
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماس تواجه معركة رفع الحصار عن غزة: مشعل في طهران
  فكار ميتشلأي مفاجئ في اإلمارات يدرس وثيقة لقاء عرب": القدس العربي"

   عظاملكن عباس حولها إلى أشالء.. إلى إلغاء منظمة التحرير نحن لم ندع: نزال
  المهمة في غزة لم تستكمل بعد:نتنياهو
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            ٢ ص                                     ١٣٣٤:         العدد       ٣/٢/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  والمصالحة الفلسطينية" التهدئة" مصرية بمشاركة الفيصل لبحث - قمة فلسطينية .٢
 ٥  "باتخاذ إجراءات أمنية لحماية الوحدة الداخلية واألمن العام"عهد تالحكومة المقالة ت .٣
 ٦  عباس يلتقي ساركوزي ويرفض الدعوة إلى مرجعية فلسطينية جديدة .٤
 ٧ بالمصالحة "منظمةال" تفعيل حمد يربطواأل" محاولة انقالبية فاشلة"تصريح مشعل يعّد عمرو  .٥
 ٧  "منتهي الوالية يعيش أسوأ فترات حياته"عباس : النونو رداً على رفضه الحوار مع حماس .٦
 ٧   لتطوير منظمة التحرير يؤكد اتخاذ مجموعة خطواتأبو ردينة .٧
 ٨   لشخصالحوار هو الحل والمنظمة ليست ملكاً: صبيح .٨
 ٨  المشروع االستيطاني الجديد رصاصة رحمة في رأس العملية السلمية: قريع .٩
 ٨ "اإلذاعة والتلفزيون"تبرئة ذمة نبيل عمرو في قضية  .١٠
    

    :المقاومة
 ٨ حماس تواجه معركة رفع الحصار عن غزة: مشعل في طهران .١١
 ٩    عظاملكن عباس حولها إلى أشالء..  إلى إلغاء منظمة التحريرنحن لم ندع: نزال .١٢
١٠  حصين الحامي للهوية تبقى الحصن الالمنظمة س: فصائل منظمة التحرير في سوريا .١٣
١٠   حماس ترفض طلب عباس االعتراف بمنظمة التحرير كشرط للحوار .١٤
١١ إعادة بناء منظمة التحريرهي أهم األولويات في المصالحة : أسامة حمدان يزور السنيورة .١٥
١٢  ننتظر ردا من حماس للبدء بجلسات حوار تمهد األجواء لحوار القاهرة: في فتحمسؤول  .١٦
١٢  نرفض افتعال بدائل لمنظمة التحرير: ملوح .١٧
١٣  "ألوية الناصر صالح الدين"غارة جوية إسرائيلية تغتال قائد المدفعية في  .١٨
١٣  في مخيمات لبنانيدعم حماس عسكرياً" حزب اهللا": السياسة الكويتية" .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   المهمة في غزة لم تستكمل بعد:نتنياهو .٢٠
١٤   التصرف كدولة وليس كمنظمة ارهابية"اسرائيل"على : ديختر .٢١
١٤   مقبلة على ضغوطات من قبل االدارة االميركية الجديدة الحالل السالم"اسرائيل": ليفني .٢٢
١٤  باراك يقترح شق نفق يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية .٢٣
١٥  اغلبية مريحةاليمين االسرائيلي سيفوز ب: استطالع .٢٤
١٥  الحرب انتهت بالتعادل: مريدور .٢٥
١٥   منزل مقابل كل صاروخ١٠٠يدعو لهدم » شاس«زعيم  .٢٦
١٦   أحزاب يمينية متطّرفة تخوض االنتخاباتخمسة .٢٧
١٦   إلى فنزويال٤٨ائيلي يميني يطرح مشروعا لترحيل فلسطينيي حزب إسر .٢٨
١٧   مجازر جديدة في قطاع غزة يذرالنائب في الكنيست محمد بركة .٢٩
١٧  !مشاريع تهويدية في يافا بماليين الدوالرات، تبغي ترحيل فلسطينيي المدينة .٣٠
١٨  أولمرت يواجه قضية فساد جديدة .٣١
١٨  اولمرت يحاول احتواء األزمة مع تركيا .٣٢
١٨   تتجه لرفض طلبات تركية لشراء عتاد عسكري بسبب أردوغان"إسرائيل" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٣٤:         العدد       ٣/٢/٢٠٠٩الثالثاء  :التاريخ

١٩ أهب تحسبا لتنفيذ تهديدات حزب اهللا بالثأر الغتيال مغنية ترفع حالة الت"إسرائيل" .٣٤
    

    :األرض، الشعب
١٩  تقصف مدينة رفح وتنذر األهالي بإخالئها" اسرائيل" .٣٥
١٩ استشهاد فلسطيني في الخليل وهدم منزلين في القدس المحتلة .٣٦
٢٠  رائد صالح يطالب بتشكيل مرجعية فلسطينية في القدسالشيخ  .٣٧
٢٠    القدسا تتعرض له الهجمة االستيطانية التيخطورةمن  تحذر "اإلسالمية المسيحيةالهيئة " .٣٨
٢٠  االحتالل يسمح بدخول مساعدات انسانية ضئيلة لغزة .٣٩
٢١ د قرية قرب بئر السبع غزة من دخول مساجحربمنع الجنود البدو المشاركين في  .٤٠
   

   : األردن
٢١ "حركة االنشقاقية"زكي بني أرشيد يرد على اتهام عزام االحمد االخوان المسلمين بالـ  .٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢١  لقاء عربي مفاجئ في اإلمارات يدرس وثيقة افكار ميتشل": القدس العربي" .٤٢
٢٢    في غزةخيار حكومة التكنوقراطحمد بن جاسم يشكك في جدوى  .٤٣
٢٣ اتناونعلق أهمية خاصة على عالق" إسرائيل"ال نريد انتقاد : تركيا .٤٤
٢٣  المؤتمرات الثالث تدعو لقيادة مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية .٤٥
٢٣ األسد يدعو أوروبا إلى تفعيل دورها بالمنطقة .٤٦
٢٤  "إسرائيل"وقف تنفيذ حكم بمنع تصدير الغاز لـ: مصر .٤٧
٢٤ لم نشجع حماس على فك االرتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية: مصادر إيرانية .٤٨
٢٤   ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة١٢دخول  .٤٩
٢٥  مصر تقرر إغالق معبر رفح من الخميس المقبل .٥٠
٢٥ عبر فرنسا" إسرائيل" إمداداً عسكرياً كبيراً من  تتلقىحركة العدل والمساواة في دارفور .٥١
   

   :دولي
٢٥  توافق فرنسي اميركي على استمرار الهدنة في غزة .٥٢
٢٥    في غزةمقراتهااالمم المتحدة تعتزم التحقيق حول قصف  .٥٣
٢٦   "عملية سالم نزيهة" يأمل بمشاركة حماس في "الصليب االحمر" .٥٤
٢٦   نائباً أمريكياً يطالبون أوباما بتقديم مساعدات عاجلة لغزة٦٠ .٥٥
٢٦ ت الفلسطينيين تمنع وصول أكثر من نصف حاجا"إسرائيل": "أوكسفام" .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧ هاني المصري... ماذا تريد حماس من المنظمة، وكيف يمكن إنقاذها؟ .٥٧
٣٠  ياسر الزعاترة... !!اعترفوا وإال ال حوار .٥٨
٣١  يديفهمي هو... مشكلة حماس .٥٩
٣٤  محمد أبو رمان... "ما بعد غزة"سياسات حماس  .٦٠
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٣٥  كوبي نيف... عربي واحد جيد .٦١
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
  سطينية من غزةالفل على إطالق الصواريخ  تبادل االتهامات حول كيفية الرد":اسرائيل" .١

صعد رئيس الحكومـة االسـرائيلية ايهـود        ،  فتحي صباح غزة   عن مراسلها  ٣/٢/٢٠٠٩ الحياة،   قالت
وأكد باراك أمس أن إسرائيل ستواصل الرد       . اولمرت ووزير دفاعه ايهود باراك من تهديداتهما ضد غزة        

إن على حركة حماس    «وقال  . على إطالق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة تجاه البلدات اإلسرائيلية         
ونقلت . »أن تعمل على وقف إطالق القذائف الصاروخية باعتبارها المسؤولة عما يجري في قطاع غزة             

، مضيفاً  »هناك مسيرة ستؤدي إلى استتباب الهدوء في نهاية المطاف        «اإلذاعة اإلسرائيلية عن باراك أن      
  .»ة تهريب األسلحة إلى قطاع غزةمصر هي الجهة التي تتفاوض معها إسرائيل حول قضي«أن 

بالتردد في توجيه ضربة شديدة أخرى إلـى حركـة          «ورفض باراك االنتقادات التي وجهت إليه واتهمته        
وأعلن أن اسـرائيل    . »بتنسيق وتفاهم كاملين مع قيادة الجيش في هذا المجال        «، مؤكداً أنه يعمل     »حماس

  .»حماس« قطاع غزة الذي تحكمه حركة ال تعتزم القيام بعملية جديدة واسعة النطاق في
ليس في نيتنا القيام    «: على شبكة االنترنت  » يديعوت احرونوت «وقال باراك في حديث مع موقع صحيفة        

) قبـل (قلنا إنه سيكون هناك رد، وكان هنـاك رد الليلـة            «: وأضاف. »٢بعملية الرصاص المصبوب    
ة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني التـي       وتعارضت تصريحات باراك مع تصريحات لوزير     . »الماضية

اذا لزم األمر ستشن اسرائيل هجوماً جديداً على قطاع غزة لتضع حداً الطـالق              «قالت أول من أمس إنه      
  ».الصواريخ عبر حدودها

الـصحافة  ، الـى أن      زهيـر انـدراوس     عن مراسلها  الناصرة من ٣/٢/٢٠٠٩ القدس العربي،    ولفتت
 انشغلت بتبادل االتهامات بين اعضاء المطبخ الـسياسي         ،االثنينالصادرة أمس   برية  االسرائيلية باللغة الع  

اولمرت، باراك وليفني، حول كيفية الرد على استفزازات حمـاس والفـصائل الفلـسطينية              : االسرائيلي
وزيرة الخارجية وقال انّهـا تـدفع       ' معاريف'وهاجم باراك، على لسان مقربين منه، كما افادت          .االخرى

اتجاه رد مفرط على الصواريخ الفلسطينية، مع انّها ال تفقه شيئا في االعمال العسكرية، ولم تحمل بندقية                 ب
  .خالل حياتها، على حد تعبيره

عـن  ' معـاريف 'كما انه برز جليا االثنين وجود خالفات عميقة بين اولمرت وباراك، فقد نقلت صحيفة               
يتحتم على الوزراء ان يتوقفوا عن الثرثـرة فـي االمـور           باراك قوله في جلسة الحكومة االسبوعية انه        

عليك انت ان تتوقف عن الثرثـرة، وان تـصدر االوامـر للجـيش              : االمنية، فرد عليه اولمرت بالقول    
االسرائيلي بالشروع في ضرب حماس في غزة، عالوة على ذلك، اتهم اولمرت باراك بانّه يسعى الـى                 

  .ساب امن االسرائيليين في الجنوبالتوصل التفاق مع حركة حماس على ح
اوال، الحملة العسكرية لـم تحقـق نتائجهـا،       : الخالفات في دائرة صنّاع القرار في تل ابيب تؤكد امرين         

  .واالمر الثاني ان المعركة االنتخابية تلقي بظاللها على القرارات التي يتخذها حكام الدولة العبرية
باراك، حذر من أن ، الى أن  القدس المحتلة منآمال شحادة عن مراسلتها ٣/٢/٢٠٠٨ الخليج، وأشارت

رفض تصريحات الوزراء الداعية إلى شن حرب على و ،غزة ليست الحجر الوحيد في هذه الفسيفساء
  . ”حماس ستتلقى ضربة أخرى في حال اضطررنا“غزة، معتبراً أن أهدافاً انتخابية وراءها، لكنه قال إن 

كومة قائال إن منافسي على رئاسة الحكومة وجميع من يطلقون التصريحات وهاجم باراك زمالءه في الح
بعد ثماني سنوات تم خاللها .  لم تتلق ضربة كهذه كانوا في موقع صنع القرار، لكن حماسالمنفلتة

. ”بضرب حماس باألفعال وليس بالكالم” اإلسرائيلي“إطالق الصواريخ، جئت وأصدرت تعليمات للجيش 
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 يبدي برودة أعصاب ويستمع ألعضاء هيئة األركان العامة واالستخبارات، ولحالة أنا من“وأضاف 
أكثر أو أقل، فقد ” حماس“بافتتاح مباراة على من يحب ” إسرائيل“الطقس أيضاً، وال أنصح أي قائد في 

خرجنا إلى العملية العسكرية من أجل تحقيق الهدوء في الجنوب وتحقيق عملية فعالة بالتنسيق مع 
  .في إشارة إلى منع دخول األسلحة إلى القطاع” مصريين وحتى لو استغرق ذلك عدة أيامال
  
  والمصالحة الفلسطينية" التهدئة" مصرية بمشاركة الفيصل لبحث - فلسطينيةقمة  .٢

ـ  لقاء أن    جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    ٣/٢/٢٠٠٩الحياة،  نشرت    فـي   اً عقـد   ثالثي
مع الرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمـود عبـاس ووزيـر الخارجيـة               ج أمس،القاهرة  

 ركـز علـى     أمسإن اللقاء الثالثي    "وقالت مصادر رسمية في القاهرة      . السعودي األمير سعود الفيصل   
استعجال المصالحة الفلسطينية، للتوصل إلى موقف موحد يمهد لبدء مفاوضـات جـادة بـين الجـانبين                 

. لم يوضـحها  " طرح أفكار جديدة  "وأشارت إلى أنه ناقش     ". سرائيلي وإحياء عملية السالم   الفلسطيني واإل 
]  جـورج  األمريكـي للـسالم   الموفـد   [فكاراً جديدة نقلها    أناقش  " اللقاء الثالثي    إنوقال مصدر فلسطيني    

  ".ميتشل
الذي استغرق سـاعتين  ،  "اللقاء الثالثي " نبيل عمرو، الذي شارك في       ]في القاهرة  [وقال السفير الفلسطيني  

إن المحادثات تناولت قضايا عدة على رأسها التهدئة والمـصالحة ومهمـة المبعـوث              "ونصف الساعة،   
العمل العربي المشترك في إطار المبادرة      "وأضاف أنها ركزت على آلية      ".  الشرق األوسط  إلىاألميركي  

وأوضـح أن   ". سلته من إشارات إيجابيـة     الجديدة وما أر   األميركيةالعربية للسالم والتعاطي مع اإلدارة      
. وكان االنطباع لدى الجميع ايجابيـاً     . عرضوا انطباعاتهم عن مهمة ميتشل في المنطقة      "األطراف الثالثة   

وتوجه سعود الفيـصل    " اللقاء الثالثي "ورفض عمرو الربط بين      ".وهناك تفاؤل بالجهود التي سيقوم بها     
الزيارة معد لها ومبرمجة وال عالقـة       "لى اإلمارات، مؤكداً أن     أبو الغيط إ  ] وزير خارجية مصر أحمد   [و

 يثمر العرض الـذي طرحـه رئـيس الـوزراء           أنواستبعد ما يتردد عن أمكان      ". لها باجتماع القاهرة  
  .اإلسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت على عباس اتفاق سالم

لتشاور والتنسيق بـين عبـاس ومـصر        ل" اللقاء كان استمراراً     أن" وكالة أنباء الشرق األوسط   "وذكرت  
الذي حمل وزير خارجيتـه رسـالة       " العزيز اهللا بن عبد   وسعود الفيصل ممثالً لخادم الحرمين الملك عبد      

  .شفوية إلى الرئيس المصري
 علـى عبـاس يتـضمن    أولمرتورجحت مصادر فلسطينية أن يكون اللقاء الثالثي استعرض ما طرحه      

ماكن المقدسة إلدارة دولية تضم المغرب واألردن والسعودية، إضـافة          تقسيم القدس، على أن تخضع األ     
 في المئة من الضفة الغربية مقابل تبادل أراض في          ٧,١اعتراف فلسطيني بكتل استيطانية تضم نحو       "إلى  

 في المئة من مساحة الضفة، على أن يخصص الفارق لممر أرضـي             ٥,٣الجنوب توازي مساحتها نحو     
  ".طاع غزة، أو ممر من خالل جسر معلقآمن يربط الضفة بق

 نقل إلى    أن عباس  القاهرة، أشرف الفقي   نقالً عن مراسلها في    ٣/٢/٢٠٠٩الوطن، السعودية،   وأضافت  
مبارك والفيصل مخاوفه من الدور الذي تقوم به جهات خارجية لشق الصف الفلسطيني بدعاوى مختلفـة                

ر على موقفه الرافض على إجراء أي حـوار مـع           وأص. من بينها التشكيك في شرعية منظمة التحرير      
حماس قبيل إعالنها بشكل واضح ال يحمل أي التباس أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للـشعب                 

  .الفلسطيني
  
  "باتخاذ إجراءات أمنية لحماية الوحدة الداخلية واألمن العام"عهد تالحكومة المقالة ت .٣

 عن االعتداءات على عناصر مـن حركـة فـتح، أعلنـت             ألخيرةا بعدما ازداد الحديث في األيام       :غزة
باتخاذ "وتعهدت الحكومة    .الحكومة المقالة أنها لن تسمح بأخذ القانون باليد ونشر الفوضى وخرق القانون           
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وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر         ،" أمنية لحماية الوحدة الداخلية واألمن العام      إجراءات
 إسـالم  الغصين، والناطق باسـم الـشرطة        إيهابمع كل من الناطق باسم وزارة الداخلية        صحافي عقده   

 أوترفض أي خروج عن القانون من أي جهة كانت، وإنها ستحاسـب أي شـخص                "شهوان إن الحكومة    
  ".مجموعة تقوم بخرق القانون مهما كان انتماؤها التنظيمي

الحكومة لن تسمح بـأي حـال مـن         "مؤكداً أن   " جديدة أمنية   إجراءاتالحكومة اتخذت    "أنوأعلن النونو   
 باالعتداء على الممتلكات الخاصة أو المساس بأي مواطن، سواء من حماس أو فتح أو الجهـاد                 األحوال
الحكومة تتحمـل المـسؤولية     "وشدد على أن     ". أي فصيل  إلى، أو أي فصيل، أو من ال ينتمي         اإلسالمي
  .نين بغض النظر عن االنتماء التنظيمي عن كل المواطواألخالقيةالقانونية 

أي تجاوزات للقانون، وما اتخذته فصائل المقاومة أثناء الحرب ونؤكد أن           " التفريق بين    إلىوسعى النونو   
  ".حكومتنا لن تأخذها شفقة أو رحمة بالعمالء

لحرب وفي ظـل    المقاومة ال عالقة لها باألمن الداخلي قبل أو بعد الحرب، لكن أثناء ا            "وقال الغصين إن    
التوتر األمني قامت المقاومة حسب ما أعلنت بتصفية من ثبت تورطهم في طعن المقاومة مـن الظهـر،                  
ومع ذلك فتحنا تحقيقات في هذا ويجري التثبت ما إذا كان هؤالء عمالء، وإن ثبت فإن من حق المقاومة                   

  ".لمقاومة بالشأن األمني الداخليلكن بعد الحرب ال عالقة لفصائل ا"وأضاف  ".القيام بمثل ما قامت به
  ".القتل كانت عائلية أو ثأرية) عدد من حوادث( أن خلفيات إلىبعض التحقيقات تشير "وقال النونو إن 

التحقيقات لدينا تثبت أن هناك عمليات تمت على خلفية عائلية وثأرية، وليس مـن              " أن   إلى شهوان   وأشار
) في مدينة غزة  (اشرة، وهناك مثالً فتى قتل في حي الصبره          عائالت على الهواء مب    أسماءالمناسب نشر   

وفتحنا تحقيقاً فيها وأنه يتم التواصل مـع        ) رفح(أثناء الحرب، وهناك شجارات في المحافظات الجنوبية        
  ".النيابة العامة

  الـداخلي فـي وزارة     األمنوتناول قضية مقتل أسامة عطا اهللا قبل أيام عدة، الذي اتهمت عائلته جهاز              
 تتجه نحو ثأر عائلي، وبغض النظر فإن كل         واألمورالتحقيق ما يزال جارياً،     "الداخلية، قال الغصين إن     

  ".من يقف خلف االعتداء ستتم محاسبته وفق القانون
 والشرطية التابعة لها بما جرى الحديث عنه مـن          األمنية األجهزةونفى النونو تورط الحكومة أو أي من        

فتحت تحقيقات في العديد من القـضايا وال        " أن الحكومة    إلىوأشار   ".رع الغزي عمليات فوضى في الشا   "
  ".مانع لديها من فتح مثل هذه التحقيقات

  ٣/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   يلتقي ساركوزي ويرفض الدعوة إلى مرجعية فلسطينية جديدةعباس .٤

 حركة حماس إلـى     اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس، في باريس أن دعوة          : )ب.ف.أ(
وصرح عباس   ".غير مقبولة بالكامل  "إيجاد مرجعية فلسطينية جديدة بديالً عن منظمة التحرير الفلسطينية          

الدعوة التي وجهتها حماس الستبدال فتح،      "للصحافيين، اثر لقائه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، أن         
حماس جزء ال يتجـزأ مـن الـشعب         "تدارك أن   ، لكنه   "منظمة التحرير الفلسطينية، غير مقبولة بالكامل     

علينا إجراء حوار مع حماس والتوصل إلى حل في إطار حكومة وحدة وطنية تمهيدا إلجراء               . الفلسطيني
  ".انتخابات

الدور الذي يمكن أن تؤديـه فرنـسا بعـد    "من جهة أخرى، أوضح عباس انه بحث مع الرئيس الفرنسي    
نأمل أيضا أن يتمكن االتحاد األوروبي      "، أضاف   " أمريكية جديدة  تشكيل حكومة إسرائيلية ووصول إدارة    

 .في عملية السالم" من أداء دور سياسي
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 
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 بالمصالحة "منظمةال" تفعيل واألحمد يربط "...محاولة انقالبية فاشلة"تصريح مشعل يعّد عمرو  .٥
 القـاهرة   فـي نبيل عمرو سفير فلسطين     اعتبر السفير   : علي الصالح وحسين  أبو   سوسن   - لندن   ،القاهرة
محاولة انقالبية فاشلة عرف مشعل مـن خاللهـا         " مشعل   ]رئيس المكتب السياسي لحماس خالد     [تصريح

وعن تداعيات تصريح مشعل ذكر عمـرو       ". وزنه الضعيف ووزن منظمة التحرير الفلسطينية الثقيل جدا       
ذا استمر الموقف على هذا فانه يلغى       إ "وأضاف. ية له تداعيات سلبية بالتأكيد على صعيد الوحدة الوطن        أن

 اشترط خالله االعتـراف بالمنظمـة قبـل         الذيمازن  أبو  وحول تصريح الرئيس     ".الحوار والمصالحة 
 يأخذ شـرعية العمـل      أن طرف   ي وال يحق أل   األساس هين المنظمة   أ عمرو أوضحالحوار مع حماس    

ن تـصريح مـشعل     إ وأضاف.  هموما جديدة  إليهاضيف   تفسد الساحة الفلسطينية وت    اتجاهات في الوطني
 إمكانيةوعن  .  مرجعية المنظمة  إللغاء حتى ولو خطط     أعلنه ولكن هو ال يستطيع تنفيذ ما        يءيعنى كل ش  

 وهناك ترتيبات جديدة سوف تتخذ      الكافي المنظمة لم تفعل بالقدر      إن قال   ٢٠٠٥تفعيل اتفاق القاهرة لعام     
 .ه لم يفصح عنهاخالل المرحلة المقبلة ولكن

 أبـو في مـا قالـه      " األوسطالشرق  " رئيس كتلة فتح البرلمانية في تصريحات لـ         األحمدوال يرى عزام    
 التمسك تأكيد على    وإنما مازن ليس شروطا جديدة      أبوما جاء في تصريحات     " وقال. مازن شروطا جديدة  

ني الفلسطيني والكيان المعنـوي     بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وكمرجعية للعمل الوط        
 قضية تفعيل منظمة التحريـر      إما "األحمد وأضاف". هذه مسألة غير خاضعة للنقاش والحوار     . الفلسطيني

 تتم من خـالل    فإنها القاهرة،   إعالن حسب   اإلسالميوتوسيع المشاركة فيها بضم حركتي حماس والجهاد        
 الحـديث   أما. لمجلس الوطني واختبار اطر قيادية جديدة      تشكيل ا  إعادة حالة االنقسام الن هذا يسهل       إنهاء

 ".عن هذه القضايا قبل ذلك فانك كما يضع العربة قبل الحصان
  ٣/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  "منتهي الوالية يعيش أسوأ فترات حياته"عباس : النونو رداً على رفضه الحوار مع حماس .٦

ومة المقالة طاهر النونو في تعقيبه علـى تـصريحات          قال الناطق باسم الحك    :وكاالتوال" الخليج "-غزة  
منتهي الوالية  "عباس بشأن رفض الحوار واشتراطه اعتراف حماس بمنظمة التحرير، إن عباس            محمود  

يعيش أسوأ فترات حياته خاصة بعد فشله في تطبيق برنامجه السياسي حيث شـهدت واليتـه االنقـسام                  
وقـال   ". وإنه أول مسؤول فلسطيني يصف المقاومة بـالحقيرة        الداخلي والحروب اإلسرائيلية على شعبنا    

  .نحن طالبنا الناطقين باسم حماس عدم الرد عليه ألنه لم يعد صاحب القرار
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   لتطوير منظمة التحرير يؤكد اتخاذ مجموعة خطواتأبو ردينة .٧

 الرسمي باسم الرئاسـة الفلـسطينية أن        أكد نبيل أبو ردينة المتحدث     :وكاالتوال محمد عبد اهللا     -القاهرة  
منظمة التحرير الفلسطينية وجميع فصائلها سوف تتخذ مجموعة من الخطوات في المستقبل القريب بهدف              
تطوير وتفعيل منظمة التحرير لتفويت الفرصة على اآلخرين حسب وصـفه بالـدعوة إلـى مرجعيـة                 

مثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأضـاف       فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير التي وصفها بأنها الم       
أن هذه الخطوات سوف تكون في مرحلة ليست بعيدة رافضا تسمية هذه الخطوات وما إذا كانت تتعلـق                  

 على  "الشرق"وقال في تصريح خاص لـ       .بالدعوة إلى انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني أم ال        
باس مع بعض أعضاء الجالية الفلسطينية والجرحى الفلسطينيين        هامش اللقاء الذي عقده الرئيس محمود ع      

  بالقاهرة في مستشفى فلسطين بمصر الجديدة، ال يستطيع أحد تجاوز منظمة التحرير وقيادتها التاريخيـة،       
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، وأشار إلى بعض     فشلت فشال ذريعاً   ١٩٨٤مؤكد أن جميع المحاوالت التي جرت قبل ذلك وخاصة عام           
 .ية واإلسرائيليةالمحاوالت األمريك

 ٣/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
   لشخصالحوار هو الحل والمنظمة ليست ملكاً: صبيح .٨

 أعرب السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين            :ربيع شاهين  -القاهرة  
ه السبيل الوحيد أمام    عن تفاؤله بالحوار الفلسطيني المقرر أن تستضيفه القاهرة الشهر الجاري، معتبرا أن           

وأكد صبيح أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست ملكا لشخص أو أي           . الفلسطينيين لتجاوز المأزق الراهن   
عادة هيكلتهـا   إلى أن تطويرها و   إ هي ملك لهذا الشعب بأكمله، مشيرا بهذا الصدد          وإنمافصيل فلسطيني   

واسـتبعد صـبيح    . الشامل بمشاركة كل الفصائل   يمثل أحد المحاور والعناصر المهمة للحوار الفلسطيني        
ى أن  لتأجيل الحوار بسبب المالسنات واحتدام الخالفات التي تشهدها الساحة الفلسطينية حاليا، فيما شدد ع             

ال من خالل الحوار الجاد وليس عبر تصعيد        إعالج هذه الخالفات وتجاوز العصبيات ال يمكن أن يتحقق          
 .الخالفات وتبادل االتهامات

  ٣/٢/٢٠٠٩عكاظ 
  
  المشروع االستيطاني الجديد رصاصة رحمة في رأس العملية السلمية: قريع .٩

اعتبر أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم أمـس أن إقـرار الحكومـة                : رام اهللا 
ليـة  بمثابة إطالق رصاصـة الرحمـة فـي رأس العم         " شرق القدس     جديداً  استيطانياً اإلسرائيلية توسعاً 

" اإلسـرائيلي "عدوان ال يقل وحشية عن العـدوان        "ووصف هذا التوسع االستيطاني الجديد بأنه        ".السلمية
ضد غزة ونتائجه التدميرية على األرض وعلى آمال حل الدولتين ال تقل وحشية عـن مـشاهد الـدمار                   

 منذ زمن، وفي هـذا      إنفاذ هذا المشروع االستيطاني المبيت    "وأضاف أن    ".الواسعة في القطاع المحاصر   
الوقت الذي تبدأ فيه اإلدارة األمريكية الجديدة جهودها لهو رسالة إجهـاض لهـذه الجهـود، ورفـض                  

 ".باألفعال ال باألقوال لجهود المبعوث الرئاسي السيناتور جورج ميتشل" إسرائيلي"
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  "اإلذاعة والتلفزيون"تبرئة ذمة نبيل عمرو في قضية  .١٠

 ذمته غير مشغولة بـأي التزامـات        أنن النيابة العامة أكدت     أ ،ل عمرو سفير فلسطين في مصر     أكد نبي 
 ٣٠رداً على تقرير نشر في      " الخليج "إلىوقال في رسالة بعث بها       .مالية لصالح هيئة اإلذاعة والتلفزيون    

، جاء فيه مـساءلته     "نفساد مالي وإداري في هيئة اإلذاعة والتلفزيو      " يناير الماضي بعنوان     /كانون الثاني 
نبيـل  ( دوالر، ان النائب العام في رام اهللا المستشار أحمد المغني أكـد انتهـاء دوره                 ألف ٩٠عن مبلغ   

 ذمته غير مشغولة بـأي التزامـات لـصالح          أن تبين   أنفي التحقيقات المفتوحة بهذا الشأن، بعد       ) عمرو
 .ام في رام اهللاوأورد في رسالته صورة عن تقرير مكتب النائب الع .الهيئة

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 
   

 حماس تواجه معركة رفع الحصار عن غزة: مشعل في طهران .١١
قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الحركة تواجه معركة من أجل :  طهران- لندن 

ل رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة، على الرغم من وقف إطالق النار الذي أعلنته كل من إسرائي
 .والحركة، معتبراً أن المعركة لم تنته بعد
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وأشاد مشعل، الذي يزور طهران، بدور إيران بسبب تقديمها الدعم المالي والسياسي في الحرب ضد 
المعركة "وقال مشعل في كلمة ألقاها في جامعة طهران إنه يدعو إلى خطوات لدعم غزة ألن . إسرائيل
  .ائمة وهي معركة رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر الحدوديةمضيفاً أن المعركة ما زالت ق" لم تنته

وقال مشعل الذي التقى المرشد األعلى للثورة اإلسالمية آية اهللا علي خامنئي أن إيران صارت بعد ثورة 
مضيفاً أن " قبلة حركات المقاومة وجميع حركات التحرر في العالم وبخاصة فلسطين "١٩٧٩عام 

  .ق الهزيمة بحماس وفي وقف الصواريخ التي تنطلق من القطاعإسرائيل أخفقت في إلحا
". سيحررون القدس مع الفلسطينيين"من جانب آخر، خاطب مشعل أمس طلبة إيرانيين قائال لهم إنهم 

وقال مشعل باللغة العربية المترجمة إلى الفارسية في جامعة طهران في ثالث يوم من زيارته إلى إيران 
إننا نعد العدة لتحرير فلسطين، كل "وأضاف  ".القدس معاً وسنصلي هناك معاًإن شاء اهللا سنحرر "

  ".فلسطين، واستعادة القدس وضمان عودة الالجئين
وأكد مشعل أنه اتفق مع المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية آية اهللا علي خامنئي على المساعدة التي قد 

وكان مشعل استبعد بعد  .  يوما٢٢ًيلي عنيف دام تقدمها إيران لقطاع غزة الذي تعرض لهجوم إسرائ
  . مع إسرائيل دون رفع الحصار" وقفاً دائماً إلطالق النار"محادثات مع خامنئي 

  ٣/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   عظام لكن عباس حولها إلى أشالء..  إلى إلغاء منظمة التحريرنحن لم ندع: نزال .١٢

عضو المكتب السياسى لحركة حماس فى اتصال هاتفى اوضح محمد نزال : سوسن ابوحسين: القاهرة
عن مرجعية فلسطينية تضم الجميع ال يعنى دعوته الى الغاء "ان اعالن خالد مشعل " الشرق األوسط"مع 

منظمة التحرير الفلسطينية وال الى ايجاد بديل عنها، وانما هو طرح يؤكد ان هناك توجها لدى الفصائل 
وقال نزال ان هذه الفصائل تعتزم اقامة اطار وطنى فلسطينى ". خول المنظمةالفلسطينية المستبعدة من د

يمثل الداخل والخارج الذى استبعدته منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا وقال إن هذه القوى هي المقاومة 
وانتقد نزال رد فعل حركة فتح والسلطة . الفلسطينية وهذا هو كل ما تحدث به خالد مشعل وما قصده

وعما ". بعش الدبابير الذى انطلق من كل اتجاه الهداف قال عنها هى فى نفس يعقوب"فلسطينية واسماه ال
نحن "اذا كان تصريح مشعل يعنى التلويح بالغاء اتفاقات السالم مع اسرائيل وتحديدا اوسلو اوضح نزال 

  ". من وقع عليهانعارض اوسلو ولم نعترف بها حتى اليوم ولن نعترف بها على االطالق وهى تلزم
 وردا على سؤال حول تداعيات وتبعات الغاء منظمة التحرير افاد نزال بأن المنظمة فى حكم االلغاء 

هى عبارة عن اشالء عظام يحاول الرئيس محمود عباس جمعها بين وقت وآخر لخدمة أهدافه "وقال 
جوم على خالد مشعل وكذلك وهي على سبيل المثال انه دعا الى عقد المجلس الوطنى عندما أراد اله

عندما اراد ان ينصب نفسه رئيسا على الورق استدعى المجلس لالنعقاد للتصديق على ما يريد، وسبق 
ولكن عندما حدث العدوان . وان دعا المجلس الوطنى فى القاهرة وعمان لشن الهجوم على حماس

  ".االسرائيلى على غزة لم يدع المجلس الوطنى الفلسطينى أو المركزى
وردا على سؤال حول ما سيحدث لو ألغيت المنظمة قال محمد نزال إن المنظمة بحالتها الراهنة ال قيمة 
لها وعمليا الذى يقود الموضوع الفلسطينى ليست المنظمة وانما ما يسمى بالسلطة الفلسطينية والتى غيبت 

ئيس محمود عباس فى القاهرة وحول ما علنه الر. موضوع المنظمة وقيادتها كمرجعية للشعب الفلسطينى
ان حماس تعترف "بالنسبة لشرط اعتراف حماس بالمنظمة شرطا الستكمال الحوار اوضح نزال 

بالمنظمة مع وقف التنفيذ وال توجد مشكلة في االعتراف بالمنظمة وانما نحن نرى اهمية اعادة اصالحها 
 لن تعطى صك االعتراف واضاف ان حماس". حتى تصلح كاطار يخدم قضية الشعب الفلسطينى

وحول أجواء المصالحة الفلسطينية وسبل انهاء االنقسام . بالمنظمة من دون التوافق حول اعادة االصالح
بعد الخطاب الملتهب والملئ باالتهامات الذى القاه الرئيس محمود عباس فى القاهرة ارى ان "قال نزال 
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ا جديدا على سبل انهاء االنقسام الفلسطينى ومن موضوع الحوار الفلسطينى سوف يتأخر النه اضاف قيود
  ".ثم العودة الى نقطة الصفر

  ٣/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  المنظمة ستبقى الحصن الحصين الحامي للهوية: فصائل منظمة التحرير في سوريا .١٣

ظمة  أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمون في تونس، وفصائل من         رفض": وفا"،  "األيام "-رام اهللا   
" حمـاس "التحرير الفلسطينية في سورية، أمس، تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة             

  .بخصوص تشكيل مرجعية جديدة
منظمة التحرير الفلـسطينية سـتبقى الحـصن        "أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سورية أن         و

عب في الوطن وفي بلـدان اللجـوء والـشتات،    الحصين الحامي للهوية والكيانية الفلسطينية، ولوحدة الش      
وستظل أبداً الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وحامية لدماء الشهداء ولمسيرة الثورة الفلسطينية             

  ".على امتداد عمرها الذي يزيد عن أربعين عاماً
ـ               صر ودرب  وشددت الفصائل في بيان صحافي، أمس، على أن الوحدة الوطنية هي طريق الصمود والن

  .االنتصار نحو العودة والدولة الفلسطينية المستقلة
ودعت إلى االستجابة لنداء الحوار الوطني الشامل والتوجه نحو تشكيل حكومة فلسطينية واحدة والعـودة               
  .إلى الشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية متوافق عليها، على أساس إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني

ئل من أي محاوالت يائسة للمساس بالمنظمة وبمكانتها التمثيلية، كما ورد في التصريحات             وحذرت الفصا 
هذه المحاوالت لن تؤدي إال إلى تعميق االنقسام وتعريض         "األخيرة لخالد مشعل واحمد جبريل، مؤكدة أن        

عى إلـى   المشروع الوطني الفلسطيني إلى أفدح المخاطر، وستقدم خدمة مجانية لالحتالل ولكل من يـس             
  ".إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني والعودة به إلى عهود اإللحاق والتبديد

 ٣/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
  حماس ترفض طلب عباس االعتراف بمنظمة التحرير كشرط للحوار  .١٤

رفضت حركة حماس طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس        :  الدستور، ووكاالت االنباء   -غزة ، دمشق    
وقال ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان امـس ان       الحوار،   راف بمنظمة التحرير كشرط الستئناف    االعت

واتهـم حمـدان الـرئيس      ". فـورا "منظمة التحرير الفلسطينية    "خطوات عملية العادة بناء     "حركته تريد   
  .عملية اعادة بناء المنظمة" تعطيل"الفلسطيني محمود عباس بـ 

ائل الفلسطينية اتفاق القاهرة الذي نص بشكل واضح على اعادة بناء منظمة            عباس وقع مع الفص   "واكد ان   
التحرير والذي عطل ذلك هو محمود عباس شخصيا الننا اتفقنا على تشكيل لجنة برئاسته لبحث اعـادة                 

قبل الحـديث عـن اي مـصالحة        "، مضيفا   " هيكلة المنظمة ورفض ان يدعو الى لقاء واحد لهذه اللجنة         
  ".بد من الحديث عن خطوات عملية العادة بناء منظمة التحرير فورافلسطينية ال 

واعتبر الرئيس الفلسطيني في خطاب القاه االحد في القاهرة ان المشروع الذي اعلنـه رئـيس المكتـب                  
  .من دون ان يسمي رئيس المكتب السياسي لحماس" مشروع تدميري"السياسي لحماس خالد مشعل 

 السياسي للحركة محمد نزال في بيـان ردا علـى تـصريحات الـرئيس               عضو المكتب قال  من جانبه ،    
تعكس حالـة االرتبـاك     "، معتبرا انها    " مزايدات رخيصة "و" اتهامات باطلة "الفلسطيني في القاهرة ، انها      

واالنفعال التي يعيشها عباس بعد االنتصار الكبير الذي حققته حركة حماس وفصائل المقاومة حيث كـان           
  الـى قطـاع   "  ينتظرون انهيار حماس والمقاومة ، حتى يعودوا على الدبابات االسـرئيلية    عباس وبطانته 
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اننـا ال نـستجدي الحـوار، وال نـركض     "وحول ما اشترطه عباس للحوار مع الحركة قال نزال     .غزة
  ".وراءه

  ٣/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
 ء منظمة التحريرإعادة بناهي أهم األولويات في المصالحة : أسامة حمدان يزور السنيورة .١٥

امس، رئيس الحكومة   ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، زار         ، أن   ٣/٢/٢٠٠٩السفير،  ذكرت  
 عضو قيادة الحركة علي بركة في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني             وكان برفقة حمدان   فؤاد السنيورة، 

 . ـ الفلسطيني السفير خليل مكاوي
رئيس السنيورة على تطورات الوضع الفلسطيني وما يجري اآلن سواء أطلعنا ال: بعد اللقاء قال حمدان

على الصعيد السياسي أو االتصاالت والمحادثات التي تتم، والتي يفترض أن تتواصل في اليومين 
المقبلين في القاهرة، لبحث جملة من العناوين، وعلى رأس األولويات فيها استكمال موضوع التهدئة 

 . لمعابروإنهاء الحصار وفتح ا
قدمنا شرحا لموقفنا، وطلبنا أن يحظى هذا الموقف بدعم رسمي من لبنان ومنه شخصيا بحكم : أضاف

موقعه كرئيس للحكومة اللبنانية، وجرى الحديث أيضا عن وضع قطاع غزة بعد العدوان وما آلت إليه 
عى الى االستفادة منها من األمور بالنسبة الى االعمار وطبيعة التحديات التي تواجهنا، والفرص التي نس

كما تطرقنا إلى المصالحة الفلسطينية من جانبنا ورؤيتنا . أجل إعادة إعمار ما دمره العدوان في غزة
لهذه المصالحة، وأملنا ان تدور عجلة المصالحة وتنطلق من أسس واضحة، أوال لتهيئة مناخات هذه 

ق الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، وان يكون المصالحة من خالل وقف التنسيق األمني مع العدو وإطال
 بحيث ٢٠٠٥أهم األولويات في المصالحة إعادة بناء منظمة التحرير وفق ما اتفق عليه في القاهرة عام ،

تكون إطارا وطنيا جامعا فيه وضوح في آليات اختيار القيادة الفلسطينية وانتخابها ومحاسبتها، وآلية 
 . نيصناعة القرار الوطني الفلسطي

كما جرى التطرق الى الوضع الفلسطيني في لبنان، وتم التركيز خالل الحديث على ما يتعلق : تابع
بالمخيمات وأوضاعها، وال سيما إعادة إعمار مخيم نهر البارد ، خصوصا أننا ندرك وجود شح في 

بية والشائعات التي توفير األموال الالزمة لالعمار الذي يجب أن ينطلق لقطع الكثير من التفسيرات السل
تؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني من جهة، وربما أيضا تترك أثرها حتى على قضية الالجئين 
كقضية سياسية القصد منها المحافظة على الصيغة القانونية لوضع الالجئين الفلسطينيين حتى تتم العودة 

 . إلى أرضهم ووطنهم
 ية في لبنان لن تشهد خالفا فلسطينيا ـ فلسطينيا؟ هل تطمئن الى أن المخيمات الفلسطين: سئل
معنية بإنهاء الخالف الفلسطيني " حماس"هذا األمر كان موضع بحث أيضا، وأكدنا له أن حركة : أجاب

وتسويته، ولسنا معنيين بتصعيده وتضخيمه، وان هذه التسوية تقتضي أن ينحصر الخالف ال أن يتسع، 
ال تكون هناك تداعيات لهذا الخالف في المخيمات الفلسطينية في من هذا المنطلق نحن نحرص على أ

لبنان، وهناك أيضا جانب آخر في هذه القضية، وهو أننا كحركة نتعامل مع الشأن األمني في المخيمات 
  . على قاعدة االستقرار، وان األمن في المخيمات هو جزء من األمن في لبنان الذي نحترمه ونقدره

دعا الى المصالحة مع     حمدان،، أن   الرفيدعن شوقي الحاج مراسلها من      ،  ٣/٢/٢٠٠٩السفير،  ونشرت  
، بشرط المراجعة السياسية لبرنامجها، على أن تكون هذه المـصالحة علـى             "منظمة التحرير الفلسطينية  "

 . أساس تبني برنامج المقاومة
في قاعة جامع الرفيد " ةالجماعة اإلسالمي"الذي نظمته " انتصرت غزة"كالم حمدان جاء في مهرجان 

 . ]البقاع الغربي للبنان [قضاء راشيا
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باب المصالحة مفتوح ليس من موقع ضعف، إنما من موقع المنتصر في مواجهة العدوان، : وقال حمدان
أوال خيار وبرنامج المقاومة وليس برنامجا آخر، ثانيا : مشترطاً أن تكون المصالحة على أسس ثالثة

، ثالثا توحيد المرجعية "دايتون " مع العدو وإطالق المعتقلين والمساجين في سجون وقف التنسيق األمني
 ". الفلسطينية في الداخل وفي الخارج، وإيجاد آلية واضحة لمحاسبة القيادة

  
  ننتظر ردا من حماس للبدء بجلسات حوار تمهد األجواء لحوار القاهرة: مسؤول في فتح .١٦

ان حركته تنتظر ردا من حركة " القدس العربي"حركة فتح لـ كشف مسؤول في  :غزة ـ اشرف الهور 
 ٢٢، بهدف تهيئة االجواء للحوار الوطني المرتقف عقده يـوم           "جلسات حوار تمهيدية  "حماس للبدء بعقد    

  .الجاري في العاصمة المصرية القاهرة
االمنيـين  وقال النائب اشرف جمعة وهو عضو في وفد فتح الذي اجرى مؤخرا حوارا مع المـسؤولين                 

المصريين لالتفاق على تهدئة مع اسرائيل ومناقشة ملفت الحوار، انه خالل اللقاء الذي جمع رئيس وفـد                 
، بـين  "جلـسات تمهيديـة  "فتح وهو شخصيا مع القيادي في حماس جمال ابو هاشم جرت مناقشة عقـد       

  .الطرفين تمهد للحوار
ر الى قيادة حماس، على امل الرد قريبـا علـى           حمل هذه االفكا  "واشار جمعة الى ان القيادي ابو هاشم        

  ".قد طالت"، غير ان النائب جمعة اعتبر ان مدة الرد من قبل حركة حماس "حركة فتح
ان هذا االجتماع سبقه اتصاالن اخران اجراهما       " القدس العربي "كشف النائب جمعة في سياق حديثه لـ        و

  .الهدف االول وهو الترتيب للقاء الوطنياالحمد مع قيادات من حركة حماس، لالتفاق على ذات 
واوضح جمعة ان األحمد اجرى اتصالين خالل وبعد الحرب االسرائيلية االخيرة على غزة، االول مـع                
الدكتور غازي حمد القيادي في حماس، والثاني مع الدكتور موسى ابو مرزوق نائـب رئـيس المكتـب                  

  .السياسي لحماس
 ٣/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  نرفض افتعال بدائل لمنظمة التحرير: ملوح .١٧

دعا عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب األمين العام للجبهة الشعبية              : القدس
لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لمنظمة التحرير وللشعب الفلسطيني، الى المبـادرة              

" ٢٠٠٦وثيقة األسرى   " ووثيقة الوفاق الوطني     ٢٠٠٥ن القاهرة   لدعوة جميع األطراف الموقعة على إعال     
للقاء في رحاب الجامعة العربية وتحت رعايتها لمناقشة واالتفاق على مختلف القضايا التي تشغل الشعب               

  .الفلسطيني، وبما يكفل التصدي بشكل موحد للتحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني
ال بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي والممثل الشرعي والوحيـد           نحن نرفض افتع  : "وقال

ولكن في ذات الوقت نحـن ناضـلنا لتطـوير          : "، واضاف "للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده     
وإصالح وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة، وبدالً من الدعوات الفتعال البدائل لها او              

فإننا ندعو الجميع للعمل معاً والـذهاب مباشـرة للحـوار الـوطني             . ستحواذ عليها أو تهميش دورها    اال
 ووثيقة الوفاق الوطني والـذي أجمـع عليهمـا كـل الفرقـاء              ٢٠٠٥الشامل، مستندين إلعالن القاهرة     

 ".الفلسطينيين
 ٣/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
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  "ألوية الناصر صالح الدين" في غارة جوية إسرائيلية تغتال قائد المدفعية .١٨
ركزت اسرائيل تصعيدها العسكري أمس وليل أول من أمس على مدينة رفح حيث :  فتحي صباح- غزة 

لجان المقاومة "الذراع العسكرية لـ " ألوية الناصر صالح الدين"اغتالت طائرة حربية قائد المدفعية في 
دفت سيارة مدنية كان يستقلها مع اثنين من رفاقه ُأصيبا في غارة استه)  عاما٢٧ً(أيمن أبو جزر " الشعبية

خمس قذائف هاون على " ألوية الناصر"وجاءت الغارة بعد قليل على اطالق رفاق لهم من . بجروح ايضاً
  . موقع عسكري اسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم عند نقطة تالقي الحدود بين القطاع ومصر واسرائيل

إن المقاومة " الجبهة الشعبية"الذراع العسكرية لـ "  الشهيد أبو علي مصطفىكتائب"قال ناطق باسم و
. الفلسطينية ستستمر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني طالما استمر العدوان واحتالل األرض الفلسطينية

 موقفنا واضح من مسألة وقف النار سابقاً وحالياً، والمتمثل في أن المقاومة ضد االحتالل"وأضاف أن 
موقفنا من "وشدد على أن ". ستظل مستمرة طالما ظل االحتالل واستمرالعدوان والحصار واغالق المعابر

نرفضه من حيث المبدأ، إذ ال يزال االحتالل جاثماً فوق أرضنا مغتصباً حقوقنا، ... وقف النار واضح
  ".أما ماذا نفعل ومتى وبأي الوسائل فهذا األمر يخضع العتبارات

  ٣/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   في مخيمات لبنانيدعم حماس عسكرياً" حزب اهللا": السياسة الكويتية" .١٩

" حـزب اهللا "أن سلسلة اجتماعات سرية عقدت في الضاحية الجنوبية بين مسؤولين فـي       " السياسة"علمت  
استناداً ، عسكرياً في بعض المخيمات   " حماس"بحثت في آلية دعم مناصري      ، "حماس"وآخرين في حركة    

وهدف إلى تحديـد مـوازين القـوى        ، أمني أجري في اآلونة األخيرة لهذه المخيمات      -ميدانيإلى مسح   
  .داخلها

وعـين  ، )بالقرب منهـا  (وشاتيال  ، )في الضاحية (وتبين بنتيجة البحث الذي شمل مخيمات برج البراجنة         
هـي األقـوى   وفصائل منظمة التحرير الفلسطيني   " فتح"أن حركة   ، )في الجنوب (الحلوة والبرج الشمالي    

هـي األكثـر    ، وحركات أصولية أخرى  " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"وفي المقابل فإن مجموعات     ، نفوذاً
  .رغم أنها أقلية، تنظيماً وإعداداً

سلسلة نشاطات جماهيرية تحت عنوان االحتفـال بانتـصار         " حماس"وتقرر بنتيجة االجتماعات أن تقيم      
  . ومجموعات الحلفاء بالسالحللتغطية على خطة تزويد مجموعاتها، غزة

  ٣/٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 
  
   المهمة في غزة لم تستكمل بعد:نتنياهو .٢٠

أعلن بنيامين نتنياهو األحد، على خلفية تبادل االتهامات بين القيادة اإلسرائيلية في موضوع الرد              : وكاالت
ومة برئاستي سيتعين عليهـا     حك«: ان المهمة في غزة لم تستكمل بعد، وقال       » التصعيد في الجنوب  «على  

اعتقد ان شعبا يحترم نفسه     . هذا موضوع عزة ذاتية   «: ، وأضاف »أن تصدر التعليمات الستكمال المهمة    
كمـا  . »بعد أن تعود الينا العزة الذاتية، سنطالب اآلخرين باحترامنا        . ال يسمح بان يطلقوا عليه الصواريخ     

  .  انتظار الحكومة المقلة التي ستفرزها انتخابات فبراير، ودون»الرد بشدة«أنه دعا حكومة تل أبيب الى 
رد فـورا ورد بـشدة واال       : انا أتوجه الى رئيس الوزراء    . باتوا يطلقوا النار من جديد    «:  وقال نتنياهو 

لقد أبدع الجيش االسرائيلي في طلباته، ولكن القيادة السياسية لـم تعـط             ... سيكون هنا تآكل لقوة ردعنا    
سيتعين علينا عمل ذلك، إذ ان الحكومة ال يمكنها أن          «: وجدد القول . »مات الستكمال المهمة  الجنود التعلي 

انتهى : ولهذا فاني أقول  . تسلم بقاعدة إرهابية إيرانية لحماس على أطراف عسقالن، تل أبيب وبئر السبع           
  . »ولم يستكمل

  ٣/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
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  ليس كمنظمة ارهابية التصرف كدولة و"اسرائيل"على : ديختر .٢١

اعتبر تساحي هنغبي رئيس لجنة الخارجية واالمن التابعـة للكنيـست ان عمليـة    : غزة ـ اشرف الهور 
سيضطر للعودة الى قطاع غزة     'ورأى ان الجيش االسرائيلي      .'قد توقفت قبل اوانها   'الرصاص المصبوب   

  .'والسيطرة على عدة مناطق فيه
التـصرف كدولـة ولـيس      'خلي افي ديختر انه يجب على اسـرائيل         لكن من جهته قال وزير االمن الدا      

  .'كمنظمة ارهابية والرد بالتعقل وليس بشكل عاطفي
قصف مواقع مختلفة باطنان من المتفجرات بشكل يخدم االهداف االسرائيلية هـو امـر      'ورأى ديختر ان    

ظمة مسلحة او المـس     شرعي ولكن ال يجوز البحث عن اشباع الغزائر من خالل استهداف ناشط في من             
، وكان ديختر يرد علـى      'غير واردة بالحسبان  'واشار ديختر الى ان اقامة عالقات مع حماس         . 'باالبرياء

دعوات اليمين االسرائيلي الذي طالب بشن حملة عسكرية جديدة ضد غزة في اعقاب سقوط الـصواريخ                
  . االحد

  ٣/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  ضغوطات من قبل االدارة االميركية الجديدة الحالل السالم مقبلة على "اسرائيل": ليفني .٢٢

حول امكانية تعـرض اسـرائيل   " مخاوف"عبرت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني عن     : رام اهللا 
ووصفت ليفني في كلمـة القتهـا        .لضغوط من االدارة االميركية الجديدة لجهة احالل السالم في المنطقة         

 هرتسيليا االدارة االميركية الجديدة بأنها تختلف اختالفا كليا عن جميع االدارات            مساء امس أمام حشد في    
اسرائيل مقبلة على ضغوطات من قبـل االدارة        "وأوضحت ان   . السابقة على صعيد تعاملها مع اسرائيل     

  ".الجديدة لجهة احالل السالم في المنطقة وعلينا ان نكون مهيئين لهذه الضغوطات
ى قضية حل الدولتين بالقول ان قيام دولتين يصب في مصلحة اسـرائيل ألن الدولـة                وتطرقت ليفني ال  

وقالت ان أمن اسرائيل وعدم السماح بعودة الالجئين هما االولوية ألية تسوية            . ثنائية القومية تهدد وجودنا   
في حربهـا ضـد     " تقف في نفس صفها   " وحثت ليفني على ضرورة العمل مع دول عربية       . سلمية مقبلة 

وقالت ان اسرائيل سوف تستمر في حربها ضد حركـة حمـاس             .ايران والحركات االسالمية المتطرفة   
  .باعتبارها منظمة ارهابية، على حد تعبير ليفني

  ٣/٢/٢٠٠٩. الحياة الجديدة
  

 باراك يقترح شق نفق يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية .٢٣
ح وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، اليوم في محاضرة له أمام الطالب في جامعة بئر السبع، اقتر

اإلثنين، شق نفق يربط بين شمال قطاع غزة، وبين جنوب الضفة الغربية، إلتاحة حرية التنقل بين الضفة 
 .والقطاع

ونقل عن باراك قوله إنه من الممكن إنجاز عملية تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة 
 كيلومترا، يكون تحت السيادة اإلسرائيلية، في حين يكون بيد ٤٨ طوله إلى من خالل حفر نفق يصل

وبحسب باراك فإن تكاليف شق مثل هذا النفق يتراوح  .السلطة الفلسطينية السيطرة على الحركة بداخله
 . مليارد دوالر، وهو مبلغ معقول، على حد قوله٣- ٢ما بين 

 ٢/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب
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  ئيلي سيفوز باغلبية مريحةاليمين االسرا: استطالع .٢٤
اوضح استطالع للرأي في اسرائيل ان بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، ال يزال هو المرشح االوفر                

وحسب . ٢٠٠٩شباط  / فبراير ١٠حظا لرئاسة الحكومة االسرائيلية عقب االنتخابات العامة التي تقام في           
 ٢٨السرائيلي، ينتظر ان يحصل حزب الليكود علـى      االستطالع، الذي قامت به احدى قنوات التلفزيون ا       

.  مقعدا يمتلكها الحزب في الوقـت الـراهن        ١٢ مقعدا، مقابل    ١٢٠التي تبلغ   ) الكنيست(مقعدا من مقاعد    
 مقعدا، االمر الذي يعطيه اغلبية مريحة       ٦٨كما يتوقع ان يحصل تجمع احزاب اليمين بقيادة نتنياهو على           

  .  الكنيستتمكنه من تمرير سياساته في
 مقعـدا،   ١٨، اذ ينتظر ان يحصل علـى        "اسرائيل بيتنا "كما اوضح هذا االستطالع تصاعد شعبية حزب        

. االمر الذي يصعد معه الحزب الى المرتبة الثالثة بين االحزاب االسرائيلية بعد حزبي الليكود وكاديمـا               
دد المقاعد التي سيحصل عليهـا      وكان استطالع سابق للتلفزيون االسرائيلي قبل نحو اسبوع اظهر ان ع          

  .  مقعدا لديه حاليا في الكنيست١١ مقعدا، مقارنة بـ ١٦الحزب هي 
، الذي تتزعمه وزيرة الخارجية     "كاديما"وبالمقابل تراجع عدد المقاعد التي ينتظر ان يحصل عليها حزب           

  .  مقعدا حاليا٢٩ مقعدا مقابل ٢٣تسيبي ليفني، الى 
عمه وزير الدفاع ايهود باراك، فقد تراجع الى المركز الرابـع حـسب هـذا               اما حزب العمل، الذي يتز    

  .  مقعدا١٧االستطالع، وينتظر ان يحصل على 
  ٢/١/٢٠٠٩بي بي سي 

  
 الحرب انتهت بالتعادل: مريدور .٢٥

. قال الوزير السابق دان مريدور، والمرشح في قائمة الليكود إن الحرب على غزة انتهت بالتعادل
حينما تخرج إلى : " ألقاها في مؤتمر هرتسليا التاسع الذي اقتح أعماله صباح اليوموأضاف في كلمة 

الحرب وتحدد األهداف، منا حصل في حرب لبنان الثانية، ولست متأكدا من أنه لم يحصل في الحرب 
كان يجب أن يحسموا ولم يسعوا " ".األخيرة، فالحرب تنتهي بالتعادل وهذا ما يكون صورة قاسية للردع

وكانت السؤال المطروح كيف ننهي، واحس . ، كان هناك إجماع على شن الحرب وكان ذلك مبررا"لذلك
 .انه لم يكن توافقا حول اإلنهاء

 غزة ىواتفق رئيس لجنة الخارجية واألمن، تساحي هنغبي مع رأي مريدور وقال إن إنهاء الحرب عل
قبل االمتناع عن عملية أخرى شاملة ال يمكنني تصور كيف يمكننا في المست. كانت خطوة مبكرة

والسيطرة على مواقع هامة في غزة من أجل فرض وقف إطالق النار ليس بشكل اختياري، بل بوسائل 
 ".منع فعلية

طالما حماس . كان هناك قلة عزم لتغيير الواقع في غزة: "، افرايم سنيه، قال"إسرائيل قوية"رئيس حزب 
يجب توفر الجرأة على القيام بتغيير، األمر الذي لم يكن لدى . ابهي المسيطرة في غزة سيتجدد اإلره

 ".الحكومة الحالية
 ٢/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   منزل مقابل كل صاروخ ١٠٠يدعو لهدم » شاس«زعيم  .٢٦

المتـدين ، ايلـي     " شـاس "دعا وزير الصناعة والتجارة االسرائيلي ، زعيم حزب       :  بترا –القدس المحتلة   
 منزل فلسطيني مقابل كل صاروخ يطلق من قطاع غـزة باتجـاه جنـوب               يشاي الحكومة الى هدم مئة    

ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت على موقعها االلكتروني عن يشاي قوله في كلمة القاها فـي               . اسرائيل
حتى لو اطلقت الصواريخ على مناطق مفتوحـة        "الذي بدأت اعماله امس     " مؤتمر هرتيسليا االستراتيجي  "
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ه يتوجب ضرب البنية التحتية في غزة وهدم مئة منزل عن كل صـاروخ يطلـق               اوسقطت في البحر فان   
  ".منها

  ٣/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
   أحزاب يمينية متطّرفة تخوض االنتخاباتخمسة .٢٧

خمسة أحزاب يمينية متطرفة، بينها حزبان دينيان متزمتان، ستشكل كما يبدو :  أسعد تلحمي- الناصرة 
امين نتانياهو لتشكيل حكومته بعد االنتخابات البرلمانية الوشيكة يوم بني» ليكود«تكتالً مسانداً لزعيم 

بأكبر عدد » ليكود«الثلثاء من األسبوع المقبل، في حال أصابت استطالعات الرأي في توقعاتها بخروج 
  ).٣٥- ٢٨(من المقاعد البرلمانية 

ان الذي تتوقع استطالعات بقيادة أفيغدور ليبرم» يسرائيل بيتينو«ويقود هذا المعسكر المتطرف حزب 
يجب أن » األمن القومي«ويرى الحزب أن ).  في الكنيست الحالي١١( مقعداً ١٦- ١٤الرأي فوزه بـ

العاصمة األبدية «يكون في رأس سلم أولويات الدولة العبرية، ويرفض الحزب أن تخضع مدينة القدس 
  .»م االستيطان فيها وحولهابل يجب تقويتها بدع«ألي مفاوضات، » إلسرائيل والشعب اليهودي

الديني » شاس«أما الحزب اليميني الثاني المرشح األكيد لالنضمام لحكومة برئاسة نتانياهو، فهو حزب 
ويعنى الحزب أساساً بالمؤسسات ).  مقعدا١١ً(الشرقي المتزمت المتوقع أن يحافظ على تمثيله الحالي 

برئاسة الحاخام األكبر سابقاً عوفاديا يوسف الذي » اتمجلس الحاخام«الدينية الشرقية التي يشرف عليها 
سياسياً تتبنى الحركة مواقف . يعود إليه الزعيم السياسي للحركة ايلي يشاي في كل صغيرة وكبيرة

، وتعارض طرح قضية القدس في أي مفاوضات »أرض إسرائيل«متشددة، فهي داعمة لالستيطان في 
كما تعارض الحركة . »جب أن تبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية لألبدي«مع الفلسطينيين بداعي أن المدينة 

انسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة، لكن الحاخام عوفاديا يوسف ألمح في أكثر من مرة أن 
  .»إذا كان من شأنه إنقاذ حياة يهود«االنسحاب مسموح، 

تمثل المتدينين المتشددين من األشكناز، الدينية المتزمتة التي » يهدوت هتوراة«وهناك أيضاً حركة 
 مقاعد برلمانية وتدعم حكومات يمينية في مقابل تأمين موازنات حكومية ٦- ٥وتتمثل الحركة عادة بـ

وال تختلف مواقف . لمؤسساتها الدينية وترؤس ممثل عنها لجنة المال البرلمانية للتحكم بالموازنة العامة
حاخامات «بل قد تكون أكثر تشددا، وهي أيضاً تأتمر بإمرة » سشا«هذا الحزب السياسية عن مواقف 

  .»األشكناز
الحزب األكثر تطرفاً على الخريطة الحزبية اإلسرائيلية، لكنه انقسم على نفسه » االتحاد القومي«ويعتبر 

بر ويعت. » مفدال الجديد- البيت اليهودي «و » االتحاد القومي«: وسيخوض االنتخابات المقبلة بقائمتين
، »الصهيونية الدينية والمحافظة«أركان الحزبين من غالة المستوطنين المتطرفين ومن أركان 

ويعارضون أي تجميد للنشاط االستيطاني بل يدعون إلى تعزيز االستيطان في النقب والجليل للحيلولة 
تلة، فيما كما يعارضون أي انسحاب إسرائيلي من األراضي المح. دون أن يشكل العرب غالبية فيهما

  .بإلغاء اتفاقات اوسلو» البيت اليهودي«ينادي 
  ٣/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   إلى فنزويال٤٨حزب إسرائيلي يميني يطرح مشروعا لترحيل فلسطينيي  .٢٨

، وبشكل غير مسبوق، )٤٨فلسطينيي (أصبح المواطنون العرب في إسرائيل :  نظير مجلي-  تل أبيب
وفي إطار . األحزاب اليمينية اإلسرائيلية عشية االنتخاباتضحية للتنافس في التطرف والعنصرية بين 

المباراة بينها على محاربتهم، خرج حزب االتحاد اليميني القومي، أقوى أحزاب اليمين بين المستوطنين 
 .اليهود في الضفة الغربية، بمشروع ينص على التخلص من هؤالء العرب بترحيلهم إلى فنزويال
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الرئيس الفنزويلي شافيز أثبت «رشح الرابع في الئحة الحزب االنتخابية، إن وقال صاحب االقتراح، الم
أنه القائد السياسي األكثر إخالصاً للفلسطينيين، وما من شك في أن العرب في إسرائيل الذين ال يقبلون 

وهو ويقول عوزي النداو، . »العيش في الدول العربية سيرتاحون جداً في فنزويال وسيريحوننا جداً جداً
هذه ليست دعاية «اليوم، إن » إسرائيل بيتنا«نائب سابق في الليكود ويحتل المرتبة الثانية في الئحة 

انتخابية فحسب، إنما هي تعبير عن موقف مبدئي تبين أن الجمهور اليهودي في إسرائيل يفكر فيه ويحس 
  .» طرحهبأهميته وينتظر أن يجد حزباً شجاعاً ال يخاف أن يتهموه بالعنصرية إذا

الجميع في إسرائيل يعرفون «وقال المرشح الرابع في الئحة هذا الحزب، الدكتور ميخائيل بن آري، إن 
في الماضي لم يجرؤوا . أن هناك مشكلة حقيقية لليهود ناجمة عن وجود مليون ونصف المليون عربي

. مئير كهانا، اعتبروه مأفوناًوعندما تكلم عنها . على الحديث عنها خوفاً من أن تتهم إسرائيل بالعنصرية
تشجيع العرب على «واليوم يقول ماليين اليهود إن كهانا كان على حق ويتمنون لو أن نظريته حول 

وطالب بن آري بالتمهيد لطرد العرب بواسطة إجراء تسهيالت  .»ونحن حزب ال يخاف. تتحقق» الرحيل
دوريت بنيش، باعتبارها يسارية وتحويل قضائية، وفي مقدمة ذلك طرد رئيس محكمة العدل العليا، 

 .الجهاز القضائي في إسرائيل إلى جهاز معبر عن أكثرية اآلراء في إسرائيل
من جهة ثانية، قرر هذا الحزب أن يرسل أحد غالة المتطرفين فيه المدعو باروخ مارزل، ليمثله في 

وحملت . خطوة استفزازاً لهاواعتبرت األحزاب العربية هذه ال. صندوق اقتراع في مدينة أم الفحم
اليساري بمنع مارزل من » ميرتس«وطالب حزب . الشرطة مسؤولية ما قد يحدث له في المدينة

  .»حتى ال تتحول االنتخابات إلى ساحة صدامات عربية يهودية في إسرائيل برمتها«الوصول إلى المدينة 
  ٣/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  مجازر جديدة في قطاع غزة  يذرالنائب في الكنيست محمد بركة .٢٩

حذر النائب العربي في الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للـسالم   :رام اهللا ـ وليد عوض 
 ليفني، على مجازر جديدة في قطاع غزة، بزعم الرد على           - باراك -والمساواة، من إقدام حكومة أولمرت    

رائيلية على القطاع لم تتوقف منذ أن تم اإلعالن         إطالق قذائف فلسطينية إذ أن القصف واالعتداءات اإلس       
وقال بركة، إن أجواء الحرب لم تسقط عن جلسات الحكومـة            .عن وقف إطالق النار قبل نحو أسبوعين      

اإلسرائيلية، وكما يبدو فإن بحر الدماء الذي أفرزته المجازر اإلسرائيلية اإلرهابية في القطاع لم تـشبع                 
  .حكم بالمؤسسة اإلسرائيليةغريزة عقلية الحرب التي تت

  ٣/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
 !مشاريع تهويدية في يافا بماليين الدوالرات، تبغي ترحيل فلسطينيي المدينة .٣٠

تقوم شركات عقارية واستثمارية إسرائيلية وبلدية تل أبيب بتنفيذ مخطط تهويدي غير مسبوق لمدينة يافا، 
ن اليهود في المدينة خالل العقد القريب، وإلى تهجير سيؤدي حسب توقعاتها إلى مضاعفة عدد السكا

آالف السكان العرب منها، من خالل شراء البيوت العربية بمبالغ طائلة وإخالء سكانها بالقوة وتنفيذ 
وفي المقابل تخشى البلدية والمستثمرون من هبة شعبية . مشاريع إسكانية ضخمة خاصة باألغنياء اليهود

 .تهويد تقوض هذه المشاريع وتفشل المخططعربية ضد التهجير وال
وتتركّز المشاريع التهويدية، التي تفوق ميزانياتها عشرات ماليين الدوالرات، وتتركّز في حي العجمي 

ويبرز بين هذه المشاريع . والبحر) شديروت يروشاليم(واألحياء العربية الواقعة بين شارع النزهة 
 وحدة سكنية محاطا بجدار ١٣٠٠د الفرنسيين في بيارة دقة يشمل مشروع بناء حي سكني لألغنياء اليهو

وتتوقع ). شيري أريسون" هبوعليم"التي تملكها صاحبة بنك " (شيكون وبينوي"وحراس، تنفّذه شركة 
بثالثين مليون " الكترا ندالن"كما اشترت شركة . الشركة أن تنهي بناء الحي في غضون خمس سنوات
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قوق ملكية أرض بمساحة خمسة دونمات ومبنى المستشفى الفرنسي العريق في  في المئة من ح٥٠دوالر 
 .  غرفة وستبني حوله شققا سكنية لألغنياء١٣٠البلدة القديمة لغرض تحويله إلى فندق خمسة نجوم من 

أمس، تخصص بلدية تل أبيب أكثر من مليارد شيكل " يديعوت أحرونوت"من جهتها، وكما أفادت 
كلما جملنا المدينة أكثر "وصرح مسؤول كبير في البلدية  .ينة يافا خالل العقد القريبلالستثمار في مد

وطورناها سيرغب المزيد من الناس بالقدوم إليها والسكن فيها وسيكونون مختلفين عن عرب يافا من 
 ". ناحية وضعهم االجتماعي االقتصادي

 تخوفها الشديد والكبير من انفجار عنيف تتوقع وعبرت بلدية تل أبيب والشرطة والشركات العقارية عن
  .حدوثه بين السكان العرب احتجاجا على التهويد المتصاعد

  ٢/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
  أولمرت يواجه قضية فساد جديدة .٣١

وجود أدلة لدى الشرطة تسمح بتوجيه الئحة اتهام ضد ” اإلسرائيلية“أكد مسؤول في الشرطة : أي.بي.يو
ولمرت في قضية التعيينات السياسية، وذلك بعدما كانت الشرطة أوصت بتقديم رئيس الوزراء إيهود أ

أمس عن مصدر في الشرطة ضالع ” هآرتس“ونقلت صحيفة  .الئحة اتهام ضده في ملفات فساد اخرى
ستسمح بتقديم الئحة اتهام ” قاعدة أدلة مناسبة“في قضية التعيينات السياسية، قوله إن طاقم التحقيق بلور 

طاقم التحقيق تقدم بشكل ملموس في التحقيق “لمرت في هذه القضية أيضا، وأضاف المصدر أن ضد أو
  .”بالقضية

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  اولمرت يحاول احتواء األزمة مع تركيا .٣٢

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن أركان الدولة معنيون بإنهاء األزمة الناشئة في : الناصرة
في أعقاب المشادة الكالمية بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان العالقات مع تركيا، 

العبرية » هآرتس«وذكرت صحيفة  .والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الخميس الماضي في دافوس
، وأن »لتهدئة الوضع«أمس أن اتصاالت هادئة بدأت منذ أيام بين مكتب اولمرت ونظيره التركي 

ونقلت الصحيفة عن أوساط اولمرت قولها . مستشاريهما السياسيين رسائل طمأنةالمسؤولين تبادال عبر 
» تهدئة الخواطر«أمس إن إسرائيل ليست معنية بمواصلة تعميق األزمة بين البلدين بل تسعى لـ 

  .ينبغي الحفاظ عليه» ذخراً استراتيجياً لهما«العتبارها العالقات بين البلدين 
ألن تركيا «لدفاع ايهود باراك إلى وجوب الحفاظ على العالقات مع أنقرة، من جهته أيضاً أشار وزير ا

دولة ذات أهمية استراتيجية في الشرق األوسط وتربطنا بها عالقات طويلة وشاملة ومهمة وعليه من 
الضروري اإلسراع في إزالة التوتر الناشئ والعمل على التوصل إلى تفاهمات معها حول النظرة 

  .»جبة لمحاربة اإلرهابالصحيحة المستو
  ٣/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   تتجه لرفض طلبات تركية لشراء عتاد عسكري بسبب أردوغان"إسرائيل" .٣٣

اإلسرائيلية أمس، عن مسؤولين أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية        » جيروزاليم بوست «نقلت صحيفة   : أ ف ب  
وعلى الرغم من وجود    . نعتدرس احتمال رفض طلب تركيا شراء منصات حربية متطورة إسرائيلية الص          

عالقات عسكرية قوية بين جيشي إسرائيل وتركيا، إال أن هناك مخاوف متزايدة في إسـرائيل مـن أن                  
وأوضح مسؤول عسكري إسـرائيلي بـارز أن        . الجيش التركي ربما يفقد السلطة والنفوذ على الحكومة       

وكما إننا لـن نبيـع تلـك المنـصات          .. تركيا تتطلع إلى الدول العربية المعتدلة لتعزيز العالقات معها        «
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ولم يوضح المـسؤولون نوعيـة المنـصات        .  »المتطورة لألردن ومصر فربما نقرر عدم بيعها لتركيا       
األزمـة  «كما تخشى المؤسسة العسكرية في إسرائيل من أن تحمـل           . الحربية الجديدة التي طلبتها تركيا    

سرائيلي من التدريب والطيران في المجال الجـوي        أنقرة على عدم السماح لسالح الجو اإل      » الدبلوماسية
  . لتركيا

  ٣/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 
  
   ترفع حالة التأهب تحسبا لتنفيذ تهديدات حزب اهللا بالثأر الغتيال مغنية"إسرائيل" .٣٤

وجه وزير االمن االسرائيلي رسالة تهديد قاسية لحزب اهللا اللبناني حـذّره   :الناصرة ـ زهير اندراوس 
 خاللها من اخراج عملية عسكرية ضد اهداف اسرائيلية او يهودية في جميع انحاء العالم، كما هـدد                  من

االمين العام للحزب، السيد حسن نصر اهللا، انتقاما من اسرائيل الغتيالها القائد العسكري فـي الحـزب،                 
للقناة الثانية التجاريـة    وقال باراك في حديث ادلى به        .من العام الماضي  ) فبراير(عماد مغنية، في شباط     

في التلفزيون االسرائيلي، انه لن يكون ربحا لحزب اهللا من تنفيذ عملية ضد اسـرائيل انتقامـا الغتيـال           
انني من هنا انتهز هذه المناسبة ألوجه رسالة واضحة لحزب اهللا بموجبها نقتـرح              : مغنية، واضاف قائال  

صح باراك جميع االسرائيليين باتخاذ كافة التدابير من        مع ذلك، ن  . عليه اال يجرب قوة الجيش االسرائيلي     
الحيطة والحذر في داخل اسرائيل وفي الخارج الن هناك معلومات مؤكدة ان حزب اهللا يخطط الستهداف                

  .االسرائيليين، او القيام بخطف اسرائيليين واقتيادهم الى لبنان
كثّف ) الشاباك االسرائيلي (على صلة بما سلف، اعلنت المصادر االسرائيلية االثنين ان جهاز االمن العام             

  . الحراسة على عدد من الشخصيات االسرائيلية خشية ان تقوم خاليا تابعة لحزب اهللا اللبناني باستهدافهم
  ٣/٢/٢٠٠٩القدس العربي،     
  
  لي بإخالئهاتقصف مدينة رفح وتنذر األها" اسرائيل" .٣٥

 تصعيدها العسكري أمس وليل أول من أمس على مدينة رفح "اسرائيل"ركزت :  فتحي صباح- غزة 
 ست مرات متتالية على الشريط الحدودي الفاصل "١٦أف "أغارت طائرات اسرائيلية من طراز حيث 

  .بين القطاع واألراضي المصرية
ياء جنوب مدينة رفح وأمرهم، من خالل رسائل وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة على تهديد سكان أح

 ٤٠٠هاتفية مسجلة أرسلتها قيادة جيش االحتالل على الهواتف النقالة والثابتة، بمغادرة بيوتهم في عمق 
وكانت المفاجأة أن الفلسطينيين رفضوا االنصياع للطلب .  ألف فلسطيني٥٠متر، ما يعني تهجير 

الحال نفسها كانت في بقية مدن القطاع . هم، غير آبهين بما قد يحصلاالسرائيلي وفضلوا البقاء في منازل
  .ومخيماته

  ٣/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
 استشهاد فلسطيني في الخليل وهدم منزلين في القدس المحتلة .٣٦

استشهد عامل وأصيب أربعة آخرون من محافظة الخليل بالضفة الغربية :  يوسف الشايب- رام اهللا 
حتالل النار صوب السيارة التي كانت تقلهم إلى مكان عملهم داخل الخط أمس، عندما فتحت قوات اال

 .األخضر
من جهة أخرى، هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس منزلين في منطقة رأس خميس بمحاذاة مخيم 

 .شعفاط، بمدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص
  ٣/٢/٢٠٠٩الغد، 
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  ية فلسطينية في القدسالشيخ رائد صالح يطالب بتشكيل مرجع .٣٧
  في مؤتمر صحفي عقد في مدينة القدس،كشف حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس،

النقاب عن ان بلدية القدس الغربية استصدرت اثناء الحرب على غزة قراراً من المحكمة العليا 
لقد تم اخراج ملفات : القدس، وقالاالسرائيلية بعدم اعطاء اي تمديد لمنازل اقيمت بدون تصريح داخل 

 واصبحت البلدية تنفذ القرارات بصورة وحشية وأوعزت ١٩٨٤نحو ألف منزل موجودة منذ العام 
للمحاكم بعدم السماح للمحامين بأي تمديد ضد الهدم، وهذا عدوان جديد وغير مسبوق على مدينة القدس، 

  . في القدسمشيراً الى ان خطرا حقيقيا بات يتهدد آالف المنازل
ما يجري من حفريات "بدوره، شدد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة االسالمية في الداخل، على أن 

تحت المسجد األقصى وتهويد للمحيط المالصق للمسجد أو القدس القديمة، هو أمر مخطط له ضمن ما 
  ".يسمى بمخطط زاموس، ومن الواضح أنه مخطط تدميري احتاللي

نحن نحتاج لمرجعية فلسطينية تنتصر :  بتشكيل مرجعية فلسطينية في القدس، وقالوطالب الشيخ صالح
للقدس، تكون من أجل القدس ولكل أطياف القدس الدينية، بحيث تسعى لالنتصار إلى جانب دعوتها لقيام 
الدولة والوصول للقدس المستقلة، كما طالب بإقامة صندوع عربي اسالمي إلنقاذ القدس واالقصى من 

  .تهويدال
 ٣/٢/٢٠٠٩األيام، 

  
   القدس ا تتعرض له الهجمة االستيطانية التيخطورةمن  تحذر "اإلسالمية المسيحيةالهيئة " .٣٨

 أمس من خطورة "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"حذرت :  وكاالت–القدس المحتلة 
ت إسرائيلية وهدم بيوت وعزل متواصل ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من هجمة استيطانية وحفريا

  .للمدينة والبلدة القديمة
في ) اونروا(إن انهيار أرضية مدرسة القدس األساسية التابعة لوكالة "وقالت الهيئة في بيان صحفي 

منطقة باب المغاربة بالقرب من المسجد األقصى أمس األول ينذر بما هو أسوأ للمسجد األقصى والبلدة 
  ". سواءالقديمة على حد
ما تتعرض له القدس المحتلة ليس مجرد إجراءات عادية وإنما يندرج ضمن مرحلة "واعتبرت أن 

خطيرة من مراحل تهويد المدينة، ويتوقع أن تبرز فيها ومن خاللها العديد من ثمار عمليات التهويد 
ديمة يمكن أن تسقط وتنهار ال نبالغ إذا قلنا إن أجزاء كبيرة من األقصى والبلدة الق"وتابعت ". المتواصلة

في أية لحظة بفعل الحفريات الكبيرة والواسعة التي ما زالت متواصلة ومستمرة تحتها منذ عشرات 
  ".السنين

  ٣/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  االحتالل يسمح بدخول مساعدات انسانية ضئيلة لغزة .٣٩

الجانب اإلسرائيلي سمح، أكد رائد فتوح مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع إلى القطاع أن  :حامد جاد
 شاحنة محملة بالسلع االستهالكية التي يسوقها القطاع الخاص في أسواق غزة، ٢٣أمس، بدخول نحو 

 شاحنة من السلع ٨٧ شاحنة دخلت إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم منها ١٢٠وذلك من إجمالي نحو 
وأشار إلى أن المعبر المذكور مازال  .ةاإلغاثية واإلنسانية ونحو عشر شاحنات عبارة عن مواد زراعي

 شاحنة في حال رغب الجانب اإلسرائيلي بتشغيله ٤٥٠يعمل دون طاقته الفعلية التي تصل إلى نحو 
 شاحنة في ١٢٠بطاقته الفعلية إال أن عدد الشاحنات التي يسمح الجانب اإلسرائيلي بدخولها يقدر بنحو 

  .أفضل األحوال
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 شاحنة محملة بالقمح واألعالف عبر معبر ٧٧ائيلي سمح، أمس، بدخول نحو ونوه إلى أن الجانب اإلسر
 ألف لتر من السوالر ٣٥٠بدخول نحو " ناحل عوز"فيما سمح عبر معبر الشجاعية " كارني"المنطار 

 طناً من غاز الطهي، األمر الذي أبقى على أزمة ٤٥الصناعي الالزم لتشغيل محطة كهرباء غزة ونحو 
  . حالها دون تغير يذكرنقص الغاز على

 ٣/٢/٢٠٠٩األيام، 
  
  د قرية قرب بئر السبع غزة من دخول مساجحربمنع الجنود البدو المشاركين في  .٤٠

ذكرت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أن األئمة في مساجد مدينة راهط القريبة من بئر السبع : وام
اركوا في العدوان على غزة من دخول مساجد المحتلة قاموا بطرد ومنع جنود االحتالل من البدو الذين ش

كما ترفض العائالت في مدينة راهط التي تربطها عالقات قرابة قوية مع سكان . المدينة ألداء الصالة
 . القطاع تزويج بناتها للجنود البدو في راهط

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "ركة االنشقاقيةح"زكي بني أرشيد يرد على اتهام عزام االحمد االخوان المسلمين بالـ  .٤١

ردت الحركة اإلسالمية في األردن بقوة على وصف رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي  :عمان
 وانتقد حركة حماس واعتباره "حركة انشقاقية"الفلسطيني عزام األحمد جماعة اإلخوان المسلمين بأنها 

  . "مؤامرة"لشعب الفلسطيني حديث رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل عن مرجعية جديدة ل
ووصفت الحركة تصريحات األحمد خالل اجتماع طارئ ألعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بعمان 
السبت بأنها تمس بالوحدة الوطنية وتفسخ النسيج االجتماعي بما يمهد للوطن البديل الذي قالت الحركة أن 

. من المحافل ومن بينها المجالس األردنيةجهات فلسطينية باتت ال تتورع من تسويقه في الكثير 
إثارة "واستهجن األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني ارشيد الصمت الحكومي إزاء 

األحمد للفتنة وغمزه من قناة األردن وتطاوله على اإلخوان المسلمين من على األرض األردنية دون اي 
راء يحاصر الفتنة في مهدها وال يسمح لها بالتمدد، فحتى بانتظار إج“ولفت إلى أن الحركة . ”إجراء

 ."اللحظة لم نسمع اي رد فعل رسمي أردني
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 

   
  فكار ميتشلأي مفاجئ في اإلمارات يدرس وثيقة قاء عربل ":القدس العربي" .٤٢

الت قـضية  انتهى دخول االدارة االمريكية الجديدة بقوة على محـاور واتـصا   :عمان ـ بسام البدارين 
الشرق االوسط بترتيب لقاء عاجل يعقد اليوم الثالثاء في دولة االمارات العربية المتحدة تجاوبا مع قرار                

ويحضر اليوم في ابوظبي عدد من وزراء       . امريكي بتسريع وتيرة االتصاالت واحياء عملية المفاوضات      
مريكيـة لتفعيـل المفاوضـات      الخارجية العرب لقاء خاصا تم ترتيبه على عجل بهدف دعم الخطط اال           

  .وتنشيط عملية السالم
وتقرر هذا اللقاء بعد لقاء ثالثي ضم الرئيس حسني مبارك والرئيس محمـود عبـاس ووزيرالخارجيـة                 
السعودي االمير سعود الفيصل، حيث اقترحت االدارة االمريكية على االطراف الثالثة عقد لقاء اوسـع                

ار التي طرحها المبعوث االمريكي جورج ميتـشل تحـت العنـوان            قليال يهدف لمناقشة سلسلة من االفك     
  .العريض

وتقرر عقد لقاء ابوظبي المفاجىء والذي لم يكن مقررا سلفا بعد اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس                 
والرجل الثاني في إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الذي عرض على عباس استضافة هذا اللقاء فورا                 

  .ء خارجية مصر والسعودية واالردن والمغرببحضور وزرا
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وعلم من مصادر مطلعة على التفاصيل بان االدارة االمريكية نصحت بعقد هذا اللقـاء وبأسـرع وقـت                
ممكن، كما نصحت بتوسيعه العطائه طابع الحوار حول أفكار محددة لم تعلن بعـد ان طرحـت علـى                   

  .االطراف العربية تحت اسم خطة ميتشل
إن االجتماع ستمثل فيه إلى جانب السعودية ومصر كـل مـن اإلمـارات واألردن               ' العربية'وقالت قناة   

إن عشر دول قد تشارك في اجتماع       'ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي قوله        .والكويت وتونس والمغرب  
  .'أبوظبي

ـ                  تح وتتضمن خطة ميتشل أفكارا حول اجراءات وآليات مفصلة لها عالقة برفع الحصار عـن غـزة وف
  .المعابر والعودة للتفاوض اضافة الى البند الرابع المتمثل بكيفية اعادة اعمار غزة

ولم يتسن االطالع على تفاصيل وثيقة ميتشل وأفكاره، لكن االدارة االمريكية طلبت مـن دول معـسكر                 
  .االعتدال العربية اجراء استطالعات أوسع حول هذه األفكار وتقديم اجابات عليها بمظلة عربية

ويبدو ان هذا التحرك االمريكي النجاح أفكار ميتشل لم يقف عند حدود انتاج لقاء ابو ظبي اليوم الثالثاء                  
بل يمهد حسب مصادر ديبلوماسية عربية مطلعة جدا لما يتردد حول مبادرة امريكية جديدة الحياء عملية                

  .السالم ينوي الرئيس باراك اوباما تقديمها
ا امس االثنين علنا المسؤول االمريكي السابق مارتن انديك في محاضرة له في             وهذه المبادرة تحدث عنه   

  .العاصمة القطرية الدوحة شكلت في مضامينها اطارا لدعم التحرك االمريكي الجديد
وأبلغ أنديك مجموعة من المثقفين والدبلوماسيين في قطر على هامش محاضرة مغلقة بان الرئيس اوباما               

 لخططه حول اعادة االستقرار لمنطقة الشرق االوسط، مشيرا الى ان اوباما مهـتم              قرر اعطاء زخم كبير   
اآلن باستطالع وقياس ردود الفعل العربية الرسمية والشعبية على التحركات التي سـتقررها واشـنطن               

  .الحقا
ـ                 دفا ووفقا لما فهم من معطيات معلوماتية طرحها انديك في الدوحة فان استطالعات ردود الفعل تشكل ه

اآلن لواشنطن بغرض قياس االجابات العربية على افكار وثيقة على شـكل تقريـر طرحهـا المبعـوث       
  .ميتشل

كما كشف إنديك في محاضرته التي حضرها سفراء عرب النقاب عن مبادرة جديدة ينوي الرئيس أوباما                
ميع التفاصـيل   طرحها لحل النزاع في الشرق األوسط وهي مبادرة عامة وشاملة ستدرس قبل طرحها ج             

ويشترط إلنجاحها التوافق فلسطينيا وعربيا على اإلجراءات واآلليات فـي كـل المواضـيع اإلشـكالية                
وألمح إنديك الى انه وآخرين سيساهمون في تقديم تصورات وتقييمات حول تقبـل              .والجدلية المطروحة 

ا ميتـشل فعـال او تلـك التـي          المجموعة العربية والفلسطينيين لألفكار الجديدة سواء تلك التي إقترحه        
  .سيقترحها أوباما نفسه الحقا

 ٣/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
   في غزة خيار حكومة التكنوقراطحمد بن جاسم يشكك في جدوى  .٤٣

شدد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية :  قنا- الدوحة 
غزة بأسرع وقت ممكن لتخفيف معاناة سكان القطاع، القطري، على ضرورة إعادة اإلعمار في قطاع 

وقال، في تصريحات للصحفيين . محذرا من أن الحصار اإلسرائيلي للقطاع سيؤدي الي تأجيج الموقف
عقب لقائه بالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في باريس أمس، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين عبد 

العربية، معبرا عن اعتقاده - و الحل األمثل لحل الخالفات العربيةاهللا بن عبد العزيز عاهل السعودية ه
بأن هذه الخالفات ليست عائقا أمام المصالحة الفلسطينية بقدر ما هي تشويش على الفلسطينيين في 

وأضاف، أنه تطرق خالل لقائه مع الرئيس الفرنسي عن الوضع المأساوي . الوصول الي نتائج إيجابية
  . مشكله فك الحصارفي غزة وكيفية حل 
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أنا أعتقد أن حكومة وحدة وطنية تجمع كل "وقال .. وتساءل حمد، ماذا تعني بحكومة تكنوقراط
إن كل طرف عربي يمكن أن يدعم "مضيفا ".. الفلسطينين توحدهم أمام األزمة الحالية التي يمرون بها

ذوا قرارهم ألن هذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر طرفا ثانيا، ولكن على الفلسطينيين أن يتخ
وشدد على ضرورة أن يركز الفلسطينيون على ". يخص الفلسطينيين ويخص العرب ولكن بالدرجة الثانية

المصالحة وترك اآلمال بإلغاء طرف آلخر والتوافق ألنهم كلهم شعب فلسطيني نحترمهم وندعمهم إذا 
..  الفلسطيني محمود عباس في باريسوردا على سؤال عن تزامن وجوده مع وجود الرئيس. اتفقوا

.. وعن التهديدات اإلسرائيلية بالعودة إلى ضرب قطاع غزة مجددا". أنا مغادر اآلن إلى بريطانيا"أجاب 
وال احنا العرب " إسرائيل"من أمن العقوبة أساء األدب ألنه ال المجتمع الدولي قادر يحاسب "قال، إن 

تجد بعض التشجيع من هنا وهناك " إسرائيل"لألسف ".. إسرائيل"قادرين نتفق على حد أدنى حتى نقف لـ
  ".وهذه هي مشكلتنا

  ٣/٢/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
 
 ونعلق أهمية خاصة على عالقاتنا" إسرائيل"ال نريد انتقاد : تركيا .٤٤

وتجاوز اإلشكال الذي حصل في دافوس بين " إسرائيل"أكدت تركيا أنها تريد الحفاظ على عالقاتها مع 
 اإلسرائيلي شيمعون بيريس ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حول الحرب الرئيس

نعلق أهمية "وقال نائب رئيس الوزراء التركي جميل تشيتشك للصحافيين أمس، . اإلسرائيلية على غزة
ن ، مشددا على ا"، ونريد الحفاظ على عالقاتنا مع هذا البلد"إسرائيل"خاصة على عالقاتنا الثنائية مع 

  . او االسرائيليين" اسرائيل"انقرة ال تريد انتقاد 
  ٣/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
   الفلسطينية المؤتمرات الثالث تدعو لقيادة مشتركة من كل الفصائل .٤٥

المؤتمر العام لألحزاب العربية، المؤتمر القومي العربي، المؤتمر : دعت ثالثة مؤتمرات عربية هي
قيادة وطنية مشتركة من كل الفصائل لتثبيت االنتصار، والسيما فتح  اإلسالمي، إلى تشكيل –القومي 

المعابر، بصورة دائمة وبال شروط، إلى جانب تشكيل هيئة مستقلة لإلشراف على اإلعمار، وتضميد 
الجراح، والتعويض على كل متضرر، مع التأكيد على أن ما من مساعدة يمكن أن تساوي الدماء 

. قدمها الشهداء والجرحى والمفجوعون بعائالتهم وأهلهم وأحبائهم وجيرتهموالتضحيات الغالية التي 
وطالبت المؤتمرات، في بيان لها، إلى قيام وحدة وطنية فلسطينية على أساس برنامج مقاومة وممانعة 
لدحر االحتالل عن الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات، وهدم الجدار، واستنقاذ القدس والمسجد 

ل المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والتمسك بحق العودة، وعدم التنازل عن أي من الحقوق األقصى، وك
األساسية األخرى مقابل دولة فلسطينية، فموضوع الدولة يجب أال يطرح قبل تحرير األرض واستعادتها، 

  .األمر الذي يقتضي وقف المفاوضات
  ٣/٢/٢٠٠٩الوطن، قطر، 

  
 ورها بالمنطقةاألسد يدعو أوروبا إلى تفعيل د .٤٦

أعلن مصدر رسمي سوري، ان الرئيس بشاراالسد دعا اوروبا، خالل :  ا ف ب-  هدى سالمة - دمشق 
. في الشرق االوسط" تفعيل دورها"استقباله وزيرالخارجية االيرلندي مايكل مارتن امس في دمشق، الى 

شؤون " االيرلندي في وقالت وكالة االنباء السورية، ان الرئيس السوري بحث مع وزير الخارجية
المنطقة وآخرالتطورات فيها، خاصة االوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني الناتجة عن العدوان 

كان هناك اتفاق على ضرورة رفع الحصارعن الشعب "واضافت انه ". االسرائيلي على قطاع غزة
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دة اعمارما هدمته قوات الفلسطيني وفتح جميع المعابر بما يتيح تقديم المساعدات بكل اشكالها واعا
  ". االحتالل االسرائيلي

  ٣/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
 
  "إسرائيل"وقف تنفيذ حكم بمنع تصدير الغاز لـ: مصر .٤٧

قضت المحكمة اإلدارية العليا دائرة فحص الطعون،  برئاسة المستشار إبراهيم الصغير : حسام الجداوي
، وذلك لمايترتب "إسرائيل"قف تصدير الغاز لـيعقوب، بوقف تنفيذ أحكام القضاء اإلداري القاضية بو

علي تنفيذ هذا الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول األخرى كما أن هذا القرارببيع 
، يدخل ضمن أعمال السيادة وان هذا الحكم يعد تدخال في سلطة الحكم الحكومي في "إسرائيل"الغاز لـ

، ان "إسرائيل" المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ حكم حظر تصدير الغاز لـوقالت. نطاق وظيفتها السياسية
تم تنفيذا لقرار وزير البترول الصادر بناء علي قرار مجلس الوزراء " إسرائيل"تعامل تصدير الغاز لـ

  ".إسرائيل"الذي وضع أسس بيع فائض الغاز إلي دول شرق البحر األبيض المتوسط ومنها 
 ٣/٢/٢٠٠٩األهرام، 

  
 لم نشجع حماس على فك االرتباط بمنظمة التحرير الفلسطينية: صادر إيرانيةم .٤٨

أعلن مسؤول إيراني فضل عدم كشف هويته، أن إيران لم تشجع حركة حماس :  ستار ناصر- طهران 
على فك االرتباط بمنظمة التحرير بل أنها أوصت رئيس المكتب السياسي لها خالد مشعل بضرورة 

إن إيران ال تريد أبداً قيام مرجعيات مقابل "وقال المصدر، . هة الفلسطينيةالعمل على وحدة الجب
مرجعيات لكنها بالطبع تنتقد بعض مواقف السلطة إزاء المحرقة، وأضاف إن إيران تعتقد أن سلطة 

وأضاف، أن ". عباس قد انتهت وأن الساحة الفلسطينية بحاجة إلى سلطة جديدة من خالل االنتخابات
 اتصاالت مع دول إسالمية وعربية لعقد مؤتمر إلعمار غزة، ونفى طموح إيران إلقامة إيران تجري

  .قطاع مستقل لغزة
من جهته، دعا الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد إلى ضرورة الحفاظ على المقاومة وتعزيزها في 

، عنه خالل استقباله لألنباء شبه الرسمية، أمس" مهر"فلسطين حتى تحقيق النصر النهائي، ونقلت وكالة 
ألن تحافظ "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في طهران إن هناك ضرورة بالغة 

الصهاينة هزموا ولن يتخلوا عن "وأضاف أن ". المقاومة على جاهزيتها في الفترة ما بعد االنتصار
  مقاضاة زعماء " وقال إن ".المكيدة حتى وهم في ذروة الهزيمة ومن المحتمل أن يقوموا بعدوان آخر

الكيان الصهيوني ينبغي أن تتابع بكل قوة، إضافة إلى مقاطعة البضائع الصهيونية ومواصلة الضغوط 
  ".السياسية العالمية على الكيان الصهيوني

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة١٢دخول  .٤٩

يس الهالل األحمر بشمال سيناء، بأن حجم صرح المهندس أحمد عرابي، رئ:  أحمد سليم-رفح 
المساعدات الطبية والغذائية التي تم إدخالها إلي قطاع غزة خالل الفترة السابقة منذ بدء العدوان 

 طنا من األدوية تم إدخالها عن طريق ميناء رفح البري، ٤٦٤٩ طنا، منها ١٧٠ ألفا و١٢اإلسرائيلي بلغ 
وأضاف أن حجم . ي تم إدخالها عبر ميناءي العوجة وكرم أبوسالم طنا من المواد الغذائية الت٧٥٢١و

 ٣المساعدات الموجودة بمدينة العريش ورفح والذي يتم تجهيزه إلدخاله إلي قطاع غزة يصل إلي نحو 
  . طن من األدوية والمساعدات الغذائية، بخالف الكميات التي تتوافد يوميا إلي شمال سيناء٥٠٠آالف و

  ٣/٢/٢٠٠٩األهرام، 
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  مصر تقرر إغالق معبر رفح من الخميس المقبل .٥٠

صرح مصدر مسؤول، بأن السلطات المصرية قررت إغالق معبر رفح البري :  أحمد موسى- القاهرة 
اعتبارا من الخميس المقبل أمام حركة البضائع والدخول والخروج للقوافل والوفودن وذلك بعد توقف 

 تم عالجهم في المستشفيات المصرية، وسيتم فتح المعبر عبور الجرحى والمصابين وعودة معظم الذين
وقال المصدر، إن جميع . في األوقات التي تحددها مصر طبقا للحاجة والظروف اإلنسانية التي تراها

المعونات والشاحنات التي تنقل المساعدات من الدول والمنظمات والهيئات سيتم إدخالها عن طريق 
  . إلى قطاع غزةمعبري كرم أبو سالم والعوجة 

  ٣/٢/٢٠٠٩األهرام، 
  
   عبر فرنسا" إسرائيل" إمداداً عسكرياً كبيراً من  تتلقىحركة العدل والمساواة في دارفور .٥١

تلقت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إمداداً عسكرياً كبيراً من :  وكاالت- الخرطوم 
 الصحفية، أن اإلمدادات تشمل أسلحة ثقيلة عبر فرنسا، وذكر المركز السوداني للخدمات" إسرائيل"

وأكدت المصادر تولي فرنسا تدريب عناصر الحرس . وعربات وصلت بواسطة الحكومة التشادية
الجمهوري التشادي وعناصر من الحركة، بجانب تسليم األسلحة اإلسرائيلية للحركة عبر تشاد باسم 

  ).الموساد(ألسبق لجهاز االستخبارات داني ياتوم ابن الرئيس ا” اإلسرائيلي“شركة يملكها 
  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  توافق فرنسي اميركي على استمرار الهدنة في غزة .٥٢

 توافق وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والموفد االميركـي الخـاص الـى              - ا ف ب     -باريس  
 والتـي تبـدو     الشرق االوسط جورج ميتشل امس في باريس على اولوية استمرار الهدنة في قطاع غزة             

واوضح مصدر دبلوماسي فرنسي ان ميتشل  لم يتقدم باقتراحات محددة الحيـاء عمليـة               . اكثر هشاشة 
السالم، مشددا على ان االولوية هي الستمرار الهدنة وضمان وقف دائم الطالق النار بين االسـرائيليين                

  .والفلسطينيين
معابر بين اسرائيل وغزة ودعـم محمـود        من جهته، شدد كوشنير على ضرورة تسريع الجهود وفتح ال         

عباس  ، وفق المصدر نفسه وتبدي باريس اهتماما خاصا بموضوع فتح المعابر المؤديـة الـى غـزة،                   
وخصوصا انها اخفقت االسبوع الماضي في اقناع االسرائيليين بالسماح بمرور محطة لتنقية المياه الـى               

  .داخل القطاع
  ٣/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

 
   في غزة مقراتهامتحدة تعتزم التحقيق حول قصف االمم ال .٥٣

ن في االمم المتحدة أعلن أمس      يمسؤول، أن    ا ف ب   ،عن وكالة جنيف   من ٣/٢/٢٠٠٩الدستور،  ذكرت  
ان المنظمة الدولية ستجري تحقيقا حول القصف االسرائيلي لمبان تابعة لها خالل العـدوان االسـرائيلي                

ول عن الشؤون االنسانية في االمم المتحدة ان المنظمة الدولية          وقال جون هولمز المسؤ   . على قطاع غزة  
. ومدرسة تابعة لالمم المتحـدة    ) اونروا(تنتظر نتائج تحقيق تجريه اسرائيل حول قصف مستودع لوكالة          

سنجري تحقيقا بانفسنا حول    "واضاف  . لكنه اكد ان االمم المتحدة ستجري تحقيقا بنفسها حول هذا الحادث          
  ".انا واثق بان هذا االمر سيؤدي الى اثارة مسألة التعويضاتهذه القضية و

وقالت كارن ابو زيد مديرة االونروا ان الوكالة تقدر قيمـة االضـرار التـي تـسببت بهـا اسـرائيل                     
لقد طالبنا اسرائيل بدفع تعويضات عن كل       "واضافت  . للمستودعات خالل ثمانية اعوام بنحو مليون دوالر      
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 ان مستودعاتنا اصـيبت هـذه المـرة         ،لذا، سنطالب بالمزيد بعد تلك الهجمات     . يئاذلك، لكننا لم نتلق ش    
  ".بخسائر أكبر

 أن ما حدث في غزة هو فشل جماعي للمجتمع أعلنجون هولمز  أن ٣/٢/٢٠٠٨أضافت الخليج، و
بة الدولي، مشيرا إلى أنه إذا لم يحدث تقدم سياسي فيما يخص القضية الفلسطينية فان األوضاع المضطر

 .سوف تستمر في األراضي الفلسطينية
  
   "عملية سالم نزيهة" يأمل بمشاركة حماس في "الصليب االحمر" .٥٤

دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر ياكوب كيلنبرغر أمس في مقابلة صـحافية             :  ا ف ب   -جنيف  
  .راف الصراعتضم كافة اط" عملية سالم صادقة ونزيهة"الى حل سياسي الزمة قطاع غزة تقوم على 

يجب ان تشرك كافة الدول والحركات المسلحة التي لـديها نفـوذ فـي تلـك             "واكد كيلنبرغر ان العملية     
  .بما فيها حماس التي يقاطعها المجتمع الدولي" المنطقة

كل تلك النقاشات حـول     "، معتبرا ان    " لم يعد مستعدا ليقتصر خطابه على المجال االنساني       "انه  وأضاف  
واكد كيلنبرغر الـذي  ". اني يجب ان ال تستغل، كما اخشاه، القصاء المسائل السياسية الصعبة      العمل االنس 

ال بد من البدء برفع الحظر والكف عن عزل قطاع غزة           "، ان   "عاجلة"يعتبر ان الحاجات االنسانية ايضا      
  ".عن العالم

  ٣/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
   عاجلة لغزة نائباً أمريكياً يطالبون أوباما بتقديم مساعدات٦٠ .٥٥

مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب األمريكي دعت إدارة "ذكرت جامعة الدول العربية أن : القاهرة
الرئيس االمريكي باراك أوباما إلى تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في قطاغ غزة عبر وكالة 

 ."روا، وحثت وزارة الخارجية اإلفراج عن مبالغ عاجلة لصالح األون"األونروا"
 عضوا من مجلس النواب ٦٠“ونقلت الجامعة العربية في بيان أمس عن تقرير لبعثتها في واشنطن أن 

األمريكي معظمهم من أعضاء الحزب الديمقراطي طالبوا  في رسالة وجهوها إلى وزيرة الخارجية 
  رتيبات شباط الحالي تتضمن الت/فبراير١٣هيالري كلينتون  بتقديم الئحة في موعد ال يتجاوز 

واإلجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لمعالجة األزمة اإلنسانية في القطاع بعد التدمير الذي خلفه 
 .الهجوم اإلسرائيلي

  ٣/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   تمنع وصول أكثر من نصف حاجات الفلسطينيين"إسرائيل": "أوكسفام" .٥٦

نها تمنع وصول أكثر من نصف حاجات اتهمت منظمة أوكسفام البريطانية الدولية اسرائيل بأ: غزة
  .الفلسطينيين في قطاع غزة من خالل إغالق المعابر الحدودية مع القطاع

على إسرائيل أن تسمح لكل المعابر القائمة بالعمل بكامل "وأفادت المنظمة في بيان من غزة أمس أن 
 في المئة ٥٠وصول أكثر من إسرائيل تمنع " بأن "أوكسفام"وتقدر . "طاقاتها من دون مزيد من التأخير

من الحد األدنى من حاجات غزة اليومية المعتادة، في حين أن الحاجات زادت اليوم بعد ثالثة أسابيع من 
  ."القصف اليومي العنيف والقتال مع المجموعات الفلسطينية المسلحة في القطاع

إلنسانية، فإن غزة تنقصها مواد إضافة إلى حاجاتها اليومية والمساعدات ا"ورأت المنظمة الدولية أنه 
إعادة االعمار، فالحاجة شديدة الوطأة إلى مواد البناء وقطع الغيار الالزمة إلصالح المنازل وشبكات 

فغزة في أمس الحاجة إلى اإلسمنت على سبيل . المياه وأنظمة الصرف الصحي والخدمات الكهربائية
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 ابان "قصفتها الطائرات اإلسرائيلية) خرسانة المسلحةال(المثال، نظراً إلى أن مصانع إنتاج اإلسمنت 
  . يوما٢٢ًالعدوان على القطاع الذي دام 

النقود وحدها لن تحل األزمة اإلنسانية المتواصلة في غزة، فالمطلوب بإلحاح هو "وأضافت أوكسفام أن 
ة األسباب الجذرية توفير اإلرادة السياسية واالستثمار الطويل المدى من قبل المجتمع الدولي لمعالج

  ."للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
  ٣/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ماذا تريد حماس من المنظمة، وكيف يمكن إنقاذها؟ .٥٧

 هاني المصري
أوالً وقبل كل شيء أبدأ بانتقاد تصريحات خالد مشعل، ألنها مرفوضة وخطيـرة مـن حيـث الـشكل                   

شروعة، على أن حماس تريد انتزاع المنظمـة        والمضمون والتوقيت، كونها تدل، رغم كل المبررات الم       
فـ حماس إذا لم تتمكن من السيطرة على المنظمة فإنها ستذهب لتـشكيل منظمـة               . وليس المشاركة فيها  

  .تحرير بديلة أو موازية
كما أن المخاطر من تصريحات مشعل تكبر من إمكانية استغاللها من قبل أعداء الوحدة الموجودين فـي                 

  . انفصال دائمإلى األبد من خالل تحويله إلى لمفاقمة الشرذمة وتكريس االنقسام السلطة والمنظمة
حماس قامت كبديل عن المنظمة وكانت في المراحل األولى بعد تأسيسها مباشرة، عندما تطرح المشاركة               

  %.٤٠تقدم شروطا تعجيزية مثل المشاركة بنسبة ال تقل عن 
، وبعد رحيل ياسر عرفات أصـبحت مـستعدة         أوسلواتفاق  ولكن حماس بعد أن اشتد عودها وبعد فشل         

والسيطرة عليه وقيادته من الـداخل سـلماً أو         ) المنظمة والسلطة ( النظام السياسي الفلسطيني     إلىللدخول  
  .حرباً

واستطاعت أن تدخل السلطة من بوابة االنتخابات التشريعية، ولم تستطع أن تدخل المنظمة مـن بوابـة                 
  .، الذي لم يتم تطبيقه حتى اآلن٢٠٠٥آذار إعالن القاهرة في 

لذا، إذا لم تستطع أن تدخل المنظمة عبر الحوار ستسعى لفرض نفـسها وحلفائهـا كمرجعيـة جديـدة                   
وأهالً وسهالً بمشاركتها وحتى قيادتها إذا      . للفلسطينيين كخطوة على طريق إقامة منظمة موازية أو بديلة        

  . ال الستخدام العنف لتحقيق هذا الهدفنمت سلماً وبالشكل الديمقراطي، وألف
يخطئ من يعتقد أن المحاولة الحالية لشطب أو تجاوز أو السيطرة على المنظمة سيكون مصيرها الفـشل                
بكل بساطة مثل سابقاتها التي كانت تقوم بمبادرة إسرائيلية أو أميركية إسرائيلية، أو على يد نظام عربي،                 

ات وباالعتماد على طرف فلسطيني ضعيف غير قادر على منازعة          كان على خالف مع قيادة ياسر عرف      
  .القيادة الفلسطينية

على تمثيل الشعب الفلسطيني، حركة فلـسطينية قويـة، فـازت           " ف.ت.م"فـحماس التي تقوم بمنافسة     
باألغلبية باالنتخابات التشريعية األخيرة، وحسمت األوضاع لصالحها عسكريا في غزة، وقادت الحـرب             

 المسلمين، الحـزب الـسياسي الوحيـد        اإلخوان اإلسرائيلية األخيرة، وتعتبر امتداداً لحركة       -ينية  الفلسط
، وترتبط بتحالفات وثيقة مـع محـور        اإلسالميةالصاعد بقوة في الوطن العربي، وفي العديد من البلدان          

لصاعدة، وبـدأ ينـسج      الدولة اإلقليمية ا   إيرانالممانعة العربية الذي يضم سورية وقطر والسودان، ومع         
عالقات وثيقة، خصوصاً إبان وبعد الحرب األخيرة مع تركيا، الدولة اإلقليمية الكبرى التي تنافس علـى                

  .وإيران جانب إسرائيل إلىالنفوذ والسيطرة 
تأسيساً على ما سبق فإن المعركة على تمثيل المنظمة ليست محسومة سلفا لصالح المنظمة، كمـا كانـت              

قة، بل هناك خطر شديد أن تضعف الشرعية الفلسطينية أكثر وأكثر، بل وتنهار كليا، بدون               المعارك الساب 
فالمنظمة حصلت على الشرعية الفلـسطينية والعربيـة        . أن تصعد شرعية جديدة بقيادة حماس أو غيرها       
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والدولية، بعد نضال مديد وتضحيات غالية، وفي مرحلة التضامن العربي وبـروز األحـزاب الوطنيـة                
القومية واليسارية ونهوض حركة التحرر الوطني العالمية، مرحلة الـصراع والحـرب البـاردة بـين                و

المنظومة االشتراكية بزعامة االتحاد السوفييتي والمنظومـة الرأسـمالية بزعامـة الواليـات المتحـدة               
خرى لتأخـذ   األميركية، بينما نحن اآلن، في مرحلة العولمة، حيث يسود قطب واحد، وتتقدم األقطاب األ             

لن تسمح بقيام منظمـة     ) واإلسرائيلية( جانبه بصعوبة، ما يعني أن األوضاع العربية والدولية          إلىدورها  
تحرير جديدة أو بديلة أو موازية يتم االعتراف بها وبشرعيتها وإنما ستكون لها بالمرصاد، ما يعني أننـا     

حدة منهما على األخرى، ما يفتح الطريق       ستقضي الوا " وشرعيتين"سنكون أمام صراع محتدم بين قوتين       
  .أمام الفوضى التي تستدعي البدائل اإلسرائيلية لحل الصراع وتصفية القضية الفلسطينية

بشكل جدي، وأكثر من أيـة مـرة        " ف.ت.م"وقبل تقديم اقتراحات لحل األزمة التي تهدد وحدانية تمثيل          
 ما يشبه الشلل، هـو الـذي        إلىلها، ووصولها   من قبل أه  " ف.ت.م"سابقة، ال بد وأن نقول أن إضعاف        

  .أوجدها في وضع ال تستطيع أن تدافع به عن نفسها بقوة
 التخلي عن المقاومـة قبـل       إلى، الذي قدم حالً أمنياً انتقالياً على مراحل، وأدى          أوسلوفمنذ توقيع اتفاق    

 تفاصـيل،   إلـى ة  تحقيق األهداف الوطنية، والى فصل القضايا عن بعضها البعض، وحول كـل قـضي             
، وشـعب   ١٩٦٧ أجزاء، ما أدى إليه من تقسيم الشعب بين شعب األرض المحتلة عـام               إلىوالتفاصيل  

 للخالف الفلسطيني وهـو     األساسي هو الجذر    أوسلو، فاتفاق   ١٩٤٨الشتات، وضاع شعبنا داخل أراضي      
  .نثر مبكراً بذور االنقسام الالحق

 حيث كان اغتيال اسحق رابين، الذي شكل بداية         أوسلوعلى اتفاق   وما زاد الطين بلة، أن إسرائيل انقلبت        
حتى االلتزامـات   . أوسلولمرحلة جديدة أصبحت فيها إسرائيل ال تعترف بااللتزامات اإلسرائيلية باتفاق           

التي تم تطبيقها تراجعت عنها، كما حدث بإعادة احتالل الضفة الغربية والتراجع عن سـيطرة الـسلطة                 
  .إغالق الممر ما بين الضفة وقطاع غزةعلى المعابر، و

وبدالً من أن تستنتج القيادة الفلسطينية العبر والدروس من انقالب كافة الحكومات اإلسرائيلية التي أتـت                
بعد حكومة اسحق رابين على اوسلو، مضت في طريق المفاوضات الثنائية، ما أدى الى تآكـل الـسقف                  

في ظل استمرار االقتحـام اليـومي للقـوات         ( التنسيق األمني    التفاوضي الفلسطيني، وصوالً الى إعادة    
 الـذي   أنابوليسوالى تطبيق خارطة الطريق من جانب واحد، واعتماد مسار          ) اإلسرائيلية لمناطق السلطة  

  .يمثل ارتدادا عن القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
القيادة الفلسطينية تصورت بعـد توقيـع       ومن ضمن األخطاء الكبرى التي وقعت، إن لم نقل الخطايا، أن            

 حد كبيـر    إلىف وتهميشها   .ت.، ان الدولة الفلسطينية أصبحت على األبواب، لذا تم تجاوز م          أوسلواتفاق  
جدا، وتضخم دور السلطة بحيث أصبحت تكاد تكون كل شيء، ولم تعد المنظمة هي المرجعية للـسلطة،                 

لدولة، ولم تخضع للبرنامج الوطني وأصبحت غاية بحـد         وال السلطة أصبحت مجرد ترتيب انتقالي نحو ا       
 المفترض ان تقوم فيه الدولة، مرور الكرام، مـا كـان يـستدعي إجـراء     ١٩٩٩ذاتها، بعد أن مر عام   

  .مراجعة شاملة لمسيرة المفاوضات وعملية السالم التي كانت وال تزال عملية بدون سالم
رفات االستنتاجات المطلوبة من فشل قمة كامب ديفيد عـام          لقد استنتج الزعيم التاريخي المرحوم ياسر ع      

 لذا حاول استعادة خيار المقاومة، ولكن بصورة مواربة ومن تحت الطاولة، ومن خالل محاولـة                ٢٠٠٠
 التي  ١٠٠٢ أيلول ١١الجمع المستحيل ما بين المقاومة المسلحة والسلطة والمفاوضات في مرحلة ما بعد             

، وبصورة مكنت إسرائيل من المزج ما       اإلرهابدة األميركية حرباً شعواء على      شنت فيها الواليات المتح   
 حـدوث العـدوان     إلـى  أدى العالمي والمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد االحتالل، مـا          اإلرهاببين  

 اغتيال ياسر عرفات بعـد حـصاره        إلى وصوالً   ٢٠٠٢اإلسرائيلي على أراضي السلطة في الضفة عام        
  .قره في رام اهللاعدة سنوات في م
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وبدال من الخروج من حادثة اغتيال ياسر عرفات باالستنتاجات المطلوبة، تـصورت بعـض األوسـاط                
الفلسطينية في السلطة والمنظمة، بأن عرفات هو الذي كان العقبة أمام نجاح المفاوضات، وتساوقت مـع                

 حرباً  اإلرهابة ومختلفة تحارب    دعوة الرئيس األميركي السابق جورج بوش إليجاد قيادة فلسطينية جديد         
ال هوادة فيها وتسعى للبرهنة على جدارة الفلسطينيين بالحكم عبر وقف المقاومة المـسلحة وقفـاً تامـاً،         
ولكن هذه الجهود لم تثمر عن دولة فلسطينية، وإنما عن إطالق عدة دفعات من األسرى الـذين أمـضى                   

يل بكثافة تطبيق مخططاتها التوسـعية والعنـصرية        غالبيتهم معظم محكوميتهم، في حين واصلت إسرائ      
واالستيطانية والعدوانية لخلق أمر واقع يجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليا              

  .ما أضعف السلطة والمنظمة وجعل خيارها يبدو عبثياً أمام الفلسطينيين جميعاً
 االنقـسام   إبقـاء الهمجي على غزة، والذي كان أحد أهدافه        في األيام األخيرة، وبعد العدوان اإلسرائيلي       

الفلسطيني وتعميقه، وبعد أن ظهر أن إسرائيل غير جاهزة للسالم وال تؤمن سوى بالقوة والعـدوان، وأن   
ما ال تحققه القوة يحققه المزيد من القوة، بدأنا نالحظ نوعا من أنواع المراجعة عند القيـادة الفلـسطينية،    

سرائيل بقوة، والحديث عن االستعداد لعمل كل ما يلـزم لمحاكمـة قادتهـا علـى الجـرائم                  مثل إدانة إ  
اإلسرائيلية في غزة، وعن أنها غير جاهزة للـسالم، ووضـع شـرط بوقـف االسـتيطان السـتئناف                   
المفاوضات، وإعادة االعتبار للمقاومة التي اعتبرت سابقا وأثناء العدوان بأنها تفني الشعب في حين انها               

وبدون المقاومـة ال يمكـن      . فبدون المقاومة كانت القضية الفلسطينية قد اندثرت منذ زمن طويل         . حييهت
ما هو  : إن األمر المهم والحاسم الذي يجب أن يجيب الفلسطينيون عليه إجابة صحيحة هو            . دحر االحتالل 

 تحقيقه؟ هل ال يـزال      البرنامج الفلسطيني، وما هي أشكال المقاومة والعمل السياسي الضرورية من أجل          
   برنامج وطني كفاحي شامل؟إلى قائما؟ أم نحن بحاجة أوسلوبرنامج 

الرئيس بيل كلينتـون،    " كرمال عيون " كل ما تقدم، لقد تم تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني           إلىباإلضافة  
دة توحيـد   وهو األساس الذي يجمع الفلسطينيين ولم يتم وضع ميثاق جديد ليكون أساسـاً صـلباً إلعـا                

  .الفلسطينيين
كما لم يتم تفعيل وإصالح المنظمة، رغم أن هذه الدعوة تتردد في أروقة ومؤسسات المنظمة منذ أكثـر                  

 كـان   ١٩٨٨أذكر أنني حضرت اجتماعا للمجلس المركزي الفلسطيني في بغداد عام           . من عشرين عاما  
فما الذي يمنع تفعيـل     .  وال تفعيل  حإصالعنوانه إصالح المنظمة وتفعيلها، ولكن السنوات تمضي بدون         

المنظمة؟ وما عالقة حماس بذلك؟ كان يمكن تفعيل وإصالح المنظمة منذ زمن طويـل، بـدون وقبـل                  
وبدالً من تفعيل المنظمة تم إضعافها من خالل عدم عقد المجلس الـوطني الفلـسطيني،               . مشاركة حماس 

نية في الخارج لمسؤولية السلطة، وأصـبحت       طوال أكثر من عشرة أعوام وتم تحويل السفارات الفلسطي        
 الوجود وفـي    إلىوال تظهر المنظمة    . المنظمة المفترض أنها القيادة والمرجعية، بندا في موازنة السلطة        

 تغيير وتجديـد    إلىمعظم الحاالت إال في مجال الرد والمناكفة ضد حركة حماس واللجنة التنفيذية بحاجة              
أين مؤسسات ودوائر المنظمة؟ أين تمثيل المنظمة لشعبنا        .  من شاخ  وإصالح بعد أن مات من مات وشاخ      

  في الشتات؟ أين دفاعها عن مصالحه وتصديها لمعالجة همومه ومشاكله في لبنان والعراق وكل مكان؟
إن الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل، ال تريدان إحياء المنظمة وتقويتها ألن ذلـك يبعـد احتمـاالت                 

 األميركي للقضية الفلسطينية، ويريدان إبقاء المنظمة بين الحياة والموت، لكي           -سرائيلي  فرض الحل اإل  
  .تقوم بمهمتها األخيرة وهي التوقيع على التسوية النهائية باسم الشعب الفلسطيني كله

 المنظمة وتفعيلها وإعادة تشكيلها بحيث تضم من ال يزال خارجها هو الرد علـى الـدعوات                 إصالحإن  
  : بديلة موازية، وهذا يتطلبأويل مرجعية جديدة لتشك
  . مرتكزات المصلحة الوطنية العلياإلى وضع ميثاق وطني جديد يرتكز -١
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، برنامج إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلـسطيني مـن تقريـر            "ف.ت.م" إعادة االعتبار لبرنامج     -٢
يادة، وعاصمتها القدس على األراضـي      مصيره وحقه في العودة وفي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات س          

  .وخارطة الطريق والتنسيق األمني" أنابوليس"ومسار " أوسلو"، بعيدا عن ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 
من خالل تجاوز نظام المحاصصة الفصائلية في بنائها الـداخلي،          " ف.ت.م" تفعيل مؤسسات ودوائر     -٣

 أسـاس اعي والمؤسسي واالنتخابات حيثما أمكن ذلك على        واعتماد نظام ديمقراطي يقوم على العمل الجم      
التمثيل النسبي الكامل، والتوافق الوطني في األماكن التي يتعذر فيها إجراء االنتخابـات وعلـى أسـاس                 
معايير متفق عليها، وعلى الشراكة الوطنية التي تقوم على أن يأخذ كل طرف ما يستحقه، وعلى أسـاس                  

  . ووضع الشخص المناسب في المكان المناسبإلنتاجيةواالمساواة وتكافؤ الفرص 
، بحيث تخضع لها ولبرنامجها الوطني،      "ف.ت.م" مكانها الطبيعي كذراع من أذرع       إلى إعادة السلطة    -٤

 تكـون   أنويمكن األخذ بمبدأ الفصل ما بين رئاسة المنظمة والسلطة حتى يتحقق الغرض المطلوب وهو               
راح سبق أن طرحته وطرحه غيري عند تأسيس السلطة وأيده الكثيـر            المنظمة مرجعية السلطة وهو اقت    

  .من األشخاص
  . السعي إلعادة تشكيل المنظمة بحيث تضم كافة الشرائح والقوى الفلسطينية-٥

وإذا تم السير في هذا الطريق، تصبح المنظمة قوالً وفعالً، ممثالً شرعياً وحيداً وقـادرة علـى توحيـد                   
  . سيعزل وسيتحمل مسؤولية ذلك أمام الشعب والتاريخومن يرفض. الفلسطينيين

  .من أضعف المنظمة ومن يريد السيطرة عليها؟: بعد هذا كله نتساءل
 ٣/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
  !!اعترفوا وإال ال حوار .٥٨

  ياسر الزعاترة
وعي في كلمة له في القاهرة يوم األحد الماضي كان السيد محمود عباس يتحدث بلهجة ال تصطدم بال

الجمعي لغالبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج فحسب، وإنما تصطدم مع الوعي الجمعي لجماهير 
األمة برمتها، السيما أنها تأتي على مرمى أسبوعين من وقف إطالق النار في قطاع غزة، وحيث ال 

أنهم هزموا في يزال الفلسطينيون يحصون قتالهم وجرحاهم وبيوتهم المدمرة، من دون أن يشعروا ب
  .المعركة

عنوان الصدام األول كان الهجوم على كل من انتقد السياسة المصرية فيما يتعلق بقطاع غزة والحرب 
األخيرة، ما يعني أنه هجوم ال يتوقف عند الشارع الفلسطيني، وإنما يمتد ليطال جماهير األمة كذلك، بما 

 كلف السيد الرئيس خاطره وتسلل من دون حاشية إلى فيها المصرية التي انتقدت بشدة تلك السياسة، ولو
  . بأم عينه كيف يتم التعامل مع المساعدات التي ينبغي أن تتدفق للمحاصرين في القطاعلرأىمعبر فح 

إلى جانب الدفاع عن السياسة المصرية، دافع الرئيس عن المبادرة المصرية، متجاهالً أن الصهاينة هم 
، فضالً عن أن حماس ال زالت تتعامل ١٨٦٠ كما استخفوا بالقرار الدولي رقم الذين استخفوا بها، تماماً

مع الوساطة المصرية، لكنها ال تريد لهذه الوساطة أن تنتهي بفرض الهزيمة على الشعب الفلسطيني من 
وهي في العموم معنية باتفاق ينهي الحصار ويفتح المعابر، . أجل خدمة حزب كاديما في االنتخابات

  . اتفاقاً يخدم أجندة االحتالل من إعالن الحربوليس
عنوان الصدام الثاني في خطاب الرئيس تمثل في تحميله مسؤولية المجازر التي ارتكبها الصهاينة لمن 

، والذين فعلوا ذلك برأيه )جميع القوى بالمناسبة رفضت لتمديد(رفضوا تمديد التهدئة، أي حركة حماس 
  ). لم تحمل تركيا، منافس إيران مسؤولية ما جرى لحماس؟،لماذا(خدمة ألجندة إقليمية 

ال حاجة للحديث عن التقارير القوية التي تحدثت عن تحضير اإلسرائيليين للحرب منذ ستة شهور، وذلك 
، ومن أجل المنافسات ٢٠٠٦من أجل استعادة ما يسمى قدرة الردع للجيش اإلسرائيلي بعد هزيمة تموز 
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اآلخر هو أن أي شعب مقاوم ال يمكن أن يخضع لشروط عدوه مهما كانت الحزبية، لكن الجانب 
أما حكاية من قال سننتصر بدماء األطفال فبدت سخيفة إلى حد كبير، ولو كانت صحيحة لما . التضحيات

تكررت هنا قصة الصواريخ العبثية، مع أن صاحبنا يرفض المقاومة المسلحة (نسي تزويدنا باسم القائل، 
  ).ابكل أشكاله

عنوان الصدام الثالث هو المتعلق باالعتراف بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، 
وهنا نلفت االنتباه إلى أن كلمة الرئيس قد جاءت بعد توضيحات من حماس بأن كالم خالد مشعل ال 

 يحظى بشرعية عربية يقصد مرجعية بديلة للمنظمة، وبالطبع ألن الحركة تدرك أن أي بديل ينبغي أن
  . في المئة من فلسطين٧٨ودولية ثمنها معروف ودفعته المنظمة من قبل ممثالً في التنازل عن 

 من ٤٨ليس صحيحاً أن المنظمة هي وطن الفلسطينيين المعنوي، فهي تنازلت عن األراضي المحتلة عام 
رت تمثل حركة فتح والفصائل دون إذنهم وال مشورتهم، وهي منذ ظهور حماس والجهاد في الواجهة صا

 لتؤكد هذه المعادلة، بينما كانت تتأكد كل حين من خالل ٢٠٠٦الصغيرة التابعة لها، وجاءت انتخابات 
  .انتخابات الطلبة والقطاعات العمالية والنقابية في الضفة والقطاع والخارج

ل اعترافهم بمنظمة التحرير ثم جاء اإلعالن األخير الذي تمثل في رفض الحوار معهم، أي مع حماس، قب
هل يعترفون بأنهم ال شيء، بينما . ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، مع العلم أنهم لن يعترفوا

يحظون بثقة نصف الفلسطينيين في الداخل وأكثر من ذلك بكثير في الخارج؟، األهم أن الرئيس صاحب 
رط وقف االستيطان مثالً من أجل االستمرار في الشرط إياه لم يعرف عنه وضع الشروط، فهو لم يشت

  .المفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي، بل لم يشترط وقف القتل واالجتياحات واالعتقاالت كذلك
خالصة القول، هي أن مثل هذه اللهجة ال تسيء لحماس، بقدر ما تسيء ألصحابها، تماماً كما هو حال 

ء المجلس الوطني، وآخر غيره كثير نتابعه كل يوم على كالم كثير مماثل قيل في اجتماع عمان ألعضا
  .ألسنة بعض رموز المقاطعة عبر الفضائيات

  ٣/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  مشكلة حماس .٥٩

  فهمي هويدي
أدري أن الحديث عن حماس هذه األيام، إذا لم يكن مسبة واتهاما، فإنه قد يصبح في مصر على األقل 

العربي، لكن أما وقد أصبحت أحد عناوين " محور الشر"بر مع وقوعا في المحظور، واعترافًا بالتخا
  .المرحلة، فال بأس من المغامرة بالخوض في الموضوع لتحرير االلتباس فيه

)١(  
أغلب الظن أن كثيرين ال يذكرون أنني كنت أول من اشتبك مع برنامج حماس حين أعلن في شهر 

في " األهرام"وقتذاك نشر لي .. اضة الحجارة، بعد ثمانية أشهر من انطالق انتف١٩٨٨أغسطس عام 
وهو المقال الذي لم يرحب به ". فلسطين المحررة قبل فلسطين اإلسالمية: " مقاالً كان عنوانه١/١١/٨٨

آنذاك بعض الناشطين اإلسالميين في األردن، الذين نشرت الصحف لهم تعليقات وردوداً على الفكرة 
ك أنني انتقدت الخطاب الدعوي في البرنامج المعلن، الذي اعتبر ذل. التي دعا إليها، ولخصها عنوانه

. فلسطين وقفا إسالميا يتعين الدفاع عنه الستعادة الهوية اإلسالمية للبلد، التي طمسها االحتالل اإلسرائيلي
في القرن الماضي بطبيعة (كنت أعلم أن حماس لها جذورها اإلخوانية التي تمتد إلى منتصف الثالثينيات 

، واشتد عوده بعد مشاركة حركة اإلخوان في ١٩٤٦وأن البناء التنظيمي للحركة ظهر في عام ). لحالا
 الذي تم فيه احتالل إسرائيل لما تبقى من ٦٧ إلى عام ٤٨وخالل الفترة منذ عام . ١٩٤٨حرب عام 

 صالتهم وحين أدى االحتالل إلى قطع. أرض فلسطين، ظل جهد اإلخوان محصورا في الدعوة والتربية
، الذي ظل ملتزماً بنهج "المجمع اإلسالمي" ما سمى بـ١٩٧٣باإلخوان في مصر، فأنهم أسسوا في عام 
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وانصب النقد وقتذاك على . التربية والدعوة، األمر الذي كان محل انتقاد من جانب الرموز الفتحاوية
ت المناسب، رغم سعة عزوف عناصر المجمع عن المشاركة في مواجهة االحتالل بدعوى انتظار الوق

، الذي خرجت فيه تلك ١٩٨٠ولكن هذا الوضع بدأ في التغير ابتداء من عام .  القطاعفيانتشارهم 
ومن .  الناشطون اإلسالميون بثقلهم فيهاألقى التي ١٩٨٧العناصر إلى الشارع، حتى كانت انتفاضة عام 

  .حركة الوطنية الفلسطينيةرحمها خرجت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، لتنخرط بقوة في ال
خالصة وجهة النظر التي عبر عنها المقال الذي نشر قبل عشرين عاماً انه في العمل السياسي والنضالي 

وأن القوى الوطنية يجب أن تحتشد لتحقيق . بوجه أخص يتعين االنطالق من الفريق وليس الفصيل
.  بصرف النظر عن توجهاتها الفكرية- طينية التحرير في الحالة الفلس- األهداف العليا حسب أولوياتها

 بلد يرزح تحت االحتالل يعد استباقا غير مبرر، فضال فيبالتالي فإن الحديث عن فلسطين اإلسالمية 
حيث .  التحريرفيعن أنه قد يثير خالفا يشتت الجهد بما قد يصرف الناس عن هدف المرحلة المتمثل 

  .هاالمطلب الملح هو حشد الجهود وليس بعثرت
)٢(  

، بدا أن هناك متغيرا جديدا في الساحة ١٩٨٧منذ برز دور التيارات اإلسالمية في انتفاضة عام 
وثمة إجماع بين المحللين على أن هذا المتغير كان له . وهيمنتها" فتح"الفلسطينية يمكن أن ينافس حضور 

ذي تم في البيت األبيض دوره في اإلسراع بإجراء مفاوضات أوسلو التي انتهت بتوقيع االتفاق ال
ونقل .  ورعاه الرئيس كلينتون١٩٩٣وحضره كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين في سبتمبر من عام 

عن أحد القادة اإلسرائيليين آنذاك أنهم حين وجدوا أنفسهم مخيرين بين التعامل مع أبو عمار أو مع 
  ".أهون الشرين"حماس فإنهم فضلوا األول باعتباره 

 حيث انتخب ١٩٩٤ عام فيتفاق تم إنشاء السلطة الفلسطينية وعاد ياسر عرفات إلى غزة بمقتضى اال
رئيسا للسلطة وتمكنت فتح منذ ذلك الحين من أن تهيمن ليس على الفضاء السياسي الفلسطيني فقط وإنما 

خراط قيادة الذي ال يقل أهمية عن ذلك أن االتفاق كان بداية الن.. على جزء من األرض الفلسطينية أيضا
فتح في التسوية السياسية في الوقت الذي اختارت فيه حماس وحركة الجهاد اإلسالمي نهجا آخر انحاز 

يزال قائما، فإن حماس والجهاد بموقفهما المقاوم بدآ في كسب  وألن االحتالل كان ال. إلى خط المقاومة
ل منها استمرار تحديها للعدو الشارع الفلسطيني وتعاظم ذلك الكسب بمضي الوقت بفعل عدة عوام

اإلسرائيلي بعمليات تمت داخل إسرائيل ذاتها، وشعور الفلسطينيين باإلحباط حين أدركوا أنهم لم يجنوا 
 الرئيس الفلسطيني مع ٢٠٠٠شيئا من اتفاقيات أوسلو، وفشل المحادثات التي أجراها في كامب ديفيد عام 

وهى الخلفية التي فجرت انتفاضة عام . ور الرئيس كلينتونرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود باراك بحض
 في التي اشترك فيها مختلف الفصائل الفلسطينية وانتهى المشهد بعيد ذلك بحصار الرئيس عرفات ٢٠٠٠

  .٢٠٠٤رام اهللا، وتسميمه هناك ثم وفاته في عام 
ي كان معروفا برفضه بعد التخلص من أبو عمار انتخب السيد محمود عباس رئيسا للسلطة، وهو الذ

) ٨٧كما حدث في انتفاضة عام (إنني ضد المقاومة حتى بالحجارة : للمقاومة حتى قال لصديق أعرفه
وهى خلفية تسلط الضوء سواء على موقف القطيعة ". حقيرة"ووصف إحدى العمليات االستشهادية بأنها 

اجع شعبية السلطة التي يقودها في والمخاصمة الذي تبناه إزاء حماس والجهاد، كما تسهم في تفسير تر
لذلك فإن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات . أوساط الرأي العام الفلسطيني

وهذا الفوز نقل )  مقعدا بالمجلس التشريعي١٣٢ من ٧٤حصلت على ( بدا أمرا مفهوما ٢٠٠٦عام 
خصوصا .  به وبين حكومة حماس إلى مستوى الصراعالتنافس بين أبو مازن وجماعة السلطة المحيطين

أن السلطة كانت ماضية في مسلسل التسوية السياسية إلى حد كان مثيرا لقلق قوى المقاومة وحماس في 
ولكي تمضى عجلة التسوية كما كان مخططًا ومرسوما، كان ال مفر من إزالة عقبة حماس . المقدمة منها
 ما كان لألمريكيين من دور في محاولة إقصاء حماس وحكومتها وبات معروفا اآلن وما تمثله،
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وهى المحاولة التي أجهضتها حكومة حماس باستعادتها زمام األمور . وإخراجها من المسرح السياسي
  .، األمر الذي شكل تحديا آخر لها هناك٢٠٠٧ومن ثم سيطرتها على القطاع في صيف عام 

)٣(  
أنها بحكم األصل حركة : في القطاع أصبح لها أربعة أوجه؛ األولحينما استقر األمر لسلطة حماس 

أنها حركة مقاومة تعد جزءا من النضال الوطني : الثاني. إسالمية تشكل فرعا لجماعة اإلخوان المسلمين
أنها سلطة مسؤولة عن : الوجه الرابع. أنها فصيل يمثل أغلبية في المجلس التشريعي: الثالث. الفلسطيني
  .قطاع يفترض أن ينضوي تحت مظلتها مختلف شرائح وقوى المجتمع هناكإدارة ال

األطراف المعنية بالشأن الفلسطيني تعاملت مع حماس في القطاع من الزاوية التي الءمت سياساتها 
كما رفضت . وخاصمتها لهذا السبب" الجماعة المحظورة"فمصر اعتبرت حماس جزءا من . ومواقفها

وأبو مازن وجماعته خاصموها . مع إسرائيل" سالم"طالقا من كونها ترتبط بمعاهدة منها فكرة المقاومة ان
إسرائيل ومعها الواليات المتحدة . ألنهم ضد المقاومة وألنهم هزموهم في االنتخابات التشريعية

أما سوريا فقد أيدت حماس ألنها حركة . والمجموعة األوروبية الذين خاصموها ألنها حركة مقاومة
أما تركيا فإنها تعاملت مع ..  إيران ساندتها ألنها مقاومة وألنها حركة إسالمية-  بالدرجة األولىمقاومة

حماس باعتبار أنها فصيل حاصل على األغلبية في المجلس التشريعي، حتى إن رئيس وزرائها رجب 
: للعلم. (ةطيب أردوغان أبدى دهشته أكثر من مرة لمقاطعتها رغم فوزها باألغلبية في انتخابات حر

نفس الموقف عبر عنه جيمس بيكر وزير الخارجية األمريكي األسبق في حوار أجرته معه مجلة نيوز 
  ). يناير الماضي٢٧ويك ــ عدد 

الالفت للنظر في هذا السياق أن مساندة سوريا وإيران لحركة حماس أصبحت تهمة تجرح بسببها، في 
. ل الواليات المتحدة وإسرائيل والرباعية الدوليةحين أن الطرف اآلخر المخاصم لها مؤيد من قب

وبالمناسبة فإن أبواق حملة التعبئة المضادة على الصعيدين اإلعالمي والسياسي درجت على القول بأن 
في الشهر (، وهو ما نفاه المقال االفتتاحي لمجلة نيوز ويك )غمزا في إيران(إقليمية " أجندة"حماس تنفذ 

والذين يروجون . س تحرير المجلة فريد زكريا إن حماس ليست صنيعة إليرانحيث قال رئي) الماضي
لذلك االدعاء ال يعرفون أن بين حماس وإيران نقاط اتفاق وأخرى لالختالف، وأنهم شأنهم في ذلك شأن 

األخرى " األجندة"أي حلفاء، على اتفاق في بعض األهداف المرحلية دون األهداف النهائية، وللعلم فإن 
على األقل فاألجندة األولى إن وجدت فهي . قابلة التي نرى آثارها على األرض ليست مما يطمأن إليهالم

ظنية باألساس، أما الثانية فهي قطعية وال مجال للشك فيها، وما حدث في التعامل مع العدوان اإلسرائيلي 
  .األخير في غزة خير شاهد على ذلك

)٤(  
ي مسيرتها السياسية أنها رغم أنها طورت أفكارها وأصبحت أكثر المشكلة الكبرى التي تواجه حماس ف

 تحالفاتها مع فيلذلك فإنها لم تنجح ". الفصيل"التصاقا بالعمل الوطني، فلم تتخلص بعد من إطار وثقافة 
وهو داء أصاب الكثير من الحركة ذات األصول . القوى الوطنية الفلسطينية لتتبنى مشروع الدولة

ح أن هناك أطرافا يهمها إفشال مثل هذه التحالفات، إال أن الساحة الفلسطينية أصبحت ال صحي. اإلسالمية
 عاما ٢٠تحتمل استمرار انفراط عقد الصف الوطني، علما بأن المجلس الوطني الفلسطيني لم ينعقد منذ 

  .١٩٨٨منذ التأم آخر اجتماع له في الجزائر عام 
 إلى تفعيل وتطوير منظمة التحرير، وقرر تشكيل لجنة ٢٠٠٥م لقد دعا إعالن القاهرة الذي صدر في عا

لكن هذه اللجنة لم تجتمع حتى اآلن رغم تحديد أعضائها، ومن الواضح أن هناك . خاصة لهذا الغرض
" اختطاف"إصرارا من جانب رئاسة السلطة على رفض القيام بأي خطوة في هذا الصدد، حتى أصبح 

عة رام اهللا مصطلحا شائعا في أوساط الناشطين المهتمين بلم شمل القرار الفلسطيني من جانب جما
وكانت النتيجة أن الشعب الفلسطيني لم تعد له مرجعية يطمئن إليها، في الوقت الذي . الصف الوطني
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تتعرض فيه القضية لخطر التصفية، وفى حدود علمي فإن المثقفين الفلسطينيين الوطنيين المقيمين 
 هذا األمر فيما بينهم اآلن، وأن هناك تيارا قويا بينهم يدعو إلى تشكيل جبهة للمقاومة بالخارج يتداولون

وهو تطور مهم ال ريب ألن األمل بات . والتحرير، ينتظر أن تعلن في دمشق خالل شهر مارس القادم
الحلم معلقا على استمرار الصمود والمقاومة، في ظل التئام الشمل الفلسطيني تحت أي راية تتبنى 

  .وتتمسك بثوابت القضية دونما عبث أو تفريط. المؤجل
 ٣/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  "ما بعد غزة"سياسات حماس  .٦٠

  محمد أبو رمان
يطرح إعالن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، العمل على إيجاد مرجعية بديلة عـن                

. لطرح وأبعاده واألرضية التي يقف عليهـا      منظمة التحرير الفلسطينية تساؤالت عديدة حول خلفية هذا ا        
               فيما إذا كان يعكس حسابات خاطئة من حركة حماس لموقف المجتمع الدولي والمتغيرات اإلقليمية،أم أن
هنالك معطيات عديدة دفعت بمشعل إلى الشعور بقدرة الحركة فعلياً على إحالل نفسها مكان المنظمـة أم                 

  . نور قريباًأنه مجرد مناورة سياسية لن ترى ال
العبور إلى هذه التساؤالت، يطرح بدوره سؤاالً محورياً يمثل حجر الرحى في استنطاق مستقبل حركـة                
حماس السياسي وخياراتها القادمة، وهو فيما إذا كانت الحركة قد خرجت أقوى سياسياً بعد العدوان على                

  .. غزة؟
 واقتصادياً،هو عبء كبير على الحركة يزيـد مـن          الملمح األول، أن حجم الدمار الهائل والكبير،إنسانياً      

فاتورتها السياسية، إذ تقف اليوم وجهاً لوجه مع المواطنين،الذين فاقت خسارة كثير منهم ما يمكن احتماله                
  . أو تبريره من قبل الحركة ومسؤوليها

" حـدة "ن  فالحزب سعى للتخفيف م   . ، تختلف بوضوح  ٢٠٠٦المقارنة بتجربة حزب اهللا بعد حرب تموز        
صدمة مواطنيه بعد الحرب باختالق أزمة سياسية وعسكرية مع القوى اللبنانية األخرى، وتوجيه أنصاره              

، وهو ما أسفر عن االعتصام فـي        "الشقيق في الوطن  "إليها، واستثارة العواطف والهواجس المكبوتة ضد       
  . شوارع بيروت ثم األعمال المسلّحة الحقاً

فهـي  . بأي من تلك الوسائل السياسية والعـسكرية      " صدمة ما بعد العدوان    "حماس ال تملك اليوم تخفيف    
محاصرة في رقعة جغرافية معينة ال تستند إلى عمق استراتيجي جغرافي، كما هي حال حزب اهللا مـع                  

  . سورية وأنصاره والحدود البرية المفتوحة
 لبنان كان سريعاً وخاطفـاً، وأشـغل   فضالً عن ذلك، فإن إعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية على       

والحال في غزة تختلف تمامـاً      . الناس هناك، مع توافر دعم متدفق إيراني وسوري، مالياً وسياسياً وأمنياً          
إذ هنالك عقبات كبيرة في وجه وصول األموال وفي عملية إعادة اإلعمار، وهو ما يزيد من حجم العبء                  

  . السياسي على عالقة الحركة بالغزيين
                  المجال الذي حققت فيه حماس نقاطاً سياسية إستراتيجية هو عالقتها بالخارج، فقـد أثبـت العـدوان أن

  . حماس رقم سياسي صعب الُ يكسر في معادلة عسكرية، مهما كانت عنيفة وموغلة
وعلى الرغم من نجاح إسرائيل، في البداية، بتصوير العدوان في اإلعالم الغربي باعتباره جـزءاً مـن                 

فإن المراحل التاليـة    . ، وعلى الرغم من تواطؤ حكومات غربية مع هذه الرواية         "الحرب على اإلرهاب  "
وموجات الغضب العارم في الرأي العام العالمي المحتجة على المجازر المروعة المرتكبة بالقطاع، أدت              

لعـام العـالمي    إلى إلحاق ضرر كبير في صورة إسرائيل وسمعتها في العالم، وقلبت عليهـا الـرأي ا               
  . بوضوح
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ولم تقف الخسارة اإلسرائيلية عند حدود ذلك، فقد انقلبت تركيا بقوة على العالقة مع إسـرائيل ووجهـت                 
نقداً قاسياً غير مسبوق، خالل العقود السابقة، ووقعت دول االعتدال العربي، التي تؤمن بالتسوية السلمية،               

 أيضاً، وحازت مصر على نصيب األسد من حملة شـعبية           بحرج شديد أمام الرأي العام العربي والعالمي      
  . كبيرة

االنتصار األبرز الذي حققته حماس، كان في مؤتمر الدوحة عندما حضر خالد مشعل وغـاب الـرئيس                 
عباس، وهو حضور رمزي يشي بوالدة اعتراف دولي وعربي بهذه الحركة الصاعدة وبإحاللهـا محـل     

ح، التي تراجعت شعبياً وسياسياً، وتعاني اليوم من أزمـات تُفقـدها            منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فت    
  . احترام األصدقاء قبل الخصوم

. اليوم، تبدو حماس في وضع أقوى سياسياً، حتى على صعيد العالقة بالمحيط اإلقليمي والمجتمع الدولي              
إالّ بعـد االعتـراف     وبعيداً عن إعادة تأكيد اإلدارة األميركية الجديدة على عدم الحـديث مـع حمـاس                

بإسرائيل، فإن المؤشرات الواقعية تدفع إلى أن العديد من الدول الغربية واألوروبية ستتسابق للحوار مـع    
  . الحركة واختبار مواقفها وسياساتها المقبلة

هذه المعادالت السياسية، تُرجح كفة حماس في المعادلة الداخلية الفلسطينية وفـي المعادلـة اإلقليميـة،                
بخاصة مع بروز دعوات غريبة عديدة اليوم تطالب بالحوار مع حماس وإدماجها بالعملية السياسية، لكنّها               
تبقى رهناً باألسئلة الملحة التي تالحق الحركة منذ تحولها تجاه العمل السياسي، فإذا أرادت استثمار ذلك                

يديولوجية وتهيئة األعـضاء واألنـصار      سياسياً فإنّها أمام استحقاق إعادة هيكلة أطروحاتها السياسية واأل        
  . لهذا التحول

          ا إذا بقيت حماس على حالة التصلب الحالية، فإنالدولي سيبقى قائماً، مهما اكتسبت الحركة من       " الفيتو"أم
  . اعتبارات سياسية بعد العدوان

  ٢/٢/٢٠٠٩مجلة العصر 
  
  عربي واحد جيد .٦١

  كوبي نيف
 يكون المرء عربيا جيدا، فكل ما ينبغي لـه          أنة المعروفة، من اجل     ذات مرة، كما تقول الجملة العنصري     

 وفرصة تالية   أخرىفها نحن نعطيهم فرصة     .  فان حتى هذا ال يكفي     اآلن أما.  يكون ميتا  أن يفعله هو    أن
 أو حتى وال عربي واحد جيد، حـي         اآلنهكذا لم يتبق    .  جميعها أضاعوها يكونوا جيدين، ولكنهم     أنفي  

كلهم سيئون، بما فـي     . لم يعد هناك عرب جيدين    . ال يوجد ما يمكن عمله    . هكذا هو الحال  . ميت، ليشفى 
 رحيمين، فقد   أبناءولكن لما كنا نحن اليهود في نهاية المطاف رحيمين          . األطفالذلك الموتى، بما في ذلك      

 يكونوا عربـا    أن ستسمح رغم ذلك لبعض منهم       أنها العليا   األخالقيةقررت لجنة االستثناءات اإلسرائيلية     
  : من جملة الشروط التاليةاألدنى ما استوفوا الحد إذاجيدين 
ولكن هـذا الـشرط ال      .  معروف أكاديمي في مجال    الدكتوراه يحتفظ بلقب    أن أون يكون طبيبا    أ . ١

 الطاغية الرنتيسي كـان يحظـى       أن أيضا يكون كافيا لوحده، وذلك الن من المعروف         أنيمكن  
  .بلقب دكتور

 بالكتابة، بما في ذلك بالقصائد الوطنيـة   أماللغة العبرية بكل تفاصيلها، سواء بالحديث        يتحكم ب  أن . ٢
 تسفي جرينبرغ والحان شاؤل تشرنيخوبيـسكي، شـلومو ارتـسي           وأوريلحاييم ناحمان بيالك    

 يثبت بان معرفة العبرية ليس فيها مجاملة لليهود، اعـوذ بـاهللا،   أن عليه انكما  . وموشيك عافيا 
  . معروفة ما، تفو تفو تفوإرهابية تجسسية من منظمة أفعال وليس بسبب

 مـن سـبع     أكثـر  يثبت انه عمل في مؤسسة إسرائيلية محترمة على مدى           أن يكون بوسعه    أن . ٣
  . باشمئزاز بسبب حقيقة انه عربيأصيب الزبائن قد أو/  يكون من عمل معهم وأنسنوات دون 
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 بالسالم، ويكون مـستعدا     اإليمانانه سيواصل    حتى لو عذبوه حتى الموت، ف      األحوالانه في كل     . ٤
  . اإلسرائيلياإلعالم أوالن يعلن عن ذلك في كل وقت، بناء على طلب السلطات 

 إلىجيشنا العادل   ( الحرب بين الجيش اإلسرائيلي      أثناء بناته في    أو أبنائه يكون فقد بعضا من      أن . ٥
 أوهم وذكـرهم، التـي اسـتخدمت         الفلسطينية، فليمحو الرب اسم    اإلرهابوبين منظمات   ) األبد

ولكـن  .  العمليات ضد قواتنـا    أو كقاعدة لتنفيذ النار     أو على استخدام بيته، سواء كمأوى       أوشكت
 إسرائيلية، ولو كانت هامشية، عن      مسؤولية بأيليس في هذا البند مثابة اعتراف ما ال سمح اهللا،           

، اغلب الظن بكلتا يديه، عندما      "بناته / ئهأبنافقد   "أسلفنا كما   أعاله وذلك الن المذكور     أبنائهموت  
  .سقطوا من جيوبه الممزقة حين كان يسير، وليس ببراءة، في الشارع

 ما استوفيت كل الشروط الخمسة بكل تفاصيل تفاصيلها، سيعترف به           إذافي هذه الحالة االستثنائية، وفقط      
 فـي   األدبابالت، وكبـار رجـاالت       اإلسرائيلي كعربي جيد، ويعقد معه عددا محدودا من المق         اإلعالم

 عاموس عوز وزئيف شتيرنهال، سيتوجهون عندها لـوزير الـدفاع بطلـب الن              رأسهمإسرائيل، وعلى   
  .يتفضل حضرته بفحص كيف بالفعل فقد الرجل نسله

 نكون نحن الذين قتلناهم على سبيل       أن تصم تهمة مزعومة، في      أن ليس من المناسب وليس من المالئم        إذ
  . مالبسنا الناصعة البياض والطاهرة ال سمح اهللاطرافأالخطأ، 

  ٢/٢/٢٠٠٩ ،معاريف
  ٣/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
 :كاريكاتير .٦٢
  

  
  ٢/٢/٢٠٠٩الراية، قطر،   


