
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جديد" بنك أهداف"تتوعد برد مفرط للقوة بعد اطالق صواريخ من غزة وتعد بـ" إسرائيل"

  نرفض أي وقف النار من دون رفع الحصار: مشعل من طهران
   تتعهد التصدي لدعوة مشعل تشكيل مرجعية بديلة لمنظمة التحرير مصر":ةالحيا"

   في القدس جراء الحفريات اإلسرائيلية طالبة في انهيار أرضية صف دراسي١٤إصابة 

 حماس بمحاولة يتهمعباس 
ال حوار  :االنتصار بدماء األطفال

  مع من يرفض منظمة التحرير
  

  ٤ص ... 

 ٢/٢/٢٠٠٩١٣٣٣ناإلثني
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    :السلطة
 ٥  ة ولبحث تصريحات مشعلعباس حضر للقاهرة لوجود تفاؤل في موضوع التهدئ: شعث .٢
 ٥  لقدومي يتفهم تفسيرات حماس إزاء المرجعية الفلسطينيةا .٣
 ٦  "انتخابات حرة" بناء منظمة التحرير عبر إلعادةدعو ي "المؤتمر الوطني الفلسطيني" .٤
 ٦  التهديدات اإلسرائيليةلة تدين الحكومة المقا .٥
 ٦   قبل الخميسبلغ الوفود المتواجدة في غزة بالمغادرةتمصر : الحكومة المقالة .٦
 ٧   تدينان استمرار االستيطانالسلطةمنظمة التحرير و .٧
 ٧  االحتالل استغل الحرب وصعد ضد األسرى: الحكومة المقالة .٨
 ٨  "جرائم الحرب"لجنة حكومية لتوثيق : غزة .٩

    
    :المقاومة

 ٨  نرفض أي وقف النار من دون رفع الحصار: مشعل من طهران .١٠
 ٨    على تهدئة مؤقتة لقاء رفع الحصار وفتح المعابرحماس تبلغ مصر بموافقتها .١١
 ٩   خالل أيام إنشاء مرجعية فلسطينيةخطوات محددة وآليات عملية لترجمة دعوة مشعل: نزال .١٢
١٠  ٢٠٠٥فاق  ستخضع لترتيبات اتفبراير/  شباط٥فتح معبر رفح بعد ل مبادرة: مسؤول بفتح .١٣
١٠         عبر ميتشيل" إسرائيل"جديدة مع " صفقة"حماس تتهم عباس بعقد  .١٤
١١   تفعيل وبناء مؤسساتهاإعادة إلى وأدعومنظمة هي المرجعية الوحيدة لشعبنا ال: سعدات .١٥
١٢   صالح منظمة التحرير المدخل الوحيد لمواجهة النظرة اإلنكارية لهاإ: خالدة جرار .١٦
١٢  رالوحدة الوطنية هي صمام األمان وضمان حماية النص: الشعبية في ذكرى رحيل حبش .١٧
١٢   فاف على خيارات وطنيةلمنظمة التحرير من خالل استخدامها لاللتعباس أساء : الجهاد .١٨
١٣   تقصف مجددا منطقة األنفاق وموقعا تابعا لحماس"إسرائيل" .١٩
١٣  على أساس برنامج المقاومة   الداخليحماس تحتفل بانتصار غزة وترحب بالحوار: لبنان .٢٠
١٤  دور الحركة بقيادة السلطة" اختطاف"مركزية فتح يبحثون ب أعضاء": لعربيالقدس ا" .٢١
١٤   تطالب بلجنة تحقيق عربيةصد عناصرها بغزة و" جرائم"تتهم حماس بارتكاب فتح  .٢٢
١٥   دواننرحب بأي دور تركي يسهم في دعم القضية ووقف الع: أبو زهري .٢٣
١٥  أسرار معارك جبل الكاشف وآلية إطالق صواريخ القسام: تقرير .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦   أنهت مشروعاً لربط المستوطنات بالضفة وعزل القدس"إسرائيل" .٢٥
١٦  جديد" بنك أهداف"رط للقوة بعد اطالق صواريخ من غزة وتعد بـتتوعد برد مف" إسرائيل" .٢٦
١٨  يتوقعون حرباً جديدة على غزة" اإلسرائيليين"من % ٨٢: استطالع .٢٧
١٨  "إسرائيل"على تركيا احترام : ليفني .٢٨
١٨  مصوتين١٠لحاخام يوسيف مقابل كل بركة من ا: "شاس" .٢٩
١٩  الديمقراطي قرصنة إسرائيلية على الموقع اإللكتروني للتجمع الوطني .٣٠
١٩  والسياحة شبه متوقفة.. مخاوف أمنية إسرائيلية من تراجع التنسيق مع تركيا .٣١
٢٠  تساهل كراكاس أدى إلى تدنيس الكنيس: "إسرائيل" .٣٢
٢٠  مهربة لحماستقول أنها  تطالب قبرص بمصادرة أسلحة في "إسرائيل" .٣٣
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٢١ أكثر من مليوني دوالر لتعويض عائلة مصور بريطاني قتله االحتالل .٣٤
    

    :األرض، الشعب
٢١   في القدس جراء الحفريات اإلسرائيلية طالبة في انهيار أرضية صف دراسي١٤إصابة  .٣٥
٢١  الوقودنفاذتوقف شركة كهرباء غزة عن العمل عقب  .٣٦
٢١  حرب غزة قتيالً في أحداث داخلية خالل ٢٧": منظمات حقوقية" .٣٧
٢٢ استشهاد شاب متأثرا بجراح أصيب فيها خالل حرب غزة .٣٨
   

   :اقتصاد
٢٢   في غزة منشأة اقتصادية٣٥٠  دمراالحتالل: خبير اقتصادي .٣٩
   

   : األردن
٢٢   عن منظمة التحريرقيادة بديلة دعوة مشعل لتؤيد "جبهة العمل االسالمي" .٤٠
٢٢ مصر ترفض دخول نواب أردنيين الى غزة عبر رفح .٤١
٢٢ قيادات البعث ومناصرو فتحفي االردن يشهد انسحاب " نصرة غزة"مهرجان  .٤٢
   

   :لبنان
٢٣   اليوم إلى غزة لكسر الحصار تتجهنانيةسفينة األخوة اللب .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  اإلنقسام وراء عدوان غزة وال بّد من تجاوزه سريعا: مبارك .٤٤
٢٣   تتعهد التصدي لدعوة مشعل تشكيل مرجعية بديلة لمنظمة التحرير مصر":الحياة" .٤٥
٢٤  الملك عبداهللا يناقش مع ميتشل و موسى  مستجدات القضية الفلسطينية .٤٦
٢٤  متقي يؤكد سعي إيران لعقد مؤتمر دولي إلعادة إعمار غزة ويدعو لفتح المعابر .٤٧
٢٥  غول يدعو حماس الى االنخراط في عملية السالم .٤٨
٢٥  على المقاومة ان تكون مستعدة لكل شيء، بما في ذلك اندالع حرب جديدة :خامنئي .٤٩
٢٥ " إسرائيل"أال تلقي بصواريخ على على حماس :  الصحفيين المصرييننقيب .٥٠
٢٥   الغيط ألنه خطر على مستقبل مصر وعلى المصريينيطالب بعزل أبو : يعضو برلمان .٥١
٢٦ القاهرة ترفض عبور وفد نيابي أردني لغزة .٥٢
٢٦ نواب مصريون يقاضون مصر إلغـالقها معبر رفح ويتهمونها بالتواطؤ مع العدو .٥٣
٢٦ ألمن المصرية تنفذ تفجيرات وتكثف انتشارها على طول الشريط الحدوديقوات ا: رفح  .٥٤
٢٦  تحقيق عسكري مع معارض مصري تسلل لغزة .٥٥
٢٧  مليون دوالر لصالح التعليم في غزة٣٠٠تجمع أكثر من " الفاخورة" .٥٦
٢٧  في المئة من األتراك يجدون موقف اردوغان ايجابياً وصحيحا٧٨ً: العاستط .٥٧
٢٧  الموريتانيون يحتفلون بانتصار غزة .٥٨
   

   :دولي
٢٧  الجنايات الدولية تدرس امكانية محاكمة الجنود االسرائيليين بتهمة جرائم حرب: "التايمز" .٥٩
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٢٨   "إسرائيل"حملة عالمية لمقاطعة : البرازيل .٦٠
٢٨  "إسرائيل"تدعو لتحقيق بجرائم " الصحة العالمية" .٦١
٢٨ "إسرائيل" مع "تعاطفاً"األميركيون يفوقون األوروبيين : استطالع .٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  ياسر الزعاترة... !!شكرا لمن ذكّرهم بمنظمة التحرير .٦٣
٣٠  داود الشريان... حماس من المقاومة إلى المناورة .٦٤
٣٠  عبد الباري عطوان... التهريب سيستمر لنبل أهدافه .٦٥
٣٢  جمال باروت... بين أردوغان وعمرو موسى .٦٦
٣٣ جواد البشيتي...  هي ُأمُّ األزمات فلسطينياً"أزمة التمثيل" .٦٧
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  ظمة التحريرال حوار مع من يرفض من: "االنتصار بدماء األطفال" حماس بمحاولة اًتهممعباس  .١

لـن    انه أعلن أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس      أن   القاهرةمن   ٢/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   نشرت  
وقال عبـاس فـي مـؤتمر       . يجري حوارا مع حركة حماس إال إذا اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية          

 هي الممثل الـشرعي     عليهم أن يعترفوا بال لبس وال غموض وال إبهام بأن المنظمة          "صحافي في القاهرة    
ووصف عباس مسعى حماس لقيـادة بديلـة بأنـه           ".وعند ذلك يكون الحوار   . الوحيد للشعب الفلسطيني  

وقال إنهم ينطلقون من    ". عابثون أو مخربون أو مدعون    "ووصف القائمين عليه بأنهم     ". مشروع تدميري "
 بأنها دفعت حركـة     ايران التي اتهمه  ويشير الرئيس الفلسطيني فيما يبدو إلى إ       ".أجندات ليست فلسطينية  "

 إلشعال حرب في قطاع غزة ترفع عن كاهل طهران الضغوط التـي             "إسرائيل"حماس إلنهاء التهدئة مع     
  .تتعرض لها بسبب البرنامج النووي اإليراني
المسؤولية بالمراسلة ومن األمـاكن     " قال عباس إنها تتحمل      ،وفي انتقاد مباشر لقيادات حماس في دمشق      

. ..هؤالء غامروا بمستقبل الـشعب    "وأضاف   ". هذا عمل غير مسؤول    ...منة لتلقي بالناس إلى التهلكة    اآل
  ".بحلم الشعب في إقامة دولته المستقلة. ..غامروا بمصير الشعب

ليس هذا  "وقال  ". صواريخ عبثية "وجدد وصفه للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من غزة بأنها           
  ". هذه هي المقاومةليست. هو النضال

وقـال   ".السهام المسمومة والسفاهات  "ودافع عباس عن مصر والقيادة المصرية بوجه من سماهم مطلقي           
  ".ليس لنا ملجأ إال مصر... ال تهتموا إلى السفاهات... أقول ألشقائنا في مصر"

مع "وأضاف  . "يلإسرائ"لكنه قال إن مصر ما زالت تصر على عقد تهدئة جديدة بين الفصائل في غزة و               
  ".ذلك هناك من يعمل في الخفاء من أجل تخريب هذه المبادرة

 القاهرة في تجمع فلسطيني نظمته حركـة فـتح فـي مـصر              إلىوشارك عباس بعد ساعات من صوله       
  .لإلعراب عن تأييد الفلسطينيين للمبادرة المصرية بشأن تحقيق التهدئة في غزة

من هذا المجرم الذي يريـد      "الرئيس عباس تساءل     أن   وكاالتلنقالً عن ا   ٢/٢/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  
وقـال   ".أن ينتصر بدماء األطفال؟ معظم الذين استشهدوا هم أناس ال ذنب لهم وال حول لهـم وال قـوة                  

هناك عدم إحساس بالمسؤولية، ال يجوز ألحد أن يقول كنا نتصور أنها معركـة لمـدة يـومين، تقـوم                    "
، " المعبر، وهناك من يقول لم نكن نتوقع هـذا الحجـم مـن الـدمار               مظاهرات تضغط على مصر لفتح    
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علينا أن نفهم أن هناك من غامر بمستقبل وبحلم الشعب وأمله في إقامة دولة فلسطينية مـستقلة                 "وأضاف  
  ".بسبب أجندات ليست فلسطينية

  
  عباس حضر للقاهرة لوجود تفاؤل في موضوع التهدئة ولبحث تصريحات مشعل: شعث .٢

 إن" القدس العربي "عباس في القاهرة لـ     محمود   نبيل شعث ممثل الرئيس      .قال د  :شرف الهور أ -غزة  
 هناك تفـاؤال وتقـدما فـي        أنشعر االخوة المصريون    " انه   أولهماجاءت لسببين   ] للقاهرة[زيارة عباس   

لذلك كـان    "وقال .ن تبدأ التهدئة يوم الخامس من هذا الشهر       أ أيضا، متوقعا   "موضوع التهدئة والمصالحة  
ولفـت   ".ألوروبا يبدأ زيارته    أن المصريين قبل    أشقائنا يناقش الرئيس هذه القضايا المهمة مع        أنينبغي  
 بها خالد مشعل رئـيس المكتـب الـسياسي          أدلىن السبب الثاني جاء على خلفية التصريحات التي         أ إلى

 .جعية جديدة لمنظمـة التحريـر     ، التي تحدث خاللها عن آلية لتشكيل مر       أياملحركة حماس في قطر قبل      
الرئيس عباس حضر لمصر بصفتها راعية لكل الملفات الفلسطينية، بما فيها ملف المـصالحة،               "إنوقال  

  ".يهدد البناء الفلسطيني) يقصد تصريحات مشعل(الن هذا الحديث 
احثـات مـع     الرئيس عباس سيعقد جلسة مب     أن السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو        أعلن ذلك،   إلى

 الفلسطينية، والجهود التي تبذلها     األراضيالرئيس حسني مبارك صباح االثنين، لمناقشة الوضع العام في          
  .مصر للتهدئة والمصالحة الفلسطينية

 ٢/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   يتفهم تفسيرات حماس إزاء المرجعية الفلسطينيةلقدوميا .٣

الفلسطينية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح فـاروق         أبدى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير       
القدومي تفهما للتفسير الذي قدمته حركة حماس بشأن تصريحات رئيس المكتب السياسي للحركة خالـد               

وقال القدومي في تصريحات للجزيرة من عمـان إن          .مشعل والتي دعا فيها إلى إنشاء مرجعية فلسطينية       
، مشيرا إلى أن ما تعنيه حماس هو إنشاء تحالفات، وهو مـا يتطلـب               "بولما قدمه األخوة في حماس مق     "

إال إذا كانت هناك نوايا معينة لتحـوير الحـديث إلـى أشـياء       "إزالة سوء التفاهم من الساحة الفلسطينية       
فال بد من مجلـس     "وأوضح القدومي أنه ما دامت هناك بالفعل منظمات خارج منظمة التحرير             ".أخرى

ويكون لها برنامج عمل سياسي معين، طالمـا أنهـا          " أسرع ما يمكن وتدخله هذه المنظمات     وطني يعقد ب  
  .ليست بديال وإنما تحالفات

نزال بأن حركة فتح كانت وراء عـدم        ] القيادي في حماس محمد   [من ناحية أخرى نفى القدومي ما ذكره        
غة منظمة التحريـر الفلـسطينية      اجتماع لجنة شكلت بعد اجتماعات القاهرة لدراسة إعادة تشكيل أو صيا          

 /ر، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية هي التي ألغت االتفاق الذي عقد فـي آذا             ٢٠٠٥بناء على اتفاق تم عام      
وأوضح أن موقف السلطة ذاك عائد للخالفات بينها وبين حماس في غزة والتي لم              . مارس من ذلك العام   

 معناه دخول أوسـلو واالعتـراف بالـشروط         ،ب رأيه  حس ،يكن عليها أن تدخل االنتخابات، ألن دخولها      
وقـال بمـا أن     .  وهي االعتراف بها وباالتفاقات المعقودة ووقف المقاومة       "إسرائيل"الثالثة التي تضعها    

حركة حماس ترفض هذه االعترافات بينما تقرها السلطة فقد أصبح هناك خالف بينهما ألن عدم اعتراف                
  .فلسطينيةحماس يمنعها من دخول السلطة ال

 ١/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت
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  "انتخابات حرة" بناء منظمة التحرير عبر إلعادةدعو ي " الوطني الفلسطينيالمؤتمر" .٤
 نظمة التحريـر الفلـسطينية     إعادة بناء م   إلى دعت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني         :عمان

عضاء المجلس الوطني على أساس الحقوق       سياسي وتنظيمي عبر انتخابات حرة أل      -على أساس وطني    
  .  جبهة متحدة كمرجعية لفصائل المقاومة الفلسطينيةوإقامة. والثوابت الوطنية

نـسخة عنـه إن     " الدستور"وأكدت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني في بيان صحفي تلقت            
ف واضح لألخوة في حركـة فـتح وبقيـة          المرحلة تتطلب االرتقاء بالمسؤولية التاريخية من خالل موق       

فصائل المنظمة وكل الحريصين من أجل أخذ خطوات جادة إلعادة االعتبار للمنظمة ودورها الـوطني،               
 تمثيل المنظمة يتطلب الحفاظ على الثوابت الوطنية والتمسك بالميثاق الـوطني وبرنـامج             أنمشددة على   

صير واالرتقاء بإنجازات المقاومة التـي تحققـت فـي          اإلجماع الوطني في التحرير والعودة وتقرير الم      
  . الميدان وحالة النهوض العام للقضية الفلسطينية

لى أن المرجعية الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تنطلق من إرادة شعبنا وفـصائله المقاومـة               إ وأشارت
تحقيـق أهـداف    لمواجهة برنامج التصفية والحفاظ على حالة النهوض واالنجـازات للمقاومـة حتـى              

وطموحات شعبنا ومن أجل إعادة بناء منظمة التحرير على أساس وطني سياسي وتنظيمي يعيد االعتبار               
  .للمنظمة ودورها الوطني والتاريخي من أجل تحقيق أهداف شعبنا

  ٢/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  التهديدات اإلسرائيليةالحكومة المقالة تدين  .٥

 الحكومـة  أن.) ب.ف.أ( وضياء الكحلوت،  غزةمراسلها في    نقالً عن    ٢/٢/٢٠٠٩العرب، قطر،   نشرت  
الفلسطينية المقالة في غزة اعتبرت أمس األحد أن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمـرت               

" بالعدوانيـة "على إطالق الصواريخ الفلسطينية يتـسم       " غير متكافئ " سترد بشكل    "إسرائيل"الذي أكد أن    
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالـة   .ود المصرية لتثبيت التهدئة  الجه" تخريب"ويهدف إلى   
تستنكر التصريحات العدوانية لكل من إيهود أولمرت وتسيفي ليفني التي يهددان بهما قطاع             "إن الحكومة   

االدعاءات بسقوط صواريخ محاولة إليجاد مبررات واهية لتصعيد عـدوانها ضـد            "وأضاف أن   ". غزة
 الفلسطيني ولتخريب الجهود المصرية لتثبيت التهدئة وممارسة الضغوط على الشعب الفلـسطيني             الشعب

  ". للقبول باإلمالءات والشروط اإلسرائيلية
ال "طاهر النونو شدد على أنه       أن    فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢/٢/٢٠٠٩الحياة،  وأضافت  

  ". انتخابية بحتة على حساب الدم الفلسطينيافألهد التي تأتي اإلسرائيليةصحة لالدعاءات 
، " احترام التوافق الوطني والقرار الجماعي في خصوص أي تداعيات ميدانيـة           إلىجميع الفصائل   "ودعا  

  . ضرورة التزام قرار وقف النارإلى إشارةفي 
  
   قبل الخميسبلغ الوفود المتواجدة في غزة بالمغادرةتمصر : الحكومة المقالة .٦

، إن  أمـس قال مصدر أمني في الحكومة الفلـسطينية المقالـة           :.)أ.ب.د(،  جمال إبراهيم  - غزة، عمان 
السلطات المصرية أبلغت الوفود العربية واألجنبية الموجودة في قطاع غزة عبر سفاراتها في القـاهرة،               

نيـة أن    وكالة األنباء األلما   إلىوأوضح المصدر في تصريح      .بضرورة المغادرة قبل الخامس من فبراير     
الجانب المصري منع الوفود األجنبية الموجودة في القاهرة من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح البري،                

ولم يقدم المصدر مزيداً من التفاصيل، لكنـه         .وفقاً التصاالت أجرتها تلك الوفود مع المسؤولين في غزة        
  .تح معبر رفح رسمياًأشار إلى أن ذلك قد يندرج ضمن انتظار التوصل التفاق تهدئة يتضمن ف

وأجلت واشنطن من خالل سفاراتها في كل من عمان والقدس وتل أبيب، مئات األميـركيين ومـواطني                 
وكشف تقرير منشور على موقع إعالمـي تـابع         . البلدان األخرى وعائالتهم من قطاع غزة إلى األردن       
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 إلى المـسؤول اإلعالمـي فـي        ونسب التقرير  . أن العملية استغرقت يومين    األميركيةلوزارة الخارجية   
 ١٢٠إن الواليات المتحـدة سـاعدت فـي إجـالء      ": السفارة األميركية في تل أبيب ستيوارت تاتل قوله       

 ٢٠٠٩ ينـاير    / كانون الثـاني   ٢٢ و ٢١أميركيا من الفلسطينيين حاملي الجنسية المزدوجة خالل يومي         
 ."ائالتهمباإلضافة إلى عدة مئات من مواطني البلدان األخرى وأفراد ع

  ٢/٢/٢٠٠٩االتحاد، اإلمارات، 
  
   تدينان استمرار االستيطانالسلطةمنظمة التحرير و .٧

قال وزير التخطيط والعمل في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سمير عبـد             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 دعم عمليـة الـسالم       مصداقيتهم في  أوباماحتى تثبت اإلدارة األمريكية الجديدة والرئيس       " الخليج "ـاهللا ل 

واتهـم عبـد اهللا      ".يجب أن يواجهوا االستيطان ووقف التمرد اإلسرائيلي على اإلرادة والقانون الـدولي           
بالعمل على إعطاء زخم كبير لالستيطان خالل السنوات األخيرة من اجل إحباط عملية السالم              " إسرائيل"

 يكتفي بالكالم المعسول فـي مطالبـه بوقـف          وإقامة الدولة الفلسطينية، وقال بعد رحيل بوش الذي كان        
  .االستيطان، فان اإلدارة الجديدة مطالبة بقرارات حاسمة

للقدس بأنـه   " معاليه ادوميم "لضم مستوطنة   " إسرائيل"مصطفى البرغوثي سعي    النائب  من جهته، اعتبر    
يه ادومـيم وإقامـة     إن أعمال البناء قرب معال    "وقال   .تواصل توسيع االستيطان  " إسرائيل"دليل على أن    

مستوطنة جديدة هناك هي الضربة األخيرة لشطر الضفة إلى جزئين وتحويلها إلى كانتونات ومعازل، ما               
وأشار البرغوثي إلى التقرير األخير لحركة السالم اإلسرائيلية الذي أشار           .يؤكد انه ال معنى للمفاوضات    

" هـآرتس "، وما كشفت عنـه صـحيفة        %٦٠ ازدادت بنسبة    ٢٠٠٨إلى أن النشاطات االستيطانية خالل      
  التي تهـدف إلـى       E1العبرية، من تواصل عمليات البنى التحتية وشق شبكة شوارع واسعة في منطقة           

  ".فرض وقائع على األرض وفصل القدس كليا عن باقي أجزاء الضفة
قدسـة، وقالـت إن     ودانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة الجديدة بحق المدينـة الم           

استمرار السياسات العدوانية يدحض أكاذيب الحكومة اإلسرائيلية، ويضع المجتمع الدولي وفـي مقدمتـه              
" بـازار "واعتبـرت المنظمـة أن       .اإلدارة األمريكية أمام امتحان قدرة على اإليفاء بالتزاماتها وتعهداتها        

ة رصـيده الـشعبي علـى حـساب الـشعب           المزايدات االنتخابية اإلسرائيلية، ومحاولة كل طرف زياد      
  .الفلسطيني وحقوقه المسلم بها دولياً، يقضي على إمكانية عملية سياسية ذات جدوى

  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  االحتالل استغل الحرب وصعد ضد األسرى: الحكومة المقالة .٨

ـ            : رائد الفي  -غزة   ة، إدارة  اتهمت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومـة الفلـسطينية المقال
مصلحة السجون اإلسرائيلية باستغالل ظروف الحرب على غزة وانشغال وسائل اإلعـالم فـي تغطيـة                

وقال مدير اإلعالم في الوزارة رياض      .  ألف أسير  ١١العدوان لتصعيد إجراءاتها وانتهاكاتها ضد حقوق       
اضـح، حيـث منعـت      إن إدارة السجون كانت تعامل األسرى أثناء فترة الحرب بشكل عدائي و           "األشقر  

الزيارات وضيقت الخناق عليهم، ومنعت األسرى المرضى من العالج، وعزلت العديد فـي الزنـازين               
األسـرى  "وأضاف األشقر أن مصلحة السجون حرمت        ".االنفرادية، ونقلت العشرات إلى سجون أخرى     

السجون كثفت من محاوالتها    إدارة  "، وتابع إن    "من أموال الكنتين، األمر الذي أدى إلى ضائقة مالية كبيرة         
يرفضون التعاطي معه مهما كلف األمر من       "، الفتاً إلى أن األسرى      "لفرض الزي البرتقالي على األسرى    

  قامت بسحب األواني الزجاجية والمالعق من أقسام األسيرات، بمـا          "وأضاف أن إدارة السجون      ".تصعيد
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يم الشراب لطفلها الرضيع يوسف، كما منعت أسيرات        فيها الكأس الذي تستخدمه األسيرة فاطمة الزق لتقد       
  ".غزة األربعة من االتصال الهاتفي بذويهن لالطمئنان عليهم أثناء العدوان

  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "جرائم الحرب"لجنة حكومية لتوثيق : غزة .٩

رت عملهـا   ، إنها باش  "توثيق" قالت اللجنة المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين          :غزة
 بارتكاب جرائم حرب فـي العـدوان        اإلسرائيليينفي جمع األدلة التي تدين القادة السياسيين والعسكريين         

قامـت  "خيراً بقرار من الحكومة المقالـة، أنهـا         أوأضافت اللجنة التي تشكلت     .  على قطاع غزة   األخير
 كالً من مركز الميزان لحقـوق       بزيارات ميدانية إلى مراكز حقوق اإلنسان العاملة في قطاع غزة شملت          

اإلنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان للبحث في سبل التعاون والتواصل بين اللجنـة والمراكـز               
 بهدف الوصول إلى نتائج ايجابية فـي  اإلسرائيليينالحقوقية من اجل دعم قضية محاكمة مجرمي الحرب       

  ".هذه القضية
  ٢/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
 رفض أي وقف النار من دون رفع الحصارن: مشعل من طهران .١٠

 رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل االحد خالل زيارته اليران، :ا ف ب -طهران 
 ان مشعلوقال  .مع اسرائيل من دون رفع الحصار عن قطاع غزة" اي وقف دائم إلطالق النار"
ه ما دام االحتالل مستمرا فان وقفا دائما الطالق المقاومة ترفض وقفا دائما الطالق النار مع اسرائيل الن"

  .حماس" اولويات"وأكد مشعل ان انهاء الحصار االسرائيلي وفتح المعابر من  ".النار ال معنى له
وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة االنباء االيرانية الرسمية خالل مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية 

لويات المقاومة ونحن نعتبر انه ما دام الحصار مستمرا فالعدوان هذه احدى او"االيراني منوشهر متكي 
ووصل مشعل الى طهران االحد الجراء محادثات مع كبار المسؤولين االيرانيين  ".االسرائيلي مستمر

 .خصوصا الرئيس محمود احمدي نجاد ويلقي محاضرة في جامعة طهران وكلمة امام مجلس الشورى
  ٢/٢/٢٠٠٩الغد، 

 
   مصر بموافقتها على تهدئة مؤقتة لقاء رفع الحصار وفتح المعابرحماس تبلغ .١١

يصل " حماس" من حركة    اًوفد، أن   القاهرةعن جيهان الحسيني مراسلتها من       ٢/٢/٢٠٠٩الحياة،  ذكرت  
. إلى القاهرة اليوم قادما من دمشق حامالً معه رد الحركة النهائي على اتفاق التهدئة الذي طرحته مـصر          

قادمون الى القاهرة برد متكامل يتضمن موقف الحركة مـن كـل            ": "الحياة" الحركة لـ    وقال قيادي في  
، "القضايا، وعلى رأسها التهدئة وتشغيل المعابر وصفقة الجندي االسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت             

الـب  موضحاً أن الحركة جاهزة إلبرام الصفقة في أي وقت إذا ما كان موقف إسرائيل ايجابي تجاه مط                
هذه القضية علـى أجنـدة      "وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، قال المصدر إن        . الحركة في هذا الصدد   
  ".محادثاتنا مع المصريين

مستعدون لتهدئة تتضمن ": "الحياة"، ممثلها في لبنان أسامة حمدان لـ "حماس"من جانبه، قال القيادي في 
، مشددا "قابل تشغيل كل المعابر بما فيها معبر رفحوقفاً إلطالق النار و وقف اطالق الصواريخ في م

  .على أن التهدئة يجب أن تكون شاملة ومرتبطة بكسر الحصار
طرحنا تهدئة لمدة عام والسقف الزمني ليس بالنقطة الخالفية : "وعلى صعيد السقف الزمني للتهدئة، قال

 على سبيل المثال، لكن شرطنا أن  شهرا١٤ًمستعدون إلظهار مرونة والقبول بتهدئة سقفها ... الحادة
  ".تشمل التهدئة غزة والضفة وتتضمن تشغيل كل المعابر، هذا ما سنطرحه، المهم أن يقبلوا به
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إطالقه لن يتم إال وفق االستجابة لمتطلبات هذه الصفقة، وهي : "وعلى صعيد إطالق شاليت، أجاب
لوزراء والبرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين إطالق ألف أسير فلسطيني، وكذلك جميع النساء واألطفال وا

  ".في السجون اإلسرائيلية
 اسم الذين تعتبر أياديهم ملطخة بالدماء وتشترط ترحيلهم ٣٠٠وعما أبدته اسرائيل من مرونة تجاه الـ

نتمسك بضرورة أن يكون : "الى غزة أو خارج االراضي الفلسطينية كي يتم االفراج عنهم، قال حمدان
هم ابطال محكومون بمؤبدات، على رأس القائمة التي سيتم االفراج عنها، ونؤكد ضرورة أن هؤالء، و

نسعى الى : "، مضيفاً"يعود كل منهم إلى بيته، وال نقبل بمسألة الترحيل سواء الى غزة او خارج الوطن
حيل أي إعادة أكبر عدد من الفلسطينيين الى ديارهم وفي وطنهم، وال نقبل على االطالق بقضية تر

  ".فلسطيني
كالً من عضوي المكتب السياسي عماد العلمي ومحمد نصر والقياديين جمال ابو " حماس"ويضم وفد 

هاشم وصالح البردويل وأيمن طه الذي وصل القاهرة أول من أمس قادماً من غزة، ويفترض أن يلتقي 
كما وصل .  اتفاق التهدئةالوفد غداً رئيس المخابرات عمر سليمان إلبالغ مصر بموقف الحركة تجاه

الرئيس محمود عباس إلى القاهرة أمس للقاء الرئيس حسني مبارك اليوم لبحث التهدئة مع اإلسرائيليين 
  .والمصالحة الفلسطينية

إن يوم االثنين سيكون حاسما " فرانس برس"إلى ذلك، قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لوكالة 
. لدائرة في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية في شأن التهدئة والحوار الفلسطينيفي ما يتعلق بالمفاوضات ا

لغاية اآلن لم يحدث اي اختراق جوهري في ما يخص التهدئة والحوار، لكن اعتقد ان االثنين : "واضاف
هما التهدئة مع االحتالل والحوار الذي ... سيكون حاسما، وحماس ستقدم اجابة عن مسألتين محددتين

  ".قود الى حكومة توافق وطني فلسطينيي
محمد حماس  عضو المكتب السياسي في     ، أن   عمان عن نادية سعدالدين من    ٢/٢/٢٠٠٩الغد،  وأضافت  

أي اتفاق ال يتضمن صيغة لكسر الحصار وفتح المعابر في قطاع غزة، معنـاه بـأن                "على أن   أكد  نزال  
  ".وح حالياً تهدئة لمدة عامالمطر"، موضحاً بأن "األمور ستعود إلى نقطة البداية

مصر أبلغت وفد الحركة بماذا يريد الجانب اإلسرائيلي، كما أبلغ وفد "من دمشق إن " الغد"وقال نزال لـ
رفض حماس طلباً إسرائيلياً بالحصول على تعهد بعدم "، مؤكداً على "حماس القاهرة بماذا تريد الحركة

  ".تهريب السالح
تتحدث عن تهدئة لفترة زمنية محدودة وليس كما يريدها الجانب اإلسرائيلي الحركة "وأشار نزال إلى أن 

المقاومة الفلسطينية ستبقى "، مؤكداً على أن "مفتوحة وغير مقيدة، وهو األمر الذي رفضته حماس
مستمرة وال يمكن تحييدها، خاصة بعد االنتصار الكبير الذي حققته في مواجهة عدوان قوات االحتالل 

 ".  ععلى القطا
حماس أبلغت مصر بأنه ال يمكن الربط بين اإلفراج عن الجندي شاليط وموضوع فتح المعابر "وقال إن 
 ".في القطاع

صحة ما تردد مؤخراً من موافقة حماس على المبادرة المصرية أو موافقتها على الشروط "ونفى نزال 
اولة لخلط األوراق وإرباك األجواء إشاعات غير صحيحة، يقصد منها مح"، معتبراً بأنها "اإلسرائيلية
  ".السياسية

  
  خالل أيام إنشاء مرجعية فلسطينيةخطوات محددة وآليات عملية لترجمة دعوة مشعل: نزال .١٢

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال إن األيام القليلة :  نادية سعد الدين–عمان 
مة اعالن رئيس الحركة خالد مشعل عن ايجاد بديل المقبلة ستشهد خطوات محددة وآليات عملية لترج

  .عن منظمة التحرير الفلسطينية إلى واقع عملي
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مشعل هو القائد المسؤول في الحركة وبالتالي فإنه يعبر عن الموقف والتوجه العام والرسمي "وأكد أن 
  ".األساس للحركة وليس عن رأي شخصي

 آخر يصدر من داخل الحركة ويختلف عن مسار هذا أي رأي"من دمشق على أن " الغد" وشدد نزال لـ
  ".الموقف والتوجه العام لحماس فإنه يعبر عن رأيه الشخصي فقط وليس عن رأي حماس

منظمة التحرير ليست مقدسة وإنما هي إطار تمثيلي معين إذا لم يحقق مصلحة الشعب "وقال إن 
لحديث عنه مؤخراً ال يشكل بديالً عن المنظمة االطار الذي تم ا"، موضحاً بأن "الفلسطيني فال نتمسك به

  ".وإنما سيضم قوى خارج منظمة التحرير
تلك القوى ال تتمثل فقط في حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وإنما هناك فصائل وقوى "وأشار إلى أن 

 العامة،  القيادة–أخرى غير ممثلة وال موجودة في منظمة التحرير، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
  ".والصاعقة ولجان المقاومة الشعبية وشخصيات مستقلة

  ٢/٢/٢٠٠٩الغد، 
 

  ٢٠٠٥ ستخضع لترتيبات اتفاق فبراير/  شباط٥فتح معبر رفح بعد ل مبادرة: مسؤول بفتح .١٣
قال النائب اشرف جمعة عضو وفد حركة فتح للحوار الذي اجـرى قبـل ايـام    : غزة ـ اشرف الهور 

نتوقع ان تبدأ التهدئة يوم الخامس من هذا الـشهر،          " "القدس العربي "ريين لـ   حوارات مع الوسطاء المص   
 ".خاصة بعد ان ابدت الفصائل جميعا، رغم عملية التسويف من البعض موافقتها على الخطة المـصرية               

عند المسؤولين في مصر البرام هذه التهدئـة، الفتـا الـى ان             " لمس جدية كبيرة  "واشار جمعة الى انه     
لذلك هم مهتمون بانهاء جميع الملفـات       "، وقال   "يخشون من خطر ما يهدد القضية الفلسطينية      "ن  المصريي

  ".بما فيها التهدئة والمعابر والحوار الداخلي
وذكر ان الملفات الفلسطينية ستتم معالجتها بالترتيب، الفتا الى انها ستبدأ بالتهدئة، ثم المصالحة، ومن ثم                

ول في حركة فتح ان عملية فتح معبر رفح بعد الخامس من الشهر الجاري              واكد مسؤ  .اعادة اعمار غزة  
، التي تنص على تولي الحرس الرئاسي المسؤولية فيه، مع وجـود            ٢٠٠٥ستخضع لترتيبات اتفاق العام     

مراقبين اوروبيين، الفتا الى ان المبادرة المصرية تنص على ذلك وان حماس اعلنت موافقتها على هـذا                 
ذا المسؤول اوضح ان مندوبا عن حركة حماس سيتواجد على المعبر بهدف التنـسيق الـى            لكن ه  .االمر

  .حين االتفاق على انهاء الخالف الداخلي وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
  ٢/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
       عبر ميتشيل   " إسرائيل"جديدة مع " صفقة"حماس تتهم عباس بعقد  .١٤

هناك معلومـات تـشير     " حمدان في تصريح لقناة الجزيرة مساء األحد إن          قال ممثل الحركة بلبنان أسامة    
مع إسرائيل عبـر    " من خالل صفقة سياسية   ) محمود عباس (إلى وجود محاولة الستنقاذ وضع أبو مازن        

  .جورج ميتشيل موفد الرئيس األميركي باراك أوباما إلى المنطقة
يتشيل الذي يزور المنطقة حاليـا، قـدم للجانـب           أن م  -نقال عما قال إنها بعض األوساط     –وأكد حمدان   

الفلسطيني عرضا من إسرائيل لحل سياسي يكون مخرجا من مأزق أنابوليس ومأزق التفاوض الذي لـم                
  ".يقدم فيه اإلسرائيليون أي شيء

من السابق ألوانه الحديث عن تفاصيل هذا العرض، لكن بعضها يبدو أنـه يمـس القـدس                 "وأضاف أنه   
يبدو أنه حريص على الحـصول      "، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني       "سيادة الفلسطينية عليها  ومكانتها وال 

  ".على ضوء أخضر عربي ليوافق على هذا العرض
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وبخصوص الحوار الوطني الفلسطيني، قال حمدان إنه ليس هناك حتى اآلن أي جلسات مقررة، مـضيفا                
 -ومنها حماس - الجاري لكن بعض الفصائل       من الشهر  ٢٢أن مصر اقترحت أن تبدأ هذه الجلسات في         

  .لم توافق بعد على هذا الموعد
عندما يضع عباس شرطا جديدا للحوار فهذا يفضح عدم رغبته في إنجاحه، وعندما يقـول               "وأوضح أنه   

 على اتفاق القاهرة من أجـل       ٢٠٠٥إن المطلوب هو االعتراف بمنظمة التحرير ينسى أننا وقعنا في عام            
  ".لمنظمةإعادة بناء ا
الهدف "، وأن   "المنظمة بظرفها وتشكيلتها الحاليين وواقعها الراهن ال تمثل الشعب الفلسطيني         "واعتبر أن   

  ".من إعادة بنائها أن تكون إطارا جامعا للفلسطينيين
ليست فاعلة وال عاملة، بما في ذلك لجنتها التنفيذية ومجلـسها           "وأشار حمدان إلى أن مؤسسات المنظمة       

 وتسببت في تـدهور     ١٩٨٨تورطت في مغامرات سياسية عديدة منذ عام        "، مضيفا أن المنظمة     "الوطني
  ".القضية الفلسطينية

عكس حجم األزمـة التـي يعيـشها        "ومن جهته قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن خطاب عباس            
لمـصالحة  ضرب بعرض الحائط كل جهود ا     "، وشدد على أن هذا الخطاب       "الرئيس وفشل جميع خيارته   

  ".الوطنية الفلسطينية
فشل كل خياراته البتزاز حركة حماس وتشويه مواقفهـا         "واعتبر برهوم أن تصريحات عباس دليل على        

  ".عمق األزمة التي يعاني منها بعد انتهاء واليته"، وعلى "ومواقف المقاومة الفلسطينية
إجهاض لكل الجهـود الراميـة      "س  وأكد في تصريح صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن ما قاله عبا            

  ".ضربة حقيقية للجهود المصرية والعربية المبذولة في هذا االتجاه"، و"إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني
  ٢/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
   تفعيل وبناء مؤسساتهاإعادة إلى وأدعومنظمة هي المرجعية الوحيدة لشعبنا ال: سعدات .١٥

ت االمين العام للجبهة الشعبية القوى والفصائل لتتويج حلقـات الـصمود          دعا االسير احمد سعدا    :رام اهللا 
الفلسطيني الذي تحقق على ارض غزة بتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيـت الـداخلي لتحويـل هـذا                  

 بتكـريس   اإلجرامية السياسية لحرب االحتالل     األهداف أهمالصمود النوعي الى انتصار عبر افشال احد        
 وفي المقدمة منها    واإلسرائيلية األميركيةطيني كحالة مستدامة وكجوهر للمشاريع السياسية       االنقسام الفلس 

  .خارطة الطريق
واكد سعدات ان منظمة التحرير هي المرجعية الفلسطينية الوحيدة وهي الكيان السياسي والممثل الشرعي              

عادة بناء مؤسساتها بمـشاركة     والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده داعيا للمضي قدما في خطوات تفعيل وإ           
كافة القوى والفعاليات لمواصلة معركة شعبنا على طريق تحقيق كامل اهدافه وحقوقه الوطنيـة التـي ال              

  .تنازل عنها
وقـال حرقـت القنابـل    . وحث االسير سعدات الجميع على استخالص الدروس والعبر من انتصار غزة 

رحت وبشكل موضوعي المقاومة كخيار اساسي يجـب        الفسفورية كل اوراق ملفات مشاريع التسوية وط      
ان يتمركز حولها المشروع السياسي النضالي الدارة الصراع مع االحتالل وما يرتبط بذلك مـن بنـاء                 
 البيت الفلسطيني الداخلي والوحدة الوطنية صمام االمان وركيزة شعبنا في معركته المتواصلة مع االحتال

 ٢/٢/٢٠٠٩.الحياة الجديدة
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٣٣٣:         العدد       ٢/٢/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

  إصالح منظمة التحرير المدخل الوحيد لمواجهة النظرة اإلنكارية لها: الدة جرارخ .١٦
قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة  : رام اهللا
 لها من  يتهددها خطران، خطر النظرة االستخدامية المجردة" أن منظمة التحرير الفلسطينية  جرار،

  ".هة، وخطر إنكار شرعيتها التمثيلية للشعب الفلسطيني من جهة أخرىج
حنظلة "و شددت جرار في على موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالل ندوة عامة نظمها مركز 

منظمة التحرير الفلسطينية هي جبهة وطنية "في قرية صفا شمال الضفة الغربية المحتلة على أن " الثقافي
ن يكون لها برنامجها السياسي الوطني، وأن تضم في صفوفها كافة القوى السياسية عريضة يجب أ

  ". الفلسطينية، باعتبارها شرط رئيسي تتطلبه مرحلة التحرر الوطني
إلى ضرورة الشروع بخطوات عملية تستهدف إصالح وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، "ودعت 

 نظرة حركة فتح االستخدامية، أو نظرة حركة حماس للخروج من النظرتين السائدتين لها، سواء
    .بحسب تعبيرها" اإلنكارية

  ١/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  الوحدة الوطنية هي صمام األمان وضمان حماية النصر: الشعبية في ذكرى رحيل حبش .١٧

أقامة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس مهرجاناً، بمناسبة الذكرى األولى لرحيل : زينة برجاوي
 في بيروت،  قاعات قصر االونيسكو في،مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش

حيا وفي ختام المهرجان،  حضره عددا من الفاعليات الفلسطينية واللبنانية وممثلين عن دول أجنبية، 
ر في غزة هو  واعتبر أن الذي انتص، قائده الراحلمسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال

، الفتاً "فهو نص صريح مثل دمها وصمودها أقوى وأفصح من أن يعلن او ينكر"ارادة الشعب والمقاومة 
وأشار الى ان الوحدة الوطنية الفلسطينية . الى أن النصر هو في منع العدو من تحقيق أهدافه العسكرية

وار ومنظمة التحرير الفلسطينية هي هي صمام األمان وضمان حماية النصر، مؤكداً أن ال طريق إال الح
لنمتلك إرادة للحوار ال لنتحاور على الحوار، فطريقنا شاق وطويل : "وقال. انجاز كفاح الشعب الفلسطيني

 ". ونحتاج لكل طاقات الشعب الفلسطيني
 ٢/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
  نية لمنظمة التحرير من خالل استخدامها لاللتفاف على خيارات وطعباس أساء : الجهاد .١٨

تنصال وتهربـا  " حركة الجهاد انتقدت خطاب عباس وقالت إن فيه      ، أن ٢/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت ذكرت  
أساء لمنظمة  "وقال الناطق باسم الحركة داود شهاب إن عباس         ". من استحقاقات وأولويات فلسطينية هامة    

 إلى وحـدة الـصف      التحرير الفلسطينية من خالل استخدامها لاللتفاف على خيارات وطنية هامة تفضي          
  ".وبناء وصيانة المنظمة

ن هنـاك   قالت، في بيان،    ،  " الجهاد اإلسالمي " حركة   ، أن غزة من   ٢٧/١/٢٠٠٩قدس برس،    وأضافت
فيتو فلسطيني وعربي يمنع إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح إطاراً جامعـاً لكـل الـشعب                 "

  .ظمة مغيبة بالكامل، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه المن"الفلسطيني
أن منظمة التحرير مغيبة تماماً والبد من أخذ زمام المبـادرة والبحـث فـي تـشكيل                 "وأضافت الحركة   

  ".مرجعية تبدأ بقوى المقاومة وكل من يؤمن بخيارها من هيئات ومؤسسات وأفراد
ح ملفها وإعادة بنائها    تهديداً لمنظمة التحرير فليبادر بفت    ) لخالد مشعل (ومن يرى في هذه الدعوة      "وتابعت  

  ".٢٠٠٥مايو /وفق ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة الموقع في أيار
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   تقصف مجددا منطقة األنفاق وموقعا تابعا لحماس"إسرائيل" .١٩
 نفذت إسرائيل تهديداتها وقصفت األحد مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة حيـث أعلنـت                 :غزة

 قصفت هدفا امنيا في وسط قطاع غزة في ساعة متأخرة مساء األحـد دون           الحركة ان طائرات اسرائيلية   
  .وقوع ضحايا

قصفت موقعا للشرطة في النصيرات وسط       إسرائيلية    ١٦ شهود عيان فلسطينيون ان طائرات إف        وقال
قطاع غزة بصاروخين كما قصفت الطائرات االسرائيلية االنفاق على الحدود مع مصر بما ال يقل عـن                 

  .اريخسبعة صو
 صـاروخا وقذيفـة     ١٢فيما واعلن الجيش االسرائيلي ان نحـو        .وقالت حماس إن خمسة انفاق استهدفت     

  .مورتر اطلق من غزة االحد
لكن لم تعلن جماعـات      .وأعلن جناح تابع لكتائب شهداء االقصى مسؤوليته عن اطالق بعض الصواريخ          

 .أخرى مسؤوليتها عن إطالق باقي الصواريخ والقذائف
 ٢/٢/٢٠٠٩ العربي، القدس

  
 ي على أساس برنامج المقاومة حماس تحتفل بانتصار غزة وترحب بالحوار الداخل: لبنان .٢٠

، أمس، على مدرجات تتسع لخمسة آالف "وانتصرت غزة"أقامت حركة حماس مهرجانا تحت عنوان 
من مشاهد، وملعب يتسع ألكثر من ألفي كرسي، في المدينة الرياضية في بيروت، بحضور حشد 

 . الفاعليات السياسية الفلسطينية واللبنانية
" كشافة اإلسراء"وأحاط المسرح، الذي أقيم بين علمين فلسطينيين ضخمين، مئتان وخمسون فتى من 
 . يرتدون الثياب الخضراء، وافتتح المهرجان بالقرآن الكريم، والنشيدين اللبناني والفلسطيني

اإلسالمية شيكاً بمبلغ نصف مليون دوالر تم جمعه من في الجماعة " هيئة نصرة األقصى"وقدمت 
شيكاً بقيمة مليون وأحد عشر ألف " هيئة مناصرة الشعب الفلسطيني"تبرعات الشعب اللبناني، وقدمت 

دوالر، تم جمعه من تبرعات أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك مساهمةً من الشعبين في إعمار 
الفلسطينية لألناشيد، وضيف المهرجان " أمجاد"ان وصالت طويلة لفرقة وتخللت المهرج. قطاع غزة

 . القادم من األردن، الفنان عبد الفتاح عوينات
وألقى ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان، الكلمة الرئيسية والوحيدة، وتحدث عن النصر في غزة 

وأكد أن صبر .  مقاومة وجهادمعتبراً أنه يأتي في سياق نضال الشعب الفلسطيني، وفي سياق إرادة
 . الشعب أوصل إلى النصر، شاكراً كل من وقف إلى جانب غزة والشعب الفلسطيني

 . ، وطالب بتحشيد التحركات وتفعيل آليات محاكمة مجرمي الحرب"كل األحرار في هذا العالم"كما حيا 
أساس للوحدة الوطنية ورحب حمدان بالحوار الداخلي الفلسطيني وطالب بتبني برنامج المقاومة ك

كما طالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه دعا الذين دافعوا عنها أن يضغطوا . الفلسطينية
 . على الجهات التي ترفض بناءها، ويرفضون حتى إحياءها

ستطع من لم ي"ودعا العالم إلى المساهمة في إعمار غزة، رافضاً االبتزاز في التمويل والفتاً إلى أن 
ورأى أن التهدئة ال يمكن أن تستمر بدون رفع الحصار وفتح ". الدخول على دبابة لن يدخل على جرافة

أسرى "المعابر، وأن اإلفراج عن شاليت لن يكون مقــابل فتح المعابر، بل إن المعادلة الواضحة هي 
 . ه تحية خاصة إلى أهلهودعا إلى التعجيل في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، الذي وج". مقابل أسرى

 ٢/٢/٢٠٠٩السفير، 
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  دور الحركة بقيادة السلطة" اختطاف"مركزية فتح يبحثون ب أعضاء": القدس العربي" .٢١
" فـتح "من مصادر داخل حركة " القدس العربي"علمت  :رام اهللا ـ عمان ـ وليد عوض وبسام البدارين  

يبحثون في العاصمة االردنية عمان على هامش       رفيعة المستوى االحد بأن اعضاء من اللجنة المركزية س        
دور المركزيـة فـي قيـادة       " اختطاف"اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة         

  .في القيادة الفلسطينية" التيار المعتدل"السلطة الوطنية لصالح 
مان يجمعه بالرجل الثاني في     وامتنع الرئيس محمود عباس عن تنظيم لقاء خاص في العاصمة االردنية ع           

حركة فتح فاروق القدومي رغم تصادف وجودهما معا في االردن على هامش اجتماع المجلس الـوطني                
القـدس  "وابلغت مصادر فلـسطينية     .الفلسطيني الذي ضم االعضاء الموجودين في الساحة االردنية فقط        

 العالقة بين القطبين عبـاس والقـدومي        بأن اجواء الخالفات الفردية والشخصية ما زالت تحكم       " العربي
بالرغم من وجود منعطفات حرجة في تاريخ القضية الفلسطينية، وحسب هذه المصادر فشلت شخصيات              
فلسطينية وطنية بترتيب لقاء بين الرجلين ينطوي على مصالحة حقيقية او يناقش التداعيات الخطرة لمـا                

  .بعد حرب غزة االخيرة
اء في اللجنة المركزية منهم ابو ماهر غنيم ومحمد جهاد باالضافة لفاروق            واوضحت المصادر بأن اعض   

القدومي واحمد قريع واللواء نصر يوسف سيبحثون في عمان تهميش الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس               
باتخاذ القرارات المتعلقة بادارة الـسلطة دون الرجـوع         " تفرده"لدور اللجنة المركزية في قيادة السلطة و      

على حد قولهم، وذلك في اشارة الى رئيس حكومـة          " التيار االمريكي " بل مصادرة دورها لصالح      للجنة،
تسيير االعمال الفلسطينية سالم فياض وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبـد               

ا يطلقـون علـى     واشارت المصادر الى ان هناك انقساما داخل اللجنة المركزية لحركة فتح بين م            . ربه
نـسبة للـرئيس    " التيار العباسي "نسبة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات و      " التيار العرفاتي "انفسهم  

  .الفلسطيني محمود عباس
والمحت المصادر الى أن اعضاء التيار العرفاتي الذي يضم القدومي وقريع وابو ماهر غنـيم واللـواء                 

س دورا كبيرا للدكتور سالم فيـاض فـي ادارة شـؤون    نصر يوسف ومحمد جهاد يرفضون اعطاء عبا 
السلطة بعيدا عن اللجنة المركزية لحركة فتح، اضافة لرفضهم منح عباس دورا واضحا لعـضو اللجنـة                

  .التنفيذية ياسر عبد ربه القائم بمقام امين سر اللجنة على الساحة السياسية الفلسطينية
باقالة حكومة تسيير االعمال برئاسة فياض وابعاد ياسـر         وذكرت المصادر بأن ذلك التيار يطالب عباس        

عبد ربه عن الساحة السياسية الفلسطينية كخطوة اولى على صدق رغبته بالحوار الوطني مـع حركـة                 
  .حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم فتح وحماس وباقي فصائل العمل الوطني واالسالمي
 ٢/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
  تطالب بلجنة تحقيق عربية صد عناصرها بغزة و" جرائم"رتكاب تتهم حماس بافتح  .٢٢

 عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومحافظ بيت لحم صالح  اتهمطالب: يوسف الشايب –رام اهللا 
وقال إن حماس قتلت عددا من  ،بحق أبناء فتح في قطاع غزة" جرائم" حركة حماس بارتكاب التعمري

عربية تحقيق وطالب بتشكيل لجنة  .ين مثل بتر أطرافهم واعتقالهمعناصر فتح ومارست تعذيبا بحق آخر
 ".حتى يستطيع المواطن العربي معرفة حقيقة ما يجري هناك"

الذين "وأكد التعمري على خطورة ما تحدث به القيادي في حماس محمد نزال وأركان حركة حماس بأن 
مضاعفة، األولى تتمثل في قتل المواطنين ، معتبراً ذلك جريمة "قتلوا ليسوا أعضاء في فتح بل عمالء

  .والثانية تسيء لهم ولسمعتهم وأبنائهم على مدار سنوات ما يشكل ظلما مضاعفا وقهرا ألبناء فتح
 ٢/٢/٢٠٠٩الغد، 
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  نرحب بأي دور تركي يسهم في دعم القضية ووقف العدوان : أبو زهري .٢٣
م القضية القضية الفلسطينية والمساهمة في بالدور التركي في ما أسمته بدع" حماس"رحبت حركة  :دمشق

 من تطورات الصراع الفلسطيني ـ " مواقف تركيا المتميزة"وقف العدوان اإلسرائيلي، واعتبرت أن
  .االضطالع بهذا الدور اإلسرائيلي تعطيها الحق في

 ، بدور"قدس برس"، سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ "حماس"وأشاد المتحدث باسم حركة 
الفلسطينية، واعتبر التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب  تركيا بشأن القضية
اإلسرائيلية اليوم األحد عن أنه قادر على إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي " معاريف"أردوغان لصحيفة 

ي مساعدة القضية جلعاد شاليط وتحميله مسؤولية عرقلة جهوده إلسرائيل، تعبيراً عن رغبة تركية ف
  .الفلسطينية

 ١/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  أسرار معارك جبل الكاشف وآلية إطالق صواريخ القسام: تقرير .٢٤

جبل الكاشف ليس سوى تلة قد ال يزيد ارتفاعها عن مئتي متـر تقـع فـي                 إن  :  أبوطالب شبوب  -غزة  
ال يفصلها عن المواقع    الجانب الشرقي من منطقة شمال غزة بشكل عرضي موازٍ لطريق صالح الدين، و            

منطقـة  "اإلسرائيلية إال عدة مئات من المساحات المفتوحة والمكشوفة تماما والتي تعد في لغة العـسكر                
  ".ساقطة

يقول أحد السكان إن اإلسرائيليين تقدموا باتجاه جبل الكاشف ببطء شديد، وبعد أن ذاقوا األمـرين مـن                  
 اختاروا هذه المرة التخلي عن كل الطرق المعتادة وشـق           كمائن المقاومة المعتصمة بباطن األرض، فقد     

  .طريق جديد بواسطة الطائرات والدبابات
وبرغم كل اآلليات التي استعملت لغزو جبل الكاشف، فقد كان تقدم قوات االحتالل مكلفا للغايـة، وقـد                  

قـد تمكنـوا    " األلوية"و" القسام"بأن مقاتلي فصيله ومقاتلي     " سرايا القدس "حدثنا أحد القادة العسكريين في      
برغم كل ظروف الرقابة الجوية من التموضع جيدا في المنطقة، وفاجأوا القوات الغازية بكمـين ثالثـي                 
أحبط مخططهم وأرغمهم على التراجع، حيث ضرب المقاومون الوحدات المتقدمة بقسوة، وأطلقوا عليها             

فة، فيما تكفلت وحدات أخـرى باصـطياد        صواريخهم المضادة للدروع، وفجروا عددا من العبوات الناس       
  .عناصر المشاة

وفيما استغربنا من عدم تمكن قوات االحتالل من احتالل التلة المتمردة وتفضيلها االلتفاف حولهـا، فقـد                 
أن هذا السلوك جاء كنتيجة للمعارك السابقة التي خاضها المقاومون على قمة التلة،             " قسامي"أخبرنا مقاتل   

ليين متأكدين تماما من أنهم لو قاموا بأية عمليات على قمتها فسوف تكون النتيجة وبـاال                ما جعل اإلسرائي  
  .عليهم، ولذا فقد اكتفوا باالقتراب منها وصاموا عن تطوير هجومهم باتجاه داخل المخيم

مـا  عن الطريقة التي تمكنوا بها من خداع طائرات االستطالع، وفيما لم يكشف لنا ع             " القسام"سألنا مقاتل   
تقوم به فصائل أخرى، فقد باح لنا بأن الوحدات الخاصة لفصيله تظل أمنع ما يكـون مـن االصـطياد                    
الجوي، وذلك لحسن تدريبها وللزي الخاص الذي صمم بمقاييس ومواد معينة تمنع طائرات االسـتطالع               

  !من مالحظته
طـائرات  " حرثتهـا  "أما حول تمكن المقاومة من إطالق الصواريخ آلخر مرحلة مـن المنطقـة التـي              

، حيث طـورت    "كتائب القسام "اإلسرائيليين ودباباتهم فقد قال محدثنا إن نظام إطالق جديدا قد استخدمته            
التي ابتكرها الفيتناميون، مع إدخال تكتيك جديد عليها، فبعد         " حفَر عنق الزجاجة  "الكتائب فيما يبدو فكرة     

ة فرد المشاة من القصف الجوي والمدفعي وتتيح للفرد         أن كانت هذه الحفر تحفل بشكل شبه طولي لحماي        
إلـى  " حفر عنق الزجاجة  "على تحويل   " كتائب القسام "االختباء بأمان رغم الضربات المتعددة، فقد عملت        

تقنية إلطالق الصواريخ حيث حفر مقاتلوها ما يكفي من حفر خالل الفترة الماضية وأنزلوا بداخل كـل                 
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وغيرها، مع المحافظة على نسبة ميـل       " غراد"و" قسام"معدني المزود بصواريخ    منها ما يشبه البرميل ال    
وتم ربط شـبكة    ) ما يمنع سقوطه في مكان إطالقه     (معينة بحيث ينطلق الصاروخ بشكل مائل ال عمودي         

كان يمطـر البلـدات اإلسـرائيلية       " القسام"الصواريخ هذه بنظام إطالق يعمل بمؤقِّت زمني، وهكذا فإن          
 الجند بوجباته الصاروخية انطالقا من األرض التي يحتلونها افتراضا، فالحفر مخفاة بشكل جيد              وتجمعات

ومطلقو الصواريخ بعيدون جدا عن أماكن اإلطالق، وبعد كل تمشيط إسرائيلي يكون رد المقاومـة بمـا                 
 ".ناصر"و" صمود"و" قدس"و" غراد"يناسب الموقف من صواريخ 

  ٢/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  

   أنهت مشروعاً لربط المستوطنات بالضفة وعزل القدس"ائيلإسر" .٢٥
الحكومة أن اإلسرائيلية كشفت أمس،  »هآرتس«صحيفة ، أن الناصرة من ٢/٢/٢٠٠٩ الحياة، ذكرت

 مليون دوالر في إعداد البنى التحتية لتهيئة األرض ٥٠اإلسرائيلية استثمرت في العامين األخيرين مبلغ 
 ألف دونم في قرى العيزرية والزعيم ١٢على مساحة (» E1«ة المعروفة بـ لبناء حي جديد في المنطق

ويفصل تماماً شرق القدس عن رام اهللا وسائر » معاليه أدوميم«يرتبط بمستوطنة ) والطور والعيساوية
  .أنحاء الضفة الغربية، ما يحول دون التواصل الجغرافي بين أجزاء الدولة الفلسطينية

 وحدة سكنية جديدة تكمل ٣٥٠٠لبناء » معاليه أدوميم« لبلدية مستوطنة ويجري الحديث عن مخطط
. »وتحول دون تقسيم القدس أو فصل هذه المستوطنة عن المدينة«تواصل البناء بين المستوطنة والقدس 

بهدف فرض وقائع على األرض » E1«وأفادت الصحيفة أنه تم شق شبكة شوارع واسعة في منطقة 
  .باقي أجزاء الضفةوفصل القدس كليا عن 

تحت ضغط أميركي، » E1«وكانت إسرائيل اضطرت في السنوات األخيرة إلى وقف البناء في المنطقة 
الماضي محطة للشرطة، ويتبين اليوم أنه في األشهر األخيرة ) مايو(لكن الحكومة الحالية أقامت في أيار 

كما تم .  مليون دوالر٢٥مالي فاق أقيمت شبكة شوارع كبيرة وساحات ونقاط مراقبة وجسر بمبلغ إج
شق طريق التفافي يصل بين قريتي خزمة والزعيم شرق القدس لتنقالت سكانهما من دون المرور من 

  .»E1منطقة 
معاليه أدوميم «بالتأكيد أن » هآرتس«وزير الدفاع ايهود باراك على خبر » العمل«وعقّب مكتب زعيم 

الممر « هي E1وأضاف أن منطقة. »يل في أي اتفاق دائمهي جزء ال يتجزأ من القدس ودولة إسرائ
  .»الذي يصل معاليه أدوميم بالقدس، ومن الضروري أن تكون جزءا من الدولة

بنيامين نتانياهو أن األخير اتخذ في الماضي كرئيس للحكومة خطوات » ليكود«وجاء من مكتب زعيم 
يس السلطة الفلسطينية تقسيم القدس، فإن التزام وخالفاً لحزب كديما الذي تعهد لرئ«عدة من أجل القدس، 

  .»نتانياهو نحو سيادة المدينة تم إثباته باألفعال
وسائل إعـالم عبريـة     ، أن    رام اهللا   من سامي سعيد  عن مراسلها     ٢/٢/٢٠٠٩ العرب، قطر،    وأضافت

مـستقبلي،  ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل في أي سـالم          » معاليه أدوميم « أن   ،نقلت عن مكتب أولمرت   
  .وسيتم بحث كافة القضايا المتعلقة بذلك في إطار المفاوضات

  
   جديد"بنك أهداف" تتوعد برد مفرط للقوة بعد اطالق صواريخ من غزة وتعد بـ"إسرائيل" .٢٦

 في التنافس واالقادة االسرائيليون تسابق، أن فتحي صباح عن مراسلها غزة من ٢/٢/٢٠٠٩ الحياة، قالت
لمقاومتهم » ثمناً باهظاً« األكثر تشدداً وقدرة على جعل الفلسطيينين يدفعون على اظهار من منهم

في العاشر من الشهر ) البرلمان(االحتالل، وذلك كجزء من الحمالت االنتخابية النتخابات الكنيست 
وقال رئيس الحكومة ايهود اولمرت في أعقاب سقوط أربعة صواريخ محلية الصنع على النقب . الجاري
ونقلت . ي، إنه اصدر توجيهاته الى قوات االحتالل بأن تعد العدة للرد على تجدد اطالق الصواريخالغرب
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ان موقف المجلس الوزاري المصغر يقضي بالرد بمنتهى الصرامة على اي «االذاعة العبرية عنه قوله 
ن تعود اسرائيل ل«وأكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء االسبوعية صباح أمس أن . »هجوم صاروخي

  .»الى قواعد اللعبة التي تحاول منظمات االرهاب امالءها علينا
عدم االنتظار بل الرد بشدة «من جانبها، شددت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني على وجوب 

، في حين قال وزير الدفاع ايهود باراك إن اسرائيل »على اطالق الصواريخ على االراضي االسرائيلية
كنت ضد الوصول الى اتفاقات مع حركة حماس في «: وقالت ليفني. »لطريقة المالئمةبا«سترد 

الماضي، لذلك ال مبرر لالنتظار والرد يجب أن يكون فورياً وقاسياً وهذه الطريقة التي ستفهم منها 
  .»حماس أن طريقة تعاملنا مع االمور اختلفت

ربة اضافية، معتبراً أنه يجب العمل من تلقت ضربة مؤلمة، وستتلقى ض» حماس«واعتبر باراك أن 
وانتقد التصريحات االنفعالية والتصعيدية التي تصدر عن جهات عدة من أقطاب . منطلق المسؤولية

أدرك أننا في فترة انتخابات، لكننا نشهد موجة ثرثرة من أشخاص بعضهم «: السياسة اإلسرائيلية، وقال
عملنا في الماضي وسنعمل في المستقبل كلما تطلب . في حياتهلم يحمل السالح ولم يتخذ قراراً حقيقياً 

  .»األمر
يجب الرد على أي إطالق نار تجاه إسرائيل في «إيلي يشاي إنه » شاس«من جهته، قال رئيس حزب 

وانتقد اللجنة السياسية األمنية الثالثية  .»شكل فوري بهجوم جوي مكثف، وضرب آالف منازل المخربين
يمكنني أن أؤكد أنه إذا «: ، وأضاف»مداوالتها غريبة األطوار«بالقول إن ) ليفنياولمرت وباراك و(

  .»ردت إسرائيل كلما أطلقوا، سيتوقف اإلطالق
من الواضح أننا «: لكن وزير المال روني بار أون شكك في إنجازات الحرب التدميرية على غزة، وقال

  . » النارلم ننشد هذا المولود، حينما قررت الحكومة وقف إطالق
في الكنيست النائب غدعون ساعر عن اعتقاده بوجوب الرد فوراً وبشدة » ليكود«وأعرب رئيس كتلة 

على تجدد القصف الصاروخي واطالق قذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة النقب الغربي، معتبراً 
  .ة الردع االسرائيليةإنّما تؤدي الى تآكل هيب» ضبط النفس والتجلّد«أن عودة الحكومة الى سياسة 

على عمليات إطالق النار المتكررة من » الصارم«وطالبت أوساط اليمين االسرائيلي الحكومة بالرد 
أن سياسة التردد وضبط النفس التي «دانييل هرشكوفيتس » البيت اليهودي«ورأى رئيس حزب . القطاع

يعقوب كاتس فرأى » االتحاد الوطني«أما رئيس حزب . »تتبعها الحكومة من شأنها أن تفضي إلى كارثة
  .العتبارات انتخابية محضة» الرصاص المصبوب«ضرورة التحقيق في أسباب وقف عملية 

، أن  فلـسطين المحتلـة   من  سمير حمتو ووكاالت األنباء      عن مراسلها    ٢/٢/٢٠٠٩ الدستور،   وأضافت
 ال نهايـة لـه يعطـل        سنتصرف بحسب قواعد جديدة تضمن عدم جرنا الى فعل ورد فعل          "اولمرت قال   

اعطيت توجيهاتي للجيش بواسطة وزير الدفاع لتحضير       "واضاف  ". الحياة االعتيادية في جنوب إسرائيل    
نحن في فترة انتخابية ونسمع     "وقال  ". بحكمة ومسؤولية "وكان باراك دعا الى الرد       ".رد اسرائيلي مناسب  

يوما ولم يتخذوا قرارا حقيقيـا وهـم        مجموعة تصريحات من بعض االشخاص الذين لم يحملوا السالح          
  ".يزايدون اليوم

وقال وزير البنى التحتية االسرائيلي وعضو الحكومة االمنية المصغرة بنيامين بـن اليعـازر ان علـى                 
حددنا مجموعة من االثمان لكـل صـاروخ        "وصرح الذاعة الجيش    . حماس دفع ثمن كل صاروخ تطلقه     

ال يجب في اي حال من االحوال التـصرف         " وقال بن اليعازر     ".يطلق واالن على حماس ان تدفع الثمن      
  ".بحسب القواعد التي تفرضها علينا حماس

أولمرت لم يوضح متى يمكن ان يبدأ هجوما ، الى أن رام اهللا من ٢/٢/٢٠٠٩ الشرق األوسط، وأشارت
المقبل، ) طشبا( فبراير ٥، لكن مصادر إسرائيلية أوضحت ان اسرائيل قد تنتظر حتى  غزةعلى قطاع
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وهو موعد مقترح لتوقيع اتفاق وقف اطالق النار في القاهرة، فاذا وقعت الفصائل انتهى األمر، واذا لم 
 .توقع فان إسرائيل ستوجه ضربة اشد للحركة

في موسم االنتخابات يتحدث من لم يحملوا أبدا في «وقال » بالثرثارين«وأعاد باراك انتقاد من سماهم 
  .»يديهم وال يفهمون شيئا عن الظروف التي يجب أن نعمل في ظلهاحياتهم سالحا في أ

ووفقا . وأكد، أمس، مصدر امني رفيع أن إسرائيل لن تصمت طويالً على اطالق الصواريخ الفلسطينية
في غزة تمهيداً لعملية » بنك أهداف جديد«اإلسرائيلية، فإن الجيش يقوم اآلن بإعداد » معاريف«لصحيفة 

 . في القطاععسكرية محتملة
  
  يتوقعون حرباً جديدة على غزة" اإلسرائيليين"من % ٨٢: استطالع .٢٧

تتوقع حربا جديـدة    " اإلسرائيليين"كشف رأي جديد أن أغلبية ساحقة من        :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
ويرى استطالع كشف عنه خالل يـوم   .على قطاع غزة، فيما ترفض أغلبية نسبية اتفاق سالم مع سوريا       

يتوقعون عدوانا  " اإلسرائيليين"من  % ٨٢أن  " األمريكية"  اإلسرائيلية"سي نظمه أمس المعهد للعالقات      درا
  .منهم فقط ذلك% ١٢جديدا على حركة حماس في غضون العام أو العامين المقبلين فيما استبعد 

الي رئيسا  منهم وجود بنيامين نتانياهو رئيس المعارضة الح      % ٣٧وفي حال نشوب الحرب مجددا يفضل       
يفضلون تسيبي ليفنـي    % ١٥زعيم حزب العمل وزير الحرب إيهود براك و       % ٣٣للحكومة فيما يفضل    

  .زعيمة كاديما ووزيرة الخارجية
يتوقعون مواجهة بين الحكومـة     " رائيلييناإلس"من  % ٥٧وكشف استطالع رأي خالل اليوم الدراسي أن        

  .واإلدارة األمريكية الجديدة حول قضايا المفاوضات مع الفلسطينيين" اإلسرائيلية"
  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "إسرائيل"على تركيا احترام : ليفني .٢٨

إسرائيل وإعادة النظر في » احترام«دعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أردوغان إلى 
لدينا عالقات «وأكدت ليفني لإلذاعة الرسمية في إسرائيل أمس . قات تركيا مع كل من حماس وإيرانعال

استراتيجية هامة مع تركيا لذلك أتوقع من تركيا أن تظهر احتراما تجاه إسرائيل رغم التظاهرات في 
الممكن إصالح من «وتابعت ليفني . »والصور القاسية جدا التي عرضت حول غزة) في تركيا(الشوارع 
يجب التحاور، ووضع األمور على الطاولة، وأخذ المصالح المشتركة في االعتبار وأيضا . كل شيء
  . »االختالفات

. »حماس مثل إيران تشكالن مشكلة لجميع دول المنطقة«وشددت ليفني أيضا على ضرورة فهم أن 
ان أنقرة على عكس الكثير من تركيا، موضحة » لتبدل تموضع«وأسفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية 

يجب تذكر أنه بعدما تولت حماس السلطة «وتابعت . بلدان المنطقة ال ترى ان حماس وإيران مشكلة
لذلك نجد أنفسنا نتمتع بعالقة مهمة ولكن أيضا في خالف بشأن .. كانت تركيا أول دولة تدعوها لزيارتها

ورغم الصور الصعبة من غزة فان حماس هي . رغم المظاهرات بالشوارع.. كيفية التصرف إقليميا
  . »وأغلب الدول بالمنطقة بالشرق األوسط تدرك ذلك أكثر من األتراك. مشكلة الجميع

 ٢/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  مصوتين١٠بركة من الحاخام يوسيف مقابل كل : "شاس" .٢٩

تمكن من إقناع إن كل شخص ي» شاس«في إطار سعيها لتشجيع الناخبين للتصويت لها، قالت حركة 
عشرة إسرائيليين بالتصويت للحركة خالل االنتخابات التشريعية القادمة، سيحصل على تبريكة شخصية 

» معاريف«ونقلت النسخة العبرية لموقع صحيفة . من الزعيم الروحي للحركة الحاخام عوفاديا يوسيف
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ن اجتماعاً عقدته قيادة الحركة على الشبكة، القول إ» شاس«اإلسرائيلية على شبكة االنترنت عن موقع 
برئاسة زعيمها السياسي نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الحاخام ايلي يشاي مؤخراً 
تطرق الستعدادات الحركة لالنتخابات، حيث تم االتفاق على القيام بحملة كبيرة إلقناع المصوتين بتأييد 

» إسرائيل بيتنا«تها في ظل ارتفاع أسهم حزب شاس في ظل تخوف الحركة من امكانية انخفاض قو
  . لليهود الروس، بزعامة افيغدور ليبرمان

يذكر ). الحملة عشرة(أي » همفتساع عيسر«أطلقت على حملة التبريكات » شاس«وأشار الموقع الى أن 
 الماضي بأن كل من يصوت) كانون األول(أن الحاخام عوفاديا يوسيف كان قد أفتى في شهر ديسمبر 

  . »سيدخله الرب المرتبة الخامسة من جنة عدن«لحركته 
 ٢/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  الديمقراطي قرصنة إسرائيلية على الموقع اإللكتروني للتجمع الوطني .٣٠

قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن موقعه على اإلنترنت تعرض لعملية قرصنة مـن قبـل مـن                  
 صورة على صفحة الموقع الرئيـسية تحمـل مـضامين           حيث جرى تحميل  ، وصفهم بأوباش عنصريين  

  .مناهضة للحزب وتستهدف المفكر عزمي بشارة
اذهبوا إلى الجحـيم، اذهبـوا إلـى        "وباإلضافة إلى األعالم اإلسرائيلية فقد كتبت عدة عبارات، من بينها           

إلـى  " جماعته"كما كانت هناك عبارات تشير إلى بشارة وتصفه بالمعادي إلسرائيل، وتدعو             ".قطاع غزة 
  .الذهاب إلى قطاع غزة، وإلى حركة حماس، وإلى حزب اهللا

. وتعليقا على القرصنة، اعتبر رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلته البرلمانية النائـب د              
نتيجة مباشرة لمواقف التجمع المبدئية وسط أجواء موبـوءة تتفـاقم فيهـا             " أن ذلك يأتي     ،جمال زحالقة 

وأشار زحالقة أيضا إلى استمرار التحريض       ".صرية التي تحظى بإجماع صهيوني مباشر أو ضمني       العن
 ".قطعان العنصريين تعتدي على العرب في الشوارع، واآلن في مواقع اإلنترنـت           "على التجمع، قائال إن     

جر إليهـا مثلـه     على ليبرمان وأمثاله أن يفهموا أننا أهل البالد األصليون، ولم نهـا           "وقال زحالقة أيضا    
لنحصل على المواطنة، بل نحن هنا والدولة هي التي أتت إلينا، وبالتالي على الدولة أن تقدم لنا الـوالء                   

  ".وليس العكس
 ٢/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  والسياحة شبه متوقفة.. مخاوف أمنية إسرائيلية من تراجع التنسيق مع تركيا .٣١

عن قلقهم من إمكانية تدهور العالقات على صعد مختلفة أعرب مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون 
مع تركيا على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وتركز 

يحاول فرضها رجب طيب اردوغان، » مرحلة جديدة«وسائل االعالم االسرائيلية، على ما اعتبرته 
ط بين العالقات الثنائية بين بالده واسرائيل والتطورات في الصراع رئيس وزراء تركيا، وذلك بالرب

ليس فقط بسبب توتر » إسرائيل غاضبة«إن » يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة . االسرائيلي ـ العربي
األجواء في دافوس بين الرئيس اإلسرائيلي ورئيس الوزراء التركي، بل ايضا بسبب قيام تركيا بنشر 

. اتفي الذي أجراه بيريس بأردوغان، وفيه اعتذر االول للثاني حسب النص التركيفحوى االتصال اله
وقال االسرائيليون إن فحوى الحوار تم تضخيمه وان بيريس لم يستخدم كلمة آسف في المحادثة الهاتفية 

 .كما نشر في تركيا
ألمني والعسكري، وصفقات وتبدي المنظومة األمنية اإلسرائيلية، مخاوف من قيام تركيا بإلغاء التعاون ا

ولذلك فان عدة مداوالت في الفترة القريبة ستجري حول الموضوع بمشاركة الجيش ووزارة . سالح
إال ان هناك تقديرات متفائلة في المنظومة األمنية تفيد بأنه ما زال للجيش التركي . األمن والخارجية
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ويعرف مسؤولون إسرائيليون العالقة . ألزمةتأثير واسع على السياسة التركية وأن العالقات ستتجاوز ا
  . بين الجيشين التركي واإلسرائيلي بأنها ممتازة

لكن في المقابل، فانه على المستوى السياحي، ال يدور الحديث عن مخاوف، بل عن حقائق، إذ شهدت 
م إسرائيليون وبعد التوتر في دافوس قا. الفترة األخيرة شبه توقف تام في السياحة اإلسرائيلية لتركيا

وقال السفير االسرائيلي في أنقرة غابي ليفي في حديث مع االذاعة . كثيرون بإلغاء حجوزات لتركيا
وتوقع ليفي . االسرائيلية، ان التوتر بين البلدين انعكس سلباً على مجال السياحة االسرائيلية في تركيا

وقالت االذاعة االسرائيلية، انه طرأ  .التوترانخفاضاً في نسبة السياح االسرائيليين في تركيا على خلفية 
% ٥٠تراجع حاد على عدد السياح االسرائيليين المتوجهين الى تركيا خالل الشهر الماضي بحوالي 

وحسب االذاعة، فان حوالي نصف مليون اسرائيلي زاروا تركيا . مقابل نفس الشهر من العام الماضي
  . خالل العام الماضي
ي لم يالحظ في المرحلة الراهنة أي ضرر للعالقات التجارية بين تركيا وإسرائيل على في المقابل فان ليف

خلفية التوتر الراهن بين الدولتين، مشيرا الى ان التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل سجل خالل عام 
 ٨ك رقم  مليار دوالر، مشددا على ان تركيا تحولت الى الشري٣,٤ رقماً قياسياً حيث بلغ حجمه ٢٠٠٨

  . مع اسرائيل من ناحية حجم التبادل التجاري
  ٢/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  تساهل كراكاس أدى إلى تدنيس الكنيس: "إسرائيل" .٣٢

أدى إلى تدنيس « تساهل»، بـ«على أعلى مستوى»اتهمت إسرائيل أمس، السلطات الفنزويلية : ا ف ب
لدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على عدوانها الكنيس الرئيسي في كراكاس التي كانت قطعت عالقاتها ا

 شخصا دخلوا ليل الجمعة السبت الى الكنيس الرئيسي في كراكاس وأوثقوا الحراس ١٥وكان . على غزة
وقال رئيس الجمعية اليهودية في فنزويال الياس فراش . وخربوا المكان وكتبوا شعارات على الجدران

نشعر اننا نتعرض . الجو متوتر من حولنا. ال أبدا العتداء مماثللم تتعرض الجالية اليهودية في فنزوي»
 . «للتهديد والترهيب ولهجمات

على . ندين هذا الهجوم المعادي للسامية» وقال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ييغال بالمور
 لو ال تساهل مثل هذه االعمال ما كانت حصلت»، معتبرا ان «السلطات الفنزويلية فرض األمن والنظام

 . «على أعلى مستوى) الفنزويلية(السلطات 
 ٢/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
  مهربة لحماستقول أنها  تطالب قبرص بمصادرة أسلحة "إسرائيل" .٣٣

 أعلن مسؤول اسرائيلي أمس ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني طلبت من : أ ف ب- القدس المحتلة
وأكد المسؤول  .تن سفينة راسية في ميناء ليماسولالسلطات القبرصية مصادرة اسلحة قالت انها على م

الوزيرة طلبت خالل مكالمة هاتفية مع نظيرها القبرصي "لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان 
ونشرت صحف اسرائيلية معلومات مفادها ان السفينة  ".ماركوس كبريانو مصادرة شحنة تلك السفينة

وأعلنت  .صصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماستحمل شحنة من االسلحة االيرانية مخ
 .السلطات القبرصية الجمعة انها تحقق في السفينة

 ٢/٢/٢٠٠٩الغد، 
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  أكثر من مليوني دوالر لتعويض عائلة مصور بريطاني قتله االحتالل .٣٤
جنيـه   مليون   ١,٥دفعت مؤخراً حوالي    " إسرائيل"العبرية أمس، أن    " هآرتس"كشفت صحيفة   : آي.بي.يو

كتعويض لعائلة المصور البريطاني جيمس ميلر الذي قتله جنـود          )  مليون دوالر  ٢,١٨حوالي  (إسترليني  
وقال المحامي المعروف أفيغدور فيلدمان، الـذي يمثـل عائلـة            .٢٠٠٣أيار  /االحتالل في رفح في مايو    

مـن أول مبلـغ طرحـه       ولكنه أكد أنه أكبـر      " إسرائيل"الصحافي انه لن يكشف قيمة المبلغ الذي دفعته         
   ). مليون دوالر١,٤٥(االحتالل في البداية وهو مليون جنيه 

  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 
 

   في القدس جراء الحفريات االسرائيلية طالبة في انهيار أرضية صف دراسي١٤إصابة  .٣٥
 طالبة فلسطينية بجراح ظهر أمس إثر انهيار أرضية الصف ١٧أصيبت :  جمال جمال- القدس المحتلة

بالقرب من المسجد " األونروا" كن يدرسن فيه بمدرسة القدس األساسية التابعة لوكالة الغوث الذي
  .األقصى المبارك من الجهة الجنوبية الشرقية

 إلى سقوطهن مع مقاعد الدراسة في حفرة عمقها وأدتوقالت إحدى المعلمات إن أرضية الصف انهارت 
  .يترواح ما بين متر ونصف إلى مترين

مواطنون القاطنون بجوار المدرسة إن سبب االنهيار يعود للحفريات التي تجريها السلطات وقال ال
اإلسرائيلية تحت حي سلوان وباب المغاربة واحياء البلدة القديمة، ال سيما محيط المسجد االقصى الذي ال 

  . متر تقريبا١٠٠ًتبعد المدرسة عنه سوى 
  ٢/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  الوقودنفاذعن العمل عقب توقف شركة كهرباء غزة  .٣٦

قال مسؤولون فلسطينيون إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة اضطرت إلى :  د ب أ- غزة 
تخفيض طاقتها اإلنتاجية تمهيدا لتوقفها كليا عن العمل أمس بسبب توقف السلطات اإلسرائيلية عن توريد 

 .السوالر الصناعي الالزم لتشغيل المحطة
أن محطة توليد الكهرباء اضطرت إلى "دس سهيل سكيك مدير عام الشركة في بيان صحافي وذكر المهن

 ". بسبب عدم توفر الوقود،وقف تشغيل أحد مولداتها منذ أول أمس
 ٢/٢/٢٠٠٩الغد، 

  
  حرب غزة قتيالً في أحداث داخلية خالل ٢٧": منظمات حقوقية" .٣٧

 ومركز الميزان ومؤسسة الحق وبرنامج رصدت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان :رائد الفي -  غزة
، حيث تكررت حرب غزةغزة للصحة النفسية، تدهور حالة حقوق اإلنسان على المستوى الداخلي خالل 

  .حوادث القتل واالعتداء على عشرات المواطنين بالضرب المبرح وبإطالق النار على أطرافهم
 من بينهم عدد كبير الحرباً قتلوا منذ بدء  فلسطيني٢٧"وتشير معلومات المؤسسات الحقوقية، إلى أن 

ممن كانوا رهن االعتقال في سجن غزة المركزي، وكان صدر بحق أغلبهم أحكام باإلعدام على خلفية 
اتهامهم بارتكاب جرائم، أبرزها الخيانة والتخابر لصالح دولة معادية لكن بعض الحاالت لم تكن أسباب 

  ".ودوافع القتل فيه واضحة
  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٣٣٣:         العدد       ٢/٢/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

  استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب فيها خالل حرب غزة .٣٨
أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس، استشهاد الشاب محمد شعبان متأثراً بجروح أصيب بها أثناء  :غزة

  . قطاع غزةالحرب على
هناك عدد  شهيداً، بينما ال يزال ١٣٥٥بلغ " اإلسرائيلية"وبحسب المصادر الطبية فإن عدد شهداء الحرب 

  . في حال الخطر٣٠٠ جريح، بينهم ٥٥٠٠من المفقودين، في حين أصيب نحو 
  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
   في غزة منشأة اقتصادية٣٥٠ دمر االحتالل: خبير اقتصادي .٣٩

قال الخبير االقتصادي الفلسطيني حامد جاد أن العدوان اإلسرائيلي على قطاع :  صالح النعامي-غزة
وأكد .  منشأة اقتصادية منها إنتاجية تابعة للقطاع الخاص بشكل كلي أو جزئي٣٥٠غزة أسفر عن تدمير 

 أن المنشآت التي تعرضت للتدمير تضم منشآت صناعية وإنتاجية وخدماتية، "الشرق األوسط"جاد لـ
  . مشيرا الى أن التدمير الذي لحق بهذه المنشآت يمثل ضربة قاصمة القتصاد قطاع غزة

نشأة اقتصادية تابعة للقطاع الخاص في غزة، تعطلت قبل العدوان على القطاع  م٢٩٠٠وأوضح جاد أن 
  . وذلك بفعل الحصار المفروض على غزة

 ٢/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   عن منظمة التحرير دعوة مشعل لقيادة بديلةتؤيد "جبهة العمل االسالمي" .٤٠

ة اإلخوان المسلمين في األردن أيد حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسية لجماع: آي بي يو
أمس، الدعوة التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتشكيل قيادة بديلة عن 

  .منظمة التحرير الفلسطينية
حزب بيانا على موقعه اإللكتروني قال فيه إن مشروع بناء مرجعية وطنية جديدة للشعب الونشر 

  ".أولوية ملحة"ات الفلسطيني في الداخل والخارج ب
لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني ال في الداخل وال في "المنظمة في وضعها الراهن "وأضاف أن 

الذين قال إنهم " كفيل بتمثيل إرادة ماليين الالجئين"معتبرا أن إيجاد قيادة بديلة عن المنظمة "الخارج
  ".محرومون من تمثيل منصف"

  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 واب أردنيين الى غزة عبر رفحمصر ترفض دخول ن .٤١

 باإلنابة عبداهللا الجازي إن السلطات المصرية  االردنيقال رئيس مجلس النواب:  جهاد المنسي- عمان
أبلغت مجلس النواب أمس بأنه لن يسمح لوفد نيابي أردني أن يدخل إلى غزة عبر معبر رفح، طالبة 

 ".كرم أبو سالم"عبور الوفد من خالل معبر 
 نائبا أكدوا موافقتهم على المشاركة في زيارة إلى غزة، على نفقتهم الخاصة استنادا ٢١وكان نحو 

 .لمذكرة نيابية طالبت بتشكيل وفد لزيارة القطاع
 ٢/٢/٢٠٠٩الغد، 

  
  قيادات البعث ومناصرو فتحفي االردن يشهد انسحاب " نصرة غزة"مهرجان  .٤٢

 اقامه التيار الوطني الديمقراطي امس بمجمع الذي" نصرة قطاع غزة"عصفت الهتافات بمهرجان : عمان
  .النقابات المهنية والذي شهد انسحاب عدد من القيادات الحزبية
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الذي اقامه التيار الوطني الديمقراطي انسحاب امين عام حزب البعث " نصرة قطاع غزة"شهد مهرجان 
  .طلقها انصار فتحاالشتراكي فؤاد دبور وبعض قيادات الحزب وكوادره احتجاجا على هتافات ا

وجاء انسحاب دبور على اثر الفوضى التي صاحبت الهتافات والتي تركزت خالل كلمة أمين عام حزب 
الشعب الفلسطيني بسام الصالحي والتي دعا فيها الى اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل ما تم 

  . بين الفصائل الفلسطينية٢٠٠٥االتفاق عليه في القاهرة عام 
وكانت الهتافات التي اطلقها انصار فتح قد اكدت على مرجعية منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني ، كما اكدت على ان حركة فتح هي التي تتزعم المنظمة وبانها هي التي قادت 

  .النضال الفلسطيني
 ترديد هتافات من شأنها المساس بالوحدة وفيما كان مدير المهرجان يدعو عقب انسحاب دبور الى عدم

الوطنية الفلسطينية ، انسحب انصار فتح من قاعة المهرجان بأوامر من بعض قياداتهم ، فيما علت 
االصوات التي تدعو لالنضباط بالهدف الذي اقيم الجله المهرجان والذي تخللته اضاءة الشموع على 

  .ارواح شهداء غزة
  ٢/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  اليوم إلى غزة  لكسر الحصار تتجه األخوة اللبنانيةسفينة .٤٣

 من ميناء طرابلس الى ميناء غزة عبر ميناء لكسر الحصار"  األخوة اللبنانيةسفينة"تغادر : طرابلس
 . الرنكا ظهر اليوم االثنين

لفت منسق الرحلة هاني سليمان إلى انه من بين المشاركين، رجال دين و شخصا، ٨٢ وتضم الباخرة
   .طباء ومحامون واعالميون ومسعفون وناشطون في مجال العمل االنساني واالجتماعيوأ

 ٢/٢/٢٠٠٩السفير، 
  
  اإلنقسام وراء عدوان غزة وال بّد من تجاوزه سريعا: مبارك .٤٤

ألن تكلفة "طالب الرئيس حسني مبارك الفلسطينيين مجدداً بتجاوز انقسامهم في أسرع وقت : القاهرة
، معتبراً أن هذا االنقسام أدى إلى )"الفلسطينية(وى خصم أكيد من رصيد القضية استمراره لن تكون س

وأشار، في حديث لمجلة الشرطة، إلى أنه رفض محاوالت عدة ومتكررة . العدوان اإلسرائيلي على غزة
للحصول على موطئ قدم أجنبية فوق أرض مصر تحت ذرائع ومبررات مختلفة، بما في ذلك ما حدث 

لن أقبل أبدا بوجود مراقبين أجانب على أرض مصر أيا تكن : "ن اإلسرائيلي على غزة، وقالبعد العدوا
  ". المبررات والذرائع

االنقسام الفلسطيني أدى الى العدوان على غزة وألحق بأهاليها آالماً ومعاناة هزت قلوبنا جميعا، "وأكد أن 
سعينا : "وأضاف". ي الشرق االوسطكما أدى الى إضعاف القضية الفلسطينية وهي جوهر الصراع ف

، مطالبا بتجاوز "دائما إلى أن يتفهم العالم أن هذه الحقوق المشروعة ال يمكن تطويقها بالحديد والنار
، ألن تكلفة استمراره لن تكون سوى خصم أكيد من رصيد القضية، "في أسرع وقت"االنقسام الفلسطيني 

  .مياً ودولياً، وهذه مسؤولية ينبغي أن تظل فوق مصالح الفصائلمادياً ومعنوياً، داخلياً وخارجياً، إقلي
  ٢/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   مصر تتعهد التصدي لدعوة مشعل تشكيل مرجعية بديلة لمنظمة التحرير":الحياة" .٤٥

هاجمت الحكومة المصرية ومجلس الشورى إيران واتهمتها بتغذية االنقسام :  أحمد رحيم–القاهرة 
فها ومصالحها، وتعهدت التصدي لدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطيني خدمة ألهدا

خالد مشعل إلى تشكيل مرجعية فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما أعرب مرشد جماعة 
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اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف عن دعمه وتأييده للدعوة التي رفضتها معظم التيارات 
  . في مصر
 رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية واألمن القومي في مجلس الشورى السفير محمد بسيوني، وكشف

أن مصر تحاول في مفاوضاتها مع اإلسرائيليين وحماس لتحقيق تهدئة بين الجانبين الفصل بين إطالق 
بر، إذ عرضت الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية غلعاد شاليت وبين مسألة فتح المعا

مصر تهدئة لمدة عام ونصف عام تجدد في نهايتها وتتوقف خاللها الهجمات في مقابل فتح المعابر 
ترى أن يتم ذلك بشكل تدريجي وجزئي، وتشترط أن يكون الفتح الكلي " إسرائيل"التجارية، إال أن 

  . للمعابر مقابل إطالق شاليت
حسن نصراهللا على مصر، " حزب اهللا"ألمين العام لـ وأكدت اللجنة، في بيانها أمس، رفضها هجوم ا

إن الشعب المصري يقف ضد مخططات إيران وأتباعها ويؤيد قيادته السياسية بال : "وأضاف البيان
، معتبراً أن مطالبة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بإيجاد مرجعية بديلة لمنظمة "تحفظ

ووجه رئيس ". النقالب حماس وتأكيد لتوجهاتها تجاه طهرانتكرس االنفصال، وهو امتداد "التحرير 
إن مواقفكم مرفوضة وتحريضكم : "مجلس الشورى صفوت الشريف رسالة إلى زعماء ايران قائال

لالنقسام الفلسطيني ودعمكم لكل ما يسيء الى جهود مصرية مخلصة هو محل رفض من الشعب 
إن زعماء إيران يريدون ان ينسفوا نضال الشعب : "الكما وجه رسالة الى زعماء فلسطين قائ". المصري

الفلسطيني وكفاحه بمؤامرات اإلعالن عن بديل مصطنع يكرس تربعهم على عرش مختل، من دون 
وأكدت ". النظر الى مصلحة الشعب الفلسطيني ودفاعه ونضاله من اجل تحقيق وحدة أرض دولته

حاوالت لتفتيت الصف الفلسطيني أو التدخل في الشأن الحكومة المصرية أنها ستواجه بمنتهى القوة أي م
  .العربي، سواء من إيران أو من غيرها، مشددة على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد

  ٢/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  الملك عبداهللا يناقش مع ميتشل و موسى مستجدات القضية الفلسطينية .٤٦

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن       : الحسيني فتحي صباح، جيهان     -غزة، القاهرة، الرياض    
عبدالعزيز مع المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل في الرياض أمس في مستجدات              
القضية الفلسطينية وعملية السالم في المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حـل               

كما بحث الملك عبداهللا مع األمين      . يين إقامة دولتهم المستقلة والقابلة للحياة     عادل وشامل يضمن للفلسطين   
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الجهود التي تبذلها الجامعة لإلسهام في معالجة قـضايا األمـة                 

  . العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين
٢/٢/٢٠٠٩الحياة،   

 
   إلعادة إعمار غزة ويدعو لفتح المعابرمتقي يؤكد سعي إيران لعقد مؤتمر دولي .٤٧

قال وزير الخارجية اإليراني منوشهر متقي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المكتب : لندن
الذي خططوا للعدوان " اسرائيل"السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ان المسؤولين الثالثة الكبار في 

. محكمة العدل الدولية في الهاي في هولنداعلى غزة واشرفوا على تنفيذه يجب ان يحاكموا امام 
المجرمين الصهاينة الذي خططوا وقتلوا المئات من الفلسطينيين العزل في غزة يجب ان "واضاف ان 

وأعلن ". ولو حوكم هؤالء المجرمون فلن يتجرأوا على ارتكاب مجازر في المستقبل. يقدموا للمحاكمة
قد كلف بتشكيل لجنة على المستوى الدولي لتنسيق المساعدات متقي، أن نائب الرئيس للشؤون التنفيذية 

وفي هذا السياق، قال ان ايران تتشاور في الوقت الحاضر مع عدد . االنسانية للشعب الفلسطيني في غزة
وقال متقي، ان . من الدول االسالمية وغير االسالمية من اجل عقد مؤتمر دولي إلعادة اعمار غزة
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تدعم مقاومة الشعب الفلسطيني دعما كامال وهي على قناعة بأن "في ايران الجمهورية االسالمية 
 ".المقاومة هي الطريق الوحيد لتركيع الكيان الصهيوني

  ٢/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  غول يدعو حماس الى االنخراط في عملية السالم .٤٨

ة السلمية، طالبا مـن     دعا الرئيس التركي عبد اهللا غول، حركة حماس الى االنخراط في العملي           : ب.ف.أ
وقال في حديث الى صحيفة المدينة السعودية تنشره اليوم         . ايران عدم التدخل سلبا في القضية الفلسطينية      

نحن نرى ان الوحدة الفلسطينية أمر مهم وأساسي وندرك أن ليس هناك ما يؤثر في القـضية                 ) "االثنين(
نقسام الفلسطيني وان تصبح حماس جزءا من العملية        الفلسطينية أكثر من التفرق والتشرذم، يجب انهاء اال       

  ".السياسية وتغير موقفها الرافض لعملية السالم في المنطقة
٢/٢/٢٠٠٩الخليج،   

  
  على المقاومة ان تكون مستعدة لكل شيء، بما في ذلك اندالع حرب جديدة: خامنئي .٤٩

على المقاومة االسالمية  ان  "اكد اية اهللا علي خامنئي الذي استقبل مشعل مساء ان:  ا ف ب-طهران 
آمل ان يكون هذا النصر، "واضاف خامنئي ". تكون مستعدة لكل شيء، بما في ذلك اندالع حرب جديدة

 ".،  مقدمة النتصارات مقبلة"اسرائيل"الذي حققته حماس على 
٢/٢/٢٠٠٩الغد،   

  
  "إسرائيل"أال تلقي بصواريخ على على حماس : نقيب الصحفيين المصريين .٥٠

رد نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد على اتهام مشير المصري، عضو المجلس : ة حمزةمرو
هل هذا أدب أن : "، بالعمالة ألمريكا، بغضب شديد، قائال له"حماس"التشريعي الفلسطيني عن حركة 

لذين ستضيعون ،، فأنت الذي ال تعرف شيًئا عن القضية الفلسطينية، وأنتم ا!!..تتهمني بالعمالة ألمريكا؟
فاسد، والشعب الفلسطيني معزول بسبب هؤالء الذين لن "، ووصف فكر حماس بأنه "الحق الفلسطيني

وكان ". يصلوا بالقضية الفلسطينية لبر األمان طالما ال يحكمون العقل، وال يسمعون سوى صوت أنفسهم
ماس تستعين بقوة إقليمية ح: "مكرم اتهم حماس بأنها تقحم إيران في شؤون المنطقة العربية، وقال

، "خارجية، وهذا أمر صعب أن تقبل إي دور إيراني في المنطقة ألنها ذات استراتيجية غريبة علينا
على حماس أن تدرك أنها فصيل فلسطيني، وأن تندمج في العمل السياسي وأال تلقي بصواريخ : "وأضاف

  ". ، وأن تلتزم بالتهدئة"إسرائيل"من جديد على 
  ١/٢/٢٠٠٩صريون، صحيفة الم

  
  ي يطالب بعزل أبو الغيط ألنه خطر على مستقبل مصر وعلى المصريين عضو برلمان .٥١

طالب المهندس سعد الحسيني عضو مجلس الشعب المصري، الغرفة األولى من           :  عماد عجالن  -القاهرة  
 المـصريين   البرلمان،  بعزل وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فوراً، ألنه خطر على مستقبل مصر وعلى              

  .في الخارج وعلى الدبلوماسية المصرية
واستند النائب في طلبه إلى تصريحات أبو الغيط التي افتقدت إلى الدبلوماسية واللباقة، واتسمت بالتعـالي            

  .والغرور
وأشار النائب سعد الحسيني، في بيان عاجل تقدم به إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف، إلى قول أبو الغيط                  

لت محاوالت قطر لترتيب قمة عربية رسمية حول غزة، وبرر الوزير ذلك بأن تلك القمـة                إن مصر أفش  
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نحن نرى مـا قـد ال يـراه         «لو كانت عقدت ألخّرت العمل العربي المشترك، وقال في استعالء وتكبر            
  .»اآلخرون

 تحويـل   حـاولوا «كما انتقد الحسيني هجوم أبو الغيط على إيران وحركة حماس وحزب اهللا، وقال إنهم               
المنطقة إلى صدام وصراعات لصالح إيران التي تحاول استخدام أوراقها للخروج من الـضغط الغربـي         

  .»حول الملف النووي
وأضاف النائب في بيانه أن أبو الغيط برأ بذلك إسرائيل من مسؤولية العدوان، وحملـه بـشكل كامـل                   

  . لحماس
٢/٢/٢٠٠٩العرب، قطر،   

 
  ابي أردني لغزةالقاهرة ترفض عبور وفد ني .٥٢

أن السلطات المصرية رفـضت زيـارة وفـد         " الخليج"أبلغت رئاسة البرلمان األردني     :  القاهرة -عمان  
برلماني أردني لغزة كانت مقررة األسبوع الحالي، وقال رئيس مجلس النواب باإلنابة عبد اهللا الجازي إن                

ترحت بدال منه معبر كرم أبو سـالم        مصر أبلغت البرلمان رسميا رفضها عبور الوفد من خالل رفح واق          
  .المفضي للكيان

٢/٢/٢٠٠٩الخليج،   
  
 نواب مصريون يقاضون مصر إلغـالقها معبر رفح ويتهمونها بالتواطؤ مع العدو .٥٣

أعلن نواب مصريون مستقلون ومعارضون امس، انهم سيقاضون الحكومة إللزامها بإدخال : الوكاالت
ن النظام بالتواطؤ مع إسرائيل والواليات المتحدة، وذلك بعد يوم مساعدات اإلغاثة إلى قطاع غزة، متهمي

وأوضح مسؤول امني . من اإلعالن عن تركيب كاميرات مراقبة عند الحدود مع قطاع الفلسطيني
مصري أنها المرحلة األولى من إجراءات تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة وخاصة بمساعدة الواليات 

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز وقف . األسلحةالمتحدة لمكافحة تهريب 
إطالق النار واالنتهاء من قضية األنفاق وكذلك من المزاعم اإلسرائيلية بشأن تهريب األسلحة من مصر 

 . إلى قطاع غزة عبر األنفاق، بحسب المسؤول
٢/٢/٢٠٠٩السفير،   

  
  رات وتكثف انتشارها على طول الشريط الحدوديقوات األمن المصرية تنفذ تفجي: رفح  .٥٤

نفذت قوات األمن الـمصرية خالل ساعات فجر ونهار أمس سلسلة من التفجيـرات فـي               : محمد الجمل 
الجانب الـمصري من الحدود جنوب محافظة رفح، وتركز معظمها في محيط معبر العـودة الحـدودي                

مصادر متعددة فإن االنفجارات وقعت داخـل أنفـاق   ووفقاً لـ. وبالقرب من بوابة صالح الدين الحدودية    
للتهريب كانت عثرت عليها السلطات الـمصرية، غير انه لـم يبلغ عن وقوع إصابات فـي صـفوف                 
مالك أو عمال األنفاق التي تم تفجيرها نظراً ألن السلطات كانت وجهت إنذارات عبر مكبرات للـصوت          

  .قبل التفجير
٢/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين  

  
  حقيق عسكري مع معارض مصري تسلل لغزة ت .٥٥

بعد احتجازه ألكثر من سبع ساعات قررت جهات أمنية مـصرية أمـس األول              :  حسام حنفي  -القاهرة  
تحويل المعارض المصري البارز مجدي أحمد حسين األمين العام لحزب العمل اإلسالمي المجمـد إلـى         

 الشرعي عبر الحدود بـدون إذن والعمـل علـى           التسلل غير «النيابة العسكرية بمحافظة العريش بتهمة      
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وعقب إعالن تحويل األمين العام لحزب العمل تظاهر أمس أمام          . تكوين بؤرة لحركات فلسطينية بالقاهرة    
 من أعضاء حزب العمل وناشطون مصريون طالبوا باإلفراج الفـوري عـن             ٥٠نقابة الصحافيين نحو    

ة صدور قرار بالسجن على األمين العام لحـزبهم،         وهدد أعضاء الحزب بتصعيد في حال     . مجدي حسين 
  .وستكون أشكال تصعيدنا عن طريق وقفات ومؤتمرات واحتجاجات أخرى غير متوقعة

٢/٢/٢٠٠٩العرب، قطر،   
  
   مليون دوالر لصالح التعليم في غزة٣٠٠تجمع أكثر من " الفاخورة" .٥٦

 في غزة عند نهاية بث قناة الفـاخورة         بلغت قيمة التبرعات لصالح دعم التعليم وإعادة االعمار       : ب.ف.أ
التي أطلقتها قطر مؤقتا لهذا الغرض، أكثر من مائة مليون دوالر إلى جانب تأسيس وقف بقيمـة مـائتي    

  .مليون دوالر إلعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في القطاع
بت األحـد، بلغـت     يناير وحتى منتصف ليل الس    / كانون الثاني  ٢٦ومع انتهاء بث القناة التي أطلقت في        

  ). ماليين دوالر١٠٦( رياال قطريا ٢٨٦ ألفا و٧٦٣ مليونا و٣٩٨التبرعات من المشاهدين 
٢/٢/٢٠٠٩الخليج،   

  
   في المئة من األتراك يجدون موقف اردوغان ايجابياً وصحيحا٧٨ً: استطالع .٥٧

وس بين رئيس في أول استطالع للرأي أجرته شركة متروبول بعد حادثة منتدى داف: محمد نور الدين
 في المئة من ٧٨الحكومة التركية رجب طيب اردوغان والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، وجد 

 في المئة موقف الحكومة التركية من عدوان غزة ٨٢ودعم . األتراك موقف اردوغان ايجابياً وصحيحاً
 . منذ وقوعه وحتى اآلن

٢/٢/٢٠٠٩السفير،   
 

  ةالموريتانيون يحتفلون بانتصار غز .٥٨
األحد، / الذي يقوده صالح ولد حننه، ليل السبت" حاتم"نظم حزب االتحاد والتغيير الموريتاني : نواكشوط

احتفالية بانتصار غزة بدار الشباب القديمة بنواكشوط بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات 
لمجلس األعلى الجنرال وثمن الحزب الخطوة التي اتخذها رئيس ا. البارزة في الحزب وجمهور غفير

، مجددا في نفس الوقت المطالبة بالقطع النهائي لهذه العالقات "إسرائيل"عزيز بتجميد العالقات مع 
  .باعتبار ذلك المطلب الموحد للشعب الموريتاني

  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ربتدرس امكانية محاكمة الجنود االسرائيليين بتهمة جرائم ح الجنايات الدولية :"التايمز" .٥٩

قالت صحيفة التايمز ان محكمة الجنايات الدولية التابعة لالمم المتحـدة تـدرس             : مصطفى حمو  - لندن
امكانية محاكمة الجنود االسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة مثل استخدام               

فقد صرح مدعي   . ية الكبيرة االسلحة المحظورة دوليا والفوسفور االبيض في المناطق ذات الكثافة السكان         
المحكمة القاضي لويس مورينو اوكامبو للصحيفة انه يدرس امكانية رفع هذه الدعوى بعد تقليه طلبا من                

واضاف مورينو ان دراسة الطلب ال يعني بالضرورة قناعته بوقوع جرائم           . عدد من الجهات الفلسطينية   
ثبـت ان   حـال   ضائية للمحكمة على غزة وفي      حرب خالل الحرب على غزة فهو يدرس اوال الوالية الق         

  واشار مكتب مورينو انه تلقى العديد من التقـارير         . للمحكمة هذه الوالية يمكن فتح تحقيق بهذه االتهامات       
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من جماعات فلسطينية مختلفة وانه بانتظار تقرير من جامعة الدول العربية ومنظمة العفو الدولية تتضمن               
  .  والتي تدعم هذه االتهاماتاالدلة التي تتوصلتا اليها

  ٢/٢/٢٠٠٩بي بي سي 
  
   "إسرائيل"حملة عالمية لمقاطعة : البرازيل .٦٠

أطلقت مجموعات مؤيدة للفلسطينيين في المنتدى االجتماعي العالمي في مدينة بيليم البرازيلية الذي انتهى              
  . حرك آذار المقبل موعداً للت٣٠أمس، نداء عالميا لمقاطعة إسرائيل، وحددت يوم 

وقررت الجماعات إطالق حملة موازية لمنع التوصل الى اتفاق تجـارة حـرة بـين اسـرائيل وكتلـة                   
  . ، التي تضم االرجنتين والبرازيل والبارغواي واالوروغواي وفنزويال"ميركوسور"

  ٢/٢/٢٠٠٩موقع الجمل 
  
  "إسرائيل"تدعو لتحقيق بجرائم " الصحة العالمية" .٦١

" جرائم حرب " "إسرائيل" الصحة العالمية أمس بالتحقيق في شبهات ارتكاب         طالب وفد من منظمة   : أ ب د
  .خالل عدوانها األخير على قطاع غزة

مـن  : "وقال رئيس الوفد الطيب حسين الجزائري في مؤتمر صحافي عقده في ختام جولة له في القطاع               
هة ارتكاب جرائم حرب في     لفتح تحقيقات بشب  " إسرائيل"الواضح أن هناك توجهات حتى للدول المساندة ل       

  ". نحن نؤيد بالتأكيد هذه التوجهات خاصة في ظل ما شاهدناه هنا"، وأضاف "غزة
  ٢/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "إسرائيل" مع "تعاطفاً"األميركيون يفوقون األوروبيين : استطالع .٦٢

ول، أن  األميركي لألبحاث ونشرت نتائجه أمس األ"بيو" أظهر استطالع رأي أجراه معهد :يو بي آي
 .  مع إسرائيل أعلى بكثير في الواليات المتحدة مما هو في ست دوٍل أوروبية"التعاطف"

 في المئة من ٤٩وأظهر االستطالع، الذي ُأجري خالل على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، أن 
 في ١٥ابل ، يتعاطفون مع إسرائيل، مق«معتدلون»و« محافظون»األميركيين، ممن يصفون أنفسهم بأنهم 

 .  في المئة مع أي من الطرفين١٥المئة يؤيدون الفلسطينيين، في حين ال يتعاطف 
 أن الدعم للفلسطينيين يبلغ أوجه ٢٠٠٧وأظهراستطالع أجراه المعهد نفسه في دول أوروبية خالل العام ،

ينيين، بينما يقول وبين أن غالبية األلمان متعاطفة مع الفلسط. في فرنسا وبريطانيا واسبانيا والسويد
« المحافظين»وكما في الواليات المتحدة، فإن . نصف االيطاليين إنهم ال يميلون الى أيٍ من الجانبين

 . األوروبيين كانوا األكثر ميالً إلسرائيل« المعتدلين»و
 ٢/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
  !! لمن ذكّرهم بمنظمة التحريرشكرا .٦٣

  ياسر الزعاترة
ئيس المكتب السياسي لحركة حماس بخصوص تشكيل مرجعية جديدة للـشعب          أياً يكن الموقف مما قاله ر     

الفلسطيني فإن الرجل يستحق الشكر على تذكيره كل هؤالء المتقاعدين والموظفين بمنظمة التحرير التي              
تحديداً منذ أن تحولت إلى دكان ملحقة بسلطة أوسلو ، تـستدعى            : لم يعد يذكرها أحد منذ سنوات طويلة      

 يوم اكتشف القوم أن أعضاء المجلس التشريعي هـم          ٢٠٠٦حاجة ، كما حصل إثر انتخابات       فقط عند ال  
أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ، وبالطبع حتى يقال إن حماس ، وإن كانت أغلبية في هذا األخير                  

، ) ال يعرف أحد عدد أعـضائه الحـاليين       (، فإنها أقلية في المجلس الذي يمثل عموم الشعب الفلسطيني           
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وكما حصل قبل أسابيع عندما جيء بهم كي ينصبوا محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين قبل انتهاء واليته                 
القانونية ، أما الذين اجتمعوا في عمان فقد فعلوا ذلك للرد على مشعل ، لكنهم لم يجتمعوا إلدانة العدوان                   

  .على غزة
مجاهل النسيان ، ولتأكد أن سلطة أوسلو هـي          لدخلت منظمة التحرير     ٢٠٠٦لو فازت فتح في انتخابات      

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ولربما تذكروها فقط يـوم توقيـع االتفـاق النهـائي مـع                   
اإلسرائيليين ، وبالطبع حتى يقال إن الشعب الفلسطيني هو الذي وقع االتفاق ، ال سيما أنه اتفاق يجمـع                   

ودة لالجئين الذي يشكلون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني ، بعضهم           كل العقالء على تنازله عن حق الع      
  . ، وأكثرهم خارج فلسطين برمتها٦٧في األراضي المحتلة عام 

لندع حكاية الموتى واألحياء وفقدان النصاب في اللجنة التنفيذية للمنظمة ، فتلك حكايات يمكن تخريجهـا                
 السر وما يفعله باللجنة من وراء ظهر مـن تبقـى مـن              بهذه الطريقة أو تلك ، ولندع كذلك حكاية أمين        

  .أعضائها ، لندع ذلك كله ونتساءل عن أهمية هذه المرجعية في حياة الشعب الفلسطيني اليوم
إن طرح هذه القضية ، قضية المرجعية صار ضرورة ألن كل ما يقال عن الوحدة واالنقسام إنما يتعلـق              

فلسطيني ، إذ المطلوب هو مصالحة تفضي إلى انتخابـات تعيـد            بالسلطة الفلسطينية ، وليس بالشعب ال     
  .القيادة لحركة فتح حتى تذهب إلى المفاوضات دون عوائق

والواقع أننا إزاء سلطة مصممة لخدمة االحتالل ، وديمقراطيتها كذلك ، وإال فلتخبرنا قيادتها عن مصير                
 من قدرتهم بالتزوير وغير التزوير ، وفي        تلك الديمقراطية لو فازت حماس من جديد ، أم أنهم متأكدون          

: ظل مقاطعة حركة الجهاد والحصار المرير والضربات الرهيبة التي تعرضت لها حماس فـي الـضفة               
  .متأكدون من أنهم سيكسبون االنتخابات في ظل قانون القائمة النسبية من دون نسبة حسم

لقى مصروفها من حكومة سالم فيـاض ، إذا         إذا كان بوسع فتح ومن يدور في فلكها من الفصائل التي تت           
كان بوسعها الحصول على نصف أصوات الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فإن الموقف لن يكون                 

  .كذلك لو استفتي كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
 الـداخل   وإذا كان هؤالء يعتبرون منظمة التحرير هي المرجعية ، فهل يقبلون بانتخابـات شـاملة فـي                

والخارج الختيار مجلسها الوطني ، نتحداهم أن يقولوا نعم ويشرعوا في ترتيب األوراق لتحقيـق هـذا                 
، وال قيمة هنا للقول إن ذلك غير ممكن ، فقد           )  ثم تجاهلوه  ٢٠٠٥وقعوا على إعالن القاهرة     (الغرض ،   

يلغي وسائل أخـرى ذات صـفة       استفتي العراقيون في كل مكان في العالم ، مع أن تعذر االنتخابات ال              
  .كمعقولة الختيار ممثلي الشعب الفلسطيني الحقيقيين

من المؤكد أن حماس ليست معنية بإنشاء مرجعية جديدة تبحث عن االعتراف الدولي ، فتدفع ثمنه كمـا                  
  في المئة من فلسطين ، ولكنها معنية بمرجعية للمقاومة من القوى           ٧٨دفعت المنظمة من قبل تنازالً عن       

  .التي تؤمن بها ، السيما تلك الموجودة خارج أطر المنظمة
لو كان باإلمكان إنشاء مرجعية أخرى يمكنها استعادة حركة فتح من الذين سرقوها ، لطالبنا بذلك ، لكنه                  
متعذر في ظل تحول أكثر قيادات الحركة وكوادرها إلى موظفين في السلطة ، ولذلك يفضل أن يكـون                   

ة كممثل للفلسطينيين ، ونعم لمرجعية لقوى المقاومة ليست بديالً ألحد ، وهـو مـا                الشعار هو ال للسلط   
أما منظمة التحرير فستبقى عاجزة عن تمثيل الجميع في ظـل غيـاب             . أراده مشعل وأكدت عليه الجهاد    

نقول ذلك ألن حماس التي حصلت على       . قوى يجمع المنصفون على تمثيلها ألكثر من نصف الفلسطينيين        
 فـي   ٧٥ي المئة من أصوات القائمة النسبية في الضفة والقطاع ، يمكنها الحصول على أكثر مـن                  ف ٤٥

من أراد الوحدة فليتحدث عن إعادة تشكيل المنظمة وفق أسس ديمقراطية كي             .المئة من أصوات الشتات   
  .تكون مرجعية حقيقية للشعب في الداخل والخارج

  ٢/٢/٢٠٠٩الدستور، 
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  ى المناورةحماس من المقاومة إل .٦٤
  داود الشريان

رفض المبادرة العربية والمطالبة بالتخلي عنها، فهي من وجهة نظر » حماس«الموقف المعلن لحركة 
لكن رئيس . الحركة ال تلبي الحد األدنى للمطلب الوطني العام، وتشكل ضرراً بالثوابت الفلسطينية

يك هالتير كالماً مناقضاً لهذا الموقف، وهو المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قال للكاتب الفرنسي مار
 ٤مستعد للحديث مع إسرائيل على قاعدة حدود «امس، انه » الشرق االوسط«اعلن في حوار نشرته 

االنسحاب «وهذا المطلب هو اساس المبادرة العربية التي تنص على . »١٩٦٧عام ) يونيو(حزيران 
ك الجوالن السوري وحتى خط الرابع من حزيران الكامل من األراضي العربية المحتلة بما في ذل

، واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ١٩٦٧
 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون ١٩٦٧على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 

  .»عاصمتها القدس الشرقية
تسعى من خالل » حماس«ا ال عالقة لها بالحد األدنى للمطلب الوطني، والثوابت الفلسطينية، و القضية اذ

مناورة الرفض والقبول الى تغيير التمثيل الفلسطيني في هذه المبادرة، وهو ما عبر عنه خالد مشعل 
الخوان جماعة ا«خالل حواره مع الكاتب الفرنسي، وأكده في خطابه امام المهرجان الذي نظمته 

في الدوحة، فضالً عن ان هذه المناورة السياسية تهدف الى معاودة طرح مضمون المبادرة » المسلمين
  .العربية من خالل اطراف اخرى، بغية تحقيق مكاسب سياسية لدمشق وطهران

» حماس«في أسف، نقول إن خالد مشعل قدم القضية الفلسطينية كثمن لمنفاه، وهو يدرك ان بقاء 
ا في المشهد السياسي، وحصولها على السالح، مرهون بتقديم مقابل سياسي يحسن موقع دمشق وكوادره

وهذا يعني . في مفاوضاتها مع اسرائيل، ويمنح طهران موقعاً مؤثراً يدعم حوارها المرتقب مع واشنطن
راداً يمكن ان حرب غزة وما سبقها وما تالها كان جزءاً من صراع النفوذ والهيمنة في المنطقة، واستط

نقلت القضية الفلسطينية من محور الصراع في منطقة الشرق االوسط، الى ورقة » حماس«القول إن 
  .رخيصة الثمن في هذا الصراع

خالل النصف الثاني من القرن الماضي خطف المناضلون اليساريون القضية الفلسطينية، ووضعوها 
واليوم يبدو اننا امام عملية . عوبها باسم النضالرهينة عند األنظمة الثورية التي بدورها استبدت بش
والمأساة ان الخاطفين الجدد يرفعون خطاباً دينياً . خطف جديدة، لكنها على يد المجاهدين هذه المرة

  .يسحر أعين بسطاء الناس ويرهب خصومهم، وهو ربما أفضى الى استبداد في المنطقة برمتها
  ٢/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  نبل أهدافهالتهريب سيستمر ل .٦٥

  عبد الباري عطوان
تصاعدت حدة التهديدات االسرائيلية مجدداً ضد قطاع غزة بسبب سقوط ثالثة صواريخ علـى منطقـة                
النقب جنوب فلسطين، فقد هدد ايهود باراك وزير الدفاع بالرد، بينما توعـدت تـسيبي ليفنـي وزيـرة                   

  .شراسةبالتعامل بطريقة اقوى وأكثر ' كاديما'الخارجية زعيمة حزب 
من الواضح ان حكام اسرائيل، الذين يتمتعون بدعم شعبي كبير ألي عدوان يشنونه على ابناء القطاع، لم                 

 شهيداً بينهم خمسمائة طفل على االقل، لم يشف غليلهم،          ١٣٥٠يشبعوا من اللحم الفلسطيني، وسفك دماء       
فالمجرم يظل يحوم حول مـسرح      . كولم يرو ظمأهم، وما زالوا يتطلعون الى المزيد، ويعدون العدة لذل          

  .الجريمة، فما ادراك اذا كان من النوع الذي يرتكب جرائم حرب ضد االنسانية
المثلث االسرائيلي الحاكم، اولمرت، ليفني، باراك، يتصرف بطريقة مجنونة، بعد ان فقد صوابه تمامـاً،               

لقطاع، وتحقيق مكاسب انتخابيـة،     إثر فشله في تحقيق اهدافه في منع اطالق الصواريخ، وتركيع ابناء ا           
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ولهذا فمن غير المستبعد ان يترجم جنونه في مجازر جديدة في القطاع، مستفيداً من خيبة أمـل معظـم                   
حكومات دول االعتدال العربية في انهاء المقاومة وفصائلها، وازالة ما تشكله من احراجات مـن حيـث                 

  . أو بأخرى، في العدوان األخيركشفها تواطؤ هذه الحكومات، بل ومشاركتها، بطريقة
الرأي العام العالمي، والعربي منه على وجه الخصوص، بات على اطّالع واسع علـى حجـم الجـرائم                  
االسرائيلية في القطاع، بعد ان دخلت طواقم الصحافيين اليه بعد ثالثة اسابيع من المنع، فحتـى حديقـة                  

عثور على الطعام ألنفسهم، ناهيك عـن اطعـام         الحيوانات في غزة، على بؤسها، وعجز أصحابها عن ال        
اسودها وثعالبها، لم تسلم من الصواريخ االسرائيلية، وشاهدنا بالصوت والصورة حجم الرعـب الـذي               
اصابها من جراء هذه الصواريخ وهدير الطائرات، فلجأت الى المراحيض طالبة األمان، فال يوجد فـي                

 التي مارسها االسرائيليون الذين ينتمـون الـى البـشرية،           قانون الغاب، على شراسته، مثل تلك القسوة      
  .ويقولون انهم رسل الحضارة والديمقراطية وحقوق االنسان في المنطقة

على أي حال، العدوان ما زال مستمراً على قطاع غزة، فالحصار ما زال خانقاً، وجميع المواد األساسية                 
شراف السلطات المصرية، التي تدعي كذباً انـه        ممنوعة، والمعابر مغلقة، خاصة معبر رفح الخاضع ال       

  .مفتوح امام البشر والمساعدات
السلطات االسرائيلية سمحت بادخال عشرات األطنان من مختلف انواع الفواكه المنتجة في مستوطناتها،             
إلغراق االسواق، بهدف ايصال رسالة مضللة الى الصحافيين االجانب مفادها ان كل شيء متوفر بما في                

لك الفاكهة، ولكنها ما زالت تمنع الوقود، وترفض دخول كيس واحد من االسمنت، او لوح من الزجاج،                 ذ
. ألنها تريد استخدام ورقة اعادة االعمار، بتحريض من سلطة رام اهللا، وحكومة مصر، كورقة ابتـزاز                

 المـسؤولين   فالجهة التي يجب ان تشرف على اعادة االعمار هي تلك المرتبطة بالفاسـدين مـن ابنـاء                
الفلسطينيين والمصريين فقط، اما الشرفاء األمناء اصحاب األيادي النظيفة، والتضحيات االعجازية فـي             

  .الدفاع عن هذه األمة وكرامتها فال مكان لهم
احد األئمة في مساجد قطاع غزة تضرع الى اهللا في خطبته يوم الجمعة الماضي بأن ال تهطل االمطـار                   

مجوعين الذين تدمرت منازلهم وأصبح خمسون ألفاً منهم على االقل، معظمهم مـن             رأفة بالمحاصرين ال  
األطفال والرضع، يعيشون في العراء تحت السماء والطارق، رغم حاجة القطاع وابنائه، وما تبقى مـن                

  .مزارعيه الذين لم يحرق الفسفور االبيض مزارعهم، ويسمم ارضهم، الى كل قطرة ماء
السمنت والزجاج، يعني ان ال يتم اصالح زجاج او حيطان اي بيـت مهـدم ولـو                 عدم السماح بدخول ا   

جزئياً، حتى يموت األطفال من شدة البرد، بعد ان كتبت لهم الحياة، ولو مؤقتاً، مع بدء وقـف اطـالق                    
  .النار، فشتاء غزة قارس، بل ان شتاء هذا العام أشد قساوة من اي اعوام مضت

وحيد، لتهريب بعض السلع الضرورية، لم تعد تعمل، فقد تآمر العالم بأسـره             أنفاق غزة، شريان الحياة ال    
من اجل نسفها وتعطيلها، فلم تكتف السلطات االسرائيلية بارسال الطائرات عبـر االجـواء المـصرية                
لقصفها وتدميرها، بل هرعت الى الواليات المتحدة لتوقيع اتفاقات امنية تجيز مراقبة وتفتيش اي سـفن                

البحر من قبل االساطيل االمريكية تحت ذريعة منع وصول اسلحة الـى فـصائل المقاومـة،     في عرض   
وفرضت بمقتضاها على الحكومة المصرية تركيب كاميرات، واستخدام احدث المعدات، وارسال بعثـات    

  .امنية الى الحدود االمريكية ـ المكسيكية لتعلم كيفية العثور على االنفاق وتدميرها
يكية لم تنجح في القضاء على ظاهرة التهريب، سواء للبشر او البضائع، عبـر الحـدود                الخبرات االمر 

المكسيكية، وال نعتقد ان نظيرتها المصرية مهما تبحرت في هذا العلم، سيكون حظها افضل، لسبب بسيط                
س وهو ان التهريب عبر الحدود المصرية هو مسألة وطنية لها عالقة مباشرة بالعقيدة واالخـالق، ولـي                
  .بهدف المال او البحث عن لقمة عيش في الجانب اآلخر من الحدود، مثلما هو حال المهربين المكسيكيين

األسلحة ستصل الى المحاصرين، وكذلك العرائس، ورجال المقاومة، والخبرات العربية واالسالمية فـي             
لية اللتين تنسقان جهودهما    كيفية هزيمة المعدات االمريكية الحديثة، وعلى الحكومتين المصرية واالسرائي        
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في هذا الصدد ان تتذكرا جيداً ان الكثير من الضباط ورجال األمن المصريين المرابطين على الحدود هم                 
، واشـقاء او ابنـاء عـم        ١٩٧٣من ابناء ابطال العبور الذين حققوا نصراً مشرفاً في حرب اكتوبر عام             

  .ا ضميرهم الوطني، وعقيدتهم السمحاءضحايا مدرسة بحر البقر، وهؤالء ال يمكن ان يخونو
نعترف بأن اهل القطاع دفعوا ثمناً غالياً لصمودهم الشجاع في مواجهة العدوان االسرائيلي الوحشي، من               
دمائهم ولقمة عيشهم، او ما تبقى منها، ومن حقهم ان يلتقطوا انفاسهم، ويضمدوا جراح اطفالهم، ويدفنوا                

ـ       ك وهم يواجهون عدواً متغط    شهداءهم، ولكن كيف يتأتى لهم ذل      وانين رساً يتصرف وكأنه فوق كـل الق
والشرائع، ويجد الحماية من دولة عظمى تدعي انها زعيمة العالم الحر، والقيمة على قيم العدالة وحقوق                

  االنسان؟
ويظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة،هو عما يمكن ان يفعل مثلث اولمرت ـ باراك ـ ليفني اكثر ممـا    

 في حرب الثالثة اسابيع األخيرة، هل سيلقون بما في ترسانتهم من قنابل نووية فوق رؤوس اهـل                  فعلوه
  القطاع؟

لقد جربوا مختلف انواع الطائرات والصواريخ، والقنابل الفوسفورية، وقصفوا من البر والبحـر والجـو               
ة سالم ورسول محبـة     دون رحمة، تنفيذاً لتعليمات حاخامهم العسكري الذي من المفترض ان يكون داعي           

ورأفة، ومع ذلك لم يرفع واحد من ابناء القطاع راية االستسالم، بل شاهدنا الشهداء والجرحى يـسقطون                 
  هل هناك صمود اكثر من هذا؟. وهم يرددون الشهادتين ويرفعون عالمة النصر

  ٢/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
 

  بين أردوغان وعمرو موسى  .٦٦
  جمال باروت

 لن تكون مثل ما كانـت       ٢٠٠٩اإلسرائيلية بعد دافوس    -ى على أن العالقات التركية    تدل المؤشرات األول  
مما فعلته إسرائيل في غزة أمام محفل دافوس        » مريرٍ«و  » قلبٍ نابضٍ «عليه قبله، فلقد قال أردوغان بـ       

  . ما لم يخطر على بال أي زعيم عربي أو إسالمي أن يقوله
لدبلوماسية التي تقوم قواعد لعبتها على أن اآلخرين يسكتون عندما          ا» لياقات«ومما ال شك فيه أنه بخرقه       

تنطق إسرائيل، وليس لهم إال التصفيق، قد دخل أردوغان التاريخ بوصفه أول زعـيم لدولـة إسـالمية                  
و » نابـضة «وشرق أوسطية في منطقة الشرق األوسط يواجه إسرائيل باسم كرامة األمة التركية بأقوال              

ويصف أعمالها أمام هذا    . ما تفعله » تبرير«دولي تقوم لعبته على تلميع إسرائيل، و        في محفل   » صاعقة«
  . »بقعة سوداء في تاريخ اإلنسانية«المحفل بـ 

لهذا الموقف في أنه يصدر عن زعيم دولة إقليمية شرق أوسطية كبيرة وفاعلة             » التاريخية«وتتمثل القيمة   
األطلـسية نفـسها التـي      -تمي إلى قواعد اللعبة الغربية    في تطورات وأحداث منطقة الشرق األوسط، وتن      

تحكمها، وال يمكن ألي من القادة الغربيين المهيمنين على عملية صنع القرارات فيها، بمن فيهم إسرائيل،                
فأردوغان لم يحافظ على عالقات التعـاون       . »السامية«أن يفسروها بنزعة دفينة في روح أردوغان ضد         

إلسرائيلية فحسب بل طورها ضمن منظور قومي تركي جديد للسياسة الخارجيـة            ا-االستراتيجي التركية 
التركية يقوم على تحول تركيا إلى العب في هذه المنطقة التي ترتبط معها بوشـائج تاريخيـة وثقافيـة                   

  . وحضارية عميقة الجذور والمظاهر والمشاعر
 العثمانية، فإن وظيفة هذا التذكير كانـت  وهو حين كرر أمام محفل دافوس تذكير الجميع بأنه حفيد الدولة 

تصب بالضرورة في أن مواجهته لبيريز، وحديثه الصاعق عن رئيسين لمجلس الـوزراء اإلسـرائيلي               
وهي بالمناسبة قطاع الجئين فلـسطينيين      -أخبراه أنهما يحسان بالسعادة حين يمتطيان الدبابات ضد غزة          

بل من  » العداء للسامية « تتم ليس من منطلق ما يسمى بـ         -وةاقتلعتهم إسرائيل من بلداتهم وطردتهم بالق     
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منطلق الدور اإلنساني التاريخي المفصلي الذي لعبته الدولة العثمانية في إلجاء اليهود الفارين من جحـيم                
  . محاكم التفتيش وحروب االسترداد في إسبانيا

د كان العالم العثماني بالفعل فـردوس       ولم يكن أردوغان يفتئت في ذلك على التاريخ أو يلوي تفسيره، فلق           
ولو اتسع المجال لقال المرء إن اليهود عادوا مرتين في تاريخهم ما قبـل              . اليهود بعد طردهم من إسبانيا    

الصهيوني إلى القدس بفضل المسلمين، في عهد عمر بن الخطاب وصالح الدين األيوبي، كما كان أبرز                
ولهذا لن تكـون إثـارة      . وبي مسلم ليس سوى الشعب األلباني     من ألجأهم إبان مذابح هتلر هو شعب أور       

ضد أردوغان أكثر من بروباغندا تضليلية وكاذبة لصرف النظر عما ارتكبته إسـرائيل             » العداء للسامية «
  .من جرائم قد يحمر وجه أمراء القتل في العالم خجالً منها

امعة الدول العربية الـذي كـان يمثـل         ويقابل موقف أردوغان هذا ارتباك عمرو موسى األمين العام لج         
  . لتوها من قمتي الدوحة والكويت في المحفل» الخارجة«المجموعة العربية 

فلقد كان موسى يجلس على المنصة نفسها جنباً إلى جنبٍ مع الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز لحظة رد                 
 دون أن يفعـل شـيئاً، تاركـاً    من المحفل، من» المؤثر«و  » المثير«أردوغان الصاعق عليه، وانسحابه     

  . »إننا ها هنا قاعدون«: أردوغان وربه يقاتالن
وقد جلس موسى جنباً إلى جنبٍ مع بيريز مع أن عدد الدول العربية التي تقيم عالقات مـع إسـرائيل ال                     
 يتجاوز أربع دول، بينما لم يقبل أن يجلس مع زعماء قمة الدوحة لمجرد أن القمة تمثل األغلبية نـاقص                  

ومثّل اتجاهات الحفنة القليلة التي تقيم عالقات مع إسرائيل بينما أحجم عن تمثيل اتجاهات أغلبيـة                . واحد
الدول العربية التي ال تقيم مثل هذه العالقات، بل وعاود البعض النظر فيها في ضوء ما فعلته إسـرائيل                   

في مقاطعـة   » إحراجاته«ما كانت   األمين العام للجامعة مه   » دبلوماسية«بينما كانت مقتضيات    . في غزة 
قمة الدوحة أن يتخذ موقفاً متوازناً، وينأى عن الجلوس مع بيريز على المنصة نفسها، وجنباً إلى جنـبٍ                  

  . »أضعف األيمان«وأن يفعل شيئاً ولو بطريقة . معه
 ذلـك   لقد مشى موسى في امتناعه عن حضور قمة الدوحة بالمقلوب كما يقولون، لكنه سار هنا أكثر من                

المنظومة العربية ولو في الظاهر بينما ذاد أردوغـان         » كرامة«ووقع فيما يجب أال يقع فيه، حفاظاً على         
  .عن كرامة األمة التركية

  ٢/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  

   هي ُأمُّ األزمات فلسطينياً"أزمة التمثيل" .٦٧
  جواد البشيتي

فَة، يتفكَّرون فيها في كـل مـا انتهـت اليـه            إلى وقْ ) أي منذ زمن بعيد   (يحتاج الفلسطينيون جميعاً اآلن     
، يظهر ويتأكَّد في الموقف الذاتي مـن        »الميت«و» الحي«تجربتهم، أو تجاربهم، من نتائج، فالفرق بين        

على أنَّهـا شـيء عـديم القيمـة         » التجربة«سياسياً وفكرياً يفهمون دائماً     » األحياء«كل تجربة كبيرة، و   
فال يتغيرون بما   » األموات«نها بالجوهري واألساسي من الدروس والعبر، أما        واألهمية اذا لم يخرجوا م    

تجربـة  «ونتائجها المختلفة، أو ال رادع يردعهم عن االمعان في » التجربة«يؤكِّد أنَّهم جزء ال يتجزأ من       
ـ «غير مرة، موهمين أنفسهم، وغيـرهم، أن       ) تقريباً(، وخوض التجربة ذاتها     »المجرب » ائج مختلفـة نت

  !يمكن، ويجب، أن يتوصلوا اليها
حتى أولئك الذين هيئت لهم أسباب االنفصال مع مصالحهم الشخصية والفئويـة الـضيقة عـن الـشعب                  

» العقـل «بميزانـي  » المواقف«وقضيته ومصالحه الحقيقية يعرفون جيداً النتائج التي تتمخَّض عن وزن         
بسبب ثقَـل   (ينقصهم الذكاء أو الوعي، ولكنَّهم ال يملكون من حرية الخيار           ، فهم ال    »المصلحة العامة «و

االَّ ما يحملهم على أن يقولوا بشيء من قبيل ان لندن هـي  ) ضغوط مصالحهم الشخصية والفئوية الضيقة 
  !عاصمة فرنسا



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ١٣٣٣:         العدد       ٢/٢/٢٠٠٩اإلثنين  :التاريخ

، مـا   »من يمثِّل من  « سؤال   ، فان »أزمة تمثيل «، لدى الفلسطينيين انَّما هي      »ُأم األزمات «، أي   »األزمة«
  .زال بال جواب، يوافق حقائق الواقع، والمصالح العامة الحقيقية للشعب الفلسطيني

، التي إن لم    »أزمة التمثيل الفلسطيني  «الذي فيه تتركَّز    » المكان السياسي «هي  » فتح«وأحسب أن حركة    
  .»أزمة تمثيلهم«ن الفلسطينيون أبداً من تخطي يبذل من الجهد ما يكفي لتخطيها فيه أوالً فلن يتمكَّ

ـ »مؤتمرها السادس «لـ  » فتح«لن أتحدث عن أهمية وضرورة عقد        أكبر وأعظم مـن أن     » التحدي«، ف
  .»نهاية التاريخ«يواجه بعقده فوراً، أو بعقده في 

من الوجهـة   (ن له أهمية تُذْكَر     واذا قُيض لهذا المؤتمر أن يعقَد قبل أن تُحدث األرض أخبارها، فلن تكو            
، »الجمعية التأسيسية«، اذا لم يكن، لجهة حيثيات وطريقة ونتائج عقده، في منزلة )السياسية ـ التاريخية 

، وبعضها جديد، صرحاً سياسياً جديداً      »الهدم«، بعضها قديم خلَّفه     »حجارة«أوالً، لتبتني من    » تَهدم«التي  
  .لديمقراطية والعلمانية أساساً وطيداً لهللفلسطينيين، يتَّخذ من ا

الجمعيـة  «فوراً، والمدعو إلـى أن يكـون فـي منزلـة            » مؤتمرها السادس «المدعوة إلى عقد    » فتح«
التـي تملـك مـن      » فـتح «، لها، وللمجتمع السياسي الفلسطيني على وجه العموم، انَّما هي           »التأسيسية

، ما يمكِّنها من أن تتَّـسع لمعظـم األلـوان           »ناميتهدي«و» حيويته«و» مرونته«، ومن   »خواص التنظيم «
لن يكون مفيداً للشعب الفلسطيني وقضيته      » الواحد«الفلسطيني، فهذا   » قوس قُزح «السياسية والفكرية لـ    

، بما يسمح له بأن يكون ممثِّالً حقيقياً لكل الفلسطينيين الذين يؤمنون بأن خالصهم              »يتعدد«القومية اذا لم    
يمكن ويجب أن يتأتى من سيرهم في طريق الديمقراطية والعلمانية، والتي ال مكـان فيهـا لهـذا    القومي  

التي ال تقويهم تفاوضـياً انَّمـا هـي         » المقاومة«، فـ   »التفاوض«و» المقاومة«التناقض المصطنع بين    
  .وض ال يحتاجون اليهالذي ال يقوي مقاومتهم انَّما هو أيضاً تفا» التفاوض«مقاومة ال يحتاجون اليها، و

مؤتمرهـا  «، أن تتصالح مع نفـسها، فتُـسرِع فـي عقـد             »حماس«، وقبل أن تتصالح مع      »فتح«على  
التـصالح  » معجزة«في كل أوجه حياتها، فان هي اجترحت        » الجمعية التأسيسية «، بصفة كونه    »السادس

ها من ألوان الطيف الفلسطيني،     مع نفسها، أصبح في متناولها، بصراً وبصيرةً ويداً، أن تتصالح مع غير           
في تناقضهما الطبيعي، أي غير المـصطنع، فهـذان         » التفاوض«و» المقاومة«وأن تتصالح مع خياري     

الخياران، وعلى تضادهما الطبيعي، يتَّحدان اتِّحاداً ال انفصام فيه، ألن المصالح العليا، واألهداف النهائية،              
الذي به يلتصق الخياران علـى      » الصمغ«الص القومي هي    للشعب الفلسطيني في صراعه من أجل الخ      

  .تضادهما الطبيعي
، ألوانها »خياماً«، الذي يضم »المعسكر الواحد«، الديمقراطية ـ العلمانية، أن تكون  »فتح«اذا استطاعت 

أزمـة  «هي معظم ألوان الطيف السياسي والفكري الفلسطيني، فانَّها لن تعجز، عندئذ، عن أن تتخطـى                
  .في قيادتها، وفي قيادة الشعب الفلسطيني» لتمثيلا

  نْتَخَب أعضاؤه جميعـاً       »الجمعية التأسيسية «، لن يكون في وزن وأهمية       »مؤتمرها السادس «اناذا لم ي ،
انتخاباً حراً ديمقراطياً سرياً مباشراً نزيهاً، واذا لم تنبثق من هذا المؤتمر، وفي الطريقـة نفـسها، كـل                   

  .»فتح«القيادية لـ الهيئات 
وبعد ذلك، وليس قبله، يصبح ممكناً وضرورياً أن يخطو الفلسطينيون خطوتهم الثانيـة علـى الطريـق                 

، فالفلسطينيون هم اآلن في أمس الحاجة إلـى         »أزمة التمثيل الفلسطيني  «المؤدية إلى التخطي النهائي لـ      
، أي الممكنة موضـوعياً،     »طية الموضوعية الديمقرا«، من طريق    »مؤتمر قومي فلسطيني  «التأسيس لـ   

أنا منظمة التحرير الفلـسطينية الممثِّـل       «هو وحده الذي يحقُّ وينبغي له أن يقول للعالم          » المؤتمر«فهذا  
  .»الشرعي للشعب الفلسطيني

قيادية، وهو الذي   هو الذي ينْتَخب انتخاباً حراً ديمقراطياً سرياً مباشراً نزيهاً كل هيئاته ال           » المؤتمر«وهذا  
أسـئلة  «من حقِّه وحده أن ينشئ ويطور استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة، تُشْتَقُّ منها األجوبة عن كل                

  .»)بين الفلسطينيين(النزاع 
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ولكـل جماعـة    (وأحسب أن استراتيجية كهذه يجب أن تحفظ وتصون وتضمن الحق لكـل فلـسطيني               
الموقف الـسياسي  ) ولو وقِّعت معاهدة سالم(و الصراع، مع اسرائيل في أن يقف من النزاع، أ    ) فلسطينية

والفكري الذي يشاء، فالمواقف والقرارات الفلسطينية التي سمحت للسالم مع الدولة اليهودية بأن يـصبح               
» فـرض عـين   «حقيقة واقعة ليست بملْزِمة االَّ للدولة الفلسطينية ذاتها، واالَّ أصبح االعتراف باسرائيل             

  !ى الفلسطينيينعل
بال حلٍّ، أي بال حلِّ على ذاك النحو، لن يبقي للفلسطينيين شيئاً مـن              » التمثيل الفلسطيني «ان بقاء أزمة    

قـضيتهم القوميـة، وبمـا      » اختـصار «حقوقهم ومطالبهم القومية، وسيحملهم على أن يفْرِطوا أكثر في          
من يـدير، أو ال     «ك في نزاعهم في أمرٍ من قبيل        يجعلها، في آخر المطاف، كمثل ظلٍّ فَقَد جسمه، وال ش         

قد فقدت، أو توشـك أن تفقـد،        » قيادة الشعب الفلسطيني  «هو خير دليل على أن      » يدير، منهم معبر رفح   
  !»صفة التمثيل«و» معنى القيادة«.. »الصفة«و» المعنى«

 ٢/٢/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
  
  :كاريكاتير .٦٨
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