزز صورته كمحافظ متطرف يصر على             
 افيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية سيرسخ هذه الـصورة         تعيين. السير عكس المواقف المعتادة في العالم     

خالل جولته التي سيجريها بعد االنتصار في عواصم العالم، سيحاول نتنياهو اقناع القادة هناك بأن               . فقط
سيقول لهم الرئيس الجديد ويذكرهم بأنهم لم يصدقوا شـارون          '' انتظروا وستروا ''يعطوه اعتمادا للتحرك    

شارون احتاج الكثر   .  ولكنه فاجأهم وقام باخالء المستوطنات     -'' تنازالت مؤلمة ''ن  ايضا عندما تحدث ع   
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من سنة وستة زيارات لواشنطن حتى يقنع جورج بوش بتأييده ، وقد وصل لفك االرتباط فـي واليتـه                   
 او  براك اوباما يتوقع من اسرائيل ان تنخرط في النظام االقليمي الجديد الذي يحـاول بنـاءه               . الثانية فقط 

 وعـد   -:منذ انتخابه ارسل ثالثة اشارت ايجابيـة للقـدس        . على االقل عدم عرقلته والوقوف في طريقه      
بسبب قراراته المتوقعة ضد اسرائيل وما زالت       '' 2 -دربن  ''بالحفاظ على الدعم العسكري وقاطع مؤتمر       
ولكـن  . الثسياسة بوش تتواصل في هذه الحـاالت الـث        . ادارته مصرة على رفض التحدث مع حماس      

نتنياهو يريد اكثر من ذلك خالل لقائه مع اوباما سيحاول اقناعه بايقاف تقدم المشروع النووي االيرانـي                 
هو سيقول للرئيس االمريكي بأن التاريخ سيحاكمه وفقـا         . في الفترة االخذة في التناقص التي بقيت لذلك       

هز للقيام به في المقابل؟ ليـست هنـاك         وعندها سيسأل اوباما عما هو جا     . لمعالجته للموضوع االيراني  
  .وجبات مجانية في السياسة ونتنياهو المجرب يعرف ذلك

ما الذي يمكنه ان يفعله؟ الحد االدنى المطلوب منه سيكون اخالء البؤر االستيطانية واالعالن عن تجميد                
قيام ائتالف نتنيـاهو    من الصعب تخيل    . الذي وعد به  '' للسالم االقتصادي ''البناء في المستوطنات اضافة     

نتنياهو سيحاول تضييع الوقت علـى      .  حتى ان رضيت لفني وانضمت     -باالعالن عن ايقاف االستيطان     
او االدعاء المحق بأن حكومة اليسار برئاسة اولمرت وباراك لم تخلي البؤر االستيطانية             '' بلورة السياسة ''

داث الحدودية مع غزة وظهرت اسرائيل       خصوصا ان تواصلت االح    -ولكن العالم سيرفض االصغاء له      
ائتالف نتنياهو اليميني سيكون راسخا وسيحافظ على بقائـه طالمـا           . مرة اخرى كطرف عنيف ومذنب    

لذلك هو يحتاج لخطوة تظهر على انها انطالقة سياسية من دون اخالء اي مستوطن مـن                . اكتفى بالكالم 
بامكان نتنياهو ان يسير ابعد مـنهم وان        . ر له المخرج  مبادرة السالم العربية التي رفضها سلفه توف      . بيته

يصرح عن ان المبادرة العربية هي فرصة غير مسبوقة لرص الصفوف في مواجهة التهديـد االيرانـي                 
والمتطرفين في المنطقة وانها تضمن السرائيل للمرة االولى انهـاء الـصراع والتطبيـع التـام مقابـل              

  .التنازالت المطلوبة منها
هـذه  .  يقول حكومته مستعدة للتحدث عن اي طرف في المنطقة على اساس المبـادرة العربيـة               عليه ان 

  .المعزوفة ستروق لمسامع اوباما
بامكانه ان يضيف عليها تحفظ كما فعل شارون في         . نتنياهو غير ملزم بقبول المبادرة العربية كما وردت       
 -يلتف علـى مطالـب الجامعـة العربيـة          وحتى  . خريطة الطريق التي تقود نحو االستقالل الفلسطيني      

 سـيكون   -'' حق العودة لالجئـين   ''االنسحاب لخطوط حزيران بما فيها القدس، واالعتراف الضمني بـ          
ضـمان مـستقبل    : التي ترتكز على مبـدأين اثنـين      '' مبادرة السالم االسرائيلية  ''عليه ان يرد عليها بـ      

بامكانه ان يدعي ان هذه ليست مطالب يمينية ال         .  للدفاع اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وحدود قابلة     
  .اساس لها

  . المقبول على العرب ايضا242الحدود القابلة للحماية وردت في قرار 
القول بان الالجئين لن يعودوا السرائيل وانما لفلسطين المستقبلية يظهر فـي رسـالة بـوش لـشارون                  

  .ة واكثر ابهاماقضية القدس ستستوجب طرح صيغة خالق. الشهيرة
ان أعلن عن تأييده للمبادرة العربية وارفق تصريحه هذا بخطوات مثل فتح المعابر واإلبطـاء الهـادىء                 

 سيكون بامكان نتنيـاهو ان يفـوز باعتمـاد          -للبناء في المستوطنات واستئناف المفاوضات مع سوريا        
سيكون هنـاك   : لن ينتحر بسبب ذلك   ائتالفه  . دبلوماسي ايجابي على االقل حتى تظهر الصورة في ايران        

اال ان الخطة ستمر فـي      '' خريطة الطريق ''جدل قوي في الحكومة مثلما حدث في حكومة شارون حول           
  .هذا مخرجه. الحكومة وستحافظ هذه الحكومة على بقاءها

  19/3/2009الرأي، األردن، 
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