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  30  :كاريكاتير
***  

  
   ويواجه احتمال االنشقاق في حزبهباراك يؤيد االنضمام لحكومة نتنياهو .1

اإلسرائيلي بزعامة وزير الدفاع إيهود باراك إلى الحكومة " العمل"ينذر احتمال انضمام حزب  -الناصرة
بنيامين نتانياهو على تشكيلها، بانشقاق في الحزب على خلفية " ليكود"اإلسرائيلية التي يعمل زعيم 

ومة اليمينية والشراكة مع الحزب اليميني المتشدد معارضة أكثر من نصف نوابه دخول هذه الحك
  .بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي اتفق معه نتانياهو على تسليمه حقيبة الخارجية" إسرائيل بيتنا"

من أجل البقاء على كرسي وزير " الزحف على بطنه"واتهم نواب معارضون لالنضمام زعيم الحزب بـ 
وقالت النائب شيلي يحيموفتش لإلذاعة العسكرية أمس إن . حائطالدفاع ضارباً بمصالح الحزب عرض ال

سيخنق الحزب ويقضي على احتمال أن يشكل بديالً حقيقياً "إصرار باراك على االنضمام إلى الحكومة 
  ".سيكون مهيناً لهذا الحزب العريق"وأضافت أن جلوس العمل في حكومة نتانياهو ". في الحكم

 اشتراكية ديموقراطية تتعارض ورؤية نتانياهو االقتصادية والبيت لحزبنا رؤية"وشددت على أن 
وهددت بأنه في حال أقر ". الحقائب الوزارية ليست كل شيء... اليهودي، فكيف يمكن أن نلتقي معاً

وقال النائب أوفير بينيس . الحزب االنضمام إلى الحكومة فإنها ستعمل على اختيار قيادة جديدة للحزب
 نائبا قدرة على التأثير على الحكومة 13مع " العمل"ضاً االنضمام، إنه لن تكون لحزب الذي يعارض أي

  ".وإذا انضممنا إلى الحكومة، سنمنح نتانياهو الشرعية إضافة إلى دعم نقابة العمال له"من داخلها 
ته وكان باراك أقر، بعد نفي متواصل، بأنه أجرى اتصاالت سرية مع نتانياهو لالنضمام إلى حكوم

ثاء المقبل وطلب من األمين العام للحزب ايتان كابل استدعاء اللجنة المركزية للحزب لالنعقاد الثال
إلى الرئيس ) اليوم(والتصويت على طلبه االنضمام إلى الحكومة، ما دفع بالتالي نتانياهو إلى التوجه 

  .لحكومة يوماً أخرى إلتمام مهمة تشكيل ا14اإلسرائيلي شمعون بيريز بطلب منحه 
" العمل"وكشفت وسائل اإلعالم العبرية أن االتصاالت بين نتانياهو وباراك أثمرت اتفاقاً يقضي بمنح 

خمس حقائب وزارية، في مقدمها حقيبة الدفاع، إضافة إلى منصبي نائب وزير، ما يعني أن المرشحين 
في حشد تأييد زعيم نقابة كذلك، نجح باراك . للتوزير سيدعمون موقف باراك باالنضمام إلى الحكومة

العمال عوفر عيني لخطوته، على أن يلقي األخير كلمة أمام اللجنة المركزية يشرح فيها أهمية مشاركة 
  .في الحكومة المقبلة في ظل األوضاع االقتصادية التي تعصف بإسرائيل" العمل"

ي حكومة نتانياهو بداعي أن في موقفهم الرافض المشاركة ف" إعادة النظر"ودعا باراك أعضاء حزبه إلى 
التحديات في المجاالت األمنية والسياسية واالجتماعية التي تواجهها إسرائيل تستدعي من حزب العمل "

مصلحة الدولة أوالً، وبعد ذلك "وأضاف أن ". أن يعيد النظر جدياً في العرض الذي قدمه نتانياهو
  ".مصلحتنا، وال توجد لدينا دولة أخرى احتياطية

التقيت كبار القتلة : "جم في شدة منتقدي االتصاالت التي أجراها مع نتانياهو، ودافع عن األخير قائالًوها
محظور ترك "وتابع أنه ". في منظمة التحرير الفلسطينية، فهل نتانياهو هو األسوأ بين أعداء الشعب؟

ية المواطنين اإلسرائيليين غالب"وأشار في بيان صادر عن مكتبه إلى أن ". األمور بيد اليمين المتطرف
  ".وناخبي حزب العمل يريدون مشاركة الحزب في قيادة البالد

ايتان كابل لالجتماع به بهدف ثنيه عن معارضة دخول " العمل"من جهته، أجرى نتانياهو اتصاالً بأمين 
ت قبل ستة وتناول معلقون بتهكم تصريحات باراك المتضاربة منذ انتهاء االنتخابا. الحزب في الحكومة

  .أسابيع
  20/3/2009الحياة، 
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  منظمة والملف األمنيال الحوار مازال متعثراً وتعترضه مشكلة الحكومة والدخول في :عبد ربه .2
 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد: وكاالت واليوسف الشايب -عواصم 

قال إن الحوار تعترضه مشكلة الحكومة و، زال متعثراًربه أمس، إن الحوار الجاري في القاهرة ما
ربه، أمس ملف الحوار  وتناول عبد .والتزاماتها، وآلية الدخول في منظمة التحرير والملف األمني

والمشاكل التي تعترضه ورؤية منظمة التحرير لألمر، في مقر ديوان الرقابة المالية واإلدارية، ضمن 
   .بة والتدقيق في المؤسسات الفلسطينيةبرنامج لتنمية وتعزيز الرقا

ربه أن منظمة التحرير والسلطة تميالن لحل المشاكل بصورة تدريجية إلشاعة جو من  وأوضح عبد
التفاؤل، وضد ربط جميع القضايا مع بعضها البعض لصعوبة الوصول لحل كافة قضايا الحوار مرة 

  .واحدة
مأزق إما كل شيء أو ال شيء، داعيا للتوافق على ربه أن المنظمة ال تريد الدخول في  وأكد عبد

حكومة، من دون الدخول في صراع على الحصص، مهمتها إعادة إعمار غزة، ورفع الحصار عن 
  .الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، والتحضير النتخابات في موعدها الدستوري

 مواقف المنظمة وإال ستصبح على هذه الحكومة أن تكون ابنة منظمة التحرير، أي تتبنى"وأضاف 
عاجزة عن تنفيذ المهام المطلوبة منها، ألنها ستحاصر منذ اليوم األول، مشيرا إلى ضرورة عدم خسارة 
العالم وتضامنه في تشكيل أي حكومة، ألننا إذا خسرنا العالم تصبح عزلتنا مضاعفة، ألن كسب العالم أو 

   ".خسارته توازي كسب الحرب أو خسارتها
ربه إلى ضرورة التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير لتتمكن من مواجهة مواقف رئيس  عبدولفت 

ية القادمة بنيامين نتنياهو الرافضة لالعتراف بحل الدولتين والرافضة للقرارات سرائيلالحكومة اإل
ية تريد رائيلإسالدولية، وال تعترف بشرعية حقوق الفلسطينيين، وغير ذلك هو هدية مجانية ألية حكومة 

ربه أن موقف  وأوضح عبد .أن تتنصل من أي التزام وضغط دولي، كما تهدد إمكانيات إعمار غزة
، إسرائيلحماس مازال يرفض قبول الحكومة والتزامها ببرنامج منظمة التحرير، بحجة االعتراف ب

 أن المنظمة ال مع من تتفاوض حماس بشأن األسير شاليط؟، هل تتفاوض مع أشباح؟، مؤكدا"متسائال 
، وتتحمل هي العبء كله، ولكن إسرائيلتريد من أي فصيل في منظمة التحرير أو خارجها االعتراف ب

  ".على الحكومة االلتزام ببرنامج منظمة التحرير، ألن هناك فرقا بين برامج األحزاب وبرامح الحكومة
  20/3/2009الغد، األردن، 

  
   الضفةفلسطيني باعتقال قيادة حماس فيد يتند .3

  اعتقلتيةسرائيلاإل السلطات  أن محمد يونس، رام اهللانقالً عن مراسلها في 20/3/2009الحياة، نشرت 
 قررت "سلسلة وسائل ضغط جديدة" عددا من ابرز قيادات حركة حماس في الضفة الغربية ضمن أمس

 الجندي إطالقو، األسرىانتهاجها إلجبار الحركة على التراجع عن شروطها في شأن صفقة تبادل 
  .شاليط غلعاد األسير

 لن تؤثر على موقفها، اإلجراءات هذه إن ،بيان حمل اسم نواب الحركة في الضفةفي  لكن حماس قالت
هذه االعتقاالت تعبر عن فقدان " إنوقالت في بيان رسمي . شاليطوعلى الشروط التي وضعتها إلطالق 

ن االحتالل يظن انه إبيان الوقال  ."ذي حصل بسببهاالحتالل أعصابه بعد فشل صفقة تبادل األسرى ال
 سابقة اشد أساليب فشل إلى، مشيرا "سيحقق ما لم يحقّق عن طريق التباحث والتفاوض" اإلجراءاتبهذه 

وطالب نواب حماس السلطة  .شاليط نائبا ومئات الناشطين اآلخرين عقب اسر 40من ذلك مثل اعتقال 
اإلفراج عن جميع المعتقلين في سجونها كرسالة لالحتالل تؤكد "عتقاالت بـالفلسطينية  بالرد على هذه اال

  ."له أننا شعب واحد يقف صفاً أمام كل أشكال الصلف والعنجهية
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 حماس ال تتأثر بذلك، ولو كانت كذلك لتأثرت أنالتجربة بينت ": "الحياة"وقالت النائب منى منصور لـ
:  وأضافت."شاليط اسر أعقبت ومن االجتياحات التي  المجلس التشريعي،أعضاءمن اعتقال ثلث 

 حماس بعد هذه أن، واعتقادي األسرى ستفيدها في صفقة تبادل اإلجراءات واهمة بأن هذه إسرائيل"
  ." في مطالبهاأكثر ستتشدد اإلجراءات

خطف سلطات االحتالل " ردينة ما اسماه أبووفي السلطة الفلسطينية، دان الناطق الرئاسي نبيل 
يا لتخريب حوار المصالحة إسرائيلتدخال "، واعتبره "ي عدداً من  نواب المجلس التشريعيسرائيلاإل

 سالم فياض اعتقال قادة حماس، وقال في بيان .كما دان رئيس الوزراء د ."الفلسطينية الدائر في القاهرة
، "ن التوتر وعدم االستقرار المرفوضة من السلطة الوطنية ال تؤدي إال إلى مزيد ماإلجراءاتهذه " إنله 

 إطالق األسرى وكل أعضاء المجلس التشريعي إسرائيلالتدخل إللزام "مطالباً المجتمع الدولي بـ
وقال انه . "ية واالعتقاالت للمواطنين الفلسطينيينسرائيلالمعتقلين لديها فوراً، ووضع حد لالجتياحات اإل

  ."مل مع المواطنين الفلسطينيين كرهائن لسياستها التعاإسرائيلال يمكن القبول بوضع تواصل فيه "
حكومة المقالة اعتبرت حملة ال  ورام اهللا أنغزةمن  19/3/2009 وكالة قدس برس،وأضافت 

االعتقاالت بأنها تهدف للضغط على فصائل المقاومة حول صفقة تبادل األسرى، مناشدة المجتمع الدولي 
وقال محمد فرج  .ضد الشعب الفلسطيني" المجزرة" بـللضغط على الدولة العبرية لوقف ما أسمته

 ".إن االحتالل يشن حرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني وعلى قياداته: "الغول، وزير العدل واألسرى
 قوى المقاومة إلى أن تبقى ثابتة على مواقفها وأن ،"قدس برس" في تصريح خاص لوكالة ،ودعا الغول

  .ي وأن ال تتراجع عن مطالبهاإسرائيلبتزاز أو ضغط تتمسك بها وأن ال تخضع ألي ا
وحملت كتلة التغير واإلصالح البرلمانية الدولة العبرية تبعات التصعيد الخطير وعمليات االعتقال بحق 
قيادات ونواب حماس في الضفة، وشددت على ضرورة أن يتحمل الوسيط المصري مسؤولياته في 

 وأكد مشير المصري أمين سر الكتلة على أن الهجمة  .شل الصفقةكشف الحقيقة وتحديد الطرف الذي اف
ية رخيصة إسرائيلية التي طالت قادة ونواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية هي محاولة سرائيلاإل

اتهم النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية كما .البتزاز الحركة وأثبتت وستثبت فشلها
ي بأنها تحاول مرة أخرى عرقلة قيام وحدة وطنية فلسطينية مثلما سرائيلية، سلطات االحتالل اإلالفلسطين

 من خالل إفشالها صفقة تبادل األسرى وشنها حملة اعتقاالت ضد النواب والقيادات 2007فعلت في عام 
  .الفلسطينية

  
  السلطة تدين إجراءات االحتالل ضد القدس .4

هدم عشرات البيوت الفلسطينية في القدس " إسرائيل"سطينية، أمس، قرار دانت الرئاسة الفل: )ب.ف.أ(
ودان نبيل  .من المدينة المقدسة" حملة تطهير عرقي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني"الشرقية واعتبرته 

التصعيد غير المسبوق الذي تمارسه حكومة االحتالل وما يسمى بلدية القدس ضد " ردينة في تصريح أبو
 العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة من خالل هدم عشرات المنازل وإقرار هدم عشرات الوجود
إن "ليس أقل من حملة تطهير عرقي منظمة، واجتثاث لهذا الوجود مضيفاً "ووصف القرار بأنه  ".أخرى

عهم من الحملة المسعورة التي تقوم بها بلدية االحتالل بقصد تهويد المدينة وطرد ابناء شعبنا واقتال
  ".مدينتهم

  20/3/2009الخليج، 
  

  مسألة المياه ال يمكنها انتظار اتفاق سالم: عباس .5
 دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رسالة في المنتدى العالمي للمياه .):ب.ف.ا( –اسطنبول 

 اتفاق رامإب الفلسطينية بسرعة بدون انتظار األراضي تسوية قضية المياه في إلى أمسفي اسطنبول 
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 الوضع ليس إنوقال عباس في الرسالة التي تالها رئيس سلطة المياه الفلسطينية شديد العتيلي  .للسالم
 تسحب من أن مسألة المياه يجب أنالفلسطينيون يرون منذ فترة طويلة . فقط غير عادل لكنه غير مفيد

يضطروا النتظار توقيع اتفاق  أال ان الفلسطينيين يجب وأضاف. آليات النزاع وخصوصا هذا النزاع
  . يسمح لهم باستخدام جزء مشروع من مواردهم المائيةأنسالم قبل 

  20/3/2009الرأي، األردن، 
 

   موقعهإلى الوقائي السابق في غزة األمن مدير جهاز إعادةعباس يقرر  .6
ائي في قطاع  الوقاألمن مدير جهاز إعادةقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس  : وليد عوض-رام اهللا 

 .2007 يونيو عام / موقعه الذي نحاه عنه عقب سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيرانإلىغزة 
 لمنصبه وإعادته عميد إلى مرسوما رئاسيا يتم بمقتضاه عودة رتبة يوسف عيسى األربعاءواصدر عباس 

 عيسى منصب نائب وتضمن المرسوم ان يشغل العميد . الوقائي في قطاع غزةاألمنكمدير عام لجهاز 
  . الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزةاألمنمدير عام جهاز 

 إلى قرار تنزيل رتبة العميد محمد محمود المصري إلغاءوجاء في المرسوم الرئاسي قرار ينص على 
 رتبة عميد بالرتبة والراتب واعتبار المرسوم إلى وإعادته للتقاعد، وإحالته من منصبه وإعفائهمقدم 
  .1/3/2009ابق كأنه لم يكن اعتبارا من الس

 الوقائي في األمنكما ونص المرسوم على قرار يلغي تنزيل رتبة العميد يوسف عيسى مدير عام 
 رتبة العميد بالرتبة والراتب واعتبار المرسوم كأنه لم إلى وإعادته رائد، إلى ، غزة،المحافظات الجنوبية

  .1/3/2009يكن اعتبارا من 
  20/3/2009ي، القدس العرب

  
   الحكومة اللبنانية تطلب استكمال الحوار مع الفصائل الفلسطينية:منظمة التحرير .7

كشفت مصادر قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أن الحكومة اللبنانية أبلغت جهات : دمشق
 في لبنان، لبحث رسمية فلسطينية رغبتها في استكمال الحوار بينها وبين ممثلي الفصائل الفلسطينية

مسائل السالح الفلسطيني خارج المخيمات، وتنظيم العالقة بين الحكومة اللبنانية والفصائل والقوى في 
المخيمات، ووضع تصورات لمعالجة األوضاع االجتماعية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين الذين يحملون 

  .تذاكر إقامة مؤقتة في لبنان
  20/3/2009الخليج، 

  
  ياً تسلل إلى أريحاإسرائيلأمن السلطة تسلّم االحتالل أجهزة  .8

ياً إسرائيل، )19/3( سلمت أجهزة األمن، الخاضعة إلمرة السلطة الفلسطينية، مساء يوم الخميس :الناصرة
وقالت  .بعد أن تسلل إلى مدينة أريحا، لسلطات االحتالل، وذلك في إطار التنسيق األمني بين الجانبين

 إن أجهزة األمن الفلسطينية قامت باعتقال المستوطن اليهودي بعد أن تسلل إلى أريحا، اإلذاعة العبرية
  .، مشيرة إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً معه"عن طريق الخطأ"ي الرسمي، سرائيلرغم قرار المنع اإل

  19/3/2009 قدس برس،
  

  شنطن الخالفات تراوح مكانها في حوار القاهرة بانتظار عودة عمر سليمان من وا .9
نبيل شعث إرجاء جلسات الحوار إلى األسبوع " فتح"عزا القيادي في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

وقال إن . المقبل، إلى إرجاء رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان عودته من واشنطن أربعة أيام
وروبا والواليات المتحدة كال من الوزير سليمان ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط توجها إلى أ
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ورأت الوفود أن ال تنتظر في ... ليحشدا أكبر دعم دولي للحكومة االنتقالية التي سنشكلها بتوافق وطني"
القاهرة طوال هذه الفترة، وفضلت أن تعود لتتشاور مع قياداتها وترى عائالتها إلى حين عودة الوزير 

  ".سليمان
لالستماع إلى الشروط المقبولة بالنسبة " مع سليمان فور عودته وأشار إلى أن قادة الفصائل سيجتمعون

إلى الحكومة المرتقبة، حتى يمكن أن تقوم بمهماتها، وعلى رأسها كسر الحصار إلعادة اإلعمار، إضافة 
أجواء الحوار كانت إيجابية للغاية، "ولفت إلى أن ". إلى المهمات األخرى التي تم التوافق في شأنها

ما تحقق انجاز على صعيد "، معتبراً أن " كثير من القضايا العالقة لحلحلة عقد كثيرةوجرت معالجة
  ".المصالحة والتوافق الوطني ونأمل في أن تكتمل الجهود بإنجاز حقيقي يتوج باتفاق مصالحة

كنت آمل في أن ": "الحياة"وقال رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري الذي يقود وفد المستقلين لـ 
وصل إلى اتفاق خالل جولة الحوار هذه، لكن يبدو أن األخوة في وفد حماس في حاجة إلى مزيد من نت

  ".اتخاذ القرار يتطلب إجماعاً داخل الحركة وموافقة على مستوى قيادي رفيع"ورجح أن ". التشاور
لقضايا العالقة الحوار قطع شوطاً كبيراً في كثير من ا"إسماعيل رضوان أكد أن " حماس"لكن القيادي في 

وال يمكن إغفال اإلنجازات التي تحققت سواء في الملفات أو في التفاصيل وفي التوافق على مهمات 
هناك قضايا ذات "غير أنه أقر بأن ". الحكومة االنتقالية المقبلة، أو في لجان المنظمة واألجهزة األمنية

يادية الجماعية لمختلف القوى، ومن ثم تم رفع طابع سياسي بامتياز تتطلب قراراً سياسياً من الهيئات الق
وأكد ". جلسات الحوار الستكماله بعد إجراء مشاورات مع مرجعيات هذه القوى في شأن عدد من القضايا

  ".إصرار وحرص الحركة على ضرورة إنجاح الحوار"
إقحام "، منتقداً "وبةهناك قضايا تحتاج إلى أج"جميل مجدالوي إلى أن " الجبهة الشعبية"وأشار القيادي في 

الجبهة مع "لكنه شدد على أن ". الحكومة االنتقالية في الشأن السياسي المتعلق بمنظمة التحرير وبرنامجها
كل الضوابط التي ال تحدث أي التباس بين صالحيات اإلطار القيادي الموقت لحين إجراء انتخابات 

، وبين مرجعية منظمة 2005ق القاهرة مجلس وطني فلسطيني، وهي الصيغة التي انبثقت عن اتفا
 ".ولكل إطار اختصاصاته. التحرير الفلسطينية

  20/3/2009الحياة، 
  

  وفود الفصائل ستعود إلى القاهرة الستئناف الحوار من حيث توقّف: بركةعلي  .10
أفاد علي بركة نائب ممثل حركة حماس أن الحوار الفلسطيني في القاهرة وصل مرحلةً متقدمـةً                : دمشق

بقيت هناك بعض القضايا الرئيسية العالقة؛ ما دفع وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة فـي المباحثـات                و
ستعود إلـى القـاهرة ثانيـةً       "إلى العودة إلى مرجعياتها للتشاور، مؤكّدا في الوقت نفسه أن هذه الوفود             

  ".الستئناف الحوار من حيث توقّف
ـ      إن مـن أبـرز     ) 3-19(اليوم الخمـيس    "  الفلسطيني لإلعالم  المركز"وقال بركة في تصريحٍ خاص ل

ما زال مصرا علـى     " فتح"وفد حركة   "، موضحا أن    "برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة   "القضايا العالقة   
" حمـاس "، كما أشـار إلـى أن حركـة    "أن تلتزم الحكومة الجديدة بالتزامات منظَّمة التحرير الفلسطينية       

 هذه اإلشكالية يتجلَّى في اعتماد برنامج حكومة الوحدة الوطنية السابقة الـذي اتفـق               طرحت مخرجا من  
  ".م2007عليه في مكة عام 

تمثّلت الضغوط في تهديد وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون السيد محمود عبـاس             : "وقال بركة 
تعامل مع حكومة فلسطينية ال تلتزم بشروط       أثناء زيارتها األخيرة إلى رام اهللا بأن اإلدارة األمريكية لن ت          

  "".الرباعية الدولية"
  19/3/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  إلطالق شاليط سيخفف من شروطنا أن ترؤس نتانياهو الحكومة يون ظنواسرائيل اإل:حمدان .11
وافقوا على أعداد يين سرائيل إلى أن اإلصفقةأسامة حمدان عدم إبرام " حماس"عزا القيادي في : القاهرة

لم يكن هناك عرض حقيقي، وكان ": "الحياة"وقال لـ ". ثم تراجعوا عن كل ذلك"وأسماء وآلية محددة 
تراجعوا إلى الوراء وكانوا يتحدثون عن أفكار ولم يتكلموا ... هناك خلل في كل ما تم االتفاق في شأنه

في شأن األسرى، مشيراً إلى أن وفد لم تعلن انتهاء المفاوضات " حماس"وشدد على أن ". عن صفقة
  .التفاوض ما زال موجوداً في القاهرة

يظنون أن ترؤس : "، وقال" الخاطئةإسرائيلقراءة "ي إلى سرائيلوعزا حمدان التراجع في الموقف اإل
نتانياهو الحكومة سيجعلنا نقبل بأي عرض ونتخلى عن مواقفنا ومطالبنا التي يعلمونها جيداً خشية من أن 

" حماس"وشدد على أن ". ون نتانياهو متشدداً، وأن فرصتنا هي في إبرام الصفقة في عهد أولمرتيك
  .متمسكة بمطالبها ولم تغيرها أو تتراجع عنها سواء في ظل حكومة يترأسها أولمرت أو غيره
  20/3/2009الحياة، 

  
  لجانبينتنسيق بين أجهزة أمن السلطة واالحتالل العتقال من يفرج عنه من ا: حماس .12

ي، تقوم باعتقال سرائيلإن سلطات االحتالل اإل" في بيان صادر عنها  حماسقالت حركة: نابلس
تدحض "، مشيرة إلى أن هذه االعتقاالت "أنصارها، بعد أن يفرج عنهم من سجون السلطة الفلسطينية

لم يحتجزوا على وتكذب اإلدعاءات التي تروجها األجهزة األمنية وحكومة فياض بأن المختطفين لديها 
دليل دامغ بأنهم يعانون األمرين من قبل "، موضحة أن اعتقاالت قوات االحتالل لهم "خلفيات سياسية

االحتالل والسلطة المتعاونة معه بسبب انتماءاتهم التي لم يتم التفاوض يوماً عليها ألجل أن يشملهم عوف 
  .، كما قالت"عام

  19/2/2009قدس برس، 
  

  لف االعتقال السياسي يهدد الحوار م :رضوانإسماعيل  .13
ـ          قال: أسماء عطا اهللا   - غزة " فلـسطين " الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في حديث ل

وأضـاف   ". إن االعتقاالت تمثل قنبلة موقوتة في وجه الحوار والجهود الحثيثة لتحقيق التوافق الوطني            :"
حالي؛ ألن األجهزة األمنية التابعة لسلطة عبـاس لـم توقـف            إن هذا الملف لم يتم إغالقه في الوقت ال        :"

وأشار إلى أن أي اشتراطات في حـل هـذا الملـف            ". عمليات االعتقال ومالحقة قيادات حركة حماس     
  .مرفوضة من قبل حركته، مشددا على ضرورة حسم األمر وطي الملف؛ ألنه يهدد جهود المصالحة

  20/3/2009صحيفة فلسطين،   
  

  معتقالت االحتالل" تبييض"يين لـ إسرائيل بأسر جنود حماس تهدد .14
خيـار اختطـاف    "قال القيادي في الحركة مشير المـصري        :  محمد الرنتيسي، وكاالت االنباء    -رام اهللا   

اعتقال نـواب   "، مضيفا إن    " الجنود هو الخيار الكفيل بتبييض السجون بعد ان فشلت الخيارات االخرى          
 على النواب المعتقلين في سجون االحتالل يفتح الباب أمام احتماالت عدة            من الحركة وممارسة انتهاكات   

  ".من بينها ثورة لألسرى واحتماالت المساس بحياة شاليط
 20/3/2009الدستور، 

  
    عقد المؤتمر السادس للحركة تمهيدا ل األسبوع المقبلتحضيرية فتح تجتمع بعّمان .15

ح إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة ستعقد         قالت مصادر في حركة فت     : محمد النجار  - عمان
اجتماعا لها األسبوع المقبل في العاصمة األردنية عمان في سياق تحضيراتها لعقـد المـؤتمر الـسادس                 
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وكشف عضو المجلس الثوري لفتح وعضو اللجنة التحضيرية خالد مسمار للجزيـرة نـت أن                .للحركة
ترتيبات لعقد المؤتمر ومكانه إضافة إلى األسماء التي ستدعى إليـه           اجتماع اللجنة المقبل سيبحث آخر ال     

  . عضو من الحركة1500 و1000المتوقع أن تبلغ ما بين 
وأضاف أنه سيتم خالل االجتماع تسلم األسماء المشاركة في المؤتمر من مختلف أقاليم الحركة، ومن ثم                

من أعضائها في القاهرة ضمن وفـد الحركـة         عقد اجتماع للجنة التحضيرية الموسعة التي يوجد العديد         
  .المشارك في الحوار الوطني الفلسطيني

نيسان المقبل إذا ما تـم االتفـاق        /ولفت إلى أن الموعد المقترح للمؤتمر السادس سيكون في شهر أبريل          
وكشفت مصادر مطلعة في حركة فتح للجزيرة نـت أن           .داخل اللجنة التحضيرية على الترتيبات النهائية     

لمكان المرجح لعقد المؤتمر السادس هو األردن، وأنه لم ترد إلى الحركة وجود أي ممانعة أردنية لعقـد         ا
هذا المؤتمر، إضافة إلى تفضيل كوادر الحركة لألردن على مصر نظرا لقربه الجغرافي مـن فلـسطين                 

 والـضفة   وحصلت الجزيرة نت على نسخة من بيان وزع الشهر الماضي فـي األردن             .وسوريا ولبنان 
زمرة مجرمة  "ووصف البيان قيادة الحركة بأنها       ".أعضاء وضباط وكوادر في حركة فتح     "الغربية وقعه   

  ".خرجت عن الصف الوطني وعن العقيدة والتاريخ وعن أي منظومة أخالقية أو دينية
 19/3/2009الجزيرة نت، 

  
   ختام بال اتفاق..الحوار الفلسطيني: تقرير .16

ال فشل وال اتفاق، مجـرد      . ؤتمر الحوار الفلسطيني، في القاهرة أمس، على زغل       انتهى م : حسام كنفاني 
لجولة مناقشات جديدة لم يحدد موعدها، من المفترض أن تعالج القـضايا العالقـة، وفـي                " إيجابي"إطار  

تعيد األمور إلى نقطة الصفر، وخـصوصاً أن القـاهرة،          " متغيرات"مقدمها الحكومة، وسط مخاوف من      
، تراجعت عن إصدار بيان يوثّق ما تم االتفاق عليه خالل األيام العشرة الماضية،              "حماس"و" فتح"افقة  بمو

". وثيقة الوحدة والوفـاق   "رغم أن لجنة الصياغة كانت تعكف على إعداد البيان، الذي اتفق على تسميته              
ـ     باح أمس، تزامن مع انعقاد     ، إلى أن بدء لجنة الصياغة، ص      "األخبار"وتشير مصادر فلسطينية مطّلعة، ل

مع نائب رئيس االستخبارات المصرية، اللواء عمر قناوي، جرى بعد          " فتح"و" حماس"اجتماع بين ممثلي    
  .استدعاء جميع المشاركين في اللجان الحوارية، إلبالغهم تعليق العمل في اللجان من دون إصدار بيان

، "اإلنجازات التي تحقّقـت   "رين، شدد خاللها على     وأوضحت المصادر أن قناوي قدم مداخلة أمام الحاض       
". الفراق على أن يتم اللقاء الحقاً الستكمال الحـوار "واقترح ". تتطلب مزيداً من الوقت"مشيراً إلى قضايا  

  .وأكد أنه لن يتم اإلعالن عما تم االتفاق عليه، ألنه يفضل اإلعالن عن كّل القضايا رزمة واحدة
سطيني بأن الجولة الثانية ستكون خالل أيام، إال أن الوقت الفاصل عن القمة العربيـة               ورغم اإلعالن الفل  

يطرح تساؤالت عما إذا كانت الجولة قبل القمة أو بعدها، وخصوصاً أن المصريين يرغبون بالذهاب إلى                
الستخبارات رغبة تصطدم بعامل الوقت، وال سيما أن الجميع بانتظار عودة رئيس ا           . القمة باتفاق حكومة  

وأكدت المصادر أنه جرى التوافق على عدم تحويل هذه النهاية المؤقتة            .عمر سليمان من واشنطن األحد    
جبهـة  "للحوار إلى مادة تراشق إعالمي إللقاء المسؤوليات، رغم أن التراشق بدأ مع بيان للقيادي فـي                 

  ".تداري الفشل بعبارات تجميلية"ها ، يوسف الزق، الذي حمل على الفصائل كلها، مشيراً إلى أن"النضال
  20/3/2009األخبار، 

  
  القضاء اإلسرائيلي يوجه إلى كاتساف تهمتي االغتصاب والتحرش الجنسي .17

وجه القضاء اإلسرائيلي أمس رسمياً تهم االغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب أفعال  -القدس المحتلة 
 اضطر إلى االستقالة من وظيفته، بعد االشتباه به في مشينة إلى الرئيس السابق موشيه كاتساف الذي كان

  . عاماً في حال إدانته16قضايا أخالقية، ما يعني أنه يواجه عقوبة السجن 
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 بعد خمسة شهور من طلبه تعليق مهماته بسبب 2007) يونيو(وكان كاتساف، استقال في حزيران 
وأعلنت وزارة العدل قبل . الموجهة إليهاتهامات باالغتصاب والتحرش الجنسي، لكنه نفى جميع التهم 

المدعي العام ومدعي الدولة قررا بعد انتهاء التحقيق مالحقة كاتساف بارتكاب جرائم "أسبوعين أن 
جنسية بحق العديد من موظفاته عندما كان وزيرا للسياحة ورئيساً، بما فيها تهمتا االغتصاب والتحرش 

ا توصل المدعي العام ومدعي الدولة إلى استنتاج أن شهادات القرار اتخذ بعدم"وأوضحت أن ". الجنسي
ورد زيون أمير، وهو محامي كاتساف، ". المشتكيات ذات صدقية، وأن هناك ما يكفي من األدلة لمالحقته

  ".إننا نستعد لمعركة طويلة إلثبات براءة الرئيس السابق: "قائالً
  20/3/2009الحياة، 

  
  وعدم اإلنسانية" نيةالدو" يصف أسرى حماس بـ ديختر .18

 وصف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أسرى حركة حماس في السجون : محمد بشير جابي- جدة
إلى " هاآرتس"ونسبت صحيفة . اإلسرائيلية بأنهم أدنى فصائل الحشرات والحيوانات من اإلرهابيين

ر الجندي األسير جلعاد شاليط ر قوله إن إسرائيل لم تفوت الفرصة بعدم التمكن من تحريختالوزير آفي دي
موضحا أن الدولة العبرية ستواصل بذل الجهود عبر جميع ، خالل الحرب األخيرة في قطاع غزة

واعترف المسؤول األمني بفشل القوات اإلسرائيلية في تحقيق أي هدف . الوسائل والقنوات إلطالقه
 أن تحرير شاليط لم يكن من أهداف مشيرا إلى، عسكري أوسياسي أو استراتيجي أثناء اجتياح القطاع

 من 2500منهم ،  أسير فلسطيني معتقلون في السجنون اإلسرائيلية8500وأفاد أن . العملية العسكرية
إال أنها اعتبرت العدد ،  من أسراها 450حركة حماس، وأن الدولة العبرية عرضت على الحركة إطالق 

طيع إسرائيل تجاوزها بخصوص قضية شاليط وألمح إلى أن هناك خطوطا حمراء التست. غير كاف
  . والشروط التي تفرضها حماس في محادثات األسرى

  20/3/2009عكاظ، 
  

  شهر ونصف ألف عاطل جديد عن العمل خالل 40: معطيات إسرائيلية رسمية .19
 نُشرت معطيات إسرائيلية رسمية حديثاً أن أكثر من أربعين ألف إسرائيلي انضموا إلى قائمة - الناصرة

البطالة خالل شهر ونصف الشهر فقط، متوقعة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الدولة العبرية إلى 
  .أرقام قياسية غير مسبوقة، بسبب األزمة االقتصادية العالمية

) مارس/ آذار(الرسمية إنها تلقت منذ مطلع الشهر الحالي " التأمين الوطني"وذكرت معطيات مؤسسة 
 طلب للحصول على مخصصات البطالة، مما يساوي عدد الطلبات التي قدمت خالل حوالي عشرين ألف

  .الماضي بكامله) فبراير(شهر شباط 
وقالت مديرة مؤسسة التأمين استير دومينيسيني لإلذاعة العبرية إن العاطلين عن العمل الذين يتوجهون 

لمجتمع اإلسرائيلي وليس الطبقات اآلن إلى مكاتب االستخدام يمثلون مختلف الطبقات والقطاعات في ا
  .الضعيفة فقط، حسب تأكيدها

 19/3/2009 قدس برس
 

   تجري تدريبات عسكرية في المجال الجوي اليوناني"إسرائيل" .20
بدأت إسرائيل أخيرا تدريبات جوية عسكرية داخل المجال الجوي اليوناني :  عبد الستار بركات-أثينا 

ليونان، وتميز هذه التدريبات مشاركة طائرة الحرب اإللكترونية شرقي جزيرة كريت الواقعة في جنوب ا
ووفقا لعدد من الخبراء والمحللين، تشمل هذه المناورات العسكرية .  جالفستريمGVالعمالقة من طراز 

التدريب علي النظام المضاد للصواريخ، ورصد وتدمير القواعد التي يطلق منها الصواريخ بواسطة 
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وقد أثار هذا النشاط العسكري اإلسرائيلي المتزايد قلق بعض األوساط حول أهداف . األقمار الصناعية
 .هذه المناورات ودور الطيران اإلسرائيلي في شرق المتوسط

  20/3/2009الشرق األوسط، 
 

  صف يهود اليمن سيغادرون إلى أميركا بشكل علني: "الوكالة اليهودية" .21
ائيل، في بيان غاضب لها، ان نصف اليهود اليمنيين في اسر" الوكالة اليهودية"كشفت : تل أبيب

وقال البيان . سيغادرون بالدهم ويهاجرون، ولكن ليس الى اسرائيل، بل الى الواليات المتحدة األميركية
ان الوكالة فوجئت بتلقي المعلومات عن هذه الهجرة بالصدفة، ألن الجهة التي تنظمها هي الحركة الدينية 

، المعادية للصهيونية والتي تعتبر قيام اسرائيل خطيئة مخالفة للتوراة التي "كارتانتوري "أو " ساتمر"
وتسعى هذه الحركة الى تهجير يهود اليمن وغيرهم الى . تنص على قيام اسرائيل فقط عند قيام الساعة

يهود الى الواليات المتحدة حتى يظلوا تحت كنفها وسيطرتها، بينما تعمل الوكالة اليهودية على تهجير ال
 برعاية ماريك هالتر إلى غزة" قافلة للسالم"وصول . اسرائيل

 20/3/2009الشرق األوسط، 
  

  67الـ  آالف فلسطينية منذ 10االحتالل اعتقل ": تقرير" .22
إن قوات "  :نادي األسير الفلسطيني قال أمس، أن بيت لحم من 20/3/2009صحيفة فلسطين، ذكرت 

 800 مواطنة فلسطينية من بينهن 10.000 ولغاية اآلن أكثر من 1967االحتالل اعتقلت منذ العام 
  .في سجون االحتالل اإلسرائيلي  أسيرة65مواطنة تم اعتقالهن خالل انتفاضة األقصى وال يزال منهن 

إن االعتقال ال يقتصر على األحياء من نساء فلسطين، حيث ما زالت حكومة " :وجاء في التقرير
 شهيد وشهيدة كعقاب لهم وألهاليهم على ما ارتكبوه من عمليات 200 أكثر من االحتالل تحتجز جثامين

بطولية وهم محتجزون في مقابر األرقام الجماعية وترفض إسرائيل اإلفراج عنهم، مثل الشهيدة آيات 
  ".األخرس ودالل المغربي ودارين أبو عيشة ووفاء إدريس وهبة ضراغمة وغيرهن الكثيرات

 قال ، عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض أنه وفي السياق ذاته20/3/2009بي، القدس العروأضافت 
قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت  أن النائب عيسى قراقع مقرر لجنة االسرى في المجلس التشريعي

 امراة فلسطينية بينهن المئات من القاصرات واالمهات وكبيرات السن، وذلك منذ اندالع 1500حوالي 
واوضح قراقع ان اعتقال النساء الفلسطينيات جاء   .2000عام ) سبتمبر( ايلول 28ة االقصى في انتفاض

 70 وبين قراقع أن عدد االسيرات اآلن في سجون االحتالل .بذريعة مشاركتهن في المقاومة الفلسطينية
  .أسيرة

  
  االستيطان تفاقم بشكل كبير خالل العامين الماضيين": معهد أريج" .23

في بيت لحم، عن خطط التهويد في " أريج"كشفت دراسة لـمعهد األبحاث التطبيقية  :لجوادحسن عبد ا
األراضي الفلسطينية الـمحتلة، مؤكدة أن إسرائيل عززت من التواجد االستيطاني في الضفة الغربية، 
 من خالل تكثيف البناء غير الشرعي، وفرض السياسات الـمجحفة بحق الـمواطنين، خاصة في مدينة

وبينت الدراسة أن االستيطان تفاقم  .القدس، التي كانت وما زالت الهدف الرئيسي للسياسات االستيطانية
في الضفة، وتحديدا في القدس، على مدار العقدين الـماضيين، بشكل مضاعف، حيث بلغت الـمساحة 

في حين بلغت في  كيلومتراً مربعاً من مساحة الضفة، 69، 1990 العمرانية للـمستوطنات، في العام
وأوضحت أن عدد الـمستوطنين بلغ في  %.173 كيلومتراً مربعاً، أي بزيادة نسبتها 188، 2008العام 
 مستوطن، في حين وصل عدد الـمستوطنين اليوم إلى أكثر من 240000 حوالى 1990العام 

، البالغ عدد ، وأن الكثافة السكانية في الـمحافظات الشمالية%109 مستوطن، أي بزيادة 500000
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 ألف 500 مليون نسمة تفوق بشكل كبير الكثافة السكانية للـمستوطنين، البالغ عددهم 2ر5سكانها 
 مستوطناً 1025 مواطناً لكل كيلومتر مربع في الـمناطق الفلسطينية، مقابل 8537مستوطن، بمجموع 

كلية لتلك لكل كيلومتر مربع ضمن مناطق السيطرة للـمستوطنات، حسب الـمخططات الهي
أن إسرائيل نجحت بفرض الوجود االستيطاني غير القانوني في " أريج"وذكر تقرير  .الـمستوطنات

الضفة بشكل كبير، وتحديدا في الـمحافظات التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية إلسرائيل، حيث بلغت 
مساحة العمران  محافظة أكثر من 11 محافظات من أصل 5الـمساحات العمرانية للـمستوطنات في 

إن ": أريج"وقال  .الفلسطيني وهي محافظات القدس، أريحا واألغوار، وقلقيلية، وسلفيت وطوباس
من مساحة الضفة، بما في ذلك قلب مدينة القدس والحوض الـمقدس، % 13سيعزل حوالى " الجدار"

سرائيل على الجانب حدوداً لدولة إ" الجدار"لتقع تحت سيطرة االحتالل، حيث تسعى إسرائيل إلعالن 
هي مناطق محتلة يتوجب ) ج(الشرقي منها، إذ إنها ال تزال ترفض التسليم بأن الـمناطق الـمصنفة 

  .عليها كدولة احتالل تسليمها ألصحابها الفلسطينيين
   20/3/2009األيام، فلسطين، 

 
  لسطينية شهد انتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان في األراضي الف2008عام ": هيئة حقوقية" .24

بين تقرير للهيئة المستقلة لحقوق المواطن امس ان حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية : رام اهللا
وقالت الهيئة، في تقريرها السنوي الذي اعلنته في مؤتمر . "انتهاكات منهجية"تعرضت العام الماضي الى 

غالبيتهم ( الغربية وقطاع غزة  فلسطيني قتلوا العام الماضي في الضفة200صحافي في رام اهللا ان 
 شخصا قتلوا في هجوم للشرطة 13 مواطنا قتلوا في غزة، منهم 155وبينت ان ). العظمى في القطاع

 قتلوا في تصفيات 9 قتلوا في الهجوم على عائلة دغمش، و12 على عائلة حلّس، و"حماس"التي تديرها 
  .ء الحرب االسرائيلية على قطاع غزةمباشرة خارج القانون في الشهر االخير من العام اثنا

وقالت الهيئة ان أياً ممن .  شخصا غالبيتهم العظمى في صراعات عائلية55وفي الضفة الغربية، قتل 
ودانت الهيئة السلطة العتقالها اشخاصا على خلفية . قتلوا في الضفة لم يقتل على خلفية الصراع السياسي

دالً من النيابة العامة، وعدم احترام قرارات المحاكم بإطالق من سياسية وعرضهم على النيابة العسكرية ب
ودانت ايضا حكومة حماس على خلفية تقييد الحريات، وعمليات قتل خارج القانون، . قررت اطالقهم

  .واطالق نار، والضرب، والتعذيب، وسوء المعاملة
  20/3/2009الحياة، 

  
  " دامون"بحق األسيرات في االحتالل ينتهج ممارسات قاسية ": نادي األسير" .25

إن األسيرات في سجن : قالت أسيرة فلسطينية تقضي حكماً بالمؤبد في سجون االحتالل :بيت لحم
ونقل محامي  .اإلسرائيلي يعانين أوضاعاً صعبة للغاية بفعل ممارسات إدارة السجون القاسية" الدامون"

لمتهمة بخطف جندي إسرائيلي والمساعدة بقتله نادي األسير الفلسطيني عن األسيرة آمنة منى من القدس ا
 أسيرة وجميعهن من ضمن األسيرات الممنوعات من التعليم 24عدد أسيرات الدامون بلغ "إن : قولها

وأكدت أن المياه داخل المعتقل تتوفر لفترات متفاوتة علما بأنها تنقطع عن األسيرات لساعات  ".الجامعي
ن بموضوع عدم توفرها على الرغم من أن األسيرات ال يستطعن العيش طويلة، مبينة أن اإلدارة أخبرته

  .بدون ماء
  20/3/2009صحيفة فلسطين، 
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 محاميان عن عائالت مقدسية يعثران على وثيقة عثمانية تكشف ادعاءات االحتالل .26
يقة في أعلن محاميان يمثالن عائالت فلسطينية في القدس الشرقية، أمس، أنهما عثرا على وث: يو بي أي

األرشيف العثماني في أنقرة تدحض ادعاءات السلطات اإلسرائيلية لتبرير إخالء عشرات العائالت 
ونقلت صحيفة  . الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية

ية العثمانية على وثيقة  عن حسين أبو حسين وحاتم أبو أحمد إنهما عثرا في أرشيف اإلمبراطور"هآرتس"
لجنة الطائفة «تثبت ملكية العائالت الفلسطينية لبيوتها، وتنفي مزاعم منظمة استيطانية، تدعى 

 . ، بملكيتها لهذه البيوت»السفاردية
 20/3/2009السفير، 

 
  ليبرمان" ظاهرة" على رفض 48أساتذة فلسطينيون يحثون عرب الـ : أمريكا .27

ساتذة الجامعات في الواليات المتحدة االمريكية، أهت مجموعة من وج :زهير اندراوس -الناصرة
وجاء  . رسالة الى القيادات السياسية العربية في الداخل الفلسطيني48راضي مناطق الـأوجميعهم من 

في الرسالة الموجهة الى اعضاء لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية واعضاء الكنيست ورؤساء 
نتوجه : على نسخة منها' القدس العربي'والحركات السياسية العربية، وحصلت وسكرتيري االحزاب 

اليكم من خالل هذه الرسالة لحثكم على المبادرة الى اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية وجماهيرية 
جماعية ومنسقة بين جميع القوى للتعبير عن رفض الفلسطينيين في اسرائيل التسليم بظاهرة ليبرمان 

انية كظاهرة طبيعية وجزء من الحكم في اسرائيل، خصوصا على ضوء االتفاق االئتالفي بين والليبرم
  ."اسرائيل بيتنا" و"الليكود"حزبي 

  20/3/2009القدس العربي، 
  

   قلقيليةشرق " قدوميم" مقبرة أثرية في مستوطنة يكتشفاالحتالل  .28
أن جيش االحتالل )  كم شرق قلقيلية20" (قدوميم" يعملون في مستوطنة يونأفاد عمال فلسطين: قلقيلية

  .أعلن حالة االستنفار في وسط المستوطنة، بعد اكتشافه وجود مقبرة أثرية في المنطقة
  20/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
 وفاة شاب فلسطيني اختناقا في أحد األنفاق في رفح  .29

ل أحد األنفاق المنتشرة توفي مساء اليوم، الخميس، شاب فلسطيني في داخ: ألفت حداد ورأفت الكيالني
كما أقدم األمن المصري على تفجير ثالثة أنفاق من داخل . على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة

وفي ذات السياق قامت قوات األمن المصري بتفجير ثالثة أنفاق في منطقة البراهمة  .األراضي المصرية
 .في الجانب المصري من الحدود

 19/3/2009، 48عرب
  

       الضفةفي  نواب حماس االحتالل يدين اعتقال " حقوقيمركز" .30
دان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة قيام قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي باعتقال عدد من أ

حركة المقاومة اإلسالمية ل التابعةأعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير واإلصالح 
ورأى المركز أن هذه االعتقاالت تمثل  .سياسيين في الضفة الغربية المحتلةحماس، وعدد من قادتها ال

  شكالً من أشكال االقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة "
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 بشأن حماية األشخاص المدنيين في 1949وفق المادة الثالثة والثالثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  ".قت الحربو

  19/3/2009الجزيرة نت، 
 

  في الضفة خالل أسبوعمواطنا  36 توغل واعتقال 40": تقرير" .31
خالل  أنه  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي الصادر اليوم الخميسقال: رام اهللا

وات االحتالل تسعاً الجاري؛ نفذت ق) مارس(األسبوع الممتد من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من آذار 
أوضح أن تلك القوات  و.وثالثين عملية توغل على األقل في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها

  اختطفت خالل توغالتها تلك، ستة وثالثين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال
 19/3/2009، قدس برس

  
  تدعو عمرو موسى لزيارة غزة "لجنة مواجهة الحصار" .32

حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من خطورة استمرار إغالق معابر :  ضياء الكحلوت-ة غز
قطاع غزة، معتبرة أن المشكلة أصبحت مركبة ومعقدة، خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على 

في وأكد علي النزلي الناطق باسم اللجنة  .قطاع غزة وهدم آالف المنازل والمصانع وتجريف المزارع
 نسخة منه أمس أن قضية فتح المعابر لها عالقة بالحقوق المدنية التي كفلتها "العرب"بيان صحافي تلقت 

االتفاقيات الدولية، ويجب أال ترتبط بأي من ملفات الجندي األسير غلعاد شاليط أو التهدئة أو المصالحة، 
ق باسم اللجنة الشعبية مطالبته لألمين وجدد الناط .مشدداً على أن أي ربط لهذا الملف هو جريمة إنسانية

العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى ووزراء الخارجية العرب بالقدوم إلى غزة للتضامن 
 .مع الشعب والوقوف على حجم الجريمة ومنح غطاء عربي لموقف موحد بفتح كافة المعابر
  20/3/2009العرب، قطر، 

 
  حماسل تابعر من التعامل مع مصرف  تحذ"سلطة النقد الفلسطينية" .33

أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أن سلطة النقد والبنوك العاملة في :  حامد جاد-غزة 
األراضي الفلسطينية وكذلك البنوك اإلقليمية والدولية لن تتعامل مع ما اسماه  بالبنك الوطني اإلسالمي 

إلى أن البنك " الغد"واشار الوزير في حديث لـ .م البنك المذكورمحذراً المواطنين من االكتتاب باسه
المذكور لم يحصل على ترخيص لمزاولة أعماله من قبل سلطة النقد مشددا على عدم قانونية البنك وعدم 

وأكد أن منح التراخيص للبنوك يتم عبر سلطة النقد وليس من  .تمتعه بمعايير ممارسة العمل المصرفي
في رام اهللا او حكومة حماس في غزة وذلك في إشارة منه إلى أن البنك المذكور حصل خالل الحكومة 

  .على ترخيص من قبل مجلس وزراء حكومة حماس
 اعتبر عالء الرفاتي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني اإلسالمي سلطة النقد الفلسطينية ة المقابلةجالمن 

في معالجة القضايا المتعلقة بنهب األموال التي تمارسها هيئة غير قائمة في غزة وأنها ال تقوم بدورها 
ال تضطلع بدورها في " سلطة النقد الفلسطينية"بعض شركات المضاربة في األسواق المالية كما أنها 

   .من أموال المودعين في الخارج% 70وقف تشغيل أكثر من 
  20/3/2009الغد، األردن، 

  
  غدا من بيت لحمتنطلق" القدس عاصمة الثقافة العربية"فعاليات  .34

غد السبت، من بيت لحم، فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة تنطلق بوم  : كفاح زبون-رام اهللا
 مواقع أخرى سيربطها بث فضائي واحد، 4وسيبدأ االحتفال الرسمي، من بيت لحم، و. 2009العربية 
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وسيحضر االحتفال بعض وزراء  .وهي القدس، وقطاع غزة، والناصرة، ومخيم مار إلياس في لبنان
الثقافة العرب، ومن المفترض أن يصلوا بمروحيات خاصة إلى بيت لحم، بينما رفض آخرون، وفنانون 
عرب، من بينهم الفنانان الللبنانيان، مرسيل خليفة وماجدة الرومي، الحضور إلى األراضي الفلسطينية، 

 . هم أبدوا رغبة في المجيءحتى ال يتهموا بالتطبيع مع إسرائيل بالرغم من أن
إنه يجب الحضور إلى القدس وتغيير المفهوم الخاطئ "وقالت وزيرة الثقافة الفلسطينية تهاني أبو دقة 

وأثارت » للتطبيع، فزيارة القدس ليست تطبيعا ألن من يزور السجين ال يطبع بالضرورة مع سجانه
  .ينالقضية جدال كبيرا في أوساط المثقفين، حتى الفلسطيني

 19/3/2009الشرق األوسط، 
  

  اليهود بالمدينة المقدسة " أحقية"حول " إسرائيل"إصدار كتاب في  .35
التحدي .. المعركة على القدس"صدر مؤخرا في إسرائيل كتاب بعنوان : عرض عدنان أبو عامر

ملخص الكتاب أن المؤلف ،  ودوري غولد وترجمه باروخ كوروت. للمؤلف د ".السياسي أمام إسرائيل
وبالتالي القدس هي ، نحن اليهود، كنا السباقين في مدينة القدس قبل المسيحيين والمسلمين: يريد القول

عاصمتنا السياسية ومدينتنا المقدسة، ونحن األقدر على حماية األماكن المقدسة لباقي الديانات، والحفاظ 
دة اإلسرائيلية على المدينة ستمنع أي احتكاك بين أتباع على القدس مدينة موحدة مستقرة، كما أن السيا

  "!السالم العالمي"الثقافات والديانات، األمر الذي سيبقي الباب مفتوحا أمام ما وصفه بـ
 19/3/2009الجزيرة نت، 

   
  توقعات بإبرام صفقة أسرى قبل مغادرة أولمرت: مصر .36

لقرار النهائي بالنسبة إلى صفقة تبادل األسرى لم ، إن ا"الحياة"قالت مصادر مصرية مطلعة لـ : القاهرة
 ساعة المقبلة، وقبيل تشكيل زعيم حزب ليكود بنيامين نتانياهو 48خالل الـ: "يحسم بعد، مضيفة

وعولت على مدى الضغوط التي يمكن أن تمارس على مجلس الوزراء قبيل ". حكومته، ستحسم األمور
نتانياهو ال يريد أن يتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار : "لتمغادرة رئيس الحكومة أيهود أولمرت، وقا

، في إشارة إلى الموافقة على تبادل أسرى فلسطينيين في مقابل اإلفراج عن الجندي "الذي يعتبر قنبلة
مناورة "وقف المفاوضات بأنه " إسرائيل"الذي تأسره حماس غلعاد شاليت، واصفاً ما جرى من إعالن 

، ليست "اسرائيل"عدد من االسرى كما تصر " مسألة إبعاد"لفتت المصادر إلى أن و". للضغط على حماس
أفضل للمعتقلين إبعادهم إلى سورية أو اليمن أو السودان : "هي التي حالت دون إبرام الصفقة، وقالت

هم عوضاً عن استمرار بقائهم في السجون اإلسرائيلية إلى األبد، إضافة إلى أن هذه الدول أكثر أمناً ل
  ".ألنهم سيكونون مستهدفين فور إطالقهم

  20/3/2009الحياة، 
  

  مصر تستبعد اتفاقاً فلسطينياً قبل قمة الدوحة .37
رفضت مصر اعتبار تعليق الحوار الفلسطيني حتى عودة رئيس استخباراتها :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 أيام، لكنها استبعدت 10فها منذ الوزير عمر سليمان من واشنطن، فشالً للمحادثات المكثفة التي تستضي
. التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية قبل القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري في الدوحة
. وأرجأت إلى األسبوع المقبل دعوة األمناء العامين للفصائل إلى اجتماع مع سليمان كان مقرراً األحد

اك بعض النقاط الخالفية التي لم يتم التوصل إلى هن"، إن "الحياة"وقال مصدر مصري موثوق به لـ
وبرر اإلرجاء بإعطاء فرصة ". ومصر ستدعو الفصائل إلى اجتماع األسبوع المقبل. توافق في شأنها

واستبعد التوصل إلى اتفاق ". حتى تتبلور المواقف، وألن األجندة المصرية مزدحمة بقضايا أخرى"
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غير مرتبط بالقمة، والتوصل إلى اتفاق ما ) االتفاق(هذا األمر "وأضاف أن . فلسطيني قبل قمة الدوحة
مصر ليست في عجلة من "وأكد أن ". زال يحتاج مزيداً من الحوارات بين مختلف القوى الفلسطينية

نريد أن نتحرك بخطى حثيثة واثقة تكفل عدم عودة األمور إلى الخلف، وإن كنا نأمل بتحقيق . أمرها
المصالحة فقط من أجل التوصل إلى حكومة ترفع الحصار عن غزة وتشغل إنجاز سريع على صعيد 

  ".المعابر إلعادة إعمار القطاع وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  20/3/2009الحياة، 

  
 مصر تمنع وفد األطباء العرب من دخول غزة .38

ء العرب، من منعت السلطات المصرية أعضاء األمانة العامة والمجلس األعلى التحاد األطبا: عمان
وقال نقيب األطباء، زهير أبو فارس، أن أعضاء االتحاد بدأوا اعتصاما مفتوحاً أمام . دخول  قطاع غزة

معبر رفح، مطالبين بالدخول إلى قطاع غزة، للتعبير عن دعم النقابات والجمعيات الطبية العربية للشعب 
حصار الظالم على أهلنا في غزة، الذي يأتي استيائهم الشديد من ال"وعبر أعضاء االتحاد عن . الفلسطيني

، "استمرارا لمعاناتهم بعد المجازر الدموية التي ارتكبت بحقهم أثناء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة
  .بحسب أبو فارس

  20/3/2009السبيل، األردن، 
  

  زةال وجود لخبراء أمنيين ألمان فى المنطقة الحدودية بين مصر وغ:  فى برلينسفير مصر .39
نفى رمزي عز الدين السفير المصري بألمانيا، ما يتردد عن قرب وصول :  يوسف العومي–برلين 

. خبراء أمنيين ألمان إلى المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة للقيام بمهام المراقبة وكشف األنفاق
 الخبرة الفنية موضحا أن الجانب األلماني أثناء العدوان االسرائيلى على غزة عرض على مصر تقديم

التى اكتسبوها خالل عملهم على الحدود بين سوريا ولبنان ومد الجانب المصرى بمعدات وأجهزة 
وقال عزالدين لـ . تكنولوجية حديثة سيتم تدريب الفنيين المصريين عليها من قبل هؤالء الخبراء

 إيفاد ضباط مصريين إلى ، إن هذا التدريب قد يتم على األراضي المصرية، أو أن يتم"المصرى اليوم"
ألمانيا للتدريب على هذه األجهزة، مما يؤكد أن هؤالء خبراء فنيون وليسوا أمنيين، ولن يتم االستعانة بهم 

  . إال بناء على قرار مصري يتم إصداره إذا استدعت الضرورة
  20/3/2009صحيفة المصري اليوم، 

  
   بمعاهدة السالمبعدم حضور االحتفال" إسرائيل"القاهرة تنفي تهديد  .40

نفت الخارجية المصرية، أمس، وجود نية لدى السفير المصري فى : أ.ب. د- محمد عبود -القاهرة 
 عاماً على اتفاقية السالم بين البلدين، على عكس ما تناقلته ٣٠لمقاطعة احتفاالت ذكرى مرور " إسرائيل"

ليست لدينا معلومات : "ية المصريةوقال حسام زكى، المتحدث باسم الخارج. الصحف اإلسرائيلية أمس
ورفض زكى الذى بدا متحفظاً فى إجاباته، ". لماذا يفعل ذلك؟.. تشير إلى أن السفير سيقاطع االحتفاالت

كانت صحيفة ". الخروج لإلعالم بموقف اليزال مبكراً: "التعليق على تعيين ليبرمان، مكتفياً بالقول
قررت اتخاذ أول خطوة احتجاجية ضد تعيين السياسى هاآرتس اإلسرائيلية قالت، أمس، إن مصر 
ياسر رضا " إسرائيل"وأن السفير المصري فى ". إسرائيل"المتطرف أفيجدور ليبرمان، وزيراً لخارجية 

هدد بمقاطعة احتفال تقيمه وزارة الخارجية في مقرها بالقدس المحتلة، يوم األربعاء المقبل بمناسبة مرور 
  ".إسرائيل"قية السالم بين مصر و سنة على توقيع اتفا٣٠

 20/3/2009صحيفة المصري اليوم، 
 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1379:         العدد       20/3/2009الجمعة  :التاريخ

  تربيتنا تجعلنا صوت الذين ال صوت لهم : أردوغان عن غزة .41
تي "تطرق رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، في مقابلة شاملة مع محطة : محمد نور الدين

وضع في غزة، واالنتقادات التي وجهت اليه التلفزيونية التركية مساء أمس األول، الى ال" ري غي تي
وامكان تأثير ذلك على تركيا ودورها، فقال ان رئيس حكومة تركيا قام بما يجب ان يقوم به، وال يمكن 
. ألحد ان يتحدث مع رئيس الحكومة بصوت مرتفع، في اشارة الى الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز

 يمكن معالجتها؟ ستكون لنا الفرصة للقاء مع السيد اوباما فكيف. هناك في غزة مأساة انسانية"وأضاف 
ورأى انه سيكون من المؤسف ان لم يتم وقف نزف الجرح الذي يغلي في ". والتحادث حول هذه المسألة

هذه هي . نحن دائما صوت الحشود التي ال صوت لها وهوية من ال هوية لهم"وتابع . الشرق االوسط
يوجد ما يتوجب ان نقوم به وال يمكن الصعود الى المنصة والتفرج من . ثمانيينتربيتنا التي اتتنا من الع
 ". هناك على ما يجري

  20/3/2009السفير، 
  

  ألنه متهم بحب فلسطين  في السجن يعيش ظروفاً سيئة المصري أمين حزب العمل .42
سجن المرج نددت أسرة مجدي أحمد حسين، أمين حزب العمل الموجود ب:  حسام أبو طالب-القاهرة 

. حيث يقضي عقوبة السجن عامين بتهمة السفر لغزة، بالظروف السيئة التي يتعرض لها في محبسه
وقالت الدكتورة نجالء القليوبي زوجة مجدي انه يعيش ظروفاً سيئة، كما أنه قرر الدخول في إضراب 

ل على أوراق عن الطعام لألسبوع الثاني بسبب منعه من قراءة الصحف وعدم السماح له بالحصو
، لقد أخبرني أنه يريد اإلطالع على الصحف "القدس العربي"أضافت في تصريحات خاصة لـ. للكتابة

من أجل أن يعرف مستجدات الوضع في غزة وسؤاله األول حينما أذهب لزيارته هل مازال معبر رفح 
  . مغلقاً لآلن

الً للصمت تجاه الغزاويين الذين اليحفل كما إعتبرت الصمت الدولي والعربي عن مأساته انه يأتي إستكما
أما ، "ربما لو أنه كان مدافعا عن حقوق الحيوانات لوجد تعاطفاً دولياً أكثر مما يلقاه"بأزمتهم العالم و

  .مشكلة زوجي فهو أنه مجنون بفلسطين واليريد أن ينساها كما نسيها الحكام العرب
ورة التي يعيشها في السجن إال أنها وباقي أفراد وشددت على أنه بالرغم من الظروف الصحية المتده

األسرة يشعرون بالفخر ألنه محبوس في قضية وطنية، كما أنها ترفض اللجوء للخارج من أجل اإلفراج 
  .عن زوجها

  20/3/2009القدس العربي، 
  

  طائرات اسرائيلية بدون طيار بأجواء العراق وافغانستان ": هآرتس" .43
شفت صحيفة هارتس االسرائيلية، في عددها الصادر أمس، ان الجيش االميركي ك:  بترا–القدس المحتلة 

. يستخدم ومنذ عدة سنوات طائرات بدون طيار اسرائيلية الصنع لتنفيذ مهمات في العراق وافغانستان
وقالت الصحيفة، ان الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الجيش االميركي في العراق هي من نوع 

التابع للصناعات الجوية االسرائيلية المقام في والية ميسيسيبي " ستارك" ينتجها مصنع التي" هانتر"
وزادت هارتس ان قوات التحالف ". شركة بورتروب غرومان"االميركية بالتعاون مع المقاول االميركي 

 تنتجها التي" هارون"في افغانستان تستخدم ايضا ومنذ عدة اشهر طائرات اسرائيلية بدون طيار من نوع 
  .الصناعات الجوية االسرائيلية

  20/3/2009الدستور، 
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  وزراء من أعضائهاعترف بحكومة تضم  لت تطالب حماس االلتزام بشروط الرباعيةواشنطن .44
  شددت الواليات المتحدة الخميس على ضرورة تعهد حمـاس بـاحترام مبـادىء               : وكاالت  - واشنطن

تمكن واشنطن من االعتراف بحكومة الوحدة الفلـسطينية التـي   ن تأقبل ، وسطاللجنة الرباعية للشرق األ   
  .تضم وزراء من حركة حماس

  ن اللجنة الرباعية دعت أوقال مسؤول في وزارة الخارجية االميركية طلب التكتم على هويته 
 واحتـرام االتفاقـات     "سرائيلإ"ـلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تلتزم نبذ العنف واالعتراف ب         إتكرارا  

  ".االلتزامات الموقعةو
ن رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر      أفادت  أالمعلومات الصحافية التي    "ن  إميركي  وقال المسؤول األ  
ن كـل حكومـة وحـدة       أواشنطن لدعوة الواليات المتحدة الى تخفيف موقفها الذي يفيد           سليمان جاء الى  

وقد وقعـت   ". ساس لها أال  ، تحرير الفلسطينية فلسطينية يجب ان تلتزم االلتزامات التي قطعتها منظمة ال        
هـذا  ، لى ما نعرفه  إباالستناد  "ضاف  أو .دت الى نشوء السلطة الفلسطينية    أمنظمة التحرير االتفاقات التي     

  ".هو ايضا رأي مصر والجامعة العربية
18/3/2009 ،وكالة سما  

  
  جرائم حرب خطيرة بغزةارتكبت على األرجح " إسرائيل: "مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .45

قال ريتشارد فولك مقرر االمم المتحدة الخاص لحقوق االنـسان فـي االراضـي              :  وكاالت - نيويورك  
الفلسطينية يوم الخميس أن الهجوم العسكري االسرائيلي على المناطق المزدحمة بالسكان في قطاع غزة              

  .يشكل على االرجح جريمة حرب خطيرة
نيف تتطلب من القوات المتحاربة ان تميز بين االهداف العـسكرية وبـين             واضاف فولك ان اتفاقيات ج    

  .المدنيين المحيطين بها
إذا تعذر عمل ذلك فان شن الهجمات يكون غير قانوني اصال ويشكل فيما يبدو جريمة حرب                "وقال فولك   

  ."على اكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي
على أساس  "عه الى مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة          صفحة رف  26وكتب في تقرير سنوي من      

  ."األدلة المبدئية المتوفرة هناك اسباب للتوصل إلى هذه النتيجة
وقدم فولك نفس عدد القتلى الذي قدمه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان جراء الهجوم االسرائيلي الـذي                

  . مدنيا960 فلسطينيا بينهم 1434 وهو وقع في ديسمبر كانون االول ويناير كانون الثاني
وقال إن حرمان الناس من     ." مع اغالق الحدود كلها لم يتمكن المدنيون من الفرار من مدار الضرر           "وقال  

  .حق الفرار من منطقة الحرب كالجئين ربما يشكل ايضا جريمة ضد االنسانية
20/3/2009وكالة سما،   

  
  فراج عن شاليطالرئيس الفرنسي سيطلق مبادرة جديدة لإل .46

في الجمعية الوطنية الفرنسية كلود غواسغان،      " رابطة أصدقاء إسرائيل  "أعلن رئيس   :  فلسطين -الناصرة  
، أن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي سيطلق مبادرة جديدة لإلفراج عن الجندي            )19/3(اليوم الخميس   

" إسـرائيل "، إذا استمرت القطيعـة بـين        اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، الذي يحمل الجنسية الفرنسية       
وأكد غواسغان، في كلمة ألقاها خالل المؤتمر العالمي ليهود الدول الناطقة بالفرنسية الذي عقد               .وحماس

ونقلت مقتطفات منها اإلذاعة العبريـة،      ) 1948داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة      (في مدينة نتانيا    
  .لى إطالق سراح الجندي األسير الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاًأن الرئيس الفرنسي عاقد العزم ع
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وزار اليوم السفير الفرنسي لدى تل أبيب جان ميشل كازان خيمة االعتصام المطالبـة بـإطالق سـراح                  
شاليط قرب مقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنصرف في القدس المحتلة، حيث سلّم عائلة الجندي رسالة               

  .وزيمن الرئيس سارك
20/3/2009قدس برس،   

  
  ساركوزي يبعث برسالة مؤازرة إلى عائلة الجندي اإلسرائيلي شاليط .47

" اإلسـرائيلي "بعث الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي برسالة مؤازرة إلى عائلـة الجنـدي             : آي.بي.يو
ته العبرية أن ساركوزي كتب في رسـال      " هآرتس"وذكرت صحيفة   . األسير في قطاع غزة جلعاد شاليت     

لقد أخبرتكم في اجتماعنا في باريس والقدس أن اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جلعاد هو أولويـة                 "
  ". بالنسبة لي شخصياً وبالنسبة لوطني، وأنا لن أتوقف عن تكرار ذلك

أعلم أن هذه الرسالة ستصل إليكم وأنتم ما زلتم في خيمة نصبتموها في القدس، حتـى يراهـا                  "وأضاف  
أعرف أن هذه الرسالة تلحظ تاريخـاً غيـر         "وتابع  ". تذكروا تصميمكم على اإلفراج عن جلعاد     الجميع وي 

 يوم على اعتقال جلعاد1000مقبول، تاريخاً ال يمكن ألحد منا أن يصالح فيه نفسه، فقد مر  ."  
20/3/2009الخليج،   

  
  بلير يعرب عن استيائه بشأن األوضاع اإلنسانية للفلسطينيين .48

أعرب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني بلير أمس عن             :  د ب أ   -رام اهللا   
  .االستياء من األوضاع اإلنسانية السيئة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الممارسات اإلسرائيلية

ي فـي جنـوب     عن بلير تعهده خالل زيارته لقرية اللتوان      ) وفا(ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية      
الضفة الغربية والمحاذية لمستوطنة معون اليهودية بنقل معاناة الفلسطينيين إلى الرباعية والعمـل علـى               

واستمع بلير خـالل     .إيجاد حياة آمنة للفلسطينيين مقارنة مع األمن الذي ينعم به المستوطنون في الضفة            
راء ممارسات االحـتالل اإلسـرائيلي      زيارته إلى شرح مفصل من السكان عن واقع الحياة في القرية ج           

ولفت السكان في حديثهم مع بلير إلى التوسع االستيطاني الذي يحيط القرية من مختلـف                .والمستوطنين
  .الجهات والسياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى طرد السكان األصليين واالستيالء على أراضيهم

20/3/2009الرأي، األردن،   
  

  ة ومعها حاخامات وأئمة وكهنةقافلة للسالم تصل إلى غز .49
التي يرعاها الكاتب اليهودي الفرنسي ماريـك هـالتر،         » القافلة من اجل السالم   «دخلت  : القدس المحتلة 

ويشارك فيها حاخامات وأئمة وكهنة، أمس إلى قطاع غزة لتوزيع هدايا علـى األطفـال، عبـر معبـر                   
" إسـرائيل "على أطفال مدينة سديروت جنوب      وكان أعضاء القافلة وزعوا أول من أمس هدايا          .»إيريز«

ويـأتي  . »حمـاس «والتي تتعرض منذ سنوات لقذائف تطلق من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركـة               
نريـد  «: وأكد هـالتر  . »المؤتمر الدولي لألئمة والحاخامات من اجل السالم      «إطالق القافلة بمبادرة من     

لقد التقيت ذويه الثالثاء، ولسوء     ). ي اإلسرائيلي األسير  الجند(أيضا لفت األنظار إلى مصير غلعاد شاليت        
  .»الحظ فإن إطالقه ال يرتبط بي

20/3/2009الحياة،   
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  االحتالل يعرقل دخول اإلمدادات والطواقم اإلنسانية إلى غزة: جهة دولية .50
ت االحتالل  أعلنت جهة دولية مختصة أن مستويات المساعدات الغذائية التي تسمح سلطا          : القدس المحتلة 

اإلسرائيلي بدخولها إلى قطاع غزة هي أقل بكثير عما هو مطلوب، مضيفة أن اإلجـراءات اإلسـرائيلية     
  .المطولة للسماح لموظفي اإلغاثة بالدخول إلى القطاع تعيق من عمل المنظمات

ـ                 ي بيـان   جاء ذلك في إفادة أدلى بها مكتب منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلـة، ف
 شاحنة فقط من البضائع، بما فيهـا        671صادر عنه، مشيراً إلى أنه تم األسبوع الماضي السماح بدخول           

  . شاحنة األسبوع الذي قبله1080 شاحنة تابعة للمنظمات اإلنسانية، إلى قطاع غزة، مقارنة بنحو 121
20/3/2009قدس برس،   

  
   ماليين دوالر لألونروا8السويد تتبرع بـ  .51

 ماليين دوالر أميركي إلى وكالة غـوث وتـشغيل          8 مليون كرونا    70تبرعت السويد بـ    : بترا –غزة  
  .في غزة وذلك من خالل الوكالة السويدية للتنمية الدولية' األونروا'الالجئين الفلسطينيين

مـم  وأوضحت األونروا في بيان لها أمس أن هذا التبرع يأتي استجابة للمناشدة الموحدة التي أطلقتها األ               
  .المتحدة خالل العام الحالي من أجل األراضي الفلسطينية المحتلة

20/3/2009الرأي، األردن،   
  

  خطة أمنية سعودية لتحجيم دور حماس في غزة": الجملموقع " .52
 ما زال مستمراً لجهة     – الرياض   –تقول التسريبات القادمة من تل أبيب أن تعاون محور القاهرة           : الجمل

  . العمليات السرية في مناطق الشرق األوسط وهذه المرة تحديداً في األراضي الفلسطينيةالقيام بالمزيد من
  :يةسرائيلماذا تقول المعلومات اإل* 

ية أن المخابرات السعودية تتعـاون حاليـاً مـع المخـابرات            سرائيلأكدت بعض المصادر العسكرية اإل    
  .المصرية في القيام بتشكيل مليشيا مسلحة فلسطينية جديدة

جهود تجنيد وتشكيل المليشيا المسلحة الفلسطينية الجديدة تجري حالياً في مناطق جنـوب قطـاع غـزة                 
  :وتحديداً في دير البلح وخان يونس ورفح، وتقول التسريبات والمعلومات أن الهدف منها هو

  .حرمان حركة حماس من السيطرة على منطقة جنوب قطاع غزة المتاخمة للحدود المصرية• 
  . السعودي في القطاع لردع حركة حماس–يام بدور البروكسي المصري الق• 
وبكلمات أخرى، ستتمركز المليـشيا الفلـسطينية   . خلق نوع من توازن القوى المليشياوي داخل القطاع     • 

المسلحة الجديدة في جنوب القطاع وتحديداً في دير البلح وخان يونس ورفح في مواجهة حمـاس التـي                  
  .لقطاع وتحديداً مخيم جباليا ومخيم البريج ومخيم الشاطي وبيت الهيا ومدينة غزةتسيطر على شمال ا

  :ية المعلومات اآلتيةسرائيلهذا، وأضافت المصادر العسكرية اإل
  . فلسطيني إلى المليشيا الجديدة خالل أسبوعين فقط من عملية التجنيد1000تم تجنيد حوالي • 
بق مع المليشيا المسلحة الموالية للسعوديين التي تـم تكوينهـا فـي             نموذج تشكيل المليشيا الجديدة يتطا    • 

  .2009جنوب لبنان خالل شهر كانون الثاني 
أضافت المصادر أن المخابرات السعودية تقوم حالياً بتكثيف جهودها من أجل بناء شبكة من المليـشيات                

ابرات السعودية الجديد لـيس     المسلحة الموالية للسعودية في منطقة الشرق األوسط ويركز مشروع المخ         
على تكوين وتشكيل شبكة المليشيات هذه وحسب وإنما من أجل السيطرة المخابراتية الـسعودية عليهـا                

  :وذلك بما يتيح للمخابرات السعودية استخدام وتوظيف هذه المليشيات في تحقيق اآلتي
  .يراني في المنطقةشن المواجهات ضد التنظيمات الموالية إليران بما يضعف الوجود اإل• 
  .شن المواجهات ضد تنظيم القاعدة باعتباره تنظيماً يسعى الستهداف السعودية وحلفائها• 
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ية إلى أن شبكة المليشيات التي تـسعى المخـابرات الـسعودية            سرائيلوأشارت المعلومات العسكرية اإل   
المعلومات كـذلك أن هـذه   والمصرية لتكوينها ستكون على غرار نموذج حركة طالبان األفغانية وأكدت   

  .الشبكة ستركز على استيعاب وتجنيد العناصر ذات التوجهات الوهابية والسلفية حصراً
ية إلى أن المخابرات السعودية نجحت بالتعـاون مـع المخـابرات            سرائيلأشارت المصادر العسكرية اإل   

نوب القطاع الثالث دير الـبلح      المصرية القيام بنقل اإلمداد والعتاد والسالح بكميات وافرة إلى مناطق ج          
  .وخان يونس ورفح، حيث تتمركز عناصر المليشيا المسلحة الجديدة

  بين جنوب لبنان وجنوب غزة؟* 
ية أن رئيس المخابرات السعودية األمير مقرن بن عبـد          سرائيلأكدت المعلومات والمصادر العسكرية اإل    

 للسعودية في المنطقة، وأشارت المعلومات أن       العزيز هو المسؤول عن مشروع شبكة المليشيات الموالية       
  :المخابرات السعودية نجحت في التغلغل إلى القطاع بسبب

  .استثمار انشغال قيادة حماس بالمفاوضات والمشاورات الجارية في القاهرة• 
استثمار إمكانيات وقدرات المخابرات المصرية للحصول على التسهيالت والمزايا المتعلقـة بتوصـيل             • 
  .مدادات واألموال والعتاداإل

ية أن تنظيم المقاومة العربية اإلسالمية اسـتطاع بفـضل الـدعم            سرائيلوأكدت المعلومات العسكرية اإل   
السعودي أن يحقق نجاحاً في جنوب لبنان وذلك بدليل أن هذا التنظيم استطاع بنجـاح أن يقـوم بتنفيـذ                    

ن األسلحة المتطورة التي زودته بهـا المخـابرات         مناورة عسكرية في جنوب لبنان استخدم فيها العديد م        
السعودية وذلك على النحو الذي جعل هذا التنظيم يحقق وجوداً في لبنان ويصبح ثاني أقوى تنظـيم فـي               

  .الجنوب اللبناني بعد حزب اهللا
  19/3/2009 ،موقع الجمل

  
  أنظمة تحاسب حماس على أيديولوجيتها .53

  ياسر الزعاترة
على أيديولوجيتها، فهنـاك أنظمـة      ) حماس(تحاسب حركة المقاومة اإلسالمية     ليست مصر وحدها التي     

أخرى تفعل الشيء ذاته، وإن في سياق أقل وضوحا من السياق المصري الذي يعلن رأيه بلسان الحـال                  
وبلسان المقال، على اعتبار أن اإلخوان المسلمين الذين تنتمي إليهم حماس هم حركة المعارضة الرئيسية               

نشغل النظام بمطاردتها آناء الليل وأطراف النهار، وبالطبع بعد أن انتهى من مطـاردة الحركـات                التي ي 
اإلسالمية المسلحة، بل تمكن من تحويل بعضها، أو بعض رموزها بتعبير أدق، إلى أعـوان لـه فـي                   

  .مطاردة اإلخوان، كما يتبدى من تصريحات ونشاطات لبعضهم هنا وهناك
قلنا إن المواجهة األخيرة في قطاع غزة قد عززت وسـتعزز تلـك الحـساسية    ال نضرب في الرمل إذا   

الرسمية العربية حيال حركة حماس، والسبب بالطبع يتمثل في تلك الفوائد التي جنتها حركات المعارضة               
  .اإلسالمية من المعركة

ميـة لـسائر     كان مناسـبة بالغـة األه      1987نتذكر هنا أن ظهور حركة حماس في فلسطين نهاية العام           
الحركات اإلسالمية التي كانت تعاني من غياب الفعل اإلسالمي المقاوم في الملف الفلسطيني الذي كـان                

وباإلمكان القول إن النموذج المتقـدم والفريـد فـي          . وال يزال األكثر أهمية في الضمير الجمعي لألمة       
فعة للعمل اإلسالمي الحركي، وكذلك     البطولة والعطاء الذي جسدته حماس في ميدان المقاومة قد شكّل را          

لمد الصحوة اإلسالمية وظاهرة التدين برمتها في الشارع العربي واإلسالمي، وقد حـدث ذلـك بـسبب                 
المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي لألمة، األمر الذي يرد في بعض تجلياته إلـى                 

زها كعنوان صراع بين األمة ومن يريدونها تابعة ذليلـة،          البعد اإلسالمي الذي تتميز به، فضال عن برو       



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1379:         العدد       20/3/2009الجمعة  :التاريخ

إضافة بالطبع إلى تميز المرحلة األخيرة بظاهرة اإلعالم المفتوح الذي نقل تفاصيل القضية إلى كل بيت،                
  .على الهواء مباشرة في كثير من األحيان

ثر كبير في استعادة الكثير من      أما المواجهة األخيرة في قطاع غزة فكان لها ولقيم اإليمان التي جسدتها أ            
الحركات اإلسالمية وهجها بعد أن ضاعت سنوات في سياق من االستيعاب الديمقراطي الرسمي الكاذب              

وقد حدث ذلك تبعا لشعور األمة بثقل الهجمة الخارجيـة          . الذي لم يعد على الجماهير بشيء إيجابي يذكر       
  .هتها واالنتصار عليهاعليها، ومسؤولية البؤس الداخلي عن عجزها عن مواج

هذا الجانب، أعني خدمة الصعود الحمساوي للحركات اإلسالمية األخرى، ومنح المزيد من المـصداقية              
لبرنامج األسلمة، سيزيد في حساسية بعض األنظمة حيال الحركة، وقد يدفع نحو مواقف سيئة منها، فـي         

نع الحركات المحلية من االستفادة مما جرى،       الوقت ذاته قد يدفع نحو مزيد من اإلجراءات الرامية إلى م          
وبالطبع في سياق رفع سقف المعارضة والمطالب الشعبية التي تعتقد كثير من األنظمة أنها نجحت فـي                 

وال شك أن الحيوية التي أظهرتهـا الجمـاهير فـي سـياق             . استيعابها عبر ديمقراطية الديكور التقليدية    
لكثير من األنظمة التي تفضل جماهير مدجنـة تقبـل بالفتـات            االنتصار لقطاع غزة تمثل ضوءا أحمر       

  .المعروض عليها
من المؤكد أن هذا البعد يفسر، بالطبع إلى جانب عوامل أخرى ذات صلة باالستجابة للضغوط الخارجية،                
بعض المواقف الجديدة، ال سيما من طرف بعض األنظمة المحافظة التي كانت لهـا مواقفهـا الـسابقة                  

 حيال حركة حماس عندما كان الهدف من تلك السياسية هو إيجاد مـوطئ قـدم فـي الـساحة                    المقبولة
الفلسطينية، وموازنة الموقف مع منظمة التحرير التي كانت تقفز من موقف إلى آخـر مـن دون أخـذ                   

  .حساسيات بعض األنظمة في االعتبار
ا في دعم الموقف المقاوم لحمـاس،       ال خالف على أن أنظمة لها حساسياتها تجاه اإلسالميين لم تجد حرج           

ومن بينها سوريا على سبيل المثال، لكن ذلك عائد بدوره إلى موازنة بين األرباح والخسائر، ال سيما أن                  
المخاطر القريبة إلخضاع جبهة المقاومة تبدو أكبر من مخاطر محتملة أليديولوجيا حماس على الـسياق               

الضرورة في صالح حركات المعارضة، وليس في صالح مد         الداخلي، هذا إذا صح بالفعل أنها ستصب ب       
  .التدين الطبيعي، األمر الذي سيعتمد بالضرورة على سلوك تلك التنظيمات ونشاطها وفاعلية قيادتها

وال ننسى أن للمواقف الرسمية المساندة لحماس تأثيرها اإليجابي على بعض األنظمة من زاوية النظـر                
لوك األنظمة في الداخل، إلى جانب مواقفها من الهجمة الخارجية على األمة،            الشعبية التي تبدو معنية بس    

وإن تقدم األول في السياق المحلي، وهو ما ينطبق على أكثر األنظمة التي ساندت حركة حمـاس فـي                   
المعركة األخيرة، ومن بينها سوريا، حيث تابعنا كيف أدت المعركة إلى اتخاذ جماعة اإلخـوان قـرارا                 

نشطة المعارضة للنظام، والتفكير في إعادة النظر بملف تعاملها مع جبهة الخالص بزعامة عبد              بوقف األ 
وفي العموم، فإن من المبكر الجزم بما إذا كان         . الحليم خدام، وإن اعتمدت المواقف التالية على رد النظام        

  .ما جرى سيؤثر عمليا أم ال، إذ احتمال التأثير يظل واردا من دون شك
كد أن ما جرى في الشوارع العربية خالل المعركة األخيرة وما عكسه من حيوية جماهيرية كان                من المؤ 

الفتا ألنظار األنظمة، ما يعني أن الجماهير العربية لم تعد هي ذاتها القديمة، وأنه من دون سلوك جديـد                   
مقراطية شكلية ال تغيـر     معها في الداخل فإن مواقفها ستأخذ في التغير، ولن يكون باإلمكان استيعابها بدي            

  .شيئا في واقع سيطرة النخب الحاكمة على السلطة والثروة
قبل ثالثة عقود تقريبا ظهرت تنظيرات إسالمية حركية تتحدث عن فلسطين كقضية مركزية لألمة وعن               
قوى المقاومة اإلسالمية فيها كرأس حربة لألمة في مواجهة المشروع الصهيوني، في الوقت ذاته ستشكل               

والتغيير المنشود بالنسبة لتلك    . يه رافعة للتغيير المنشود في األمة الذي لن يتم التحرير الشامل من دونه            ف
التنظيرات يتمثل في استعادة المرجعية اإلسالمية للدولة والمجتمع، وهو ما يمكن ترجمتـه فـي الواقـع                 
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 إعادة القرار إلى الشعب الذي لن       الحالي بعد الكثير من المراجعات التي مارستها الحركات اإلسالمية في         
  .يختار لنفسه مرجعية غير اإلسالم

مثل هذه التنظيرات ليست بعيدة عن الواقع، وإن بدت صعبة المنال بعض الشيء، لكن التحوالت الدولية                
الجديدة بتراخي القبضة األميركية على العالم، ومعها تطور وعي الجماهير بحقوقها، واكتـشافها ألدوات              

ر السلمي وفاعليتها، كل ذلك سيكون له دوره في التغيير الذي ينسجم مع وعـي األمـة بهويتهـا                   التعبي
  .وحقوقها المشروعة داخليا وخارجيا في آن

أما حماس، فستتمتع بحاضنة شعبية فلسطينية وعربية وإسالمية تعوضها عن سوء مواقف األنظمـة مـا                
، من دون أن تعدم مواقف رسمية داعمـة لهـا           دامت تحافظ على البوصلة الصحيحة في إدارة الصراع       

  .حسابات تخالف السائد العتبارات مختلفة
يبقى التذكير بأن مواقف األنظمة من القوى السياسية المعارضة ال ترتبط باأليديولوجيا، فهي ضد تلـك                

مية القوى بسبب منافستها على السلطة أو فرض رقابة عليها، وهي ضدها في كل حال، سواء كانت إسال                
أم يسارية أم قومية أم حتى ليبرالية بطبعة أميركية، بل لعل الموقف من هذه األخيـرة سـيكون أشـد،                    

  .وبالطبع بسبب احتمال أن تحظى بدعم من الواليات المتحدة
 19/3/2009 نت، الجزيرة

  
   الفلسطيني استحقاق متأخر -التنسيق السوري  .54

  نقوال ناصر
دبليو بوش كانت سوريا خاللها مدرجة أميركيا في محـور الـشر            بانتهاء ثماني سنوات من عهد جورج       

وبدء عهد ادارة باراك أوباما الجديدة التي تحركت بخطى متسارعة، قوبلت سوريا بمثلها، نحـو تطبيـع      
ي، لتنفـتح   سرائيلالعالقات األميركية السورية انفتحت امكانيات واقعية لتحريك مسار السالم السوري اإل          

ية التقليدية المألوفة للٌعب على المسارات وضـرب بعـضها          سرائيلعة أمام المناورة اإل   معها مساحة واس  
ببعض للتهرب من أي استحقاقات للسالم على المسارات كافة، مما يعيد بقوة مسألة التنسيق بين أطراف                

عربية في  السالم العربية، وبخاصة السورية والفلسطينية، على جدول األعمال العربي عشية قمة الدوحة ال            
الثالثين من الشهر الجاري، وكان مثل هذا التنسيق مطلبا دائما لدمشق وسياسة سوريا ثابتة تتناقض أوال                
مع توجه عربي نحو السالم المنفرد عمليا بالرغم من االجماع العربي نظريا على مبادرة السالم العربية                

ثنائية التفاوض مع كل طرف عربـي علـى         ية تاريخية تصر على     إسرائيلوتتناقض ثانيا مع استراتيجية     
  .حدة

الخلـيج  «وفي هذا السياق تبدو أهمية التحذير الذي أصدره الرئيس السوري بشار األسد في مقابلته مـع                 
في التاسع من الشهر الجاري من أن من مصلحة المفاوض الفلسطيني أن ينسق مع المـسار                » االماراتية

يا سالما منفردا فانها ستصفي القضية الفلسطينية في يـوم مـن             اذا وقٌعت مع سور    إسرائيلالسوري ألن   
األيام وهو تحذير لم يلق ما يستحقه من اهتمام عربي بعامة وفلسطيني بخاصة، لتبدو القيـادة الـسورية                  
نفسها أكثر وعيا وادراكا لمخاطر أي سالم منفرد لها علـى القـضية الفلـسطينية مـن المتـضررين                   

ي دون تنسيق عربي    سرائيلا يمكن أن تتوصل دمشق اليه مع دولة االحتالل اإل         الفلسطينيين من سالم كهذ   
  . فلسطيني معها-

ومع أن الرئيس السوري حاول أن يبدد المخاوف الفلسطينية والعربية من مخـاطر االنفـراد الـسوري                 
يا حين ميـز    بالسالم مع دولة االحتالل حين أوضح أوال عدم ثقته في جديتها في السعي الى السالم، وثان               

بين اتفاقية سالم منفرد توقعها سوريا قال انها ستكون ورقة توقٌع وهذا ال يعني تجارة وال يعني عالقات                  
طبيعية أو حدودا أو غير ذلك وبين السالم نفسه الذي يجب أن يكون شامال، وثالثا حـين خيـر دولـة                     

ا قيمة عملية على األرض، مع ذلك فانه لم         اتفاقية سالم ليس له   ) بين(االحتالل بين خيار السالم الشامل و     
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يستبعد أو ينفي أو يرفض اتفاقية سالم كهذه، ان تم التوصل اليها فانها عمليـا ستحاصـر أي مفـاوض                    
ي ليظل بعد ذلك الالعب التفاوضي العربي الوحيد المتبقـي، ممـا            سرائيلفلسطيني تحت رحمة نظيره اإل    

  .طيني بخاصةيضفي أهمية مضاعفة للتنسيق السوري الفلس
ويكتسب تطبيع العالقات األميركية السورية وتحريك المسار السوري المتوقع نتيجة لها دون تنسيق مـع               
المسار الفلسطيني خطورة مضاعفة على المسارين، لكن على المسار الثاني بخاصة، ألنه يمثـل مهربـا             

الحتالل بنيامين نتانياهو الـذي لـم       مثاليا للمناورة ألي حكومة يؤلفها رئيس الوزراء المكلٌف في دولة ا          
يخف بل أعلن رفضه لمبادلة األرض بالسالم على كال المسارين من حيث المبدأ ويلتزم بدال مـن ذلـك                   
بمبدأ السالم مقابل السالم، وعليه فانه يرفض االنسحاب من هضبة الجوالن العربية السورية المحتلة ألنه               

ا فوق الجوالن وليس تحته، كما قال، ويقترح بدال مـن ذلـك              سنة كانت هذه أهدأ حدودنا ألنن      35طوال  
ي من جزء صغير من الهضبة،      إسرائيلاتفاقا مؤقتا يعلن بموجبه الجانبان حالة عدم اعتداء مقابل انسحاب           

 ويقترح بدال من    1967وبصورة مماثلة يرفض قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في األراضي المحتلة عام             
أيضا يتعهد فيه بتحسين الوضع االقتصادي للفلـسطينيين تحـت االحـتالل وتوسـيع              ذلك ترتيبا مؤقتا    

صالحياتهم الدارة شؤونهم في اطار الحكم الذاتي بينما يتعهد في الوقت نفسه بتوسيع االستعمار اليهودي               
ـ               ت االستيطاني وعدم تفكيك أي من المستعمرات القائمة، مما ينسف أوال المرجعيات األميركية التي قام

عليها عملية السالم السابقة على المسار الفلسطيني وهي نفسها المرجعيات التي تريد واشـنطن تحريـك                
المسار السوري على أساسها، ويقتضي ثانيا أرقى مستوى من التنسيق السوري الفلـسطيني كاسـتحقاق               

ات مؤقتة طويلة األمد    تأخر أكثر مما ينبغي، ويكشف ثالثا أن ما تسعى اليه دولة االحتالل فعال هو ترتيب              
تتحول عمليا الى ترتيبات دائمة كما هو الحال منذ زرعها في قلب الوطن العربي قبل أكثر مـن سـتين                    

  .سنة
ي والتي توجت بتحرير الجنـوب      سرائيلان سابقة التنسيق السوري اللبناني في مواجهة دولة االحتالل اإل         

بالرغم من سلبياتها المعروفة على الوضـع اللبنـاني         اللبناني وانسحاب االحتالل منه دون قيد أو شرط،         
الداخلي وعلى العالقات السورية اللبنانية الثنائية التي نجحت الوساطة العربية في احتوائها، هـي سـابقة      

 وكـذلك ادارة بـوش      2006ي عـام    سـرائيل ناجحة في نتائجها وربما لهذا السبب استهدفها العدوان اإل        
احها هو قدوة حان الوقت لتكرارها بتنسيق سوري فلسطيني مماثل ان توافرت            األميركية السابقة، لكن نج   

حرية كافية للقرار الفلسطيني كي يستجيب للدعوة السورية القديمة المتجددة له فانه بالتأكيد سيوفر محورا               
ـ                سية قويا يستقطب اجماعا عربيا حوله بدل أن يستمر عدم التنسيق السوري الفلسطيني من العوامل الرئي

لالنقسام العربي، كما أن العالقات السورية مع حركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة              
الفلسطينية حماس، وهي عالقات حرصت دمشق على أال تكون بـديال العترافهـا بمنظمـة التحريـر                 

الرغم من الخالفات   الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني كما أثبتت في قمة دمشق العربية ب            
مع قيادة المنظمة، ستتحول الى رصيد للوحدة الوطنية الفلسطينية بدل أن تكـون سـببا فـي االنقـسام                   
الفلسطيني وتستمر سببا في الخالفات الثنائية، ناهيك عن أن تبلور جبهة عربية موحدة للسالم سيحول أي                

ا أدنى من تـوازن القـوى ال يتـوفر ألي           عملية للسالم الى معركة تفاوضية وسياسية حقا توفر لها حد         
، وألن دولة االحـتالل طالمـا رفـضت         سرائيلمفاوضات ثنائية في ضوء انحياز الوسيط األميركي إل       

ية بخاصة قد تحولت عمليا الى عملية فـرض         سرائيلالتفاوض اال ثنائيا فان عملية التفاوض الفلسطينية اإل       
  . على تخفيفها وال يستطيع رفضهاية يتفاوض الجانب الفلسطينيإسرائيلامالءات 

 الفلسطيني المتأخر يكتسب أهمية خاصة عشية انعقاد قمـة جامعـة الـدول              -وهذا االستحقاق السوري    
العربية في الدوحة أواخر الشهر الجاري، ألنه ان تحقق سيوفر جبهة سالم ثالثية مـع لبنـان يتمحـور                   

رفع الحظر األميركي عن سوريا هو شـرط         ان   .حولها أي جهد عربي جماعي نحو سالم شامل وعادل        
موضوعي ينبغي أن يحرر االرادة السياسية الفلسطينية من وطأة الفيتو األميركي الذي كانـت تفرضـه                
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 الفلسطيني، لكن القادة العرب الذين سـوف يجتمعـون فـي          -بوش السابقة على التنسيق السوري      ادارة  
فلسطيني في هذا االتجاه اذا كانت أعباء رهان صـانع          الدوحة يتحملون مسؤولية خاصة في دفع القرار ال       

هذا القرار على الوساطة األميركية في صنع السالم ووجوده تحت االحتالل أقـوى مـن قدرتـه علـى                   
  .االستجابة للتنسيق مع سوريا من تلقاء نفسه

ـ                ى الـسالم   انه ألمر مؤسف حقا أن يبلغ العجز العربي الرسمي حد اسقاط الخيار الدفاعي واالجماع عل
كخيار استراتيجي ويستمر هذا العجز في الوقت نفسه ليفشل في االتفاق على جبهة موحدة للسالم، لتجـد                 
أطراف هذا العجز نفسها كل على حدة محاصرة بخيار وحيد للصلح منفردة مع دولة االحـتالل، بينمـا                  

  .االحتالل متواصل ليتحول االنفراد في الصلح الى عقبة جديدة أمام انهائه
 مـع  1987وأذكر عندما كنت في مقتبل حياتي الصحفية لقاء في نادي الصحافة األميركي بواشنطن عام             

وزير الخارجية األميركي األسبق سايروس فانس رد فيه على سؤال حـول اغـالق مكتـب االعـالم                  
لعواصـم  الفلسطيني آنذاك بقوله انه كان هناك أكثر من عشرين مكتبا لوكالة االعالم األميركيـة فـي ا                

العربية لو هدد العرب باغالقها في المقابل ألعيد فتح المكتب الفلسطيني، لكن العرب ال يتفقـون ال فـي                   
الحرب وال في السالم، كما قال، مضيفا أن الرئيس الجزائري األسبق الشاذلي بن جديد كان هـو القائـد                   

طالبة الدول العربية بـذلك فـي       العربي الوحيد الذي زار واشنطن وطالب بدولة فلسطينية بالرغم من م          
وسائل اعالمها الرسمية فقط، ويبدو أن االدارات األميركية المتعاقبة ما زالت تصنع سياستها الخارجيـة               

ي مراهنة على استمرار العرب في عدم االتفاق ال في الحرب وال فـي              سرائيل اإل -تجاه الصراع العربي    
  .السالم

يس ير مباشرة بوساطة تركيا قد تزامن مع وصول عملية أنابول         ية غ إسرائيلان تحريك مفاوضات سورية     
ية الى طريق مسدود، كما أن تـسارع االشـارات األميركيـة            سرائيل اإل -الحياء المفاوضات الفلسطينية    

ية مباشرة هذه المرة يتزامن اآلن مـع مجـيء          إسرائيل -والسورية الى قرب تحريك مفاوضات سورية       
ية، سرائيل اإل -فذ كافة أمام أي امكانية عملية الستئناف المفاوضات الفلسطينية          ية تسد المنا  إسرائيلحكومة  

وذلك دليل دامغ على أن المسار الفلسطيني قد توقف أو يكاد عمليـا، ممـا يجعـل التنـسيق الـسوري                     
ية المتوقعـة   سـرائيل الفلسطيني ضرورة لتحريكه بقدر ما هو ضرورة لقطع الطريق على المنـاورة اإل            

لقد أعلنت ادارة أوباما مقاربة شاملة      .لى المسارات وضربها ببعض للتهرب من استحقاقاتها كافة       باللعب ع 
جديدة للسالم في الشرق األوسط وفسرت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون هذه المقاربة خالل              

ت كثيرة، وتعتبر هـذه     ي على جبها  سرائيلزيارتها األخيرة للمنطقة بأنها العمل من أجل السالم العربي اإل         
السياسة وصفة مثلى لتصول حكومة االحتالل وتجول مناورة بين هذه الجبهات الكثيرة، أي انها سياسـة                

 من أي التزامات محددة بموجب أي اتفاقيات كان قد تم التوصـل اليهـا،               سرائيلأميركية توفر مهربا إل   
ر السوري، وبالعكس، وطوال عقد التسعينيات من       لتؤجل تنفيذ التزاماتها الفلسطينية بحجة انشغالها بالمسا      

ي إسرائيل هذه المناورة على أفضل وجه متذرعة بأن أي مسؤول           إسرائيلالقرن العشرين الماضي لعبت     
  .ال يستطيع تقديم تنازالت مؤلمة على مسارين في الوقت نفسه ويظل يحظى بثقة ناخبيه

ريقة الوحيدة النهائها هي بلورة جبهة تفـاوض عربيـة          ية أن تنتهي، والط   سرائيلوقد حان لهذه اللعبة اإل    
موحدة عمليا كما هي موحدة نظريا حول مبادرة السالم العربية، ومثل هذه الجبهة لن تقوم اال اذا تبلـور                  

 اللبناني، وهذا المحور بدوره لن يتبلور اال باستجابة فلـسطينية           - الفلسطيني   -محورها الثالثي السوري    
 الجديدة، ومثل هذه االستجابة الفلسطينية لن تتحقـق اال اذا تـوفرت موازنـة               -لقديمة  للدعوة السورية ا  

ية على القيادة الفلسطينية في االتجاه المعاكس، وفي هـذا الـصدد            سرائيل اإل -عربية للضغوط األميركية    
  .تتحمل قمة الدوحة العربية مسؤولية خاصة

  20/3/2009الوطن، قطر، 
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 سلطة الوطنية لم يعد مبكرا البحث عن رئيس تسوية لل .55
  محمد خضر قرش

، بات بحاجة إلى إعادة بناء أو إجراء ترميم حقيقي، بعيدا ) المنظمة والسلطة(البيت الفلسطيني بعموديه 
عن الحسابات الفصائلية والحزبية والحركية واالستئثار بالسلطة ، بل لعل الصفات المذكورة أنفا كانت 

 .تي أوصلتنا إلى هذا التفكك المخزيمن بين األسباب الرئيسة ال
فما جرى ويجري وسيجري في القاهرة وغيرها هي محاوالت إلعادة تفعيل منظمة التحرير وتجديد أثاث 

 لقد حان .البيت الفلسطيني ، بكل مكوناته وغرفه ومرافقه وممراته بما في ذلك الحديقة المحيطة بالبيت
ت على جوانبها وفي وسطها، خالل العقود الطويلة وقت تطهيرها من األعشاب الضارة التي نبت

فالحديث عن إعادة ترميم البيت الفلسطيني يجب أن يكتسب األهمية والجدية التي يستحقها وأن . الماضية
ية التي باتت سرائيل فهو أهم من المفاوضات الفلسطينية اإل.تعطى له األولوية المطلقة على ما عداها

س أبو مازن وأبو عالء وصائب عريقات، ألنها لم تفض إلى شيء ملموس عبثية على حد تعبير الرئي
 .سوى أنها زادت وتيرة االستيطان منذ أوسلو إلى أكثر من الضعفين وخاصة في القدس وجوارها

لقد بلغ االنقسام الفلسطيني ذروته ولم يعد ممكنا البقاء في دائرة االنتظار والحديث الشفوي أمام ماكينة 
 .ية ضد الوجود الوطني الفلسطيني فوق هذه األرضسرائيلريب واالستيطان اإلالهدم والتخ

 مبررات التسمية المبكرة
 :االنطالق نحو البحث عن رئيس تسوية للسلطة الوطنية جاء استنادا إلى

» فتح« إعالن الرئيس أبو مازن بنفسه عدم رغبته بالتجديد، وقد ذكر ذلك أمام اللجنة المركزية لحركة - أ
وعليه فهذه . لمجلس الثوري باإلضافة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وللعديد من ذوي الشأنوا

 .الرغبة هي رغبته وقراره هو
بالحصول على األغلبية التي تمكنه لتبوأ سدة » فتح« تضاؤل الفرص أمام أي مرشح من حركة - ب

 .الرئاسة
أيضا بالحصول على األغلبية لتبوء نفس » حماس« تضاؤل الفرص أمام أي مرشح من حركة - ت

 .المقعد
، فإن نسبة الفوز ستكون باهتة وغير مؤثرة » حماس«أو » فتح« وحتى في حال نجاح ممثل حركة - ث

مما سيزيد حدة االنقسام في الشارع الفلسطيني، وتبعد عملية توحيد جناحي الوطن، بل أن نجاح أي 
 لن يحقق الغرض المطلوب ولن يصفي النفوس وبالتالي قليال% 50منهما حتى ولو بنسبة تزيد عن 

سوف تستمر المناكفات الحركية والحزبية مما سيؤدي إلى تفاعالت سلبية على الصعيد الوطني والشارع 
 .الفلسطيني

ومن أجل حماية المشروع الوطني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتوحيد شطري الوطن 
دة بناء أو ترميم البيت الفلسطيني ، فإنه من المناسب البحث عن رئيس تسوية وإنهاء االنقسام وإعا

للسلطة الوطنية الفلسطينية، يتبوأ سدة الرئاسة كفترة انتقالية مدتها اربع سنوات، بعدها يمكن ألي حزب 
قصى  لكن من األهمية بمكان أن تكون هناك فترة انتقالية بأ.أو حركة أن تتنافس على المقعد أو غيره

 . درجة من الحيادية إلعادة بناء وتعمير البيت بما في ذلك المنظمة والسلطة ومؤسساتهما
، فإنه من الضروري أن تتفقا على اسم رئيس للسلطة » حماس«و» فتح«وألن الحركتين األكبر ، هما 

ا وأن كان يكون القاسم المشترك بينهما ، مع حق كافة القوى والفصائل األخرى بترشيح من تراه مناسب
لذلك وعطفا عما تقدم فإن التفكير . حظه أو فرصه في الفوز ستكون محدودة جدا إن لم تكن معدومة
، مما يساهم عمليا » حماس«و» فتح«بصوت عال قد يساهم في ترطيب األجواء المشحونة بين حركتي 

 .حركتينبالبدء الفعلي في تسمية رئيس للسلطة الوطنية يكون مقبوال ومتفق عليه بين ال
 صفات االسماء المقترحة
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نؤكد اوال بأن الشعب الفلسطيني لديه العديد من األسماء القادرة ليس فقط على توحيد جناحي الوطن 
فحسب ، وإنما المساهمة الفعلية في تحقيق المشروع الوطني المتمثل بالدولة الفلسطينية المستقلة 

يني حريص على هذه األرض وهذا المشروع أن لذلك فإن من واجب كل فلسط.وعاصمتها دائما القدس
يبادر إلى ترطيب األجواء وتهيئة الظروف المناسبة للبدء في البحث عن اسم رئيس للسلطة الوطنية 

 :تتوفر فيه
 . االلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالمشروع الوطني- أ
 .»حماس«و» فتح« غير منتم ألحد األحزاب والفصائل وخاصة حركتي - ب
 . مقبول من األغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني- ت
 مقبول عربيا ودوليا وإقليميا ليتمكن من فك الحصار وبناء دولة حديثة والدخول في مفاوضات جدية - ث

 .مع االحتالل للوصول إلى حل الدولتين وفق ما هو متفق عليه
 . يتمتع بالنزاهة ونظافة اليد والسمعة الحسنة- ج

والخصائص سالفة الذكر ، تتوفر في العديد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية ولكن ما يهمنا فالصفات 
النه من المهم . هنا هو االشارة الى الصفات والخصائص الواجب توفرها في شخصية الرئيس المقترح

يتطلب المساهمة في تأمين االستقرار السياسي في فلسطين وتوحيد شطري الوطن وإنهاء االنقسام مما 
فالصفات والخصائص المشار اليها انفا .)فتح وحماس( وجود رئيس غير منتم ألي من الحركتين األكبر

 . تمكن الرئيس من القيام بكافة االصالحات الضرورية والالزمة لبناء الدولة وتحقيق االستقرار
الحركتين االكبر على هذه وفي حال اتفاق .فهناك العديد من االسماء التي تتوفر فيها الصفات سالفة الذكر

االسس فانه من السهولة بمكان تسمية او اقتراح الشخصيات المناسبة والقادرة على العبور بالمشروع 
لكن من المفيد أن نبدأ من اآلن بالبحث عن رئيس للسلطة الوطنية يكون . الوطني الى شاطىء االمان

  .عامل توحيد وجمع وليس عامل تفريق وانقسام
ة ليست سهلة ولكن من قال بأن الحفاظ على وحدة الوطن وتحقيق المشروع الوطني سهل هذه المهم

الظروف االستثنائية وغير العادية تحتاج إلى حلول إبداعية واستثنائية لتالئم المستجدات السائدة . أيضا
 .حاليا في فلسطين والعالم

يها فالوقت ليس مبكرا للحديث عن هذه هي محاولة نأمل أن تجد من يناقشها ويضيف عليها أو يعدل ف
من العام القادم ليس ببعيد ، لذلك علينا البدء ) كانون الثاني(ذلك وأخشى أن يكون متأخرا، فالوقت حتى 

 .بالتفكير من اآلن بهذا األمر الهام وعدم تأجيله الى وقت متأخر من العام الحالي
 20/3/2009القدس، فلسطين، 
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  "هارتس" -دعون ليفيج
بعد اسبوع من اختطاف جلعاد شاليط قال رئيس        . مسدس االكاذيب وضع امامنا منذ بداية المعركة االولى       

انا اريد ان اقول كلمـة       "-):2/7/2006(الوزراء ايهود اولمرت في جلسة الحكومة التي عقدت بتاريخ          
 حول اطالق سراح السجناء سواء      نحن لن نجري مفاوضات مع حماس     . حول اطالق سراح جلعاد شاليط    
  .هذه كانت كلمة رئيس الوزراء". بصورة مباشرة او غير مباشرة

ولكن عندنا يصفحون عن أي كذب      . هذه الكذبة االولى تكفي لدحض وشجب كل سلوكه في قضية شاليط          
 من  هذا التصريح الحازم لم يمنع رئيس الوزراء      . حتى ولو كان فظا او صدر على لسان رئيس الوزراء         

سنفعل كل   "-:القول بنفس السياق ونفس الجلسة بينما ال يحاول احد ان ينقض التناقض الواضح في موقفه              
 وكل ما هو ممكن وكل      – وعندما اقول كل شيء فانا اقصد كل شيء          –ما بوسعنا الطالق سراح شاليط      

  ".ما هو الزم
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ي سـرائيل ائق داخلية للجـيش اإل     وث -:باالمس نشر اوري بالو في صحيفة هارتس شيئا كان كذبا ايضا          
االكاذيب رشقت دفعات، دفعات منذ ذلك الحـين        . تشير الى ان ايجاد مكان شاليط لم يكن ذو اولوية عليا          

لتغسل العقول وتزيف الحقائق وتضلل النفوس بتشجيع من وسائل االعالم ودعايتها وشاليط يـذوي فـي                
  .اسره

: التي جاءت عقابا على االختطاف    " امطار صيفية " عملية   التي اطلقها اولمرت بدأت مع    " سنفعل كل شيء  "
ولكنهم " كأوراق مساومة "عضو برلمان فلسطيني وثمانية وزراء اختطفوا من منازلهم واعتقلوا          ) عشرين(

وهو لـم   . ان لم يجد ذلك فلن يضر بالتأكيد      . من سكان غزة  ) 394(وبالمناسبة قتلنا ايضا    . لم يجدوه نفعا  
  .يجد طبعا

 بوساطة ابـو    – التي لن نجريها ابدا كما قال اولمرت         –تهاء العملية المجيدة تلك بدأت المفاوضات       بعد ان 
ومنذ ذلـك   .  سجين 1000 صرحت حماس بانها ستطالب باطالق سراح        1/7/2006منذ  . مازن ومصر 

من ثابت  الث. الحين لم تتزحزح عن موقفها قيد انملة، ولم تدخل السوق والمزايدة والمساومة والمشاجرات            
. حماس شـددت مـن موقفهـا      : اما عندنا فقد قالوا   . من دون خصميات ومن دون حمالت نهاية الموسم       

حماس موقفها؟ يتوجب ان نـسأل رئـيس الـوزراء والمحللـين     " شددت"ولماذا  . حماس لم تشدد موقفها   
لحقيقـة هـي ان      ولكن ا  .هم سيوضحوا لنا، ان هذا يعود للحملة الشعبية العاصفة        . العسكريين واالمنيين 

توجيه الالئمة للرأي العـام هـو       . حماس لم تغير موقفها طوال الف يوم، مع خيمة االحتجاج ومن دونها           
  .ايضا كذبة وكالم فارغ

نحن ال نجري المفاوضـات     : الكذبة الكبرى األتية، حتى بعد ان كانت المفاوضات مع حماس في ذروتها           
يجـرون  .  يتسبب اال بالـضرر والبـؤس الصـحابه        تضليل ال داع له وال    . مع حماس، وانما مع مصر    

المفاوضات بالتأكيد مع حماس، واال فمع من يجرونها ان لم يمكن االمر كذلك؟ سـواء كـان التفـاوض          
 تتفاوض مع حماس منـذ فتـرة        إسرائيلمباشر او غير مباشر، وسواء اعترفوا بوجودنا ام لم يعترفوا،           

وبعد ان نفعل ذلك ربما نعترف بان من االفضل التفـاوض           . لهيا بنا نزيل هذا الكذب على االق      . طويلة
  .مع حماس مباشرة وليس حول شاليط وحده

لم نألو جهدا، ولكن اصطدمنا بجهاز شديد المراس قوي الشكيمة قاس بال مشاعر انسانية، دمـوي بـال                  "
ليس . االمس االول ، قال اولمرت في خطاب الهزيمة الذي قاله ب        "رحمة، لم يكن مستعدا لالستجابة للتحدي     

 انـسان   1300لرئيس الوزراء الذي خرج في هجمة ضد سكان محاصرين ضعفاء في غزة، قتل خاللها               
ومائة الف تركوا بال مأوى، مع جيش تصرف بعنف منفلت، ليس لهذا الرئيس اي حـق اخالقـي بـان                    

  .يتحدث عن القسوة والغلظة والدموية واالفتقاد للرحمة
نسانية؟ ربما، ولكن الحقيقة هي انها تكافح من اجل اطالق سراح اتباعها الـذين              حماس تفتقد للمشاعر اال   

. ال توجد امامهم اية احتمالية للتحرر بوسيلة اخرى اال عبر صفقة تبادل، وهي مسألة انسانية ال تضاهى                
رب لن   مخ 325ال يمكن الحد ان يقنعنا بجدية ان اطالق         : ية هناك كذب  سرائيلاإل" الثمن"ايضا في دعاية    

 شخص سيتابعهم الـشاباك هـل       125.  بالمس بهذا االمن   450 بينما سيؤدي اطالق     إسرائيليمس بأمن   
سيتمكنون من تغيير الوضع؟ الدراسات اظهرت ايضا ان اغلبية الذين اطلـق سـراحهم فـي الماضـي               

وننا عـن   بينما يحـدث  . خصوصا اولئك الذين مكثوا في السجن لسنوات طويلة لم يعودوا لدائرة االرهاب           
، وان  "استـسالم وخـضوع   "من الذي قال ان اطالق سراح السجناء هـو          : وفوق كل ذلك  . امور مغايرة 

  ي؟ إسرائيلاالستمرار في سجن شاليط هو انتصار 
بعد ان منيت طريق الكذب بالفشل الذريع، لربما يجدر بنا ان نجرب سبيال اخر؟ هيـا نقـول الحقيقـة                    

  .ير شاليط هام لنا، ولكن ذلك ليس كافيامص: العارية المجردة من كل دعاية
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