
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تغيير قواعد اللعبة مع حماسلواشنطن  ويدعو مشعل يهدد بأسر المزيد من جنود االحتالل
  هو الهم األساسي لحماس  أمن مصر القوميىالحفاظ عل: الزهار

   حماس لم تمنع االحتفاالت بتظاهرة القدس عاصمة للثقافة العربية: البردويل
  في الناصرة والقدس المحتلة" القدس عاصمة للثقافة"ديختر يصدر قرار بمنع عقد فعاليات 

  اشمية فلسطينية وترحيل عرب المثلثالحل األمثل للصراع إقامة دولة ه: نتنياهولمستشار 
  "احتفالية القدس"استنكار مقدسي شديد إثر قرارات هدم المنازل ومنع نشاطات 

 واشنطن ترفض التنازل عن شروطها لتشكيل حكومة الوحدة: عمر سليمان

خسرت " إسرائيل": "يديعوت"
يجب أن تحني رأسها و.. الحرب
  األسرى لحماسم سلّوهى تُ

  

 4ص... 

1380 21/3/2009السبت 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1380:         العدد       21/3/2009السبت  :التاريخ

    :السلطة
 4  لون المجتمع الدولي مسؤولية استمرار اعتقالهم يحّم األسرىنواب حماس .2
 4  حّماد يندد بقرار حماس منع تنظيم احتفالية القدس في غزة اليوم السبت .3
 5   شكل وطبيعة الحكومة كانأياً عن التجاذبات السياسية  يكون بعيداًأن يجب األمن: فياض .4
 5  على احتفالية القدس سيخدم الحدث إعالميا أكثر من الضرر به"إسرائيل"تضييق : الرويضي .5

    
    :المقاومة

 5  تغيير قواعد اللعبة مع حماسلواشنطن ويدعو  مشعل يهدد بأسر المزيد من جنود االحتالل .6
 6  هو الهم األساسي لحماس  أمن مصر القوميىالحفاظ عل: الزهار .7
 6  مصر تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا يشجعنا على االتفاق: أبو مرزوق .8

 6    من حماس في محاولة لجسر الخالفاتتعليق أعمال الحوار جاء بطلب: عزام األحمد .9
 7   "إسرائيل"ـعترف صراحة أو ضمنا بن ولنالبرنامج السياسي ال يزال نقطة خالف : الرشق .10
 7    حماس لم تمنع االحتفاالت بتظاهرة القدس عاصمة للثقافة العربية: البردويل .11
 8  خالفات داخل فتح عرقلت االتفاق: حماس تبّرر فشل حوار القاهرة .12
 8   لكن فتح رفضت..  الجهاد والشعبية اقترحتا تشكيل حكومة توافق انتقالية:زياد النخالة .13
 9  همها اعادة توحيد المؤسسات الحكوميةأ ..ر في الحواخالفات جديدة": القدس العربي" .14
 10  سمح إلدارة السجون باالستفراد بأسرى حماس والجهادلن ن: ممثل فتح في سجون االحتالل .15
 10    تهدف لتفريغ الضفة من القيادات اإلسرائيليةاالعتقاالت :ناصيفاألسير رأفت  .16
 10   في ملف شاليط ان يرضخ لالبتزاز الذي تمارسه حماسيمكننتنياهو ": معاريف" .17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  في الناصرة والقدس المحتلة" القدس عاصمة للثقافة"ديختر يصدر قرار بمنع عقد فعاليات  .18
 11  نتنياهو يحصل على مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية .19
 12  الحل األمثل للصراع إقامة دولة هاشمية فلسطينية وترحيل عرب المثلث: نتنياهولمستشار  .20
 12  "جرائم غزة" في منظمات إسرائيلية إنسانية تدعو إلى تحقيق مستقل .21
 12  الجيش االسرائيلي قلق من استخدام شهادات الجنود عن حرب غزة في المحاكم الدولية .22
 13   الشرطة العسكرية تفتح تحقيقا مع الجنود والضباط حول قتل أبرياء بغزة .23
 13  ع المقاعد بين اليمين واليسار في البرلمان االسرائيليتوزي .24
 14  "حماس والجهاد" تؤيد تشديد ظروف اعتقال أسرى "إسرائيل"الغالبية العظمى في : استطالع .25
 14   رائم حربشهادات جنود االحتالل وحدها تكفي إلدانة قادة إسرائيل بج: بركة .26
 14  شن حملة برية كاسحة تحطم حركة حماس" إسرائيل"على : عضو لجنة فينوغراد .27
 15  تقرير أميركي حول عدوان إسرائيلي محتمل على إيران .28
 15   الدخول الى امريكاممنوع من مستشار نتنياهو لألمن القومي  .29
    

    :األرض، الشعب
 15  "احتفالية القدس"استنكار مقدسي شديد إثر قرارات هدم المنازل ومنع نشاطات  .30
 16   عشرات االصابات في مسيرة بلعين ضد الجدار .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1380:         العدد       21/3/2009السبت  :التاريخ

 16  حاول تسميم رواد مطعم إسرائيلي سنوات 6ى شاب فلسطيني بالسجن االحتالل يحكم عل .32
 16  وفاة فلسطيني في انهيار نفق في رفح  .33
   

   :صحة
  17  من أطفال غزة يعانون من اضطرابات سلوكية ونفسية% 73": جمعية نفسية" .34
  17   فلسطيناً في المستشفيات المصرية جريحاً ومريضا262ً: في مصر" سفارة فلسطين" .35
   

   :ثقاقة
  17 تنطلق اليوم في خمسة أماكن" احتفالية القدس عاصمة الثقافة" .36
   

   : األردن
 17  وافق الفلسطيني ضرورة تحقيق التتؤكدقمة أردنية سورية  .37
 18 "احتفالية القدس"وفد أردني رسمي وشعبي يصل أريحا للمشاركة في  .38
   

   : لبنان
 18   في الضفة يدين اعتقال قادة حماس"حزب اهللا" .39
   

   :عربي، إسالمي
 18  طن ترفض التنازل عن شروطها لتشكيل حكومة الوحدةواشن: عمر سليمان .40
 19  صفقة تبادل األسرى لم يسدل الستار عليها: مصدر مصري .41
 19   األمن المصري يضبط مخزناً سرياً لألسلحة في رفح .42
 19 "احتفالية القدس"ا للمشاركة في انطالق وصول الوفد الكويتي أريح .43
   

   :دولي
 19  اإلسرائيلي-أوروبا ستقدم إلدارة أوباما رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني : بريطانيا .44
 21 سكندا تعلن أن غالواي شخص غير مرغوب فيه في البالد بسبب دعمه حما .45
 21 الهند تطلق قمراً صناعياً بدعم إسرائيلي أساسي .46
    

    :حوارات ومقاالت
 21  نقوال ناصر... خلط متعٌمد .47
 23  محمد اسحق الريفي. د.أ... ضربة استباقية للمصالحة الفلسطينية .48
 24  هاني المصري... تسويق االتفاق قبل التوصل إليه والتوقيع عليه .49
 27  "هآرتس" –عاموس هرئيل ... يطلقون النار ويبكون .50
 34  إيلي شلهوب... حماس وسوء التقدير .51
    

  35  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1380:         العدد       21/3/2009السبت  :التاريخ

  
  يجب أن تحني رأسها وهى تسلم األسرى لحماسو.. خسرت الحرب" إسرائيل": "يديعوت" .1

العبرية، أن كل األحـداث الحاليـة تؤكـد         " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة    :فلسطين/ القدس المحتلة 
انتصار حركة حماس في الحرب األخيرة على قطاع غزة وفشل االحتالل اإلسرائيلي في تحقيق أهدافـه                

  . عمليات العسكريةمن ال
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، على ضرورة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،              
مشيرةً إلى أن خسائر الكيان العبري من فشل صفقة تبادل األسرى واألذى الذي سيتعرض لـه الكيـان                  

  ". حماس"وجنوده أكبر من خسائر 
ارته في الحرب على قطاع غزة واالبتعاد عن األوهام التـي تحـاول             وطالبت االحتالل باالعتراف بخس   

 لن تستطيع تحرير الجندي األسـير غلعـاد         "إسرائيل"إن  : " في الجيش، قائلةً   الحكومة اإلسرائيلية زرعها  
  ". وال بعملية عسكرية تقوم بها القوات الخاصة في قطاع غزة" حماس"شاليط ال بالضغط على 
ستبذل جهودا كبيرةً ألسر جنود آخرين لتضغط من خاللهم على الحكومة           " حماس"ولفتت يديعوت إلى أن     

اإلسرائيلية لإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في حال استمر االحتالل في رفـض مطالبهـا، واختتمـت                
ـ          "إسرائيل"إن  : "الصحيفة قائلة  ، "حماس" الخاسرة يجب أن تحني رأسها وهى تسلم األسرى الفلسطينيين ل

  ".شاليط"عن لعب دور األبطال على حساب " اإلسرائيليون" أن يتوقف المسؤولون ويجب
  21/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   يحملون المجتمع الدولي مسؤولية استمرار اعتقالهم األسرىنواب حماس .2

حمل النواب األسرى من كتلة حماس البرلمانية أمس المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية : )أ.ب.د(
وقال  . نواب5 قادة سياسيين من الحركة في الضفة الغربية بينهم 10لة عن اعتقال جيش االحتالل الكام

اعتقال ممثلي الشرعية "النواب األسرى في بيان لهم سرب من سجن مجدو وزع على الصحافيين 
 ".مهاالفلسطينية سيبقى وصمة عار في جبين الشرعية الدولية التي ينادي البعض صباحاً ومساء باحترا

التي تنتهجها الدول الغربية عموماً عندما نتعامل مع القضية " سياسة الكيل بمكيالين"واستهجن هؤالء 
وطالب النواب األسرى عن كتلة حماس البرلمانات الغربية والعربية بالتحرك الجاد لإلفراج  .الفلسطينية

  . العاممنذ نحو عامين ونصف" إسرائيل" نائباً معتقلين لدى 45عن أكثر من 
  21/3/2009الخليج، 

  
   اليوم السبتمنع تنظيم احتفالية القدس في غزةحّماد يندد بقرار حماس  .3

 المستشار السياسي للرئيس ،ندد نمر حماد:  يوسف الشايب وبرهوم جاريسي- الناصرة، رام اهللا 
،، مشيراً 2009امحظر نشاطات احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية للع" إسرائيل" بقرار ،الفلسطيني

إلى أنه يأتي في إطار الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على القدس، على جميع الصعد، بما فيها الصعيد 
  .الثقافي

كما ندد، في المقابل، بقرار حركة حماس منع تنظيم احتفالية القدس في غزة، السبت، والتي كانت 
وعبر حماد عن  .اعية من مثقفين وكتابستقتصر على فقرة فنية واحدة، ومداخالت عبر األقمار الصن

وقال في  . لالحتفالية المقررة اليوم في القدس"إسرائيل"أسفه أن يأتي قرار حماس متزامنا مع منع 
، "تصريحات صحافية إن االحتالل معلومة مبرراته جيداً، وال نستغرب قيامه بإجراءات لمنع االحتفالية

إال إذا كانت هناك نوايا مسبقة إلبقاء حالة "، مستدركا "إلطالقال مبرر له على ا"معتبرا أن قرار حماس 
  ".االنقسام حتى في مسألة حساسة وهامة مثل قضية القدس

  21/3/2009الغد، األردن، 
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   كان شكل وطبيعة الحكومةأياً عن التجاذبات السياسية  يكون بعيداًأن يجب األمن: فياض .4

 إلى النأي بموضوع األمن عن أي األول سالم فياض أمس . دعا رئيس الوزراء د: نائل موسى-البيرة 
تجاذبات سياسية أيا كان شكل أو طبيعة الحكومة الفلسطينية القائمة ليتسنى لألجهزة أألمنية القيام 

ورأى أن يبقى موضوع األمن الفلسطيني وبغض النظر عن  .بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها
الحكومة خارج نطاق الحلبة السياسية ويجب عدم السماح بالزج به السياسات والمصالح وشكل وصيغة 
 األمن للجميع وطن ومواطن ومجتمع وهو مكرس لخدمة القضية أنفي أية قضايا سياسية على قاعدة 

جاءت أقوال فياض هذه في كلمة ألقاها أمام قائد قوات األمن الوطني اللواء ذياب  .والمشروع الوطني
، مقر األولقادة المناطق والفروع والشعب على مستوى الضفة لدى زيارته، أمس  و، أبو الفتح،العلي

  .قيادة األمن الوطني بمدينة البيرة
  21/3/2009الحياة الجديدة، 

  
   على احتفالية القدس سيخدم الحدث إعالميا أكثر من الضرر به"إسرائيل"تضييق : الرويضي .5

د الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة ومقرر قال المحامي أحم:  عبد الرؤوف أرناؤوط-  القدس
لقد كان ": الوطن"، للـ 2009اللجنة الوطنية للتحضير الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية عام 

الهدف األساسي من االحتفالية منذ البداية هو إعادة تسليط الضوء على مدينة القدس وواقعها الحضاري 
خططات إسرائيلية مبيتة تجاه المدينة سواء من خالل االستيطان أو تغيير وما تتعرض له من انتهاكات وم

الواقع الجغرافي والديموجرافي، وبالتالي فإن الهدف هو وضع القدس تحت بقعة الضوء دوليا تجاه ما 
تتعرض له المدينة من انتهاكات وعليه فقد خططنا ألن يكون الشعب الفلسطيني في كل مراكز تواجده 

الحتفالية اليوم والتي ستبدأ من القدس أوال ويكون االحتفال الرسمي في بيت لحم وفي الناصرة جزءا من ا
  .وإحدى مخيمات اللجوء في لبنان وفي غزة

ولكن قرار الشرطة اإلسرائيلية منع أي نشاط للتعبير عن عروبة هذه المدينة لن "وأضاف الرويضي 
ي القدس ضد كل مواطن ومؤسسة وفعالية مقدسية وهيئة يؤثر في حقيقة األمر على المعاني التي تدور ف

دينية إسالمية ومسيحية فأهالي القدس أعلنوا بشكل جماعي أن نشاطاتهم الشعبية التي ستنطلق منذ 
وشدد الرويضي على أن السلطات اإلسرائيلية لن تنجح  ".الصباح في القدس لن تستطيع إسرائيل منعها

 شخصية 45"وذكر الرويضي أن  .تبارها منتشرة في أكثر من موقعفي منع كل الفعاليات اليوم باع
  ".عربية رسمية وأهلية ستحضر اليوم عبر طائرات مروحية إلى بيت لحم

  21/3/2009الوطن، السعودية، 
  

  تغيير قواعد اللعبة مع حماسلواشنطن ويدعو  مشعل يهدد بأسر المزيد من جنود االحتالل .6
" لـد اهير"خالد مشعل خالل مقابلـة مـع صـحيفة          " حماس"ي لحركة   هدد رئيس المكتب السياس   : دمشق

االسترالية، بأسر المزيد من الجنود اإلسرائيليين من أجل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين فـي سـجون                
من أجل اإلفراج عن جنديها األسـير       " حماس"ألن تكون أكثر امتثاالً لمطالب      ) إسرائيل(ودعا   .االحتالل

   .ليطفي غزة جلعاد شا
حتى تعترف  " حماس"كما دعا مشعل الواليات المتحدة والدول األوروبية إلى تغيير فكرتهم الداعية لعزل             

  .بشروط المجتمع الدولي
  21/3/2009صحيفة فلسطين، 
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  هو الهم األساسي لحماس  أمن مصر القوميىالحفاظ عل: الزهار .7
دي لحركة حماس ـ في تصريح خاص أكد الدكتور محمود الزهار القيا :كتبت ـ شيرين المنيري

لألهرام قبيل مغادرته للقاهرة ـ ان المحافظة علي أمن مصر القومي هو الهم األساسي لحماس ويجب 
  .وأن أي ضرر يلحق به سيأتي بالخراب علي القضية الفلسطينية، المحافظة عليه

فلسطينيين مقابل اطالق وأكد الزهار أن مصر قد قامت بواسطتها علي خير وجه في صفقة تبادل أسري 
وقال ان .سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط إال ان اسرائيل هي التي تعرقل اتمام الصفقة

بعض الدول أرادت ان تلعب علي نغمة اختالفاتنا أحيانا مع مصر وقد رفضت حماس ذلك تماما الن 
  .مصر هي ركيزة لألمة العربية ولحماس

وقد توصلت التفاقات علي مستوي االمن ، كثيرة مطروحة علي حماسوأضاف أن هناك خيارات 
وتم تأجيل بقية الموضوعات إلي حين حضور األمناء ، الداخلي والشرطة واألمن الوطني والمخابرات

  .االسبوع المقبل
  21/3/2009األهرام، 

  
  مصر تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا يشجعنا على االتفاق: أبو مرزوق .8

": حماس"قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  صالح جمعة-  رةالقاه
إن الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة اتفقت على العودة إلى الحوار مرة أخرى يوم 

  .األربعاء المقبل لحسم القضايا التي لم يتم االتفاق والتوافق حولها
الت التفاوض بين الفصائل الفلسطينية شهدت العديد من المخرجات وأضاف أبو مرزوق أن جو

  .اإليجابية
وأكد أبو مرزوق أن مصر بذلت جهودا مضنية خالل الجلسات من أجل تقريب وجهات النظر حول 
القضايا الخالفية واستطعنا أن ننجز كثيراً منها ويتبقى عدة نقاط تحتاج إلى مشاورات داخلية، فطلبنا من 

المصريين تعليق الحوار عدة أيام للتشاور والعودة مرة أخرى للقاهرة فوافقوا، مؤكدا أن مصر لم األخوة 
تضغط على أي فصيل وتقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل مما يشجعنا على حتمية االتفاق 

 .وإنهاء االنقسام
 21/3/2009الشرق األوسط، 

  
  ن حماس في محاولة لجسر الخالفاتتعليق أعمال الحوار جاء بطلب م: عزام األحمد .9

البرلمانية وعضو وفدها للحوار الفلسطيني في " فتح" نفى رئيس كتلة :والوكاالت" البيان"القاهرة، غزة ـ 
". يكون الحوار الذي استمر تسعة أيام وعلقت أعماله أول من أمس قد فشل"القاهرة عزام األحمد أن 

للحوار األسبوع الجاري بعد إجراء مشاورات مع قياداتها من المقرر استئناف الفصائل "موضحا أنه 
 ".  العليا

وقال األحمد، وهو في طريق مغادرته القاهرة إلى رام اهللا، إن تعليق أعمال الحوار ومغادرة الوفود 
للعاصمة المصرية جاء بطلب من حركة حماس إثر اجتماع ثنائي بين حركته وحماس بحضور مصري 

تأخر عودة اللواء عمر سليمان من واشنطن "، مضيفاً أن "سر الخالفات في المواقفمحاولة أخيرة لج"في 
، نافيا أن تكون الفصائل قد بلغّت بإصرار واشنطن على التزام الحكومة "كانت سبباً آخر لهذا التعليق

 .  الفلسطينية المقبلة بشروط الرباعية
، واتهم "ة الكاملة إلنهاء االنقسام الداخليحركة حماس لم تصل حتى اللحظة للجاهزي"ورأى األحمد أن 

أطرافا إقليمية باإلصرار على محاولة عرقلة الحوار والتوافق الفلسطيني خاصة قبل عقد "في الوقت ذاته 
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للذهاب إلى قمة الدوحة "وأكد أن الفصائل الفلسطينية متمسكة بالحاجة ". القمة العربية في الدوحة بعد أيام
 ". موقف الفلسطينيبوحدة وطنية تعزز ال

على ضرورة أن تكون " حماس"و" فتح"وحول عقبة تشكيل حكومة توافق، أشار األحمد إلى االتفاق بين 
استمرار الخالف حول برنامجها السياسي الذي قلنا بصراحة أنه " ، لكنه أكد على"حكومة توافق انتقالية"

 ".  مع الشرعية الدوليةيجب أن يتضمن االلتزام بالتزامات منظمة التحرير والتعاطي
 21/3/2009البيان، اإلمارات، 

  
   "إسرائيل"ـعترف صراحة أو ضمنا بن ولنالبرنامج السياسي ال يزال نقطة خالف : الرشق .10

" قدس برس"دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ : دمشق
على االتفاقيات التي وقعتها منظمة " حماس"افقة إلى عدم اشتراط نجاح الحوار بمو" فتح"قادة حركة 

بالذات، وذلك بعدم اإلصرار على اشتراط االلتزام باتفاقيات " فتح"الكرة في ملعب حركة : "التحرير، وقال
منظمة التحرير التي ال نستطيع أن نوافق عليها وأن يقبلوا بالممكن فلسطينيا، كما أن المطلوب من 

على المجتمع الدولي بعدم فرض  العرب أن يبذلوا جهدا للمدافعة والضغطاإلخوة في مصر واألشقاء 
  "....امالءات على الحكومة المقبلة ومحاولة حصارها

وكشف الرشق النقاب عن أن مسألة التباين في البرنامج السياسي الزالت تشكل عقبة رئيسية أمام أي 
االلتزام باالتفاقيات "وباألخص الجملة السياسية ما بقي معلقا هو موضوع البرنامج السياسي : "اتفاق، وقال

ال يمكنها أن توافق على شيء يتضمن " حماس" وأضاف أن التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية
  .وأكد الرشق أن الحوار انتهى إلى التوافق على شكل الحكومة بأن تكون توافقية".االعتراف بإسرائيل

 20/3/2009قدس برس، 
  

    اس لم تمنع االحتفاالت بتظاهرة القدس عاصمة للثقافة العربيةحم: البردويل .11
 صالح البردويل في تصريحات .د" حماس"انتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة

منعت تنظيم احتفالية " حماس"حديث المستشار السياسي للرئيس نمر حماد عن أن " قدس برس"خاصة لـ 
، "تضليل هدفه تسميم أجواء الحوار الوطني"، ووصف ذلك بأنه 2009ربية لعام القدس عاصمة للثقافة الع

. تريد إقامة أي احتفال بهذه المناسبة" فتح"حديث نمر حماد مضلل وغير صحيح، ولم نسمع بأن : "وقال
 اهللا واحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية التي أتى بها وزير الثقافة في الحكومة العاشرة الدكتور عطا

أبو السبح، افتتحتها حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة منذ عشرة أيام والفعاليات جارية على األرض 
  ".لدى الكتاب والمبدعين واإلعالميين والطالب

وذكر البردويل أن حكومة غزة طلبت التنسيق مع رام اهللا لتنظيم احتفاليات القدس عاصمة للثقافة العربية 
، وأن "فتح"و" حماس"كالم نمر حماد يتجاهل وجود خالفات بين حركتي : "بالرفض، وقاللكن طلب قوبل 

وحكومة غزة في الضفة الغربية، نسي كل ذلك " حماس"والسلطة تمنعان أي نشاط تقوم به " فتح"حركة 
كما نسي أن حكومة غزة أقامت انطالق الفعاليات منذ عدة أيام، وأطلق هذه التصريحات غير الصادقة 

أن تحذر من نمر حماد وأمثاله من الذين يحاولون تسميم أجواء " فتح"والمضللة، ولذلك على حركة 
، "الحوار، ألن من يحترم القدس يجب أن يحترم الشعب الفلسطيني ورغبته في التوحد وإنهاء االنقسام

  .على حد تعبيره
  20/3/2009قدس برس، 
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   فتح عرقلت االتفاقخالفات داخل: حماس تبّرر فشل حوار القاهرة .12
ـ "حماس"ذكر مصدر مقرب من حركة      : ـ قيس صفدي   غزة من بين أسباب بطء    "أمس، أن   " األخبار"، ل

التقدم في الحوار الفلسطيني وتعرقل عمل اللجان، إضافة إلى صعوبة القضايا المطروحة، ظهور خالفات              
، الفتاً إلى أنه    " رؤية وموقف محددين   بين أعضاء وفد حركة فتح وممثليها في اللجان، وعدم اتفاقهم على          

  ".كانت مواقفهم متضاربة"في أحيان 
واستشهد المصدر بما حدث في لجنة منظمة التحرير، حين تم التوافق على تـأليف لجنـة تـضم فـي                    

، رئيس لجنة االنتخابـات الـسابق علـي الجربـاوي عـن             »بير زيت «عضويتها المحاضر في جامعة     
اللجنة الثالثية توصـلت    «وقال إن   . »حماس«، ومحمد نصر عن     »فتح «المستقلين، وصخر بسيسو عن   

غيـر أن   . بعد النقاش إلى مسودة اتفاق من سبع نقاط، حظيت بعد طرحها بموافقة باقي الفصائل والقوى              
  .»فتح التي كانت ممثلة في لجنة إعداد المسودة اعترضت عليها، وهو ما أثار استغراب الجميع

فاً حاداً نشب بين ممثل فتح في لجنة المنظمة، زكريا اآلغا، وبسيسو من جهة،              خال"وأضاف المصدر أن    
اآلغا وبسيسو وافقا على بنود مسودة االتفاق الـسبعة،         "، موضحاً أن    "وأحمد عبد الرحمن من جهة ثانية     

 فيما اعترض عبد الرحمن على البند السابع بشدة، وأصر على موقفه باعتبار أنه يمتلك الوالية للـرفض                
أعلى منه مرتبة تنظيمية لكونه عـضو لجنـة         "فرد عليه اآلغا بأنه     ". بصفته ممثل الرئيس محمود عباس    

  ".مركزية في فتح، وعضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير
لحين تـأليف المجلـس     "وتابع المصدر أن البند السابع، الذي اعترض عليه عبد الرحمن، ينص على أنه              

 2005نة تنفيذية جديدة، تكون اللجنة العليا المنصوص عليها في وثيقة القاهرة            الوطني الجديد وانتخاب لج   
رأى في اللجنة المنصوص عليها بـديالً مـن اللجنـة           "وأضاف أنه   ". هي المرجعية الوطنية الفلسطينية   

التنفيذية، فردت حماس باإلصرار على قبول فتح بكل ما جاء في مسودة االتفاق أو إلغائهـا كليـاً، مـا                    
  ".ستدعى رفع األمر إلى اللجنة العليا لبتّها

ـ              ، واآلخـر   "حمـاس "وظهر خالل أيام الحوار في القاهرة وجود تيارين بين الفصائل، أحدهما مساند لـ
جميع فصائل منظمة التحرير وكثير من المستقلين أظهروا اصـطفافاً إلـى            "وقال المصدر إن    ". فتح"لـ

ة الديموقراطية لتحرير فلسطين تبنّت مواقف أكثر تشدداً مـن          الجبه"وأضاف أن   ". جانب فتح في مواقفها   
فتح في ما يتعلق بالتزام االتفاقات السابقة وبرنامج الحكومة، وطلبت صراحة مـن الحركـة اإلسـالمية                 

  ".االعتراف بشروط اللجنة الرباعية كأفراد في الحكومة ال كتنظيم
كـذلك سـاندت    . كة الجهاد وفصائل المقاومة   حماس حظيت بمساندة حر   "في المقابل، أوضح المصدر أن      

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حماس في بعض القضايا، وخصوصاً الموقف السياسي وبرنامج الحكومة             
  ".المرتقبة

  21/3/2009األخبار، 
  

  لكن فتح رفضت ..  الجهاد والشعبية اقترحتا تشكيل حكومة توافق انتقالية:زياد النخالة .13
إن " الحياة"زياد النخالة لـ " الجهاد اإلسالمي"قال نائب األمين العام لحركة : لحسيني جيهان ا- القاهرة 

العقدة التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في القاهرة تتعلق بقضيتين هما الحكومة والمنظمة، الفتاً الى 
  .وجود إشكالية واضحة في لجنة الحكومة تتعلق بالبرنامج السياسي

قدم اقتراحاً بأن تشكل حكومة التوافق الوطني " الجبهة الشعبية"و " الجهاد" من وكشف النخالة أن كالً
االنتقالية من دون برنامج سياسي، وأال تتحمل مسؤولية أي موقف سياسي، الفتاً إلى أن هذا مخرج 
مناسب لعزل الحكومة وعدم إقحامها في برامج سياسية ألن مهماتها تتلخص في كسر الحصار وإعادة 

في الحوار أحمد قريع قوله " فتح"رفضت هذا االقتراح، ونقل عن رئيس وفد " فتح"وقال ان . عماراإل
إننا نريد من الحكومة االنتقالية اعترافاً شفافاً كالكريستال بإسرائيل ألنها من دون ذلك لن تحظى بدعم "
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دوليزا رايس طلبت ذلك ، مضيفا أن وزيرة الخارجية األميركية كون"المجتمع الدولي ولن ترفع الحصار
يريدون من الحكومة المقبلة أال تكون : "واضاف. بوضوح خالل زيارتها األخيرة لالراضي الفلسطينية

وهذه . حرة في خطابها السياسي، معنى ذلك أن الحكومة ليست في شخصها بل في برنامجها السياسي
  ".رؤيتهم

ما يجد أن لديه الحل، خصوصا بعد عودته من الجميع كان ينتظر عودة سليمان لرب"وأوضح النخالة أن 
واشنطن، وليلمس منه األفق الذي يمكن التحرك به والصيغة التي يمكن قبولها ومن ثم تسويقها لدى 

واوضح أن الدور المصري كان مساعداً، وفي النهاية القرار كان فلسطينياً بامتياز، ". المجتمع الدولي
 في المئة من القضايا، وعلى رأسها 20هرية التي تتلخص في الجميع هرب من المشاكل الجو: "وقال

  ".الحكومة ومن ثم المنظمة واالنتخابات واألمن
  ".موقفنا في الجهاد متوافق مع حماس في هذه النقطة الخالفية: "وعلى صعيد المنظمة أجاب

لدى حماس : " أجاببقانون االنتخابات المختلط بين التمثيل النسبي والدوائر،" حماس"وعلى صعيد تمسك 
مخاوف من أن نظام التمثيل النسبي الكامل يمكن أن يعرض كوادرها لالعتقال من جانب إسرائيل التي 
تستهدف من هم على قائمة الحركة، لذا تفضل نظام الدوائر، ثم اضطرت إلى أن توافق على النظام 

إلى أن نسبة الحسم لم تطرح ولفت ". المختلط، أي خمسين في المئة نسبي، وخمسين في المئة دوائر
 7 إلى 5تريد رفع نسبة الحسم بين " حماس"بشكل علني، لكن تم تناولها فقط في الكواليس، موضحاً أن 

  .في المئة، الفتاً إلى أن هذا سيقلل من نسبة نجاح الفصائل الصغيرة
  21/3/2009الحياة، 

  
  حيد المؤسسات الحكومية اهمها اعادة تو.. في الحوارخالفات جديدة": القدس العربي" .14

من مسؤول فلسطيني انه الى جانـب الملفـات الثالثـة           " القدس العربي "علمت  : ـ اشرف الهور   القاهرة
الخالفية وهي برنامج الحكومة، وطريقة اجراء االنتخابات، وشكل القيادة الفلـسطينية خـالل المرحلـة               

تخابات، برزت خالفـات اخـرى جانبيـة بـين     االنقالية، التي تبدأ بتشكيل الحكومة، وتنتهي باجراء االن   
  .حركتي فتح وحماس

من الممكن في الجولة القادمـة ان نتوصـل         "، اذ انه قال     "تعد االصعب "وذكر المصدر ان هذه الخالفات      
، الفتا الى ان برنامج حكومة الوحدة السابقة مع بعض التعديالت           "الى اتفاق حول برنامج الحكومة القادمة     

  ".لحصار والعزلة الدوليةسينجح في كسر ا"
وحـدة  "وبحسب المصدر فان الخالفات برزت اكثر من مرة بين فتح وحماس حين تـم الحـديث عـن                   

بقاء الموظفين الذين عينـتهم     "، وقال ان حركة حماس طالبت بـ        "المؤسسات الحكومية في الضفة وغزة    
، الفتـا الـى ان      "ني او االمني  بعد سيطرتها على غزة على راس عملهم، سواء العاملين في المجال المد           

عودة االمور الى ما كانـت      "حركة فتح رفضت هذا الطرح، وطالبت ان تبدأ عملية وحدة المؤسسات بـ             
  .، تاريخ سيطرة حماس على غزة"2007) يونيو( حزيران 14عليه قبل 

ن موعـد   ا" القدس العربـي  "في السياق قال جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لـ            
، بعد ان تكون الفصائل قد اجرت مشاورات مع         "ربما يكون نهاية االسبوع   "انطالق الجولة الثالثة للحوار     

  .قادتها لالتفاق حول المسائل العالقة
االعتـراف  "الى ذلك، اكد بسام الصالحي امين عام حزب الشعب ورئيس وفدها في الحوار بأن موضوع                

لم يطرح فـي    "وقال في تصريحات صحافية     ". قشات الحوار الوطني  باسرائيل لم يكن مطروحا خالل منا     
الحوار الوطني االعتراف باسرائيل وانما المطروح هو برنامج الحكومة التوافقية الذي يمكنهـا معالجـة               

  "..الوضع القائم في الضفة وغزة
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وفود الفـصائل   من جهتها دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني جماهير الشعب الفلسطيني الى استقبال             
بمسيرات سلمية احتجاجية بهدف الضغط على جميع االطراف لتغليب مصلحة          "التي تحاورت في القاهرة     

الـدعوة  "وقال عوني ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة ان           ".الشعب العليا على المصالح الحزبية    
  ".الخالفية العالقةتأتي بعد مغادرة الوفود القاهرة، دون التوصل الي اتفاق حول القضايا 

  21/3/2009القدس العربي، 
 

  سمح إلدارة السجون باالستفراد بأسرى حماس والجهاد لن ن: ممثل فتح في سجون االحتالل .15
قال ممثل حركة فتح في السجون في بيان صحافي، أمس، إن أسرى الحركة ومعهم بقية : )ا.ب.د(

  ".الجهاد اإلسالمي"و" حماس"الفصائل لن يسمحوا إلدارة السجون باالستفراد بأسرى 
أن الحركة األسيرة موحدة ولن " حسام"في اتصال هاتفي مع جمعية األسرى والمحررين " فتح"وأكد ممثل 

إذا نفذت " النضال"تسمح باالنفراد بأي أسير فلسطيني أياً كان انتماؤه، متعهداً بخوض مرحلة جديدة من 
وأشار ممثل فتح .وسحب اإلنجازات منهم" جهاد اإلسالميال"و" حماس"قرارها بمعاقبة أسرى " اسرائيل"

الى أن اإلنجازات التي حققتها الحركة األسيرة جاءت بعد نضاالت ودماء على مدار سنوات طويلة من 
لن تسمح بسحب هذه اإلنجازات، وتعرف أن الخطط على "وأكد أن الحركة األسيرة الفلسطينية . المعاناة

   ".اإلنجاز أصعب من تحقيقه
  21/3/2009الخليج، 

  
   تهدف لتفريغ الضفة من القيادات اإلسرائيليةاالعتقاالت :ناصيفاألسير رأفت  .16

األسير رأفت ناصيف أن حملة االعتقـاالت التـي         " حماس"اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة       :نابلس
 باإلضافة إليه عدداً    شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدن الضفة الغربية، فجر أول من أمس، وطالت            

التشويش على جهود المصالحة    "من كوادر ونواب الحركة في المجلس التشريعي، إنما تستهدف باألساس           
  ".الوطنية

وأشار ناصيف، في تصريح حصلت عليه الشبكة اإلعالمية الفلسطينية عن طريق زوجته التـي أبلغهـا                
 أن قوات االحتالل عمدت من خـالل حملـة          المحامي بأنه متواجد في معسكر حوارة جنوب نابلس، إلى        

االعتقاالت إلى تفريغ الضفة الغربية من الكوادر القيادية التي بإمكانها لعب دور فـي المـصالحة عنـد                  
  .تطبيقها على أرض الواقع

  ".إننا ورغم اعتقالنا نؤكد على ضرورة العمل من أجل التوحد ومواصلة جهود المصالحة:"وقال ناصيف 
تبييض سجون  "السلطة الفلسطينية إلى رد سريع على هذه االعتقاالت من خالل           " حماس" في   ودعا القيادي 

  .، والعمل الفوري والجاد على إغالق ملف االعتقال السياسي"السلطة
 21/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في ملف شاليط ان يرضخ لالبتزاز الذي تمارسه حماسيمكننتنياهو ": معاريف" .17

 الجمعـة ان     أمـس  االسرائيلية في عددها الصادر   " معاريف"قالت صحيفة   : اوسـ زهير اندر   الناصرة
  .احتماالت اطالق سراح غلعاد شليط، تصل الى الصفر

ووفق المحلل السياسي، بن كاسبيت، المعروف بصالته الوطيدة مع صنّاع القرار في تـل ابيـب، فانّـه                  
 ابيب، التي ادلت بهذه االقوال بعـد فـشل          اعتمد في تقريره على مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل         

  .مفاوضات ابرام صفقة تبادل االسرى بين حركة حماس والدولة العبرية
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ونقل المحلل االسرائيلي عن المصادر عينها قولها ان نتنياهو عرضة لالبتزاز، ومن الممكن ان يرضـخ                
لسطينيين كان رئيس الـوزراء     لالبتزاز الذي تمارسه حركة حماس، ولكنّه لن يجرؤ على تحرير اسرى ف           
  .المنصرف، ايهود اولمرت، قد رفض اطالق سراحهم، على حد تعبيرهم

وزادت المصادر ذاتها قائلة ان نشر اسماء االسرى من قبل اسرائيل جعل حركة حمـاس مقيـدة هـي                   
ن، اي  االخرى، النّها لن توافق على التنازل عن االسرى الذين نشرت اسماؤهم، وبالتالي فـان الطـرفي               

االسرائيلي والفلسطيني، باتا بعيدين جدا عن التوصل الى صفقة تبادل اسـرى، كمـا قالـت المـصادر                  
  .االسرائيلية، او عمليا فان احتماالت تجديد المفاوضات بين الطرفين تصل الى نقطة الصفر

ف هيئـة   وزاد المحلل كاسبيت قائال ان االصوات المعارضة للصفقة مع حماس بدأت تتزايد في صـفو              
  .االركان العامة االسرائيلية،

ونقل المحلل عن عدد من كبار الجنراالت في الجيش االسرائيلي قولهم انّه يتحتم على رئـيس الـوزراء                  
الجديد بنيامين نتنياهو، االعالن رسميا عن وقف المفاوضات، النّها وصلت، على حـد تعبيـرهم، الـى                 

  .طريق مسدود
  21/3/2009القدس العربي، 

  
  في الناصرة والقدس المحتلة" القدس عاصمة للثقافة"تر يصدر قرار بمنع عقد فعاليات ديخ .18

أصدر وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل اإلسرائيلي آفـي ديختـر،            : برهوم جاريسي  -الناصرة  
أمس، قرارا يمنع بموجبه عقد برامج في كل من مدينتي الناصرة والقدس المحتلـة، وذلـك بـزعم أن                   

  .امج تتم تحت رعاية وتمويل السلطة الوطنية الفلسطينيةالبر
، 48وبعث ديختر بقراره إلى رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، كبـرى مـدن فلـسطينيي                

ويزعم فيها أنه يصدر قراره بناء على الصالحية التي يمنحه اياه قانون االتفاقيات المرحلية مع الجانـب                 
ن يقتصر عمل السلطة الوطنية الفلسطينية على منطقتي قطاع غـزة والـضفة          الفلسطيني، الذي يقضي بأ   

  .الغربية المحتلة، في حين يعتبر االحتالل أن القدس جزء من إسرائيل
وعليه فإنه أمر بالغاء برنامج فني وطني كان من المفترض أن يعقد مساء اليوم السبت، ومساء بعد غـد                   

ي في الناصرة، فيما أعلنت إذاعة جيش االحـتالل، أن سـلطات            االثنين، في مركز محمود درويش الثقاف     
  .االحتالل قررت نشر وحدات كبيرة من قواتها في كافة أنحاء القدس المحتلة لمنع اقامة هذه البرامج

وأصدر رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، الذي يرأس أيضا لجنة رؤساء المجالس البلدية العربية في               
إن هذا القرار يسقط ورقة التوت األخيرة عن الديمقراطية         "ستنكر فيه قرار الوزير،     ، بيانا ا  1948مناطق  

  ".التي لم يبق لها إال أيام قليلة) اإلسرائيلية(الزائفة للحكومة 
التخاذ االجراءات الضرورية واالحتجاجية ضد هـذا       "وأعلن جرايسي بأنه سيجري المشاورات الالزمة       

، رائيـا أن    "لقدس كانت وستبقى العاصمة السياسية والثقافية لدولة فلسطين       ا"، مؤكدا أن    "القرار العنصري 
  .القرار يشجع فقط العناصر اليمينية والعنصرية في إسرائيل

  21/3/2009الغد، األردن، 
  

  نتنياهو يحصل على مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية .19
ل حكومة إسرائيلية جديدة بنيامين نتنيـاهو       حصل المكلف بتشكي   : )وكاالت( برهوم جرايسي    -الناصرة  

 يوما إضافيا لتشكيل حكومته، بعد أن لـم         14أمس الجمعة، من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، على         
ينجح في تشكيلها خالل األيام الثمانية والعشرين الماضية، وذلك أن جمد نتنياهو المفاوضات إثر احتمال               

د باراك، إلى حكومته، رغم أن هذا االحتمال ما زال غيـر مـضمون   برئاسة إيهو" العمل"انضمام حزب  
  ".العمل"على ضوء الخالفات التي تدب في 
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وكان نتنياهو يعتزم عرض حكومته على الكنيست اإلسرائيلي بعد غد السبت، دون أن يطلب تمديدا، على                
 صـغيرة، مرشـحة     الرغم من الخالفات واألزمات التي تعصف بثالث كتل برلمانية يمينيـة متـشددة            

  .لالنضمام إلى حكومته
وزعم نتنياهو أمس، بعد تسلمه أمر التمديد، أنه تلقى معلومات من األجهزة األمنية وايضا من المؤسسات                

تهديـدات  "االقتصادية، تلزمه بأن يسعى إلى حكومة وحدة أمنية، ويقصد بذلك ما تدعيه إسـرائيل مـن                 
  .تي يغرق فيها االقتصاد اإلسرائيلية بقوة في هذه المرحلة، واألزمة االقتصادية الكبيرة ال"أمنية

  21/3/2009الغد، األردن، 
  

  الحل األمثل للصراع إقامة دولة هاشمية فلسطينية وترحيل عرب المثلث: نتنياهولمستشار  .20
المرشح من قبل نتنياهو، لتبوؤ منصب مستشار االمـن          عوزي اراد،  ادلى  :زهير اندراوس  -الناصرة  
قال انّه يؤيـد     على االنترنت ' يديعوت احرونوت ' مقابلة لموقع صحيفة      خالل في الحكومة القادمة  القومي  

توسيع الحدود، وبحسبه فإن القرى والمدن العربية الفلسطينية في المثلثين الشمالي والجنوبي، تقع داخـل               
وبالتالي انا اعتقـد    '،   الفا من المواطنين العرب    250ما يسمى بالخط االخضر، ويبلغ عدد سكانها حوالي         

انّه خالل الحل النهائي يجب ضم هؤالء السكان الى الدولة الفلسطينية العتيدة ونقلهم للسكن فـي منـاطق      
غير مأهولة في النقب الصحراوي، ومنحها للدولة الفلسطينية، مقابل الكتل االستيطانية في الضفة الغربية              

ية الفلسطينية هو اقامة دولة كونفدرالية بـين الـضفة وغـزة            ، وتابع قائال ان الحل االمثل للقض      'المحتلة
 -اي ان هذه الدولة ستكون ذات اغلبية فلسطينية، ولنسميها الدولة الهاشمية            . والمملكة االردنية الهاشمية  
 .الفلسطينية، على حد تعبيره

  21/3/2009القدس العربي، 
  

  "جرائم غزة"منظمات إسرائيلية إنسانية تدعو إلى تحقيق مستقل في  .21
في " تحقيق مستقل "طالبت منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقوق اإلنسان بإجراء         :  وكاالت -القدس المحتلة 

التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي في غزة إثر إفادات جديدة لجنود إسرائيليين أشارت إلـى         " جرائم الحرب "
 منظمات، بينها   10واعتبرت  .  الجمعة إطالق نار على مدنيين، وذلك وفق ما ذكرت تقارير إخبارية امس          

بتسيلم وجمعية الحقوق المدنية، في بيانات أن قرار المدعي العام العسكري فتح تحقيقين بخصوص مقتل               
 وفي رسالة موجهة إلى مدعي عام الدولـة          .مدنيين فلسطينيين ال يوفر الضمانات بالموضوعية الالزمة      

لجنة تحقيق مستقلة يشكل انتهاكا للمسؤوليات اإلسـرائيلية        رفض الحكومة تشكيل    "مناحيم مزوز قالت إن     
وقالت الناطقة باسم بتسيلم ساريت ميكايلي لوكالة الصحافة الفرنـسية الجمعـة إن           ".حيال القانون الدولي  

عدم اتخاذ قرار بفتح تحقيق إال بعد ثالثة أسابيع من إبالغ القضاء بالوقائع وبعد نشرها فـي الـصحافة                   "
" هـآرتس " من جهتهـا اعتبـرت صـحيفة          ". شكوكا حول الرغبة في مالحقة المسؤولين      مباشرة يخلف 

  ".أدرك األمر في وقت متأخر جدا"اإلسرائيلية  امس الجمعة أن الجيش 
 وبحسب إفادات جنود شاركوا في المعارك فإن جنودا إسرائيليين قاموا بقتل مدنيين فلـسطينيين عـزل                

  ).يناير(ومنتصف كانون الثاني ) ديسمبر(ية كانون األول خالل الهجوم على قطاع غزة في نها
  21/3/2009الغد، األردن، 

  
  الجيش االسرائيلي قلق من استخدام شهادات الجنود عن حرب غزة في المحاكم الدولية .22

أعربت أوساط عسكرية إسرائيلية عن قلقها من إمكان أن تستعين جهات :  أسعد تلحمي- الناصرة 
قوقية دولية بشهادات جنود اسرائيليين شاركوا في الحرب األخيرة على قطاع غزة فلسطينية ومنظمات ح
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في شأن حجم االنتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين العزل وعمليا إعدام بدم بارد، 
  . حربمئلتدعيم شكاواها إلى محاكم دولية ضد ضباط ومسؤولين سياسيين بارتكاب جرا

ار في االحتياط صمت رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي عن  عسكريون كبوانتقد
وأشاروا . الشهادات، علماً أنه تلقى قبل أكثر من أسبوعين تقريراً تفصيلياً موثقاً من دون ان يحرك ساكناً

 بتحقيق الشروعإلى أنه لوال كشف الشهادات في وسائل إعالم عبرية، لما أمر المحقق العسكري في 
ونصح أساتذة في القانون الجيش بأن يكون التحقيق جدياً لقطع الطريق على المطالبة بتحقيق . ئيجنا

  .دولي في جرائم الحرب
أخالقيات " النشر عن الشهادات تفاعالت واسعة في إسرائيل، وتراوحت الردود بين الدفاع عن وترك
، وبين التنديد بهذه )األخالقية" (قيقيةال تعكس الصورة الح"أو " غير دقيقة"واعتبار الشهادات " الجنود

  . أعنفارساتالسلوكيات والتحذير من تكرارها أو من أن تكون هذه الشهادات نقطة في بحر مم
  21/3/2009الحياة، 

  
  الشرطة العسكرية تفتح تحقيقا مع الجنود والضباط حول قتل أبرياء بغزة .23

لعسكرية قررت فتح تحقيق فوري مع الضباط        ان الشرطة ا   أمسذكرت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي      
  .والجنود الذين أدلوا بشهادات عن الحرب على قطاع غزة لصحيفة هآرتس

وقالت االذاعة ان الشرطة العسكرية قررت فتح التحقيق وذلك بهدف فحص الحوادث التي تم وضعها من                
  .ة في اورانيمقبل الجنود في شهاداتهم في اللقاء الذي جمعهم في األكاديمية العسكري

أن المدعي العام العسكري ، الرئيس الكولونيل ، أفي حي منذ لبلوس ، قرر فـتح                "وقال الناطق العسكري  
تحقيق في أعقاب الشهادات التي قرأها هذا الصباح ، والتي تظهر فيها تصرفات غير مقبولة ومرفوضة                

ي وصلت من رئـيس األكاديميـة       وادعوا في الجيش ان الرسالة الت     .من الجنود خالل الحرب على غزة       
العسكرية ، على اسم رابين ، كانت عبارة عن رسالة ضمنية ، وفيها جاء ادعاءات بشكل كامل ، ممـا                    

ومع هذا القلق تم رفع الرسالة إلى سالح التعليم في           .سمع من الجنود ولم يكن تفصيال كالذي نشر اليوم          
وسمع منه عن األشياء التي ارتكبت وجـاءت        " زميرداني  "الجيش ، والذي جلس مع رئيس األكاديمية ،         

  .ضمن شهادات الجنود أثناء الحرب وبعد ذلك تم اتخاذ قرار بفتح تحقيق في الموضوع
  21/3/2009الدستور، 

  
  توزيع المقاعد بين اليمين واليسار في البرلمان االسرائيلي .24

 الكتـل المختلفـة فـي البرلمـان     عرض للمقاعد التي تسيطر عليهاتم امس  :  رويترز–القدس المحتلة   
االسرائيلي بعد االنتخابات التي أجريت في العاشر من شباط والتي قد تعرقل جهود بنيامين نتنياهو رئيس                

  .الوزراء المكلف لتشكيل حكومة ائتالف
 مقعـدا التـوراة     11 مقعدا شـاس     15 مقعدا اسرائيل بيتنا     27 مقعدا ليكود    65 اجمالي مقاعد اليمين     -

 اجمالي مقاعـد    -ي المتحد خمسة مقاعد البيت اليهودي ثالثة مقاعد االتحاد الوطني أربعة مقاعد             اليهود
 مقعدا ميرتس ثالثة مقاعد حـداش أربعـة مقاعـد           13 مقعدا العمل    28 مقعدا كديما    55الوسط واليسار   

 االغلبيـة   -مقعـدا    120 اجمالي مقاعد البرلمان     -القائمة العربية المتحدة أربعة مقاعد بلد ثالثة مقاعد         
   115 مقعدا 61الالزمة 

  21/3/2009الرأي، األردن، 
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  "حماس والجهاد" تؤيد تشديد ظروف اعتقال أسرى "إسرائيل"الغالبية العظمى في : استطالع .25
هور اإلسرائيلي يؤيـدون توجـه      م من الج  93% أن   أمس،كشف استطالع أجرته القناة اإلسرائيلية الثانية       

ية لتشديد الظروف التي يعيشها أسرى حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في الـسجون             الحكومة اإلسرائيل 
  ".اإلسرائيلية كرد على فشل مفاوضات تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل

وقال موقع القناة الثانية أنه بعد االجتماع األول للجنة الوزارية التي شكلت لتشديد ظروف األسر لمعتقلي                
ي فإن الجمهور اإلسرائيلي مقتنع بوجوب تقليص الحقوق التي يتمتع بها هـؤالء             حماس والجهاد اإلسالم  

  . األسرى
 منهم مع   12% من المستطلعين مع التشديد الكبير على األسرى ، بينما           81%كما تبين من االستطالع أن      

  .رائيليةفقط مثل هذه الخطوات التي تخطط لها الحكومة اإلس% 4التشديد المعتدل ، وفي المقابل عارض 
وقالت العينة التي تمثل السكان البالغين في إسرائيل إنه يجب منع المعتقلين من قراءة الصحف ومـشاهدة    

  . التلفاز ، وحتى منعهم من الدراسة للحصول على الشهادات العلمية
 إلى  وتأتي نتائج هذا االستطالع في حين أن اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل بعثت برسالة عاجلة               

تؤكد فيهـا   ) ميني مزوز (والمستشار القضائي للحكومة    ) دانييل فريدمان (كل من وزير العدل اإلسرائيلي      
أن استخدام أسرى حركة حماس كورقة للمساومة ، يعد أحد أشكال العقاب الجماعي وهو أمر مرفـوض                 

  .وغير قانوني
  21/3/2009الدستور، 

  
   بجرائم حرب"إسرائيل"دانة قادة شهادات جنود االحتالل وحدها تكفي إل: بركة .26

قال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ، إن شهادات جنود االحتالل وحدها ،                
 ، تكفي لتكون الئحة اتهام إلدانة قادة إسرائيل ووزير األمن فيهـا إيهـود               "هآرتس"التي نشرتها صحيفة    

  . اإلجرامية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزةباراك بجرائم حرب ، على خلفية حربهم
وقال بركة ، إننا اليوم نقرأ القليل من الكثير الذين نعرفه عن جرائم الحرب التي نفذها جيش االحـتالل                   
في قطاع غزة ، بأوامر مباشرة من الحكومة اإلسرائيلية ووزير األمن فيها وقيادة الجيش ، وهي شهادات                 

وا بشكل فعال في هذه الحرب ، وهي إثبات من داخل إسرائيل ، ال يمكـن                بدأت تصدر عن جنود شارك    
  .اإلفالت منه

إن المنطق اإلنساني يؤكد ضرورة محاكمة حكام إسرائيل على جرائم الحـرب ، ولكـن               : وأضاف بركة 
إسرائيل تعتمد على قوتها العسكرية ، وعلى اختالل موازين القوى الحاصل في العالم ، لتستخف بكل ما                 

  .ن شأنه أن يضع حكامها في قفص االتهام واإلدانةم
وأكد بركة أن العربدة الدموية اإلسرائيلية الحاصلة ، والتي يدفع شعبنا الفلسطيني ثمنها ، يجب أن تستفز                 
الرأي العام العالمي ليضغط على حكوماته ، ويوقف هذا الوحش الشرس ، الذي اسمه عقليـة الحـرب                  

إن قرارا دوليا واحدا فقط يدعو لمحاكمة إسرائيل ، وعدم مساواة الجـالد             : الوق .واالحتالل اإلسرائيلية 
  . بالضحية ، من شأنه أن يلعب دورا في وقف المجزرة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني

 21/3/2009الدستور، 
  

   شن حملة برية كاسحة تحطم حركة حماس"إسرائيل"على : عضو لجنة فينوغراد .27
د عضو لجنة فينوغراد اإلسرائيلية البروفيسور يحزقيل درور أن المستوى أك:  وديع عواودة- حيفا 

السياسي اإلسرائيلي فشل في إدارة الحرب على قطاع غزة بعدما فشل في إدارة الحرب الثانية على لبنان 
 .بسبب عدم الحسم والتردد والخوض بالوحل
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 حماس، وإن السالم مع سوريا لن وقال درور إنه كان على إسرائيل شن حملة برية كاسحة تحطم حركة
السالم "يحسن حالة إسرائيل بالمنطقة، وإن كافة برامج السالم المطروحة بما في ذلك تسوية الدولتين و 

بدالً من خارطة طريق، ويرى بالحل الشامل بمشاركة الدول " أطلس طريق"ملغاة، ويقترح " االقتصادي
 .العربية ومبادرة السالم العربية

 لجنة فينوغراد للتحقيق في الحرب الثانية على لبنان، البروفيسور يحزقيل درور من غياب ويحذر عضو
بدالً من حله، وقال إن " إدارة الصراع"األمنية من قبل إسرائيل ومن اعتمادها على - المبادرات السياسية

  .الزمن ال يلعب لصالحها
 21/3/2009العرب، قطر، 

  
  محتمل على إيرانتقرير أميركي حول عدوان إسرائيلي  .28

في العاصمة األميركية واشنطن في     " معهد الدراسات االستراتيجية والدولية   "قال  :  محمد سعيد  -واشنطن  
أحدث تقاريره حول التهديدات اإلسرائيلية ضد إيران ، إن إسرائيل يمكن أن تشن غارات جوية لقـصف                 

  .ة العتبارات لوجستية وسياسيةالمنشآت النووية في إيران ، لكن دون ان تضمن نجاح تلك العملي
ونـشر  " دراسة احتماالت قصف جوي إسرائيلي لمنشات التطوير النووي اإليرانية         "بعنوان" وقال التقرير 

يوم االثنين الماضي ، إن الغارة الجوية ممكنة وأن المسار المفضل الذي يمكن للطـائرات اإلسـرائيلية                 
رية التركية ، ثم فوق جزء صغير من العراق ، ثم إلى            الحربية استخدامه سيكون على طول الحدود السو      

عدد الطائرات المطلوبة ، وعملية إعـادة       "مشيرا إلى أن    . داخل إيران ، والعودة عن طريق المسار نفسه       
 - من دون اكتـشاف الطـائرات أو اعتراضـها    -التزود بالوقود خالل العملية ، والوصول إلى الهدف         

  ." وسيفتقر إلى ضمانات بنسبة نجاح عالية للعملية بكاملهاسيكون معقدا وبالغ الخطورة ،
  21/3/2009الدستور، 

  
  ممنوع من الدخول الى امريكامستشار نتنياهو لألمن القومي  .29

االسرائيلية، في عددها الصادر الجمعة النقاب عـن        ' هآرتس'كشفت صحيفة   : زهير اندراوس  -الناصرة  
تشكيل الحكومة االسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنيـاهو، لتبـوؤ         ان عوزي اراد، المرشح من قبل المكلف ب       

منصب مستشار االمن القومي في الحكومة القادمة، ممنوع من الدخول الى الواليات المتحدة االمريكيـة،               
 منح الـدكتور اراد،     2007من العام   ) يونيو(الفتة الى ان السلطات االمريكية ترفض منذ شهر حزيران          

ة المجاالت المتعددة في مدينة هرتسليا، شمال تل ابيب، تأشيرة دخـول الـى الواليـات                الذي يرأس كلي  
وزادت المصادر االسرائيلية الرسمية قائلـة       .المتحدة معللة ذلك بأن اراد يشكل خطرا امنيا على امريكا         

نية ان التصرف االمريكي نابع من الشبهات التي تحوم حول اراد وعدد من رؤسـاء المنظمـة الـصهيو    
، ولفتت المصادر الى انّه في      )البنتاغون(بالحصول على مواد سرية من وزارة الدفاع االمريكية         ) ايباك(

التحقيـق معـه،    ' اي.بـي .اف'الزيارة االخيرة التي قام بها اراد الى الواليات المتحدة، طلب محققو الـ             
نفس المصادر، اعتلـوا الطـائرة      عندما كان متوجها الى المطار للعودة الى اسرائيل، المحققون، بحسب           

  .وقاموا بالتحقيق مع اراد من نيويورك الى تل ابيب حول عالقته مع فرانكلين
  21/3/2009القدس العربي، 

  
  "احتفالية القدس"استنكار مقدسي شديد إثر قرارات هدم المنازل ومنع نشاطات  .30

عفاط وقرى مجاورة المئات من أهالي حي رأس خميس ومخيم ش أن 21/3/2009الخليج، ذكرت 
في صالة جمعة حاشدة، أمس، أقيمت في خيمة اعتصام، إثر إخطارات االحتالل شاركوا للقدس المحتلة 

  .  شقة في الحي60بهدم حوالي 
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ألقى خطبة الجمعة رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح الذي أكد أن و
جزرة وحشية بحق مدينة القدس والمسجد األقصى، مشيراً ان اإلسرائيلية ترتكب جريمة وم المؤسسة

م، ووجه نداء باسم القدس واألقصى لألمة 1967القدس تمر بأخطر مرحلة منذ احتاللها الكامل عام 
تخطط " إسرائيل"وأكد الشيخ صالح أن . جمعاء إلنقاذ المدينة والمسجد األقصى في هذه المرحلة الخطرة

 الف مقدسي من بيوتهم، بل 17م، ما يعني تشريد نحو  2009ت في القدس عام  بي1700لهدم أو إخالء 
  . بيتا في رأس خميس60وستقوم أيضا بهدم مئات البيوت في أنحاء مدينة القدس من ضمنها نحو 

الشيخ عكرمة صبري، ، أن وكاالت عن القدس المحتلة من 21/3/2009صحيفة فلسطين،  وأوردت
تصعيد سلطات االحتالل وصف عليا، وخطيب المسجد األقصى المبارك، رئيس الهيئة اإلسالمية ال

التطهير العرقي والممارسات العنصرية ضد الوجود الفلسطيني في المدينة "لسياسات وإخطارات الهدم بـ
  ". المقدسة

بدوره، حذر حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح من مغبة استمرار هذا التصعيد غير المسبوق ومن 
بدأت فعالً وعلى أرض الواقع ) إسرائيل(إن : وقال لـوكالة وفا. عكاسات وتداعيات مثل هذه القراراتان

، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته اتجاه ما تتعرض له "ممارسة التطهير العرقي ضد المقدسيين
األسر الفلسطينية المهددة هذا وقد قامت وفود أجنبية، أمس، بزيارة تضامنية إلى  .القدس والمقدسيون

  . باالقتالع من منازلها في القدس
استنكر قيام وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي " إعالم"مركز  أن 20/3/2009، 48عرب موقعوأضاف 

في كل من القدس والناصرة "  عاصمة الثقافة العربية2009القدس " آفي ديختر بإلغاء افتتاح احتفالية 
االتفاقيات االنتقالية، التي بموجبها يمنع قيام أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية بادعاء . بأمر وزاري

أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، والمنبثقة عن أخرى  ةومن جه .داخل الخط األخضر والقدس
بقرار ـرب نسخة منه، أنها ترى 48لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان، وصل موقع عــ

الوزير ديختر إرهابا قانونيا على جماهير شعبنا الفلسطيني وعلى حق شعبنا بالقدس وواجبه تحريرها من 
 .نير االحتالل االسرائيلي

  
  عشرات االصابات في مسيرة بلعين ضد الجدار  .31

أصيب ثالثة متظاهرين بينهم متضامنان أميركيان امس برصاص قوات إسرائيلية :  د ب أ- رام اهللا 
عشرات الكما أصيب  .قرب رام اهللا بالضفة الغربيةضد الجدار لف بمطاط في مسيرة بلعين األسبوعية مغ

  .بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع
  21/3/2009الدستور، 

  
  حاول تسميم رواد مطعم إسرائيلي سنوات 6االحتالل يحكم على شاب فلسطيني بالسجن  .32

 سنوات فعلية، على الشاب 6عسكرية إسرائيلية، أمس، حكما بالسجن أصدرت محكمة  :تل أبيب
 عاما، من نابلس، وذلك بعد إدانته بتهمة التخطيط لتسميم رواد مطعم في 22الفلسطيني إيهاب أبو ريال، 

 . مدينة رمات غان قرب تل أبيب
 21/3/2009الشرق األوسط، 

  
   رفحوفاة فلسطيني في انهيار نفق في  .33

طبية صباح اليوم، الجمعة، عن وفاة فلسطينيين إثنين جراء انهيار نفق في منطقة يبنا اعلنت مصادر 
 .برفح جنوب قطاع غزة في ساعة متأخرة من الليل

 20/3/2009، 48عرب
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  من أطفال غزة يعانون من اضطرابات سلوكية ونفسية% 73": جمعية نفسية" .34

 73أنور البنا أن . جتماعي للشباب في غزة د أكد رئيس جمعية الدعم النفسي اال:  ماهر ابراهيم- غزة 
في المئة من األطفال في القطاع يعانون اضطرابات سلوكية ونفسية نتيجة للحرب اإلسرائيلية األخيرة 

 أسرة 664وأضاف ان جمعيته تعاملت مع حوالي . على قطاع غزة ويحتاجون لترفيه وتفريغ نفسي
من % 73نون من مشكالت سلوكية ونفسية، وأن ما يقارب  آالف مواطن تبين أنهم يعا4000وأكثر من 

حاالت األطفال التي يتم التعامل معها من خالل أخصائيين نفسيين واجتماعيين بالجمعية يحتاجون لترفيه 
ضرورة تقديم الدعم النفسي بكافة مراحله خاصة لفئات الشباب واألطفال "، داعياً إلى "وتفريغ نفسي

نواجه العديد من حاالت األطفال الذين ال ": وأضاف . "تأثراً بتداعيات الحربكونهم من أكثر الفئات 
 . "يزالون يرفضون العودة لمدارسهم نتيجة تأثيرات الحرب عليهم

 21/3/2009البيان، اإلمارات،  
  

  فلسطيناً في المستشفيات المصرية جريحاً ومريضا262ً: في مصر" سفارة فلسطين" .35
 جريحاً ومريضاً من أبناء قطاع 262علنت سفارة فلسطين لدى مصر عن وجود أ:  ماهر ابراهيم- غزة 

حسام طوقان إنه . وقال المستشار الطبي في السفارة د . غزة يرقدون في المستشفيات المصرية للعالج
 جريحا من ضحايا العدوان الدموي اإلسرائيلي على قطاع غزة وأن حالتهم 62من بين هذا العدد يوجد "

 . "م مطمئنة ومستقرةبشكل عا
 21/3/2009البيان، اإلمارات، 

  
  تنطلق اليوم في خمسة أماكن" احتفالية القدس عاصمة الثقافة" .36

 نفت مصادر مطلعة ما أشيع أمس، عن إلغاء حفل إطالق احتفالية القدس عاصمة الثقافة :يوسف الشايب
غزة، ومخيم مار الياس في لبنان، القدس، والناصرة، و: العربية، المقرر في خمسة مواقع، اليوم، هي

وبيت لحم، حيث االحتفال الرسمي بحضور الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه، وعدد من الوزراء 
  .والشخصيات الرسمية العربية

كنا ندرك منذ اللحظة : "وقال إسماعيل التالوي، رئيس لجنة التنسيق الفلسطينية العربية في االحتفالية
 سيعمل كل ما بوسعه لعرقلة االحتفالية، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرته األولى ان االحتالل

التامة كالقدس والناصرة، ولم نستغرب قرار االحتالل بمنع الفعاليات االحتفالية في هاتين المدينتين، لكننا 
العربية، ومنذ البداية كنا نؤكد أن قبولنا ومن ثم عملنا على إنجاح احتفالية القدس عاصمة الثقافة 

  ".بالشراكة مع كافة االخوة في العواصم العربية، والمدن الفلسطينية، هو أكبر تحٍد لالحتالل
ان برنامج االحتفالية في بيت لحم، حيث الحفل الرئيس، وفي لبنان، لم يتغير، ونحن نعمل "وأكد التالوي 

سنتحدى هذه القرارات وسيكون : ، وقال"على االنطالق من القدس رغم أنف االحتالل وبأية طريقة كانت
لدينا حال عرقلة الفعاليات في القدس والناصرة بدائل تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في هذا الحدث 

  .الوطني والعربي، بل والعالمي
 21/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   ضرورة تحقيق التوافق الفلسطينيتؤكدقمة أردنية سورية  .37

أهمية تحقيق ،  عبداهللا الثاني والرئيس السوري بشار األسد أمسالعاهل األردني أكد:  بترا-عمان 
التوافق الفلسطيني الذي تفرضه المصلحة الوطنية الفلسطينية من أجل توظيف جميع الجهود والطاقات 
لتلبية الحقوق الفلسطينية المشروعة، خصوصا حقهم في إقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني 
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لخطوات المطلوبة لتحقيق السالم الشامل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية اا وبحث .الفلسطيني
 من جميع األراضي "إسرائيل"ومبادرة السالم العربية وعلى أساس تلبية الحقوق العربية كافة وانسحاب 

  .العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
  21/3/2009الرأي، األردن، 

  
  "احتفالية القدس"وشعبي يصل أريحا للمشاركة في وفد أردني رسمي  .38

 وصل الى اريحا ومنها الى بيت لحم، امس، عدد من أعضاء الوفد األردني بشقيه :يوسف الشايب
قال عبد الجليل عبد ، والرسمي والشعبي المشارك في انطالق فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية

العالقة األردنية : ة القدس في األردن في تصريحات للصحافيينالمهدي، رئيس المكتب التنفيذي الحتفالي
الفلسطينية عالقة توأمة وال خالف على ذلك، وبالتالي كان األردن مصراً منذ اللحظة األولى على 

   .، والعمل على إنجاحها2009المشاركة بفعالية في احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 
في تنظيم العديد من الفعاليات في إطار احتفالية القدس ومن أبرزها مؤتمر في األردن تم البدء : وتابع

برعاية األمير الحسن بن طالل وهناك العديد من المؤتمرات الدولية والعربية التي " القدس في الضمير"
 تستضيفها عمان على مدار العام في إطار هذه االحتفالية من بينها مؤتمرات دولية وعربية عدة تتناول

، وفعاليات "من وحي القدس"، ومؤتمر "القدس في عيون الرحالة العرب واألجانب"محاور عدة كمؤتمر 
  .اخرى متنوعة

 21/3/2009األيام، فلسطين، 
  

   في الضفة يدين اعتقال قادة حماس"حزب اهللا" .39
ة جريمة العدو الصهيوني باعتقال عدد من النواب وقادة حركة حماس في الضف" "حزب اهللا"أدان 
، ورأى فيها محاولة فاشلة وبائسة لكسر إرادة المقاومة بعد أن يئس من إمكانية هزيمتها في "الغربية
 . الميدان

هذه الجريمة برسم مؤسسات المجتمع الدولي والهيئات اإلنسانية والحقوقية، وكما "وقال في بيان إنه يضع 
اعل ألن الصمت عن الجريمة جريمة وتشجيع يدعو البرلمانات العربية واإلسالمية والعالمية للتحرك الف

 . "للعدو على اإليغال في جرائمه وأعماله العدوانية
 21/3/2009السفير، 

  
  واشنطن ترفض التنازل عن شروطها لتشكيل حكومة الوحدة: عمر سليمان .40

 من القاهرة عبر مراسلها محمد عبد اهللا، أن رئيس ،21/3/2009 الشرق، قطر، ذكرت صحيفة
رات المصرية اللواء عمر سليمان، أبلغ وفود الفصائل الفلسطينية لحوار القاهرة، الخميس، رفض المخاب

وقال سليمان، في . واشنطن الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بخالف شروطها لذلك
ة األمريكية اتصال هاتفي أجراه مع وفود الفصائل، إن المسؤولين األمريكيين الذين التقاهم في العاصم

أصروا على التمسك بالشروط التي سبق أن أعلنتها هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية 
  .لالعتراف بأي حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس

 من القاهرة عبر مراسلها أشرف الفقي، أنَّها علمت ،21/3/2009 الوطن، السعودية، وأضافت صحيفة
صرية سليمان، طلب عقد اجتماع عاجل لقادة الفصائل الفلسطينية المشاركة في أن وزير المخابرات الم

حوار القاهرة أو من يمثلهم، وذلك الستئناف الحوار الوطني الفلسطيني، وإبالغهم بنتائج مشاوراته التي 
وأفاد مصدر دبلوماسي مصري أن االجتماع سيعقد إما اليوم أو غدا بحضور قادة . أجراها في واشنطن

لفصائل أعضاء لجنة التسيير وسيتم من خالله بحث آخر المعوقات التي تعترض التوصل التفاق مكتوب ا
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وأشار المصدر إلى أن قادة الفصائل أوشكوا على االنتهاء من كتابة بيان القاهرة الذي . بين كافة الفضائل
كيل حكومة توافقية بين يتضمن حتى يوم أمس نقاط االتفاق واالختالف ومنها ما تم االتفاق عليه لتش

مختلف الفصائل، وكذلك تزامن االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وأن تجرى في موعد أقصاه 
  .يناير من العام المقبل

  
  صفقة تبادل األسرى لم يسدل الستار عليها: مصدر مصري .41

ى لم يسدل الستار قال مصدر مصري موثوق به، إن صفقة تبادل األسر:  جيهان الحسيني-القاهرة 
ستظل تطالب بإطالق أسيرها، منتقداً الموقف االسرائيلي األخير الذي راهن على أن " إسرائيل"عليها ألن 

حماس تريد إنهاء الصفقة في عهد أولمرت وقبيل تسلم الليكودي بنيامين نتانياهو مقاليد الحكومة، ومن ثم 
واشار .  حدث تراجع كبير في الموقف االسرائيليلم يلب مطالب الحركة، بل" اسرائيل"فإن ما عرضته 

 من األسرى الفلسطينيين الذين ستطلقهم الى دول عربية وغربية، 200إبعاد نحو " اسرائيل"إلى عرض 
هناك دول غربية ال توجد عالقات لحماس معها، باإلضافة إلى أن هؤالء سيتم وضعهم تحت : "مضيفاً

 أنها ال يمكن أن تقبل بإبعاد المعتقلين الذين سيطلقون، وأنها تتمسك حماس أكدت: "وزاد". اإلقامة الجبرية
  ".بمطالبها، سواء تم ذلك من خالل حكومة أولمرت أو نتانياهو، فاألسماء ال تعني لها شيئاً

 21/3/2009الحياة، 
  

  األمن المصري يضبط مخزناً سرياً لألسلحة في رفح  .42
، أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط مخزن ذكر مصدر أمني مصري وشهود عيان، أمس: رفح

وبحسب . سري لألسلحة والمتفجرات في منطقة تابعة لمدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة
ذات المصادر، فقد عثرت الشرطة في المخزن الواقع في منطقة األحراش على نصف طن من مادة 

. لفات الحروب إلى جانب بعض األسلحة اآلليةشديدة االنفجار ومجموعة من الصواريخ ومخ" تي.إن.تي"
ولم تلق الشرطة القبض على أي شخص يشتبه بصلته بالمخزن حتى اآلن، وصادرت ما به من أسلحة 

  .ومتفجرات
  21/3/2009صحيفة فلسطين،  

  
 "احتفالية القدس"وصول الوفد الكويتي أريحا للمشاركة في انطالق  .43

لى بيت لحم، أمس، وفد من مثقفين وناشطين كويتيين في إطار وصل الى اريحا ومنها ا: يوسف الشايب
  .القادم من دولة الكويت خصيصاً للمشاركة في انطالق االحتفالية" كويتيون من أجل القدس"تجمع 

  21/3/2009األيام، فلسطين، 
  

 لحل الصراع الفلسطيني ــ اإلسرائيليأوروبا ستقدم إلدارة أوباما رؤيتها : بريطانيا .44
ـ         : ؤوف أرناؤوط عبد الر  إن : "األيـام "قال جون ويلكس، الناطق بلسان الحكومة البريطانية، في حديث ل

بريطانيا ستقدم، قريباً، تقريراً إلى اإلدارة األميركية حول تفاصيل ما يحدث في القدس وتحديداً في البلدة                
القديمة، وإن االتحاد األوروبي سيقدم إلى اإلدارة األميركية الجديدة رؤيته لحل الصراع الفلسطيني ـــ               

  .اإلسرائيلي
في االتحاد األوروبي إجراءات عمليـة؛ لــمنع دخـول          إن بريطانيا تناقش مع شركائها      : "وقال ويلكس 

الـمنتجات من الـمستوطنات وكأنها منتجات إسرائيلية خاضعة للحصص التفضيلية للــمنتجات التـي             
  ".تدخل االتحاد األوروبي
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نقول إن الـموقف البريطاني والـموقف الدولي واضحان من أن الـمستوطنات غير قانونية، فال             : وتابع
، أما  1967يكون حل الدولتين والـمفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على أساس حدود           بد من أن    

إذا ما كان هناك بين الفلسطينيين واإلسرائيليين اتفاقية حول تبادل أجزاء من األرض فهذا أمر متـروك                 
  .للطرفين، وهذا موقف بريطاني دولي واضح وثابت

مشيراً إلـى أن    " دارة األميركية حول القضية الفلسطينية بالتفصيل     بريطانيا في نقاش مع اإل    "كما أعلن أن    
أوروبا ستقدم رؤيتها للواليات الـمتحدة حول الحل، وهذه فرصة للدول األوروبية للتواصل مـع اإلدارة               
األميركية حول هذا الـموضوع بالذات؛ ألن بريطانيا تعتقد بأن التواصل األميركي مع األطراف والدول              

أكثر من أيـة دولـة      " إسرائيل"في الـمنطقة سيساعد على إيجاد حل؛ ألن ألميركا تأثيراً على           األخرى  
  ".أخرى
نريد من الفصائل في غزة أن توقف إطالق الصواريخ، وإن العقبة الرئيسة أمام السالم اآلن هـي                 : وقال

  ".توسيع الـمستوطنات ونريد وقف هذه العملية
ديد والعميق حول التطورات األخيرة في حي البستان في سلوان وغيره           يساورنا القلق الش  "وشدد على أنه    

ال نقبل أية محاولة من قبل أي طرف لتغيير الحقائق على أرض            : وقال ويلكس " من الـمناطق في القدس   
الواقع في هذه الـمنطقة الحساسة؛ ألن رؤية حل الدولتين تعتمد على رؤية لتقـسيم القـدس واحتـرام                  

  .ية لكل األديان الـموجودة في هذه الـمدينةالخصوصيات الدين
على صعيد آخر، وحول اجتماع خبراء عدد من الدول الغربية في لندن؛ لـمنع تهريب السالح إلى غزة،                 

إن الدول الـموجودة في االجتماع اتفقت على وسائل لبناء التنسيق بين الخبراء فـي هـذا                : قال ويلكس 
أيضاً القوات العسكرية البحرية والبرية التي قد تشارك في عمليات          الـمجال؛ فهناك التهريب ولكن هناك      

  ".منع التهريب بحراً وليس فقط براً عبر األنفاق إلى غزة
تتوجب اإلشارة إلى أن نتائج االجتماع غير ملزمة وإنما هي اقتراحات للدولـة الــموجودة               : "وأضاف

والـسلطة  " إسـرائيل "ة إلى اتفاق مع مـصر و      فليست هناك اتفاقية ملزمة بين األطراف، كما أننا بحاج        
  .الفلسطينية حول رزمة إجراءات لـمنع التهريب

وشدد ويلكس على أن بريطانيا والدول الغربية األخرى مستعدة لتقديم خبراء وتنفيـذ إجـراءات شـديدة                 
  .لـمنع التهريب؛ ألن ذلك سيكون جزءاً من الصفقة الكاملة حول فتح الـمعابر

مهـم جـداً بالنـسبة لـمـستقبل        "ة البريطانية ترى أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية         وأكد أن الحكوم  
الفلسطينيين من خالل أوالً، إعالن توحيد الصفوف، ومن ثم إعالن برنامج قادر على إقناع الــمجتمع                
الدولي على تأييد الحكومة الفلسطينية الـموحدة على أساس حل الـدولتين وعلـى أسـاس االتفاقيـات                 

لـمبرمة في الـماضي، ونريد األمر نفسه من أية حكومة إسرائيلية جديدة، والحكومة البريطانية تأمـل               ا
أنه بسبب األوضاع اإلنسانية الـملحة في غزة فإن هذا سيؤدي إلى مرونـة سياسـية بـين الفـصائل                   

  ".الفلسطينية من أجل توحيد الصفوف وتحقيق صفقة لفتح الـمعابر وبداية إعادة إعمار غزة
وعما إذا كانت بريطانيا تقبل الصيغة التي تم االنتهاء إليها في اتفاق مكة وتطرحها حمـاس اآلن وهـي                   

ال بد من أن ننتظر إعالن برنامج الحكومة اإلسرائيلية وكـذلك           : "التزامات منظمة التحرير، قال   " احترام"
دة لتبني الـمبادرة العربيـة وأن      الحكومة الفلسطينية الجديدة، ولكن بشكل عام إذا ما كانت حماس مستع          

تنبذ العنف وتحترم االتفاقات الـمبرمة وكان كل هذا موجوداً في برنامج حكومة الوحدة الوطنية فبرأينـا           
  ". سيتعامل الـمجتمع الدولي واللجنة الرباعية بجدية لقبول مثل هذا البرنامج

21/3/2009األيام، فلسطين،   
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   بسبب دعمه حماسفي البالد فيه  مرغوبغالواي شخص غير  تعلن أنكندا .45
أعلنت وزارة الهجرة الكندية أمس إن النائب البريطاني جورج غالواي   شخص غير              :  أ ف ب   -أوتاوا  

  .مرغوب فيه في البالد، ال سيما بسبب دعمه المالي لحماس
لـسجاد  وصرح علي خان ولشي الناطق باسم وزير الهجرة جيسون كيني ان اوتاوا ال تعتـزم  بـسط ا                  

األحمر الستقبال كرومويل وضيع يفاخر بتقديم دعم مادي لحماس، وهي حركة إرهابية محظـورة فـي                
 آذار، موضحة   30وأعلنت صحيفة ذا صن البريطانية أن غالواي كان سيلقي كلمة في تورونتو في              . كندا

  .نان كندا ستمنعه من دخول أراضيها بسبب اعتراضه على وجود قوات كندية في أفغانستا
وأوضح ولشي في رسالة الكترونية ان قرار اعتبار غالواي شخصا غير مرغوب فيه في كنـدا اتخـذه                  

  .مسؤولون في وكالة الخدمات الحدودية لعدة أسباب، إضافة إلى ما ذكرته ذا صن
21/3/2009الرأي، األردن،   

 
  الهند تطلق قمراً صناعياً بدعم إسرائيلي أساسي  .46

يو بي أي، أن مسؤوالً هندياً قد كشف أمس، أن بالده تعتزم  بر وكالةع 21/3/2009السفير، ذكرت 
 من شركة "بدعم أساسي"وبي البالد، وذلك يد من قاعدة سريهاريكوتا في جنإطالق قمر صناعي جد

 . الصناعات الفضائية الجوية اإلسرائيلية
 الهندية، أن " إنديابرس ترست أوف"وأكد المسؤول في منظمة األبحاث الفضائية الهندية، لوكالة 

أن يطلق القمر «زودت الهند برادار ذي فتحة تركيبية وتقنيات تصويرية عالية،  ورجح " إسرائيل"
 .في النصف األول من شهر نيسان المقبل) الهندي(الصناعي 

 على سماح نيودلهي "رد"، مفسراً ذلك بأنه "قدمت برامج أساسية" إسرائيل"وأوضح المسؤول أن 
ار الصناعية القطبية الهندية في العام  على متن مركبة إطالق األقم"تكسار"بإطالق القمر " ئيلإسرا"لـ

  . الماضي
ن دي تي   أ«الشبكة اإلخبارية الهندية    ب، أن   .ف. أ  عبر وكالة  21/3/2009 البيان، اإلمارات،    وأضافت

ضـات بـين الهنـد       ساهمت في تـسريع المفاو     2008قد أكدت أن اعتداءات بومباي نهاية        ،أمس» في
 . حول شراء هذا القمر الصناعي الذي لم يتم الكشف عن ثمنه" إسرائيل"و
  

  خلط متعٌمد  .47
  نقوال ناصر

إذا لم يقد الحوار الفصائلي الجاري في القاهرة إلى فرز واضح ينهي الخلط المتعمد غير البـريء بـين                   
بينها وبين سلطة الحكـم الـذاتي فـإن         شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وبين شرعية لجنتها التنفيذية و        

الطريق لن يكون معبداً أبدا أمام مصالحة وطنية ذات مصداقية يمكنها أن تعيش عمرا أطـول مـن أي                   
  .اتفاق توافقي مؤقت قد يتمخض هذا الحوار عنه

لقد تقزمت منظمة التحرير إلى لجنة تنفيذية لم يجر تجديد انتخابها بينما تـوفي خمـسة مـن أعـضائها        
ممـا أفقـدها    ) فـاروق القـدومي   " (تحت االحتالل "ستقال آخر ويمتنع سادس عن حضور اجتماعاتها        وا

النصاب القانوني بغياب ثلث أعضائها البالغ عددهم ثمانية عشر ، كما أن بعض المتبقين يخـالف نظـام                  
 دون أي   المنظمة األساسي بعدم التفرغ لعضويتها استيزاراً أو لغير ذلك من األسـباب، وبعـضاً مـنهم               

فـتح أبـواب   "مهمات وبعض بمهمات ال يقوم بها، ومنهم من لم يسمع صوته منذ سنوات ، ناهيك عـن        
اجتماعاتها لكل من رغب، أو تواجد في مبنى االجتماع من ممثلي فصائل ، أو وزراء في الـسلطة ، أو                    

ت أقل انـضباطاً    أعضاء في المجلس التشريعي أو حتى بعض موظفي المقر ، لدرجة أن اجتماعاتها بات             
ونظاماً من اجتماع أي مكتب سياسي أو أي هيئة قيادية ألي فصيل من فصائلها ، وهكذا تهلهل وضـعها                   
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" أكثر، ولم تعد بياناتها أو قراراتها تحمل معنى أو موقفاً محدداً ، أو تحظى باهتمام واحترام الرأي العـام                  
جنة التنفيذية، المفترض أن تكون الهيئـة القياديـة         كما قال عضوها السابق عبد اهللا الحوراني، لتتحول الل        

السياسية العليا للشعب الفلسطيني، إلى عنوان أو توقيع يستدعى حسب الحاجة كشاهد الـزور إلضـفاء                
شرعية منظمة التحرير على مواقف قيادة سلطة الحكم الذاتي التي تستمد شرعيتها من اعتراف االحتالل               

  .ين المنظمة وبين دولة االحتالل بها ومن االتفاقيات الموقعة ب
وهذه اللجنة التنفيذية المنتهية واليتها والفاقدة لنصابها ما كانت لتصل إلى حالها هذا لو كانت مرجعياتهـا                 

عضواً ليتحول إلى أشبه    ) 750(ميثاقاً ومؤسسات أفضل حاالً منها ، فالمجلس الوطني زيد عدده ليتجاوز            
 ، مع أن النظام األساسي ينص علـى         1996ما حدث عندما اجتمع عام      بمهرجان جماهيري إذا انعقد ، ك     

انعقاده سنوياً ، وينص على إعادة النظر في أعضائه ، ومنهم ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلـس                 
المركزي ، كل ثالث سنوات ، والمركزي بدوره أكل الدهر عليه وشرب دون تجديد ولم ينعقد بدوره إال                  

في انتخاب محمـود عبـاس رئيـساً لدولـة     " الوطني"رات كان آخرها عندما حل محل   أربع أو خمس م   
فلسطين ، مدى الحياة عملياً ، بعد انتهاء واليته كرئيس للسلطة أوائل العام الحالي ، مع أن نظامه يـنص    

  .على انعقاده كل ثالثة أشهر 
ياتها المؤسـسية المتكلـسة ولوضـع       لن تجد حاال أفضل من هذا الحال لمرجع       " التنفيذية"ومن المؤكد أن    

 لكي تحتكر القلة الناشطة من أعضائها       -- المعلق حاله بين األصل التعديل       --الميثاق الوطني للمنظمة    
لنفسها دور المنظمة ومؤسساتها ولكي تختصر شرعية المنظمة المغيبة فيها ، ومن أجل ذلك كان ال بـد                  

ية المنظمة بينما كال الشرعيتين موضع طعن استناداً إلـى          لها من الخلط المتعمد بين شرعيتها وبين شرع       
لم توصل أعضاء التنفيذية    " االنتخابية"ويجدر هنا التذكير بأن الشرعية      . مرجعيات منظمة التحرير نفسها     

كممثلين لفصائل مقاومة بعضها لم يعد له إال وجـود          " الثورية"إلى عضويتها التي وصلوا إليها بالشرعية       
ا تخلت عن شكل المقاومة الذي أوصلها إلى العضوية واستبدلته بالتفاوض كخيار وحيد ال              رمزي وجميعه 

  .  بل إن بعض األعضاء لم يعد يمثل أي فصيل مقاوم بأي شكل للمقاومة 
إن الطعن في شرعية تمثيل اللجنة التنفيذية للشعب الفلسطيني ال يعني الطعن في شرعية منظمة التحرير                

لتي أصبحت محمومة مؤخراً للخلط المتعمد بين األمرين ال تفسير له سوى الحـرص              ومحاوالت اللجنة ا  
على الوضع الراهن للمنظمة وعلى عدم تفعيلها وإحياء دورها ، وإذا استبعدت األسباب الذاتية للمستفيدين               

ة من استمرار هذا الوضع تظل محاوالت إحالل سلطة الحكم الذاتي محل المنظمة وإحالل شرعية السلط              
محل شرعية المنظمة هي التفسير األقوى لهذا الخلط ، كما يتضح من إلحاق الصندوق القومي للمنظمـة                 
بوزارة مالية السلطة وفك ارتباط السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالدائرة الـسياسية للمنظمـة              

على مالية المنظمـة ولتتحـول      وإلحاقها بدال من ذلك بوزارة خارجية السلطة ، لتتكرس رقابة االحتالل            
مهمة الدبلوماسيين من سياسية إلى خدمية ينحصر بعدها السياسي في طمأنة المـانحين علـى االلتـزام                 

  .بشروطهم السياسية كي يستمروا في الوفاء بتعهداتهم المالية 
هناك أصالً  ولو لم تكن شرعية تمثيل اللجنة التنفيذية للمنظمة وللشعب الفلسطيني موضع طعن لما كانت               

حاجة إلى أي حوار فلسطيني خارج إطار المنظمة ، ومع المنظمة ، ولما كانت هناك حاجة أيـضاً إلـى      
لجنة التوجيه واإلشراف العليا على هذا الحوار لو كانت التنفيذية حقا هي الهيئة القيادية السياسية العليـا                 

 حد الشلل لما نمت منظمـات وطنيـة خـارج    للشعب الفلسطيني ، ولو لم تهمش اللجنة التنفيذية المنظمة        
إطارها ولما استطاعت حماس مثالً لوحدها الفوز بثقة عدد من الناخبين الفلسطينيين يفوق ما فازت بـه                 

  .فصائل المنظمة مجتمعة 
للدفاع عن شرعية منظمة التحرير هو إيغـال فـي الخلـط            " شعبية"إن استمرار تنظيم حمالت إعالمية و     

لدفاع فقط  ال عن شرعية المنظمة بل عن شرعية لجنتها التنفيذية بوضعها الراهن ، إذ                المتعمد يستهدف ا  
لم تعد مثل هذه الحمالت قادرة على التشويش على حقيقة أن ال أحد في إطار المنظمة أو خارج إطارها                   
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ـ                 ا يجادل في شرعية تمثيلها لشعبها لكن قطاعات واسعة من المنظمة نفسها وقطاعات أوسع مـن خارجه
 التـي   –تجادل في شرعية تمثيل لجنتها التنفيذية للمنظمة نفسها ولشعبها على حد سواء ، فحركة حماس                

 عندما تطالب بمرجعية قياديـة      –) أسامة حمدان (للشعب الفلسطيني   " وطن معنوي "وصفت المنظمة بأنها    
فعيل المنظمة ، وطالما ظل     انتقالية إلى حين تفعيل المنظمة وتجديد واليات مؤسساتها إنما تمسك بمفتاح ت           

هذا المفتاح بيد التنفيذية بوضعها الحالي فإن حلول سلطة الحكم الذاتي محل المنظمة يكاد يكـون نتيجـة                  
  .مؤكدة 

لقد أصبح الفصل بين قيادة المنظمة وبين قيادة السلطة شرطاً مسبقاً ال بد منـه لتفعيـل المنظمـة أوال ،          
 المنظمة ثانيا ، ولوضع حد نهائي ثالثاً الستمرار الخلط المتعمد بين            ولوقف التغول المتسارع للسلطة على    

شرعية المنظمة وبين شرعية لجنتها التنفيذية التي باتت عملياً عنواناً خاطئاً لقيادة الحكم الذاتي التي ترى                
ابـات  في استمرار هذا الخلط مدخلها إلى قيادة المنظمة أيضاً ، مما يقتضي التوافق الوطني علـى انتخ                

السلطة والمجلس الـوطني    " تشريعي"رئاسية للسلطة وأخرى منفصلة عنها للمنظمة إضافة إلى انتخابات          
، إذا كانت االنتخابات في ظل االحـتالل خيـاراً ال           ") متزامنة"وال ينفي ذلك أن تكون جميع االنتخابات        (

ة كي يـرتهن الوظيفـة الوطنيـة        مفر منه ، إذ ال يعقل أن يستمر رئيس السلطة مرتهناً لوظيفتها الخدمي            
والسياسية للمنظمة لتأمين رواتب موظفي السلطة باعتباره األولوية للسلطة والمنظمة معا ، وال يعقل في               
هذه الحالة كذلك أن يكون رئيس السلطة مسؤوالً أمام رئيس المنظمة من الناحية النظرية لكنه من الناحية                 

  !  سته نفسها العملية ليس مسؤوالً أمام أحد غير رئا
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  محمد اسحق الريفي. د.أ
يهدف االحتالل الصهيوني من وراء حملة االعتقاالت القمعية التي يشنها ضـد قـادة حركـة حمـاس                  

النتقام من حركـة    السياسيين ونوابها في المجلس التشريعي في مدن الضفة المحتلة إلى أبعد من مجرد ا             
حماس بسب تمسكها بشروطها الخاصة بصفقة تبادل األسرى، فلهذه الحملة أبعاد خطيرة علـى الحـوار                

  .والمصالحة الفلسطينية
فالعدو الصهيوني ال يروق له رؤية الفصائل الفلسطينية تقترب من تحقيق المصالحة وإنهاء حالة الصراع               

ابتزاز حركة حماس وإلزامها بشروط اللجنة الرباعية الدولية،        الداخلي، وال يروق له أن تفشل محاوالت        
وال سيما أنه من المتوقع أن تخرج حركة حماس منتصرة في هذه الجولة الحاسمة من الصراع السياسي                 
مع األطراف الدولية واإلقليمية التي تتآمر على شعبنا الفلسطيني وتسعى إلى إسقاط حقـه فـي مقاومـة                  

ولذلك قرر العدو الصهيوني القيـام      .  كة حماس إلى مستنقع التسوية االستسالمية     االحتالل وإلى جر حر   
بخطوة استباقية إلفشال الحوار والمصالحة الفلسطينية، وذلك بشن حملة اعتقاالت واسعة ضـد رمـوز               
الشعب الفلسطيني وقادة حركة حماس ونوابها في الضفة المحتلة، إضافة إلى هدم منازل عدد مـن قـادة           

السياسيين، وذلك لسد الطريق على الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القـاهرة للوصـول إلـى               حماس  
  .مصالحة وطنية تحافظ على ثوابت شعبنا الفلسطيني وحقوقه ومصالحه العليا

وعالوة على ذلك، تهدف هذه الحملة الصهيونية ضد قادة حركة حماس ونوابها في الضفة المحتلة إلـى                 
ة حماس إصالح الخلل في الشرعية الفلسطينية ومنح حق تمثيل شعبنا الفلـسطيني             إحباط محاوالت حرك  

لمن يستحقه من أبنائه الذين يحملون آماله وتطلعاته، ويحافظون على ثوابته وحقوقه، ويسعون إلى تحقيق               
كما تهدف تلك الحملة إلى إفشال سعي حركة حماس الدؤوب إلى بناء نظام سياسي فلسطيني               .  طموحاته

تحرر من سلطة االحتالل الصهيوني ومستقل عن المجتمع الـدولي وغيـر خاضـع لهيمنـة القـوى                  م
فاالحتالل الصهيوني يحرص على أن يبقى حـق        .  االستعمارية واالمبريالية وأذنابها في منطقتنا العربية     
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ين في نهجهـم    تمثيل الشعب الفلسطيني حكراً على المتعاونين معه والمتفهمين لهواجسه األمنية والمتساوق          
  .السياسي مع القوى الغربية الداعمة لكيان االحتالل الصهيوني والمعادية لشعبنا الفلسطيني

إن اختطاف رموز الشعب الفلسطيني ونواب حركة حماس وقادتها السياسيين، وهـدم منـازلهم وزيـادة                
على استمرار انتهـاك    معاناة األسرى األبطال في سجون االحتالل وحرمانهم من حقوقهم اإلنسانية يؤكد            
فهؤالء األسرى هم   .  العدو الصهيوني والمجتمع الدولي الداعم له للشرعية الفلسطينية، وخطفها، وتغييبها         

الذين يمثلون شعبنا المجاهد أصدق تمثيل، ويحملون قضيته بصدق وإخـالص وأمانـة، ولـيس أولئـك      
تعاونون مع أجهزته األمنية في الحـرب       السماسرة الذين يتواطؤون مع العدو الصهيوني ضد المقاومة وي        

  .على المقاومة
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تطالب حركة حماس بإطالق سراح المعتقلين السياسيين فـي الـضفة                 
وإغالق ملف االعتقال السياسي كشرط أساس لتحقيق المصالحة، للتأكيد الصهيوني على استمرار تبـادل              

 وبين العدو الصهيوني، ومواصلة الحرب على المقاومة، مما يشكك في           األدوار بين أجهزة سلطة رام اهللا     
جدوى المصالحة وجدوى وجود نظام سياسي خاضع لسلطة االحتالل وشريك لـه فـي القـضاء علـى            

  !!المقاومة في الضفة وغزة
ية وال شك أن هذه الحملة تهدف إلى إعفاء فريق التسوية االستسالمية بقيادة محمود عباس مـن مـسؤول                 

إفشال الحوار الفلسطيني، خاصة أن شعبنا بات يدرك أن سبب فشل الحوار هو تعنـت عبـاس وفريقـه        
وإصرارهم على االلتزام باالستحقاقات األمنية للتسوية السياسية في إطـار عمليـة أوسـلو واتفاقياتهـا                

ف الغربية تجاه حركـة     كما تأتي هذه الحملة رداً على التغيير الملموس الذي طرأ على المواق           .  المخزية
حماس، إذ بات الغربيون مقتنعين بحقيقة أن حركة حماس تمثل الشعب الفلـسطيني وأن اسـتيعابها فـي      

  . المجتمع الدولي بات أمراً ال مفر منه، وهي حقيقة طالما حاول الغربيون طمسها وإسقاطها
هـل  : تضعنا أمام سـؤال كبيـر     إن هذه الخطوة االستباقية الصهيونية إلفشال جهود المصالحة الوطنية          

ستنجح عملية االنتخابات الفلسطينية التي توصل المتحاورون الفلسطينيون في القاهرة إلى اتفاق بـشأنها؟              
  !!ومن يضمن احترام العدو الصهيوني والمجتمع الدولي لنتائج االنتخابات؟

  21/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  هتسويق االتفاق قبل التوصل إليه والتوقيع علي .49
  هاني المصري

عدت من القاهرة بعد المشاركة في لجان الحوار متفائال بحذر، خالفا للعادة، ولكنني منذ رحلـة العـودة                  
وحتى اآلن، اضع يدي على قلبي خشية ان تؤثر زيارة الوزير عمر سليمان الى واشنطن سـلبيا علـى                   

كبيرا باالتفاق على قضايا اجراء     الحوار، فهي تمت قبل التوصل الى اتفاق، وبعد ان قطع الحوار شوطا             
االنتخابات وتوحيد االجهزة االمنية والمصالحة الوطنية واصالح منظمة التحرير وتسمية الحكومة وتحديد            
مهماتها، لدرجة ان االتفاق اصبح في متناول اليد، ألن قضايا الخالف المتبقية وهي برنـامج الحكومـة                 

  .منظمة توجد صيغ لحلهاوقانون االنتخابات والمرجعية المؤقتة لل
سبب قلقي ان االصل في األمور ان يتم التوصل الى االتفاق وتوقيعه قبل الشروع بتسويقه، الن تـسويقه                  
قبل ذلك ينطوي على مخاطرة كونه يمثل محاولة اللقاء المسؤولية الفلسطينية عن عقد االتفاق الى االدارة                

  . وضع الشروط على االتفاقاالميركية، االمر الذي من شأنه تعطيله من خالل
هـل  : من المبكر الحكم النهائي على نتيجة حوار القاهرة، الن العبرة في النهاية، وفي االجابة على سؤال      

  سنشهد قريبا حفال لتوقيع االتفاق وطي صفحة االنقسام السوداء الدامية في التاريخ الفلسطيني؟
رائيلية االميركية، وهل سترد عبارة تتحدث عـن        ام ان الحوار سينهار بسبب الخالف على الشروط االس        

  التزام الحكومة القادمة بالتزامات المنظمة ام ال ؟
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عاد الوزير عمر سليمان من زيارته الى القاهرة، في زيارة من أهدافها تليين موقـف اإلدارة األميركيـة     
فمن جهـة أكـدت اإلدارة      . واألنباء األولية متضاربة عن نتائج الزيارة     . من أية حكومة فلسطينية قادمة    

األميركية انها ال تزال ملتزمة بموقف إدارة بوش السابقة، والذي يقضي بضرورة موافقة أيـة حكومـة                 
ومن جهـة   . فلسطينية على التزامات منظمة التحرير وشروط الرباعية بشكل واضح ال يحتمل الغموض           

اوباما ستتعامل مع حكومة توافقيـه      أخرى أكدت مصادر مطلعة أن جورج ميتشل أكد لسليمان أن إدارة            
ترأسها شخصية وطنية مستقلة، وهناك مصادر أخرى توقعت أن تتعامل اإلدارة األميركية مع الحكومـة               

اذا كان الموقف   . الفلسطينية القادمة مثلما تعاملت مع الحكومة اللبنانية بينما قاطعت وزراء حزب اهللا فيها            
روط اإلسرائيلية فمن شأنه أن يوجه ضربة قويـة جـدا، وربمـا             األميركي هو االستمرار بالتمسك بالش    

  .قاضية للحوار الفلسطيني الذي قطع شوطا هاما نحو االتفاق بعد عشرة أيام من الحوار الشاق
  حكومة تلتزم: المخرج

  ف.ت.بالشرعية الدولية ومرجعيتها م
م الحكومة التوافقيـة    ف يصرون على ضرورة التزا    .ت.الرئيس عباس وحركة فتح وفصائل أخرى في م       

وحركة حماس ومعها الجبهة الشعبية والجهاد اإلسالمي وغيرها يرفضون ويطالبون          . ف.ت.بالتزامات م 
الخيار األول تشكيل حكومة وفاق وطني ال تلتزم بأي برنـامج سياسـي ألنهـا               : باالختيار بين خيارين  

حصار والتهدئة وإعادة االعمار وإعـادة      حكومة انتقالية مؤقتة ستكلف بتنفيذ مهمات محددة أبرزها فك ال         
توحيد شطري الوطن في الضفة وقطاع غزة، والتحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فـي مـدة                

ويتضمن هذا الخيار أن الحكومة ستكون مختلطة وتضم شخصيات وطنية مستقلة           . 25/1/2010أقصاها  
  .أساسا، ووزراء يمثلون الفصائل أو تسميهم الفصائل

تشكيل حكومة وفاق وطني يكون هناك مرونة في شكلها شرط ان تلتزم ببرنامج حكومـة               : خيار الثاني ال
الوحدة الوطنية التي شكلت إثر التوقيع على اتفاق مكة والذي ينص على احترام االتفاقيات التي وقعتهـا                 

  .منظمة التحرير مع اسرائيل وال يتضمن االلتزام بهذه االتفاقيات
  : يمكن االتفاق عليها مثلهناك صيغ أخرى

ــ أن ينص برنامج الحكومة على االلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلـى احتـرام          
  .ف واعتبارها المرجعية العليا للسلطة والحكومة.ت.برنامج م

رارية في  ــ أو أن ينص على أن الحكومة تلتزم بالتزامات الحكومات السابقة، انسجاما مع مبدأ االستم              
القانون الدولي، الذي يلزم كل حكومة قادمة بااللتزام بااللتزامات التي عقدتها الحكومات الـسابقة، مـع                

  .ف.ت.حقها في مراجعتها أو إلغائها إذا أرادت، بما ال يتعارض مع التزامات م
لفلـسطينية فـي    وإذا اختارت اإلدارة األميركية الجديدة، أن تفرض شروطا ظالمة أحادية على الحكومة ا            

نفس الوقت الذي اختارت أن تعترف وتتعامل مع أية حكومة إسرائيلية قادمة، بعد االنتخابات اإلسرائيلية               
األخيرة، رغم أن هذه االنتخابات فاز فيها اليمين واليمين المتطرف، وهو سيـشكل حكومـة بمفـرده أو                 

ا اسرائيل مع المنظمـة، فهـذا يعنـي أن        سيشارك في حكومة ويمنعها من االلتزام باالتفاقات التي عقدته        
سياسة الكيل بمكيالين مستمرة عند الواليات المتحدة األميركية مما سيحرجها بعد أن جاء اوبامـا حـامال         

  ".دولة ارهابية مارقة"شعار التغيير، لدرجة انه دعا للحوار مع ايران التي تعتبر 
رى أن الحكومات اإلسرائيلية منذ مجيء حكومة       إن كل مراقب له عينان يمكنهما اإلبصار، يستطيع أن ي         

، وحتى اآلن تجاوزت اتفاق أوسلو وملحقاته كليا، بدليل أنها أعـادت احـتالل             1996نتنياهو األولى عام    
اسرائيل اآلن ال تريد من اتفاق أوسـلو سـوى تطبيـق            . الضفة، وفرضت الحصار والعدوان على غزة     

كيف تستمر المنظمة، وكيف نطالـب      : لسؤال الذي يطرح نفسه هو    ان ا . الجانب الفلسطيني اللتزاماته فيه   
الحكومة القادمة بااللتزام باتفاقيات لم تعد اسرائيل تلتزم بها؟ أنا ال أطالب بإلغـاء االتفاقيـات حتـى ال                   
يتحمل الفلسطينيون وزر قتلها، وهي جريمة ارتكبتها اسرائيل، ولكن على األقل فلتضع القيادة الفلسطينية              
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 على اسرائيل هو التزامها قوال وعمال باالتفاقيات الموقعة، قبل أن تستمر بااللتزام بها من جانـب                 شرطا
  .واحد

إن الحاجة اآلن باتت ماسة لبلورة برنامج وطني جديد قادر على توحيد الفلـسطينيين بـصورة تجعلهـم                  
تى يفرضوا التوقيـع علـى      قادرين على تحقيق أهدافهم بالحرية والعودة واالستقالل، من خالل الكفاح ح          

  .اتفاق جديد يضمن هذه الحقوق ويتجاوز الشروط المجحفة التي تضمنها اتفاق اوسلو
  تدويل الحوار يقلل من فرص نجاحه

كان األصل في األمور، ومن المفضل أن يتوصل الفلسطينيون برعاية مصرية الى اتفاق، ثـم يحـصلوا            
ا، وهذا يتطلب وضع العالم أمام أمر واقع يفيد أن هـذا مـا              على تأييد عربي له، ثم يقوموا بتسويقه دولي       

يجمع عليه الفلسطينيون والعرب، وعلى العالم أن يقبل اختيارهم، أما أن نفصل برنامج الحكومـة علـى                 
مقاس الرغبات والمواقف األميركية أو الدولية، فهذا يضع الفيتو في يـد اإلدارة األميركيـة واوروبـا،                 

ركين بالحوار وفي موقع الطرف القادر على فرض الشروط، ولن تتـردد اإلدارة             ويجعلهما طرفين مشا  
األميركية تحديدا في االستفادة من هذا الموقع، ألن عدم االستفادة سيجعلها تخوض معركة مبكـرة مـع                 
اسرائيل، وهي تحاول أن تؤجلها، رغم أن المشاورات التي يجريها نتنياهو زعيم الليكود لتشكيل الحكومة               

م تنته حتى اآلن، وهو رغم سيره على طريق تشكيل حكومة يمينية ضيقة، لكن عينه وآمالـه ال تـزال                    ل
على تشكيل حكومة واسعة يشارك بها حزبا كاديما والعمل أو أحدهما على األقل، ألنها حكومـة قـادرة                  

  .ركياعلى الصمود مدة أطول من حكومة يمينية، ويمكن أن تسوق بشكل أسهل عربيا ودوليا وأمي
  حكومة تحظى بثقة الشعب الفلسطيني

فهل يتوصل الفلسطينيون لصيغة تستجيب للمـصلحة الفلـسطينية أوال     . الكرة اآلن في الملعب الفلسطيني    
وأساسا وقبل أي شيء آخر؟ بحيث يشكلون حكومة تحظى بثقة الشعب الفلسطيني ثم يقومون بتـسويقها                

ع عودة المقاطعة الدولية في ظل شبكة أمـان عربيـة           بعد ذلك من خالل العمل على كسر الحصار ومن        
فمصر تريد االتفاق وحاولت وستحاول تليين      . تجعلها قادرة على الصمود هذه المرة إذا تعرضت لحصار        

وهناك أجواء مصالحة عربية عشية مؤتمر القمة العربية فـي  . الموقف األميركي من الحكومة الفلسطينية   
 لم ينجح، ونحن بحاجة الى صيغة أخرى،        2007 الوحدة الوطنية عام     صحيح أن برنامج حكومة   . الدوحة

ولكن يمكن أن تكون أعلى منه وأقل من صيغة إقرار االلتزامات، وهي يمكن أن تمر ألن الحكومة مؤقتة                  
وانتقالية ال تحتاج الى برنامج سياسي، وهي مشكلة أساسا من شخصيات وطنية مستقلة، والوضع العربي               

، وخصوصا بعد أن فشلت سياسـة المقاطعـة         2007دولي اآلن أفضل عما كان عليه عام        واإلقليمي وال 
كما أن اسرائيل اآلن أضعف ممـا كانـت         . أو في إضعافها  " حماس"والحصار والعدوان في اسقاط حكم      

عليه ألنها لم تنتصر في حربيها ضد لبنان وغزة، وهذا مفترض أن يجعلها ليس الطرف القـادر علـى                   
  . كما اننا امام انهيار المفاوضات وفشلها، فال يوجد حل على االبواب نخشى من ضياعهفرض الشروط،

الوضع االن حرج، فعندما تحاور الفلسطينيون في القاهرة كادوا أن يتوصلوا خالل أيام الى اتفاق لم يمنع                 
  .يع االتفاقإبرامه كليا سوى السعي لتسويقه قبل التوقيع عليه، وعليهم ان يواصلوا طريقهم حتى توق

فلتفكر كل األطراف بعواقب عدم التوقيع على اتفاق وطني ينهي االنقسام ويستعيد الوحدة في ظل اتجـاه                 
  .اسرائيل نحو المزيد من التطرف والعدوانية والتوسعية والعنصرية

ـ                  ر فلتفكر كل األطراف بأن استمرار االنقسام لن يبقي األمور السيئة على حالها بل سيفاقم الوضـع أكث
واالنفصال الدائم يمكـن أن يـؤدي الـى سـلطتين           . وأكثر، فاالنقسام المؤقت سيتحول الى انفصال دائم      

واقعتين تحت ابتزاز االحتالل وتسعيان لحل أمني معه، وتفرقان في تأكيد أحقية وشرعية كل منهما مـن                 
  .خالل محاربة السلطة األخرى

االتفاقيات وااللتزامات كانت ستدق باب األميـركيين       لو أرادت الموافقة على     " حماس"ليتذكر الجميع أن    
واإلسرائيليين مباشرة دون واسطة لكي تبيعهم هذا الموقف، وتحصل على ثمن كبير مقابلـه، يمكـن أن                 
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يشمل إعطاء الضوء األخضر لها لتشكيل حكومة بمفردها، إذا أرادت، اعتمادا على األغلبية التي تملكها               
  .في المجلس التشريعي

نقسام يشجع االحتالل على المضي بـسرعة أكبـر لتطبيـق مـشاريعه التوسـعية والعنـصرية                 إن اال 
  .واالستيطانية خصوصا الستكمال تهويد القدس وطرد سكانها العرب الفلسطينيين

كما إن االنقسام يشجع االحتالل على شن عدوان عسكري آخر على قطاع غزة لتحقيق ما عجزت عملية                 
  .قيقهعن تح" الرصاص المصهور"

إن استمرار االنقسام، وهذا هو األخطر من كل ما تقدم، سيمكن اسرائيل مـن القـضاء علـى القـضية                    
  .الفلسطينية وسيؤدي الى ضياع المشروع الوطني، والى معاناة أكبر لإلنسان الفلسطيني

  .فكروا مليون مرة في كل ذلك، قبل أن ينهار الحوار بعد أن كاد ينجح نجاحا مبهرا
ون مرة، قبل أن ينهار االتفاق، لماذا؟؟؟ ألن الفلسطينيين لم يتفقوا على برنامج للحكومة القادمة               فكروا ملي 

  !!يلتزم بالتزامات المنظمة التي ال تلتزم بها اسرائيل
لو توفرت اإلرادة الوطنية الالزمة عند كل األطراف، النحازوا لوحدتهم رغم كل شيء، واختاروا تشكيل               

رعية الدولية على أساس برنامج وطني ديمقراطي يستجيب للمصلحة واألهـداف           حكومة منسجمة مع الش   
الفلسطينية اوال واساسا ومستعد لفرضه على العالم كله، برنامج يسعى إلنهاء الحصار وال يكون مفصال               

  !!على إنهاء الحصار
  21/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  يطلقون النار ويبكون .50

  "هآرتس" –عاموس هرئيل 
الجنود االسرائيليون الذين دخلوا غزة في عملية الرصاص المـصهور يـصفون االحـداث              : المضمون(

بعد أقل من شـهر     ).  المصدر -الحقيقية وما جرى هناك ويعطون صورة مغايرة لرواية الجيش الرسمية           
من انتهاء عملية الرصاص المصهور في غزة، اجتمع في كلية اورانيم عشرات كثيرون مـن خريجـي                 

 باعـداد   1998هذه الكلية تقـوم منـذ عـام         . تحضيرية العسكرية التي تحمل اسم اسحاق رابين      الكلية ال 
الكثيرون منهم ينخرطون في مناصب قيادية في المنظومة القتالية         . خريجيها للخدمة العسكرية االنضباطية   

م ومـا زال    مؤسس هذه الكلية، داني زمير، يترأسها حتى اليو       . والوحدات العسكرية المختارة في الجيش    
زمير، الشخص الـذي ال يخـشى مـن كلمـات القـيم او              . نائب قائد كتيبة في وحدة احتياطية مختارة      

ايديولوجيا، يحث تالميذه طوال السنين بان يبدوا شراكة وانخراطا اجتماعيا وان ال يبتعدوا عن القـضايا                
  .الخالفية، حتى خالل خدمتهم العسكرية

ن شباط، قام زمير بجمع مقاتلين وضباط، من خريجي الكليـة، فـي             عشية يوم السبت في الثالث عشر م      
  .محادثة مطولة حول تجاربهم خالل القتال في غزة

ما جربوه في قطاع غزة واختبروه ترك علـيهم        . الخريجيون تحدثون بانفتاح، ولكن مع احباط ال بأس به        
النتيجـة كانـت    . ائيلي للجمهور بصماته، وهو بعيد جدا عن الرواية الرسمية التي يسوقها الجيش االسر          

صحيفة هآرتس تورد اقتباسات واسعة     . غزة من الداخل كما رآها المقاتلون     : وثيقة هي االولى من نوعها    
اسـماء  . مما قيل في ذلك االجتماع، كما ستنشر في صحيفة الكلية بريزا، التي صدرت بـاالمس االول               

  .الجنود بدلت من أجل عدم التعرف عليهم
فة حذفوا ايضا بعض التفاصيل التي تتعلق بهوية الوحدات التي عملت بـصورة مثيـرة               محررو الصحي 
  .لالشكال في غزة

انا ال اقصد ان نقوم بتقييم االنجازات والمغـزى الـسياسي           : يقومون بطرد السكان ويدخلون داني زمير     
ولكـن  . لبحتالمترتبة على عملية الرصاص المصهور وكذلك ال اريد أن اخوض في الجانب العسكري ا             
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هناك حاجة لتبادل اطراف الحديث، الننا امام عملية قتالية استثنائية في تاريخ الجيش االسرائيلي، حددت               
  .ووضعت حدودا جديدة من حيث الشيفرة االخالقية التي تنظم عمل الجيش في دولة اسرائيل

 الممكـن القيـام بـذلك       ليس من المؤكد أنه كان من     . هذه عملية تسبب بدمار كبير في صفوف المدنيين       
بصورة مغايرة، ولكننا خرجنا في آخر المطاف من هذه العملية ونحن نقف من دون شلل حقيقـي فـي                   

من المحتمل جدا ان نكرر العملية باحجام اكبر فـي الـسنوات القادمـة، الن               . مواجهة صواريخ القسام  
ما نريده في هذا المساء هـو       . لتالمشكلة في قطاع غزة ليست بسيطة وليس من المؤكد بالمرة انها قد ح            

  .ان نسمع المقاتلين ونصغي اليهم
في آخر المطاف، هذه ليـست      . دخلنا لجنوب مدينة غزة   . انا ضابط صف في سرية لواء جفعاتي      : أفيف

خالل كل العملية كنت بانتظار اليوم الذي سأدخل فيه الى غزة، وفي آخر المطاف لم اجد                . تجربة خاصة 
انت تأتي وتحتل بيتا وتطرد سكانه من هنـاك         : الوضع أشبه باالمر التالي   . ا بالضبط الوضع مثلما حدثون  

  .جلسنا في هذا البيت مدة اسبوع تقريبا. لتدخل اليه
عند نهاية العملية كان هناك تخطيط للدخول لمنطقة مأهولة جدا في داخل مدينة غزة نفسها، وفي عمليـة                  

الق النار داخل المدينة، النه مثلما تعرفون استخدموا الكثيـر          التوجه بدأوا يتحدثون معنا حول انظمة اط      
الكثير من النيران وقتلوا الكثير الكثير من الناس على الطريق، حتى ال نصاب نحن وحتـى ال يطلقـوا                   

  .النار علينا
كان من المفترض أن ندخل مـع سـيارة مدرعـة تـدعى             . في البداية كان قد حدد لنا الدخول الى بيت        

انا اسـمي هـذا     ... من أجل اقتحام البوابة السفلية والبدء في اطالق النار في الداخل، وحينئذ             المتوحشة  
كان علينا في الواقع ان نصعد مبنى تلو آخر وكل شخص نالحظ وجوده يتوجب علينا أن نطلق                 ... القتل

لعليا قالت ان هذا    كيف يمكن ان يكون ذلك منطقيا؟ المستويات ا       : هذه مسألة قلت لنفسي حولها    . عليه النار 
مسموح، الن كل من تبقى في تلك المنطقة وفي داخل مدينة غزة هو في الواقع مدان ومخرب النـه لـم              

من جهة ليس لهؤالء الناس مكان يفرون اليه، ومن الناحية االخرى يقولون            : انا لم افهم االمر تماما    . يفر
حاولـت أن اؤثـر قـدر       . ني بعض الشيء ايضا   هذا االمر اخاف  ... لنا انهم لم يفروا ولذلك هم المذنبون      

في آخر المطاف أمرونا بـان نـدخل للبيـت          . المستطاع من خالل منصبي المتدني وتغيير هذه االوامر       
هيا فلتفروا جميعا امامكم خمس دقائق للخروج مـن البيـت           : مستخدمين مكبرات الصوت وان نقول لهم     

  .ومن ال يخرج سنقوم بقتله
وامر تغيرت، سندخل الى البيت وامامهم خمس دقائق للفرار، سنتحقق مـن كـل              اال: جئت لجنودنا وقلت  

واحد يخرج ونتأكد من عدم وجود سالح لديه، وحينئذ سنبدأ بالدخول الى المنزل طابقا طابقا للقيام بعملية                 
ى ذلك  هذا يعني الدخول الى البيت والبدء باطالق النار على كل من يتحرك والقاء قنبلة وما ال               ... تطهير

لمـاذا؟  : احد جنودي جاء الي وقـال . وحينئذ جاءت لحظة مثيرة للعصبية بدرجة كبيرة    . من هذه االمور  
ماذا هل تقـول    : فرد علي . قلت له ما هو االمر غير الواضح لك؟ نحن ال نريد قتل االبرياء من المدنيين              

د ان الناس هناك سيفرون     قلت، هل تعتق  . لي ان كل من يتواجد هناك هو مخرب وان هذه مسألة معروفة           
يتوجب علينا أن نقتـل     : فقال لي، هذا واضح، حينئذ انضم رفاقه للمحادثة       . فعال؟ لن يفر أي واحد منهم     

  .كل انسان موجود هناك
قالوا ذلك وما شابه من االمور التـي        . فهل هذا يعني ان كل انسان موجود في غزة هو مخرب وارهابي           

  .العالميدخلونها الى رؤوسنا في وسائل ا
وعندئذ حاولت ان اوضح للشاب، بانه ليس كل من يتواجد هناك مخرب، وانه بعد أن يقتل ثالثة اطفـال                   

 آخرين، في آخر المطـاف يتـراكم العـدد مـع            20واربعة امهات سنواصل للطابق االعلى ونقتل نحو        
ن اوضـح لـه     حاولت ا .  عائلة مقتولة  50 - 40مضاعفاته على مستوى ثمانية طوابق أي ما مجموعه         

الوضع محـبط   . هذا لم يسعف شيئا   . لماذا يتوجب علينا ان نسمح لهم بالخروج، وحينئذ الدخول للمنازل         
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تماما، أن ترى ان الجنود يدركون ان من المسموح لهم في داخل غزة أن يفعلوا ما يريدونه وان يحطموا                   
  .ابواب المنازل فقط الن هذا يروق لهم وممتع ايضا

وهكذا يمكن  . الجهات االعلى منك في الجيش ان في ذلك منطق ولكنهم ال يقولون شيئا            انت ال تشعر من     
للجنود ان يكتبوا على الجدران عبارات مثل الموت للعرب، وان يأخذوا صور العائلة ويبصقوا عليهـا،                

المـر  انا اعتقد أن هذا هو ا     . وان يحرقوا كل شيء يذكر باالسرة الموجودة هناك، فقط الن هذا متاح لهم            
ومهمـا تحـدثنا عـن أن       . االكثر مركزية حتى ندرك مدى انهيار الجيش االسرائيلي في المجال القيمي          

  .الجيش هو جيش قيمي فهذا ليس على مستوى الميداني او الكتيبة
هي سارت على   . احد ضباطنا قائد سرية، شاهد امرأة تمر من امامه بمحور ما، عجوزا متقدمة في السن              

. ان كانت مشبوهة او غير مشبوهة ال احد يعرف ذلـك          .  يكفي، ولكنها في مدى االصابة     مسافة بعيدة بما  
لقد شـعرت   . في آخر المطاف هو طلب من اشخاص ان يصعدوا للسطح حتى يقوموا بقتلها برصاصهم             

  .من وصف هذه الحكاية بان هذا قتل بدم بارد
  لم افهم ، لماذا اطلق النار عليها؟: زامير
 انت ترى انسانا امامك يمر عبر طريق، وال ضرورة          -مر الجميل في غزة كما يزعم       هذا هو اال  : افيف

لوجود سالح لديه، وليس عليك ان تشخصه من خالل شيء ما وبامكانك بكل بـساطة ان تطلـق النـار                    
االوامـر كانـت ان نقتـل       . عندنا كانت هذه امرأة متقدمة في السن لم االحظ وجود سالح لـديها            . عليه

  .بر اي هذه المرأة من اللحظة التي نراها فيهاالشخص العا
  .ما قاله افيف صحيح، ولكن من الممكن ان نفهم من اين ياتي ذلك: تسفي

المنطـق  . هذه المرأة لم يكن من المفروض ان تكون هناك، النه كانت هناك اشعارات وكان هناك قصف             
  .يقول انه لم يكن من الجدير بها ان تكون هناك

مـن المعـروف اننـا نراقـب        . باعتباره قتل بدم بارد فانا اقول ان هذ ليس صحيح         ومثلما تصف ذلك    
  .التحركات وغير من هذ االمور

نحن لـسنا فـي     . انا ايضا كنت مد ة اسبوع في ذلك المنزل مع افيف          : كيف شعرت بذلك؟ تسفي   : زمير
: امـا عمـا توقعنـاه     ومثلما قال افيف هذا يختلف تم     . نفس الفصيل، ولكن صدف اننا كنا في نفس البيت        

انا اتذكر مشهدا جميال جدا ولكـنهم       . االنفعال واالثارة اقل بكثير ودرجة الخوف اقل ايضا، حتى الضجر         
فرشـات  : كيف نمتم في المنـازل هنـاك؟ تـسفي        : قاموا بازالته من خالل القذائف رويدا رويدا زمير       

المسألة االكثر  . وا على الشراشف  وشراشف، هذا يعتمد على عدد االشخاص في المنزل ، والكثيرون نام          
  .اثارة حدثت مع المسجد

وعند الظهيرة الحظ احد جنودي شخـصا هـو         . دخلنا الى المنزل قبيل الصباح بعد ان سرنا طوال الليل         
فاطلق عليه النار فرد علينا بالقليل من النيران غير الدقيقة، اخرج يـده هكـذا واطلـق النـار                   . مخرب
  .سطح وفجأة اطلقوا علينا؟ لم يطلقوا علينا؟ حسنا لقد اطلقوا عليناانا كنت على ال. عشوائيا

. ولكننا ترددنا فربما هناك احد من قواتنا؟ وعندئذ قام احد الجنود بجانبي باطالق النار             . هيا بنا نرد عليهم   
ـ          . شعرنا ببعض الحماس   ك الجميع صعدوا لالعلى واطلقوا النار معا، لقد كانت اثارة حقيقية الـشعور بان

  .تطلق النار
من قبل ان ندخل حرص قائد الكتيبة على ان يوضح للجميع ان العبرة الهامة المستفادة من حرب                 : جلعاد

المقـصود كـان    . لبنان الثانية هي الطريقة التي يدخل فيها الجيش االسرائيلي، مع الكثير مـن النيـران              
كانت خسائر الجيش االسرائيلي خفيفة حقـا       خالل العملية   . استخدام قوة نارية هائلة لحماية ارواح الجنود      

  .ولكن ذلك حصد ارواح الكثيرين من المدنيين الفلسطينيين
هناك تجربـة   . دخول سالح المشاة كان مكثفا وقويا جدا، كانت معنا دبابات والنيران اطلقت من كل خلية              

كثنا فيه يومين الى ثالثـة      واحدة ما زلت اتذكرها من المنزل االول الذي تموقعنا فيه للحماية، بعد ذلك م             
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عندما دخلنا وجد احدهم كومة من كراسات تعـود         . في الصباح االول من العملية كانت هناك عائلة       . ايام
للجهاد االسالمي ، رأينا صور القسام على الجدران التي رسمها الصبي والجندي الذي كان بجانبي صعد                

  .لالعلى واراها للجميع
  .ي انتمي له ينزل لالسفل جالبا العائلة معهفجأة رأيت قائد الفصيل الذ

بعد ذلك اتضح لي انه كان هناك قرار من الكتيبـة           . في البداية ادركت انه قرر ابعادهم بسبب ما وجدناه        
مثلمـا  . وربما قرار عام من الجيش االسرائيلي بان ال يتم ابقاء العائالت في المنازل التي نتواجد فيهـا                

  تنص التعليمات 
بعد ان دخلنا للمنازل االولى ، كان هناك منزل تواجدت فيه           . اخدم في سرية ميدانية في جيفعاتي     انا  : رام
لم نطلق النار ، وانما صرخنا طالبين من الجميع النزول، ووضـعناهم            . والدخول كان هادئا نسبيا   . عائلة

نـت هنـاك اوامـر      بعد ايام من دخولنا كا    . في غرفة ومن ثم غادرنا هذا المنزل ودخل اليه فصيل اخر          
قائـد الفـصيل قـام      . في االعلى وضعوا مواقع وعلى السطح كانت هناك رشاشـات         . بتسريح العائالت 

احدى االمهات واثنين من اطفالهـا لـم يفهمـوا االمـر            . بتسريح العائلة وطلب منهم ان يتوجهوا يمينا      
ف انهم قد سرحوا العائلة     وانعطفوا يسارا بينما لم يكن الجندي المسؤول عن الرشاش فوق السطح قد عر            

من الممكن القول انه تصرف كما يجب وكمـا تفيـد االوامـر             ... وان وجودهم هناك سليم وهو بدوره       
االسرة داخل البيت، كان هناك رشاش فـوق الـسطح، الجنـدي            : توقف انا لم افهم، لم افهم  رام       : زمير

الخطوط حيث قالوا له وفق االوامر ان       المسؤول عن الرشاش شاهد امرأة واطفاال يقتربون منه من وراء           
عليه ان ال يسمح الحد باالقتراب من هناك فقام بدوره باطالق النار عليهم مباشرة، وانـا ال اعـرف ان                    

  .كان قد اطلق النار على االرجل او شيئا كهذا، على اية حال هو قام بقتلهم في اخر المطاف
هم ايضا خرجـوا    .  متر شيئا كهذا   200 الى   100ن  بي: عن اية مسافة تتحدث؟ رام    : سؤال من الجمهور  

من ذلك البيت الذي كان هو على سطحه ، وهم اقتربوا قليال فرأهم فجأة، والحظ ان هناك اشخاص فـي                    
انا ال اعتقد انه شعر بشعور سيء ازاء ذلك، النه قام بتنفيذ االوامر             . المنطقة التي يحظر ان يكونوا فيها     

حيـاة  ... ال اعرف كيف اقول ذلـك     ... واالجواء بصورة عامة كانت     . هالتي اعطيت له من وجهة نظر     
اذا بالنسبة لهم هم يبادرون االمر علـى        . الفلسطينيين هيا بنا نقول ، امر اقل بكثير جدا من حياة جنودنا           

  .هذا النحو
.  ال:الم تكن هناك اوامر بطلب تصريح الطـالق النـار؟ رام         ): مرشد رئيس في الكلية   : (يوفال فريدمان 

ان اقترب مخرب وكان قريبا     . الفكرة هي انك تخاف من ان يهربوا منك       . هذه خطوط تتجاوز خطا معينا    
  .جدا بامكانه ان يفجر نفسه بالمنزل او شيئا كهذا

  .على اية مسافة كانت االم واالوالد: زمير
  .ال اعرف بالضبط اعتقد انه قرابة مائة متر شيئا كهذا: رام
 كهذه بالخطأ، هل يقومون باجراء تحقيق ما في الجيش االسرائيلي؟ هل يتحققـون              بعد عملية قتل  : زمير

  .من كيفية اصالح مثل هذا االمر
  ...لم يكن هناك اي. لم يأتوا من الشرطة العسكرية للتحقيقات بعد: رام

ولكن لم يركزوا   . هناك تحقيقات حول االحداث وتحقيقات عموما، وكذلك حول اي تصرف خالل الحرب           
ليس من اللطيف قول ذلك، ولكن ان كان        : التوجه كان بسيطا جدا   : موشيه.ل هذا االمر بصورة محددة    حو

  .وهذا ما يحدث خالل عمليات االمن الجاري. ذلك غير هام الي احد، فاننا ال نقوم بالتحقيق باالمر
رمـزي هـو    . ما اذكره بصورة خاصة في البداية هو الشعور بانني اشبه في مهمة ورسالة دينيـة              : رام
الذي دخل  . كان هناك حاخام الكتيبة   . قبل ان دخلنا جمع كل الفصيل وتال صالة الخروج للمعركة         . بينش

ايضا عندما كنـا    . هو االخر الى غزة بعد ذلك ومر بيننا مربتا على االكتاف ومشجعا وصلى مع الناس              
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كان بامكاننا ان نمـأل غرفـة كاملـة         انا اعتقد انه    . في الداخل ارسلوا الينا كتيبات فيها ابتهال وصلوات       
  .باالبتهاالت واالدعية التي ارسلوها الينا

سالح التوجيه  . كان هناك فجوة هائلة بين ما اصدره سالح التوجيه وبين ما اصدرته الحاخامية العسكرية             
.  حتـى اليـوم    1948اصدر سجال للقائد يتضمن شيئا ما حول تاريخ القتال االسرائيلي في غـزة منـذ                

 نحن شعب   -اخامية العسكرية ادخلت الكثير من الكراسات والمقاالت وكلها ذات رسالة واضحة جدا             الح
االن يتوجب علينا ان نخوض القتـال حتـى         . اسرائيل وصلنا للبالد باعجوبة واهللا هو الذي اعادنا اليها        

الرسالة االساسية وشعور   هذه كانت   . نطرد غير اليهود من الغرباء الذين يعرقلون احتاللنا لبالدنا المقدسة         
  .عدد كبير من الجنود خالل العملية كانت انها حرب دينية

من حيث مكانتي قائد وكمفسر، كانت محاولتي بالتحدث عن السياسة والتيارات في المجتمع الفلـسطيني               
اردت ان اوضح للجنـود ان      . وانه ليس كل من في غزة حماس وليس كل مواطن يرغب بالهجوم علينا            

  .حرب ليست حربا جهادية وانما حربا لمنع اطالق صواريخ القسامهذه ال
كانـت هنـاك    . دخلنا الى بيت وبقينا هناك مدة اسـبوع       . عندما كنا داخل المنازل كان الوضع هادئا جدا       

انت ال تشعر انك فـي قتـال حقيقـي          . مناوبات حراسة وجرى كل شيء تم من خالل الضحك والهدوء         
اخرجونا ليومين لالنتعاش والتقاط االنفاس فـي بئـر         . طة في حالة انتظار   موجود هناك بكل بسا   . تماما

النـاس  . السبع وما اذهلني هي الفجوة من شعور الجنود هناك في الداخل ومن شعور السكان في الخارج               
  .انتم ابطال صادمون ببسالة: ياتون ويعانقونك قائلين

ونظـرت الـى    .  ساعة في الحراسـة    24نمت على فرشة تعود لشخص ما وقضيت        ... وما الذي فعلته  
  .الالشيء وانتظرت حدوث شيء ما

انا اريد ان اطلب من الطيارين هنا، جدعون ويوناتان ان يحدثانا قليال عـن زاويـة                : الحياة الطيبة زمير  
باعتباري من سالح المشاة اهتممت دائما بان اعرف كيف يشعروا الطيـارون عنـدما              . رؤيتهم لالحداث 
االمر االول ساتحدث قليال عما قيـل بـصدد         . هناك عدة امور  : لى هذا النحو؟ جدعون   يقصفون مدينة ع  

منذ الطلعة الجوية االولى كانت كميات النيران كبيرة جدا وهـذا مـا دفـع كـل                 . كمية النيران الجنونية  
الحمساويين لالختفاء في مخابئهم باالساس وعلى اكبر عمق ممكن وعدم اظهار رؤوسهم حتى مـا بعـد                 

  .تال باسبوعينالق
انا اريدكم ان تفهموا الفوارق قليال، خالل الليالي كنت اتي للسرب واقوم بطلعة واحدة فوق غزة ومن ثم                  

انا اعود للنوم في تل ابيب في سريري الدافىء ولست عالقا في سرير فـي منـزل اسـرة                   . اعود للنوم 
  .فلسطينية، اذا فالحياة افضل قليال

هناك منظومة  . ا ال ارى مخربا يطلق صاروخ قسام واقرر التحليق من فوقه          عندما اجلس في الطائرة، ان    
كاملة تدعمنا وتعمل مثل العيون واالذان واالستخبارات لكل طائرة تصعد للجو، وتقوم بتحديد االهـداف               

على اية حال انا احاول ان اقنع نفسي ان هـذه اهـداف ذات              . الحقيقية بهذه الدرجة من الشرعية او تلك      
  .مستوى شرعي ممكناعلى 

قاموا بتوزيع مناشير فوق غزة، وفي بعض االحيان كانوا يطلقون صاروخا نحو زاوية منزل مـا مـن                  
مروحية ، فقط حتى يهز البيت قليال وان يدفعوا كل من يتواجدوا هناك للفرار للخارج، هذه االمور فعلت                  

قريبا ، علـى االقـل مـن المـدنيين          العائالت خرجت والجنود وصلوا الى منازل فارغة تماما ت        . فعلها
  .من هذه الناحية كان االمر فعاال. االبرياء

على اية حال انا آتي للطائرة واحصل على هدف مع وصف ومسار، واتاكد باالساس من انه ليس داخل                  
خط قواتنا، انظر الى صورة كل منزل يتوجب علي ان اهاجمه وارى ان ذلك يتالئم مع الواقع ومن ثـم                    

  .الجو واضغط على المفتاح فتقع القنبلة بدقة متر للهدف ذاتهاحلق في 
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االفكار التي تجول في خاطري بعد ان اقوم باطالق القنبلة هي فقط ان كنت قد اطلقـت عنـد النقطـة                     
ان اصبت فهذا جيد وانا في االتجاه الصحيح فهي بنا نهبط ونـرى         . الصحيحة وان كان قد اصبت الهدف     

  .ك بعد ذلك ان ترى من خالل كل المنظومة المراقبة اين االصاباتعادة يمكن. ما الذي حدث
هل هناك بين الطيارين من يفكر بالندم؟ لقد فاجأني جدا ذلك التحمس من عملية القـضاء علـى                  : زمير

هل كـان ذلـك مثيـرا       .  شرطي مرور  180قتلوا  . شرطة المرور في غزة في اليوم االول من العملية        
  .الطيار؟لعالمات التساؤل في نفس 

علـى ايـة حـال هـم       . من الناحية التكتيكية انت تسميهم شرطة     . هيا بنا نقسم االمر الى اثنين     : جدعون
في االيام جيدة كانوا يأخذون اتباع فتح ويلقونهم من فـوق اسـطح             . يحملون السالح وهم يتبعون لحماس    
  .المنازل ومن ثم يتحققون من النتيجة

ائرة وهناك محادثات كثيرة حول قيامية القتال، وحول مـا نفعلـه            من حيث االفكار، انت تجلس في الط      
كـل النقاشـات وهـذه      . هناك ، وحول الرفاق الموجودين هناك ، وهناك الكثير مما يمكن التحدث حوله            

من اللحظة  . االمور المحيرة توضع جانبا عند اللحظة التي يبدأ فيها الحصول على التعليمات واالرشادات            
محرك الطائرة حتى اللحظة التي تطفئه فيها ، كل التفكير وكل التركيز وكـل االصـغاء        التي تشغل فيها    

  .يتمحور حول المهمة التي يجب تنفيذها
ان لـم   . ان كان لديك شك بعدم العدالة ، فقد تفشل بدرجة اكبر وتقوم بتدمير مدرسة مع اربعين طفـال                 

  .تواجد فيه رفاقي فثمن الخطأ كبير جدا جدااصب البيت الذي يتوجب علي ان اصيبه وانما البيت الذي ي
مـن  : هل كان في الطائرة احد ما لم يضغط على الزناد وفكر مـرتين؟ جـدعون              : سؤال من الجمهور  

السالح الذي استخدمته   . االجدر توجيه هذا السؤال لطياري المروحيات او للرفاق الذين يرون ما يفعلونه           
انا اطلق القنبلة على مسافة ارى فيها كل        . وه لي حتى تلك النقطة    ال يمكنني اتخاذ قرار يتناقض مع ما قال       

  .انا ارى حيفا ايضا وارى سيناء ، ولكن الحجم هو نفس الحجم. قطاع غزة
  .المسافة بعيدة جدا

كنت في احد االحياء في     . انا ضابط فصيل في سرية ميدانية من سالح المشاة          : عضو من حماس يوسي   
جمعنا كل االسرة داخل قبو ووضعنا      . سرة لم يكن من المفترض ان تكون هناك       منزل واكتشفنا ان هناك ا    
رويدا رويدا كسرت المسافة بيننـا وبيـنهم        . وتأكدنا من عدم قيامهم بالمشاكل    . حارسين عليهم كل فترة   

بعـد الكثيـر مـن      . ودخنا السجائر معهم وشربنا القهوة وتحدثنا قليال عن معنى الحياة والقتال في غزة            
يدعي ان من الجيد اننا في      .  عاما تقريبا  70ادثات الطويلة اكتشفنا ان صاحب البيت الذي يبلغ عمره          المح

  .غزة وان ما يفعله الجيش االسرائيلي هناك جيد
بعد يوم مـن    .  للتحقيق 50 حتى   40في صبيحة اليوم التالي ارسلنا صاحب البيت وابنه البالغ من العمر            

كان ذلك مثيرا للعصبية بعـض      .  اكتشفنا انهما نشطاء سياسيين لحماس     .ارسالهم جاءنا رد حول هويتهم    
الشيء، اذا قالوا لك انه كان من الجيد انك هناك وكل االحترام وما الى ذلك وفجأة تكتشف انهم يكـذبون                    

هذا ما اثار عصبيتي وفي اخر المطاف بعد ان ادركنا ان هـذه العائلـة               . عليك في وجهك طوال الوقت    
 اصدقاء جيدين لنا وانهم يستحقون ان يتم اخراجهم من هناك بالقوة جاءت االوامـر مـن                 ليست بالضبط 

قائدي مع اقتراح بان ننظف كل القاذورات في المنزل وان ناخذ االكياس معنا عندما نغادره وان نكـنس                  
  .البالط ونطوي الشراشف ونعيد كل شيء الى مكانه

. ال بالتاكيـد ال     : عة للجيش االسرائيلي ان فعلت ذلك؟ يوسي      ماذا يعني ذلك انه لم تكن كل قوة تاب        : زمير
  .بل على العكس فاغلبية المنازل تركوا من وراءهم كتابات ورسومات غرافيكية وشيئا كهذا

ليس من المفترض بك ان تضيع وقتك على طـوي الـشراشف عنـدما              : هذا سلوك بهائم يوسي   : زمير
انا ال اوجه االتهامات اليـك، ولكـن ان         . ق نار كهذا عليكم   لم اسمع عن اطال   : يطلقون النار عليك زمير   

  .كنت اسبوعا في منزل فلتنظف قاذوراتك
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القينا كل شيء من النوافـذ حتـى نخلـي          .  بان ننظف كل البيت    -كانت عندنا اوامر في يوم ما       : افيف
  .كل محتويات البيت طارت عبر النوافذ للخارج. المكان
وشا على بئر السبع واصيبت امرأة وطفلها اصـابة متوسـطة الـى             ذات يوم سقط صاروخ كاتي    : يوسي
ذلك الشخص تأثر كثيـرا مـن       . سمعنا هذه الحكاية عبر االذاعة    . هم كانوا جيران الحد جنودي    . شديدة

  .وعندئذ اصبح هذا الشخص عصبيا ومن الممكن فهمه. اصابة جيرانه
ماس السياسيين الذي اطلق النار قبل قليـل        ان تقول لشخص كهذا هيا بنا نغسل بيتا يعود الحد نشطاء ح           

. على جيرانه وقطع لهم رجال على االقل ليس بالمسألة السهلة خصوصا ان كنت غير متفق مع ذلك تمام                 
. عندما قال قائدي ان علي ان اطلب من الجنود بان يرتبوا االثاث هناك، لم يكن تنفيذ االمر سهال علـي                   

اليوم ان اقدر بل وانا معجب      . اف اقتنعت وفهمت ان هذا صحيح     وفي اخر المط  . كان هناك صراخ كثير     
في اخر المطاف انا ال اعتقد ان كل جيش بما في ذلك جيش سوريا وافغانـستان كـان                  . بقائدي لما فعله  

  .سيغسل بيت عدوه وبالتاكيد لن يقوم بترتيب الشراشف واعادتها للخزانات
 في بداية العملية ارسلت سريتي لالحتالل خطـي شـمالي         .انا سأطرح زاوية رؤية مختلفة قليال     : بنيامين

 ان تنهض مع الفجر في الخامسة       -من كان في الداخل يعرف هذه الصورة        . القطاع في منطقة الشجاعية   
  .ليس هناك لون غير اللون االسود. صباحا من دون ان ترى السماء زرقاء بل تكون سوداء حتى االفق

بر كارني الذي كان مغلقا خالل العملية باسـتثناء توقـف للحـاالت             في سياق ذلك كنا مسؤولين عن مع      
بين الثانية والرابعة كان هناك نوع من الراحة حتى يتمكن المواطنون من النوم فـي سـاعات                 . االنسانية

تم االعالن عن فترات لالهداف االنسانية على هـذا النحـو،           . الظهيرة من دون صواريخ غراد وقذائف     
خذوا االن ثمانية جنود وارسلوهم الى معبـر        : يأتيك اتصال هاتفي  . عوننا من حين الخر   وعندئذ كانوا يدف  

اغلبية ما كان يدخل اخذته حماس حتى توقفت االونروا عـن        . هناك كان يدخلون المواد التموينية    . كارني
  .ادخال المساعدات

انا ال افهـم    : توى قول الجنود  مستوى العقيدة وااليمان بعدالة الطريق يصل الى مس       . انا في سرية بينيشيم   
هم يتوجهـون نحـو كومـة غـذاء         . لماذا اقوم بادخال الطعام للعرب ولماذا نعطي االمدادات للمخربين        

  .ويبصقون في داخلها ومن الذي سيأتي للتحدث عن القيم معهم في هذه الحالة
هم بدأوا ببـساطة    . سوقبيل انتهاء القتال تحولت فتح وما تبقى منها الى هدف شرعي جدا في نظر حما              

.  متر من الجدار هناك عائلة معروفة بانها عائلة متعاونين من فتح             900 حتى   800. بتطهير نشطاء فتح  
توقعنا ذلك وجاءتنا تعليمات من اللواء بعدم السماح لهم         . كان معروفا انهم سيحاولون الفرار نحو اسرائيل      

التعليمات نصت على اعادتهم من     . ا الى اين يصلوا   هم عرفوا مكان البوابات في الجدار وعرفو      . بالدخول
ان سألتوني ما   . اعادوهم  . انا شخصيا لم اكن هناك عندما حدث االمر ولكنه حدث         . المكان الذي اتوا منه   

  . في المائة90الذي حدث معهم االن ساقول لكم ان هناك احتمال انهم ليسوا احياء بنسبة 
واعتقد انه كان حوارا    . ن يجلس اهاليكم هنا وان يسمعوا هذا الحوار       انا اعتقد انه كان من المهم ا      : زمير

انتم تصفون جيشا مع معايير اخالقيـة هابطـة جـدا، هـذه             . مثيرا وكذلك سببا للكآبة والشعور باالسى     
  ...الحقيقة

. مـنكم وانما اعكس لكم ما اشعر به بعد الحكايات التي سمعتها           . انا ال احاكمكم وال اوجه االنتقادات اليكم      
لم اكن في غزة وانا افترض ان جنود االحتياط كانوا يستمتعون بمستوى سيطرة اعلى، ولكني اعتقـد ان                  

  .خالصة ما تعبرون عنه وتصفونه هو نوع من االوضاع التي كنا بها نحن ايضا
ل بعد حرب حزيران عندما عاد الجنود من القتال، جلسوا في دوائر ورووا ما جربوه واطلقوا عليهم طوا                

 عندما عدنا من حرب لبنان االولى اطلقـوا         1983في عام   . سنوات كثيرة وصف يطلقون النار ويبكون     
  .علينا نفس االسماء 

  .وعلينا ان نواجهها من اجل تحديد مستوى او معايير اخرى. علينا ان نفكر باالحداث التي مررنا بها
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. ا سيتصرفون بطريقة مختلفة عنـي من المحتمل جدا ان حماس والجيش السوري والجيش المصري كانو 
النقطة هي اننا لسنا حماس ولسنا الجيش السوري ولسنا الجيش المصري وان كان رجال الدين يقومـون                 
بمسحنا بالزيت ويعطوننا كتبا دينية بايدينا وان كان الجنود الموجودون في الوحدات القتاليـة ال يمثلـون                 

وانما اجزاء محددة من المواطنين، فما الذي نتوقعه اذا؟ ومن          كافة الوان الطيف في المجتمع االسرائيلي،       
الذي نوجه اليه شكاوينا؟ باعتبارنا جنود احتياط نحن ال ننظر بجدية لالوامر التي تصدر مـن القيـادات                  

لماذا نقتل أناسا من المؤكد لنـا انهـم         . اللوائية ونحن ندع المتقدمين في السن والعائالت الن تفعل فعلها         
  . اي امن اسرائيل سيتضرر ومن الذي سيتضرر ؟ لتستخدموا عقولكم ولتكونوا آدميينمدنيين؟

  21/3/2009الرأي، األردن، 
  

  حماس وسوء التقدير .51
  إيلي شلهوب

صفقة تبادل تبدو من    . ما جرى خالل األيام القليلة الماضية في ملف جلعاد شاليط مثير للحيرة واالرتباك            
والوسيط المصري، ومع ذلك    » حماس« مصلحة الجميع، إسرائيل و    حيث الشكل والمضمون والتوقيت في    

إيهود أولمرت بحاجة ماسة إليها، باعتبارها اإلنجاز الوحيد الذي يمكن من خالله إنهاء حياته              . لم تحصل 
السياسية بشكل مشرف، بعد اإلخفاقات المتكررة التي ميزت عهده، سواء في لبنان أو في غزة، أو حتـى   

  .لداخلي اإلسرائيلي وملفات الفساد التي تالحقهعلى المستوى ا
كذلك األمر بالنسبة لبنيامين نتنياهو، الذي ال شك بأنه يفضل تسلم السلطة محرراً من هذا الملف العـالق                  

وجيش االحـتالل  . منذ نحو ثالث سنوات، من دون أن يكون هو من دفع هذا الثمن الكبير إلطالق شاليط         
سير لما لهذه الخطوة من أهمية لتعزيز معنويات عناصره عبر تجديد التأكيد على             التواق إلى إعادة هذا األ    

  .»إسرائيل ال تترك جنودها«أن 
. وإن إبرام هذه الصفقة له بعد حيوي للدولة العبرية، يتعلق حصراً بصورتها لدى الرأي العـام العـالمي          

ي ال تزال عرضة لالنتقادات     ، والت »الرصاص المصهور «تلك الصورة التي بلغت الحضيض مع عدوان        
حصار تشترط تل أبيب عودة شـاليط لرفعـه، رغـم        . مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة      
  .الضغوط التي تتعرض لها للقيام بخطوة كهذه

، التي ال شك تدرك مدى المكاسب التي يمكن أن تحققها مـن صـفقة               »حماس«األمر نفسه ينطبق على     
سواء لناحية تعزيز شعبيتها من خالل تقديم إنجـاز         . »عريف«ير في مقابل     أس 1400تحرير نحو   : كهذه

بهذا الحجم للشارع الذي يعاني األمرين، أو لناحية التأكيد على صوابية خيارها المقـاوم وقدرتـه علـى      
حتى مع التعديالت التي أدخلتها الدولة العبرية على الصفقة، بمعنى الموافقـة علـى              ... استرداد الحقوق 

ـ    320ق نحو   إطال  التي قدمتها الحركة اإلسالمية واإلصرار على إبعاد عـشرات          450 اسماً من الئحة ال
  .منهم

على األقل هذا ما تمليه قوانين التفاوض،       . لم تكن تتوقع تحقيق مطالبها كاملة     » حماس«أصالً يفترض أن    
 األول عن عـرض الطـرف       التي غالباً ما تكون نتيجته في المنطقة الرمادية التي تفصل شروط الطرف           

قـد  » حمـاس «كما يفترض أن ما قدمته إسرائيل أكثر من الحد األدنى الذي يفترض أن تكـون                . الثاني
حددته لنفسها كسقف للقبول بالصفقة، وخاصة أن أسيرها ليس بتلك القيمة التـي تغـري برفـع سـقف                   

  .لمدة كاٍف لتأكيد ذلكمجرد أن إسرائيل تركته في األسر كل هذه ا. المطالب أو التشبث بها
األول، لكي تحظى وحدها    :  مصلحة في إنجاز الصفقة اآلن، لسببين      يفترض أن لحماس  .  أكثر من ذلك   بل

ثانياً، ألن عدم االنتهاء منها في عهـد        . بفضل تحرير األسرى، ال حكومة الوحدة الوطنية المزمع تأليفها        
اطر أمنية على حياة شاليط وما قد تحملـه مـن           أولمرت سيرجئ البت فيها أشهراً، مع ما تحمله من مخ         

  .تطورات ربما ال تكون في مصلحتها
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أما مصر، الطرف الثالث المعني بهذا الملف، فهي أيضاً معنية بإنجاز على المسار الفلـسطيني يعـزز                 
احتكارها له ويساهم في تبييض صفحتها التي سودها سلوكها خالل عدوان غزة، وخاصة بعد تعثر ملف                

  .الحة الفلسطينية، الذي ترعاه أيضاً وتتوسط لحلهالمص
مئات األسرى يثيـر اسـتياءها، لهـا مـصلحة          » حماس«، التي ال شك بأن إطالق       »فتح«حتى حركة   

استراتيجية في إبرام الصفقة، التي ستحرر أمين سرها في الضفة الغربية مروان البرغوثي مع ما يعنيـه                 
  .بي الذي بلغتهذلك من رافعة تنتشلها من الحضيض الشع

كلها معطيات تطرح مجموعة من التساؤالت عن سبب بلوغ مفاوضات التبادل حائطاً مـسدوداً والجهـة                
  .التي تقف وراء ذلك

صحيح أن المتضرر األساسي من صفقة كهذه هو محمود عباس، الذي ال شك بأنه يفضل إمرارها فـي                  
كما أنه لن يكون مسروراً طبعاً من       . »حماس«ى  إطار حكومة وحدة، ما يجعل اإلنجاز وطنياً ال حكراً عل         

لكنه بالتأكيد أعجز   . »فتح«خروج البرغوثي مع ما يعنيه ذلك من منافسة على الموقع األول في السلطة و             
  .من تعطيل التبادل، وإن كان ال بد مارس ضغوطاً على الوسيط المصري لهذه الغاية

 في إسرائيل ومصر، المشكلة على ما يبدو عنـد          ورغم عدم استبعاد فرضية حصول عراقيل من نوع ما        
عجز . التي يظهر أنها عجزت عن ترجمة اإلنجاز الميداني لعملية األسر على طاولة التفاوض            » حماس«

مرده سوء تقدير لجهة الحد األقصى المتوقع ثمناً لشاليط ولجهة الظرف اإلسرائيلي والمتغيرات الداخليـة   
رة للمفاواضات، عبر عنه كثرة المتحدثين من الحركة اإلسـالمية فـي   يضاف إليه سوء إدا. في تل أبيب  

هذا الملف، وتوج بدخول قائد ذراعها المسلحة أحمد الجعبري مباشرة على الخط وانتقاله إلـى القـاهرة                 
إلدارة الدفة بنفسه، مع ما يعنيه ذلك من هيمنة للعقل العسكري على العملية على حساب العقل الـسياسي                  

  .وماسيأو الدبل
حماس تفتقد للقادة المخضرمين القادرين على القيام بمهمة كهذه، أو أنها تعاني أزمـة ثقـة بـين                  وكأن  

أقطابها في الجناحين العسكري والسياسي دفعت بالجعبري، مع ما يحمله مـن ثقـل للمقاومـة، علـى                  
  .المخاطرة بنفسه والخروج إلى العلن للمرة األولى من سنوات
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