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 ١٧  :كاريكاتير
***  

  
 حظر احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربيةي االحتالل .١

 االراضي المحتلة مراسليها من  كامل ابراهيم وسمر خالد عن٢٢/٣/٢٠٠٩ الرأي، االردن، نشرت
 في مدن الضفة الغربية امس باعالن القدس عاصمة للثقافة العربية، وان احتفلي الفلسطيني، أنوكاالتو

اضطر المنظمون الى نقل االحتفال  حيث .ت االسرائيلية اقامة هذا االحتفال في القدسبعدما منعت السلطا
حولت سلطات االحتالل مدينة القدس الى ثكنة قد و .الرئيسي بالتظاهرة الى بيت لحم جنوبي القدس

 وفي محيطها وتمركزت قوات كبيرة من حرس  المدينةعسكرية ونشرت اآلالف من جنودها داخل
وطرد شرطيون شبانا فلسطينيين حاولوا  .مناسبةالشوارعها الرئيسة منعا القامة فعاليات الحدود في 

كما تدخلت الشرطة ايضا في مدرسة  .الوصول الى باحة المسجد االقصى وقبة الصخرة في القدس
يذ شميت بالقدس الشرقية لمنع اطفال من اطالق بالونات بالوان العلم الفلسطيني وذلك بعد ان اطلق تالم

اوقف ثالثة موظفين في جامعة القدس الفلسطينية، كانوا يوزعون قمصان فيما . المدرسة مئة منها
ندد النائب حيث  ،٤٨فلسطينيياثار هذا االجراء احتجاجات شديدة من قبل في هذا السياق، و .التظاهرة

  .االحتاللاحمد الطيبي باستخدام القوة الوحشية  ضد تظاهرة ثقافية مؤكدا ان الفكر سيهزم 
أن قوة من الشرطة اإلسرائيلية حاصرت محتفلين في جبل ، ٢٢/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، وذكرت 

الزيتون بعد أن أطلقوا البالونات بهذه المناسبة، ومن بينهم مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون 
 في المكان من اإلفالت من القدس حاتم عبدالقادر بينما تمكن محافظ القدس عدنان الحسيني الذي تواجد

اعتقلت قوة من الشرطة اإلسرائيلية أريج دعيبس الموظفة في وحدة القدس كما . قبضة شرطة االحتالل
التابعة للرئاسة الفلسطينية بعد مداهمة بيتها في حي بيت حنينا شمال القدس، وأفرجت عنها في وقت 

 التي تجريها "القدس عاصمة للثقافة العربية"يات وصف حاتم عبدالقادر قبل اعتقاله فعالمن جهته و .الحق
  . على ضوء إجراءات الشرطة اإلسرائيلية المشددة في المدينة المقدسة"بالزئبقية"مؤسسات مقدسية 
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  سفير منظَّمة التحرير في بولندا يقيم حفل وداعٍ لنظيره اإلسرائيلي   .٢
دا خالد غزال، نهاية األسبوع الماضي، حفل وداعٍ أقام سفير منظَّمة التحرير الفلسطينية في بولن: وارسو

على " الصفصاف"وأفاد موقع  . ، الذي تنتهي فترة عمله خالل هذا الشهر"ديفيد بيلغييم"للسفير اإلسرائيلي 
شبكة اإلنترنت في تقريرٍ له أول من أمس، أن السفير اإلسرائيلي قضى سنوات عمله يعمل بجد والتزامٍ 

إنه وأثناء قيام الكيان العبري بارتكاب أبشع المجازر في "وقال الموقع . بالده الدمويوقوة لخدمة كيان 
، )أحد معسكرات النازيين ضد اليهود" (أوشيفتش"إلى معسكر " بيلغييم"غزة، قام غزال بزيارة برفقة 

 ". وعبر عن تعاطفه مع ضحايا اليهود في المحرقة النازية، دون أي ذكر لما يجري في غزة
 ٢٢/٣/٢٠٠٩فلسطين،  صحيفة 

  
 اً كريستالياًاعتراف" إسرائيل"أحمد قريع يطالب بحكومة تعترف ب .٣

طالب رئيس وفد حركة فتح للحوار الفلسطيني أحمد قريع بحكومة تعترف اعترافاً شفافاً : )أ.ب.د(
سطين وحركة ، وذلك في سياق رفضه اقتراحاً قدمته الجبهة الشعبية لتحرير فل"إسرائيل"كالكريستال ب 

الجهاد اإلسالمي بأن تشكل حكومة التوافق االنتقالية من دون برنامج سياسي، وأال تتحمل مسؤولية أي 
وأكد نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، زياد النخالة، أن العقدة التي حالت دون  .موقف سياسي

تا إلى وجود إشكالية واضحة تتعلق التوصل إلى اتفاق تتعلق بقضيتين هما الحكومة والمنظمة، الف
، موضحاً أن األمناء "معالجة القضايا العالقة تحتاج إلى موقف سياسي"بالبرنامج السياسي، وقال إن 

.                                                           "العامين لن يحضروا قبل توافر ضمانات بحل هذه القضايا
 ٢٢/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 

  
  "إسرائيل"الضعف العربي واإلسالمي وراء مطالبة واشنطن االعتراف بـ: عدوان .٤

اعتبر النائب عاطف عدوان، ربط الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بأي حكومة وحدة وطنية  :غزة
 على أن واشنطن ليست وسيطاً ، بأنه يدلل داللة كبيرة"إسرائيل"اعتراف األخيرة بـ" حماس"تضم حركة 

نزيهاً وأنها منحازة إلى الدولة العبرية، محذراً من أن المنطقة قد تشهد أزمات أو حروباً مستقبالً إذا ما 
قوة الموقف األمريكي حول طلب "وشدد عدوان على أن  .استمر هذا الموقف من قبل الواليات المتحدة

 .، حسب قوله"لموقف العربي واإلسالمي تأتي من ضعف ا"إسرائيل"حماس االعتراف بـ
  ٢٢/٣/٢٠٠٩فلسطين، صحيفة  

  
   ال مفاوضات من دون توقف االستيطان: عباس .٥

 ، لجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان بمدينة القدس أمام وفدشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وقف "، إلى "إسرائيل"عا ود. على أنه ال يمكن العودة إلى المفاوضات في ظل استمرار االستيطان

  . "االستيطان وسياسة هدم المنازل في المدينة المقدسة
  ٢٢/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 

 
  ٢٠٠٩ -عباس يعلن عن إطالق فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية  .٦

لثقافة  احتفالية القدس عاصمة ا الرئيس محمود عباس انطالق فعالياتأعلن:  محمد يونس-رام اهللا 
 في خطاب له من قصر المؤتمرات في بيت لحم بمشاركة وزراء ثقافة ووفود من ،٢٠٠٩ –العربية 

 منعت انطالق "إسرائيل" إنوقال .  العربية المتحدةواإلمارات والكويت واألردنمصر والمغرب وتونس 
وجدد تأكيده حاجة . فعاليات االحتفالية في القدس والناصرة، وأن حركة حماس منعت انطالقها في غزة
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، مشيدا بدور " تشكيل حكومة توافق وطنيإلىينهي االنقسام، ويقود " اتفاق وطني إلىالشعب الفلسطيني 
  ."انقالب حماس" عقب ما اسماه " الوطن في ظروف عسيرةأدارت" إنهاحكومة سالم فياض التي قال 

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الحياة، 
  
  رفح أمام كافة الفئات إلى فتح معبر  السلطات المصرية يدعوالغصين .٧

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المهندس إيهاب الغصين، أمس، أن السلطات المصرية لم تفتح  :غزة
الغصين . ودعا م". اآللية االنتقائية"معبر رفح الحدودي، إال للقادمين، عازياً ذلك إلى استمرار ما أسماه 

عبر رفح أمام كافة الفئات وخاصة العالقين الذين ليس في تصريح صحفي، القيادة المصرية للتدخل لفتح م
لهم يد طولى للتنسيق، وال يمكن لهم دفع الرشاوى حتى يستطيعوا العبور إلى األراضي المصرية أو إلى 

وأكد رفض الحكومة  . مطار القاهرة للوصول إلى الدولة التي يريدون التوجه إليها لقضاء حوائجهم
، دون أن "الطريقة المتبعة"وسفر أصحاب التنسيقات بـ" االنتقائية"ة والقائمة على الفلسطينية لآللية المتبع

وأشار أيضا إلى رفض الحكومة التعامل السيئ من قبل العاملين في المعبر . يورد مزيداً من التوضيح
 نتمنى: "الغصين إلى وجود اتصاالت إليجاد حلول لهذه القضية، وقال. وأشار م. من الجانب المصري

، موضحاً أن فتح المعبر يتم بشكل جزئي من قبل الجانب "تدخل القيادة المصرية لحل الموضوع جذرياً
المصري لتخفيف الحصار القائم، متمنياً أن يتم ذلك عن طريق تحديد عدد معين للذين سيخرجون خالل 

مسبقاً معنا بأنهم يريدون نأمل أن يتم تحديد : "مواعيد فتح المعبر، وأال يكون األمر إعالمياً فقط، وقال
وأوضح أن ". تسفير عدد معين، وعليهم السماح لهذا العدد كامالً بالخروج دون إرجاع أو منع أحد منهم

على الجانب المصري إظهار أسباب منطقية لمنع أي مواطن من السفر، سواء أكانت أسباباً أمنية أو 
دون إبداء أسباب، داعياً إلى التعامل بكرامة غيرها، مشدداً على رفض منع بعض المواطنين من السفر 

 . مع المواطنين الفلسطينيين الراغبين في السفر
  ٢٢/٣/٢٠٠٩فلسطين، صحيفة 

  
  المقبلسبوع األ منتصففي القاهرةيستأنف الحوار الوطني الفلسطيني  .٨

رير  نفت مصادر فلسطينية من فتح وحماس أمس تقا:صالح النعامي صالح جمعة، - غزةالقاهرة، 
تحدثت عن أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان طلب فور عودته من أميركا أول من أمس عقد 

 الستئناف الحوار وإبالغهم بنتائج مشاوراته في الواليات ،اجتماع عاجل لقادة الفصائل الفلسطينية
 .المتحدة

اءات ثنائية تبدأ يوم األربعاء وأكدت المصادر أن الحوار الوطني الفلسطيني سيستأنف األسبوع القادم بلق
المقبل بين وفدي حماس وفتح بنفس مستوى التمثيل في الجولة األولى للحوار، قبل أن يلتئم بعد ذلك 
الحوار بحضور ممثلي الفصائل من أجل التوصل إلى توافق حول القضايا الخالفية المتبقية من الجولة 

  .األولى للحوار
 إنه من المتوقع أن يحاول ممثلو ،المكتب السياسي للجبهة الشعبيةقال رمزي رباح، عضو من جهته، و

 التي لم يتمكنوا من االتفاق بشأنها ، من القضايا الخالفية الرئيسية٣الفصائل التوصل لصيغ توافقية بشأن 
 .التي انتهت نهاية األسبوع الماضي خالل جلسات الحوار
 عن قيام الجبهة الديمقراطية بتقديم صيغة توافقية ، كشف رباح النقاب"الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ

 يتحدث عن للتغلب على الخالف بشأن البرنامج السياسي، حيث اقترحت أن يتم تضمين البرنامج نصاً
 إلى أن جميع األطراف بإمكانها التزام الحكومة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، منوهاً

 عن اإلشارة  القيادي الفلسطيني، أن هذه الصيغة تصلح لتكون بديالًوأوضح. التعايش مع هذه الصيغة
 بين الفصائل على ضرورة أن تتولى وأشار إلى أن هناك اتفاقاً. بشكل مباشر لشروط اللجنة الرباعية
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حكومة التوافق الوطني مهمة اإلشراف على إعادة اإلعمار، وتنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسية، 
واعتبر رباح، أن التحديات التي تواجه الشعب . سات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزةوتوحيد مؤس

الفلسطيني تفرض على جميع الفرقاء عدم تفويت الفرصة، واالتفاق بأسرع وقت ممكن، على اعتبار أن 
  . الوقت ال يلعب لصالح الشعب الفلسطيني

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   خالل أيامصفقة األسرىتئناف مفاوضات مصادر فلسطينية ترجح اس .٩

سر الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت، رجحت مصادر أمع مرور ألف يوم على :  فتحي صباح-غزة 
سرى أ في غزة أن تُستأنف المفاوضات غير المباشرة في شأن صفقة تبادل "الحياة"فلسطينية موثوقة لـ

ام القليلة المقبلة، مشددة على أن ذلك يعتمد على  وحركة حماس في القاهرة خالل األي"سرائيلإ"بين 
  .موقف واشنطن من الصفقة والتهدئة والحوار الوطني الفلسطيني

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الحياة، 
  
 ملف تبادل األسرى سيظل في يد مصر: حماس .١٠

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في :  صالح جمعة- القاهرة
أن ملف تبادل األسرى لدى القاهرة، وسيظل في أيدي مصر، مهما ": "الشرق األوسط"لـتصريحات 

ساقت إسرائيل علينا الوسطاء، إسرائيل تدفع بوسطاء إنجليز مرة، وألمان أخرى، وفرنسيين، وروس، 
  ."وعرب، للعمل، متجاوزين الوساطة المصرية، لكننا نؤكد أن هذا الملف سيظل لدى القاهرة

 ٢٢/٣/٢٠٠٩وسط، الشرق األ
  
  قمعينمنع االحتالل االحتفال بالقدس عدوا: حماس .١١

" ٢٠٠٩القدس عاصمة الثقافة العربية "حماس منع االحتالل الصهيوني فعاليات   حركةعدت: غزة
 وحقه في ،واعتقال منظميها والقائمين عليها بمثابة عدوان قمعي يستهدف ثقافة الشعب الفلسطيني

 .دته على أرضه ومصادرة لسيا،ترسيخها
وأشار المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إلى أن االحتالل الصهيوني يهدف من 
خالل منعه االحتفال بالقدس إلى المضي في تنفيذ مخططاته الرامية إلى طمس الهوية العربية في القدس 

ة للكيان الصهيوني ودولته ومحاولة عزلها عن امتدادها وعمقها العربي واإلسالمي ليجعل منها عاصم
 .اليهودية العنصرية المتطرفة

من جهة أخرى، أعرب برهوم عن استنكار حماس تصريحات محمود عباس التي ادعى فيها أن الحركة 
في غزة، مشيرا إلى أنها تصريحات تحريضية ليس لها " القدس عاصمة الثقافة العربية"منعت فعاليات 

 ةفي غزة بانتظام قبل أسبوعين، وما زالت مستمر فعاليات انطلقتلهذه اوأكد أن  . من الصحةسأسا
  .وتحظى بدعم واحتضان كبيرين

 ٢١/٣/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  الشعبية تطالب حماس بمحاسبة قتَلة أحد عناصرها .١٢

عبر الهيئات أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها لن تقبل إال بسيادة القانون ومحاسبة القتلة : وفا
القضائية، مطالبة حركة حماس بالتحقيق ومحاسبة من يقف وراء اغتيال المغدور حسن حجازي وغيره 

  .من المواطنين خارج إطار القانون
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وأوضحت الجبهة أن أعضاء من حماس كانوا قد اختطفوا حجازي وقتلوه بدم بارد خارج إطار القانون، 
ب موثق منها قدمته لذوي الشهيد والجبهة الشعبية، وتذرعت وهو األمر الذي اعترفت به حماس في كتا

فيه بأن الجريمة تمت عن طريق الخطأ، وأن حجازي لم يكن هو المقصود، وأعربت خالله عن تحملها 
  .مسؤولية هذا الفعل الالمسؤول من قبل عناصرها

 ٢٢/٣/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 
  
 زعيمة استيطانية تدعو لقتل عباس .١٣

 في خطبة لها أمام جمع من "اإلسرائيليين"دعت إحدى زعامات المستوطنين  :البدريواشنطن حنان 
وقالت .  اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباسإلىاألمريكيين في إحدى المعابد اليهودية بنيويورك، 

ال بد لنا من تدمير جميع " "إسرائيل" في "النساء الخضر"نادية مطر وهي مستوطنة وزعيمة حركة 
ودعت نادية وهي  . بدءاً من عباس حسب تعبيرها"اإلرهاب"نظمات اإلرهابية بجب قتل كل قادة الم

ليس هناك " إلغاء اتفاق أوسلو، وقالت إلى منذ عشرين عاماً وبلجيكية األصل، "إسرائيل" إلىمهاجرة 
 " إرهابيونفرق بين السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد اإلسالمي وحماس، أياً كانت األسماء فالجميع

وتقوم هذه المستوطنة بجولة في الواليات المتحدة في حملة لجمع  .ونحن ال نستطيع عمل سالم معهم
 . وهو صندوق يدعم ميليشيات المتطرفين"إسرائيل"لصندوق دعم . "المعفاة ضرائبياً"التبرعات 

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 
  
 فقة إطالق شاليطأكاذيب أولمرت أفشلت ص :الصحافة اإلسرائيلية .١٤

أنهى يوم أمس الجندي اإلسرائيلي لدى فصائل المقاومة الفلسطينية جلعاد : القادر فارس غزة ـ عبد
وأكدت مصادر مصرية . ٢٠٠٦ يونيو ٢٥شاليط، ألف يوم في األسر، منذ أسره في عملية نوعية يوم 

جندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، لم يوم أمس أن القرار النهائي بشأن صفقة مبادلة معتقلين فلسطينيين بال
تحسم بعد، مردفة أن القرار النهائي بشأن شاليط سوف يتخذ قبل مغادرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 وقف المفاوضات بأنه مناورة "إسرائيل"واعتبرت المصادر أن إعالن . المستقيل إيهود أولمرت منصبه
ئيلية تتحدث بوضوح عن أكاذيب أولمرت وفريقه من جهتها، بدأت الصحافة اإلسرا. للضغط على حماس

الوزاري بخصوص تحميل حماس فشل صفقة تبادل األسرى، مطالبةً إياه بالتوقف عما سمته االدعاءات 
" هاآرتس"وأوضح الكاتب جدعون ليفي، في مقاٍل نشرته صحيفة . البطولية الزائفة على حساب شاليط

 ١٠٠٠، أن الحركة أعلنت عن مطالبتها بإطالق سراح "اسهزيمة أولمرت أمام حم"العبرية بعنوان 
سجين فلسطيني، ومنذ ذلك الحين لم تتزحزح عن موقفها قيد أنملة، ولم تدخل السوق والمزايدة 
 والمساومة والمشاجرات، مشددا على أن الثمن الذي طالبت به حماس ثابت، من دون خصومات وال

يديعوت "، طالبت "هآرتس"توافقا مع ما كتبه ليفي في صحيفة و. حمالت نهاية الموسم، على حد تعبيره
في تقريرٍ لها الحكومة اإلسرائيلية بضرورة اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في السجون " أحرونوت

اإلسرائيلية، بعيدا عن األوهام وتضليل الرأي العام، مشيرة إلى أن خسائر االحتالل من فشل صفقة تبادل 
وشددت الصحيفة على . الذي ستتعرض له إسرائيل وجنودها أكبر من خسائر حماساألسرى، واألذى 

إن إسرائيل لن تستطيع : "ضرورة االبتعاد عن األوهام التي تحاول الحكومة زرعها في الجيش قائلة
 ".تحرير شاليط، ال بالضغط على حماس، وال بعملية عسكرية تقوم بها القوات الخاصة في قطاع غزة

  ٢٢/٣/٢٠٠٩عكاظ، 
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 ليبرمان على اتصال مستمر مع مصر: مكتب نتنياهو .١٥
، أمس بنيامين نتنياهو  المكلف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية، قال مكتب رئيس الوزراء - معا-بيت لحم 

 وزير الخارجية المعين افيغدور ليبرمان على اتصال مستمر مع مسؤولين في الحكومة المصرية من إن
 ". العالقات الجيدة بين البلدين"أجل االستمرار في 

 ليبرمان يجري محادثات سرية مع مسؤولين مصريين إن اإلسرائيليوقالت القناة الثانية من التلفزيون 
 بها أدلى بينه وبين الرئيس مبارك على خلفية تصريحات سابقة األجواءلتوطيد العالقات وتلطيف 

 .ليبرمان ضد مصر
  ٢٢/٣/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  فجار عبوة في سيارة مواطن مقدسي في حيفاان .١٦

 في أمسانفجرت عبوة وضعت في سيارة مسجلة على اسم مواطن مقدسي مساء :  وكاالت-القدس 
 عدة عبوات أن األولىوأفادت عناصر التحقيق  .موقف مركز تجاري في حيفا، ولم تسفر عن ضحايا

 أن العبوة ممكن إلى أشارت األوليةيقات ن التحقا الشرطة  وأضافت.كانت في السيارة بحسب المصادر
وتمكن خبراء متفجرات  . على خلفية قوميةأنها وضعت على خلفية جنائية لكن بعد التحري اتضح أنها

 .من الشرطة من تفكيك العبوة، حيث تم رصد السيارة المشبوهة بعد وقوع انفجار صغير الحجم فيها
  ٢٢/٣/٢٠٠٩األيام، فلسطين،  

  
  ات مروعة لجنود شاركوا بعملية غزةشهاد: تل أبيب .١٧

عرضت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية شهادات لجنود أكدوا أنهم كانوا 
إطالق " تحت عنوان "هآرتس"نقلت صحيفة  و.يبصقون في الطعام قبل إدخاله إلى الفلسطينيين في القطاع

 وقواعد االشتباك، وأوحت "خالفت المنطق"ألوامر التي تلقوها  روايات لجنود قالوا إن ا"النار والبكاء
 المزدحم بالسكان، في حين تعهدت تل أبيب بالتحقيق في "كل شيء كان ممكناً في قطاع غزة"إليهم بأن 

ونقلت فيها  . للقوات اإلسرائيلية"سقوط أخالقي حقيقي"صحة هذه المزاعم، في حين حذر مسؤول من 
لقد كان من المفترض بنا اقتحام أحد المنازل باستخدام ": عات العسكرية قولهعن قائد إحدى المجمو

لقد طُلب منا التنقل بين .. أنا اعتبر ذلك جريمة قتل": وأضاف ."مدرعتنا، ومن ثم إطالق النار في الداخل
د رأى لق": وتابع ."أين المنطق في كل هذا؟: وقد سألت نفسي.. الطوابق وإطالق النار على كل من نجده

قادتنا وجوب السماح بذلك باعتبار أن كل من ظل في مدينة غزة هو إرهابي ومدان، ألنه لم يستجب 
الذهاب إلى أي مكان، ومن جهة ) سكان غزة(لطلب المغادرة، وهذا ما لم أفهمه، فمن جهة ليس بوسعهم 

 ."افني قليالًيقولون لنا إن كل من لم يغادر يتحمل مسؤولية خطأه، وهذا أخ) القادة(فإنهم 
٢٢/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط،   

 
  شعارات لقتل األطفال والنساء على مالبس الجنود اإلسرائيليين .١٨

 اإلسرائيلية أن عناصر الوحدات المختارة في الجيش "هآرتس"كشف تقرير نشرته صحيفة  :غزة
وفي . "والنساءالتلذذ بقتل األطفال "اإلسرائيلي يحرصون على ارتداء مالبس تحمل مطبوعات تعبر عن 

تقرير نشرته في عددها الصادر أمس، أوضحت الصحيفة أن الجنود يضعون رسومات ويكتبون شعارات 
على مالبسهم تدعو لقتل األطفال والنساء وتدمير المساجد، إلى جانب شعارات تؤكد أن الجنود يقومون 

الصحيفة صورة إلحدى وعرضت . بالتأكد من قتل المدنيين الفلسطينيين بعد إطالق النار عليهم
 الرسومات التي تظهر فيها امرأة فلسطينية حامل في مرمى نيران القناصة اإلسرائيلي وكتب تحتها

. ، أي أن إطالق الرصاص على هذه السيدة كفيل بقتلها وقتل جنينها"رصاصة واحدة تكفي لقتل اثنين"
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 أن يصبحوا مقاتلين، وكتب تحت وظهر في رسومات أخرى شعارات تبرر قتل األطفال الفلسطينيين قبل
 عبارة تقول أخرىوظهر تحت رسومات . "سوف نضع له حداً... ليس مهماً كيف بدأ ذلك"هذه الصورة 

وأكدت الصحيفة أنه . ، إلى جانب شعارات ذات دالالت جنسية عنصرية"لن نهدأ قبل التيقن من القتل"
وأشارت . ات بما تحمل من مضامين عنصريةتبين أن قيادة الجيش وافقت على هذه الرسومات والشعار

 التي تعتبر إحدى فرق الموت التابعة للجيش "خروف"الصحيفة إلى أن قيادة الجيش أقرت لوحدة 
وأكدت الصحيفة أن قيادة الجيش ترفض في . اإلسرائيلي وضع مثل هذه الشعارات على مالبس جنودها

دات وتسمح بنفس الشعارات لوحدات بعض األحيان السماح بوضع شعارات عنصرية لبعض الوح
وعلى سبيل المثال رفضت قيادة الجيش السماح ألحد ألوية المشاة في الجيش وضع شعار على . أخرى

 "جفعاتي"، لكنها قبلت أن يقوم جنود لواء "لتعلم كل أم عربية أن مصير ابنها بيدي"مالبس جنوده يقول 
يفة أن الجنود والضباط الذين يتخرجون من وأكدت الصح. بوضع نفس الشعار على مالبس جنوده

دورات القنص يقبلون بشكل كبير على الرسومات ذات المغزى العنصري، حيث إن الكثير من خريجي 
أشد  ... أكثرأصغر "هذه الدورات اختاروا وضع رسم لطفل فلسطيني في مرمى النيران وكتب تحته 

  . "إيالماً
٢٢/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط،   

  
  تطرف يتهم نتنياهو بالخيانة والخداعاليمين الم .١٩

قبل أن يبدأ رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بمفاوضات رسمية مع حزب  :تل أبيب
العمل لضمه إلى حكومته، خرج حلفاؤه من أحزاب اليمين المتطرف في هجوم عنيف عليه متهمين إياه 

وقال البروفسور يسرائيل يتسحاقي، المؤرخ الذي يعتبر  .تهبالخداع وبخيانة ناخبيه ومعسكر اليمين برم
حزب الليكود يخاف من الحكم وحده، كما يخاف الطفل من "رئيساً روحياً للعديد من تنظيمات اليمين، إن 

 برئاسة مناحم بيغن، وهو يبحث عن ١٩٧٧فمنذ انتصر ألول مرة في سنة . النوم في البيت وحده ليال
 فقد ضم بيغن إلى حكومته موشيه ديان، وهو من أقطاب حزب العمل، واليوم .شركاء له في اليسار

يكرر نتنياهو الخطأ نفسه، فيلجأ إلى إيهود باراك، أحد أكبر الفاشلين في القيادة السياسية في التاريخ 
 ."اإلسرائيلي

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  

  تشكل خطراً على حياة البشر قنابل الغاز: بيتسيلم .٢٠
" بيتـسيلم "وجه مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلـسطينية المحتلـة             : ا ش ا  

أن الـسماح بـإطالق قنابـل الغـاز         "رسالة شديدة اللهجة إلى النائب العسكري اإلسرائيلي العام مفاداها          
ر وينقـل   بالتوجيه المباشر سواء بتعليمات واضحة أو من خالل التغاضي يشكل خطرا على حياة البـش              

  ".رسالة استخفاف بحياة وسالمة أبدان الفلسطينيين ومتظاهرين آخرين
  ٢٢/٣/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 

  
   جريمة حرب في قطاع غزة١٥٠٠ ارتكبت "إسرائيل": "لجنة توثيق" .٢١

 أن شهادات ، امس"توثيق"اعلنت اللجنة المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين : رام اهللا
 الجنود االسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة والتي تضمنت اعترافات بعمليات قتل بعض

 ."دليال جديدا يضاف إلى مئات األدلة التي تثبت ارتكاب الجنود اإلسرائيليين جرائم حرب"مروعة تشكل 
 ١٥٠٠كثر من ن اللجنة وثقت عبر عملها الميداني أألجنة القاضي ضياء الدين المدهون الوقال رئيس 
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عينات تشير إلى استخدام " في حربها االخيرة على غزة، من بينها "سرائيلإ"جريمة حرب ارتكبتها 
  ."اسرائيل أسلحة محرمة دوليا

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الحياة، 
  

  للضغط في صفقة التبادل مجانينها مع أسرى حماستضع "إسرائيل" .٢٢
قالت جمعية واعد لألسرى والمحررين، أمس، إن إدارة السجون االسرائيلية عمدت إلى ايداع : أ.ب.د

المختلين عقلياً، في غرف العزل االنفرادي المحتجز بها األسرى وباألخص أسرى  بعض االسرائيليين
 وأوضحت أن هذه الخطوة تعد واحدة من عشرات الخطوات التي قامت وستقوم بها إدارة. حركة حماس

  .السجون في محاولة منها التأثير في ملف صفقة التبادل
  ٢٢/٣/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 

  
  الغربيةالفتات تدين التدخل اإليراني على مداخل مدن الضفة .٢٣

استرعى انتباه المسافرين من المدن الفلسطينية المختلفة إلى مدينة رام اهللا الفتات :  غزة-ردينة فارس 
دينة، وبمحاذاة مطار ومخيم قلنديا لالجئين الفلسطينيين، تدعو إيران للكف ضخمة نصبت على مدخل الم

وقد حملت الشعارات عبارات شديدة اللهجة ضد السياسة اإليرانية . عن التدخل في الشأن الفلسطيني
، وهي منظمة فرعية تابعة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية العاملة في "رابطة الشباب المقدسيين" باسم موقعة
  .ينة القدس المحتلةمد

  ٢٢/٣/٢٠٠٩عكاظ، 
  

 لسطينيين في غزة بانفجار فاستشهاد طفلين  .٢٤
استشهد طفالن فلسطينيان مساء أمس في مدينة غزة جراء انفجار، أفادت المصادر الفلسطينية  :وكاالت
 في الحادث األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة في القطاع بالتحقيق فيما شرعت.  هائالًكان هبأن دوي

  .الذي عزته إلى انفجار جسم مشبوه
  ٢٢/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

  
   تسلم مساعدات بسبب استخدام الجيش كالباً في تفتيشهاونرفضي فلسطينيو البارد في لبنان .٢٥

رفضت الفصائل الفلسطينية في شمال لبنان امس، تسلم مساعدات غذائية ايرانية وصلت الى مخيم نهر 
وقال بيان صادر عن فصائل  . للمساعدات قام بها الجيش اللبناني"اجراءات تفتيش مهينة"البارد بسبب 

القيادة العامة والجبهة -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبيةوالجهاد االسالمي  وضم حماست
 تأخير ادخالها ترفض قيادة الفصائل استالم المساعدات احتجاجاً على الطريقة المهينة في" ،الديموقراطية

في تفتيشها عبر استخدام الكالب البوليسية ) امس(الى المخيم والطريقة التي اعتمدت صبيحة هذا اليوم 
ال يعزز " الجيش الذي "اسلوب" الفصائل اليران مساعدتها العينية، رافضة توشكر. "التي عبثت بالطحين

  ومن جهتها أكدت."م واالخوة في الجيش اللبنانيالثقة وال يبني قواعد سليمة في العالقات بين ابناء المخي
الكالب لم تمس المساعدات وبقيت ارضا ولم "مصادر عسكرية واكبت عملية وصول المساعدات ان 

تصعد الى الشاحنات، وان عملية التفتيش هي السباب امنية وحرصا على سالمة سكان المخيم واجراء 
 "القيادة العامة-الجبهة الشعبية" المسؤول في  في بيروتالى ذلك، شيع في مخيم برج البراجنة ."عادي

محمد خليل فطوم بعدما توفي ليالً نتيجة سكتة قلبية في سجن روميه حيث كان موقوفاً لالشتباه بتورطه 
  . خالل المعارك مع الجيش اللبناني"فتح االسالم"بمساعدة 

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الحياة، 
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 سطينية متسقة مع خطة التنميةاالصالحات المالية للسلطة الفل: تقرير .٢٦

يرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي في احدث تقرير له ان :  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
اصالحات المالية العامة التي اجرتها السلطة الفلسطينية حتى االن والمتصور استمرارها في مشروع 

مية الفلسطينية وتمثل تحركا مهما صوب  متسقة بشكل عام مع خطة االصالح والتن٢٠٠٩موازنة عام 
وجاء في ملخص التقرير انه سيطرت على المشهد . تحقيق امكانية استمرار اوضاع المالية العامة

 حالة من التردي على غير المأمول في ٢٠٠٩ ومنذ اوائل عام ٢٠٠٨االقتصادي والسياسي في عام 
 القيود المفروضة على "سرائيلإ"ف االمنية شددت خطة االصالح والتنمية الفلسطينية، فمن منطلق المخاو

 وواصلت التوسع في بناء المستوطنات، فيما شهد ٢٠٠٧الحركة والعبور عما كانت عليه في عام 
واكد  .الوضع االقتصادي واالنساني في غزة تدهورا ملحوظا من جراء اندالع الحرب وزيادة العزلة

 على ارض الواقع فقد واصلت السلطة جهودها في مجال التقرير انه رغم صعوبة الظروف الفلسطينية
فتم اتباع سياسة  .بناء المؤسسات واعتماد سياسات حذرة للمالية العامة واجراء االصالحات المطلوبة

صارمة لتوظيف العمالة كما تم تجميد معدالت االجور بشكل شبه كامل واتخذت تدابير لتحسين سداد 
مما يساعد في تحديد   التقدم في تقوية نظام ادارة المالية العامة،ارتمراضافة الى اس. فواتير المرافق

  .اولويات االنفاق وتحسين جودته
  ٢٢/٣/٢٠٠٩الرأي، االردن، 

  
  االحتالل يسيطر على جميع مصادر المياه في األراضي الفلسطينية: ندوة .٢٧

م المياه العالمي تحت عنوان افتتحت في جامعة بيرزيت، أمس، ندوة علمية لمناسبة يو:  وفـا-رام اهللا 
ماهر الحشوة، خالل افتتاحه الندوة، إنها جاءت للفت . وقال عميد كلية اآلداب د ".سرقة المياه الفلسطينية"

في  و.انتباه العالم إلى معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع المائي نتيجة عدم سيطرته على موارده المائية
، خلصت إلى أن "صادر التزود بالمياه في الضفة وغزة وجودتهام"ورقة حول قدمت الجلسة األولى 

  .من مجموع األسر الفلسطينية تقيم بمساكن متصلة بشبكة المياه العامة% ٨٩,٢
  ٢٢/٣/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  
  لية القدس عاصمة الثقافة العربية لفعاليات احتفاالجامعة العربية تدين المنع اإلسرائيلي .٢٨

ية بشدة أمس قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمنع أي أنشطة فلسطينية في القدس دانت الجامعة العرب
وقال األمين العام المساعد لشؤون  ."٢٠٠٩القدس عاصمة للثقافة العربية لعام "لمناسبة انطالق فعاليات 

ألنشطة منع سلطات االحتالل ا" إنفلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمود صبيح 
 هو جريمة جديدة ١٩٤٨الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة أو داخل األراضي التي احتلتها عام 

تضاف إلى مجموعة الجرائم المتواصلة التي تقوم بها لتهويد القدس من خالل إغالق المدينة في وجه 
صري لعزل المدينة عن المقدسيين ومحاوالت ترحيلهم واستكمال المخطط االستيطاني وجدار الفصل العن

محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية وهدم البيوت ومصادرة األراضي واستكمال الحفريات واألنفاق في 
  . الذي أصبح معلقا في الهواءاألقصىالقدس وأسفل المسجد 

 عن تحفظه على دخول الشيخ أمس الكويتي وليد الطبطبائي اإلسالمي النائب ومن جهة أخرى أعرب
ال تزال " الضفة إن بدعوة من السلطة الفلسطينية، وقال أمس الضفة الغربية إلىلفهد الصباح احمد ا

 بإذن إال ال يتم إليها وكثير من مناطقها، والدخول وأجوائها في حدودها اإلسرائيليةخاضعة للهيمنة 
والتطبيع معه مما ال نوعاً من التعامل غير المباشر مع هذا االحتالل "، معتبراً ذلك "االحتالل وموافقته
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 الحاكمة، ويرأس جهازاً امنياً األسرة أفراد كان من إذاينبغي لمسؤول كويتي القيام به، خصوصاً 
  . الوطنياألمن جهاز إلى إشارة، في "حساساً

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الحياة، 
  
  إلى أجل غير مسمىمصر تغلق معبر رفح  .٢٩

معبر أمام ال أمس أغلقتطات المصرية  السلإنقال مسؤول مصري في معبر رفح الحدودي :  رويترز
أضاف المسؤول الذي و. حركة عبور العالقين الفلسطينيين على جانبي الحدود بين مصر وقطاع غزة

تم إغالق المعبر إلى اجل غير مسمى ولم يتم تحديد الموعد "انه " رويترز"طلب عدم نشر اسمه لوكالة 
مقبلة السماح بفتح المعبر استثنائيا أمام عودة المرضى وتابع انه سيتم خالل الفترة ال". الجديد لفتحه

الفلسطينيين الذين انهوا عالجهم بالمستشفيات المصرية في طريق عودتهم إلى قطاع غزة ودخول 
  . المصرية بتنسيق امني خاصاألراضي إلىالفلسطينيين واألجانب 

 الثالثة التي فتح فيها المعبر بلغ ياماأل أن إجمالي عدد العابرين في االتجاهين خالل إلىوأشار المصدر 
 مسافرا، ٢٢٣ مسافرا فيما وصل إلى األراضي المصرية ٨١٤ فردا دخل منهم إلى قطاع غزة ١٠٤٧

 طنا من المعونات الطبية ومواد اإلغاثة باإلضافة ٧٥٢وانه قد تم خالل فترة فتح المعبر السماح بدخول 
  .إلى سبع سيارات إسعاف

  ٢٢/٣/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 
  
   من األنفاقر مزيديالسلطات المصرية تواصل تفج .٣٠

واصلت السلطات المصرية حملتها المكثفة ضد أنفاق التهريب المنتشرة على طول :  محمد الجمل-رفح 
الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المصرية، وفجرت مزيدا من األنفاق تقع في 

ووفقا لمصادر متعددة، فإن دوي عدد من  . اليومين الماضيينالجانب اآلخر من الحدود، خالل
االنفجارات القوية سمع في أوقات متفرقة من نهار أمس وأول من أمس على طول الحدود، وتحديدا قبالة 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعمدة من  .مخيم الشعوث وحي البراهمة جنوب غربي محافظة رفح
التي وقعت فيها االنفجارات، موضحة أن قوات مصرية كبيرة مدعومة الغبار تصاعدت في المناطق 

وأكد شهود عيان  .بعربات عسكرية وناقالت جند مصفحة شوهدت تتحرك بكثافة في منطقة االنفجارات
أن عمليات بحث وتمشيط مكثفة أجرتها القوات المصرية على طول الشريط الحدودي، خالل الساعات 

  .القليلة الماضية
  ٢٢/٣/٢٠٠٩، فلسطين، األيام

  
  لقبولها ضمن حكومة وحدة وطنية" إسرائيل"أمريكا تؤكد على ضرورة اعتراف حماس ب .٣١

إذا "قال القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية روبرت وود إنه قد أكد أنه 
ب دورا إيجابيا فإنها أرادت حماس أن تكون جزءا من حكومة الوحدة الوطنية وإذا ما أرادت أن تلع

لن أدخل في التفاصيل السياسية لمحادثات "وقال وود مساء أول من أمس ". تعرف ما عليها القيام به
الحوار الفلسطيني ولكن أقول إن إسرائيل تريد شريكاً للسالم والرئيس الفلسطيني محمود عباس هو هذا 

سطيني ولكن ما نحاول تحقيقه هو حل بالتأكيد هناك صراعات في المجتمع الفل"وأضاف ". الشريك
  ". الدولتين وسنواصل الدفع باتجاه هذا األمر ألنه ال يوجد أي خيار آخر، علينا أن نمضي نحو السالم

شروطنا لحركة حماس بقيت كما هي، فكما قلنا عدة مرات إن على حماس أوال أن تعترف "وتابع 
ت عليها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل وأن تقبل االتفاقيات السابقة التي وافق

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية ". وأن تنبذ العنف، ولحين حدوث ذلك فإننا لن نتعامل مع حماس
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األمريكية ومسؤولين آخرين في اإلدارة األمريكية أوضحوا هذا األمر لرئيس المخابرات المصرية في 
  .زيارته لواشنطن

  ٢٢/٣/٢٠٠٩ية، الوطن، السعود
  

  واشنطن والمسؤولية عن عرقلة حوارات القاهرة .٣٢
     عريب الرنتاوي

ثمة ما يشي بأن زيارة الوزير عمر سليمان للواليات المتحدة، أخفقت في إزاحة العقبة األمريكية عن 
طريق الحوار والمصالحة الفلسطينيين، فواشنطن ما زالت على شروط الرباعية الثالثة لالعتراف 

ومة توافق وطني تضم حماس، والفيتو األمريكي الذي أسقط الحوار والمصالحة والوحدة الوطنية بحك
الفلسطينية من قبل، يهدد بإسقاطها من بعد، إن لم يأخذ الحوار الفلسطيني والوساطة المصرية منحى 

 ".الفيتوات"مختلفا، يتجاوز هذه الحواجز والعراقيل و
لفلسطيني الداخلي على إيقاع الموقف األمريكي ومعايير واشنطن، لم والحقيقة أن ضبط إيقاع الحوار ا

على مائدة " المفاوض األمريكي"يكن يوما قرارا صائبا، وما كان مقبوال بحال من األحوال استحضار 
الحوار الفلسطيني وفي كواليس الوساطة المصرية، خصوصا في هذا التوقيت بالذات الذي يخاطب فيه 

، وتبدي إدارته استعدادا لالنفتاح على طالبان، وتتعامل فيه "الفارسية الفصحى"إيران بـالرئيس األمريكي 
، وتواصل في أثنائه قوافل الموفدين "الثلث المعطل"مع حكومة السنيورة التي يحتفظ فيها حزب اهللا بـ

اشنطن في كل و" تعتدل"لماذا : األمريكيين واألوروبيين حجيجها لدمشق، األمر الذي يطرح سؤاال كبيرا
الذي " التغيير"لماذا يشمل نهج .. ساحات اإلقليم وتبقى على تشددها المعروف في الساحة الفلسطينية؟

 .أعلنه أوباما سياسات واشنطن حيال مختلف الملفات الدولية، ويبقى األمر على حاله فلسطينيا؟
دة، المشكلة في قيادة فتح والسلطة المشكلة ليست في الواليات المتحدة، وال في إدارتيها القديمة والجدي

في " كريستالي"والمنظمة التي تصر على االنضباط لالشتراطات األمريكية، بل وتطالب باعتراف 
.. وضوحه بإسرائيل حتى تتفادى ما يسمى عواقب تشكل حكومة وحدة وطنية بمواقف ملتبسة ورمادية؟

بل إتمام أجندته إلى أروقة البيت األبيض بحثا المشكلة في الوسيط المصري الذي قفز من أروقة الحوار ق
 .عن ضوء أخضر أمريكي لصفقة لم تكتمل عناصر بعد؟

أحسب أن الظروف اإلقليمية والدولية التي عقدت فيها حوارات القاهرة، كانت تسمح بشن هجوم مضاد، 
، "ولية القاسيةالعزلة والحصار والمعايير المزدوجة وشروط الرباعية الد"فلسطيني منسق عربيا، ضد 

وأحسب أن فرص نجاح هجوم كهذا كانت وما زالت عالية جدا، سيما وان العالم بدأ يتخفف من شروط 
الرباعية، ويبدي ميال للقفز عنها، فمن يريد أن يحاور طالبان وحزب اهللا، ومن يمد يده فاتحا صفحة 

التزامات منظمة " تحترم"عمة، جديدة مع دمشق وطهران، كان بمقدوره أن يتعامل مع حكومة كفاءات مط
 .التحرير، وتكرس جل وقتها لرفع الحصار وإعادة اإلعمار والتمهيد النتخابات رئاسية وتشريعية

ما الذي كان بمقدور الواليات المتحدة والمجتمع الدولي أن يفعاله في مواجهة حكومة إجماع وطني 
ة المقبلة، وكيف كان العالم سيتصرف لو أن فلسطيني، مدعومة من القاهرة، ومؤيدة بقرارات قمة الدوح

العرب أعلنوا بإجماع قادتهم في الدوحة تبنيهم لنتائج الحوار الفلسطيني والوساطة المصرية، وقرروا من 
جانبهم على األقل، رفع الحصار وفتح المعابر وتفتيح قنوات الدعم واالتصال مع الحكومة الجديدة؟ هل 

وانعدم إحساسه بالمسؤولية حيال معاناة الفلسطينيين، أما كانت حلقات " هبالدت"كان العالم سيبقى على 
الحصار ستتكسر الواحدة تلو األخرى، أما كان باإلمكان اتخاذ موقف هكذا، ومن باب أضعف اإليمان، 

 ليبرمان في -للتعبير عن السخط من حرب إسرائيل البربرية على غزة، والرد على صعود نتنياهو 
 .إسرائيل؟
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وما بعد غزة وصعود نتنياهو، كان باإلمكان تكسير حلقات الحصار وفتح أفق جديد " أوباما" مناخات في
لكفاح شعب فلسطين في سبيل الحرية واالستقالل، والتأسيس لمرحلة جديدة من الصمود والمقاومة في 

حد سواء، ضيعوا مواجهة طوفان االستيطان والعدوان القادم، ولكن العرب والفلسطينيين الرسميين على 
، ودائما "الرصاص المصهور"أو هم في طريقهم إلضاعة فرصة إلحاق الهزيمة بمرامي الحصار و

ألسباب تتعلق بحساباتهم الصغيرة بعضهم حيال بعض، أو إلصرارهم على المواقف التبعية لواشنطن، 
 .دا غيرهمحتى في األزمنة التي فقدت فيها الواليات المتحدة هيبتها، ولم تعد تخيف أح

 الفلسطيني مرة أخرى بجدار الفيتو األمريكي، والذي هو فيتو إسرائيلي -اصطدام الحوار الفلسطيني 
مترجم إلى االنجليزية، يفضح الجهة المتسببة بتعطيل الحوار والمتدخل في تفاصيله، وزيارة سليمان 

امات مجانية توزع هنا لواشنطن تكشف هذه الجهة وتفضح مراميها، وأي قول بخالف ذلك، أية اته
 ".عنزة ولو طارت"وهناك، ستندرج من االن وصاعدا، في سياق نظرية 

 ٢٢/٣/٢٠٠٩الدستور، األردن، 
  
   دون مقابلاعتراف .٣٣

 احمد عمرابي  
  في األسبوع الفائت ألقى الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم قوالً جديراً 

يث مضمونه فحسب بل من حيث ما يمكن ان يستخلص منه، موضوع القول هو باالنتباه، ال من ح
العملية التفاوضية بين قيادة السلطة وحكومة ايهود أولمرت اإلسرائيلية الحالية وأسباب فشل هذه العملية 

يقول الطيب عبدالرحيم في هذا الصدد ان الحكومة اإلسرائيلية . ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الفشل
 . ت من قضايا الحل النهائي الستتهرب
الالجئون، القدس، المياه، المستوطنات، الحدود، األمن، وبطبيعة الحال لن يتسنى عملياً على : وهي

اإلطالق انشاء دولة كاملة السيادة للفلسطينيين ما لم تحسم هذه القضايا على نحو عادل، يلبي الحد األدنى 
يف تقوم دولة فلسطينية على األراضي الخاضعة لالحتالل بينما إذ ك. من الحقوق األساسية الفلسطينية

 يتواصل االستيطان اليهودي عليها؟
وكيف تكون هناك دولة ال تمتد سيادتها إلى ثرواتها الباطنة ومنها مصادر المياه؟ كما هو معلوم فإن 

نهائي إلى طريق العملية التفاوضية انتهت في وجه الرفض اإلسرائيلي للمناقشة حول قضايا الحل ال
ولم يتجاوز الناطق باسم السلطة الفلسطينية الحقيقة والحق عندما قال ان الطرف . مسدود تماماً

اإلسرائيلي هو الذي يتحمل مسؤولية الفشل التفاوضي، ماذا نستخلص؟ االستخالص هو ما لم يشأ ان 
 ..يقوله مسؤول السلطة الفلسطينية على سبيل االستطراد التوضيحي

 ببساطة ـ ان حكومة أولمرت ترفض مبدئياً قيام دولة كاملة لالستقالل للفلسطينيين مع حرصها وهو ـ
اذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية قد توصلت : هنا يتحول الطرح إلى سؤال. على عدم الجهر بذلك عملياً

ام دولة للفلسطينيين وبالتالي ترفض قي.. إلى قناعة بأن إسرائيل ترفض التطرق إلى قضايا الحل النهائي
  باالعتراف بدولة اإلسرائيليين؟  "حماس"فلماذا تطالب السلطة حركة 

ويتخذ السؤال شكالً أشد إلحاحاً اذا اعدنا إلى األذهان ان أمر السلطة الحاكمة في إسرائيل يؤول اآلن إلى 
تقوم بخلق وقائع اليمين المتطرف؟ حتى في عهد حكومة أولمرت وما قبل من حكومات قامت إسرائيل و

على األرض المحتلة لتحول عملياً دون ان يتحقق الحلم الفلسطيني في قيام دولة وطنية، ومن أبرز هذه 
الوقائع االستمرار في توسيع االستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار العازل، مما يجعل أي حديث 

 .   من أي مضمون قوالً فارغاً"حل الدولتين" عن قبول مبدأ "أو أميركي"إسرائيلي 
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كان من الممكن ان يكون مفهوماً إصرار السلطة الفلسطينية على حماس لحملها على االعتراف بإسرائيل 
 إسرائيلي توافق بموجبه إسرائيل على قيام دولة فلسطينية مستقلة، -كدولة لو تم إبرام اتفاق فلسطيني 

 .   دون مقابل"حماسياً" اعترافاً فيكون ذلك اعترافاً متبادالً، لكن يبدو ان السلطة تريد
  ٢٢/٣/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

 
  حل الدولتين أحاديث متكاثرة ومتغايرة  .٣٤

 أسعد عبد الرحمن. د 
في ظل األجواء التشاؤمية التي سادت بعد الحرب على قطاع غزة، ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية حيث 

في ) هيالري كلينتون (األميركيةزيرة الخارجية فاز فيها أقصى اليمين، ظهر بصيص أمل بتصريحات و
، إسرائيل دولة فلسطينية جنبا لجنب مع إلقامةزيارتها األخيرة من أن اإلدارة الجديدة ستسعى جاهدة 

ستتابع .  هناك حتمية ال مفر منها للعمل تجاه حل الدولتيناألمرفي تقديرنا أنه بنهاية : حين أكدت
 .لدولتينالواليات المتحدة بنشاط حل ا

) إسرائيل وفلسطين(من جهتها، إسرائيل ال يمكنها أن تلعب بالمعنى الحقيقي والجدي لحل الدولتين 
 به الرئيس السابق ىوالغربي وعلى رأسه الواليات المتحدة مع الحل الذي ناد) المسلم/ العربي(فالعالمان 

غير أن الوضع في إسرائيل يبدو ). أوباما(في وقت مبكر من رئاسته، وينادي به الرئيس الحالي ) بوش(
فالصحافة اإلسرائيلية عادت، بعد . مغايرا، ذلك أنك تجد أدلة على الرفض اإلسرائيلي لهذا الحل

 القومي السابق األمنمستشار ) جيورا ايالند(فقد كتب : ، للحديث عن حلول بديلة)كلينتون(تصريحات 
ومن غير المرجح أن يتاح تنفيذه على ..  سيءليس فقط أن هذا ليس الحل الوحيد بل هو حل: يقول

، إسرائيلوفي الحقيقة، فإن سياسات . إلسرائيل أيضا دولة فلسطينية سيمثل تهديدا كبيرا فإقامة. اإلطالق
المستوطنات في الضفة رغم إرادة الواليات / خاصة تلك التي تنطوي على مواصلة بناء المستعمرات

 ).حل الدولتين(ين األحزاب اإلسرائيلية هدفها القضاء على فرصة المتحدة، هي سياسات متفق عليها ب
، وبصيغ مختلفة، قيام كيان فلسطيني هزيل حتى لو سمي )اسحق رابين(يقترح القادة اإلسرائيليون منذ 

شلومو (ولعل ما قاله !!! إمبراطوريةدولة الحكم الذاتي أو دولة مستقلة كاملة السيادة أو حتى : اعتباطا
هي : الرئيس األسبق لجهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية يلخص كل ما سبق حين قال) جازيت

ومع نجاح اليمين . تضيق أكثر فأكثر) حل الدولتين(إذن، الفرص أمام .. دولة على غرار دولة لحد
ف كذلك، أعلن رئيس الحكومة المكل. المتطرف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، سيغدو األمر أكثر صعوبة

من أراضي الضفة هي المناطق % ٥٠أنه يؤيد قيام دولة فلسطينية من دون سيادة على ) نتنياهو(
دولتين (كما اعتبر أن مبدأ . المفتوحة في غور األردن والخليل والتي تشكل شريطا أمنيا شرقيا هاما

طينية إدارة دولة تهديد إلسرائيل، وأن سيادة فلسطينية كاملة تشكل خطرا، ومنح السلطة الفلس) لشعبين
 .مستقلة كمن يخلق دولة موالية وحليفة لدول معادية إلسرائيل

حل ( الحكم في إسرائيل فإن معالم إلىرغم االختالف في وجهات النظر بين من يغادر ومن يأتي 
 عمليا، وبناء األرضفهم، جميعا، يلتقون على ضرورة االستمرار في احتالل ! عندهم محسومة) الدولتين
. اإلسرائيليالنواة الصلبة للصراع العربي : عمرات االستيطانية، والتهويد وبخاصة في مدينة القدسالمست

والمناطق المحتلة ( استعداده للتخلي عن القدس ١٩٦٧ منذ إسرائيل لم يعلن أحد من حكام اآلنوحتى 
 األمر عندنا بشكل لذلك، يتوجب أن ال يتعلق جوهر).  األبدإلىقدسهم الموحدة (باعتبار أنها ) منذئذ

المستقلة القادرة على إدارة أمورها وأمور : الدولة الفلسطينية العتيدة، ولكن بمضمون تلك الدولة أي
فألنه بات يرضي نسبة متزايدة من ) حل الدولتين(وإن كنا هنا نتحدث عن . شعبها والمترابطة جغرافيا

كل مستمر على قاعدة أن نهاية فكرة الدولتين جمهور الطرفين، علما بأنه حل يجري إفشاله إسرائيليا بش
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الترحيل، والتفرقة العنصرية، والدولة اإلسرائيلية اليهودية الواحدة : يبقي في الميدان ثالثة خيارات فقط
 .وإسرائيل تمارس حاليا الخيارات الثالثة.  النهرإلىمن البحر 

.  في جدية ما يقال غربيا وغير ذلكتجديد الحديث عن حل الدولتين كاستراتيجية بات يثير التشكيك
ذلك أن ما بقي من أرض لتقوم عليها . سرابا) حل الدولتين(فالجميع يعرف أن إسرائيل ماضية في جعل 

تقدم عليه بمطلب األمن اإلسرائيلي ) تنازل(الدولة الفلسطينية بات محدودا جدا، فيما تربط إسرائيل أي 
سلم على ما هو عليه، وبقي الحال االنقسامي الفلسطيني على الم/ وإذا استمر الحال العربي. المطاط

هل : ونتابع السؤال! لربما بات في مرحلة االحتضار؟) حل الدولتين(حاله، هل نبالغ إن نحن قلنا بأن 
 !.؟١٩٦٧يونيو / المقومات الموضوعية لقيام دولة فلسطينية ما زالت موجودة بحدود الرابع من حزيران

  ٢٢/٣/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
  
  شهادات جنود عن جرائم ارتكبوها في غزة .٣٥

 محمد بركة
وقف إلطالق النار "بعد إعالنها عن ) ١٨/١/٢٠٠٩( في جلستها األولى "اإلسرائيلية"انشغلت الحكومة 
، بموضوع منح الحماية "الرصاص المصبوب" في حربها على غزة، التي سموها "من جانب واحد

، تحسباً لمحاكمتهم أو تقديم دعاوى ضدهم في محافل قضائية "اإلسرائيلي"القانونية لجنود وضباط الجيش 
 .دولية، بسبب ارتكابهم جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية

 وسعاً لتروج لحربها اإلجرامية بأنها دفاعية، وأنها حرب "اإلسرائيلية"قبل ذلك وبعده، لم تدخر المؤسسة 
ى ذلك، وما دام األمر كذلك، فلماذا انشغلت بموضوع ضد اإلرهاب، وحرب ضد الصواريخ، وما إل

 الحماية القانونية للجنود والضباط؟
ألنها تعرف جيداً أية أوامر أعطيت للجيش، وتعرف جيداً حصاد الدم المروع الذي خلفته وراءها في 

ها إال قام باعمال قصف وقتل وتجريف ال يمكن وصف-جواً وبحراً وبراً -غزة، وتعرف جيداً أن الجيش 
 .بجرائم ضد اإلنسانية
إلى أبعد من ذلك، فقد أقامت لجنة وزارية خاصة لصياغة مقوالت ” اإلسرائيلية“لقد ذهبت الحكومة 

قضائية وقانونية لحماية مجرميها، ال بل ذهبت وفق ما نشر في وسائل اإلعالم لالستعانة بالبروفيسور 
خصية القضائية المرموقة دولياً، ألن حكومة أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا السابق، والش

 وحتى ٢٧/١٢/٢٠٠٨وقادة جيشها يعرفون جيداً أنه ارتكبت جرائم حرب في غزة ما بين ” إسرائيل“
١٦/١/٢٠٠٩. 

شعبنا في غزة لم يكن بحاجة إلى لجان تحقيق والى محاكم دولية ليعرف حجم الكارثة التي حلّت به، 
م، خصوصاً الفضائيات العربية، تابع ساعة بساعة هول الكارثة التي والمتابع العربي لوسائل اإلعال
 .بشعبنا في غزة” اإلسرائيلي“أنزلتها قوات الطغيان واإلجرام 

، "إسرائيل"ولكن المجتمع الذي لم يتلق الصورة كاملة عما يحدث في غزة، كان المجتمع اليهودي في 
 . إرادتها وبمحض رقابتهافوسائل إعالمه حجبت أغلب الحقيقة عما يجري بمحض

 عندما "إسرائيل "كلنا نذكر الصدمة الحقيقية أو المفتعلة التي أصابت قطاعات مجتمعية ورسمية في
 إلى التعاطي مع الجريمة النكراء التي لحقت بعائلة الطبيب الغزي، "اإلسرائيلية"اضطرت وسائل اإلعالم 

تور عز الدين أبو العيش، رغم أن كارثة عائلة أبو الدك” اإلسرائيلية“الذي يعمل في أحد المستشفيات 
 .العيش كانت واحدة، من جرائم كثيرة مماثلة، ال بل أكثر إجرامية

عن الجرائم ” إسرائيليين“ قبل يومين شهادات مروعة لجنود "هآرتس"فما الذي جرى حتى تنشر جريدة 
 التي ارتكبوها بأيديهم أو ارتكبها زمالؤهم؟
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 هذه الشهادات صحيحة، ال بل هي أقل من الحقيقة، لكن كيف اجتازت هذه الشهادات مما ال شك فيه، أن
 إطارها العسكري، إذ قيلت في اطار الكلية التحضيرية العسكرية، على اسم اسحق رابين؟

هل فعالً هبط وحي الشفافية على المؤسسة العسكرية لنشر غسيلها الوسخ، وشهادات إدانة لجنودها 
 التي اجتهدت لمنح الحماية القضائية للمجرمين من جنودها وضباطها؟) المدنية(حكومة خالفاً لموقف ال

 
 وال في حرية الصحافة، وال في "اإلسرائيلية"هذا سؤال مدوٍ ال يكمن جوابه في سعة صدر الديمقراطية 

 .قدرات الصحافي عاموس هارئيل الخارقة
 منح الحماية القضائية للجنود إطار، وفي الجواب عن هذا السؤال يندرج في إطار الجريمة ذاتها

 ."إسرائيل"والضباط المتورطين في جرائم 
 تعرف حقيقة جرائمها جيداً، وتعرف أن تقديم جنودها "اإلسرائيلية"إن المؤسسة السياسية والعسكرية 

ء في وضباطها المجرمين، أمر آت ال محالة، إما على صعيد المحاكم الدولية أو على صعيد أجهزة القضا
 .الدول التي تحاكم مجرمي الحرب، حتى لو لم يكونوا من مواطنيها

لكن هذه المؤسسة تعرف أيضا البند العيني في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، الذي ال يجيز محاكمة 
فإذا جرت محاكمة المجرمين في دولهم، أو حتى في دول أخرى، عندها يسقط حق : المجرمين مرتين

 .ائية الدولية في محاكمتهم، وفق البند المذكورالمحكمة الجن
 لجنودها وضباطها، للتوصل إلى "إسرائيلية" ودية وأهلية وربما صورية "محكمة" تريد اقامة "إسرائيل"و

استنتاج مفاده بأن الجرائم ارتكبت بدافع الخطأ وسوء التقدير، وعدم القدرة على فهم التعليمات واألوامر، 
 حاالت شاذة وفردية، وغير ذلك مما تعودنا على سماعه في سياق تبرير الجرائم أو أن الجرائم تمثل

 ."اإلسرائيلية"
لقد أجازت الرقابة العسكرية نشر شهادات أدلى بها جنود في أطر عسكرية مغلقة، وسارعت شرطة 

طريق على التحقيق العسكرية إلى اإلعالن عن بدء التحقيق في هذه الشهادات المروعة والخطرة، لقطع ال
 .، الذين سفكوا دم الشعب الفلسطيني في غزة"إسرائيل"أية مساءلة قانونية دولية لمجرمي 
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