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  هنية يدعو واشنطن لترجمة شعار التغيير ويرحب باالنفتاح األوروبي .1

 إسماعيل هنية، أمس االلتزام بنهج اإلسالم ]الفلسطيني المقال [جدد رئيس الوزراء : محمد ياسين- غزة
وخط الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعا هنية في بيان خص به 

بمناسبة الذكرى الخامسة الستشهاد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، إلى حوار " فلسطين"يفة صح
حقيقي مع كافة أطراف المعادلة الفلسطينية، ومغادرة المواقف التي سببت المزيد من معاناة شعبنا على 

فلسطينية، ونرى في نتابع باهتمام االنفتاح األوروبي مع حركات المقاومة ال: "وأضاف. مدار ستة عقود
ذلك خطوة في االتجاه الصحيح، وندعو إلى تطوير هذه االتصاالت واتخاذ قرارات جريئة تتمثل برفع 

دعا اإلدارة األمريكية إلى أفعال حقيقية لترجمة شعار التغيير، و". حماس عن قائمة المنظمات اإلرهابية
  . وخاصة في نظرتها للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة

د رئيس الوزراء بالعمل على إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، موضحاً أن المصالحة الفلسطينية وتعه
حاجة وطنية، ومؤكداً التمسك بما تم التوصل إليه في جوالت الحوار المنعقدة في القاهرة، واالستمرار 

ثوابت والمبادئ وحق إلى أن يتم التوصل إلى حلول للقضايا الخالفية والعالقة، مشدداً على التمسك بال
الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وإبقاء الحوار في المظلة الوطنية وبعيداً عن االشتراطات الخارجية التي 

  . تتعارض والحقوق والكرامة الوطنية
إن الحصار الظالم والمستمر على قطاع غزة جريمة سياسية وإنسانية وأخالقية، ويجب أن تتوقف : وقال

اصلة بحق شعبنا، من خالل وقفة عربية ودولية جادة وحاسمة لرفع الحصار وفتح هذه الجريمة المتو
المعابر وخاصة معبر رفح، حيث إن القطاع يعتبر منطقة منكوبة في ظل الحصار وبعد العدوان الغاشم 

ال يمكن إبقاء قضية إعادة اإلعمار مادة "، مشدداً على أنه "الذي تعرضنا له وما خلفه من دمار شامل
  ". بتزاز السياسي على حساب المتضررين وأصحاب البيوت المدمرةلال

إن مفاوضات هذه الجولة فشلت بسبب التعنت اإلسرائيلي، : "قالوفيما يتعلق بصفقة تبادل األسرى، 
والتراجع وفرض االشتراطات، ومع ذلك فإن شعبنا ما زال يسعى إلى تجديد هذه المفاوضات بالرعاية 
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، داعياً قادة االحتالل "ل إلى صفقة محترمة يتم بموجبها تبادل األسرى المعنيينالمصرية، بهدف التوص
  .إلى التحلي بالشجاعة من أجل إنهاء هذه القضية

، آمالً "تصحيحاً لوضعية استثنائية"وأعرب هنية عن ارتياحه ألجواء المصالحة العربية، والتي رأى فيها 
 العربي وتقوية الخيارات العربية في مواجهة التحديات أن تنعكس هذه المصالحات على تعزيز التضامن

الراهنة، وبما ينعكس إيجاباً على الشعب الفلسطيني وصموده وحماية حقوقه ومقدساته المهددة، مؤكداً 
  . على التمسك بعالقات متوازنة مع المحيط العربي واإلسالمي

  22/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  جل لم شمل الوطن وإنهاء االنقسامأ من  هناك جوالت أخرى من الحوار:عباس .2
قال الرئيس محمود عباس إن هناك جوالت أخرى من الحوار من اجل لم شمل :  فتحي صباح-غزة 

قال عباس أثناء استقباله وفداً من لجان  و.الوطن وإنهاء االنقسام، من دون أن يحدد موعداً الستئنافه
 في رام "المقاطعة"أقاليم حركة فتح السابقين في مقر الرئاسة األقاليم ومكتب التعبئة والتنظيم وأمناء سر 

 االنتخابات الرئاسية إجراء إلىودعا .  سليمةأسس يتم على أناهللا أمس، إن حوار القاهرة يجب 
 من العام المقبل حتى ال يكون هناك فراغ دستوري، ومن اجل يناير/  كانون الثاني24والتشريعية قبل 

وأكد التزام القيادة الفلسطينية الدستور والقانون، مشيراً إلى أن السلطة تعمل . ةالمحافظة على الشرعي
  .وبكل شفافية وحزم للوصول إلى حل يرضي الشعب الفلسطيني

وقال إن موقف السلطة من أي حكومة إسرائيلية يتحدد من خالل التزامها عملية السالم، ووقف 
  .، ومن دون ذلك من الصعب التعامل معها) الضفةالتي تقطّع أوصال(االستيطان، ورفع الحواجز 

وفي شأن وضع فتح الداخلي، أكد أن المؤتمر العام السادس للحركة سيعقد في موعده المقرر من المجلس 
، واصفاً المؤتمر بأنه مهم جداً وضروري لمستقبل األجيال الفلسطينية ) المقبلأبريل/ نيسان(الثوري 

  .وللمشروع الوطني الفلسطيني
  23/3/2009الحياة، 

  
  عريقات زار واشنطن سراً للترويج لبرنامج حكومة التوافق .3

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أمس، أن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في : )آي.بي.أ، يو.ب.د(
منظمة التحرير، صائب عريقات، عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين في زيارة لواشنطن لم يعلن 

 .حثهم على قبول التعامل مع حكومة الوفاق الوطني التي ستنتج عن حوار الفصائل بالقاهرةعنها، بهدف 
في " إسرائيل"وقالت إنه بحث التوسع االستيطاني وخصوصا في القدس المحتلة والعوائق التي تضعها 

  .طريق تحقيق التسوية، كما بحث رفع الحصار عن قطاع غزة
  23/3/2009الخليج، 

  
  بالثبات على شروط صفقة التبادل المقاومةناطالبت كتلة حماس البرلمانية وة المقالالحكومة .4

ونواب في المجلس التشريعي وذوو ] المقالة[ساندت الحكومة الفلسطينية  : محمد السرساوي- غزة
األسرى الفلسطينيين، فصائل المقاومة اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وطالبوها بالثبات على 

  ."إسرائيل"ا وشروطها في صفقة تبادل األسرى مع موقفه
وأعرب هؤالء خالل األسبوع التضامني الذي أطلقته وزارة األسرى والمحررين مع الفصائل اآلسرة 
للجندي األسير اإلسرائيلي، أمس، عن أملهم في أن ال يرى الجندي شاليط النور دون اإلفراج عن قائمة 

  .سرة إلتمام صفقة التبادلاألسماء التي قدمتها الفصائل األ
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إن االحتالل اإلسرائيلي " :من جانبه، قال محمد فرج الغول، وزير األسرى والمحررين في كلمة الوزارة
، مذكراً بتجربة المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية التي لم تستطع اإلفراج "ال يفهم إال لغة القوة

.. .شاليط ليس أغلى من أسرنا: "وتابع قائالً .لى االنتهاءإال عن األسرى الذين شارفت محكومياتهم ع
وحمل الغول االحتالل ". نطالب الفصائل اآلسرة بأن ال يرى النور حتى تتم الموافقة على قائمة األسرى

ولية فشل جولة المحادثات األخيرة حول صفقة التبادل، مشدداً على مكانة األسرى بين ذويهم خاصة ؤمس
ووجه الغول رسالة إلى الفصائل اآلسرة، دعاهم فيها إلى التمسك بالشروط  .يني عامةوالمجتمع الفلسط

 .وعدم التنازل عنها، موضحا أن االحتالل يضغط على الفصائل من خالل اعتقال الوزراء والنواب
استنكر وزير األسرى سياسة المجتمع الدولي بالكيل بمقاييس مختلفة فيما يتعلق بالجندي األسير و

سرى الفلسطينيين، مطالبا في الوقت ذاته مؤسسات المجتمع الدولي بالتحقيق مع سلطات السجون واأل
  .اإلسرائيلية الرتكابها جرائم بحق األسرى

من جانبه، أكد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة حماس البرلمانية على ثبات فصائل المقاومة على 
ودعا  .ام االحتالل اإلسرائيلي إلتمام صفقة التبادلشروطها، موضحاً أن الفرصة مازالت سانحة أم

فصائل المقاومة إلى عدم الخضوع لالبتزاز، مشدداً على أن المحاوالت اإلسرائيلية للمناورة حول صفقة 
وأوضح أن صفقة التبادل مرتبطة بأصحاب المحكوميات العالية من األسرى،  .التبادل ستبوء بالفشل

  .  بالثبات على مواقفها حتى اإلفراج عنهمشاليطصائل اآلسرة لمطالباً في الوقت ذاته الف
  23/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ترفض إطالق البرغوثي كبادرة حسن نية تجاه عباس"إسرائيل" .5

عن أن األجهزة األمنية " الشرق"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة في رام اهللا المحتلة لـ  :عمان
وقالت المصادر إن الرئيس  .ن البرغوثي القيادي في حركة فتحاإلسرائيلية ترفض إطالق سراح مروا

محمود عباس كلف حسين الشيخ، الذي حل محل البرغوثي رئيسا لمرجعية حركة فتح في الضفة 
الغربية، االتصال مع الجانب اإلسرائيلي ليطلب إطالق سراح البرغوثي في عملية منفصلة عن صفقة 

الشيخ التقى لهذه الغاية مع يوفال ديسكن مدير الشين بيت . "ائيلإسر"تبادل األسرى بين حركة حماس و
، وأبلغه رسالة عباس، وسببها رفضه عملية إطالق البرغوثي لصالح حماس، )األمن الداخلي(اإلسرائيلي 

كي ال يقوى مركزها في الضفة على حسابه إال أن ديسكن أبلغ الشيخ رفض الشين بيت إطالق سراح 
 .البرغوثي من أصله

 23/3/2009، قطر، الشرق
  

  المحققون اإلسرائيليون أبلغوني أن الفعاليات الثقافية في القدس أخطر من األمنية:  فياضمستشار .6
 عنه، "إسرائيل"قال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء المستقيل، سالم فياض، بعد إفراج : رام اهللا

 أبلغوه أن تنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة  ساعات أول من أمس، إن محققيه7بعد تحقيق استمر 
، "الشرق األوسط"وأكد عبد القادر لـ . للسيادة اإلسرائيلية على المدينة كبيراً، يعتبر خرقا2009ًالعربية 

 سنة، ونقول القدس عاصمة إسرائيل، الموحدة، واليوم تطلقون 42نحن نعمل منذ "أن المحققين قالوا له 
هذا يهدد السيادة واألمن، وال يمكن أن نسمح بهذا، وهذه عملية .. .ة عربيةفعاليات القدس عاصم

هذه سيادة قائمة باالحتالل، "ودار نقاش بين عبد القادر ومحققيه حول تاريخ المدينة، وقال لهم،  ."خطيرة
عتم  سنة، استط24أنا قلت لهم إنه خالل "وأضاف . "ومن حقنا أن نعبر عن تاريخ هذه المدينة وهويتها

  ."تغيير طبيعة المدينة، لكن لن تنجحوا في تغيير هويتها
وبحسب عبد القادر، فإن الفلسطينيين في القدس، سيستمرون في فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية، 

وأبلغ عبد القادر، محققيه أن الفعاليات في القدس هي ثقافية وليست أمنية،  .رغم التحذيرات اإلسرائيلية
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ويرى عبد القادر أنه ال يمكن منع . لهم، إن الفعاليات الثقافية قد تكون أحيانا أخطر من األمنيةفردوا بقو
سألتهم، عندما يلقي األستاذ محاضرة عن القدس هل ستعتقلونه، "هذه االحتفاالت، بوصفها شعبية، وقال 

تطلقون النار على وعندما يطير طفل بالونات في الهواء هل ستعتقلونها، وعندما نطير حماما، هل س
  ."الحمام؟

  23/3/2009الشرق األوسط، 
  

  تصرفاً استفزازياً والسلطة تعده  ترفض السماح لمسؤول كويتي بدخول القدس"إسرائيل" .7
 السماح لرئيس المجلس أمس رفضت اإلسرائيلية السلطات  أنرام اهللا من 23/3/2009الحياة، نشرت 

 الكويتية السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح، بدخول مدينة األولمبي اآلسيوي، رئيس اللجنة األولمبية
 الجانب الفلسطيني قدم طلباً إنوقال رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل الرجوب  .القدس

 منذ أكثر من أسبوع للسماح للشيخ احمد الصباح بدخول القدس، لكن الطلب قوبل بالرفض، لإلسرائيليين
 المبارك وكنيسة القيامة في القدس األقصىرسالة للعالم بأن المسجد " يلياإلسرائ القرار أنمعتبرا 

  ."إسرائيلرهينتان بيد 
 واألردن واإلماراتوكان احمد الصباح شارك ضمن وفود عربية عدة من المغرب والكويت وتونس 

وقام . حم في بيت لأمس من أول التي جرت "القدس عاصمة للثقافة العربية"ومصر في انطالقة احتفالية 
ة  الفاصل بين المديناإلسرائيلي الوفود العربية بجولة في بيت لحم شملت كنيسة المهد والجدار أعضاء
أنتم الجسر ": وقال محافظ بيت لحم صالح التعمري في كلمة له بالوفود العربية في نهاية الجولة. والقدس

قدمتم للتضامن ودعم شعبنا الفلسطيني ": وأضاف. "بين اليأس واألمل، وما بين العزلة والتضامن األخوي
واعتبر . "ومدينة القدس عاصمة دولتنا وثقافته، ولم تأتوا للتطبيع كما يحاول البعض تصوير مشاركتكم

 مرور الوفود العربية التي تضمنت خمس وزراء، عبر الطريق االلتفافي الشهير المسمى واد النار، أن
تحسستم ألم ومعاناة ": لف مواطن يجتازونه باستمرار، مضيفا أ350يعطيهم فكرة عما يعانية أكثر من 
  ."أبناء شعبنا وصموده فوق أرضه

حاتم عبد القادر  أن  وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/3/2009القدس العربي، وأضافت 
د األحمد  للشيخ فه"إسرائيل " سالم فياض لشؤون القدس اعتبر منع.مستشار رئيس الوزراء المستقيل د

، تصرفاً استفزازيا يعكس حالة الهلع التي تنتاب األقصىوالرجوب من دخول القدس والصالة في المسجد 
  . حيال زيارة المسؤولين العرب للقدساإلسرائيليينالمسؤولين 

  
   رام اهللا إلىقطريالمبعوث الرفض دخول ت "إسرائيل"يتلقى دعوة لحضور القمة العربية و عباس .8

 تلقى كغيره بأنهأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقربين منه أمس األول  :ليد عوض و-رام اهللا 
 القيادة أنمن الزعماء العرب دعوة رسمية لحضور قمة الدوحة العربية نهاية الشهر الجاري، موضحا 

القطرية أرسلت وزيرا في حكومتها لتسليمه الدعوة لكن المبعوث لم يتمكن من الحضور بسبب رفض 
 "إسرائيل"وحسب المعطيات التي تقدم بها عباس لمقربين منه فقد رفضت .  لزيارته لرام اهللا"إسرائيل"

السماح لطائرة خاصة بالعبور عبر األجواء الفلسطينية والهبوط في رام أهللا لتسليم الدعوة الرسمية له 
الذي حضر إلى عمان شخصيا، وهي طائرة كانت قد وفرتها السلطات األردنية لنقل المبعوث القطري 

ولم توافق السلطات اإلسرائيلية على عبور المبعوث القطري لكن الدعوة  .وسلم قيادتها الدعوة الرسمية
  .الرسمية سلمت لمقر الرئاسة بطريقة غير مباشرة

 أن حريص على المشاركة في قمة الدوحة ولم يتخذ قرارا بعدم الحضور آمال بأنهونقل عن عباس قوله 
 المصالحة العربية قبل عقد القمة، األمر الذي قال انه سيساعد في تمثيل الفلسطينيين التاتصاتنجح 

كما نقل عنه قوله ان الجانب القطري يظهر حرصا متزايدا على  .وبشكل يخدم المصالحة الوطنية
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ة ، مقدرا ان المشاركة العربيباالعتبارحضوره الشخصي لقمة الدوحة وهو أمر قال عباس انه سيأخذه 
بالقمة ستكون قياسية وكبيرة إذا ما عولجت الخالفات بين قطر وكل من مصر والسعودية وأنه شخصيا 

 . هذه الخالفاتاحتواء خالل مشاركته بالقمة إذا تم باالرتياحسيشعر 
  23/3/2009القدس العربي، 

  
  مشعل يشيد بلهجة أوباما الجديدة بشأن الشرق األوسط  .9

ـ      أشاد رئيس  : الفرنسية - روما التي يـستخدمها   " اللهجة الجديدة " المكتب السياسي لحركة حماس، أمس ب
الرئيس األميركي باراك أوباما فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية في الشرق األوسط، حسب صـحيفة               

  .اإليطالية" الريببليكا"
هـي  ) ما الجديـدة  لهجة أوبا (التحدي الذي يواجه الجميع هو أن       "وقال مشعل في مقابلة مع الصحيفة إن        

  ". في السياسة الخارجية األميركية واألوروبية) في التوجه(مقدمة لتغيير حقيقي 
للحوار مع حمـاس،    " رسمية"وتوقع مشعل الذي يقيم في منفاه في دمشق أن فتح قناة أميركية وأوروبية              

وقـال إن   ". قت فقـط  مسألة و "، هو   2003منذ  " إرهابية"التي يصنفها االتحاد األوروبي على أنها منظمة        
  ". القوى الكبرى بحاجة إلينا لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني"

أن وزننا في حل المسألة الفلسطينية ينبع من جذورنا في المجتمع، وفي الناس الذين صوتوا لنا                "وأضاف  
بق ايهـود   من ناحية أخرى، اتهم مشعل رئيس الوزراء اإلسرائيلي السا        ". والذين سيصوتون لنا مرة ثانية    

  . اولمرت بعرقلة اتفاق تبادل األسرى
  23/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  واتهامات عباس توتيرية  قمعي العربيةمنع االحتالل فعاليات القدس عاصمة للثقافة: حماس .10

اعتبرت حركة حماس منع االحتالل لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية واعتقال منظميها : غزة
عدوان قمعي يستهدف ثقافة الشعب الفلسطيني وحريته وحقه في ترسيخها "و بمثابة والقائمين عليها ه

  ."على أرضه، وفيه مصادرة لسيادتنا على أرضنا
تأتي من أجل تنفيذ مخطط "، أن هذه اإلجراءات اإلسرائيلية "حماس"وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم 

ادة ومحاولة عزلها عن امتدادها وعمقها إسرائيلي خطير يهدف إلى طمس هوية القدس ومعالم السي
  ".العربي واإلسالمي ليجعل منها عاصمة للكيان اإلسرائيلي ودولتهم اليهودية العنصرية المتطرفة

كما استهجن برهوم تصريحات الرئيس عباس التي وصفها بـ التحريضية والتي ليس لها أساس من 
 القدس عاصمة الثقافة العربية في غزة في حين الصحة والتي أدعى فيها أن حركة حماس منعت فعاليات

، حسب "أن هذه الفعاليات انطلقت بانتظام قبل أسبوعين وما زالت مستمرة وتحظى بدعم واحتضان كبير
  .قوله
وعليه فإننا في حركة حماس لن تنجر وراء هذه المناكفات غير المبررة والتوتيرية وسنحافظ : "وتابع

  ".نجاح الحوار على أجواء هادئة وإيجابية إل
 22/3/2009قدس برس، 

  
  حماس ترحب بتوسط ساركوزي في قضية شاليط وأسراها يدعون للتمسك بالشروط .11

رحب الدكتور أسامة المزيني عضو القيادة السياسية لحماس، بإمكانية تدخل فرنسا للتوسـط بـين               : غزة
طينيين مقابل اإلفـراج عـن      إسرائيل وحماس للتوصل لصفقة مع إسرائيل تفرج عن مئات األسرى الفلس          

وفي تصريحات للـصحافيين،    . الجندي األسير جلعاد شاليط الذي يكمل يومه األلف في األسر الفلسطيني          
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، موضحاً أن المفاوضات بشأن التوصـل       "إن الباب مازال مفتوحاً أمام استئناف المفاوضات      "قال المزيني   
  . لصفقة لم تفشل، بل جولتها األولى هي التي فشلت

ن ناحيته قال زعيم أسرى حركة حماس في السجون اإلسرائيلية، إن جميـع األسـرى يرفـضون أن              وم
وفي رسالة تم تهريبها من     . تتراجع حركات المقاومة عن مطالبها بشأن صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل          

ـ                ديم أي  السجن، أشاد يحيى السنوار رئيس الهيئة العليا ألسرى حماس بموقف قيادة حركته الـرافض لتق
وحـث  ". حرية األسرى تنتزع انتزاعا، وال يمكن للمحتل أن يهبهـا لهـم           "تنازالت بشأن الصفقة، قائال     

  .السنوار عائالت األسرى على الصبر والصمود والثبات حتى تنجح حركات المقاومة في تحقيق أهدافها
    23/3/2009الشرق األوسط، 

  
  خفاق الحوار قبل الدعوة لجولة جديدة مصر تعكف على دراسة االسباب التي ادت ال: شعث .12

اكد الدكتور نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني في مصر عضو وفد فتح للحوار : رام اهللا ـ وليد عوض 
الوطني في القاهرة على ان المسؤولين المصريين يعكفون حاليا على دراسة االسباب التي ادت الى عدم                

  .النتائج االيجابية التي حققها الحواروصول الفصائل الفلسطينية الى اتفاق رغم 
التي " تجربة غنية وفيها من النجاحات والصعوبات     "وشدد شعث على ان تجربة الحوار الفلسطيني كانت         

  ".للتجربة الماضية من الحوار الفلسطيني"من القيادة المصرية " دراسة مستفيضة"تخضع حاليا الى 
اتخـاذ االجـراءات   " شدد شعث على ان الهدف منهـا  وعن اسباب دراسة مصر لتجربة الحوار الوطني    

وذلك قبل توجيه الدعوة المصرية مجددا للفصائل       " لتالفي االشكاليات التي حدثت وتغذية عناصر النجاح      
  .الفلسطينية للشروع في جولة جديدة من الحوار الوطني

في غزة عضو وفد فتح لحـوار       ومن جهته اعلن عضو اللجنة القيادية العليا لحركة فتح ابراهيم ابو النجا             
القاهرة االحد انه لم يحدد موعد الجراء الجولة الثالثة من محادثات الحوار الوطني في القاهرة، متوقعـاً                 

  .أن تبدأ هذه الجولة قبل نهاية الشهر الحالي
نفى السبت تقارير تحدثت عن أن عمر سـليمان طلـب فـور             " حماس"وكان مصدر مسؤول في حركة      

شنطن عقد اجتماع عاجل لقادة الفصائل الفلسطينية الستئناف الحـوار وإبالغهـم بنتـائج              عودته من وا  
  .مشاوراته في الواليات المتحدة

  23/3/2009القدس العربي، 
  

   شروط استباقية لنتائج الحوار أو أية إمالءات هي اشتراطات مرفوضةأي: برهوم .13
،  حركـة حمـاس    المتحدث باسـم  أن   ،)آي.بي.يو(و،  )أ.ب.د (عن وكالتي  23/3/2009الخليج،  ذكرت  

نعتبر أن شروط استباقية لنتائج الحوار أو أية إمالءات من طرف أبو مـازن علـى                "فوزي برهوم، قال    
، وشدد علـى أن     "األطراف المتحاورة هي اشتراطات مرفوضة وتتنافى مع أبجديات الحوارات الناجحة         

  ".التوتيريةلن تنجر وراء هذه المناكفات غير المبررة و"حركته 
المتحدث باسـم حمـاس مـشير       ة، أن    جد مراسلها من   فهيم الحامد    عن 23/3/2009عكاظ،  وأضافت  

، أن الحركة التزال تتشاور مع قادة الفصائل حول الرؤية المـشتركة لطبيعـة              "عكاظ"المصري أفاد لـ    
تفاقيات السابقة التـي    الحكومة المرتقبة، مطالبا حركة فتح عدم ربط نجاح الحوار بموافقة حماس على اال            

وأوضح أن الحركة تنتظر الدعوة المصرية النعقاد جولـة الحـوار           . وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية   
وأضاف أن الحركة لن تقبل أي ضـغوط        . الثالثة، مشيرا إلى أنه اليستبعد انعقادها نهاية األسبوع الحالي        

 على مقاسها، مؤكدا أن قرار تشكيل الحكومة هو         أو إمالءات دولية للقبول بحكومة وحدة فلسطينية تفصل       
  . قرار فلسطيني بحت، وأن البرنامج السياسي لها يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الفصائل
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  ثالثة فصائل تناقش نتائج الحوار الوطني في القاهرة .14
نية اجتماعا فـي    عقدت جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطي         : اريحا

مكتب جبهة التحرير الفلسطينية في اريحا ناقشت فيه نتائج الحوار الذي استمر حوالي عشرة ايـام فـي                  
القاهرة وأكدت ان ما تم انجازه يعبر عن جدية الحوار والشعور بالمسؤولية علـى ان يـستمر العمـل                   

ة النهاء االنقسام وعودة اللحمة الـى       وبجدية النجاز ما تم تأجيله وان ينتهي الحوار باتفاق مصالحة شامل          
شطري الوطن والوحدة واالتحاد الى شعبنا وقضيتنا لمواجهة اجراءات االحـتالل وحكومتـه اليمينيـة               

  .المتطرفة المزمع تشكيلها
وأدانت الفصائل الثالثة ما قامت به سلطات االحتالل من هدم وتدمير وتهديداتها بهدم عـدد كبيـر مـن             

كما أدانت منع سـلطات االحـتالل        .ياء مدينة القدس بهدف التطهير العرقي والتهجير      منازل اهلنا في اح   
 .االحتفاالت في القدس عاصمة الثقافة العربية واجراءاتها القمعية ضد اهلنا والمدينة المقدسة

  23/3/2009الحياة الجديدة، 
  

  لة في حيفا  اعلنت مسؤوليتها عن زرع القنب"محررو الجليل: " إعالم إسرائيليةوسائل .15
ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية ان جماعة فلسطينية مسلحة غير معروفة الى : الناصرة ـ زهير اندراوس 

اعلنت مسؤوليتها عن زرع القنبلـة بـساحة انتظـار          ) محررو الجليل (حد كبير وتطلق على نفسها اسم       
قولها انها  ) محرري الجليل (ة  ونقل عن جماع   .السيارات بالمركز التجاري في مدينة حيفا الساحلية السبت       

كانت تريد الثأر من هدم اسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس ومن الهجوم العسكري االسرائيلي االخير               
وصرح ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة بأن انفجارا صغيرا ربما نجم عن عملية تفجير               .في غزة 

شحنة ناسفة  "واضاف روزنفيلد ان الشرطة عثرت على       .غير متقنة لفت انتباه الشرطة الى ساحة االنتظار       
  .في السيارة واستدعت خبراء ابطال مفعول المتفجرات" ضخمة

التحقيـق فـي    ) الشاباك(في غضون ذلك، تواصل قوات الشرطة اإلسرائيلية ومحققو جهاز األمن العام            
  .بزنة حوالي أربعين كيلوغراماًكيفية تمكن الفدائيين الفلسطينيين من الوصول إلى حيفا مع عبوات ناسفة 

  23/3/2009القدس العربي، 
    

  أيها األخوة آسري شاليط شعبكم معكم وذوو األسرى يقفون خلفكم: الجهاد .16
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب على أن األسرى في سجن :  ضياء الكحلوت-غزة 

ا تدعي إسرائيل، وأن اإلرهابيين هم من يقتل األطفال االحتالل من حقهم الحرية، وأنهم ليسو إرهابيين كم
والنساء واألطفال والشيوخ ويهدم البيوت، وأن شعبنا يدافع عن حقه، وقضيته األعدل على صعيد العالم 

 .أجمع
أيها األخوة آسري شاليط شعبكم معكم وذوو األسرى يقفون خلفكم، وكل أحرار العالم الذين : "وقال

 ".الحرية يؤيدون موقفكم، فال تتراجعوا عن موقفكم وحافظوا على مطالبكم العادلةيعرفون معنى الحق و
 23/3/2009العرب، قطر، 

  
  حقوقنا  كافة والجهاد ماضٍ حتى استعادة.. لن نتنازل عن ثوابتنا: حماس في ذكرى ياسين .17

ـ      " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة ط سـطورها   تمسكها بثوابت الشعب الفلسطيني التي خ
الشيخ أحمد ياسين بدمائه الطاهرة، وأنها ستظل وفية لهذه الدماء، موضحة أنها لن تتنازل عن حقها فـي                  
المقاومة والدفاع المشروع عن الشعب الستعادة كافة حقوقه السليبة، وتطهير تراب فلسطين مـن دنـس                

  . القدساالحتالل اإلسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
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نـسخة عنـه،    " فلـسطين " في بيانٍ وصل     -في ذكرى اغتيال الشيخ أحمد ياسين     -" حماس"وقالت حركة   
استشهاد اإلمام المجاهد أحيا أمة بأكملها، وكان شرارة أشعلت روح الجهـاد والمقاومـة فـي                "إن  : أمس

 تهويد مدينة القـدس     من االستمرار في ممارسات   "وحذَّرت حماس في بيانها حكومة االحتالل       ". نفوسها،  
وحملت الحركةُ االحتالَل المسؤولية الكاملة عن ممارساته اإلرهابية ضـد األسـرى فـي                ". ..المحتلة
  . وشددت على تمسكها بتحقيق المصالحة الوطنية. السجون

  23/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الشيخ ياسين رسم حياة قيادية وجهادية : جرارخالدة  .18
أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار، حرص الشيخ أحمـد             : أسماء عطا اهللا   - غزة

ياسين مؤسس حركة حماس، الذي وافق أمس ذكرى استشهاده، على إيجاد قواسم مشتركة مع مختلـف                
  . الفصائل الفلسطينية، وذلك في إطار سعيه الدائم لمواجهة تحديات المراحل المقبلة

 حرصه على الوحدة الوطنية من خالل دعمـه لوثيقـة التفـاهم بـين               وأوضحت، أن الشيخ ياسين جسد    
  . الفصائل، والتي كانت الفصائل بصدد صياغتها خالل الفترة التي سبقت اغتياله

الشيخ كان مقعداً لكنه كان قادراً على رسـم حيـاة           ": فلسطين"وقالت جرار في تصريح خاص لصحيفة       
وتابعـت  ". من تروق له نفسه فـي التـآمر علـى شـعبنا           قيادية وجهادية كانت بمثابة ضربة موجعة ل      

نحن في الجبهة الشعبية كانت لنا لقاءات مع الشيخ أحمد ياسين الذي كان حريصاً دائماً على بـذل                  :"القول
الجهود للوصول إلى نقطة تكون منطلقاً لتحدي الصعوبات والعراقيل التي ستواجه الشعب في المراحـل               

  ".المقبلة
  22/3/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ال نريد التوطين وسنبقى متمسكين بحق العودة.. نقاتل لحماية منظمة التحرير: أبو العينين .19

وفصائل منظمة التحرير في لبنان اللواء سلطان أبو العينين الذي مـن            " فتح"انتقد أمين سر حركة     : صيدا
 وقدمنا التضحيات فـي سـبيل       نحن قاتلنا بشجاعة  "، قائال   "يحاولون إلغاء منظمة التحرير   "وصفهم بالذين   

جاء ذلك فـي    . "الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل ونحن على استعداد لنقاتل من اجل حماية المنظمة            
  حيث جبهة التحرير الفلسطينية،   ل أمينها العام السابق    " أبو العباس "لمقتل  مناسبة الذكرى السنوية الخامسة     

  .دا مهرجاناً في قاعة بلدية صيالجبهةأقامت 
نحن ال  : وقال". متهماً حتى تثبت براءته   " الى انصاف الشعب الفلسطيني وألن ال يبقى          أبو العينين   ودعا

وأمل ان تسفر قمة الدوحـة      . نريد التوطين وسنبقى متمسكين بحق العودة ولن نرضى عن فلسطين بديالً          
   .سرائيليةعن مصالحات عربية تعيد القوة الى عالمنا العربي لمواجهة المخططات اال

وفي موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، اعتبر أبو العينين ان وضع حجر األساس امر مهم من أجل                  
إزالة جريمة لم يرتكبها الشعب الفلسطيني، ولكن االهم من كل ذلك وضع حجر األساس لكرامة هـؤالء                 

  . وهي افضل الف مرة من وضع حجر األساس إلعادة بناء الحجر
يادة جبهة التحرير صالح اليوسف كلمة أكد فيها الحرص على الوحدة الوطنية بإعتبارهـا              والقى عضو ق  

بذل كل الجهود من اجل استقرار امن المخيمات        "وحث على   . الخالص والسبيل الوحيد لمواجهة اإلحتالل    
  ".والجوار وعدم االنجرار وراء أي فتنة، كي ال تنتقل مأساة نهر البارد إلى أي مخيم آخر

  23/3/2009ستقبل، الم
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   السلطات اللبنانية تتعامل ببرودة مع معاناة نهر البارد:عضو مكتب حماس في لبنان .20
قدس "انتقد عضو مكتب حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ : بيروت
رفض : "لمن طرف الجهات الرسمية، وقا" برودة التعاطي مع أزمة نهر البارد"ما أسماه بـ " برس

الفصائل الفلسطينية تسلم المواد الغذائية القادمة من إيران إلى أهل نهر البارد، ال تعكس موقفا من إيران 
وإنما هي صرخة فلسطينية موجهة للجهات الرسمية في لبنان تدعوها للتحرك من أجل وضع حد لمعاناة 

وضعه مؤخرا إلعادة إعمار نهر البارد المخيم، فهنالك قناعة لدى أهل المخيم بأن حجر األساس الذي تم 
كان مجرد مسرحية هزلية، وإال فإن معاناة العائالت الفلسطينية مشردة الزالت مستمرة فيما الجهات 
الرسمية تتعل تارة باألرض بأنها ليست ملكا للدولة، وتارة أخرى بانعدام األموال وأخرى باأللغام 

ة، هذا باإلضافة إلى ما يصاحب هذه البرودة من إجراءات والنتيجة واحدة أن المعاناة الزالت مستمر
أمنية مهينة ومذلة للفلسطينيين، في هذا اإلطار يأتي رفض استالم مساعدات إيرانية باعتباره صرخة 

  ".للتعبير عن حجم المعاناة التي يعيشها أهل نهر البارد
 22/3/2009قدس برس، 

  
   وتؤكد على أهمية انعقاد المؤتمر السادس ..فتح في جنين تحتفل بافتتاح مقرها الجديد .21

احتفلت حركة فتح في مدينة جنين، امس، بافتتاح مقرها الجديد، وأكد المشاركون            :  محمد بالص  -جنين  
في هذا اللقاء أهمية انعقاد المؤتمر السادس في موعده المحدد ودون أي تأجيل، مع تركيزهم على أهمية                 

  .تشمل جميع الكفاءات الحركية والتنظيميةتوسيع المشاركة في هذا المؤتمر ل
وشددوا على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة في اطار مؤسسات الحركة، مـع تحـذيرهم مـن مخـاطر                  

  .األجندات الخارجية والمال السياسي الهادفة إلى تدمير المشروع الوطني من خالل إضعاف حركة فتح
 23/3/2009األيام، فلسطين، 

  
  وقوف وراء محاولة تفجير مجمع تجاري في حيفاأولمرت يتهم حماس بال .22

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت امس االحد ان السيارة :  زهير اندراوس-الناصرة
 والتي ابطلت الشرطة مفعولها كانت محاولة "إسرائيل"الملغومة المتوقفة امام مركز تجاري في شمال 
منعت "وقال اولمرت في االجتماع االسبوعي للحكومة . ايالهجوم عربي بهدف ايقاع عدد كبير من الضح

كارثة ضخمة الليلة الماضية في حيفا بعدما لم تنفجر سيارة كانت محشوة بعشرات الكيلوغرامات من 
  ."المتفجرات

 في تصريحاته بشأن السيارة الملغومة لكنه قال ان الضفة الغربية "فلسطينيون"ولم يستخدم اولمرت كلمة 
 انها بنية اساسية أولييظهر تحقيق " وأضاف. "إسرائيل" لهجمات داخل "نقطة انطالق"انت لطالما ك

 وذلك دون "ارهابية تعمل بقدر كبير من التطور وتهدف الى تنفيذ هجوم يوقع عددا ضخما من الضحايا
  .ان يسمي اي جماعة

ن عملية تفجير غير متقنة وصرح ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة بأن انفجارا صغيرا ربما نجم ع
 "شحنة ناسفة ضخمة"واضاف روزنفيلد ان الشرطة عثرت على  . ساحة االنتظارإلىلفت انتباه الشرطة 

  . مفعول المتفجراتإبطالفي السيارة واستدعت خبراء 
 "إسرائيل" ال يمكن أن تسمح لنفسها بأن تعيش في األوهام، الفتاً إلى أن "إسرائيل"أن  وأكد أولمرت

تعرضت وتتعرض ألعمال إرهابية ينطلق منفذوها من الضفة الغربية المحتلة، إذ أن حركة حماس 
تحاول هناك تثبيت سيطرتها، وتقوم بفعل ذلك عن طريق العمليات اإلرهابية القاسية والمؤلمة ضد سكان 

إخراج عملية وحذّر أولمرت من أن حماس ستواصل محاوالتها من أجل . الدولة العبرية، على حد قوله
إرهابية كبيرة داخل الخط األخضر، وأشار إلى أن فترة عيد الفصح لدى اليهود ستكون فترة صعبة جداً 
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وأن قوات األمن تأخذ بعين االعتبار هذه الفترة، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع العمليات اإلرهابية، 
  .على حد وصفه

يل بدء جلسة الحكومة األسبوعية، إن حذر المواطنين وفشل  باراك، قبإيهودمن ناحيته قال وزير األمن 
، الواقع في المدخل الشمالي لمدينة )ليف همراتس(في التفجير منعا كارثة كبرى في المجمع التجاري 

  .حيفا، حيث كان يعج بالمئات من الزوار
ي الضفة استجابة بدوره أعرب الوزير اإلسرائيلي زئيف بويم عن اعتقاده بأن إزالة بعض الحواجز ف
، على حد "إسرائيل"لطلب اإلدارة األمريكية الجديدة ربما ساعدت المقاومة الفلسطينية على االنتقال إلى 

  .قوله
  23/3/2009القدس العربي، 

  
  اإلسرائيلية ال يستبعد حربا أخرى على قطاع غزة"  الداخليةالجبهة"قائد  .23

وقال في . وف غوالن، إمكانية شن حرب ثانية على غزة، الجنرال أل"الجبهة الداخلية"لم يستبعد قائد 
حملة عسكرية أخرى في قطاع : "مؤتمر حول الجبهة الداخلية عقد في معهد البحوث القومية في تل أبيب

نحن نستعد أيضا : وأضاف ".غزة أمر ال أتمنى حدوثه ولكنه متوقع، ال أعتقد أن قول ذلك فيه المبالغة
ران وسوريا ولبنان في آن واحد، وعلينا االستعداد لكافة إمكانيات الحرب لمواجهات أخرى كمواجهة إي

لألسف الموضوع أهمل كثيرا في . وقال غوالن إن التهديد غير التقليدي بات أكثر ملموسا ".في المستقبل
ة، في السنة األخيرة واجهنا تقليصات في الميزانيات منعت إعادة توزيع األقنعة الواقي. السنوات األخيرة

ولكنني آمل أنه على ضوء االنفراج في الميزانيات هذا العام أن نبدأ في توزيعها ألنها تعتبر عامال مهما 
وتطرق غوالن إلى الصواريخ الفلسطينية التي سقطت خالل الحرب على غزة  .في مواجهة التهديدات

  .وقال إن التهديد الذي تشكله منخفض مقابل التهديد من دول أخرى
  22/3/2009، 48عرب 

  
  وثيقة عسكرية إسرائيلية تتضمن تعليمات للجنود باستهداف طواقم اإلسعاف: "هآرتس" .24

واصلت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس الكشف عـن شـهادات ووثـائق            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ومعلومات جديدة عن جرائم الحرب وعمليات التنكيل، التي نفذها جنود االحتالل بأوامر عليـا، خـالل                
الحرب األخيرة على غزة، وجديد األمس كان وثيقة تؤكد صدور تعليمات إلطالق النار علـى سـيارات           

   .اإلسعاف واإلنقاذ، وتلويث البيوت بالقاذورات
وقال تقرير للصحفية اإلسرائيلية عميرة هس المتواجدة في قطاع غزة، أن ناشطا في إحـدى جمعيـات                 

 اليد ألحد الضباط، بين ركام أحد البيوت المـدمرة، وفيهـا            حقوق اإلنسان عثر على ورقة تعليمات بخط      
تعليمات واضحة إلطالق النار على سيارات اإلسعاف والمسعفين، إذ جاء في أحد بنود تعليمات إطـالق                

وقالت تعليمات أخرى إن يتم      .النار، أن يتم إطالق النار على كل ما هو مشبوه بما فيه سيارات اإلسعاف             
ل من يعبر شارع صالح الدين في غزة، من غربه إلى شرقه، بـدءا بـإطالق نـار                  إطالق النار على ك   

  .إنذاري، ثم إطالق نار مباشرة عليه
وتستذكر الصحيفة سلسلة التقارير الفلسطينية الميدانية، التي كانت تتحدث عن إطالق النار على سيارات              

زمة، وترك جرحى ينزفـون علـى       اإلسعاف ومنع المسعفين في حاالت أخرى من تقديم اإلسعافات الال         
  .متأثرا من النزيف، بينما كان باإلمكان إنقاذه، وغيرها من اإلفادات) استشهد(األرض، ومنهم من مات 

وقالت هآرتس، إن الوثيقة التي وقعت بين أيديها، تدل على تعليمات باإلمكان الفهم منها دعوة إلى تلويث                 
وتحمـل التعليمـات تعـابير مقـززة      .حولونها إلى مواقع لهم   البيوت التي كان يحتلها جنود االحتالل وي      

لألبدان، تصعب نقلها مترجمة، ولكن الحديث يجري عن تحذير للجنود من أن يقـضوا حاجـاتهم فـي                  
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مراحيض البيوت لئال يتعرضوا ألخطار، وبناء على ذلك، عليهم أن يقضوا حاجاتهم في وسط البيـوت                 
ت عائالت قالت إنها حينما عادت إلى بيوتها بعد انسحاب الجنود           ونقلت الصحيفة شهادا   .حيث يتواجدون 

منها وجدوا قاذورات كثيرة وقالت عائالت إنها وجدت المالبس خارج الخزائن، منثـورة علـى األرض                
ويؤكد أحد الضباط الذين اطلعوا على هذه التعليمات بعد أن عرضـتها علـيهم               .وعليها فضالت الجنود  
يمات ال يمكن لضابط ميداني صغير أن يصدرها وال حتى ضابط فرقة، بل هـذه               الصحيفة، أن هذه التعل   

وقال ضابط آخر حول ما بدأ يظهر من شهادات، عن جنود في الكلية العسكرية               .تعليمات عليا في الجيش   
إن هذه الشهادات ليست مفاجأة، وكل مـن        "التحضيرية، على اسم يتسحاق رابين، وحتى ما ظهر أمس،          

وقال الضابط، إن قيادة األركان تحاول       ".سه يعرف أن هذه األمور كانت تحدث خالل القتال        عيناه في رأ  
  .حجب النظر عن هذه الحقائق لتتحدث عن األمر وكأنها حاالت شاذة، ولكن األمر أكبر من هذا

  23/3/2009الغد، األردن، 
  

  ة الحكومإلىليكود لالنضمام ال طاقماً من العمل للتفاوض مع يشكلباراك  .25
 باراك أمس تشكيل طاقم يضم ثالثة إيهودأعلن زعيم حزب العمل اإلسرائيلي وزير الدفاع : الناصرة 

ليكود في شأن شروط االنضمام إلى الحكومة الجديدة برئاسة زعيم المن أركان حزبه للتفاوض مع طاقم 
تشكيل حكومة وحدة التي تقتضي " مصلحة الدولة"وعاود باراك التذرع بـ .ليكود بنيامين نتانياهوال
لتبرير حماسته لالنضمام إلى الحكومة الجديدة بعد أن وعده نتانياهو بأن " وليس حكومة يمينية ضيقة"

وواصل باراك اتصاالته مع أعضاء بارزين في اللجنة المركزية . يبقى في منصبه الحالي وزيراً للدفاع
 اقتراحه باالنضمام إلى الحكومة الجديدة، للحزب إلقناعهم بالتصويت في اجتماع اللجنة غداً إلى جانب

  .فيما واصل المعارضون االنضمام تحركاتهم إلجهاض فكرة باراك
ويريد باراك من الطاقم المفاوض أن ينجز اتفاقاً لبلورة اتفاق يتم طرحه على أعضاء اللجنة المركزية 

ويعتقد باراك أن التصويت . ميشمل الحقائب الوزارية التي سيتسلمها الحزب لقاء االنضما)  عضو1400(
على اتفاق يشمل الحقائب سيغري المرشحين للتوزير للعمل من أجل حشد تأييد غالبية أعضاء اللجنة 

  .المركزية لالتفاق
إلى ذلك، نفى باراك أن يكون في نيته االنسحاب من الحزب في حال رفضت لجنته المركزية طلبه 

جلسة الحكومة األسبوعية أمس رداً على سؤال هل سيمتنع عن وقال قبل دخوله . االنضمام إلى الحكومة
إلى الذين "االنسحاب من الحزب في حال عدم المصادقة على اقتراحه، إنه يجب أن يوجه هذا السؤال 

لكن محللين في الشؤون الحزبية يشككون في أن يلتزم ". بالنسبة الي اإلجابة إيجابية... هددوا باالنقسام
  .ذكّرين بتراجعه عن تصريحات كثيرة أدلى بها في الشهر األخيرباراك ما يقول م

  23/3/2009الحياة، 
  

  يوقعان اتفاقا ائتالفيا" الليكود"و" شاس" .26
وقع حزبا الليكود وشاس، مساء أمس اتفاقا ائتالفيا، تحصل شاس بموجبه على أربع حقائب وزارية، 

  .نيات للمدارس الدينيةواستجابة لمطالبها برفع مخصصات األطفال وزيادة الميزا
وتحصل شاس على حقيبة الداخلية التي سيشغلها رئيس الحزب إيلي يشاي إلى جانب منصب نائب رئيس 
الحكومة، وعلى حقيبة البناء واإلسكان التي سيشغلها أرئيل آتياس، وحقيبة األديان التي سيشغلها يعكوف 

كما تحصل شاس أيضا بموجب . ون حقيبةوسيعين مشوالم نهاري وزيرا بد. مارغي أو يتسحاك كوهين
واتفق الجانبان على كافة البنود األخرى  .االتفاق على منصب نائب وزير ورئاسة إحدى لجان الكنيست

  . كرفع مخصصات األطفال وميزانيات المدارس الدينية، وتوسيع صالحيات المحاكم الدينية اليهودية
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  . مليار شيكل خالل ثالث سنوات1.4ويشمل االتفاق زيادة مخصصات األطفال بـ 
  23/3/2009، 48عرب 

  
  بشأن هدم المنازل في القدس الشرقية" تل أبيب"واشنطن غاضبة من : "هآرتس" .27

نقلت أوساط ديبلوماسية إسرائيلية عن وزيرة الخارجية األميركية هيالري :  أسعد تلحمي-الناصرة 
دينة القدس بهدم منازل فلسطينيين في القدس كلينتون غضب واشنطن على قيام البلدية اإلسرائيلية لم

وحذرت من أن هذه المشكلة قد تصبح إحدى أبرز نقاط الخالف بين اإلدارة األميركية . الشرقية المحتلة
وأفادت تقارير صحافية أن  .ليكود بنيامين نتانياهوالالجديدة والحكومة اإلسرائيلية المقبلة برئاسة زعيم 

يارتها للمنطقة قبل ثالثة أسابيع في توجيه انتقادات شديدة اللهجة للمسؤولين كلينتون لم تتردد خالل ز
  ". هدم البيوت في القدس الذي ال يساهم في دفع عملية السالم"اإلسرائيليين على 

وقالت أوساط سياسية إن كلينتون فاجأت المسؤولين اإلسرائيليين بحدة انتقادها فيما واصلت وزارة 
 بعد عودة كلينتون إلى واشنطن مطالبة بإيضاحات عن هذه "إسرائيل" االتصاالت مع الخارجية األميركية

القضية، خصوصاً بعد أن أعلن رئيس البلدية نير بركات في مؤتمر صحافي أن ال أساس من الصحة 
الدعاءات كلينتون، وهي تصريحات تسببت في حرج للمسؤولين اإلسرائيليين الذين علموا بغضب 

 "إسرائيل"وتابعت أن واشنطن تعتبر هدم البيوت في القدس انتهاكاً اللتزامات . ئيس البلديةكلينتون على ر
إسرائيل لن تتخذ إجراءات عقابية "التي أكدها قرار للحكومة اإلسرائيلية جاء فيه أن " خريطة الطريق"في 

  ".ضد الفلسطينيين تشمل هدم بيوت
سرائيلية بالقول إن هدم البيوت ال يندرج في إطار في المقابل، رد مسؤولون في وزارة الخارجية اإل

  ".إنما ضمن تطبيق قانون البناء في المدينة"عقوبات 
وأفادت صحيفة هآرتس أن وزارة الخارجية بعثت إلى وزيرة الخارجية األميركية برد رسمي خطي 

المصادقة عليها في أكدت فيه أن الحديث ال يدور عن قضية سياسية إنما قضائية، وأن أوامر الهدم تمت 
من . ستتم معالجتها في إطار مفاوضات الحل الدائم" قضية القدس"وأضافت الوزارة أن . المحكمة العليا

جهتها، بعثت بلدية القدس برسالة أخرى شرحت فيها بإسهاب عن قانونية أوامر الهدم التي صدرت بحق 
  .بيوت في عدد من األحياء الفلسطينية في المدينة

حيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير قوله إن الحديث هو عن خالف جوهري مع واشنطن ونقلت الص
  . ستتم معالجته بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل

  23/3/2009الحياة، 
  

  "غير المرخص" مليون شيكل للتصوير الجوي لتحديد البناء 1,2بلدية القدس تخصص  .28
 نير بركات رئيس بلدية القدس      أعلنها السياسة التي    أنسرائيلية  اإل "20/3/2009يروشاليم   "أسبوعيةقالت  

 أثارتهـا  لم تردعه العاصفة التـي       إذضد البناء غير المرخص في القدس الشرقية سجلت ذروة جديدة ،            
، بل انه صـادق     األميركية ضد البناء غير المرخص لدى زيارة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية            أقواله
 مليون شيكل لتمويل تصوير جـوي       1,2انية خاصة، حددتها اللجنة المالية للبلدية بمبلغ         على ميز  أيامقبل  

 عمليات تصوير كـل     إجراءوصادقت اللجنة على     .لمساعدة مراقبي البناء بتحديد المباني غير المرخصة      
  . ردع مستمروإيجادسابيع من اجل متابعة تجاوزات البناء أ أربعة أوثالثة 

  23/3/2009الدستور، 
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   مليون دوالر لتهويد القدس150 ترصد مبلغ االحتالل سلطات :رائد صالح .29
 رائد 1948أكـد رئيس الحركـة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام : عبد القادر فارس ـ غزة

 منزل في القـدس خالل العام الجاري، ما 1700صالح، أن السلطات اإلسرائيلية تخطط لهدم أو إخالء 
 ألف جريمة بحق 17وقال إن المؤسسة اإلسرائيلية سترتكب .  ألف مقدسي17نحو يعني تشريد 

 60المقدسيين، وستعمل على هدم مئات المنازل في أنحاء مختلفة من المدينة المقدسة، من ضمنها نحو 
وهذا يعني أن االحتالل يستبيح لنفسه أن يرتكب مجزرة في . منزال في حي رأس خميس في مخيم شعفاط

  . 1967لقدس الشريف، مضيفا أن القدس تمر بأخطر مرحلة منذ االحتالل اإلسرائيلي الكامل العام داخل ا
وحذر صالح من دعاوى المؤسسة اإلسرائيلية ، وقال إنها تخدع العالم بقولها إنها تهدم البيوت في القدس 

االحتالل ألنه غير ألنها غير مرخصة ، وتساءل هل االحتالل اإلسرائيلي مرخص ؟ فاألولى أن يهدم 
   .مرخص

وأكد صالح أن المؤسسة اإلسرائيلية ترتكب مجزرة وحشية بحق القدس والمسجد األقصى، وقال إن 
المؤسسة اإلسرائيلية تخطط لبناء مركز شرطة مالصق للمسجد األقصى في الناحية الغربية، وانها 

اإلسرائيلية الموجودة في داخل المسجد ستمول البناء بمبلغ مليون دوالر، باإلضافة إلى مراكز الشرطة 
ومحيطه القريب، مشيرا إلى انه آن األوان أن نتعرف على الكذب والتضليل اإلسرائيلي، وكأن التي 
تستهدف القدس واألقصى هي مجموعات يهودية متطرفة، والحقيقة ان المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية هي 

 مليون دوالر مـن 150سرائيلية أعلنت أنها رصدت مبلغ وعقّب قائال إن المؤسسـة اإل. التي تستهدفه
أجل مواصلة تهويد القدس القديمة بشكل خاص، وزيادة عدد الكنس اليهودية المحيطة بالمسجد األقصى 

  .داخل البلدة القديمة، وتكثيف السهرات الليلية الصاخبة
  23/3/2009عكاظ، 

  
  دساتهم وتاج رؤوسنا عاصمة الفلسطينيين وحاضنة مقالقدس :المطران حنا .30

عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم .أكد المطران د ":وام" وديع عواودة، -القدس المحتلة 
األرثوذكس، أن القدس عاصمة الفلسطينيين وحاضنة مقدساتهم وتاج رؤوسنا، وهي عصية على 

".  نبكي على أطاللهاأنقذوا القدس حتى ال"محاوالت االحتالل اقتالعها من وجدانهم، مطلقاً صرخة 
وحربها على " إسرائيل"أن الشعب الفلسطيني سيواصل رفضه إجراءات " الخليج"واعتبر في تصريح ل 
سنحتفل بهذه المناسبة في كل بيت وفي كل مؤسسة، وردنا على "وتابع . الثقافة العربية اإلسالمية

من قوة لبسط " إسرائيل" بلغت انتهاكات االحتالل هو الصمود والتشبث باألرض والمقدسات، ومهما
  ".سيطرتها بالغطرسة فهي غير قادرة على تزوير التاريخ

أنقذوا "ودعا األمة العربية للتحرك وعدم الصمت على انتهاكات االحتالل وجرائمه في القدس، وأضاف 
س واليوم القدس قبل فوات األوان فالمدينة مقدسة ومباركة للديانات التوحيدية الثالث وهي عربية باألم

كما ناشد العرب والفلسطينيين في الشتات أن يقيموا فعاليات بهذه ". وغدا، إنها قبلة المسيحيين والمسلمين
المناسبة ومؤسساتهم التربوية والثقافية والدينية بالمزيد من االعتناء باحتفالية القدس عاصمة الثقافة 

ممارسات االحتالل بأن يعتبروا القدس العاصمة وطالب المسؤولين العرب بالرد على . العربية هذا العام
  ".الدائمة للثقافة العربية وليس للعام الحالي فقط

  23/3/2009الخليج، 
  

      القدس تواجه تطهيرا عرقيا واغتياال ثقافيا : 48فلسطينيو  .31
قـدس   على قرار االحتالل اإلسرائيلي منع احتفاالت مدينة ال        48حمل قادة فلسطينيي    : حيفا-وديع عواودة 

عاصمة الثقافة العربية، وأكدوا أن المدينة ستبقى عربية إسالمية رغم محاوالت االحتالل تطهيرها عرقيا              
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ورأت الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح في منـع انطـالق فعاليـات               .واغتيالها ثقافيا وسياسيا  
لالحـتالل ضـمن    " خطوة هستيرية "احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية من مدينتي القدس والناصرة          

  .مساعيه لفرض سطوته غير الشرعية على أرض القدس وبيوتها ومقدساتها
 الشق الجنوبي النائب إبراهيم عبـد       -وفي رسالة شديدة اللهجة إلى ديختر اعتبر رئيس الحركة اإلسالمية         

ا المـستميتة لتغييـر     اهللا أن عمليات استهداف سلطات االحتالل لألرض واإلنسان والمقدسات ومحاوالته         
  .الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المقدسة مصيرها الفشل

وأكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركة أن القرار اإلسرائيلي يندرج ضـمن               
في محاوالت االحتالل الغتيال هوية القدس العربية الفلسطينية واالعتـداء علـى حريـة العمـل الثقـا                

وشدد بركة على أن الحكومة اإلسرائيلية مصابة بداء الكراهية والعداء آلفاق السالم وكل مـا                .والسياسي
هو إنساني وثقافي وعصري، حتى باتت تخشى الكلمة وأوتار العود، مشيرا إلى بقاء القـدس عاصـمة                 

  .سياسية وثقافية للشعب الفلسطيني رغم ما يحيكه االحتالل من مؤامرات
نائب اإلسرائيلي الشيوعي دوف حنين أن بوسع الثقافة العربية أن تكون معادية فقـط للظالميـين                وأكد ال 

تسيطر على هذه الوزارة حتى قبل نقلهـا        " الليبرمانية"ضيقي األفق، وقرار وزير األمن الداخلي يؤكد أن         
 للجزيرة نت علـى     وشدد حنين في حديث    .إلى مسؤولية حزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيغدور ليبرمان        

الرسالة الثقافية السياسية الهامة التي تنقلها هذه االحتفالية تأكيدا على الحق الفلسطيني الراسخ في القـدس                
  . الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة

 في بيت لحم ليلة السبت، قال رئيس بلدية         2009وفي حفل افتتاح فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية         
ناصرة رامز جرايسي إنه كان من المفروض أن يقدم تحيته هذه من مدينة الناصرة نيابة عـن أهلهـا                   ال

  .حالت دون ذلك" الزائفة"وعن فلسطينيي الداخل، غير أن الديمقراطية اإلسرائيلية 
  22/3/2009الجزيرة نت، 

  
  حتفالية القدس جاءت في أصعب الظروفإ: الهيئة االسالمية المسيحية .32

اكدت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس ان اطالق الحملة الوطنية للقدس كعاصمة            : محتلةالقدس ال 
م، كان بداية قوية وناجحة رغم الحرب التي اعلنها االحتالل على المناسبة قبل             2009للثقافة العربية عام    

ت في أصعب الظروف التي     وقال األمين العام للهيئة الدكتور حسن خاطر ان هذه االحتفالية جاء           .ان تبدأ 
تعيشها المدينة المقدسة، وهذا يحملنا مسؤولية خاصة في تحديد مضمون الرسالة التي نريد ان نوصـلها                

ان االنطالقة كانت موفقة اال ان الرحلـة        :وقال   .من خالل هذه االحتفالية الى العرب والى شعوب العالم        
مة بالقدس، ان نشرع في كتابة كلمات وسطور        ما زالت طويلة، وعلينا جميعا كمؤسسات وشخصيات مهت       

  .هذه الرسالة، وان نحسن توظيف الثقافة بفنونها وأدواتها واشكالها في التعبير عما تريده القدس
 23/3/2009الحياة الجديدة، 

  
  المعزولين انفرادياً" حماس" يضع يهوداً مختلين عقلياً مع بعض أسرى االحتالل": واعد" .33

 التي تُعنى بشؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطة السجون اإلسرائيلية "واعد"أفادت جمعية 
قامت بوضع بعض من اإلسرائيليين المختلين عقلياً في غرف العزل االنفرادي التي يقبع بها األسرى 

  ".حماس"الفلسطينيون وباألخص أسرى حركة 
 ذلك يأتي كنتيجة متوقعة بعد أن تعمدت إن: "عبد اهللا قنديل" واعد"وقال الناطق اإلعالمي لجمعية 

من مصادمات داخل " واعد"وحذّرت جمعية  ".الحكومة الصهيونية المنصرفة إفشال صفقة التبادل
، داعيا وسائل "بفعل الهجمة الصهيونية األخيرة"السجون اإلسرائيلية يرتقي على إثرها أسرى شهداء 
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باتت تنتهك المواثيق الدولية "ضح السلطات اإلسرائيلية التي باستمرار وف" الجرائم"اإلعالم إلى متابعة هذه 
  ".التي كفلت لألسير حقه

  21/3/2009 قدس برس
  

  قرارات االحتالل بحق األسرى تهدف لمصادرة إنجازاتهم" : حملة إطالق سراح البرغوثي" .34
ان : ي، امـس  قالت الحملة الشعبية إلطالق سراح الـمناضل مروان البرغـوث        ": األيــام"رام اهللا ــ    

قرارات الحكومة اإلسرائيلية بالتشديد على االسرى، محاولة لالنتقام منهم بعد فشلها في إطـالق سـراح                
الجندي االسير في قطاع غزة جلعاد شاليت وفشلها في فرض شروطها على فصائل الـمقاومة اآلسـرة                

م فيـاض، ووزيـر     ســال . ، ورئيس الـوزراء د    "أبو مازن "ودعت الحملة الرئيس محمود عباس       .له
الخارجية، للتحرك الفوري لوقف هذه القرارات التي ستجعل السجون اإلسرائيلية أكثر سوءاً من سـجن               

  .الذي قرر الرئيس األميركي إغـالقـه" غوانتانامو"
 23/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   يؤكد ارتفاع اعتداءات المدنيين االسرائيليين على فلسطينيي الداخلجديدتقرير  .35

، لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، وبالتعـاون  'مساواة'بمبادرة مركز : ناصرة ـ زهير اندراوس ال
 ناشطا وناشطة عـرب     150مع اكثر من عشرين مؤسسة ومنظمة اهلية، عقد اواخر االسبوع، اكثر من             

 لمكافحـة   ويهود، مؤتمرا في مسرح الالز في البلدة القديمة في عكا، وهذا تزامنا مـع اليـوم العـالمي                 
، حيث يشير التقرير المذكور، والذي      'مساواة'وتم خالل المؤتمر نشر التقرير السنوي لمركز         .العنصرية

رصد العنصرية حسب تصنيفات محلية ودولية متعارف عليها، الى ارتفـاع بـالحوادث علـى خلفيـة                 
 وها نحن نسجل    2008 حالة عام    166اذ سجل المركز    . '150عنصرية حدثت خالل العام االخير بنسبة       

وقد تم نشر التقريـر بمناسـبة اليـوم          . 21.3.2009 حالة حتى موعد اصدار التقرير في        270حوالي  
ـ            ).مـارس ( من شهر اذار     21العالمي لمكافحة العنصرية الذي صادف اول من امس، السبت الموافق ال

 مدنيين يهود تجاه مدنيين عرب      عالوة على ذلك، يشير التقرير الى ارتفاع االعتداءات العنصرية من قبل          
  . اضعاف مقارنة مع العام الماضي9بنسبة 

  23/3/2009القدس العربي، 
  

   أم الفحم يتأهبون للتصدي لتظاهرة لليمين االسرائيلي المتطرف غداًومواطن .36
من أعلنت بلدية أم الفحم، ثاني أكبر المدن الفلسطينية في إسرائيل، أنها لن تسمح للمتظاهرين : الناصرة

اليمين المتطرف بدخولها غداً، ودعت الجماهير الفلسطينية في الداخل وقوى السالم اليهودية إلى 
المشاركة في التصدي للمتظاهرين، وحملت الشرطة اإلسرائيلية المسؤولية عما قد يسفر عنه التصريح 

ضراب العام في المدينة الذي منحته لعناصر اليمين بالتظاهر عند مداخل المدينة، كما أعلنت البلدية اإل
 داخل الخط "لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية" ودعت .غدا احتجاجاً على تحدي المتظاهرين لهم

األخضر الجمهور الفلسطيني إلى المشاركة في االحتجاجات على مسيرة اليمين المتطرف والتصدي لها 
  .ومنع مشاركيها من التظاهر في مدينة أم الفحم

  23/3/2009الحياة، 
  

   تأثيرات العدوان الحربي االسرائيلي على غزة ستمتد الى زمن بعيد":الضمير" .37
اكدت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان في قطـاع غـزة ان قـوات االحـتالل     : رام اهللا ـ وليد عوض 

االسرائيلي الحقت اضرارا شاملة وخطيرة بالبيئة الفلسطينية خالل عدوانها االخير علـى قطـاع غـزة                
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استخدام مختلف انواع االسلحة الكيميائية والمشعة والمحرمة دوليا ضد المدنيين، مثـل اسـتخدام              'دة  مؤك
الفسفور االبيض واليورانيوم المخضب والعناصر المشعة واالسلحة الغريبة التـي تـستخدم الول مـرة               

  .'وتجرب على المواطنين المدنيين الفلسطينيين
تكدس آالف االطنان من مخلفات المتفجرات التي القيت على غـزة           ورصد تقرير اعدته مؤسسة الضمير      

االضرار التي لحقت بالتربة اثر التجريف الواسع التي عمدت الة الحرب االسـرائيلية علـى        'اضافة الى   
احداثه، والتعدي على المنشآت الزراعية والمحاصيل الزراعية االخرى، فـضال عـن اعـدام الطيـور                

  .'لصحة العامة والبيئةوالحيوانات واثره على ا
واشار التقرير الى ان تأثيرات العدوان الحربي االسرائيلي على غزة ستمتد الى زمـن بعيـد، وسـيتم                  

المجتمـع الـدولي    ') الـضمير (اكتشاف هول الكوارث البيئية والصحية في المستقبل القريب، وطالبـت           
بشكل فوري وعاجل، وادخال جميع     بالضغط على اسرائيل النهاء الحصار وفتح جميع معابر قطاع غزة           

  .الحاجات والمستلزمات الطارئة للمرافق الصحية والبيئية
  23/3/2009القدس العربي، 

  
   إنجازات رغم الصعوبات.. بلدية غزة  .38

حقق المجلس البلدي، لبلدية غزة إنجازات بالرغم من الوضع المالي واإلدارى المتأزم، الذي تعانى               :غزة
وشكل المجلس البلدي قبل عام بقرار من رئـيس          .عدم تلقي الموظفين رواتبهم بانتظام    منه البلدية السيما    

وقال المجلس البلدي في بيـان       .عضوا برئاسة المهندس رفيق مكي    " 13"الوزراء إسماعيل هنية، ويضم     
ـ     لقد تم تنفيذ العديد من المـشاريع الهادفـة إلـى تقـديم             :" نسخة عنه " فلسطين"له صدر أمس ووصل ل

دمات للمواطنين، منها صيانة الطرق، وتسهيل جباية المستحقات المتراكمة على المواطنين، وتطـوير             الخ
الجانب الصحي والبيئي، والمحافظة على عالقة المواطنين مـع شـركة الكهربـاء ومـصلحة الميـاه،                 

ي مدينـة   والمؤسسات ذات العالقة مع البلدية ، وخلق تواصل مع جميع الجهات، وتشكيل لجان األحياء ف              
  .غزة لتسهيل مصالح المواطنين والتخفيف عنهم قدر المستطاع وفق اإلمكانيات المتاحة

  23/3/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الفلسطينيون يشترون مياههم من شركة اسرائيلية .39
بلغت كمية " في بيان، أمس،  قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيأن 23/3/2009 الخليج، ذكرت

 مليون متر مكعب بحسب البيانات 47،8" ميكروت"اة لالستخدام المنزلي من شركة المياه المياه المشتر
   .2008لعام " األولية لسلطة المياه الفلسطينية

جهاز اإلحصاء، ذكر أن   ، أن    سمر خالد  عن مراسلتها رام اهللا    من   23/3/2009 الرأي، األردن،    وأضافت
، )ميكـروت (حصل على المياه من شركة المياه اإلسرائيلية         تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية ي      116

وقال الجهاز، في بيـان صـحفي       . الفائض من المياه الفلسطينية التي استولت عليها      ) إسرائيل(نتيجة بيع   
 2008إن بيانات مسح التجمعات الـسكانية لعـام         : أصدره لمناسبة يوم المياه العالمي الذي صادف امس       

وأردف أن هـذا    . انياً في األراضي الفلسطينية ال يوجد فيها شبكة مياه عامـة           تجمعاً سك  123أظهر أن   
 نسمة جميعها في الضفة     275,177من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ       % 9,22الرقم يمثل ما نسبته     

  . الغربية
ـ       ألف  454، والتي يسكنها حوالي     )ميكروت( الحاصلة على المياه من      116وبين أن من بين التجمعات ال

 تجمعات سكانية في    110من السكان في األراضي الفلسطينية، تتوزع بواقع        % 1,12نسمة أي ما نسبته     
 تجمعاً سكانياً فـي الـضفة الغربيـة         112 تجمعات في قطاع غزة، باإلضافة إلى أن         6الضفة الغربية و  
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 تجمعاً سـكانياً    157ن  وتشير نتائج المسح إلى أ    . يحصل على المياه من خالل دائرة مياه الضفة الغربية        
في األراضي الفلسطينية تعتمد على آبار المياه االرتوازية كمصدر بديل لشبكة المياه العامة، فـي حـين                 

 تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطينية تعتمد على آبار مياه األمطار كمصدر بديل للشبكة، باإلضافة               421
المياه كمـصدر   ) تنكات(نية تعتمد على شراء صهاريج       تجمعاً سكانياً في األراضي الفلسطي     398إلى أن   

  .بديل للشبكة
  

   الكويتية  "زين" تقر اتفاق الشراكة مع "االتصاالت الفلسطينية" .40
قال مجلس ادارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية امس انه اقر بشكل نهائي اتفاق :  رويترز–رام اهللا 

كويتية وذلك خالل اجتماعه الذي عقد في عمان أمس ال) زين(الشراكة مع شركة االتصاالت المتنقلة 
أقر المجلس في هذا السياق "وقال بيان صادر عن المجموعة تسلمت رويترز نسخة منه .االول السبت

اتفاقية الشراكة مع شركة زين بشكل نهائي وكلف بهذا الخصوص رئيس مجلس االدارة متابعة 
ينص القانون االساسي الفلسطيني على أن دخول شركة و ".االجراءات الالزمة لتوقيع هذه االتفاقية

  . في المائة يستلزم الحصول على موافقة الحكومة30استراتيجة مع شركة فلسطينية بنسبة تزيد على 
  23/3/2009الدستور، 

  
  السلطة تحرز تقدماً في متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ : التخطيطوزير  .41

 وزير التخطيط أن وزارات السلطة ومؤسساتها ذات العالقة قطعت          أكد الدكتور سمير عبد اهللا     :حامد جاد 
شوطاً كبيراً في متابعة آليات تنفيذ خطة اإلنعاش االقتصادي وإعادة اإلعمار التي عرضتها في الثاني من                

وبـين عبـد اهللا فـي حـديث          .الشهر الحالي على مؤتمر الـمانحين في منتجع شرم الشيخ الـمصري         
ارية الجهود الـمبذولة لتنفيذ برنامج إيواء أصحاب البيوت الـمدمرة الذي خصصت له            استمر" األيام"لـ

 مليون دوالر، موضحاً أن مرحلة كبيرة من هذا البرنامج نفذت بالتعاون مـع برنـامج                50السلطة مبلغ   
ووكالة الغوث، فيما تظل الـمرحلة الـمتبقية مـن هـذا البرنـامج            ) UNDP(األمم الـمتحدة اإلنمائي    

  .مرتبطة في تنفيذها بحل أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها البنوك العاملة في قطاع غزة
  23/3/2009األيام، فلسطين، 

  
   311ضحايا إلى الالحصار يرفع عدد و  بوقف إذالل المرضى على معبر رفحمطالبات .42

تلقي العالج خارج قطاع    أعلنت مصادر طبية أمس، عن وفاة ثالثة مواطنين بعد منعهم من السفر ل             :غزة
 311غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي مشدد منذ ثالثة أعوام، ليرتفع عدد شـهداء الحـصار إلـى                  

من جهتها، طالبت وزارة الصحة أجهزة األمن المصرية على معبر رفح بالعدول عـن سياسـة                 .ضحية
لمستلزمات الطبية ومنع العديد    إذالل المرضى بحق المرضى،  باإلضافة إلى تعمد إعاقة إدخال األدوية وا           

وناشدت جميع أحرار وشرفاء العالم بضرورة التدخل الفـوري          .من الوفود الطبية من الدخول إلى غزة      
والعاجل إلنقاذ حياة مرضى غزة، من خطر الموت الذي يتهدد حياة العديد منهم ما لم يتم فتح معبر رفح                   

  .البري بأسرع وقت
  23/3/2009صحيفة فلسطين،  
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  حل الدولتين المدخل لمعالجة مشكالت الشرق األوسط : ك عبد اهللا الثانيالمل .43
شدد الملك عبد اهللا الثاني على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتحقيق السالم فـي الـشرق                 :  بترا –عمان  

 األوسط استنادا لحل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد إلنهاء الصراع في المنطقة ، معتبرا جاللتـه أن                
  .هذا الحل هو المدخل لمعالجة المشكالت التي تواجهها منطقة الشرق األوسط

وأكد الملك عبد اهللا على أهمية مد جسور التواصل بين أتباع الديانات المختلفة والتقريب بـين الثقافـات                  
ات ودورها في تعزيز القيم المـشتركة ألتبـاع الـديان         " كلمة سواء "والشعوب ، الفتا في هذا اإلطار إلى        

  .السماوية
23/3/2009الدستور،   

  
  "إسرائيل"نواب جبهة العمل اإلسالمي األردنية يطالبون بتعديل التشريعات لمحاكمة قادة  .44

طالبت جبهة العمل اإلسالمي في البرلمان األردني باتخاذ خطوات لتعديل التـشريعات            : عمان، فلسطين 
  ".إسرائيل"ريين والسياسيين في األردنية النافذة بما يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب العسك

ودعا رئيس الكتلة النيابية حمزة منصور في مذكرة أرسلها، أمس، إلى رئيس البرلمان األردنـي عبـد                 
، "المحكمة الجنائية الدوليـة   "الهادي المجالي، إلى تفعيل قرار المجلس المتضمن تسليم مذكرة لمدعي عام            

وأكـد  ". تسمح قوانين بالدها بمحاكمة مجرمـي الحـرب       والشروع في تحريك قضايا لدى المحاكم التي        
دليـل  " منصور أن حجم الجرائم التي اقترفها االحتالل في حربه األخيرة على قطاع غزة المحاصر هو                

  ".تجريم يجب بسببه تحويل قادة الكيان إلى المحاكم الجنائية
22/3/2009صحيفة فلسطين،   

  
  نا من الطحين  ط180قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تحمل  .45

تواصل الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية تسيير قوافل المساعدات االنـسانية          :  بترا – جسر الملك حسين    
. المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية الى قطاع غزة بشكل يومي عبر جسر بري مـن عمـان                

األمـم المتحـدة لغـوث وتـشغيل      طنا من الطحين ستقوم وكالة 180 شاحنة تحمل   12وتتضمن القافلة   
وبهذه القافلة يصل مجموع القوافل التي تم تسييرها لغاية         .  بتوزيعها هناك " االونروا"الالجئين الفلسطينيين 

  . قافلة294اآلن 
23/3/2009الدستور،   

   
 وليس البشير " إسرائيل"إخوان األردن يطالبون حكومتهم بتجريم قادة  .46

جماعة اإلخوان المسلمين في األردن تصريحات نسبت إلى وزير اإلعالم          انتقدت  :  حاتم العبادي  -عمان  
األردني نبيل الشريف تتعلق بالتزام بالده باالتفاقيات الدولية التي صادق عليها مع المنظمات والهيئـات               
الدولية، في إشارة لتنفيذ قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في حـال وصـوله األراضـي أو                  

  .ألردنيةاألجواء ا
إذا صح، أن تبادر إلى     "وطالبت الجماعة من الحكومة األردنية بتحديد موقفها من تصريحات الوزير، و            

 الصادر عن المحكمـة     "الظالم"إعالن موقفها من نصرة السودان وإدانة القرار        "كما طالبتها بـ    . "سحبها
  .الجنائية ضد الرئيس السوداني

23/3/2009العرب، قطر،   
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   االحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية" إسرائيل"منع  تدينة العربية جامعال .47

االحتفال " إسرائيل"جددت جامعة الدول العربية إدانتها لمنع :  وام- وديع عواودة -القدس المحتلة 
واستنكر األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين . بالقدس عاصمة للثقافة العربية

 العربية المحتلة السفير محمد صبيح في بيان، االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة للقانون الدولي واألراضي
والتحدي الكبير لقرارات الشرعية الدولية والتي تؤكد جميعها أن القدس هي أرض عربية محتلة وأن أي 

 وإنكارها الحقوق في هذه االنتهاكات" إسرائيل"وحذر من استمرار . باطلة" إسرائيل"إجراءات تتخذها 
  .العربية الثابتة في القدس المحتلة

  23/3/2009الخليج، 
  

   العربي يدعو لتأييد مطلبه محاكمة مجرمي حرب غزةالبرلمان .48
 امس، 2009دان البرلمان العربي االنتقالي، في ختام اجتماع دورته العادية االولى لعام :  كونا–دمشق 

 الفلسطيني وخاصة المجازر التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق العدوان االسرائيلي المستمر على الشعب
وطالب البرلمان، في ختام اجتماعاته التي عقدت برئاسة رئيسه محمد جاسم الصقر . سكان قطاع غزة

البرلمانات الدولية واالقليمية والعربية وجامعة الدول العربية واالتحاد االفريقي ومنظمة المؤتمر 
طلب البرلمان العربي في تقديم من قاموا بمجزرة غزة الى المحكمة الدولية كمجرمين االسالمي، بتأييد م

ودعا البرلمانيون العرب المجتمع الدولي، . ضد االنسانية جمعاء وضد الشعب الفلسطيني بصفة خاصة
واعلن . الى االسراع في تقديم العون االنساني العاجل للشعب الفلسطيني في غزة وسرعة اعمار غزة

لبرلمانيون العرب رفضهم المطلق لالجراءات االسرائيلية الرامية الى تهويد القدس ومطالبة البرلمانات ا
الدولية واالقليمية والعربية التصدي لهذه المحاوالت وممارسة الضغوط الالزمة اللزام اسرائيل بتنفيذ 

  .ة خاصةالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة والقدس بصف
  23/3/2009الراي، الكويت، 

  
   تدعم احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربيةاإليسيسكو .49

قدمت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، دعماً مالياً لمؤسسات تربوية وعلمية وثقافية 
وتشمل . 2009ة لسنة واجتماعية في القدس، مساهمة منها في احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربي

مساهمة اإليسيسكو في هذه االحتفالية، تقديم الدعم لتطوير المناهج والبرامج التعليمية للمدارس 
ومؤسسات التعليم المهني، ودعم إنتاج سلسلة كتب حول القدس الشريف، وعقد دورتين تدريبيتين 

ع مؤسسات مقدسية تربوية وعلمية وثقافية اإلدارية التعليمية، وتقديم الدعم لسب) الكوادر(للمعلمين واألطر 
واجتماعية، وتقديم الدعم لثالث مؤسسات مقدسية تعليمية ومهنية عاملة في مجال رعاية الفئات ذات 
. االحتياجات الخاصة في القدس، وعقد دورة تدريبية لمدرسي الفئات ذات االحتياجات الخاصة في القدس

ة القدس عاصمة للثقافة العربية، تقديم الدعم لترميم وصيانة كما تشمل مساهمة اإليسيسكو في احتفالي
معالم أثرية إسالمية في القدس الشريف، ودعم إنتاج أفالم وثائقية حول القدس الشريف، وتقديم الدعم 
لمؤسستين عاملتين في مجال حماية المخطوطات اإلسالمية لعقد دورات تدريبية، ودعم ثالث مؤسسات 

  .عم عقد مؤتمر دولي لحماية الممتلكات الثقافية والدينية الفلسطينيةإعالمية مقدسية، ود
  23/3/2009الراي، الكويت، 
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  ليبيا ستواصل دعم وتعزيز صمود الفلسطينيين :  ليبيمسؤول .50
الرئيس الليبي معمر القذافي " قال محمد القعود، األمين المساعد لالتحاد العام للجمعيات الليبية، إن : غزة

". يماته بمواصلة دعم الفلسطينيين لتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيليأعطى تعل
إن العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة استنفر القيادة والشعب الليبي لتقديم المزيد من : "وأضاف

لي غزة وبالتنسيق مع وأشار القعود، في بيان له أمس، إلى أن بالده قدمت ألها". الدعم والمساندة للقطاع
 رحلة طيران لمطار العريش 21 طناً من المواد الغذائية واألدوية، ونظمت 480الهالل األحمر المصري 

، تم إدخالها بمساعدة "المصري تحمل معدات طبية متطورة ومولدات كهرباء وأغطية ومواداً غذائية
وذكر القعود أن باخرة تحمل على متنها ". السلطات المصرية بالكامل إلى القطاع عبر معبر رفح البري

 شاحنة تنتظر السماح 16أكثر من خمسة آالف طن من األدوية واألغذية وصلت مؤخراً، الفتاً النظر إلى 
وأفاد المسؤول الليبي، أن بالده تعمل على استضافة خمسمائة . لها بعبور غزة عبر معبر رفح الحدودي
التي " واعتصموا" ، من أجل رعايتهم بشكل كامل ضمن حملة طفل وطفلة، ممن فقدوا ذويهم في الحرب

  .تقودها عائشة القذافي، كريمة الرئيس القذافي
  23/3/2009صحيفة فلسطين، 

    
   السفراء العرب لديها على تطورات المصالحة الفلسطينيةتطلعمصر  .51

لديها على تطورات ملف أطلعت القاهرة سفراء الدول العربية المعتمدين :  وكاالت- حامد جاد -القاهرة 
جاء . المصالحة الفلسطينية في ضوء الجولة األخيرة للمصالحة والحوار الفلسطيني التي ترعاها مصر

ذلك خالل االجتماع الموسع الذي عقده عبدالرحمن صالح الدين مساعد وزير الخارجية المصري 
  .رجيةللشؤون العربية، أمس، مع السفراء العرب بالقاهرة بمقر وزارة الخا

  23/3/2009الغد، األردن، 
  

   مليون دوالر مساعدات سعودية للمتضررين في غزة20 .52
وجه وزير الداخلية المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين إلغاثة الشعب الفلسطيني : بيروت

متحدة في غزة األمير نايف بن عبدالعزيز، أمس، بتوقّيع أربعة اتفاقات مع عدد من منظمات األمم ال
لتنفيذ عدد من البرامج اإلغاثية العاجلة والمشاريع اإلنسانية للمتضررين من الفلسطينيين في قطاع غزة 

  .  مليون دوالر20بكلفة تتجاوز 
  23/3/2009الحياة، 

  
  " ال تتدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة" أن القاهرة  تؤكد"إسرائيل"السفارة المصرية في  .53

ال تتدخل في "بيانا أكدت فيه أن القاهرة " إسرائيل" السفارة المصرية في أصدرت: أ.ب.ب، د.ف.أ
أعرب عن اسفه لجميع المحاوالت "، مشددة على أن السفير سبق له ان "الشؤون الداخلية ألية دولة
ياسر " اسرائيل"وأكد السفير المصري في . في الشؤون الداخلية اإلسرائيلية" الرامية الى إقحام مصر

" كامب ديفيد" عاماً على توقيع اتفاقيات 30 سيشارك في االحتفاالت االسرائيلية بمناسبة مرور رضا انه
  .مع مصر

  23/3/2009الخليج، 
  

   بان عدم اعتذار ليبرمان سيؤدي لمقاطعته"تل ابيب" تصر انذرم ": العربيالقدس" .54
 ان التوتر بدأ يشوب العالقات قالت وسائل االعالم االسرائيلية، امس االحد،:  زهير اندراوس-الناصرة 

وذكرت المصادر االسرائيلية، ان .  االسرائيلية، على خلفية تفوهات افيغدور ليبرمان-المصرية 
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ولفتت المصادر عينها الى ان . اتصاالت حثيثة تجري في هذه االيام بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين
يون بأن ليبرمان سيكون رئيسا للدبلوماسية التوتر، وصل الى اعلى درجاته بعد ان تأكد المصر

االسرائيلية، وتأتي هذه االتصاالت الستباق خالف كبير بين الدولتين حال تعيين ليبرمان رسميا في 
، امس، عن السفير المصري قوله في االجتماع، ان بالده تجد "يديعوت احرونوت"ونقلت . منصبه

يبرمان، واضاف، بحسب الصحيفة االسرائيلية، هناك صعوبة في ان تمر مر الكرام على تصريحات ل
االهرام، السد العالي، وكرامة الرئيس مبارك، وليبرمان مس : ثالثة امور تمس بالكرامة القومية لمصر

وكانت القناة الثانية التجارية في التلفزيون . مسا سافرا باثنين من هذه االمور الثالثة، على حد تعبيره
بانّه يحدد انذارا اخيرا " اسرائيل"النقاب امس عن ان النظام الحاكم في القاهرة ابلغ االسرائيلي قد كشفت 

بموجبه يلزم ليبرمان على تقديم االعتذار للمصريين حول تصريحاته المعادية، معتبرةً ان االعتذار هو 
ة االسرائيلية الجديدة السبيل الوحيد لمنع ازمة دبلوماسية بين البلدين، ولكن مكتب المكلف بتشكيل الحكوم

  ".اسرائيل"نفى ان تكون مصر قد وجهت انذارا اخيرا لـ
  23/3/2009القدس العربي، 

  
   جديد لألمم المتحدة ينتقد الحرب اإلسرائيلية على غزةتقرير .55

من المقرر أن يرفع مبعوث األمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق اإلنسان في االراضي الفلسطينية 
الك الى مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة االثنين اول تقرير له منذ الحرب المحلتة ريتشاد ف

  . االسرائيلية االخيرة على غزة
ان فالك غير " إسرائيل"وشكك فالك في تقريره بشرعية الهجوم االسرائيلي االخير على غزة بينما قالت 

ية للقيام بتحقيقاته الدورية حول اوضاع فالك من دخول األراضي الفلسطين" إسرائيل"وقد منعت . محايد
حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية وهو االمر الذي اجبره على التركيز على مدى شرعية دخول 

  . القوات االسرائيلية الى قطاع غرة خالل الحرب االخيرة
ل انتهاكها للقانون للقوة المفرطة ب" إسرائيل"وقال فالك في تقريره ان المسألة االساسية ليست استخدام 

" إسرائيل"كما دعا فالك في تقرير الى اجراء تحقيق مستقل لمعرفة ما اذا كانت . بدخول قواتها الى غزة
بانتهاك القانون الدولي بسبب الحصار " إسرائيل"كما اتهم فالك . وحركة حماس قد ارتكبتا جرائم حرب

ن يثير التقرير غضب الحكومة االسرائيلية ومن المتوقع ا. الذي تفرضه على قطاع غزة وطالب برفعه
  . التي تتهمه بالتحيز منذ امد بعيد

23/3/2009بي بي سي   
  

  وأوضاعها فقر وحرمان وإهانة.. أهل غزة رهائن:  دولي في األمم المتحدةمسؤول .56
يقول بول بادجي رئيس لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني :  محمد عثمان-كتب 
قوقه غير القابلة للتصرف ان الوضع الحالي في غزة هو وضع فقر وإهانة وحرمان من الحقوق وأن لح

  .أمام المجتمع الدولي مهمة مضاعفة لدعم الشعب الفلسطيني
وأضاف خالل حلقة نقاشية عقدت بالقاهرة أخيرا لبحث تقديم المساعدة إلي الشعب الفلسطيني انه يجب 

ل المساعدات إلي غزة حيث من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي فتح المعابر بشكل كامل لتص
  .بأن تجعل سكان غزة رهائن" إسرائيل"لـ

قيودا علي دخول البضائع حتي الصابون وورق التواليت " إسرائيل"وجاء ذلك في وقت تفرض فيه 
ان وليس مراعاة والحمص ومعجون األسنان ومنتجات األلبان مما يوضح أن الهدف هو اإلذالل والحرم

  .مقتضيات األمن
23/3/2009األهرام،   
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  الصمت الدولي على محاولة ابتزاز غزة جريمة وعار ":  األوروبيةالحملة" .57

ممارسات سلطات االحتالل " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"استنكرت :  فلسطين -بروكسيل
لى محاولة إذالل الفلسطينيين في القطاع، حتى بالعمل ع"اإلسرائيلي على معابر قطاع غزة، متهمة إياها 

  ".في الفتات الذي يسمح بإدخاله، عبر البصق في الطعام المدخل إلى غزة
نسخة عنه، أمس، " فلسطين"واعتبرت الحملة، في تصريح صحفي صادر عنها من بروكسيل ووصل 

 الضئيلة الداخلة إلى قطاع غزة، األنباء التي أفادت بقيام الجنود اإلسرائيليين بالبصق في كميات الطعام
تعكس العقلية اإلجرامية لالحتالل، وسعيه بكل الطرق إلى محاولة إذالل الشعب الفلسطيني "بأنها 

  ".المحاصر، بعد أن فشل في تركيعه بالحصار بالعمليات العسكرية
 قضية وشددت في الوقت ذاته على ضرورة عدم ربط قضية فتح معابر قطاع غزة ورفع الحصار بأي

أخرى، معتبرة أن ذلك يشكل إمعاناً في الحصار والعدوان ضد الفلسطينيين، ومحاولة البتزاز 
صمت المجتمع الدولي "، معتبرة "المحاصرين مقابل الطعام والمأوى، وهو انتهاك صارخ للقوانين الدولية

  ".ن اإلنسانيةعلى محاولة ابتزاز الفلسطينيين عبر التجويع والحصار جريمة ووصمة عار في جبي
وطالبت الحملة الوفود البرلمانية األوروبية، التي اطلعت على معاناة قطاع غزة على أرض الواقع، أن 
تتحرك سريعاً من أجل حث االتحاد األوروبي على اتخاذ موقف حاسم وواضح بشأن رفع الحصار عن 

  .غزة
23/3/2009صحيفة فلسطين،    

  
  لغ نقدية لذوي الصحافيين الذي استشهدوا في حرب غزة الدولي للصحافيين يقدم مبااالتحاد .58

قدم األمين العام لالتحاد الدولي للصحافيين إيدن وايت مبالغ نقدية تبرع بها صحافيون حول العالم : غزة
  .الى ذوي عدد من الصحافيين الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء الحرب االسرائيلية على قطاع غزة

يين حول العالم واالتحاد الدولي للصحافيين الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا وجدد وايت دعم الصحاف
الدعم ال يتوقف عند هذا الحد، بل هناك مبالغ نقدية اخرى للجرحى من الصحافيين الفلسطينيين ومن 

على جرائمها في حق اإلعالميين الفلسطينيين، مشيراً " إسرائيل"وأكد وجوب محاسبة . دمرت منازلهم
 أن االحتالل ارتكب جرائم حرب في عدوانه على غزة ضد االعالميين، وأن االتحاد الدولي يسعى إلى

  .الى تقديم هؤالء الى المحاسبة القانونية
23/3/2009الحياة،   

  
 والسالم في الشرق األوسط " إسرائيل"أوباما يوازن بين مساندة :  استراتيجي أمريكيخبير .59

 االستراتيجي األمريكي في مجلس العالقات الخارجية للشرق األوسط في أقر الخبير:  فهيم الحامد-جدة 
نيويورك ريتشارد ميرفي أنه لن تطال سياسة الرئيس باراك أوباما أي تغييرات تذكر إزاء مساندة 

أمنيا، بالرغم من التوجهات اإليجابية التي أفصحت عنها اإلدارة األمريكية الجديدة، ومساراتها " إسرائيل"
إن اإلدارة ستعمل على نحو متوازن بين " عكاظ"بيد انه قال في حوار لـ . ناة في الشرق األوسطالمتب

أمنيا وسعيها أن تلعب دورا نشطا في صنع السالم في المنطقة، وإيجاد شرق أوسط " إسرائيل"مساندة 
  .خال من األزمات

صوت في المجتمع الفلسطيني  وقال ميرفي أنه ال يوافق على مقاطعة حماس سياسيا، مؤكدا أن حماس 
وتمثل قطاعاً من الرأي ينبغي أن يكون حاضراً في أي مفاوضات مستقبلية، بيد انه استدرك وجود 

  .خالفات داخل نسيج الحركة على مستوى قياداتها حول كيفية قبول ما تفاوضت عليه فتح في الماضي
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الجديدة حيال التفاوض على مبدأ حل الدولتين وتطرق إلى اإلرادة السياسية للقيادة اإلسرائيلية اليمينية 
قائال إن وسائل اإلعالم األمريكية تولي مزيدا من االهتمام لقضية حل الدولتين، وذكر أن ما سيفعله 
نتنياهو حيال السالم في المنطقة يتوقف، ليس فقط على األفكار التي يحملها إلى رئاسة الوزارة، ولكن 

وفي المنطقة والعالقة الدولية التي ، أوال" إسرائيل"في ،  نفسه يعمل فيهعلى الوضع الميداني الذي يجد
وقال ميرفي إن سياسة الرئيس أوباما تجمع بين مبدأ أننا ال يمكننا أن نفرض حال .يريد المحافظة عليها 

ما في السياسة الخارجية فقط باستخدام القوة العسكرية وعليه فإنها تمثل مبدأ للخروج من ذلك المأزق 
  .أمكنه ذلك

23/3/2009عكاظ،   
  

  فرص السالم في الشرق األوسط باتت ضئيلة عقب صعود نتنياهو:  ألمانيةصحيفة .60
 قالت صحيفة ، فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج، األلمانية إن فرص السالم في الشرق األوسط :برلين

إلسرائيلية األخيرة، واختيار زعم باتت ضئيلة في ظل النتائج التي تمخضت عنها االنتخابات البرلمانية ا
  .لتشكيل الحكومة" الليكود"حزب 

والفلسطينيين قد تشهد " إسرائيل"سيصاب بخيبة أمل من أعتقد أن العالقات بين : "وكتبت الصحيفة تقول
بسرعة بداية جديدة بعد الحرب القصيرة والشرسة في قطاع غزة، وبعد تولي الرئيس األمريكي باراك 

) فبراير(في العاشر من شباط " إسرائيل"إذ تمخضت االنتخابات البرلمانية التي جرت في . هأوباما منصب
الماضي عن نتائج غير مالئمة بشكل ال يتصور؛ فهي ال تعكس االنقسام داخل المجتمع اإلسرائيلي 

  ".فحسب، وإنما تعرقل تشكيل الحكومة أيضاً
كون، في حال قيام تحالف كبير بين حزبي الليكود فرص إعادة إحياء عملية السالم قد ت"واعتبرت أن 

وكاديما، أفضل نوعا ما منها في حال تشكيل حكومة يمينية يشارك فيها حزب يسرائيل بيتنا بزعامة 
  .، حسب اعتقادها"ويبدو أن األمور تتجه نحو االحتمال الثاني. أفيغدور ليبرمان

23/3/2009قدس برس،  
  

     بالعداء للسامية " إسرائيل"ت ارتباط انتقاد غزة فك:  يهوديبريطاني أكاديمي .61
األخيرة على قطاع غزة،    " إسرائيل"اعتبر أكاديمي بريطاني يهودي بارز أن حرب        :  خالد شمت  -برلين  

بالعداء للسامية، وزادت موجات الكراهية والهجمـات       " إسرائيل"أفرزت رفضا دوليا متناميا لربط انتقاد       
 .اليهودية واإلسرائيلية في العالمالموجهة ضد اليهود والمنشآت 

الرصـاص  "وقال أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد البريطانية البروفيسور بريـان كلـوجش، إن عمليـة               
في غزة برهنت كغيرها من العمليات العسكرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، علـى وجـود              " المصبوب

لألوضاع في الشرق األوسط،    " إسرائيل"ود وتوتير   ارتباط طردي بين تنامي المظاهر المختلفة للعداء لليه       
وإن نظرة المجتمعات المختلفة في العالم تتجه للعداء لليهود كلما كان أفرادها سـاخطين علـى سياسـة                  

  ".تجاه الفلسطينيين" إسرائيل"
22/3/2009الجزيرة نت،   

  
      بالسالح " إسرائيل" بريطانية إلطالق مقتحَمي مصنع يزود مظاهرة .62

تظاهر نشطاء سالم أمام سجن هورفيلد في مدينة بريسيتول بجنوب غرب بريطانيا            :  مدين ديرية  -لندن  
. بأسلحة ذكية " إسرائيل"للتضامن مع ناشطين بريطانيين معتقلين لدورهما في اقتحام مصنع للسالح يزود            

ليني، وذلـك  وحطم المتظاهرون أجهزة ومتعلقات في المصنع قدرت بأكثر من ربع مليون جنيـه إسـتر       
الذين كانوا يحملـون    -وفي مظاهرة أمس، طالب النشطاء      . احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على غزة     
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 بإطالق سراح سـميث وألفـورد، كمـا جـددوا           -األعالم الفلسطينية ويرددون شعارات مؤيدة لفلسطين     
  .المطالبة بوقف عمل المصنع

22/3/2009الجزيرة نت،   
  

       ليونان   تضامني مع غزة في ايوم .63
أحيت العاصمة اليونانية مهرجانات للتضامن مع غزة والعراق، والمناداة برحيـل           :  شادي األيوبي  -أثينا  

  .قوات االحتالل عن جميع البالد المحتلة بالعالم
 فقد تجمع المئات من اليونانيين والعرب واآلسيويين في ساحة سينداغما وسط أثينا حيث خطب ممثلـون                

ية وأوروبية وأوروبية داعين المواطنين اليونانيين والجاليات األجنبية بالبلـد لمتابعـة            عن جمعيات محل  
  ".سياسات االستعمار الحديث"المسيرات االحتجاجية على 

22/3/2009الجزيرة نت،   
  

   على إسقاط حكم حماس؟ليبرمانلماذا تصر حكومة نتنياهو  .64
  صالح النعامي

يه رئيس الوزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب يحمل االتفاق االئتالفي الذي توصل إل
دالالت عميقة، وستكون له " حماس"إفيغدور ليبرمان بشأن مستقبل التعاطي مع حركة " إسرائيل بيتنا"

  .على أساسها" إسرائيل"تداعيات بالغة الخطورة، يتوجب تذكرها دائماً والتعامل مع 
ذي بموجبه انضم حزب ليبرمان لحكومة نتنياهو، ذلك الذي يتعلق بالتزام ولعل أهم بند في هذا االتفاق ال

، على أن يتم تصنيف هذا الهدف ضمن األهداف "حماس"الحكومة الجديدة بإسقاط حكم حركة 
  .في عهد حكم نتنياهو" إسرائيل"اإلستراتيجية لـ

، بل وشنت حكومة "سحما"صحيح أنه حتى وزراء في الحكومة السابقة كانوا ينادون بإسقاط حكم 
أولمرت حربا شعواء على الفلسطينيين في القطاع من أجل تحقيق هذه الغاية، ومع ذلك فإن الخطورة 
الكامنة في اتفاق نتنياهو ليبرمان تكمن في أنه سيصبح جزءا من برنامج الحكومة الجديدة، بغض النظر 

  .عن التطورات في الساحة الفلسطينية
دف معلن وتضمينه برنامج الحكومة، يعني أن الحكومة الجديدة ستشرع في شن كه" حماس"إبراز إسقاط 

وإن كان بات في حكم المؤكد فشل رهان . عمليات عسكرية واسعة وكبيرة في محاولة لتحقيق الهدف
في عهد نتنياهو " إسرائيل"على خيار القوة في مواجهة الشعب الفلسطيني، إال أن هذا يعني أن " إسرائيل"

.  تكرار استخدام العمل العسكري والضغوط االقتصادية، وضمن ذلك العقوبات الجماعيةستحاول
ونتنياهو الذي يدرك أنه في حاجة لشرعية دولية، من أجل توفير الظروف التي تسمح له بمحاولة تحقيق 

  ".كاديما"هذا الهدف، بات معنياً بضم حزب العمل لحكومته، بعدما يئس من إمكانية ضم حزب 
نا فليس من المستغرب أن يبدي نتنياهو استعداده، لمنح حزب العمل خمسة حقائب وزراية من بينها من ه

فزعيم الليكود يدرك .  وزراة الحرب، على الرغم من أن هذا الحزب حصل على ثالثة عشر مقعداً فقط
وظف أن وجود حزب العمل ضروري لتلميع صورة حكومته في المحافل الدولية، عالوة على أنه سي

حزب العمل في لعب دور مقاول األعمال القذرة، ألنه يدرك أن هذا الحزب يجيد لعب هذا الدور كما 
فباراك كوزير للحرب سيحاول إكمال مسلسل الجرائم التي أشرف . دلت تجربته في الحكومات السابقة

  .على إرتكابها في عهد حكومة أولمرت ضد الفلسطينيين في غزة
بزعم أن إسقاطها يمهد للتوصل إلتفاق تسوية مع " حماس"ت كان معنياً بإسقاط وإن كان إيهود أولمر

في الشعب الفلسطيني، على حد زعمه، فإن حكومة نتنياهو ليبرمان غير معنية تماماً " الجهات المعتدلة"
فنتنياهو أعلن بشكل ال يقبل التأويل أن أقصى ما يمكن أن يعرضه على السلطة . بمثل هذه التسوية
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، الذي يهدف إلى تحسين ظروف الفلسطينيين مقابل تنازلهم عن حقوقهم "السالم االقتصادي"روع مش
ليس هذا فحسب، بل إن أحد البنود الخطيرة في برنامج حكومة نتنياهو المتبلور، تنص على . الوطنية

هو وليبرمان فنتنيا. ضرورة الدفع نحو طفرة في المشاريع اإلستيطانية في الضفة والتهويدية في القدس
وفي ذات الوقت يتفقان على بناء أكبر مدينة استيطانية في الضفة  الغربية " حماس"يخططان إلسقاط 

  ).مدينة الحدائق(، أي "عير جنيم"والتي سيطلقون عليها 
إلى جانب أهداف أخرى ال تقل خطورة، تتمثل في السعي  للمس " حماس"ويأتي هدف إسقاط حركة 

وال ينكر ليبرمان حماسه لفرض السيادة . ، والتضييق عليهم بكل الوسائل48سطينيي بالحقوق الوطنية لفل
  .اليهودية على المسجد األقصى ومنع المسلمين من الصالة فيه
هذا المنحى، فإن المستغرب حقاً هو " إسرائيل"وإن كان من غير المستغرب أن تنحو الحكومة الجديدة في 

 واضحاً ومحدداً إزاء هذه الحكومة، بل لألسف الشديد، فإن بعض هذه أال تتخذ األنظمة العربية موقفاً
فالمسؤولون المصريون أكدوا أنهم لن يترددوا في استقبال ليبرمان . األنظمة  لم تتردد في مغازلتها

كوزير للخارجية، رغم أنه وجه إهانات شخصية للرئيس مبارك، وهدد بتدمير السد العالي، ودعا إلى 
  .ين الفلسطينيين في صحراء سيناءتوطين الالجئ

ترتكب خطًأ كارثياً في حال غضت الطرف، ولم " حماس"إن األنظمة العربية التي تتخذ موقفاً سلبياً من 
فإسقاط ". حماس"تتحرك لثني حكومة نتنياهو ليبرمان عن تنفيذ مخططها الهادف إلى محاولة إسقاط حكم 

، على تحقيق أهدافها التي "إسرائيل"ة من أجل مساعدة في نظر نتنياهو ليبرمان ضرور" حماس"حركة 
  .تمس باألمن القومي العربي، وأمن كل دولة عربية على حدة

، هو نفسه ليبرمان الذي يطالب اإلدارة األمريكية "حماس"فلألسف الشديد، ليبرمان الذي يريد إسقاط 
وهو . المناورة الحربية الكبيرةبالضغط على مصر لتقليص عدد قواتها العسكرية، والتوقف عن إجراء 

ليبرمان الذي يعتبر أنه ال يوجد سبب يدعو إلقامة  دولة فلسطينية، وهو ليبرمان الذي يطالب بعدم تزويد 
السعودية بأي سالح متطور، وهو ليبرمان الذي دعا إلى تدمير القصر الرئاسي السوري، وتدمير البنى 

  .التحتية في لبنان
، فإنه في الواقع يسمح "حماس" لحكومة نتنياهو ليبرمان بمحاولة إسقاط حكم من يسمح: قصارى القول

  .بالمس باألمن القومي العربي
 23/3/2009السبيل، األردن، 

  
  2009/ المشهد المقدسيفيحقائق مرعبة  .65

  نواف الزرو
 في ضوء إسرائيل تقوم بممارسة تطهير عرقي في القدس، هكذا اتهمت السلطة الفلسطينية دولة االحتالل

 . مخططاتها األخيرة الرامية إلى هدم المنازل العتيقة في حي البستان في سلوان
بينما يذهب الباحث اإلسرائيلي المعروف ميرون بنفنستي ابعد وأعمق من ذلك حينما يكثف لنا المشهد 

مام في هذا المشهد الذي تكشف أ": المقدسي في ـ هآرتس ـ وما يحلم به المستعمرون الجدد قائال
ناظريهم، بحثوا عن بقايا ال تزال موجودة من حلمهم، ورويداً رويداً رسموا ألنفسهم خريطة جديدة، 
غطت المشهد المهدد، ولكن لم يكن هذا مجرد خريطة من الورق واألوهام، فقد أصروا على أن يصمموا 

ي وبنوا مكانه مشهدهم الواقع، المشهد المادي، وفقاً لرؤياهم وأحالمهم، فقد حطموا المشهد الفلسطين
 . "الخاص، حيث تشكل األسطورة العتيقة مبرراً وذريعة

 واستمرارا إلى الراهن من 2008/ونقرأ ايضا اخطر عناوين المشهد المقدسي على امتداد عام
االحتالل يعمل على اختطاف المدينة المقدسة، ويعمل على إخراجها من كل :  كما يلي2009/عام

 ...!  والعربية واإلسالمية والدوليةالحسابات الفلسطينية
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إسرائيل تسابق الزمن، وتشن هجوم شامال لتفريغ القدس من أهلها، المدينة المقدسة باتت بين افكاك 
العزل والتفريغ والتهويد والجدران العنصرية، والهجوم اإلسرائيلي على القدس والمقدسات يرتدي طابعا 

الل يحاصر األقصى ويقترف مذبحة حضارية في المدينة المقدسة، تزييفيا تفريغيا تهويديا شامال، االحت
اخطر وثيقة صهيونية تتحدث عن أن مشروع التهويد الكبير قد بدأ، وبناء الهيكل ما هو إال جزء من 
مشروع يشمل البلدة القديمة بأكملها، منطلقات وأدبيات أيديولوجية وعقلية عنصرية تدميرية يهودية وراء 

 .. قصى، الجدار في محيط القدسمخططات هدم األ
سيناريو العملية الكبرى إلحكام الطوق على المدينة، حزام من األحياء االستيطانية الصهيونية الصغيرة 

الحوض المقدس مخطط ": تهدف إلى السيطرة على المسجد األقصى، وأخيرا أحدث التطورات وأخطرها
 . "نة المقدسةصهيوني هو األشد خطورة على المسجد األقصى والمدي

 وتغزو البيوت وتنفذ "العقود المزيفة" االستيطانية تقوم بشراء العقارات ـ عن طريق "جمهورية العاد"
 الذي "الحوض المقدس"الحفريات في البلدة القديمة من القدس وتسعى للسيطرة على منازل فلسطينية في 

ودة عنه في األحياء المحيطة بالبلدة يضم سلوان والطور والشيخ جراح في القدس بهدف خلق واقع ال ع
القديمة، مخطط تهديم حي البستان إلقامة الحي االستيطاني في سلوان، والهدم يستهدف بيوتا شيدت قبل 

 . 1967 عام وتعتبر هذه أوسع عملية ترحيل لعائالت مقدسية منذ 200
ية االحتالل في القدس وعن مشروع تهويد الحوض المقدس، ففي تسعينيات القرن الماضي، طرحت بلد

، وهي تشمل البلدة القديمة بكاملها وأجزاء "الحوض المقدس"مشروع تهويد المنطقة التي يسميها االحتالل 
واسعة من األحياء والضواحي المحيطة بها، حي الشيخ جراح ووادي الجوز في الشمال، ضاحية الطور 

وع التهويد هذا وفق تقرير لمؤسسة القدس في الشرق، وضاحية سلوان في الجنوب، ويتضمن مشر
 : الدولية

 أسفل المسجد األقصى وفي ضاحية "ألورشليم المقدسة"إنشاء مدينة أثرية مطابقة للوصف التوراتي . أ
سلوان وأجزاء من الحي اإلسالمي في البلدة القديمة، وربط هذه المدينة بمجموعة من الحدائق 

مواقع األثرية المقامة فوق األرض في محيط البلدة القديمة، وخصوصاً في والمنتزهات والمتاحف وال
 . جنوبها حيث ضاحية سلوان وفي شرقها حيث جبل الزيتون وضاحية الطور

إحالل السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيين، بدء من المدينة القديمة ووصوالً إلى . ب
 . راح والطور وسلوان وراس العمودأحياء وادي الجوز والشيخ ج

إذن ـ ان هذا الذي يجري على أرض المدينة المقدسة، ليس نزوة ليكودية أو عمالية أو كاديمية 
صهيونية، وإنما هو تطبيق مكثف وخطير للمشروع االستيطاني التهويدي في فلسطين، وان الذي يجري 

صرار، ويهدف إلى تهويد المدينة وضمها هناك على أرض قدسنا ومقدساتنا مخطط ومبيت مع سبق اإل
وابتالعها بالكامل وإلغاء وجود وهوية اآلخر العربي اإلسالمي والمسيحي فيها، وذلك استناداً حسب 

 .مزاعمهم إلى حقائق تاريخية ودينية
، فان القدس في "شعب اهللا المختار" واليهود "أرض الميعاد"فإذا كانت فلسطين من وجهة نظرهم هي 

مدينة يهودية "، وهي "مدينة وعاصمة اآلباء واألجداد" وهي "مركز تلك األرض"هم كما يزعمون أدبيات
، وذلك على الرغم من أن أبرز وأشهر علماء اآلثار اإلسرائيليين ليس فقط لم يكتشفوا، بل نفوا "بالكامل

 . أن يكون الهيكل الثالث قد بني وهدم في موقع تحت األقصى أو قريباً منه
ائيليون وكما هي طبيعتهم يواصلون بإصرار احتاللي صهيوني محاولة تزوير وتزييف التاريخ فاإلسر

والحقائق، ويواصلون االدعاء بال توقف بأن القدس ـ اورشليم ـ لهم، وانها عاصمتهم الموحدة إلى 
فسي الشامل األبد، ولذلك أيضاً ليس عبثاً أن يسارعوا إلى الحديث دائما عن عمق العالقة واالرتباط الن

للشعب اليهودي بالقدس، وأن هذه المدينة تم توحيدها ولن تقسم مره أخرى، ولن تخرج عن السيادة 
 . اإلسرائيلية ثانية، وعن أن القدس الموحدة كانت وستبقى قلب الشعب اليهودي وعاصمته إلى أبد اآلبدين
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 اليهودية للقدس كما يزعمون، ولعل أهم واخطر التصريحات التي تلقي الضوء على الخلفيات الدينية
 زعيم "آفي أيتام"جاءت على لسان عدد من كبار الحاخامات اليهود، وأبرزها تلك التي جاءت على لسان 

ليس فقط لن نوافق بأي شكل على تقسيم القدس مرة أخرى، وإنما أن ": حزب المفدال سابقا حينما قال
 . "وحدة الشاملة لهذه البالدالقدس اآلخذة بالتوسع حتى بوابات دمشق هي رمز ال

وطالما أن هذه الخلفيات واأليديولوجيات الدينية التوراتية والسياسية وغيرها الكثير تقف وراء ... ولذلك
سياسات دولة االحتالل في قضية القدس وهويتها وانتمائها، فانه لمن الطبيعي أن نرى ونتابع خططاً 

ئية احاللية الحاقية مسعورة على امتداد مساحة القدس، بل ومشاريع وإجراءات استيطانية تهويدية الغا
 تستدعي 2009/والقدس الكبرى من وجهة نظرهم، وهي بمجموعها حقائق مرعبة في المشهد المقدسي

بالضرورة انتفاضة فلسطينية عربية إسالمية ليس فقط من اجل حماية القدس من التهويد، وإنما من أجل 
 ...!. ومن أجل خالصها وتخليصها من براثنهم... تهديم أساطيرهم المزيفة

 23/3/2009البيان، اإلمارات، 
  

  !إدانة إسرائيلية وأخرى عربية .66
  محمود المبارك

في الوقت الذي تتوالى فيه الدعوات من مختلف المؤسسات الحقوقية في العالم لضرورة التحقيق في 
ألخير على غزة، تأتي صفحة أخرى جديدة  أثناء العدوان اإلسرائيلي ا"جرائم حرب إسرائيلية"ارتكاب 

  . هذه المرة"وشهد شاهد من أهلها" هذه من باب "جرائم الحرب"لتأكيد تهمة 
 "هآرتس"ذلك أن الروايات التي أدلى بها ضباط وجنود إسرائيليون الشهر الماضي، ونشرتها صحيفة 

جرائم "وخطيرة بارتكاب اإلسرائيلية يومي الخميس والجمعة الماضيين، تضمنت اعترافات صريحة 
  . من المحاربين أنفسهم، وبأوامر مباشرة من قادتهم العسكريين"حرب

فقد شملت التصريحات المشينة اعتراف قائد وحدة في سالح المشاة، بقتل امرأة فلسطينية مع وليدها 
تسير في الشارع كما شملت االعترافات أيضاً قتل امرأة فلسطينية مسنّة كانت ! بمدفع رشاش قتالً متعمداً

ومن تلك االعترافات أيضاً، ما ! وحدها، على رغم أنها لم تكن تشكل أي خطر على الجنود اإلسرائيليين
ذكرته الصحيفة من أن الطيارين اإلسرائيليين كانوا يتعمدون استهداف بيوت المدنيين، ومن دون تحذير 

  !سابق للسكان، خالفاً الدعاءات الجيش اإلسرائيلي
اضحاً من تصريحات الجنود اإلسرائيليين أن التعليمات التي حصلوا عليها كانت تقضي بعدم ويبدو و

 كما "معاملة البشر"االكتراث بحياة الفلسطينيين المدنيين، وأن هؤالء الفلسطينيين ال يجب أن يعاملوا 
رى شخصاً على الجميل في غزة أنك ت": يؤكد هذا ما قاله أحد الجنود اإلسرائيليين! صرح بذلك بعضهم

  !"أحد الطرقات، وال يجب أن يكون معه سالح، ولكن يمكنك أن تطلق عليه النار بكل بساطة
ولعل أخطر تلك االعترافات هو تصريحات بعض الجنود بأن منشورات كتبها حاخامات يهود، تصف 

المنشورات الحرب بمصطلحات دينية تثير األحقاد، كانت وزعت عليهم، حيث أشار أحد الجنود أن تلك 
نحن أهل إسرائيل وصلنا إلى البالد بمعجزة تقريباً، واآلن علينا أن : رسالة واحدة واضحة"احتوت على 

  !"...نقاتل الجتثاث غير اليهود
، حيث أنها تحمل في طياتها تهمة خطيرة في القانون "اجتثاث غير اليهود"وقد وقفت طويالً عند كلمة 

وغني عن القول !  من نظام المحكمة الجنائية الدولية6، حسب المادة "ةجريمة اإلباد"الدولي تسمى تهمة 
إن مثل هذه التعليمات الدينية في ساحة المعركة تلهب المشاعر وتؤجج العواطف، ولعل هذا ما حدا 

ما شعرته هو الكثير من ": بالجنود إلى اإلسراف في القتل، حيث وصف أحد الجنود مشاعره بقوله
  !"العطش للدم
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ا كانت هذه المنشورات وزعت رسمياً من الجيش اإلسرائيلي كما تدل على ذلك شهادة الجنود وإذ
 يجب أن - التي تعد أخطر جريمة في عالم القانون الدولي اليوم - "جريمة اإلبادة"اإلسرائيليين فتهمة 

رائيلية في كل تالحق دولة إسرائيل رسمياً، حيث أن الجيش اإلسرائيلي مؤسسة رسمية يمثل الدولة اإلس
  .ما يقوم به، تماماً كما كان الجيش األلماني النازي إبان الحرب العالمية الثانية

 بما في ذلك الشهادات والشهود -وإذا كانت التهمة تثبت في القانون الجنائي إما باالعتراف أو بالبينات 
الطرق الثالثة جميعاً، ولم يبق  أو بالقرائن، فإن األدلة المتوفرة في حرب غزة األخيرة قد جمعت هذه -

وبطبيعة الحال، فإن هذه الجرائم . سوى جمعها وتوثيقها ومن ثم تقديمها الى المحاكم المختصة
  .اإلسرائيلية تتطلب محاكمة من نوع محاكم نورمبرغ وطوكيو أو محاكم يوغسالفيا ورواندا

وفي .  بهذا األمر، وكأنه ال يعنيهاولكن المريب في األمر هو أن الحكومات العربية تبدو غير مكترثة
الوقت الذي طالبت فيه منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق اإلنسان في 
جنيف، ومؤسسات حقوقية أوروبية عديدة بمالحقة إسرائيل قضائياً، وفي الوقت الذي دعا فيه مسؤولون 

في األمم المتحدة السيد ريتشارد فولك، إلى إجراء دوليون من أمثال المقرر الخاص لحقوق اإلنسان 
تحقيق حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، لعله من المؤسف أن ال تشمل تلك الدعوات الرئيس 
الفلسطيني أو رئيس وزرائه أو حتى أياً من أعضاء حكومته أو مستشاريه، على رغم أنهم هم المعنيون 

  !قبل غيرهم بهذا األمر
لقانوني إلثبات التهم الرسمية ضد إسرائيل ليس باألمر المستحيل، والمحاكم األوروبية تقبل بيد أن العمل ا

والمحامون المتطوعون قد بدأوا بالفعل هذه الخطوات من دون انتظار موافقة . النظر في مثل هذه القضايا
مر، ويخشى أن ولكنهم ال يستغنون عن مساعدة مادية تعينهم على متابعة هذا األ. الحكومات العربية

وبحسب ما أخبرني أحد المتطوعين . تكون الكلفة المادية عائقاً يحول دون مواصلة هذا الكفاح القانوني
في جمع األدلة وتقديمها للمحاكم األوروبية، فإن كلفة مثل هذا العمل القانوني قد ال تتعدى كلفة اإلعداد 

أ من ذلك ما صرحت به نائبة أوروبية من أن بل إن األسو! لمؤتمر متوسط الحجم في أية دولة عربية
 الذي يتهم -محامين عرباً طلبوا منها ومن شخصيات أوروبية عديدة، عدم المشاركة في مؤتمر ديربان 

 المقرر عقده الشهر القادم، حيث رصدت إسرائيل عشرات الماليين من الدوالرات -إسرائيل بالعنصرية 
  !لمحاربته

ي تطوق عنق إسرائيل اليوم جراء حربها األخيرة في غزة، قد تجعل اإلفالت خاتمة القول إن التهم الت
منها أمراً صعباً، وأحسب أن المحامين الذين يحملون عبء الدفاع عن االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون 

  !الدولي في وضع ال يحسدون عليه
ائيلية، فإن ما يجب القيام به وبغض النظر عن قبول أو رفض المحكمة الجنائية الدولية للجرائم اإلسر

اليوم هو التقدم بهذه األدلة والبراهين التي يزداد توافرها وقوتها يوماً بعد يوم، إلى المحاكم المختصة في 
، والتي بموجبها تقبل 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 146داخل الدول األوروبية بموجب المادة 
ومعلوم أن اتهام أي مسؤول إسرائيلي في أية دولة . ب أياً كانواالدول األوروبية مالحقة مجرمي الحر

  .أوروبية، سيمنعه من دخول بقية دول االتحاد األوروبي لوجود معاهدة تبادل المجرمين بين هذه الدول
ولكن إذا أضاعت األمة العربية هذه الفرصة القانونية السانحة، فإن اللوم لم يعد على إسرائيل وحدها، بل 

  !الدول التي أضاعت الفرصةيشمل 
  23/3/2009الحياة، 
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   مع حماسالعملما  .67
  "يديعوت احرونوت" - غيورا ايالند

نـار الـصواريخ، رغـم      . من الصعب التحمس لنتائج الحملة    " رصاص مصهور "بعد شهرين من انتهاء     
ماس تثبـت   ح. ضعفها جدا، لم تتوقف تماما، تهريب السالح من مصر الى غزة يتواصل كما كان سابقا              

  . وجلعاد شاليت لم يعد الى الديار بعد-حكمها 
يوجد طريقان لتحسين الوضع، ولكن منذ ثالث سنوات ونحن نتمسك بثبات بالطريق الثالث، مع اسوأ ما                

  .في كل العوالم
فضائله ونواقصه معروفة، ويحتمل أن يكون محقاً اولئك الـذين          . طريق محتمل واحد هو احتالل القطاع     

الطريق الثاني هو االعتراف بحكم االمر الواقع       ". رصاص مصهور "نه كان ينبغي ان تكون غاية       ادعوا با 
  .بحكم حماس، ورفع الفضائل النابعة من ان غزة هي عمليا دولة الى حدها االقصى

الطريق الثالث، الذي اخترناه، اعتبار حماس كمنظمة ارهابية غير شرعية وتجاهل حكمها في غزة، قـد                
حماس تتمتع بكل الفضائل وليس لها واجبات، وعليه فمن الصعب ممارسة           :  ولكنه ليس حكيماً   يكون محقاً 

  .روافع الضغط عليها
مثال جيد على ذلك هو مؤتمر شرم الشيخ قبل شهر، والذي تعهدت فيه الواليات المتحدة، فرنسا، الـدول              

ساعدات ويأخذ الحظوة هو الحكم فـي       من سيتمتع بهذه الم   . العربية المعتدلة بدفع المليارات العمار غزة     
غزة، أي حماس، ولكن لما كانت القرارات تتم من خلف ظهرها، فانها غير ملزمة بان تـدفع أي ثمـن                    

  .مقابل هذه المساعدات السخية
هذه منظمة ارهابية ليس لها عنوان وليس لهـا         : العدو األكثر اشكالية للغرب هو القاعدة، والسبب بسيط       

حماس قد تكـون حركـة   . في غزة يوجد احتمال لوضع مغاير. من الصعب اخضاعهامسؤولية، وعليه ف 
  .، ولكن حكمها اكثر شرعية من االنظمة في معظم الدول العربية"اناس اشرار"

لو أنه اعترف بها هكذا من قبل اسرائيل والعالم، وبدال من االصرار على المبدأ الصبياني لقبول ثالثـة                  
يل واالسرة الدولية على أنه لقاء االعتراف بحكم االمر الواقع تلتزم حماس            شروط الرباعية أصرت اسرائ   

  .بسلسلة من االلتزامات السياسية، لكان الواقع افضل بكثير
  :كان يمكن في حينه

 منح المساعدة العمار غزة لحكومة حماس، ولكن اشتراطها بسلسلة شروط، اولها هو التعهد الموقع               -1
  .، والثاني هو رقابة دولية على محور فيالدلفيابمنع كل نار على اسرائيل

عندما يدور الحديث عن حدود بين دولتـين، ال مبـرر البقـاء             .  اغالق الحدود بين اسرائيل وغزة     -2
بالمناسبة، غزة ليست مغلقـة     . المعابر مفتوحة، حتى ليس للمواضيع االنسانية، طالما ال يسود هدوء تام          

ذ أخلينا محور فيالدلفيا ال مانع من تدفق البضائع واالشـخاص مـن             من: من كل نواحيها بسبب اسرائيل    
  .مصر

  . الزام حماس بالسماح بزيارة الصليب االحمر لجلعاد شاليت كشرط لكل مساعدة انسانية-3
منع معاملة طبيعية عن معتقل اسرائيلي، يمكن ومن السليم االصرار على           " دولة غزة " اذا ما واصلت     -4

  .ف من سجناء حماس عندناالتبادلية في الموق
استخدام هذه الروافع وغيرها، سواء من ناحية اسرائيل أم من ناحية دول اخرى، منع الن حماس تعامل                 

النتيجة السخيفة هي أن الجميـع مـسؤولون عـن      . كمنظمة ارهابية فقط وعليه فليس عليها أي مسؤولية       
  . من كل واجبالوضع االقتصادي واالنساني في غزة بينما الحكم هناك معفي

في غزة يوجد سكان مساكين ليسوا مذنبين بوضـعهم، وعليـه           " االشرار"التشخيص الذي يفيد بأنه حيال      
 -نحن والعالم يجب أن نحرص عليهم، ينهي كل احتمال باجبار حماس على الموافقة على تسوية طبيعية                 

  .في موضوع السجناء وفي كل موضوع آخر
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إمـا نـشن    : عادة تقويم، وان تقرر في اي من الطريقين االخرين ستسير         على الحكومة الجديدة أن تنفذ ا     
حرباً ضد دولة غزة، بهدف احتاللها والسيطرة على المنطقة بدالً من حماس أو أن نعترف بالواقع الذي                 

اذا ما اخترنا الطريق الثاني، بدال من اقناع العالم بان يعلم حمـاس كيـف تعتـرف                 . قرره الفلسطينيون 
عنـدها،  .  يجب الموافقة على أن يتحدث العالم مع حماس، على أن يطالبها بمسؤولية سياسـية      باسرائيل،

الجوع والمعاناة للسكان لن تكون مشكلة االمم المتحدة، بل الحكم الذي يجلب ذلك علـى أهلـه بعينـين                   
  .مفتوحتين

  23/3/2009األيام، فلسطين، 
  

   وخطوط التماس القادمة نتنياهو -أوباما  .68
  رنتاويعريب ال

تذهب بعض التقديرات والتكهنات للقول بأن أزمة فـي العالقـات ستنـشب قريبـا بـين إدارة أوبامـا                    
يكمن في حجم الفجوة التي     " النبوءات"الديمقراطية وحكومة نتنياهو اليمينية ، والسبب وفقا ألصحاب هذه          

نظرنـا ، تـشكو هـذه       من وجهـة     .تباعد ما بين الجانبين حيال معظم ملفات الشرق األوسط وازماته         
  : التحليالت من نقص شديد في المجاالت التالية

أن الخالف والتباين بين واشنطن وتل أبيب أمر ممكن ومرجح ، وبتفاوت بين ملف وآخر ، أزمـة                  : أوال
وأخرى ، بيد أنه ليس من نوع الخالفات القابلة للتحول إلى أزمات تنتج قطعا وقطيعـة ، بـل ولـيس                     

لى هذا الحد ، وليس مؤكدا ، وهذا هو األهم ، أن يكون بمقدور أوباما حتـى وإن                  بالضرورة أن يصل إ   
هو رغب ، في تحويل الخالف األمريكي اإلسرائيلي إلى أزمة في العالقات الثنائية ، لكل األسباب التـي                  

  .نعرف وتعرفون
دارة أولويـات إدارة    أن القضية الفلسطينية وصراع العرب والفلسطينيين مع إسرائيل ، ليسا في ص           : ثانيا

في قطاع غزة   " المذبحة"أوباما ، وهو وإن أبدى اهتماما مبكرا بهذه المسألة ، فإنما فعل ذلك تحت ضغط                
، وهو وبفرض صدق نواياه وصفاء سريرته ، سيتعامل براغماتيا مع قضية عمرها يناهز المائة عاما ،                 

حلها ، تبدو صعبة للغاية ، وإذا ما أيقن أن          وسيدير ظهره لها ، إذا ما شعر أن فرص التقدم على دروب             
  .من األفضل إلدارته صرف جهودها في قضايا قابلة للحل والتسوية

لحـل األزمـة    " مـضغوطتين "إسرائيل ، ليستا    ) أو من أمامها  (أن اإلدارة األمريكية ، ومن خلفها       : ثالثا
مقدور الواليات المتحدة الجمـع بـين       الفلسطينية والتوجه إلنهاء االحتالل لألرض العربية ، فطالما أن ب         

انحيازها إلسرائيل وصداقتها لألنظمة العربية ، طالما أن بمقدور أن إسرائيل أن تحتفظ باألرض والسالم               
  .واالحتالل غير المكلف ، فلماذا تقتالن وتصطدمان إحداهما مع األخرى

إليراني وحده ، قابل لكي يكون مـادة        من بين مختلف القضايا المتأزمة في المنطقة ، يبدو الملف ا          : رابعا
بين حكومة نتنياهو وإدارة أوباما ، فاالخيرة فتحت صفحة جديدة على ما يبـدو ، أو هـي                  " شد وجذب "

بصدد فتحها مع إيران ، تقوم على الحوار واالحتواء والدبلوماسية ، بدل اإلقصاء والنبذ واللجـوء إلـى                  
 ليبرمان وحكومتهما الجديدة التي قد يشاطرهما فيها إيهـود          -اهو  القوة أو التلويح باستخدامها ، فيما نتني      

باراك ، ترى أن البرنامج النووي اإليراني خط أحمر ، لن يسمح لطهران باجتياز عتبته ، فـإن أمكـن                    
منعها بالطرق الدبلوماسية والعقوبات ، كان به ، وإن تعذر ذلك فاللجوء إلى خيـار الحـرب والحلـول                   

  .مرا ال مناص منه ، كل ذلك في إطار زمني ال يتعدى ربيع أو صيف العام المقبلالعسكرية سيكون أ
 اإلسرائيلي أمرا ممكنا ، فالواليـات       -في هذا الملف ، وفي هذا الملف بالذات ، يبدو الخالف األمريكي             

 المتحدة ليست بوارد ، وال هي قادرة إن أرادت ، على شن حرب ثالثة في المنطقة ، وضد إيران هـذه                    
: ألن الشعب األمريكي كره الحرب بعد هزيمتين متتاليتين في العراق وأفغانستان ، وثانيـا             : المرة ، أوال  

إلن إيران ليست لقمة سائغة في فم الواليات المتحدة ، والحرب عليها ستكون أعلى كلفة وأشد ضررا من                  
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انقة التي تضرب الواليات المتحـدة      ألن األزمة المالية واالقتصادية الخ    : حربي أمريكا السابقتين ، وثالثا    
  .تجعل خيار شن حرب جديدة بمثابة التوطئة إلعالن إفالس االمبراطورية األمريكية وانهيارها

ـ      بوصفها خطرا وجوديا على إسرائيليا ، وكذا األمر بالنـسبة          " القنبلة الشيعية "أما إسرائيل ، فإنها تنظر ل
زمة ، لفظيا على األقل ، على منع هذا الخطـر مـن             لبرنامج طهران الصاروخي والفضائي ، وهي عا      

التفاقم ، بل وتبدي في عهد نتنياهو استعدادا للتصرف بانفراد في قرار الحرب والسالم ، بعـد إعطـاء                   
  .أوباما مهلة زمنية الختبار استراتيجية الجديدة حيال طهران

يراني ودور إيران اإلقليمي ، قـضايا       مقابل إسرائيل والواليات المتحدة ، تبدو قضية البرنامج النووي اإل         
حياة أو موت بالنسبة لنظام الجمهورية اإلسالمية ، وتبدي طهران صالبة منقطعة النظير فـي مواجهـة                 
السياسة األمريكية بوجهيها الخشن زمن جورج بوش وإدارة المحافظين الجدد ، والناعم زمـن أوبامـا                

طن أن تدير ظهرها إليران ، أو أن تقلـب لهـا ظهـر              واإلدارة الديمقراطية ، ولذلك يصعب على واشن      
المجن ، كما يصعب عليها أن ترضي تل أبيب على حساب طهران ، كمـا اعتـادت أن تفعـل عربيـا                 
وفلسطينيا ، وسيصعب على إسرائيل أن تدع طهران تفلت بكل مقدراتها العسكرية والتسليحية مـن دون                

لملف ، سيكون خط التماس األهم ، إن لم يكن الوحيد بين         أن تقوى على تحريك ساكن ، ما يعني أن هذا ا          
  .إدارة أوباما وحكومة نتنياهو

وإلى أن يظهر على مسرح المنطقة ، زعماء فلسطينيون وعرب يقوون على القول لواشنطن ما قاله آية                 
 وإسرائيل  تغيير حتى نتغير ، فلن تكون هناك أزمات بين أمريكا         : اهللا علي خامنئي باألمس لباراك أوباما     

حيال أي من القضايا العربية ، فنحن قوم يسهل إرضاؤهم والضغط عليهم وتجاهل حقوقهم ، وجلبنا إلى                 
بيت الطاعة لم يعد أمرا صعبا بعد أن بات السالم ، وليس استرداد الحقوق ، هو خيارنـا االسـتراتيجي                    

  .الوحيد) الساذج(
  23/3/2009الدستور، 

  
   يحصل اليوم لألردن وسط ما"أوباماوعد " .69

  حسن البراري
 اإلسرائيلي ستكشف عن حجم التحديات - الفلسطيني-أي قراءة متأنية وجادة لديناميكية المثلث األردني

وال . بل التهديدات اإلستراتيجية الناتجة عن حراك هذا المثلث والتي ستواجه األردن على المدى المتوسط
  .بحجم التحديمناص هنا من إبداء عدة مالحظات أساسية تتعلق 

فأوال، المعادلــة الوحيدة الناجزة في العالقة مع إسرائيل هي أن الوقت يمر واألرض تضيع وفرص 
لألسف لم يستبطن العرب حقيقة أن الوقت لم يعد عامال بل أصبح . تحقيق حل الدولتين في تراجع مستمر

ستكمال بناء المشروع فاعال ألن مرور الوقت دون حل يعني منح إسرائيل المزيد من الفرص ال
 fait(الصهيوني التوسعي والقائم على تكتيك صهيوني كالسيكي يسعى لخلق حقائق على األرض 

accompli( وهو أمر يتفهمه العقل الغربي الذي لم ينفك عن مطالبة العرب بأخذ الواقع في الحسبان ،
  .بوش إلى شارونوربما علينا أخذ العبرة من رسالة الضمانات الشهيرة التي بعث بها 

ثانيا، المراهنة على التغيير في إسرائيل إلنتاج تحالف سالم لم تعد مجدية كما ظهر في االنتخابات 
فديناميكية القوة السياسية والمجتمعية في إسرائيل والمتمثلة بالتركيبة البنيوية للنظام السياسي . األخيرة

باتجاه حل الدولتين بالشكل الذي يستجيب حتى ونظام االنتخابات النسبي ال تعمل على دفع إسرائيل 
فقضية التنازل عن أرض للفلسطينيين هي قضية تمس جوهر السياسة . لمتطلبات الحد األدنى للفلسطينيين

الداخلية ال يمكن في ظل النظام القائم ألي رئيس حكومة أن يقوم بذلك دون أن يدفع ثمنا سياسيا باهظا 
  . حصل مع رابينأو ربما يدفع حياته ثمنا كما
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ثالثا، ثمة رومانسية مبالغ فيها لدى بعض المثقفين العرب عندما يتحدثون بشكل ساذج عن حل الدولة 
ففي مثل هذه الدولة الثنائية القومية ستقوم الديموقراطية بما لم تقم به الجيوش العربية أو . الواحدة

 مثل هذا الحل السلمي متدنية جدا ألن مبرر فرصة تحقيق. المقاومة الفلسطينية وهو السيطرة على الدولة
وهنا دعوة لقراءة الفكر الصهيوني . وجود الحركة الصهيوينة هو يهودية الدولة وليس ديموقراطيتها

فديناميكية المعضلة الديموغرافية . وممارساته جيدا بدال من االختباء خلف التفكير والتحليل الرغائبي
لواحدة أو حل الدولتين وعدم قبول إسرائيل لمبدأ نظام االبرتهايد يضعنا وعدم إمكانية تحقيق حل الدولة ا

فقد يأخذ شكال غير تقليدي لكنه إن كان هو المخرج التاريخي . أمام خيار واحد فقط وهو الترانسفير
  !لألزمة الصهيونية فما الذي سيمنع من تحقيقه؟ إيران مثال

المشرذم ساسيا وغير المدعوم عربيا ال يقرأون التاريخ رابعا، المراهنون على صمود الشعب الفلسطيني 
وهذا يعني أن للصمود الفلسطيني . 1967 خرج الالجئون كما خرج نازحون في 1948ففي حرب . جيدا

حدودا وأن أي مواجهة شاملة سينتج عنها الجئون جدد وربما ستزود إسرائيل بفرصة أخرى إلتمام مهمة 
  .ا قراءة ما يكتبه بني موريس في األربع سنوات األخيرة على األقل، وربما هنا علين1948حرب عام 

وبالفعل بدأ . خامسا، بالنتيجة فإن المتضرر األول من عدم قيام دولة فلسطينية هو األردن وليس غيره
. البعض بالتفكير في خيارات كونفيدرالية لن يستفيد منها األردنيون سوى مزيد من التهميش

وبهذا الصدد . هي إال بمثابة تعبير مخفف عن الوطن البديل ولكن بمساحات مختلفةفالكونفيدرالية ما 
فال السلطة الفلسطينية قادرة بينما هي متهمة : علينا أن نشير إلى أن العمل مع الفلسطينيين أيضا محبط

من قبل الكثيرين بأنها ستفرط بالحقوق ولو كان ذلك على حساب األردن، في حين ان حماس تسعى 
  .تدمير حل الدولتين ألنها ال تريد إال األرض كلها وهذا يؤدي إلى فشل خيار الدولتينل

أمام هذا التشخيص، فإن السيناريو األقرب هو أن تستمر إسرائيل في التوسع بشكل مستمر وعندما 
تحصل على األرض التي تريد ستعين حدودها من جانب واحد وتقول للبقية هذه دولة فلسطين التي 

ها لن تكون قابلة للحياة وسيعترض عليها الفلسطينون وسيقوم الجيش اإلسرائيلي برفع كلفة المقاومة عند
، ...إن حصلت، وسيكون هناك ضغط عربي ودولي على األردن للتدخل لرفع المعاناة عن الفلسطينيين

  !عندها تتحول القضية برمتها إلى حالة إنسانية
 يقول إن حل الدولتين هو مصلحة األردن 2006 اهللا ومنذ عام األردن الرسمي وعلى لسان الملك عبد

لغاية اآلن لم تفلح الدولة . العليا وأن الفشل في الحل سيعرض األمن الوطني األردني لضربة كبيرة
وقد سألت مرة رئيس الديوان . في حال فشل عملية السالم) Plan B(األردنية في تبني خطة بديلة 

اهللا في جلسة عن خطط األردن في حال فشل حل الدولتين، فلم يجب بل تهرب الملكي آنذاك باسم عوض 
من السؤال، ما يوحي أنه ليس لدى المطبخ األردني أي تصور استراتيجي أكثر من توصيف وتشخيص 

  .المشكلة
. الوضع الداخلي في األردن وضعف الجبهة الداخلية هما مصدر إزعاج يضاف إلى الموضوع الفلسطيني

نتهازية من قبل الحركة اإلسالمية وهي تتصرف بشكل غير استراتيجي وربما غيبي، وهذا ليس فهناك ا
والمفارقة أن النخب األردنية غير اإلسالمية غير قادرة على إنتاج أي . من العمل االستراتيجي بشيء

 الجبهة المطلوب تقوية. خيار ألن المساحة العامة في النقاش والعمل السياسي هي إسالمية بامتياز
الداخلية وإدماج القوى السياسية األخرى، وهذا ال يتم إال بتبني إصالحات سياسية معقولة وواضحة 
توازن بين ضرورة اإلصالح ومتطلبات الهوية األردنية وما يضمن تحويل المساحة العامة لتكون أقل 

يرها بخياراتها السياسية وطرح ربما هذه هي الطريقة الوحيدة لدفع الحركة اإلسالمية إلعادة تفك. إسالمية
هكذا يكون بناء مجتمع سياسي واع قادر على التصدي لما قد يحصل في . أيدلوجيتها الغيبية جانبا

  .المستقبل
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وباإلضافة إلى تصليب الجبهة الداخلية هناك ضرورة لتدريب الجيش األردني للتعامل مــع 
يد الذي لم يهزم سوى مرة واحدة وربح كل فالجيش العربي الوح. سيناريوهات فشل خيار الدولتين

معاركة الرئيسة مع إسرائيل من اللطرون والقدس وغوش عتصيون وباب الواد والكرامة هو الجيش 
وهو بهذا المعنى جيش محترف يجب تدريبه على مهمات من نوع غير تقليدي لمنع اختراق . األردني

  .ويتهمحدود األردن من البشر ومن العسكر بصرف النظر عن ه
على األردن أن ال يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية بل من منطلق استراتيجي من الطراز 

والمطلوب أن يفكر األردن مليا بهذه األخطار ويسعى بكل السبل للبحث عن خيار الدولتين، ألن . األول
نه ال يمكن الوثوق بالجانب وبما أن العمق العربي غير موجود وبما أ. ذلك في مصلحته أوال وأخيرا

اإلسرائيلي وال بالجانب الفلسطيني، فالمطلوب أن يستثمر األردن عالقاته االستراتيجية مع الواليات 
تكون بمثابة تعهد دولي أن ال » وعد أوباما«المتحدة ويسعى للحصول على رسالة ضمانات على شكل 
اء ذلك على شكل خيار وحدوي فلسطيني تتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنه حتى لو ج

وهنا دعوة ألن تركز الديبلوماسية األردنية على واشنطن واستثمار العالقة االستراتيجية للحصول . أردني
  .على رسالة ضمانات على غرار ما حصل شارون في األمس القريب
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