
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الداخلية المقالة تقبض على شبكات من العمالء مرتبطة بالسلطة
   تعاطينا بايجابية في محادثات التهدئة واالعمار والمصالحة:  حول حوار القاهرةالبردويل
  سأقضي على سلطة حماس إذا فزت في االنتخابات: نتنياهو

  "عيباً على العرب"وغول يعتبر االنقسام "... إسرائيل"أردوغان يكرر انتقاداته لـ 
 زةغبمدعي عام الجنائية الدولية يطرح تساؤالت حول وجود شرعي لدولة فلسطينية 

توافق على  :ظبي  أبواجتماع
وضع حد للتدخالت غير العربية 

  ومنظمة التحريرودعم السلطة 
  

  ٤ص ... 

 ٤/٢/٢٠٠٩١٣٣٥األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٣٥:         العدد       ٤/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٦   في منظمة التحرير تناولت المشروعية والمستقبل وجدارة القيادةأعضاءنقاشات حادة بين  .٢
 ٧   مع من يختاره اإلسرائيليونملتعانسو على حكومة الوحدة التزام الشرعية الدولية: عباس .٣
 ٨  هاباختطاف لن نسمح ألي قوى إقليمية و.. منظمة التحريرالعرب يساندون شرعية: عبد ربه .٤
 ٩  "منظمةال"ـ  بهم فتح مقابلة أي مسؤول من حماس قبل اعترافيحظر على قياديعمرو ي .٥
 ٩  كات من العمالء مرتبطة بالسلطةالداخلية المقالة تقبض على شب .٦
١٠ المقاومة سلمت ملف العمالء للحكومة وسيتم رد المظالم إلى أهلها: مقرر اللجنة األمنية .٧
١٠   غزةإلى السماح بإدخال أوراق نقدية إلى "إسرائيل"فياض يدعو  .٨
١١  الحكومة المقالة تدفع رواتب موظفي غزة .٩
١١  الخالفات ما بين حكومتي رام اهللا وغزة تصل لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية .١٠
    

    :المقاومة
١١  ت التهدئة واالعمار والمصالحة تعاطينا بايجابية في محادثا:  حول حوار القاهرةالبردويل .١١
١٢  انتصار غزة مقدمة لتحرير القدس: مشعل .١٢
١٣    للجميع والحديث عن تبعيتها لطرف إقليمي سخيف  يدهاحماس تمد: نزال .١٣
١٤  في أي وقت" حفت"استعدادها للحوار مع حماس تؤكد  .١٤
١٤ هناك تيار عروبي كبير داخل الحركة معني بتوثيق العالقات مع مصر والسعودية: يوسف .١٥
١٥   المقاومة تعيد تصنيع القذائف االسرائيلية التي لم تنفجر: "يديعوت" .١٦
١٥    في قطاع غزة والخارجحماس تشدد اإلجراءات األمنية على قيادييها ":  نتالجزيرة" .١٧
١٦   في حال شُن هجوم النقب الى الجحيم بإعادةوالمقاومة تهدد.. يضرب عسقالن' غراد' .١٨
١٦  فتح تبحث في عمان تحضيرات مؤتمرها الحركي السادس .١٩
١٧  دا يطالب بإجراءات إلصالح منظمة التحريرحزب ف .٢٠
١٧    تقول أن حماس اعتدت عليهم في غزة فتح تنشر أسماء .٢١
١٧  إرجاء زيارة مشعل إلى صنعاء للمرة الثانية": النهار" .٢٢
١٧    عندما سلمه تقريراً عن غزة"ولي أمر المسلمين"مشعل لم ينعت خامنئي بـ: حماس .٢٣
١٨  المستوطنون في محافظة سلفيت يعتدون على األرض والماء والشجر والبشر: فتح .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨  لى سلطة حماس إذا فزت في االنتخاباتسأقضي ع: نتنياهو .٢٥
١٩ باراك الجيش يلمس بوضوح رغبة لدى حماس في التراجع عن سياستها وقبولها التهدئة .٢٦
١٩ خالل االيام الماضية ال ينتمون الى حماس" إسرائيل"مطلقي الصورايخ على : عاموس جلعاد .٢٧
١٩  الوزاري األمني المصغر يهدد ويصدر أوامره للجيش بالرد .٢٨
٢٠  "هرتسليا"بالعجز في مداخالت " إسرائيلي"إقرار  .٢٩
٢٠  "إسرائيل"زاعما انه سيجلب الهدوء الى جنوب " هنية"يدعو الى اغتيال " زئيف بويم" .٣٠
٢٠  "حماس" قاطعت برلمانيين فرنسيين أجريا اتصاالت مع "إسرائيل" .٣١
٢١   تراجع حظوظ حزب الليكود:استطالع .٣٢
٢١  ينة القدسالتخطيط لبناء البيت األبيض األزرق اإلسرائيلي في مد :"يديعوت" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٣٥:         العدد       ٤/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

٢٢  ردا على اغالق مكتبها في الدوحة" الجزيرة"قناة  ب تعاق"اسرائيل" .٣٤
٢٢   يفتتح اربعة متاجر متخصصة في بيع األلبسة الفاخرة في دبي متطرفإسرائيلي ملياردير  .٣٥
٢٢ لي يلغي زيارة لبريطانيا مخافة اعتقاله بجرائم غزة إسرائيضابط .٣٦
    

    :األرض، الشعب
٢٣   خالل الشهر الماضي في الضفة وغزة قتيالً في أحداث داخلية٣١: "هيئة حقوقية" .٣٧
٢٣ ات اإلسرائيلية في القدسبسبب الحفريمهددة باالنهيار  عشرات المنازل ":مركز القدس" .٣٨
٢٣  مفقود خالل حرب غزة١٠٠ أسيرا و٢٥٠": الحركة الشعبية لنصرة األسرى" .٣٩
٢٤  حملة اعتقاالت واسعة في الضفةاالحتالل يشن  .٤٠
٢٤  للتجارة عبر األنفاق في قطاع غزة ترسم صورة حية "الفاينانشيال تايمز" .٤١
٢٤  في غزة مدرسة الى مالجئ١٨ مدرسة وتحول ٣٧تدمير ": سوشييتد برسأ" .٤٢
٢٤ تعزية ذويهممن االحتالل يحرم أسرى غزة  .٤٣
   

   :بيئة
 ٢٥  غزة ينذر بكارثة شاملةتلوث المياه الجوفية في .٤٤
   

   : األردن
٢٥  وباماأردن عند تصفية القضية الفلسطينية على حساب األلساس أ  ال:سفير أمريكا في عمان .٤٥
٢٥  رفح معبرعبراألردنيين دخال وفد الممرضين إمصر ترفض  .٤٦
   

   :لبنان
٢٥  مرفوض ويصب في خدمة المآرب العدوانية ضد فلسطين  حماستجاهعباس كالم : الحص .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٦  "عيباً على العرب"وغول يعتبر االنقسام "... إسرائيل"أردوغان يكرر انتقاداته لـ  .٤٨
٢٦  تركية تبحث جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية والسالم العادل والشامل-قمة سعودية  .٤٩
٢٧  المحادثات مع وفد حماس مستمرة وتوقع الرد النهائي على عرض التهدئة اليوم: القاهرة .٥٠
٢٧ "إسرائيل"خبراء مصريون يطالبون بمحاكمة مجرمي الحرب في  .٥١
٢٧  ال خيار أمام عباس والقاهرة إال الحوار مع حماس: إعالمي مصري .٥٢
٢٨       قضائيا" إسرائيل"خبير بالقانون الدولي يؤكد إمكانية مالحقة  .٥٣
٢٨   فبراير٥ا بالعودة إلى رفح قبل مصر ودول أجنبية طالبت أطقم اإلغاثة التابعة له .٥٤
٢٨   أنباء عن االقتراب من إعالن التهدئة وانطالق الحوار الوطني الفلسطيني: إعالمي مصري .٥٥
٢٨  مؤتمر دولي في الدوحة لتفعيل الحق الفلسطيني .٥٦
٢٩  "إسرائيل"زم تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى تعت" كفاية" .٥٧
٢٩   عماني على المصالحة الفلسطينية وإقامة حكومة وحدة-تأكيد سوري  .٥٨
٢٩ السلطات المصرية تكثف إجراءاتها لمنع التهريب وتفجر المزيد من األنفاق: رفح .٥٩
٢٩       من دخول غزةمقدمي برامج في قناة الجزيرةالسلطات المصرية تواصل منع  .٦٠
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٢٩  مسيرة في الخرطوم تأييدا لموقف اردوغان من القضية الفلسطينية .٦١
   

   :دولي
٣٠    من غزةوقف إطالق الصواريخب وتطالب شروط الحوار مع حماس تكرر كلينتونهيالري  .٦٢
٣٠   كأوباما على التعامل معها بجديةحل الدولتين مازال ممكنا اذا كنا مصرين: بلير .٦٣
٣٠  غزةبمدعي عام الجنائية الدولية يطرح تساؤالت حول وجود شرعي لدولة فلسطينية  .٦٤
٣٠  برنامج الغذاء العالمي يسعى لطرح رؤية إلدارة المساعدات المقدمة إلى غزة .٦٥
٣١  يرفضون تفريغ سفينة إسرائيلية في الجتوب االفريقيعمال ميناء ديربن .٦٦
    

    :تقارير
٣١   زةمالمح الدور المصري في جريمة غ .٦٧
    

    :حوارات ومقاالت
٣٢  منير شفيق... معبر رفح ومسؤولية محمود عباس .٦٨
٣٤  عبد الباري عطوان...  في ابوظبي؟"يطبخون"ماذا  .٦٩
٣٦  حسن نافعة... لماذا ال يعيد العرب تقدير الموقف برمته؟ .٧٠
٣٩  رفيق حبيب. د... الجولة الثانية لحرب غزة .٧١
٤٠  ناهض حتر... !مدير االستخبارات مواطناً وناشطاً سياسياً: ظاهرة أردنية .٧٢
٤٢ شلومو زاند"... داؤود الفلسطينى وجوليات اليهودى" .٧٣
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  ومنظمة التحرير توافق على وضع حد للتدخالت غير العربية ودعم السلطة :ظبي  أبوجتماع .١

 وزراء خارجية السعودية    ، أن أبو ظبي، شفيق األسدي    نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
  اجتماعاً طارئاً في أبـو     وامغرب وتونس واليمن عقد    والبحرين وفلسطين واألردن وال    واإلماراتومصر  

جاء في إطار الحرص على مواصلة التـشاور        "ظبي، وصفه بيان رسمي صدر في ختام االجتماع، بأنه          
 الشيخ عبد اهللا بـن زايـد آل نهيـان بعـد             اإلماراتوصرح وزير خارجية     ".وتعزيز التضامن العربي  
اورات المستمرة بين الدول العربية، وتأكيـداً لحرصـها علـى           تم في إطار المش   "االجتماع بأن االجتماع    

تعزيز التضامن انطالقاً من دعوة المصالحة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبـد                 
  ".العزيز في القمة االقتصادية العربية في الكويت الشهر الماضي

مان عدم تدخل أي أطراف غير عربية وغير نعمل جميعاً لتجاوز هذا الوقت العصيب ولض"وأضاف 
اللقاء ستعقبه " أن وأكد. إيران إلى ضمنية إشارة، في "مرغوبة في شؤوننا وبصورة غير ضرورية

  ".لقاءات مماثلة في األسابيع المقبلة التي ستشهد مشاركة المزيد من وزراء الخارجية العرب
أن االجتماع استهدف تنقية األجواء " الحياة" لـنيالفلسطي واإلعالموقال رياض المالكي وزير الخارجية 

 مارس المقبل في الدوحة وتوحيد الصف / العربية استعداداً النعقاد القمة العربية في آذار-العربية 
لى أن االجتماع ركز، في إ وأشار. الفلسطيني لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه الفلسطينيين والعرب
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 عربية تساعد في تحقيق الوفاق والمصالحة ووضع نهاية لالنقسام إعالميةاسة على وضع سي جانب منه،
  .الفلسطيني

  ".ظبي  كانت حاضرة في اجتماع أبواإلقليمية وسياستها إيرانأن "وأكدت مصادر 
 في الدول التسع، سبق اجتماع وزراء اإلعالموعقد اجتماع مشترك بين وزراء الخارجية ووزراء 

 عربي تضع حدا للحمالت إعالميوثيقة مشتركة لعمل "ل االجتماع المشترك وضع وتم خال. الخارجية
وأكدت المصادر أن وزيري ".  بين الدول العربية والحمالت القاسية بين الفصائل الفلسطينيةاإلعالمية

 االجتماع إلبعاد مدني بذال جهوداً كبيرة وإياد السعوديين األمير سعود الفيصل واإلعالمالخارجية 
 العربية، اإلعالموالهجوم ضد بعض وسائل " لغة المهاترات"لمشترك والوثيقة التي صدرت عنه عن ا

  ". قناة الجزيرة"خصوصاً 
اهللا بن زايد آل نهيان أكد أن لقاءات مماثلة سـتتم خـالل              الشيخ عبد أن   ٤/٢/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  

 على دعم مبادرة السالم العربيـة، وتجديـد         األسابيع المقبلة، تستهدف تعزيز التضامن العربي، والتأكيد      
الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ولمنظمة التحريـر الفلـسطينية كممثـل               

بوقـف  " إسـرائيل "ن الوزراء أكدوا ضرورة قيـام       ا بن زايد أضاف  و. شرعي وحيد للشعب الفلسطيني   
الراميـة إلـى    " إسرائيل"، وعبروا عن قلقهم من خطط       المستوطنات، خاصة في المنطقة المحيطة بالقدس     
  .توسيع أنشطتها االستيطانية حول المدينة المقدسة

انه كان من المقرر مشاركة وزيري خارجية الكويت والعراق في االجتماع، لكن حالت             " الخليج"وعلمت  
  .دون وصولهما والمشاركة، في اللحظة األخيرة، انشغاالت داخلية طارئة

، ظبي  أبو  ومن  سوسن أبو حسين   ،القاهرة نقالً عن مراسلتها في    ٤/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط،   ي  وجاء ف 
ـ      وزير الخارجية التونسي عبد اهللا عبد الوهاب الذي شارك في اجتماع أبو            أن الـشرق  "ظبي، أكـد لـ

العربية جتماع ركز على تبادل وجهات النظر التي تتعلق بتنقية األجواء           الفي اتصال هاتفي أن ا    " األوسط
وكل الملفات المطروحة في المنطقة والسبل الكفيلة بمعالجتها، وأفاد بأن االجتماع اتفـق علـى تـشجيع                 

 العربية والفلسطينية الفلسطينية، وبما ينهي حالة االنقسام التي تعاني منهـا الـساحة              -المصالحة العربية   
بين الدول العربية التي شـاركت فيـه        ظبي مفتوح للتشاور المستمر      وأوضح أن اجتماع أبو   . الفلسطينية

والتي لم تشارك، وأكد أن الوضع الفلسطيني الراهن ال يخدم القضية، ويضر بمصالح الشعب الفلسطيني،               
 .وأكد حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الواحد عبد  و إبراهيم عوض     والقاهرة، الدوحة نقالً عن مراسليها في    ٤/٢/٢٠٠٩العرب، قطر،   وأشارت  
 ]الوزراء العرب فـي أبـو ظبـي        [مصادر شاركت في جانب من االجتماع      ، إلى أن  وكاالتوالعاشور  

ظبي هو تكليف دولة اإلمـارات بتـولي ملـف           أن من أهم ما ترتب عن اجتماع أبو       " العرب"ذكرت لـ   
لـسطينية  المصالحة الفلسطينية الشاملة، على اعتبار أنها وسيط مقبول بعدما أبدت حمـاس ومنظمـات ف              

 . مقاومة تحفظات على الدور المصري
 المصادر إن وزراء الخارجية العرب أقروا خطة عمل سياسية وإعالمية أفادتوفيما يخص إيران 

شاملة، تقضي في شقها األول بالتشدد في التعامل مع الجمهورية اإلسالمية، والعمل على تطويق أي 
كما تم إقرار خطة إعالمية شاملة تقودها .  الفلسطينيتحرك لها على الساحة العربية، بما فيه الملف

مصر والسعودية أساساً من خالل المنابر اإلعالمية لدى الدولتين، خاصة المتواجد منها في لندن ودبي، 
لشن حملة مضادة ضد إيران وضد ما تروجه قناة الجزيرة، خاصة فيما يتعلق بالدور اإليراني في 

 .المنطقة
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   في منظمة التحرير تناولت المشروعية والمستقبل وجدارة القيادةأعضاءن نقاشات حادة بي .٢
 في  أمس عقد    الذي جتماعاال ، أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  

رام اهللا بدعوة من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، لمناقشة تهديدات حركة حماس تـشكيل مرجعيـة                
 المنظمة فـي شـأن      أعضاءيدة، بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، فجر نقاشات حادة بين           سياسية جد 

مشروعيتها السياسية، ومستقبلها، وجدارتها في مواصلة قيادة الشعب الفلسطيني في ظل فشل مـشروعها              
 إنثون  وقال متحـد   .، وترهل مؤسساتها جراء غياب االنتخابات، وانتشار الفساد       "إسرائيل"التفاوضي مع   

وقـال  .  تجديد مؤسساتها عبر انتخابات ديموقراطية     إلى لم تسارع    إذا مستقبل،   أيالمنظمة لن يكون لها     
 السياسي كـل عوامـل   اإلسالمنعطي ) السلطة، والمنظمة وفتح   (إننا"القيادي في حركة فتح حسام خضر       

". ترهل المنظمة ومؤسساتها  النجاح والتقدم بسبب فشل مشروعنا التفاوضي، وبسبب الفساد في السلطة، و          
 تأخذ مشروعيتها من المقاومة، بينما نحن فشلنا في تحقيق حقوقنـا عبـر              اإلسالميةالحركة   "إن وأضاف

ن االنتخابات هي الخيار الوحيد إلعادة تجديد منظمة التحرير ومؤسساتها وان           أ إلىشار  أو ".المفاوضات
ة مثل المجلسين الـوطني والمركـزي لـم تعقـد           بعض االتحادات الشعبية الممثلة في مؤسسات المنظم      

  . عاما٣٠مؤتمراتها منذ 
" بيتـا معنويـاً للفلـسطينيين     "واجمع المتحدثون على ضرورة حماية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها          

 حمايتهـا   أنورأى منهم   . لكنهم اختلفوا حول سبل ذلك    ". مؤسسة تمثيلية تحظى باعتراف دولي وعربي     "و
دعا "  وغيرها إيران التي تستهدف المنظمة، وتقف وراءها       اإلقليميةالمؤامرات   "أسموهما  تتطلب مواجهة   

  . الحوار والشراكة مع حركة حماسإلىآخرون 
 االستعداد ليس فقط لشراكة     - يقصد منظمة التحرير وحركة فتح والسلطة      - علينا   إن: "وقال حسام خضر  

 تستمد شرعيتها في المشاركة فـي       اإلسالمية الحركة   أن إلىمشيرا  "  لقيادتها للمنظمة  أيضاً وإنماحماس،  
  .المنظمة وحتى في قيادتها من مقاومتها لالحتالل

 المبادرة لعقد اجتماعات للبحث فـي       إلى قيادة المنظمة، ودفعها     أثار ألنه"وشكر غير متحدث خالد مشعل      
ي المجلـس التـشريعي      حسن خريشة، وهو عضو مستقل ف      .وقال د ". سبل تعزيز مكانة منظمة التحرير    

".  بناء المنظمة لحمايتها والـدفاع عنهـا       إعادةشكرا لخالد مشعل ألنه حرك كل القوى للبحث في كيفية           "
 وإصـالح واقترح خريشة حماية المنظمة من خالل استيعاب التغيرات في المشهد السياسي الفلـسطيني،              

يقـصد  ( مشاركة في منظمة التحريـر     لل أمامهاهناك قوى صاعدة يجب فتح الطريق       : "وقال. مؤسساتها
  ".، وهناك قوى ضعيفة لم تعد لها صفة تمثيلية)حماس والجهاد وغيرها

 يعقد في فترة الحرب     أنهذا االجتماع كان يجب      "إن العام لجبهة التحرير العربية      األمينوقال راكاد سالم    
  ". في غزة، وليس اآلنأهلنامن اجل الدفاع عن 

حد ابرز الشخصيات السياسية المستقلة قادة منظمة التحرير، وقادة حماس على            ممدوح العكر، ا   .وحض د 
".  كان الزمن من ذهب، فإن الزمن الفلـسطيني مـن دم           إذا: "وقال. سرعة التحرك نحو الوحدة الوطنية    

ال وق".  بنائها وإعادةااللتزام الحقيقي بالمنظمة يكون عبر العمل الجاد، وتفعيل المنظمة،           "إنوقال العكر   
  . بناء المنظمةإلعادةساساً صالحاً أ القاهرة  يشكل إعالن إن

 هـو حـصول توافـق    األول خيارين أماممنظمة التحرير    "إن العام لحزب فدا     األمينوقال صالح رأفت    
 إجـراء  مطلع الشهر المقبل، واالتفاق علـى        أووطني في لقاءات القاهرة المرتقبة نهاية الشهر الجاري،         

 يعقـد فـي     أنللسلطة والمنظمة وفي حال تعذر هذا االتفاق، فإن المجلس الوطني يجب            انتخابات شاملة   
  ". شهورأربعةغضون 

 إللغاء بند في ميثاق منظمة التحرير يـنص         ١٩٩٦ن آخر اجتماع للمجلس الوطني عقد العام        أ إلىيشار  
  ."إسرائيل"على عدم االعتراف بدولة 
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 مقعداً شاغراً للجلوس في القاعة الشهيرة بسعتها الكبيرة في          وبدأ االجتماع حاشدا، ولم يجد كثيرون حتى      
لكن، بعد دقائق، اخذ كثير من المشاركين في التسرب واحدا تلو اآلخر،            .  في رام اهللا   األحمرمقر الهالل   

وتكوين مجموعات نقاش صغيرة خارج القاعة، معربين عن عدم اعترافهم بقيادة الجلسة التي رأوا فيهـا                
وهي قيادة غير قادرة على مواجهة القيادة       . وفق قول البعض  "  صفة تمثيلية  أي ولم تعد تملك     قيادة شاخت "

  .كما قال حسام خضر" اإلسالميةالصاعدة للحركة 
رئـيس المجلـس     أن    وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   وأضافت  

  عن بد العزيز الحاج أحمد، الذي ترأس الجلسة ممثالً        ع من خالل  [دعا الوطني الفلسطيني سليم الزعنون   
 مرجعية بديلة لمنظمة التحرير كون المنظمة هي الممثل         إلنشاء التراجع عن دعوته     إلى مشعل   ]الزعنون

 كل المحاوالت لهدم المنظمة ستبوء بالفشل       أنوشدد الزعنون على     .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني   
  .الفلسطينيين لكافة باعتبارها المظلة الشرعية

 الشعب الفلـسطيني سيتـصدى      إنومن جهته قال بالل الشخشير المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني           
  .للذين يريدون خلق جسم بديل لمنظمة التحرير

 فـي الـوطني     أعـضاء  تتحدث عن مطالبة     أنباءوجاء اجتماع المجلس الوطني في رام اهللا متزامنا مع          
 إلدخال قوات بدر التابعة للمنظمة والمتواجدة فـي األردن          "إسرائيل"بالضغط على   للرئيس محمود عباس    

  .إلى مدن الضفة الغربية للتصدي لمخططات حماس باالنقالب على المنظمة والسلطة
 في  واشدد  المجلس  أن أعضاء  حسام عز الدين  نقالً عن مراسلها     ٤/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين،   وجاء في   

ع على وجوب المباشرة في عملية التحضير، وعلى وجه السرعة، النتخاب مجلس            بيان لهم عقب االجتما   
وطني في الوطن وحيثما أمكن ذلك، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وضرورة عقد اجتمـاع للجنـة                 

  .التحضيرية ذات العالقة وتنفيذ قرارات الدورة األخيرة للمجلس المركزي
تعلن وبشكل واضح وصريح، أن منظمـة التحريـر         " حماس كي     قيادة إلى المجلس دعوة    أعضاءووجه  

الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن تقلع عن محاوالت المس بالشرعية الفلسطينية، عبر              
التراجع عن الدعوة لتشكيل مرجعية جديدة، وتستجيب لدعوات الحوار الوطني الشامل، وفقـا للمبـادرة               

  ".ة وحدة الوطن والشعب وإنهاء االنقسام وحالة االنفصالالمصرية، من أجل استعاد
  
   مع من يختاره اإلسرائيليونملتعانسو على حكومة الوحدة التزام الشرعية الدولية: عباس .٣

 رئيس السلطة الفلـسطينية      أن  أرليت خوري  ،باريس نقالً عن مراسلتها في    ٤/٢/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
ة تشمل دوال أوروبية عدة، قال إن محادثاتـه مـع وزيـر             محمود عباس، الذي زار باريس ضمن جول      

الخارجية الفرنسي برنار تركزت على مأساة غزة وعلى ما ينبغي القيام بـه فـي المـستقبل القريـب،                   
 واستمرار وصول المساعدات من خالل المعابر، نظراً لحاجـة أهـل            اإلنسانيةخصوصاً بالنسبة للقضايا    

 أنـه عقـب تثبيـت       إلىمشيراً  "  المصالحة الوطنية الفلسطينية   إلىطرق  تم أيضاً الت  "وأضاف   .غزة إليها 
 مرحلة من اللقاءات الفلسطينية مـن أجـل         إلىالتهدئة التي تتوالها مصر، للوضع في غزة سيتم االنتقال          

 حكومة الوحدة، التي ستنبثق عن المصالحة، ينبغي أن يحكمها مبدآن أساسيان همـا              إنوتابع   .المصالحة
 حصار وستكون مكلفة بمهمتين،     إلىبالشرعية الدولية واالتفاقات القائمة والحؤول دون أن تؤدي         االلتزام  

  . انتخابات اشتراعية ورئاسيةإجراءاألولى إعادة بناء غزة والثانية 
 آفاق العمل السياسي المستقبلية، بـالتوقف عنـد         إلى الفرنسية تطرقت    -وذكر أن المحادثات الفلسطينية     

إلسرائيلية المقبلة التي ينتظر الفلسطينيون نتائجها، وعلى استعداد للتعامل مع مـن يختـاره              االنتخابات ا 
  .الشعب اإلسرائيلي

 إلـى  إعادة األمور    إلىلكن عباس اشترط أال يؤدي التعامل مع الطرف الفائز في االنتخابات اإلسرائيلية             
 انـه مـع     إلىوأشار   .مفاوضات الماضية نقطة الصفر بل األخذ بالتفاهمات التي تم التوصل إليها عبر ال          
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 الشرق األوسط سـتكون المنطقـة       إلىتشكيل إدارة أميركية جديدة وتعيينها لجورج ميتشل مبعوثاً خاصاً          
 هناك أرضية معتمـدة دوليـاً للحـل         أنورأى   .مستعدة للحل إذا حصلت المصالحة الوطنية الفلسطينية      

 إقامـة ة الرئيس األميركي السابق جورج بـوش حـول          السياسي وتتمثل بمجمل القرارات الدولية ورؤي     
  .دولتين والمبادرة العربية للسالم

 مقايضة األرض بالسالم تقدم إلسرائيل عرضاً لم تتلق مثله منذ عقـود،             إلى المبادرة التي تدعو     إنوقال  
سـرة  ن المبادرة على الطاولة وعلـى األ      أوشدد على    . ستكون ضمن جزيرة سالم    أنهاوقبولها بها يعني    

 للعمل بموجبها وعلى كل رؤساء العالم استغالل الفرصة التاريخية القائمة في            "إسرائيل" تشجع   أنالدولية  
  .هذا اإلطار

وأكد كوشنير من جانبه، ضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، وفي الوقت نفسه العمـل علـى                  
  . مصالحة وطنية تمهد إلنشاء حكومة وحدة وطنيةإلىالتوصل 

 مشروع الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية، والمضي      إلىل انه من الضروري اآلن بناء السالم بالعودة         وقا
 أو  أنابوليسبهذا المشروع السياسي أياً كانت تسمية األسس التي ستعتمد في هذا اإلطار، وسواء كان ذلك                

  . مسار التسوية السياسيةإلىغيره فالمهم هو العودة مجدداً 
ت عباس في باريس شملت كالً من الرئيس نيكوال سـاركوزي وأيـضاً رئيـسي الحكومـة             وكانت لقاءا 

  .فرانسوا فيون والبرلمان برنار اكوييه
علمت من مـصدر    " الخليج" أن    بشير البكر  ،باريس نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٩الخليج،  وأضافت  

لدور الـذي يمكـن أن تلعبـه        األولى هي ا  :  محمود عباس بحث مع ساركوزي أربع نقاط       أنفي باريس   
والثانية ما يمكن أن تقوم بـه بـاريس          .فرنسا الحقا على صعيد تثبيت وقف إطالق النار وإحقاق التهدئة         

لدى الواليات المتحدة من اجل تنشيط آلية السالم، وعدم االكتفاء بمعالجة الموقف الراهن في غزة، بـل                 
والنقطة الثالثة الدور   . ى أسس جديدة وبدينامية مختلفة    الذهاب أوسع نحو إعادة اإلطالق عملية السالم عل       

الذي يمكن أن تلعبه فرنسا لدى الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، من اجل الحصول على التزام فعلي باحترام                
شروط التهدئة الجديدة، وتخفيف اإلجراءات األمنية في الضفة الغربية من اجل تحسين حياة الفلـسطينيين               

أما النقطة الرابعة فهي إمكـان       .االستيطان حتى تصبح األجواء مهيأة لعودة المفاوضات      اليومية، ووقف   
مساعدة فرنسا على تحقيق المصالحة الفلسطينية، السيما وان باريس خففت من شـروطها للحـوار مـع     

  .وبقية الشركاء األوروبيين" إسرائيل"حماس، وهو األمر الذي ال يزال محل جدل لدى واشنطن و
كوشـنير   إلـى أن      ميشال أبو نجم   ،باريس نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط،    وأشارت

 في حربها األخيرة على     "إسرائيل"أعلن أن فرنسا ستتولى إعادة بناء وتجهيز مستشفى القدس الذي دمرته            
 .غزة

  
  هافباختطا لن نسمح ألي قوى إقليميةو...  منظمة التحريرالعرب يساندون شرعية: عبد ربه .٤

ربه أن الشعب الفلسطيني لن يتنـازل عـن          أكد أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد      : فهيم الحامد  -جدة  
وأوضـح  . مرجعية المنظمة باعتبارها المظلة الشرعية الوحيدة لجميع فئات المجتمع في الداخل والخارج           

وال حال وسطا حيال مبدأ     أن السلطة الوطنية لن تقبل أي  مساومة         " عكاظ"ربه في اتصال هاتفي مع       عبد
تهم إيران بأنها ترغب    وا. يمكن تجاوزه إطالقا   مرجعية منظمة التحرير، واصفا إياها بأنها  خط أحمر ال         

في تشتيت التمثيل الفلسطيني وتستولي على القضية وتنفرد بها بدعم بعض القوى الفلـسطينية الداخليـة،        
تسمح باختطاف ومصادرة منظمة التحرير من قبـل        ن السلطة لن    إ"وقال  . ومن ثم تقرر مصير المنظمة    

 يعتبر  اإلصالح أن هيكلة منظمة التحرير، أفاد عبد ربه        وإعادةوحول رؤيته إلصالح     ".أي قوى إقليمية  
شعارا يلجأ إليه كل من يريد التآمر على منظمة التحرير، بيد أنه  استدرك  مؤكدا االنحياز إلـى جانـب               

 نقطـع الغـصن الـذي    أنال يمكن    "وأفاد.  التدميري واالنشقاقي  إلصالحا االيجابي، وليس مع     اإلصالح
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 تكـون المرجعيـة      أن إمـا وألمح إلى ضـرورة     ".  هذا الغصن به اعوجاج    أننجلس عليه جميعا بزعم     
 ال تكون، مضيفا  أنه ال يوجد نصف سلطة ونـصف سـيادة، وان الفلـسطينيين                 أوالفلسطينية للمنظمة   

 حـين قيـام الدولـة       إلىالتحرير باعتبارها الكيان المعترف به دوليا وعربيا        يضعون ثقتهم وراء منظمة     
  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 جميع الدول العربية تدعم وحدة تمثيل الفلسطينيين عبر منظمة التحرير مؤكدا            أنوأقر أمين سر المنظمة     
  . مواقف الدول العربية تعكس شرعية السلطة الواحدةأن

 الحوار مطلـوب    إنقال    مازن، أبو الحوار مع حماس بعد تصريحات الرئيس        إلى العودة   مكانيةإوحول  
 تكـون ضـمن     أن المنظمة يمكن    إصالح قضية   أنفي أي وقت، ولكن ليس عبر وضع الشروط، مؤكدا          

  .الحوار ولكن بدون أي محاولة للتسلق
  ٤/٢/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  "منظمةال"ـ  بهمن حماس قبل اعتراف فتح مقابلة أي مسؤول مي قياديعلىحظر عمرو ي .٥

وجه السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو نقدا الذعا لخالد مشعل قائال إنه : أيمن جريس - القاهرة 
وأضاف عمرو في .  تأسيس مرجعية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينيةإلىينفذ أجندة إقليمية بدعوته 

ر على أي قيادي من فتح مقابلة أو مصافحة أي مسؤول انه من اآلن فصاعدا يحظ" عكاظ"تصريح لـ 
. من حماس قبل اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

وشدد في هذا االتجاه على أن حماس ومشعل ال يستطيعون تأسيس مرجعية بديلة لمنظمة التحرير التي 
 أن دعوة مشعل لتأسيس مرجعية بديلة إلىطيني، ولفت عمرو وصفها بأنها تمثل مرجعية الشعب الفلس

لمنظمة التحرير بمثابة ضربة قاصمة لجهود المصالحة الوطنية التي تقودها القاهرة إلنهاء حالة االنقسام 
وانتقد بشدة تصريحات زعماء حماس الذين وصفوا فصائل  .السياسي والجغرافي على الساحة الفلسطينية

  .نها كسور عشريةمنظمة التحرير بأ
  ٤/٢/٢٠٠٩عكاظ، 

  
  الداخلية المقالة تقبض على شبكات من العمالء مرتبطة بالسلطة .٦

وزارة الداخلية فـي    ، أن    ضياء الكحلوت  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٩العرب، قطر،   نشرت  
تقـديم  "تهمـة   الحكومة الفلسطينية المقالة أعلنت أن األجهزة األمنية ألقت القبض على عدة مجموعـات ب             

وقال إيهاب الغـصين النـاطق باسـم الداخليـة إن            ".معلومات عن المقاومة لقوات االحتالل اإلسرائيلي     
األجهزة األمنية تمكنت من ضبط مجموعة من حركة فتح يرأسها محمد الهباش ابن شقيق محمود الهباش                

مع معلومات عن المقاومة قبـل      وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تسيير األعمال في رام اهللا تقوم بج           
وأوضح الغصين في تصريحات للصحافيين بغزة أن مهمة هذه المجموعـة            .بدء الحرب على غزة بأيام    

كانت جمع المعلومات عن أماكن المقاومين ومواقعهم، ومن ثم إرسالها إلى ضباط فـي سـلطة رام اهللا                  
  .الذين قاموا بتسليم تلك المعلومات إلى االحتالل

صين أن األجهزة األمنية والمقاومة اكتشفت شبكات أخرى خالل الحرب وقامت بتصفية بعضهم             وبين الغ 
 .بعد اعترافهم بالتورط في اإلرشاد عن أماكن القيادات الفلسطينية وانتشار المقاومين

وأكد المسؤول أن الداخلية قامت بفتح تحقيقات حول حوادث قتل واعتداء وقعت خالل فترة الحرب وبعد                
 .ب، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية ستالحق كل من يثبت تورطه في أعمال غير قانونيةالحر

  قال إيهاب الغصين ، أن   أحمد فياض ،  غزة نقالً عن مراسله في    ٣/٢/٢٠٠٩ الجزيرة نت، وأضاف موقع   
ل، ن األجهزة األمنية تحتجز لديها عددا من المتورطين في التخابر مع االحـتال            إفي حديثه للجزيرة نت،     

  .وسيتم تقديهم للعدالة بعد استتباب األوضاع األمنية في القطاع
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كما ذكر أن نجاح األجهزة األمنية في متابعة ملف العمالء مع االحتالل قبل اندالع الحـرب وأثناءهـا،                  
إضافة إلى تصفية رجال المقاومة لعدد آخر وقت الحرب قلص إلى حد كبير مـن اسـتهداف االحـتالل                   

 . ساسة للمقاومة الفلسطينيةألماكن ومواقع ح
بدوره أكد مصدر مطلع في جهاز األمن الداخلي المسؤول عن متابعة ملف العمالء في الحكومة المقالة،                 
أن األجهزة األمنية تمكنت من اعتقال ثمانين شخصاً من المشتبه بهم بالتخابر مع االحتالل أثناء الحـرب                 

أن سرعة تنفيذ العمالء لتعليمات ضـباط المخـابرات         وأوضح المصدر األمني للجزيرة نت،      . على غزة 
اإلسرائيلية أثناء الحرب كانت من ضمن األسباب المباشرة التي أدت إلى اكتشاف أمرهم ووقوعهم فـي                

وأضاف أن االحتالل عمد إلى تصفية عدد من العمالء إلـى جانـب             . أيدي المقاومة أو األجهزة األمنية    
ن حرص قيادة الجيش اإلسرائيلي الزائد على حياة جنـوده والمجازفـة            رجال المقاومة، وذلك انطالقاً م    

 . بالمتعاونين الفلسطينيين الذين غرر بهم في كثير من الحاالت أثناء الحرب
  
 المقاومة سلمت ملف العمالء للحكومة وسيتم رد المظالم إلى أهلها: مقرر اللجنة األمنية .٧

ية واألمن في المجلس التشريعي أن المقاومـة الفلـسطينية           أكد إسماعيل األشقر، مقرر لجنة الداخل      :غزة
التي تولت معالجة ملف العمالء خالل فترة الحرب على قطاع غزة، قد سلمت هذا الملف بـشكل كامـل                   

 كـشف وإلى وزارة الداخلية من أجل استكمال العمل فيه، ومحاسبة المتجاوزين ورد المظالم إلى أهلها،               
 بـدور المقاومـة فـي       اًعمالء لعبوا دورا خطيرة خالل هذه الحرب، مشيد       أن ال " قدس برس " لـ   األشقر

 أن أجهزة أمن السلطة في الضفة قامت بإرسال معلومات عن المقاومـة             اًالتعامل مع هذا الملف، موضح    
  .لقوات االحتالل من خالل التنسيق األمني الذي عمل على أعلى مستوياته

خالل الحرب تعتبر البلـدة     " إنه   األشقرقاومة مع هذا الملف قال      حكومة المقالة لتعامل الم   الوحول تبرير   
في حالة طوارئ وحرب كاملة حيث هناك عدوان شامل دمر كل المؤسسات والمراكز األمنية والحكومية               

  ".ومراكز االعتقال وبالتالي المقاومة الفلسطينية كانت هي صاحبة القرار في ذلك
عدد من هؤالء العمالء، وأعدمت عددا منهم ميدانيا، وفرضـت          وكشف األشقر، عن أن المقاومة حاكمت       

ال يأخذ على حكومة هنية بل يحسب لها حتى ال تترك           " غيرهم، مشيرا إلى أن ذلك        عقوبات أخرى على  
  ".األمور لهذا الفريق في اللعب بمصير الشعب بأمر من أسيادهم في تل أبيب

فيما يتعلق بملف العمـالء     "د انتهاء الحرب قال األشقر      وحول دور لجنة الداخلية واألمن في التشريعي بع       
اآلن طُلب من المقاومة بعدم التدخل فيه، وتم إيقاف التعامل بين المقاومة والعمالء بـشكل مطلـق واآلن                  
الحكومة هي من يتولى هذا الملف ولدينا جهاز األمن الداخلي وهو مؤسسة رسمية وهو يتولى هذا الملف                 

ع العمالء بطريقة رسمية وقانونية واعتقالهم بشكل قانوني، ليقـدموا إلـى المحـاكم           حيث سيتم التعامل م   
  ".واآلن هناك مراجعة من قبل الحكومة وهي تتولى هذا الملف بشكل كامل

  ٣/٢/٢٠٠٩ قدس برس
  
   غزةإلى السماح بإدخال أوراق نقدية إلى "إسرائيل"فياض يدعو  .٨

 نقديـة  أوراقلى السماح بإدخـال     إ "إسرائيل" أمس فياض    حض رئيس الوزراء الفلسطيني سالم     :رام اهللا 
: وقال للـصحافيين فـي رام اهللا       . غزة لتسوية مشكلة السيولة في القطاع الذي تفرض عليه حصاراً          إلى

: ضـاف أو ". قطاع غزة لكن لغاية اآلن السلطات اإلسرائيلية لم تسمح بـذلك           إلىنصر على إدخال النقد     "
 توفير المصارف الحتياجات المواطنين الماديـة تبقـى         وإمكانيةثر بشكل كبير    لذلك فإن عمل البنوك يتأ    "

  ". مصارف القطاعإلى النقد إدخال في حال رفعت إسرائيل الحظر عن إالمحدودة 
  ٤/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  الحكومة المقالة تدفع رواتب موظفي غزة .٩
ول االثنين إنهـا دفعـت أجـور         األ أمسقالت الحكومة المقالة في غزة       ):رويترز( و  رائد الفي  -غزة  

حكومـة إن جميـع المـوظفين المـدنيين         الوقال طاهر النونو المتحدث باسم       .العاملين فيها في الموعد   
  .ن الحكومة ال تعاني مشاكل ماليةا وأضافوالعسكريين في الحكومة قبضوا رواتبهم بالكامل، 

  .يناير الماضي/  كانون الثاني٢٨موظفون إنهم تلقوا مرتباتهم بالكامل بالدوالر يوم الوقال 
اتهمت الحكومة المقالة في غزة، سلطات االحتالل وأطرافاً فلسطينية لم تسمها بمنـع وصـول               ،  إلى ذلك 

إن : وقال وزير الشؤون االجتماعية في الحكومـة أحمـد الكـرد           . قطاع غزة  إلىالمساعدات الخارجية   
ووصـف الكـرد فـي       .ية تشاركها في ذلك   تفرض حصاراً على غزة وهناك أطراف فلسطين      " إسرائيل"

محدودة وتقتصر على المساعدات    " المساعدات االغاثية التي وصلت غزة بأنها        أمستصريحات صحافية   
، في حين أن المواد الغذائية والتموينية مكدسة في مدينة العريش المصرية، وفي معبـر العوجـا                 "الطبية

أسـر الـشهداء والجرحـى      . الكارثة حجمها كبيـر    ":وقال الكرد  .المسيطر عليه من سلطات االحتالل    
  ".وأصحاب البيوت والحقول والمصانع المدمرة بحاجة إلى مساعدة عاجلة

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  الخالفات ما بين حكومتي رام اهللا وغزة تصل لفعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية .١٠

 اهللا وقطاع غـزة كـل منـاحي الحيـاة           فيما طالت الخالفات بين حكومتي رام      : وليد عوض  -رام اهللا   
  .٢٠٠٩الفلسطينية وصلت تلك الخالفات فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 

 مارس المقبل موعدا النطـالق فعاليـات القـدس          / آذار ٢١وفي الوقت الذي حددت فيه حكومة رام اهللا         
ثقافة بالحكومة المقالة في قطاع غزة،      عاصمة للثقافة العربية، أكد عز الدين المصري مدير عام وزارة ال          

 مارس  / ستنطلق مطلع شهر آذار    ٢٠٠٩أن الفعاليات الخاصة بمناسبة القدس عاصمة للثقافة العربية لعام          
المقبل وليس في التاريخ الذي حددته رام اهللا، مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بتلك المناسبة بدأت فـي                  

سيشمل اليوم األول من    "وقال المصري في تصريح صحافي الثالثاء       . لفعالياتطور التنفيذ استعداداً لبدء ا    
الفعاليات إقامة مهرجان افتتاحي فني مع أبوريت يعرض تاريخ ومكانة مدينة القدس إضافة إلـى إقامـة                 

 ، مبينا أن الحكومة الفلسطينية بغـزة      "العديد من النشاطات واالحتفاالت في اغلب العواصم العربية والعالم        
  .رصدت مبلغ مليون دوالر إلقامة الفعاليات واالحتفاالت

كانت اللجنة الوطنية العليا إلحياء فعالية القدس عاصمة الثقافة وهي لجنة منبثقـة عـن وزارة                "وأضاف  
 يناير الماضـي موعـداً النطـالق        / قد حددت يوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني         )المقالة(الثقافة  

، مؤكداً علـى بـدء التجهيـزات الخاصـة          "الع الحرب اإلسرائيلية حال دون ذلك     الفعاليات غير أن اند   
  .بالفعاليات، وممارسة النشاطات في كل من األردن ولبنان وتركيا واستراليا واليونان

 انـه   أعلنـت وكانت اللجنة الوطنية العليا لالحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية التابعة لحكومة رام اهللا              
تعليمات الرئيس محمود عباس فقد جرى تأجيل انطالقة احتفالنا بالقدس التي كانت مقررة فـي               بناء على   

، نتيجـة الحـرب     ٢٠٠٩/ ٣/ ٢١ يناير الماضي إلـى تـاريخ        /الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني     
 .اإلسرائيلية على غزة

 ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  ة في محادثات التهدئة واالعمار والمصالحة تعاطينا بايجابي:  حول حوار القاهرةالبردويل .١١

 عضو الوفـد المفـاوض      ،صالح البردويل ، أن   بيت لحم  من   ٤/٢/٢٠٠٩وكالة معاً اإلخبارية،    ذكرت  
ان " " في تصريح خاص عبر الهاتف من القاهرة لوكالة معا         قال ،لحركة حماس مع المسؤولين المصريين    

ما يتعلق بالتهدئـة مـع اسـرائيل لكنهـا طالبـت            حركة حماس تعاطت بايجابية مع الطرح المصري في       
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 بعض المواد التي تدعي بانها      إدخال إسرائيل السيما معارضة    إسرائيلبايضاحات تتعلق بقضايا طرحتها     
وانها اتفقت على تشكيل لجان لالعمار والدخول في مـصالحة وطنيـة فـي              ، تدخل في صناعة االسلحة   

  .الثاني والعشرين من الشهر الجاري
، ان وفد حماس التقى الوزير عمر سليمان وناقش ثالثـة ملفـات رئيـسية التهدئـة               " البردويل   واضاف

  .اعادة اعمار القطاع، المصالحة الوطني
  :وردود حماس.. شروط اسرائيل 

كشف البردويل ان حماس اطلعت على الشروط االسرائيلية في موضـوع التهدئـة             ، على صعيد التهدئة  
يتم خاللها ادخال مواد لغزة فيما      % ٧٥فق على فك الحصار بنسبة تصل الى        والتي تقول ان اسرائيل توا    

من المـواد   % ٢٥سيجري رفع الحصار كامال بشرط االفراج عن شاليط اضافة الى منع اسرائيل ادخال              
  .التي تدعي اسرائيل انها تدخل في صناعة االسلحة

دينا بالموافقة على التهدئـة مقابـل رفـع         ال مانع ل  " واشار البردويل ان وفد حماس رد على ذلك بالقول          
الحصار وفتح المعابر والمانع لدينا بان يفتح ملف شاليط ويكون متزامنا مع مفاوضات التهدئـة ولكننـا                 

  ".طلبنا من مصر ان تطلب ايضاحات حول ماهية تلك المواد المحظور دخولها للقطاع
  ".نحن في حماس جاهزون غدا لملف تبادل االسرى": وقال
ان حماس ستلتزم بوقف الصواريخ لكنها طلبت من مصر ان تطلب من الفصائل بان تـضبط                ": ضافوا

  ".نفسها خوفا من الصدام معها
كان ردنا اننا لسنا دولـة لنـضبط عمليـات          ، وفيما يتعلق بالطرح االسرائيلي بضرورة ضبط التهريب      

ان حماس لن توافق على ضبط      ": ائالالتهريب وان هذه القضية بحاجة لتكاتف دول لمنعها لكنه استدرك ق          
  ".تهريب االسلحة الن من شان ذلك ان ينهي المقاومة

البردويل ان وفد حماس اكد للمصريين انه يجب ان يكون بعيدا عن اي ربـط سياسـي وان                  .واوضح د 
يتكاتف الجميع في اعادة االعمار من خالل تشكيل لجان من فتح وحماس وكافة الفصائل او مـن خـالل       

  .ل لجنة مستقلة مكونة من حقوقيين تتولى االعمار بالتنسيق مع الدول المانحة تشكي
  .ولفت البردويل ان االلية سوف تعلن في مؤتمر المانحين في القاهرة في الثاني من الشهر المقبل 

 الشهر الجاري من اجل بلورة عمل لجان الحوار         ٢٢واعلن البردويل ان مصر تعتزم دعوة الفصائل في         
 اتفق عليها سلفا والتي تتكون من خمسة لجان تختص بملفات االمن ومنظمة التحرير وغيرها مـن                 التي

الملفات وان تباشر عملها بمساعدة لجنة عربية لتسهل العمل وتهيء االجواء مـن خـالل حـل بعـض                   
واضاف ان حماس طلبت من مصر ان تهيء االجواء للحوار من خالل تشكيل لجنة حقوقية                .االشكاالت

  .تابع ملف االعتقاالت السيا سية في الضفة الغربيةت
 اً مـصدر   مراسليها من القـاهرة، أن     أشرف أبوالهول وسمير السيد   عن   ٤/٢/٢٠٠٩ األهرام،   وأضافت
إن الحركة وضعت ردها علي التهدئة علي طاولـة البحـث           :  قال  علي أجواء المباحثات   اً مطلع اًفلسطيني
، سعي إلي تقريب المسافات بين مطالـب إسـرائيل مـن جهـة            مشيرا إلي أن الجانب المصري ي     ، أمس

  .وحماس من جهة أخري لبلورة اتفاق للتهدئة يتم اإلعالن عنه خالل أيام
وأضاف المصدر ـ في تصريحات لـ األهرام عقب االجتماع ـ أن المباحثات مع الوزير عمر سليمان   

تا إلي أن وفد الحركة سيجمعه لقاء ثان مع         الف، تطرقت إلي كل القضايا التي تتضمنها المبادرة المصرية       
  . المسئولين المصريين خالل ساعات

  
  انتصار غزة مقدمة لتحرير القدس: مشعل .١٢

أن انتصار غزة   "خالد مشعل، أمس،    " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة       : ستار ناصر  -طهران  
ريف وكامل األراضي الفلـسطينية      يوما، يعد مقدمة لتحرير القدس الش      ٢٢في الحرب األخيرة على مدى      
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وأكد خالل كلمة أمام البرلمان اإليراني أن ما جرى في غزة يعتبر هزيمـة نكـراء لحقـت                  . المغتصبة
بالجيش الصهيوني الذي شن حربه لفرض إرادته وكسر شوكة المقاومة، إال أنه أخفق في ذلك وعاد يجر                 

وانتقد البعض ممن شككوا في انتصار      ". من أهدافه أذيال الخيبة والخسران مندحرا من دون أن يحقق أياً          
هل يتوقع هؤالء من اولمرت وباراك وليفني االعتراف بالهزيمة؟، وماذا يعنـي انـسحاب                  "غزة متسائال   

جيش جرار من غزة بعد إعالنه أنه ينوي القضاء على حركة حماس والمقاومة اإلسالمية ومنع إطـالق                 
  ".ت تستهدف مواقعهم أيضا؟الصواريخ التي لم تتوقف بل أخذ

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
    للجميع والحديث عن تبعيتها لطرف إقليمي سخيف  يدهاحماس تمد: نزال .١٣

من أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس " حماس"قلل مصدر قيادي في حركة : دمشق
أكد أن ما قاله يزيد من ضبابية ، و"حماس"في العاصمة الفرنسية باريس حول عدم ممانعته للحوار مع 

تتريث في اتخاذ أي موقف تجاه هذه " حماس"موقفه من الحوار الوطني من عدمه، وأشار إألى أن 
للرئيس محمود عباس عن موقف " المتضاربة"التصريحات حتى تنجلي التصريحات التي وصفها بـ 

  .محدد من الحوار
أن " قدس برس"نزال في تصريحات خاصة لـ محمد " حماس" وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة

وعباس ال تزال بعيدة، ووصف التصريحات المتتالية لهذا األخير بشأن الموقف من " حماس"المسافة بين 
الخطاب الذي ألقاه محمود عباس أمس األول "بأنها تعكس انفعاال وارتباكا في ذات الوقت، وقال " حماس"

ال واالرتباك، فهومنفعل بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيس في القاهرة يعبر عن حالة من االنفع
خالد مشعل، حيث لم يتم التثبت منها وفهم معناها، واالرتباك أنه في الوقت " حماس"المكتب السياسي لـ 

الذي تدعو فيه مصر للحوار يغلق هو باب الحوار ويضيف شرطا جديدا له، ثم يأتي اليوم في باريس 
ر عن ذات الحالة، وبالتالي إزاء هذا االرتباك ال يمكن لإلنسان أن يفهم أيهما الصحيح ليناقض نفسه ويعب

ورئيس مكتبها السياسي ال تزال " حماس"الحوار أم ضده، ال سيما وأن الحملة القذرة التي يتم شنها على 
ذا موقف يحتاج ، ه!قائمة إلى اليوم، إذ كيف تشتم حركة بأقذع الشتائم صباحا وتدعو للحوار معها مساء

  .، كما قال"إلى الفهم
وعباس ال تزال بعيدة، وأكد أن الخطاب الذي وصفه بـ " حماس"وأشار نزال إلى أن المسافة بين 

  .، كما قال"في القاهرة يزيد المسافة تباعدا" حماس"أول أمس ضد " العرمرمي"
 قد وجهت لهم أي دعوة ونفى نزال أن تكون الدول العربية العشرة المجتمعة اليوم في أبو ظبي

للحضور، ونفى علمه بأي شيء عن هذا االجتماع إن كان يستهدف المصالحة الفلسطينية أو العربية أو 
قبل فترة عندما عقدت في الدوحة قمة عربية لغزة كان هناك انتقاد لها ألنها قمة ال تمتلك : "غيرها، وقال

ليوم وما بالعهد من قدم تعقد قمة عربية بعشر دول، النصاب القانوني، وأنها تقسم العرب إلى عربين، وا
على الرغم من أن قمة الدوحة كان لها برنامج واضح بينما قمة أبوظبي ال نعلم لها برنامجا، وبالتالي 
نحن ال نعرف عنها شيئا وال نستطيع أن نتخذ منها موقفا، ولم تتم دعوتنا لحضورها أو إعالمنا بمحتواها 

دف المصالحة الفلسطينية أو العربية، وإن كنا نسأل عن اجتماع عشر دول للمصالحة وعما إذا كانت تسته
وغياب الباقي، وإذا كانوا يعتبرون هذه المصالحة فماذا عن غياب المحور اآلخر؟ تساؤالت كثيرة ال 

  ".نستطيع اإلجابة عنها
د حملت الرئيس التركي ق" حماس"به، لكنه نفى أن تكون " حماس"وأشاد نزال بموقف تركيا وأكد ثقة 

: عبد اهللا غزل الذي زار الرياض اليوم أي رسالة للوساطة بينها وبين السعودية أو أي طرف آخر، وقال
نحن لم نحمل أحدا رسائل ألحد، لكن نحن ننظر بارتياح كبير للتحرك السياسي التركي، وعلى قناعة "

  ".ثناء الحرب على غزة وبعدهابأن تركيا موقفها إيجابي، وقد فاجأت الجميع بمواقفها أ
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: بأنها جزء من محور إيراني، وقال" حماس"ورفض نزال االتهامات التي تطلقها بعض األطراف على 
جزء من المحور اإليراني ـ السوري، ولكنها في الحقيقة اتهامات " حماس"باستمرار يتم الحديث عن أن "

سية مع جميع األطراف، وهي تمد يدها للجميع من الفصائل المتفردة بعالقات سيا" حماس"باطلة، فـ 
وبيس لها أي تحفظ على العالقة مع أحد، والذي يقترب منها ذراعا تقترب منه ذراعين، هذه هي سياستنا 

  ".والحديث عن تبعية ليس إال اتهامات سخيفة ال تستحق الرد
 ٣/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  في أي وقت" فتح"استعدادها للحوار مع حماس تؤكد  .١٤

في لبنان أسامة حمدان الوضع الميداني فـي        " حماس"وصف ممثل حركة     :، وكاالت "الخليج "-اصم  عو
إن وفد حمـاس فـي القـاهرة يحـاول معالجـة            : "، مركزا على محاوالت التهدئة، وقال     "الهش"غزة ب 

 الموضوع، اآلليات وجيش العدو انسحب بالكامل إلى خطوط ما قبل العدوان، ولكن الوضع ما زال هـشاً    
  ".وربما يتصاعد التوتر في أي لحظة

وأكد أن ما يحصل اآلن هو مجرد تهدئة وموضوع وقف إطالق النار هو موضوع بحث، الفتا إلـى أن                   
الحركة على استعداد لمعالجة المسألة لكن على أسس واضحة، فما فشل العدو بالحصول عليه بالمعركة               "

  ".ال يمكن أن يحصل عليه بالسياسة
إن التصدي لبعض محاوالت التوغل التي حصلت في األيام الماضية          "، قال   "حماس"ة  وعن جهوزية حرك  

من جانبه أعلـن     ".كشف أن المقاومة مستعدة لمعركة أطول بكثير من المدة التي استغرقتها هذه المعركة            
في أي وقت، وشدد على رفض أي       " فتح"محمد نصر أن حركته مستعدة للحوار مع        " حماس"القيادي في   

هذا الحديث مقبول لدى مصر وبالتالي الحـديث        "، الفتا إلى أن     "إسرائيل"ق يتضمن تهدئة مفتوحة مع      اتفا
  ".يدور حول مدة التهدئة

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 هناك تيار عروبي كبير داخل الحركة معني بتوثيق العالقات مع مصر والسعودية: يوسف .١٥

تشار بوزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية حاول الدكتور أحمد يوسف المس:  صالح جمعة-  القاهرة
: ،  التخفيف من حدة انتقادات الحركة لمصر، لكنه قال»الشرق األوسط«المقالة، في اتصال أجرته معه 

. »لدينا بعض العتب على الشقيقة مصر، ألنها ال تقف على مسافتين متساويتين من حركتي فتح وحماس«
، وكشف يوسف عن عرض إسرائيلي من »تح، على حساب حماسإنها تنحاز إلى طرف هو ف«: وأضاف

رفضنا العرض ألننا « لسيطرة حماس على قطاع غزة، لكنهم كما قال -  على حد تعبيره - تحت الطاولة 
  .»نريد كل فلسطين ال غزة فقط

، وأكدنا )فلسطين(إن حركة حماس ال تفكر مطلقا في فصل قطاع غزة عن الوطن األم «وتابع موضحا 
من الخطأ «: وأضاف. »أكثر من مناسبة أنه ال دولة في قطاع غزة، وال دولة دون قطاع غزةفي 

تصنيف حركة حماس على أنها محسوبة على سورية أو إيران أو غيرهما، فهذا ال يخدم قضيتنا، وهي 
 أن تيارا عروبيا كبيرا داخل حركة حماس معني«، موضحا »حركة تحتفظ دائما باستقاللية قرارها

بتوثيق العالقات مع مصر والسعودية، لكن مصر تحاسب الحركة ككل وتتهمها بأنها ارتمت في أحضان 
إننا معنيون بتوثيق العالقات مع مصر والسعودية «:  يوسف وأكد.»إيران وسورية وهذا غير صحيح

ن تُفهم مواقفنا وكل الدول اإلسالمية، ونحتفظ بمسافات متساوية مع عمقنا العربي واإلسالمي، وال نريد أ
  .»بأننا منحازون إلى هذه الجهة أو تلك، ففلسطين تعيش في قلب ووجدان األمتين العربية واإلسالمية

نحن في حركة حماس نؤكد أن عمقنا السني هو األساس وال نريد أن نكون أداة في أيدي أحد أو «وقال 
يتنا كل العرب والمسلمين، ألن فنحن نريد أن يقف معنا ومع قض.. تؤيدنا إيران، وتقف ضدنا مصر
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نحن متمسكون بمصر وبدورها وال نريد أن «: وأضاف. »عمقنا القومي هو في األساس عربي إسالمي
تترك ساحتنا الفلسطينية لدخول أي قوى أخرى لها مصالح في المنطقة، فالفلسطينيون يريدون التحرر 

  .»و غيرهماويمدون أيديهم لمن يساعدهم سواء كانت إيران أو سورية أ
 ٤/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  المقاومة تعيد تصنيع القذائف االسرائيلية التي لم تنفجر : 'يديعوت' .١٦

ان عناصر المقاومة تعيد تصنيع عشرات ' يديعوت احرونوت'كتبت صحيفة  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
تنفجر، وذلك بهـدف تفكيكهـا      القذائف االسرائيلية، التي القاها الطيران االسرائيلي على قطاع غزة ولم           

  .واستخدام المواد المتفجرة التي بداخلها ثانية
وتابعت الصحيفة، نقال عن مصادر امنية اسرائيلية وصفتها بالمطلعة جدا، قولها ان معالجة مثـل هـذه                 
القذائف، عامة، تتم عن طريق تفجيرها بشكل مراقب من قبل اجهزة امنية مختصة، اال ان ما يحصل في                  

وبحسب الصحيفة، فـان     .ع هو ان المقاومة تتسابق للحصول على المواد المتفجرة المستخدمة فيها          القطا
  .المواد المتفجرة التي تحتويها تزيد فعاليتها بما ال يقارن مع فعالية المواد المتفجرة التي يتم انتاجها محليا

 تصنيع القذائف االسرائيلية يؤكد مـا       يشار الى ان اعتراف االجهزة االمنية االسرائيلية بأن المقاومة تعيد         
كانت تدعيه االجهزة االمنية نفسها قبل الحرب على غزة، حيث كانت وسائل االعـالم العبريـة تنـشر                  
تقارير عن ان العديد من المهندسين الفلسطينيين من قطاع غزة سافروا الى ايران حيـث قـام الحـرس                   

بعد عملية التاهيل عادوا الى القطاع الخراج ما درسـوه          الثوري االيراني بتأهيلهم لصناعة المتفجرات، و     
الى حيز التنفيذ، كما ان االجهزة االمنية االسرائيلية تعترف بان الفلسطينيين في قطاع غزة تمكنوا مـن                 
تطوير صناعة عسكرية بدائية، وان ايران تعمل بكل ما اوتيت من قوة لدعم الفلسطينيين في هذا المجال،                 

  .نتاج اسلحة خاصة بهمليتمكنوا من ا
 ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   في قطاع غزة والخارجحماس تشدد اإلجراءات األمنية على قيادييها ": الجزيرة نت" .١٧

علمت الجزيرة نت من مصادر قيادية فلسطينية أن حركة حماس فرضت مزيدا : ضياء الكحلوت - غزة 
 في قطاع غزة إضافة إلى قيادات الصف من إجراءات األمن على حركة قيادييها ومسؤولي حكومتها

 . األول في الخارج
وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها إن الحكومة الفلسطينية المقالة طلبت من الوزراء 
والعناصر األمنية إبقاء حالة الحذر والحيطة في تحركاتها وعدم التواجد في أماكن يمكن أن تشكل خطرا 

 . مواطنينعلى حياتهم وعلى حياة ال
وأوضحت المصادر أن جهاز األمن الخاص في حركة حماس في غزة فرض مزيدا من االحتياطات 
األمنية على الناطقين باسم الحركة في القطاع وقيادييها، كما طلب من قيادات الخارج أخذ مزيد من 

 . االحتياطات األمنية وعدم الظهور على وسائل اإلعالم بشكل الفت
ن اإلجراءات األمنية في غزة جاءت بعد ورود معلومات للحكومة المقالة بأن إسرائيل وبينت المصادر أ

ستصعد عملياتها في الفترة التي تسبق إعالن التهدئة، كما أنها تتوقع أن تقوم إسرائيل بتصعيد عدوانها 
 .قبيل االنتخابات اإلسرائيلية المرتقبة

 ٤/٢/٢٠٠٩ الجزيرة نت،
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   في حال شُن هجوم النقب الى الجحيم بإعادةوالمقاومة تهدد.. يضرب عسقالن' غراد' .١٨
اطلقـه  ' غـراد 'صاروخ  ، أن     غزة عن أشرف الهور مراسلها من     ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   ذكرت  
 من قطاع غزة امس الثالثاء سقط على مدينة عسقالن جنوب اسرائيل، وهو االول مـن نوعـه                  مقاومون

 دخول قرار وقف اطالق النار الذي تلى الحرب االسرائيلية علـى            الذي يسقط على مناطق اسرائيلية بعد     
غزة، وهو ما دعا مسؤولين اسرائيليين الى اطالق تهديدات شديدة ضد حركة حماس التي تسيطر علـى                 

  .القطاع
وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة قرب مركـز                 

ه لم يوقع اية اصابات بشرية، اال ان اضرارا قد وقعت لعدد مـن المركبـات فـي                  المدينة، الفتا الى ان   
  .المكان

وذكر ان ثالثة من السكان اصيبوا بحاالت هلع، وانه تم تقديم الخدمة الالزمة لهم الفتا الى ان صـفارات        
  .االنذار انطلقت في المكان قبل ان يهز دوي انفجار وسط المدينة

ناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومـة الـشعبية، ان اسـتمرار             من جهتها اكدت الوية ال    
سيضع حدا للهدوء القائم وسيعيد البلدات االسرائيلية الـى         'الغارات االسرائيلية والحصار واغالق المعابر      

  .'الجحيم
في ظل استمرار   ان امن اسرائيل بين ايدينا ولن نقبل بالحصار على شعبنا الفلسطيني            'وقالت في بيان لها     
  .'القصف والحصار

 فصيل فلسطيني غير معروف ، أن غزة مراسلها من عبد القادر فارسعن ٤/٢/٢٠٠٩ عكاظ، وأضافت
وقالت الكتائب أيضا  .إطالق الصاروخالفلسطيني تبنى مسؤولية " كتائب حزب اهللا"يطلق على نفسه اسم 

ب الغربي، موضحة أن هذا القصف يأتي تجاه منطقة النق" رضوان " إنها أطلقت صاروخين من طراز
  . في إطار الردود الطبيعية لالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

  
  فتح تبحث في عمان تحضيرات مؤتمرها الحركي السادس .١٩

دس عقدت اللجنة التحضيرية العليا للمـؤتمر العـام الـسا         : )د ب أ  (،   نادية سعدالدين  - رام اهللا    -عمان  
لحركة فتح اجتماعاً في عمان أمس لبحث التحضيرات المتعلقة بالتئام المؤتمر الحركي في أقرب وقـت                

) فبرايـر (وسيعقب هذا االجتماع عقد دورة كاملة للمجلس الثوري للحركة منتصف شهر شـباط               .ممكن
  .ل وقت قريبالحالي في رام اهللا، لبحث األوضاع في غزة، على أن تجتمع اللجنة المركزية لفتح خال

اللجنـة  "وقال عضو المجلس الثوري في حركة فتح عضو المجلس الوطني اللـواء خالـد مـسمار إن                  
، "، وحضور معظم األعـضاء    "أبو ماهر "التحضيرية للمؤتمر اجتمعت أمس في عمان برئاسة محمد غنيم          

  .كزيةالممثلين في صفوفهم لعدد من أعضاء المجلس الثوري وآخرين من عضوية اللجنة المر
وبحثت اللجنة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة راهناً إلجراء الحوار وتحقيـق              

  .الوحدة الوطنية، إضافة إلى الطروحات األخيرة المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية
ـ   حركي لفتح فـي    استعراض إنجازات اللجان للتحضير لعقد المؤتمر ال      "أنه جرى   " الغد"وأضاف مسمار ل
  ".أقرب وقت ممكن

ستطلب استكمال أسماء أعضاء المؤتمر من قبـل بعـض األقـاليم لتقـديمها إلـى                "وأوضح بأن اللجنة    
  ".التحضيرية خالل وقت معين التي سترفعها بدورها إلى اللجنة المركزية لفتح من أجل تدقيقها واعتمادها

شهر ونصف تقريباً، علـى أن يعقبهـا اجتمـاع    االنتهاء من تلك اإلجراءات في غضون       "ورجح مسمار   
  ؟"للجنة المركزية لفتح للبت في مكان وزمان انعقاد المؤتمر في أقرب وقت ممكن

  ٤/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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   حزب فدا يطالب بإجراءات إلصالح منظمة التحرير .٢٠
نة التنفيذية لمنظمـة    وعضو اللج " فدا"دعا أمين عام حزب     : )د ب أ  (،   نادية سعدالدين  - رام اهللا    -عمان  

التحرير الفلسطينية صالح رأفت إلى إجراء خطوات تنفيذية على أرض الواقع إلصالح منظمة التحريـر               
كإجراء انتخابات داخلية للمنظمة بهدف إعادة تفعيلها وتطويرها وبحيث تضم جميـع فئـات              "الفلسطينية  

  ".وأطياف الشعب الفلسطيني
  ٤/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
    تقول أن حماس اعتدت عليهم في غزة ر أسماءفتح تنش .٢١

أكد القيادي في حركة فتح، ووكيل وزارة شـؤون األسـرى           :  يوسف الشايب وحامد جاد    -غزة-رام اهللا   
ـ       ]في حكومة فياض   [والمحررين الفلسطينية  ، أن القائمـة    "الغـد "، زياد أبو عين، في تصريحات خاصة ل

تتضمن من تعرضوا للقتل، وإطالق النار علـى        التي يقول أنها    والتي قام بتوزيعها على وسائل اإلعالم،       
، متحدياً كل من يشكك فيهـا       %١٠٠، موثقة   حكومة هنية وعناصر  الساقين، والضرب وتكسير األطراف     

بالتوجه إلى أماكن إقامة أسر الشهداء الذين اغتالتهم حماس، أو من تعرضوا إلطالق النار على الساقين،                
  .، بحسب تعبيرهطراف، للتأكد من صحة األسماء الواردة في التقريرأو الضرب وتكسير األ

  ٤/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  إرجاء زيارة مشعل إلى صنعاء للمرة الثانية": النهار" .٢٢

 في صنعاء، تحدثت مصادر ديبلوماسية عن ارجاء زيارة كان مقرراً ان يقوم بها              :أ ب، ي ب أ، أ ش أ       
واوضحت ان   .خالد مشعل،  لليمن عشرة ايام     " حماس"اومة االسالمية   رئيس المكتب السياسي لحركة المق    

االرجاء حصل بناء على طلب من الحكومة اليمنية، على خلفية مطالبة مشعل اخيراً بمرجعية فلـسطينية                
  .جديدة تكون بديالً من منظمة التحرير الفلسطينية

  .وهذا ثاني ارجاء لزيارة مشعل لليمن
  ٤/٢/٢٠٠٩النهار، 

  
   عندما سلمه تقريراً عن غزة "ولي أمر المسلمين"مشعل لم ينعت خامنئي بـ: حماس .٢٣

 إن  ٢٠٠٩-٢-٢قالت صحيفة إيرانية كبرى في طهران اإلثنـين         :  فراج إسماعيل وسعود الزاهد    -دبي  
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قدم تقريرا حول حرب غزة، لولي أمر المسلمين، فـي     

  .ائه أمس األحد مع المرشد األعلى علي خامنئيإشارة إلى لق
 تقريرا عن اللقـاء     -التي يترأس تحريرها شريعت مداري المقرب من خامنئي       -" كيهان"ونشرت صحيفة   

، حيـث كـان   الذي جمعه برئيس حماس، تحت عنوان بارز اعتبره مراقبون مثيرا لحرج قيادات الحركة   
  ". حول غزة إلى ولي أمر المسلمينخالد مشعل يقدم تقريرا": عنوان الصحيفة

ـ          . لكن د  ال أعتقـد أننـي     " "نت.العربية"غازي حمد المتحدث باسم رئيس حكومة حماس في غزة، قال ل
يجب أن أسأل عن شيء كتبته صحيفة إيرانية، لو كان الموضوع يتعلق بخالد مشعل أو بحمـاس كـان                   

 وصفته بـأمير المـؤمنين أم ولـي أمـر           يمكن لي أن أعلق، فهذا شأن يخص الصحافة اإليرانية سواء         
  ".المسلمين، وال تعني شيئا لنا، هم يقولون عنه ذلك، ولكن أهل السنة ال يرونه بتلك الصفة

رئـيس  (إنه كالم صحيفة ال يبنى عليه وال يسبب حرجا لحماس، فعندما زار إسماعيل هنيـة                "وأضاف  
معة، صالها حسب مذهبه السني، وهذا األمر       إيران وصلى في أحد مساجدها صالة الج      ) الحكومة المقالة 
  ".لم يسئ له إطالقا
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ـ  " حماس"وبدوره أكد أسامة أبو خالد من مكتب         أن الحركة غير معنية بما تكتبه      " نت.العربية"في دمشق ل
الصحافة، وال تشعر بأي حرج؛ ألنها تدرك أنها غير موظفة لصالح أجنـدة إقليميـة، وهمهـا الـرئيس         

  .لتحرير األراضي الفلسطينيةاستمرار المقاومة 
ـ   علق أسامة أبو خالد بمكتب حماس في دمشق أن وصف الصحيفة لخـامنئي             " نت.العربية"وفي حديث ل

ال عالقـة   "بولي أمر المسلمين ال يستحق إثارة ضجة حوله؛ ألنه قد يكون من أدبياتهم اإلعالمية التـي                 
  ".لحماس بها

أسمع ذلك المصطلح، وأعتقد أن األمر ال يعدو كونـه أنهـم            بالنسبة لي هذه أول مرة      "وأضاف أبو خالد    
  ".يستخدمون ديباجات من هذا النوع، وهو كالم جرائد أوال وأخيرا، وال يمثل تصريحات أو بيانًا رسميا

هذا ال يحرجنا، فعالقاتنا واضحة مع الجميع، سواء إيران أم مصر أم السعودية أم تركيـا أم أيـة                   "وتابع  
حماس تؤكد دائما أنها حركة مقاومة وتحرر وطني تواجه احتالال ألرضها بعيدا عن كـل               دولة عربية، ف  

  ".الفزاعات التي تثار واألسطوانة المشروخة بخصوص األجندة اإلقليمية
استمرار المقاومة حتى دحر العدوان وإعطائنا حقوقنا وتقرير المـصير للـشعب الفلـسطيني،              "وأكد أن   

مق العربي واإلسالمي، ودعم شعوبه، وبالتالي أتت زيارة مـشعل إليـران،            يجعلنا في حاجة إلى كل الع     
التي سبقتها لقاءاته في سوريا وقطر، وسيعقبها جوالت أخرى في تركيا واليمن والـسودان وعـدة دول                 

  ".عربية، ولذلك فإن األمور ال تحتاج لتحميل أكثر مما تحتمل
  ٢/٢/٢٠٠٩. العربية نت

  
  ظة سلفيت يعتدون على األرض والماء والشجر والبشرالمستوطنون في محاف: فتح .٢٤

ناشدت حركة فتح في إقليم سلفيت المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة والبيئة وحقوق  :سلفيت
اإلنسان توفير الحماية لمواطنين محافظة سلفيت والتحقيق في جرائم اعتداء المستوطنين على المواطنين 

  .والبيئة
عمر السلخي النقاب في تصريح صحفي مكتوب أرس نسخة  في إقليم سلفيت" فتح"م وكشف المتحدث باس

عن أن عدد المستوطنات زاد عن عدد قرى وبلدات المحافظة، وأرجع ذلك إلى " قدس برس"منه لـ 
إن محافظة سلفيت التي تتميز بخصوبة أراضيها ووفرة المياه الجوفية وبساتين : "طبيعة المنطقة، وقال

  ". قلة الكثافة السكانية والقرب من الخط األخضر جعلها تتعرض إلى اكبر حملة استيطانيةالزيتون و
 ٣/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  سأقضي على سلطة حماس إذا فزت في االنتخابات: نتنياهو .٢٥

بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ جراد وسط مدينة عسقالن المحتلة، وصل : غزة -  ضياء الكحلوت
سرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع سقوط الصاروخ وطالب بإسقاط سلطة حماس، رئيس حزب الليكود اإل

وقال نتنياهو ". ال يمكن أن يستمر اإلسرائيليون باالعتماد على الحظ وال على حكومة كاديما"مضيفا أنه 
". حماس"إنه إذا نجح في االنتخابات اإلسرائيلية فإنه سيعمل على إنهاء نظام حركة المقاومة اإلسالمية 

عندما قلنا قبل بضع سنوات إن الصواريخ سوف تطير في اتجاه عسقالن، تسيبي ليفني "وأوضح نتنياهو 
وفي السنوات األخيرة، كاديما الذي يتبع سياسة العمى أوصلنا إلى ما نحن "وأضاف ". وكاديما سخرا منا

ورأى نتنياهو الذي  ". السياسةونحن بحاجة إلى تغيير في. فيه اليوم، فسكان عسقالن ال يثقون بكاديما
تبين استطالعات الرأي أنه المرشح األقوى للفوز برئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن الوسيلة الوحيدة 

  .لمواجهة تهديد الصواريخ هي العسكرية
 ٤/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  الجيش يلمس بوضوح رغبة لدى حماس في التراجع عن سياستها وقبولها التهدئة: باراك .٢٦
على مدينة " غراد"عقب وزير الدفاع، إيهود باراك، على سقوط صاروخ من طراز :  رام اهللا-  أبيبتل

عسقالن في الجنوب بالقول إن الجيش يلمس بوضوح رغبة لدى حماس في التراجع عن سياستها وقبولها 
إذا "أضاف و. ولكنها لم تنضبط بعد كما يجب. وأنها بدأت تستوعب الدرس من الحرب األخيرة. التهدئة

كانت تدعي في األيام األخيرة أنها ال تقف وراء إطالق الصواريخ، فهذه المرة التي يطلق فيها صاروخ 
وفي كل . ، وهي أكثر التنظيمات الفلسطينية التي تمتلك هذا النوع من الصواريخ"غراد"من طراز 

وفي كل مرة . اه إسرائيلاألحوال هي الحاكمة في غزة وهي التي تتحمل مسؤولية إطالق صواريخ باتج
 ".سنجعلها تدفع الثمن، حتى تضع حدا لتسيب رجالها أو رجال التنظيمات األخرى

الجيش اإلسرائيلي للقيام بحرب على قطاع غزة تكون أوسع وأقسى " اضطرار"وقال باراك إنه ال يستبعد 
قف إطالق النار سيكون من الحرب األخيرة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن كل اإلشارات تدل على أن و

 .قريبا جدا ولفترة طويلة جدا
 ٤/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  خالل االيام الماضية ال ينتمون الى حماس" إسرائيل"مطلقي الصورايخ على : عاموس جلعاد .٢٧

 أعلن الجنرال في االحتياط عاموس جلعاد كبير مستشاري وزير الدفاع االسرائيلي : فتحي صباح- غزة 
ش أن مطلقي الصواريخ التي سقطت على اسرائيل خالل األيام الماضية ال ينتمون الى حركة إلذاعة الجي

ولكن هذا ال يغير في االمر شيئاً ألن . ليسوا من حركة حماس"وقال إن من يطلق الصواريخ ". حماس"
يخ وأضاف أن هذه الصوار". حماس تزعم أنها تحكم قطاع غزة، وعليها بالتالي أن تتحمل المسؤولية

  ".مجموعات متطرفة تحركها ايران"تطلقها 
أياً تكن : "وأكد جلعاد الذي زار مصر مرات خالل األسابيع الماضية للتفاوض حول تهدئة مع حماس

النتائج التي ستفضي اليها المحادثات الجارية حالياً بين حماس ومصر، فاسرائيل ستحتفظ بحقها في الرد 
تعلن تهدئة لفترة عام أو عام ونصف أو "يمكن أن " حماس"ى أن ورأ". العسكري عند تعرضها العتداء

بين اسرائيل " عامين، لكن اذا تعرضنا لهجوم سنمارس حق الرد العسكري ولن نكتفي بإغالق المعابر
  .وقطاع غزة

  ٤/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  

  الوزاري األمني المصغر يهدد ويصدر أوامره للجيش بالرد .٢٨
اجتمع المطبخ السياسي واألمني اإلسرائيلي صباح أمس : وكاالت – محمد جمال -فلسطين المحتلة 

سقط " غراد " الثالثاء للرد على استمرار الصورايخ التي تطلق من قطاع غزة وكان آخرها صاروخ 
وقال ناطق عسكري إن الصاروخ سبب أضرارا مادية في بعض المباني والسيارات ، على مدينة عسقالن

  .لبشرية كالعادة لكنه لم يشر إلى الخسائر ا
وأكدت المصادر العسكرية أن الجيش اإلسرائيلي، لن يعود إلى سياسة ضبط النفس التي كانت سائدة في 

وأصدر وزير الدفاع إيهود باراك تعليماته .  في قطاع غزة" الرصاص المصبوب "الفترة ما قبل عملية
زة باتجاه مدينة عسقالن صباح من قطاع غ" غراد "إلى الجيش بالرد على إطالق الصاروخ من نوع 

  .أمس الثالثاء 
 ٤/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  "هرتسليا"بالعجز في مداخالت " إسرائيلي"إقرار  .٢٩
الصهيوني المخصص لمتابعة القضايا األمنيـة فـي المنطقـة علـى المحرقـة              " هرتسليا"ركز مؤتمر   

على جرائمهم بحـق    " اإلسرائيليين"ة  في قطاع غزة حيث تراوحت المداخالت بين دفاع القاد        " اإلسرائيلية"
، حول مدى تحقيق    "إسرائيل"الفلسطينيين والصراع بين قيادة األحزاب والمتنافسين لالنتخابات العامة في          

شمعون بيريز، كعادته، دور عملية التجميل لوجه الكيان        " اإلسرائيلي"وفيما لعب الرئيس     .العملية أهدافها 
عالم وما أسماه االنطباع التلفزيوني المغلوط لدى المجتمـع الـدولي تجـاه             ملقياً بالالئمة على وسائل اإل    

أن ) ليكـود (ورأى رئيس لجنة الخارجية والحرب السابق يوفـال شـطاينتس            .مشاهد الدمار في القطاع   
شهدتا ازدهارا كبيرين في األعوام الثالث األخيرة منوها بفساد ثقافة الحـرب لـدى              " حماس"حزب اهللا و  

مستحـضراً مقولـة   " حمـاس "خسرت الحرب أمـام   " إسرائيل"وقال أن   . ولعدم تطلعها للحسم  " إسرائيل"
وهذا من شأنه أن يحصل لحماس كمـا        "، وتابع   "الضربة التي ال تقصم الظهر تقويه     "الفيلسوف نيتشه إن    
وأكد الباحث بالشؤون الفلسطينية البروفيسور أبراهام سيلع مـن قـسم العالقـات              ".حصل مع حزب اهللا   

خرجت أكثر قوة من الناحيتين السياسية والنفسية، الفتاً إلـى أن           " حماس"الدولية في الجامعة العبرية أن      
كما في لبنـان    " نصر إلهي "الحركة لم تستسلم ولم ترفع راية بيضاء وصمدت لحد أنها باتت تتحدث عن              

  .٢٠٠٦عام 
  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  "إسرائيل"انه سيجلب الهدوء الى جنوب زاعما " هنية"يدعو الى اغتيال " زئيف بويم" .٣٠

الى اغتيال رئيس وزراء الحكومـة المقالـة        " زئيف بويم "دعا وزير االسكان االسرائيلي      -القدس المحتلة 
 .في حال رغبت اسرائيل في وقف الصواريخ من قطاع غزة" اسماعيل هنية"بغزة 

"  اسرائيل وضد سكان قطـاع غـزة       حماس تمارس ارهابا ضد   "وقال بويم لراديو الجيش االسرائيلي ان       
موضحا ان اغتيال هنية سيجلب غضبا مثلما حدث عندما اغتيل الشيخ احمد ياسين مؤسس حماس ولكنه                

 .سيجلب الهدوء لفترة طويلة حسب زعمه
على تصريحاته العلنية موضحة ان تلك االيماءات ستجعل        " بويم"اال ان مصادر عسكرية اسرائيلية المت       

 .بئ لفترة طويلة وبصورة افضل خوفا من االعتيالقيادة حماس تخت
غيـر  " بويم"ان تصريحات   " بوجي يعلون "وقال رئيس اركان الجيش االسرائيلي السابق ومرشح الليكون         

 .مفيدة وان الدولة العبرية لديها خيارات عديدة للتعامل مع هذا الملف دون طرحها لالعالم
لـن  " موضحا   "وأصدقائك أنتشاليط النور فانك لن تر النور       طالما لم ير    " هنية  "واضاف بويم مخاطبا    

 ".ياسين والرنتيسي"نتهاون في التعامل معك كما حدث مع 
  ٤/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  "حماس" قاطعت برلمانيين فرنسيين أجريا اتصاالت مع "إسرائيل" .٣١

نين من اعضاء مجلس قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني امس ان اث -القدس المحتلة 
الشيوخ الفرنسي تمت مقاطعتهما االسبوع الماضي خالل زيارة قاما بها الى اسرائيل بعدما التقيا قادة من 

  .في دمشق" حماس"
اذا منح العالم شرعية لحماس وجعل منها شريكاً في الحوار فإن ذلك سيسيئ الى "واشارت ليفني الى انه 

  ".له، بما فيه فرنسا، في دفعها الى االمامعملية السالم التي يأمل العالم ك
كما حذر المدير العام للشؤون الخارجية االسرائيلية اهارون ابراموفيتش من اية محاولة اوروبية القامة 

من المهم ان يواصل المجتمع الدولي عزل الحركة ألنه اذا لم تكن معزولة فإننا "وقال  ".حماس"حوار مع 
اذا "واضاف المسؤول الذاعة الجيش االسرائيلي  ".سياسية مع الفلسطينيينلن نتمكن من اجراء عملية 
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حصلت حماس على شرعية دولية فإن ذلك سيمنع كل امكانية إلجراء اسرائيل مفاوضات مع 
  ".الفلسطينيين

  ٤/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  

   تراجع حظوظ حزب الليكود:استطالع .٣٢
ث اشار استطالع حـديث اجـرى الثالثـاء ان          تراجعت حظوظ حزب الليكود اليميني في االنتخابات حي       

ووفقا لالستطالع الـذي     .  مقعدا في االنتخابات التي ستجري االسبوع المقبل       ٢٤الحزب سيحصل على    
نشر في صحيفة جلوبز االقتصادية االسرائيلية، سيتمكن الليكود، الذي يتزعمه رئيس الـوزراء االسـبق               

 مقعـدا التـي تنبـأ بهـا         ٣٤ وهو ما يقل كثيرا عن       ٢٤ى  بنيامين نتنياهو، من مضاعفة عدد مقاعده ال      
  . استطالع سابق كان اجري االسبوع الماضي

ـ              مقعـدا،  ٢١ويأتي هذا التراجع لصالح حزب الوسط كاديما الذي رجح االستطالع ان يأتي تاليا لليكود ب
  .  مقعدا١٧وحزب اسرائيل بيتنا في اقصى اليمين والذي سيحصل على 

شباط الجاري، والتي تتنـافس  / عقد االنتخابات العامة في اسرائيل في العاشر من فبراير   ومن المقرر ان ت   
  .  مقعدا١٢٠البالغ عددها ) الكنيست( فيها االحزاب االسرائيلية على شغل مقاعد البرلمان االسرائيلي 

سيه تسيبي ليفني   وما زال نتنياهو، هو المرشح االوفر حظا لرئاسة الحكومة االسرائيلية، متقدما على مناف            
  . رئيسة حزب كاديما ووزيرة الخارجية الحالية، وايهود باراك رئيس حزب العمل، ووزير الدفاع الحالي

 مقعدا، االمر   ٦٨وكانت استطالعات سابقة قد رجحت ان يحصل تجمع احزاب اليمين بقيادة نتنياهو على              
  . تالذي يعطيه اغلبية مريحة تمكنه من تمرير سياساته في الكنيس

  ٤/٢/٢٠٠٩بي بي سي 
  
  التخطيط لبناء البيت األبيض األزرق اإلسرائيلي في مدينة القدس :"يديعوت" .٣٣

البيـت األبـيض األزرق     "  ورد على صفحة الغالف لصحيفة يديعوت أحرنوت عنوان         -القدس المحتلة 
رائيلي يكون   عام من التخطيط الختيار صيغة بيت ابيض إس        ١٤بعد  :" وفي سياق الخبر ورد   " اإلسرائيلي

لرئيس الوزراء وعائلته تم التوصل باألمس إلى الشكل النهائي للبيت األبيض اإلسرائيلي، والحديث يدور              
عن منطقة محددة تكون في القدس، سيكون بداخلها مكاتب من ضمنها مكتب رئـيس الـوزراء وبيـت                  

 جدرانه داعمة، والـدخول     لعائلته، وسيكون البيت األبيض مجهز بوسائل الحماية واآلمان بحيث ستكون         
والخروج منه واليه يكون من خالل مداخل سرية، وسقف البيت األبيض سيشمل حماية، وسيضم كـذلك                

  .البيت األبيض اإلسرائيلي مالجئ سرية، وزجاج مدرع وأمور أخرى عديدة
ه، والذي   كم مربع وسيتم بناء مكتب رئيس الدولة بمحاذات        ١سيقام المبنى على مساحة     : وأضافت يديعوت 

  . موظف٧٥٠سيضم 
وأوضحت يديعوت أحرنوت أنه رغم أن البيت األبيض اإلسرائيلي سيكون من أكثر األماكن التي تـشمل                
وسائل أمن وحماية، إال أنه سيكون مفتوحا أمام الزوار عدة أيام في األسـبوع تمامـا كأسـلوب البيـت                    

وسيمنح ضوء أخضر للبدء    . تقبال الزائرين األبيض في أميركا وقصر بيكنغهام في بريطانيا في مسألة اس         
في بناء البيت األبيض بعد الجلسة األولى لرئيس الوزراء القادم وستستغرق مدة البناء خمـسة سـنوات                 

 ٦٥٠ مليون دوالر، وستكون تكلفة البناء       ٢٥ووفقا لتقديرات فإن التخطيط والهندسة للمبنى كلفت الدولة         
  .التكاليف من خالل تبرعاتمليون دوالر ويرجح بأنه سيتم جمع 

رغم التكلفة  :" وعن التكاليف الباهظة التي ستدفع لبناء البيت األبيض اإلسرائيلي أشارت يديعوت أحرنوت           
 يعتقدون في الحكومة اإلسرائيلية بأن بناءه سيخفف مـن          مالباهظة لبناء البيت األبيض اإلسرائيلي إال أنه      
قـال رئـيس   " فكروا كم من األموال سـنوفر " ئيس الوزراءالمصاريف الكثيرة التي تنفق على حراسة ر      
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الربط بين البيت والمكتب سيلغي الحاجة فـي التكلـف بحراسـة            . " الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت   
قال رفيعو المستوى في الحكومـة      ". مضاعفة، كذلك لن تكون حراسة على شكل قافلة بين المباني االثنين          

  . اإلسرائيلية
 األبيض مقابل محكمة العدل العليا ووزارة الخارجية في القدس، ربما سيشكل بطاقة سـفر               وسيقام البيت 

  .لمدينة القدس بحيث ستعقد فيه طقوس عديدة
  ٤/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  ردا على اغالق مكتبها في الدوحة" الجزيرة" تعاقب قناة "اسرائيل" .٣٤

 تنوي عرقلة عمل قناة الجزيرة الفـضائية        اعلن مسؤول اسرائيلي ان تل ابيب     :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
  .القطرية على اراضيها بعد قرار قطر اغالق مكتب مكتب التمثيل التجاري االسرائيلي في الدوحة

قطر هي التي وضعت العراقيل بقطعها عالقاتهـا مـع          "وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان         
 التي تشرف على قناة الجزيرة على تجـاوز المـشاكل         ليس هناك اي داع لمساعدة هذه االمارة      . اسرائيل

  ".التي اوجدتها بنفسها
على سبيل المثال اصعب بكثير على مواطن قطري او اجنبي يعمل لصالح الجزيرة             "واوضح انه سيكون    

كذلك ال ننوي   "واضاف  ". الحصول على تأشيرة دخول للمجيء والعمل في اسرائيل او في الضفة الغربية           
ولئك الذين سيحاولون االلتفاف على العوائق عبر التوجه الى سفارات اسرائيل في امـاكن              تسهيل عمل ا  

 كانون الثاني اغالق المكتب التجـاري االسـرائيلي فـي           ١٨وكانت قطر قررت في      ".اخرى في العالم  
  .الدوحة ردا على العدوان االسرائيلي المدمر على غزة 

  ٤/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  يفتتح اربعة متاجر متخصصة في بيع األلبسة الفاخرة في دبي طرفمتإسرائيلي ملياردير  .٣٥

على االنترنت، باللغة االنكليزية انه     ' يديعوت احرونوت 'افاد موقع صحيفة    :   زهير اندراوس   -الناصرة  
 المتخصصة في   MLالول مرة سيفتتح متجرا لاللبسة في ابوظبي، وتابع الموقع قائال ان شركة االلبسة              

 من الحجم الكبير حصلت على تصريح من السلطات ذات الصلة بافتتاح اربعة متاجر في دبي                بيع االلبسة 
لهذه االلبسة، ولفت الى ان هذه هي المرة االولى الذي تتم فيها اقامة متجر اسرائيلي في دبي، واضـاف                   

فـي نفـس    الموقع ان الشركة التي يملكها ليف ليفاييف، قد وقّعت على اتفاق مع شركة فرنسية، تختص                
المجال، الفتتاح المتاجر والنشر عنها في دبي، التي قامت من ناحيتها بتوقيع عقد مع احد رجال االعمال                 
من دبي، وهو من االسرة المالكة في االمارة، وزاد الموقع قائال ان افتتاح المتاجر االربعة هو المرحلـة                  

ة في دبي، واشار الموقع االسرائيلي الى ان        االولى من افتتاح المتاجر في اكبر وافخر المجمعات التجاري        
تكاليف افتتاح المتاجر االربعة كلف المستثمرين االسرائيليين والفرنسيين مبلغ مليـون ونـصف مليـون               

  .دوالر امريكي
  ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

 
   إسرائيلي يلغي زيارة لبريطانيا مخافة اعتقاله بجرائم غزةضابط .٣٦

ى ضابط مسؤول في جيش االحتالل اإلسرائيلي زيارة لبريطانيا تتضمن  ألغ:  محمد بشير جابي-جدة 
. إلقاء سلسلة من المحاضرات خوفا من اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة مؤخرا 

إلى أن العقيد جيفا راب كان ينوي شرح الموقف اإلسرائيلي " جيروزاليم بوست " وأشارت صحيفة 
خالل الحرب وتفنيد ما تناقلته وسائل اإلعالم الغربية بصورة عامة ووجهة نطره حول ما حدث 

  .والبريطانية بصورة خاصة عن العدوان على فلسطينيي غزة
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وأكدت الصحيفة أن منظمات بريطانية مؤيدة للفلسطينيين نظمت مظاهرات احتجاجية حاشدة أمام مكاتب 
، لقي العقيد اإلسرائيلي إحدى محاضراته اتحاد الطالب اليهود وسط لندن حيث كان من المفروض أن ي

  .موضحة أن المتظاهرين سدوا جميع المنافذ المؤدية إلى المكاتب واتصلوا بالشرطة العتقاله
  ٤/٢/٢٠٠٩عكاظ، 

  
   خالل الشهر الماضي في الضفة وغزة قتيالً في أحداث داخلية٣١: "هيئة حقوقية" .٣٧

 ٣١ان  ستقلة لحقوق االنسان في بيان صادر عنها امس قالت الهيئة الفلسطينية الم: رويترز–رام اهللا 
فلسطينيا قتلوا خالل شهر كانون االول الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد منهم على خلفيات 

  .ة واخرين في ظروف غامضةيسياسية وعائل
ة من بينها  حالة وفاة خالل شهر كانون الثاني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطيني١٣  الهيئةورصدت

 حالة ٢٢ حاالت وفاة على خلفية شجارات أو شجارات عائلية و٥حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة و
  . حاالت وفاة نتيجة الضرب المبرح٣وفاة نتيجة فوضى السالح من قبل ملثمين و

ية حيث شارت الهيئة الى استمرار حاالت تعذيب المعتقلين لدى االجهزة االمنية سواء في الضفة الغربأو
االجهزة االمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح او االجهزة االمنية التابعة 

  .للحكومة المقالة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس االسالمية
  ٤/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

 
  في القدسبسبب الحفريات اإلسرائيليةمهددة باالنهيار  عشرات المنازل ":مركز القدس" .٣٨

حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، من انهيار عشرات العقارات والمنازل : القدس
 القدس وبلدة سلوان إلى الجنوب من القدس المحتلة، بفعل الحفريات فيالفلسطينية في البلدة القديمة 

رة الواسعة المحطة بالمسجد اإلسرائيلية المتواصلة أسفل هذه العقارات وفي محيطها، وخاصة في الدائ
  .األقصى

وأضاف أن عشرات العقارات على امتداد مسار هذه الحفريات مهددة باالنهيار وبعضها أصابته 
التصدعات والتشققات ما يجعلها غير مالئمة للسكن، وقد تنهار ما لم تتوقف الحفريات اإلسرائيلية في 

  .أسفلها، وفي محيطها
 بؤرة استيطانية منتشرة في البلدة القديمة ٧٠ير إلى أن هناك أكثر من وفي بلدة سلوان، أشار التقر

وتحيط جميعها بالمسجد األقصى وقريبة منه، وترتبط ببعضها البعض بشبكة أخرى من األنفاق تمر 
  .غالبيتها أسفل عشرات عقارات ومساكن المواطنين، حيث سجلت تصدعات وتشققات في العديد منها

   ٤/٢/٢٠٠٩، قدس برس
  
   مفقود خالل حرب غزة١٠٠ أسيرا و٢٥٠": الحركة الشعبية لنصرة األسرى" .٣٩

أكد الباحث نشأت الوحيدي منسق الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية أن كل المؤشرات 
 أسير خاصة وأن هناك كما تقول بعض المصادر ٢٥٠تفيد بأن عدد األسرى الفلسطينيين أكثر من 

 مفقود فلسطيني لم يعرف مصيرهم بعد  جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ١٠٠ اإلعالمية قرابة
.  

٤/١/٢٠٠٩  
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  حملة اعتقاالت واسعة في الضفةاالحتالل يشن  .٤٠
قالت مصادر فلسطينية إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل فجر أمس عددا من الفلسطينيين :  د ب أ-الخليل 

  .ليل في جنوب الضفة الغربيةاثر مداهمته بلدة بني نعيم ومدينة الخ
مئات الفلسطينيين محتجزين دون ، ليبقي على  أغلق حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربيةكما

  .أن يسمح لهم باجتياز الحاجز
  ٤/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
   ترسم صورة حية للتجارة عبر األنفاق في قطاع غزة"الفاينانشيال تايمز" .٤١

ترسم صحيفة الفاينانشيال تايمز صورة حية للتجارة عبر األنفـاق فـي            : بي بي سي  - مها الريشة    -لندن
قطاع غزة في مدينة رفح الفلسطينية بالشاب محمد الذي يملك وأسرته أحد أكبر األنفاق التي تمتـد بـين                   

 منذ فرض الحصار تهريب كل شيئ عبر النفق من          وتقول الصحيفة أنه   . رفح الفلسطينية ورفح المصرية   
جبنة وفوط األطفال إلى الحواسب الشخصية، حتى الثالجات الكبيرة تمرعبر النفق الذي يبلـغ طولـه                ال

وتعرض الصحيفة التسعيرة التي فرضها أصحاب النفق فهـم يتقاضـون            .  مترا ٢٧ مترا وعمقه    ١٩٠
 دوالر  ١٠٠تمريـر شـاه يكلـف       .  آالف دوالر للطن   ٥ كيلوجراما، و  ٤٠ دوالرا عن كل حمولة      ٢٠٠
 دوالر بينمـا طلـب      ٦٠٠ويمكن توصيل الدراجة اآللية الصينية عبر النفق بــ           . بقرة ضعف ذلك  وال

 آالف دوالر بالتمام والكمـال،      ٧، ودفع كل منهما     "مفككتين إلى أجزاء  "زبونان نقل سيارتي بي إم دبليو       
ف الفاينانشيال وتضي . ويصر محمد على أن السيارتين عملتا بشكل جيد بعد تجميعهما كما تقول الصحيفة

 . تايمز أن نفق محمد قد تضرر بسبب الغارات الجوية ثالث مرات ليتم إعادة بنائه ثانية في كـل مـرة  
وتشير الصحيفة إلى أن بناء األنفاق يخلق فرص عمل ألناس يعانون من البطالة الشديدة حيـث يحـصل        

  .  دوالر مقابل كل متر يحفره١٠٠العامل على 
ة محمد تشعر بالمنافسة الشديدة بعد انتشار هذه األنفاق، فقبل عام لم يكن هنـاك               وتقول الصحيفة إن أسر   

وتقول الـصحيفة إن أصـحاب األنفـاق ال يعـانون أي      . ١٥٠سوى عشرة أنفاق أما اآلن فهناك نحو 
صعوبات من الجانب المصري حيث هناك شركاء يشرفون على العمليات ويتقاسمون األرباح بالنـصف،          

نحن نرشي المسؤولين المصريين، في هذه األيام يطلبون ألفـي جنيـه مـصري              "د قوله   وتنقل عن محم  
  ". شهريا، ويقولون لنا تستطيعون تهريب أي شيئ فقط ال تدعونا نراكم

  ٤/٢/٢٠٠٩بي بي سي 
 
   في غزة مدرسة الى مالجئ١٨ مدرسة وتحول ٣٧تدمير ": سوشييتد برسأ" .٤٢

 مدرسة أخـرى الـى      ١٨ مدرسة ابتدائية وثانوية وتحول      ٣٧ر  تدمي أنه تم     تقرير لألسوشييتد برس   اورد
  . مالجئ أصبح التعليم في غزة عملية شاقة

تقول إسرائيل إن الهجمات على المدارس قد استهدفت مسلحين ومختبرات للـسالح، ولكـن الـسلطات             و
ى بعض أفضل   التعليمية في غزة تقول ان إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعاءاتها، وتضيف ان الهجمات عل              

  . مؤسساتها كانت بمثابة ضربة للجهود الرامية لتطوير التعليم في تلك المنطقة الفقيرة
   ٣/٢/٢٠٠٩بي بي سي                                                                              

  
  تعزية ذويهم من االحتالل يحرم أسرى غزة  .٤٣

محامي نادي األسير أن إدارة سجن هدريم حرمت أسرى القطاع ممن أفاد  : أمين أبو وردة-نابلس 
  . من االتصال بأسرهم وتعزيتهمالحرب على غزةاستشهد أقاربهم خالل 

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
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  تلوث المياه الجوفية في غزة ينذر بكارثة شاملة .٤٤

بسبب " سانية حادةكارثة إن"امس من  حذر منذر شبالق مدير عام مصلحة مياه الساحل في غزة : أ ب د
نحذر من أن كارثة مائية قد تضرب قطاع غزة خالل  ":تلوث المياه الجوفية في قطاع غزة، وقال

  ".في غاية الخطورة"، مضيفا أن األمر "العامين المقبلين بسبب تلوث الخزان الجوفي للمياه في القطاع
ستخدام اآلدمي وللشرب والباقي هي  في المائة فقط من الخزان الجوفي بالقطاع صالحة لال١٠"وذكر أن 

أزمة "ونبه إلى أن  ".مياه مالحة بها نسب عالية من النيترات المرتفعة والتي تسبب العديد من األمراض
مائية خانقة أو كارثة مائية ستضرب غزة ولن تبقى قطرة مياه صالحة للشرب وذلك ضمن المعايير 

  ". الفلسطينية وليس منظمة الصحة العالمية
  ٤/٢/٢٠٠٩ليج، الخ

  
  وباماأردن عند تصفية القضية الفلسطينية على حساب األلساس أ  ال:سفير أمريكا في عمان .٤٥

 في االونة يتردد روبرت ستيفن بيكروفت فيما ، السفير االمريكي في عمانقال:  هال العدوان- عمان
ة الغربية باالردن وقطاع االخيرة عن تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة االردنية والحاق الضف

ساس عند هذه االدارة الجديدة في البيت أان االمر برمته غير قابل للنقاش وليس له " ،غزة بمصر
االبيض والتي ترى االردن شريكا في االنخراط في عملية السالم واستغالل الفرصة المتاحة النهاء 

لسطينية مستقلة تعيش بامن وسالم مع الصراع العربي االسرائيلي في القريب العاجل واقامة دولة ف
  . ضمن اطار زمني قريب"اسرائيل"
اشار الى ان الواليات المتحدة حريصة على دعم الفلسطينيين في قطاع غزة حيث قدمت ما يقارب و

مليون دوالر مساعدة للفلسطينيين جراء االعتداءات االسرائيلية االخيرة التي الحقت الدمار بالقطاع ٢٠
 ١٢٠ لسان السيناتور ميتشل اضافة الى اربعين مليون دينار قبل فترة وجيزة وتخصيص كما جاء على

مليون دينار لالجئين الفلسطينيين في تشرين اول الماضي اال انه لم يخف ان تلك المساعدات ستتم من 
  .خالل منظمات وجهات غير حكومية وليس من خالل أي جهة أخرى

  ٤/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 
  
   رفح معبرعبراالردنيين  ادخال وفد الممرضين مصر ترفض .٤٦

منعت السلطات المصرية أمس وفد إتحاد الممرضين األردنيين من دخول قطاع غزة، رغم : عمان
حصول الوفد على موافقة من السفارة األردنية في القاهرة، وال يزال الوفد عالقا في مدينة العريش 

  .دخول الوفد الى القطاعبإنتظار صدور موافقة من السلطات المصرية ل
  ٤/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

 
 مرفوض ويصب في خدمة المآرب العدوانية ضد فلسطين   حماستجاهعباس كالم : الحص .٤٧

ان ،  في اجتماعها األسبوعي برئاسة الدكتور سليم الحص"األمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية"اعتبرت 
حركة حماس وحركة :  بين الطرفين الفلسطينيين األساسييناالنقسام المشؤوم ما زال يسيطر على العالقة

فتح، وأن هذا الواقع يستمر على الرغم من إدراك الجميع، من فلسطينيين وعرب، أنه بات يشكل خطراً 
ليس بيننا من يصدق أن الفلسطينيين باتوا أعداء أنفسهم وقضيتهم، وهم و. على وحدة الشعب الفلسطيني

زاعهم فيما بينهم عن خدمة أهداف أعدائهم وأعداء األمة العربية، أي الحركة ال يتورعون في إدارة ن
 .الصهيونية ومن ورائها الدولة العظمى أميركا
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ووصف المنبر كالم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يخاطب به حركة حماس بأنه مرفوض 
بر في الوقت نفسه ان تجاهل حماس واعت. وأنه يصب في خدمة المآرب العدوانية ضد فلسطين وشعبها
داعيا الى ان تكون المنظمة بعد تصحيح . لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس في محله كما ليس في وقته

 . اوضاعها الحاضنة الجامعة العاملة بمنهجية على توحيد الموقف الفلسطيني
 ٤/٢/٢٠٠٩السفير، 

 
  "عيباً على العرب"بر االنقسام وغول يعت"... إسرائيل"أردوغان يكرر انتقاداته لـ  .٤٨

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أمس،، :  وكاالت-  حسني محلي - أنقرة، الرياض 
، نبذ معاداة السامية كليا في )منبثق عن التيار اإلسالمي(متحدثا لكتلة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم 
وأكد اردوغان ان . عد المحرقة اإلسرائيلية في قطاع غزةبالده، سعيا منه لتهدئة مخاوف يهود تركيا ب

انتقاداته للعدوان على غزة لم تستهدف الشعب اليهودي بل سياسات القادة اإلسرائيليين واالستخدام غير 
وكشف رئيس الوزراء التركي أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، اتصل به . المتكافئ للقوة

إذا جاء الطلب من األطراف "وقال . االستمرار بأداء دور الوسيط في الشرق األوسطاالثنين وطلب إليه 
فنحن ال نوجه . لن يمنعنا من قول الحقيقة"وشدد على أن دور الوسيط ". فسندعم مجدداً هذه المهمة

وقال ادروغان إنه يجب على ". وحدها بل للجانبين بمن فيهما حركة حماس" إسرائيل"انتقاداتنا إلى 
لدبلوماسيين عدم اعتماد الدبلوماسية الهادئة عندما تتعرض الكرامة والمصالح الوطنية الى الخطر، ا

شرف "ووصف رد فعله في دافوس بأنه . معتبراً أن تركيا صارت بعد حادثة دافوس ضمير اإلنسانية
عليها أن " وقال "إسرائيل"وذكر بعالقات بالده مع . لكل المدافعين عن العدالة من ملبورن الى تورونتو

، وأضاف أن تركيا ستتحمل مسؤولياتها في المنطقة من أجل الحق وإلى جانب "تعي جيدا مع من تتحدث
  .المظلومين ضد الظالمين كما جرى في غزة

من جهته، أكد الرئيس التركي عبداهللا غول تأكيده رفض معاداة السامية، وقال في تصريحات 
يجب أال يكون لدينا انطباعات سلبية ضد "توجهاً إلى السعودية، للصحافيين، قبل مغادرته المطار م

واعتبر غول أن الخالف بين ". تختلف عن مواطنينا اليهود" إسرائيل""في تركيا، مضيفاً أن " اليهود
عيب على "حركتي حماس وفتح، وعدم اتفاق الدول العربية على الحد األدنى من المصالح المشتركة 

ترام أسس ومبادئ الديمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني الذي يعرف مصلحته أكثر ، مطالباً باح"العرب
وذكر غول باستضافة حكومته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في . من اآلخرين

وقال إن الذين اعترضوا آنذاك على هذه .  بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية٢٠٠٦شباط / فبراير
وتطرق غول . وإشراكها في المسيرة السياسية" حماس"حدثون اليوم عن ضرورة الحوار مع الزيارة يت

إلى العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، وعبر عن قلقه من التوتر في المنطقة ودعا الجميع لالستعجال 
. في تطبيق شروط وقف إطالق النار والتهدئة وفي مقدمتها إنهاء الحصار وفتح جميع معابر غزة

ورفض غول تقارير تتحدث عن استبعاد تركيا من معادالت المنطقة بسبب موقفها الرافض للعدوان 
وتصدي أردوغان للرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز في دافوس، وقال إن ما تسعى إليه أنقرة هو تحقيق 

  .األمن واالستقرار والسالم في المنطقة
  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
 جهود تحقيق الوحدة الفلسطينية والسالم العادل والشامل تركية تبحث -قمة سعودية  .٤٩

بحث خادم الحرمين الشريفين  عبد اهللا بن عبد العزيز، والرئيس التركي عبد اهللا غل، مجمل : الرياض
األحداث في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وما خلفه العدوان اإلسرائيلي على قطاع 

 في األرواح والممتلكات، وضرورة تكثيف الجهود الدولية إليقاف االعتداءات غزة من خسائر فادحة
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اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وجهود البلدين في العمل على تحقيق السالم العادل 
وتطرقت جولة المباحثات . والشامل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

رسمية خالل االجتماع الذي عقده الجانبان، مساء أمس، إلى الجهود العربية واإلسالمية لتحقيق الوحدة ال
 . الفلسطينية وأهمية الوصول إلى هذا الهدف

  ٤/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  المحادثات مع وفد حماس مستمرة وتوقع الرد النهائي على عرض التهدئة اليوم: القاهرة .٥٠

أجرى وفد من حركة حماس، أمس، محادثات مع رئيس االستخبارات : حسيني جيهان ال- القاهرة 
المصرية عمر سليمان تناولت موقف الحركة من الملفات المطروحة في المبادرة المصرية لتثبيت التهدئة 

وقال مصدر مصري، . في غزة، وتوقعت مصادر في القاهرة ان يقدم الوفد اليوم رداً نهائياً على المبادرة
 فيه، ان اللقاء مع وفد حماس تناول اتفاق التهدئة وتشغيل المعابر وقضية اإلعمار، إضافة الى موثوق

. عقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي ستدعو اليه مصر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري
. ان تعلنه مصر غداًونفى ان يكون الوفد أبلغ مصر الرد النهائي للحركة على اتفاق التهدئة الذي ينتظر 

قرار اغالق معبر رفح "وعن قرار مصر اغالق معبر رفح غداً تزامناً مع اعالن اتفاق التهدئة، قال ان 
كان مفتوحاً طوال "، مشيراً الى ان المعبر "في الخامس من الشهر الجاري تم اتخاذه منذ أكثر من اسبوع
، "قم طبية واعالمية ومساعدات ومواد أساسيةالفترة السابقة التي واكبت الحرب في غزة إلدخال طوا

موضحاً ان الهالل األحمر المصري كان يشرف على عبور السلع والمواد االساسية والطبية كافة الى 
الوضع اختلف حالياً وال يمكن ان يظل المعبر مفتوحاً من دون "لكنه شدد على ان . غزة لضمان وصولها

حتى التوصل الى صياغة محددة لتشغيل معبر رفح، سيفتح فقط "انه ، الفتاً الى "وجود آليات تضبط عمله
  ".في الظروف االستثنائية المتعلقة بعبور الجرحى والمصابين والحاالت االنسانية

  ٤/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
 "إسرائيل"خبراء مصريون يطالبون بمحاكمة مجرمي الحرب في  .٥١

ضرورة رفع دعاوى قضائية لمحاكمة مجرمي دعا خبراء قانون فى مصر، الى :  أميرة حمدي-القاهرة 
. الحرب االسرائيليين على جرائم االبادة التى ارتكبوها فى عدوانهم ضد الشعب الفلسطينى فى غزة

واعرب الخبراء عن اسفهم الن كل مجرمي الحرب اإلسرائيليين وفى مقدمتهم باراك واولمرت وليفنى 
وقالوا ان آلة الحرب الصهيونية . األمريكي" الفيتو"وبيريز طلقاء ال يستطيع أحد محاسبتهم بفعل 

استخدمت القنابل العنقودية والفوسفورية المحرمة دوليا بجانب قتل المدنيين واالطفال والنساء والشيوخ 
  .باالضافة الى قصف المستشفيات وسيارات االسعاف واالطباء والمسعفين والصحفيين وغيرهم
 ٤/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  ال خيار أمام عباس والقاهرة إال الحوار مع حماس: ريإعالمي مص .٥٢

في القضاء على حركة المقاومة اإلسالمية " إسرائيل"كشف مصدر إعالمي مصري، أن فشل : القاهرة
حماس واإلطاحة بحكمها في غزة، ودخول تركيا كطرف أساسي في الملف الفلسطيني، قد غير كثيرا من 

ية، ولم يعد هنالك من بد ال للرئيس محمود عباس المنتهية واليته وال أوراق اللعبة في الساحة الفلسطين
أو لجهة " إسرائيل"للقاهرة أن تتجاهل فيها مواقف حركة المقاومة اإلسالمية حماس، إن لجهة التهدئة مع 

  قدس "ونفى الكاتب واإلعالمي المصري سليم عزوز، في تصريحات خاصة لـ . المصالحة الوطنية
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، وأشار إلى أن المشكلة األساسية تكمن "إسرائيل"عراقيل كبرى في التهدئة بين حماس و، وجود "برس
     .في فتح المعابر المتصلة بالمصالحة

  ٣/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
      قضائيا " إسرائيل"خبير بالقانون الدولي يؤكد إمكانية مالحقة  .٥٣

د الحسين شعبان، إن مصادقة السلطة قال الخبير في القانون الدولي الدكتور عب:  محمد العلي-الدوحة 
حكومة أمر "الفلسطينية على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ستتيح لها بوصفها 

مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في قطاع " واقع
مع الجزيرة نت، إن إمكانية مالحقة المسؤولين اإلسرائيليين أمام وقال، في حوار . غزة والضفة الغربية

المحاكم الوطنية األوروبية تبقى قائمة رغم الضغوط التي تمارسها تل أبيب حاليا على إسبانيا ونجاحها 
في تغيير قانون االختصاص العالمي المتعلق بجرائم الحرب قبل عامين في بلجيكا لوقف مالحقة أرييل 

وحدد شعبان، وهو مفكر عراقي، خمس خيارات ". ستبقى منافذ وثغرات يمكن النفاذ منها"ال وق. شارون
لمالحقة المسؤولين اإلسرائيليين مدنيين وعسكريين أمام القضاء الدولي مشيرا إلى أن األمر يقتضي أيضا 

 الجرائم ال تسقط على المستوى العالمي باعتبار أن" وعملية طويلة األمد"تعديالت في القوانين المحلية 
  .بالتقادم

  ٣/٢/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
   فبراير٥مصر ودول أجنبية طالبت أطقم اإلغاثة التابعة لها بالعودة إلى رفح قبل  .٥٤

ضربة " إسرائيل"توقع الدكتور أشرف عبد الغفار، أمين عام نقابة األطباء، أن تشن : سامي بلتاجي
 الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أجبرت كل عسكرية جديدة لقطاع غزة في الخامس من فبراير

أطقم اإلغاثة التي تعبر من معبر رفح لغزة على كتابة إقرار بالعودة لرفح مرةً أخرى قبل الخامس من 
وقال عبد الغفار، في مؤتمر صحفي عقده بدار الحكمة، إن . فبراير الجاري دون توضيح ألسباب ذلك

يضاً كل رعاياها وأفراد المنظمات الدولية للعودة من القطاع قبل نفس جميع الدول األجنبية طالبت أ
  .ستوجه ضربة وشيكة لغزة" إسرائيل"الموعد، بما يوحي بان 

  ٣/٢/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 
 
  أنباء عن االقتراب من إعالن التهدئة وانطالق الحوار الوطني الفلسطيني: إعالمي مصري .٥٥

مختص بالشؤون الفلسطينية ابراهيم الدراوي، في تصريحات خاصة أكد اإلعالمي المصري ال: القاهرة
، أن اجتماعات وفد حركة المقاومة اإلسالمية حماس مع المسؤولين المصريين قد انتهت، "قدس برس"لـ 

وأن أجواء من االيجابية تخيم على نتائج هذه االجتماعات إن بشأن التهدئة أو بشأن المصالحة الوطنية 
 أن حماس مصممة على ضرورة أن يشمل أي اتفاق للتهدئة ضمانات لفك الحصار وفتح وأكد. واإلعمار

المعابر بما في ذلك معبر رفح، وأنها تشدد على أولوية ملف إعادة اإلعمار ومعالجة عواقب الحرب 
اإلسرائيلية على غزة، وأشار إلى أن امكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في موعد الخامس من 

  .فبراير الجاري الذي تحدثت عنه القاهرة أصبح ممكنا، كما قال/ شباط
  ٣/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  مؤتمر دولي في الدوحة لتفعيل الحق الفلسطيني .٥٦

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية في الدوحة المؤتمر الدولي : الدوحة
ويهدف المؤتمر إلى تأسيس .  فبراير الحالي٢٤ إلى ٢٢ من لتفعيل الحق الفلسطيني وذلك خالل الفترة
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إطار تنسيق دولي بين المنظمات العاملة في المجاالت ذات الصلة من اجل التعريف دولياً بالحقوق 
  .الفلسطينية المشروعة التي تضمنها الشرعية الدولية

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  "إسرائيل "تعتزم تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى" كفاية" .٥٧

محاميي الحركة يعكفون على دراسة ضم قضية "قال المنسق المساعد بالحركة جورج اسحق ان : وكاالت
تصدير الغاز إلى الدعاوى التي تمت إقامتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة اإلسرائيليين 

ن لوجود صلة وثيقة بينهما حيث سنضم القضيتي"وتابع ". على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة
  ". الغاز المصري في ضرب المدنيين في غزة" إسرائيل"تستخدم 

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
   عماني على المصالحة الفلسطينية وإقامة حكومة وحدة-تأكيد سوري  .٥٨

اعلن ناطق رئاسي سوري، ان الرئيس بشار االسد بحث مع وزير الشؤون الخارجية العماني : دمشق
 العربية وآفاق تطويرها بما يخدم التضامن -العالقات العربية "ن علوي، خالل لقائهما امس، في يوسف ب
ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية واقامة حكومة وحدة "، وان اللقاء تضمن التأكيد على "العربي
  ". وطنية

  ٤/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
 ر المزيد من األنفاقالسلطات المصرية تكثف إجراءاتها لمنع التهريب وتفج: رفح .٥٩

فجرت السلطات المصرية المزيد من أنفاق التهريب بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل : محمد الجمل
وواصلت قوات األمن المصرية نشر العشرات من . بين قطاع غزة واألراضي المصرية، أمس

  .عناصرها على طول الشريط الحدودي الفاصل بين األراضي المصرية والفلسطينية
  ٤/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  
      من دخول غزة مقدمي برامج في قناة الجزيرةالسلطات المصرية تواصل منع  .٦٠

منعت السلطات المصرية لليوم الرابع علي التوالي الزميلين أحمد منصور وغسان بن جدو، مقدمي 
. بررات لقرار المنعالبرامج في قناة الجزيرة، من الدخول إلي قطاع غزة عبر معبر رفح، دون تقديم م

ويأتي قرار المنع رغم سماح تلك السلطات بدخول عشرات من الصحفيين الغربيين الذين يمثلون وسائل 
  .إعالم مختلفة

  ٣/٢/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  مسيرة في الخرطوم تأييدا لموقف اردوغان من القضية الفلسطينية .٦١

 الفلسطينية وجدد، خالل مخاطبته أمس مسيرة أكد السفير التركي بالخرطوم دعم بالده للقضية: الخرطوم
. التأييد التي احتشدت أمام السفارة، دعماً لموقف رئيس الوزراء التركي أردوغان تجاه قضية فلسطين

وسلم طالب الخرطوم السفير التركي مذكرة عبروا فيها عن امتنانهم للموقف التركي، وطالبوا بمقاطعة 
  .قافياًسياسياً واقتصادياً وث" اسرائيل"

  ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
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   من غزة وقف إطالق الصواريخب  وتطالبشروط الحوار مع حماس تكرر كلينتونهيالري  .٦٢
 قالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، أمس، إن الواليات المتحدة تسعى للعمل مع              :رويترز

ه اتفاق تسبقه مفاوضات ينهي الصراع بين       في المنطقة للمساعدة على إحراز تقدم باتجا      " جميع األطراف "
أن تلبي  " حماس"ولكنها كررت مطلب الواليات المتحدة وحلفائها بأن على حركة          . والفلسطينيين" إسرائيل"

وعليهـا االلتـزام    " إسـرائيل "أن تنبذ العنف واالعتـراف ب     "وأضافت أن على الحركة     . شروطا محددة 
ا النظر إلى المستقبل لمعرفة ما إذا كانت هناك تغيرات سـتجريها            ال يمكنن "وتابعت  ". باالتفاقات المبرمة 

  ".حماس من شأنها تلبية مطالبنا، ولكن كما تعلمون سيكون هذا بالتأكيد النهج الذي يتعين عليهم اتباعه
وأشارت إلى أن الواليات المتحـدة تريـد        . وجددت مطالبتها بضرورة وقف إطالق الصواريخ من غزة       

  .امة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزةالمساعدة على إق
  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 

 
  حل الدولتين مازال ممكنا اذا كنا مصرين على التعامل معها بجدية كأوباما: بلير .٦٣

وني بلير أن ترأى رئيس وزراء بريطانيا السابق ومبعوث اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط 
إذا كنا مصرين، كما الرئيس اوباما، "لمبني على الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية ال يزال ممكناً الحل ا

يعني ان المفاوضات بين اسرائيل وسوريا، "، مضيفاً ان تحقيق ذلك "على التعامل مع هذه القضية بجدية
 . "واسرائيل ولبنان لن تكون بعيدة، األمر الذي سيغير المنطقة والعالم

سيكون أفضل تعبير "ان حل هذه القضية : وبعدما اشار بلير الى ان للقضية الفلسطينية أبعاداً دولية، قال
، وأضاف ان "العدالة واإلنصاف"ودعا الى تعاون بين الغرب والعالم العربي مبني على . "عن التعايش

 "سطينيين، كما نهتم بأمن اسرائيليقولون إننا ال نتبع سياسة متوازنة، وإننا ال نهتم بمعاناة الفل"العرب 
 . "علينا ان نهتم باالثنين، ويجب ان تكون هناك شراكة معهما وعدالة وليس طغيان السياسة": وتابع

 ٤/٢/٢٠٠٩السفير، 
  
  غزةبمدعي عام الجنائية الدولية يطرح تساؤالت حول وجود شرعي لدولة فلسطينية  .٦٤

جنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امس انه سـيطرح         اعلن المدعي العام للمحكمة ال    : ا ف ب   -الهاي
تساؤالت حول الوجود الشرعي لدولة فلسطينية، الخطوة االولى نحو فتح تحقيق محتمل حـول ارتكـاب                

  .اسرائيل جرائم في غزة اثناء هجومها الدامي االخير على القطاع
نه قبل فتح تحقيق يجب تحديد مـا اذا         وقال مورينو اوكامبو خالل لقاء مع الصحافة االجنبية في الهاي ا          

  .كانت السلطة الفلسطينية قادرة قانونا على قبول تحكيم المحكمة
طلب السلطة الفلسطينية التحقيق في جرائم الحرب المفترضة        ) الدولي(واوضح انه سيدرس طبقا للقانون      

لتي انشأت المحكمة تنص    واتفاقات روما ا  . التي ارتكبتها اسرائيل خالل هجومها الدامي على قطاع غزة        
وتساءل مورينو اوكامبو ايـن الدولـة فـي         . على ان وحدها الدولة قادرة على قبول تحكيم هذه المحكمة         

  . غزة؟
  ٤/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

 
 برنامج الغذاء العالمي يسعى لطرح رؤية إلدارة المساعدات المقدمة إلى غزة  .٦٥

سم برنامج الغذاء العالمي رشيد جعفر أن البرنامج كشف المتحدث الرسمي با:  محمد زرير-القاهرة 
. يسعى إلى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي دعت إليه القاهرة مطلع شهر مارس المقبل

أن يؤثر الخالف بين حركتي فتح وحماس حول المساعدات ) العرب(واستبعد رشيد في تصريحات لـ
البرنامج يعد منظمة إنسانية بحتة همها األول إيصال على أنشطة البرنامج داخل قطاع غزة، ألن 
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المعونات الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها، موضحا أن برنامج الغذاء العالمي يتعاون مع كل من 
وزارة الشؤون اإلنسانية في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة وال تتدخل في الصراعات السياسية، 

 .احترام كبير على الساحة الدولية في مختلف دول العالمولهذا فإنه يحظى بمكانة و
وأقر المتحدث بأن جهود برنامج الغذاء العالمي تأثر بصورة كبيرة نتيجة إغالق المعابر المؤدية لقطاع 

تحركات البرنامج كانت مقيدة جدا بالنسبة إلدخال «غزة خالل العدوان اإلسرائيلي األخير عليه، وقال إن 
 شاحنة محملة بنحو ٣٧، مشيرا إلى بقاء »ة إلى غزة مما أدى إلى إبطاء عملية اإلغاثةشاحنات األغذي

 أطنان من األغذية انتظرت أليام أمام المعابر تنتظر الدخول إلى القطاع، إال أنه أكد نجاح ١١١٠
البرنامج في تجاوز العديد من العوائق التي اعترضت جهوده، وتمكن من إيصال حصص غذائية تقدر 

 آالف طن كانت بالمخازن في ٤ آالف طن من األغذية إلى القطاع وتوزيع ما يقدر بنحو ٥نحو ب
 . فلسطيني في غزة لمدة شهرين٥٠٠ ألفا و٢١٧القطاع، وهي كمية تكفي نحو 

  ٤/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
   يرفضون تفريغ سفينة إسرائيلية في الجتوب االفريقيناعمال ميناء ديرب .٦٦

التي ستصل إلى الميناء يـوم      " اإلسرائيلية"فريقي مقاطعة السفينة    اإل الجنوب    في نايربأعلن عمال ميناء د   
األحد المقبل واالمتناع عن تفريغها، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضاً لـساسة                

  .الفصل العنصري لدولة االحتالل
 الميناء وأثنى عليه، كما أثنى على موقـف         وقد أعلن اتحاد العمال في جنوب إفريقيا دعمه لموقف عمال         

القوى العمالية في جميع أنحاء العالم التي نددت بالعدوان على غزة وممارسات االحـتالل العنـصرية،                
  .واعتبرت ذلك رسالة للراعي األمريكي الداعم للعدوان

  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  مالمح الدور المصري في جريمة غزة .٦٧

ونية والمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان بالبحث           تنهمك األوساط القان  : الجمل
. سعياً وراء تقديم الزعماء اإلسرائيليين وبعض الضباط والجنود اإلسرائيليين للمحكمة الجنائيـة الدوليـة             

ئيلي ولكن، ما كان مفاجئاً، تمثل في أن تحليل المسؤولية عن الجرائم لم يكن على عاتق الجانب اإلسـرا                 
وحده وإنما على عاتق الجانب المصري كذلك، لجهة إسهام القاهرة في ارتكاب جريمة العقاب الجمـاعي                

  .ضد سكان القطاع
  :ماذا تقول الحيثيات والقرائن اإلجرامية* 

  :تشير المعلومات وبالحيثيات التي تم تجميعها بواسطة الجهات القانونية إلى حدوث اآلتي
  .م من األطفال شخصاً ثلثه١٣٣٤مقتل • 
  . شخصاً ثلثهم من األطفال٥٤٥٠جرح • 
  . ألفاً بال مأوى٥٠ ألف شخص، منهم ١٠٠نزوح • 
  . منزل٤١٠٠تدمير • 
  . ألف منزل وبناء١٧تخريب • 
  . مؤسسة تعليمية٢٩تدمير • 
  . مسجدا٩٢ًتدمير • 
  . محل تجاري ومعمل ومنشأة١٥٠٠تدمير • 
  . سيارة إسعاف٢٠تدمير • 
  . من األراضي الزراعية%٦٠تخريب • 
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام تحمل المزيد من الدالالت الكارثية لجهة حجـم الجريمـة وفظاعـة                  
من إجمالي ما   % ١٤تداعياتها وعلى سبيل المثال ال الحصر، فإن ما تم تدميره من منازل وبنايات يعادل               

  .هو موجود في غزة
  :مالمح الدور المصري في جريمة غزة* 

ترتبط مصر بعالقة مباشرة مع القطاع باعتباره الحيز المكاني والخاص الذي وقعت فيه الجريمـة، فـي                 
معبر رفح ويتمثل الدور المصري بقيام الحكومة المصرية بإغالق المعبر بما أدى إلى وقف المـساعدات               

  .قابالقادمة للقطاع ومنع خروج السكان المتضررين الذين حاولوا تفادي األضرار والع
ولما كانت أركان الجريمة تفترض توافر النوايا القصدية والفعل اإلجرامي، فإن الكثيـر مـن الـدالالت                 

بكلمات أخرى تورطـت    . والقرائن ظلت تشير وتؤكد بكل وضوح أن القاهرة تورطت في هذين الجانبين           
  :القاهرة في

ة حماس والضغط عليهـا لكـي تقبـل         اعتماد وتبني النوايا المسبقة لجهة السعي المسبق من أجل معاقب         • 
  .بالحلول المصرية أو تصفيتها بما يؤدي إلى إعادة نفوذ سلطة محمود عباس حليف القاهرة إلى القطاع

تنفيذ الفعل اإلجرامي عن طريق القيام بإغالق معبر رفح بما يمنع الـسكان المـدنيين مـن المغـادرة            • 
  .والهرب من الجرائم التي ارتكبت ضدهم

علومات والتسريبات بأن الجمعيات والمنظمات الحقوقية واإلنسانية العالمية قـد قامـت بتجميـع              تقول الم 
  :العديد من األدلة الجنائية التي تثبت إدانة القاهرة منها على سبيل المثال ال الحصر

ـ                •  ن شهود العيان الذين أكدوا إغالق المعبر وقيام قوات األمن المصرية بالتصدي لمنع سكان القطـاع م
  .العبور

قيام السلطات المصرية بمنع العديد من شحنات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية من الوصول إلى سـكان               • 
  .القطاع بما فيها سفينة الشحن اإليرانية

  .منع السلطات المصرية للكثير من األطباء المصريين المتطوعين من الدخول إلى القطاع• 
في المعلومات التي أكدت أن السلطات المصرية في الوقت الذي كانت           هذا، وما كان أكثر إيالماً فقد ورد        

تمنع فيه تقديم الخدمات لسكان القطاع فإنها سمحت إلحـدى الـشركات المـصرية بتقـديم المـأكوالت        
  ؟!والمشروبات للجنود اإلسرائيليين الذين كانوا يقومون بتنفيذ الجرائم والفظائع ضد القطاع

  ٣/٢/٢٠٠٩موقع الجمل 
  
  بر رفح ومسؤولية محمود عباسمع .٦٨

  منير شفيق
ليس ثمة ما هو أشد وضوحاً وأكثر عدالة وبساطة من الشروط التي تضعها حماس ومعها حركة الجهـاد        
للتوقيع على تهدئة لمدة سنة أو سنة ونصف والدخول فوراً في عملية اإلعمار وإعادة البناء فـي قطـاع                   

ات الفورية، واتخاذ كل التسهيالت الممكنة لمعاجلـة حـاالت          وبالطبع قبل هذا وذاك تقديم المساعد     . غزة
الجرحى الذين مازالوا بحاجة ماسة إلى نقلهم إلى الخارج وتقديم العالج الفوري الناجع لهم، كمـا لحـل                  

  .مشكلة اآلالف من العائالت التي ما زالت في العراء بال مأوى وكساء وطعام وماء
لعالج المرضى والجرحى وهنالك طائرات تركية      : حل هذه األولويات  بداية فتح معبر رفح بال أية قيود ل       

ولتقديم الحلول السريعة لتأمين المـأوى والكـساء        . وعربية تنتظر اإلذن بنقل عدد من الحاالت الخطرة       
  .والطعام والماء والتدفئة لآلالف وربما عشرات اآلالف ممن سويت بيوتهم مع األرض

ألخرى، وبال أية شروط، مسألة ال يجوز أن تؤجل أو يساوم عليهـا إذ              إن فتح معبر رفح وكل المعابر ا      
فالحصار يجب أن ينظـر إليـه       . من غير الممكن أن تكون تهدئة مع استمرار الحصار الكلي أو الجزئي           

  .ألنه عمل عسكري بامتياز وال جدال في ذلك. باعتباره استمراراً للعدوان العسكري
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لمعابر والسيما معبر رفح ال يجوز اعتبارهما شروطاً ألنهمـا بـدهيات            تقديم المساعدات الفورية وفتح ا    
  .وأولويات لمن يريد الوصول إلى التهدئة

أما موضوع ما يسمى بتهريب السالح فأمره ال يجوز أن يناقش بـه الـشعب الفلـسطيني أو فـصائل                    
ا دام هناك احتالل ومـن      ألن امتالك السالح ووصوله ليد المقاومة مسألتان مشروعتان أصالً م         . المقاومة

فال يمكن أن توقع عليه، أو تتعهده قـوى  '' التهريب''ولهذا فإن ما يسمى بمنع      . ثم هنالك حق في المقاومة    
وإذا كان هنالك من يشترط سد الطرق أمامه فليفعلها بعيداً عن القطاع على أرضه أو في المياه                 . ومقاومة
فالكل يعلـم أن الحـصول      . ين األمرين في موضوع السالح    ومن ثم ما ينبغي لرابطة أن تقوم ب       . الدولية

على السالح من جانب المقاومة، كل مقاومة في العالم قديماً وحديثاً، والسعي بكل الوسائل من جانب قوة                 
  .االحتالل للحيلولة دون ذلك يشكل القانون الدائم لكل صراع بين مقاومة واحتالل

هو من يريد أن يفرض شروطاً على فتح المعـابر؛ أي يـضع             ولهذا فإن الذي عقد الوصول إلى تهدئة        
التهدئة جنباً إلى جنب مع استمرار الحصار كلياً أو جزئياً، أو يجعل استمرارها ال رجعة عنه حتى لـو                   

وباختصار، من ال يريد أن يرفع الحـصار الـذي هـو عمـل              . أطبق الحصار مرة أخرى على القطاع     
وهو المسؤول  . البطيء لألطفال والجرحى والمرضى ال يريد التهدئة      عسكري وال إنساني وبمثابة الموت      

  .عن استمرار خرق وقف إطالق النار، واحتمال العودة إلى العدوان
من هنا يجب أال تتوقف الضغوط الشعبية عربياً وإسالمياً وعالمياً مناصـرة لقطـاع غـزة ومقاومتـه                  

ال والمـدنيين وتـدمير البيـوت والمـدارس         وصموده ضد العدوان الوحشي الذي أوغل في دماء األطف        
وكذلك محاولة ابتـزاز الـذين    . فاستمرار الحصار يعني استمراراً للعدوان    . والجوامع وحتى المستشفيات  

من خالل استمرار غلق المعابر جزئيـاً أو        ) بصمودهم وتضحياتهم ومقاومتهم  (أفشلوا العدوان العسكري    
، يعني استمراراً للعدوان، أو     ''الوحدة الوطنية ''اعدات لبينما تنجز    كلياً، أو من خالل تأجيل اإلعمار والمس      

وهذا األخير أسوأ من العـدوان المتواصـل        . االنتقال منه إلى مرحلة العدوان المتقطع والحصار المتقطع       
حين ال يقابل بالضغوط الشعبية على كل المستويات نصرة لقطاع غزة وشجباً لالبتزاز والعدوان المتقطع               

  .ل الحصار عملياً ولو فتح جزئياًفي ظ
تقوم حجة الحكومة المصرية في إبقاء معبر رفح على الحالة التي كان عليها قبل العدوان أو في أثنائـه،                   
وبعده، حتى اآلن يعود إلى التقيد بما يسمى االتفاق الدولي حول معبر رفح وذلك باشتراط فتحه من خالل                  

ب الفلسطيني، فيما يتهيأ الرئيس محمود عباس باالستمساك بهذا         وجود سلطة محمود عباس عليه في الجان      
الشرط ومن خالله، أو من أجل تنفيذه، للعودة بسيطرته على القطاع وإلغـاء كـل نتـائج االنتخابـات                   

يعني أن الرئيس محمود عباس هو المسؤول       . التشريعية وما حدث من تداعيات، أدت إلى الوضع الراهن        
وذلك حين ال يسلم أمر المعبر إلى األمن التـابع          .  وفي أثناء العدوان وحتى اآلن     عن إغالق المعبر سابقاً   

لحكومة إسماعيل هنية التي قامت على أساس شرعية من المجلس التشريعي وأقيلت مـن دون تـشكيل                 
ولكن . مما يعني أنها مازالت تمتلك الشرعية في إدارة معبر رفح         . حكومة تنال شرعية المجلس التشريعي    

، فهل هنالك شرعية أكثر من رفع الحصار عن مليون ونـصف            ''الشرعية'' لو وضعنا جانباً إشكال      حتى
هذه التي توضع مقابل الموت البطـيء تحـت         '' شرعية''فأية  . المليون إنسان فلسطيني يقطن قطاع غزة     

  الحصار أو وضع القطاع كله في معتقل ال يدخله الغذاء والدواء والوقود؟
ه وأية رئاسة تعتبر نفسها لكل الشعب الفلسطيني تستخدم استمرار الحصار القاتل، ومـا              ثم أية شرعية هذ   

باختصار، الكرة في ملعب الرئيس محمود عباس       . يترتب عليه من عدوان وحشي البتزاز حماس سياسياً       
  .في موضوع إغالق معبر رفح وما ترتب عليه، وما يترتب عليه من تداعيات ونتائج

 ٣/٢/٢٠٠٩رينية صحيفة الوقت البح
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ١٣٣٥:         العدد       ٤/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

   في ابوظبي؟"يطبخون"ماذا  .٦٩
  عبد الباري عطوان

ان يتداعى وزراء خارجية تسع حكومات عربية الى اجتماع مفاجئ، ومغلق، في مدينة ابوظبي بالتوازي               
مع اجتماع آخر لوزراء االعالم، وفي اقل من اربع وعشرين ساعة، فإن هذا امـر يثيـر العديـد مـن                     

السياسية التي يعكف هؤالء على إعدادها، على نار ملتهبة، وفي مثـل            ' الطبخة'عالمات االستفهام حول    
  .هذا التوقيت بالذات

الشيخ عبداهللا بن زايد وزير خارجية دولة االمارات، والمتحدث الرسمي باسـم المجتمعـين، قـال فـي                  
بعيدا عـن   تصريح مقتضب يلخص بعض المالمح الرئيسية لهذا االجتماع، الذي استغرق اربع ساعات،             

ان االجتماع المذكور يعمل مـن اجـل دعـم          'اعين الفضوليين من رجال االعالم الموجودين في المكان         
توافق عربي من شأنه ان يوقف التدخالت غير المرحب بها، وغير البناءة، في شؤوننا من قبل اطـراف                  

  .'غير عربية
ان اختيار بالده كمكان لعقد هذا االجتماع       من المؤكد ان الشيخ عبداهللا يقصد ايران في اشارته هذه، فقد ك           

محسوبا بدقة، سواء بسبب احتالل ايران لجزر اماراتية، او للدور االماراتي المتنامي كقاعدة الي تحرك               
عربي واجنبي ضد ايران في المستقبل، تماما مثلما كانت الكويت رأس حربة في تحـرك مماثـل ضـد                   

  .عراق صدام حسين، مثلما يرى البعض
 شخصا معظمهـم    ١٣٥٠دوان االسرائيلي الوحشي االخير على قطاع غزة، والذي ادى الى استشهاد            فالع

من االطفال والنساء، واصابة ستة آالف، وتشريد ستين الفا على االقل جرى تدمير منازلهم، لم يـستدع                 
تيجية عقد اجتماع بالسرعة نفسها لوزراء الخارجية ووزراء االعالم في الوقت نفـسه، لوضـع اسـترا               

وحتى االجتماع الذي عقده وزراء الخارجية      . للتصدي له سياسيا او اعالميا، ناهيك عن الجانب العسكري        
على استحياء شديد، عكس تواطؤا واضحا للبعض مع العدوان، واكتفى بتـصدير األزمـة الـى االمـم                  

  .المتحدة، من قبيل رفع العتب، واعطاء اسرائيل مزيدا من الوقت لتحقيق اهدافها
وما يثير دهشتنا من هذا االجتماع، واستغرابنا تجاه نوايا اصحابه، ان وزراء خارجية ما يـسمى بـدول                  
الممانعة، مثل سورية والسودان وليبيا والجزائر وقطر، جرى استبعادهم كليا منه، ولم توجه لهم الـدعوة                

فيه هو مجرد ذر للرماد     اساسا، وما قيل ان دعوات مستقبلية ستوجه الى وزراء عرب آخرين للمشاركة             
  .في العيون فقط

وكان الفتا ان دوال مثل سلطنة عمان والكويت ولبنان والعراق فضلت البقاء بعيدا، إما إلدراكها بخطورة                
نوايا المجتمعين، وريبتها تجاهها، او ألنها فضلت التريث لمعرفة النتائج وردود الفعل، او الوقوف علـى                

ة عمان على سبيل المثال، كانت الوحيدة الى جانب الصومال التي لم تقاطع             مع التذكير بان سلطن   . الحياد
  .مصر بعد توقيعها اتفاقات كامب ديفيد من بين العرب اآلخرين

في عقد هذا االجتماع الذي جاء بعد لقاء ثالثـي          ' العجلة'السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو عن اسباب         
ضور الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس واالميـر سـعود          تم برئاسة الزعيم المصري حسني مبارك وح      

الفيصل وزير الخارجية ممثال عن العاهل السعودي، خاصة ان االخير طار بمعية نظيره المصري احمد               
ابو الغيط في طائرة واحدة الى ابوظبي ليبدأ التحرك الجديد ودعوة نظرائهم مـن وزراء خارجيـة دول                  

  .اراتية في غضون ساعاتاالعتدال للقدوم الى العاصمة االم
ال نعتقد ان الهدف هو بحث افكار حملها المبعوث االمريكي الجديد جورج ميتشل حول الملف الفلسطيني                
اثناء زيارته االخيرة للمنطقة، فالرجل كان في مهمة تقصي حقائق لبلورة سياسة ادارته الجديـدة تجـاه                 

الدارة الجديدة بمحور االعتدال، وتـدليلهم مثلمـا        وربما يكون هناك امر آخر وهو عدم اهتمام ا        . المنطقة
كانت تفعل كوندوليزا رايس، وهذا يتضح من ارسال مبعوث بدرجة سفير لهـم، او ربمـا ادركـوا ان                   
االدارة الجديدة خيبت آمالهم من حيث رغبتها في الدخول في حوار مع ايران يمثل في حد ذاته اعترافـا                   
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ية عظمى، ولهذا تداعوا لبحث الموقف، وقرع طبول الحرب مجـددا،           بدورها االقليمي كقوة اقليمية نوو    
حليف جديد يتصدى للقوة االيرانية المتنامية واعالن الحرب عليها، تماما مثلمـا            ' ايجاد'والبحث في كيفية    

  .فعلوا للتخلص من نظام صدام حسين العراقي
دة رايس التي كانت تتحدث باسم الرئيس       بعد اختفاء السي  ' المعتدلين'في معسكر   ' غياب قيادة 'توجد مشكلة   

ويفسر هذا الغياب ما يعانيه المعسكر حاليا مـن         . مباشرة، مستندة الى رؤية استراتيجية وكفاءة اكاديمية      
  .ارتباك واضح في توجهاته ووسائله

فما يمكن قراءته من بين سطور تصريحات الشيخ عبداهللا بن زايد، وخاصة تلـك التـي قـال فيهـا ان                     
هو للتشاور من اجل دعم الوحدة العربية، وتنسيق المواقف بناء على النداء الذي اطلقه العاهل               'اع  االجتم

  .'السعودي اثناء قمة الكويت والمتعلق بالمصالحة العربية والفلسطينية
' المد الفارسـي  'ان هناك محاولة للعودة الى الحشد القومي العربي في مواجهة ما يعتقده هؤالء بتصاعد               

ن فشلت اطروحات التعبئة والحشد السابقة على اساس التقسيمات الطائفية بين معسكر سـني فـي                بعد ا 
  .مواجهة معسكر شيعي بزعامة ايران

هذه تتردد على لسان اي مسؤول عربي في محور االعتدال منذ عقـود،             ' الوحدة العربية 'فلم نسمع كلمة    
ولم تعد صالحة لهذا الزمان، وربما ال ابالغ        ' يناتزمن الست 'بل سمعنا تشكيكا بها كفكرة عابرة تعود الى         

اذا قلت إن مسؤوال عربيا كبيرا من هذا المحور قال لي ان عالقات دول الخليج مع الهند وباكستان بـل                    
  .وايران نفسها اقوى وافضل واكثر فائدة من عالقتها مع دول مثل مصر وسورية والمغرب

ية في ظل غياب نصف العرب، او نظيرتها الفلسطينية في ظل ثم كيف تتحقق المصالحة العربية ـ العرب 
دعم وزراء الخارجية التسعة للسلطة الفلسطينية ورئيسها عباس، واالنحياز بالكامل الى جانب طرف في              
المعادلة الفلسطينية ضد آخر تصدى للعدوان االسرائيلي واحبط اهدافه، وصمد الكثر من ثالثة اسـابيع؟               

بي لم يقولوا كلمة خير واحدة لصالح المقاومة، ونحمد اهللا انهم لم يدينوها ويحملوها              فالمجتمعون في ابوظ  
مسؤولية العدوان االسرائيلي، مثلما قال الرئيس حسني مبارك، وكرر خلفه الرئيس عباس الكالم نفـسه               

  .قبل يومين بعد مشاركته في لقاء القاهرة الثالثي
ه االيام المقبلة من مفاجآت غير سارة، مثـل تـصاعد حالـة             نضع ايدينا على قلوبنا مما يمكن ان تحمل       
تبدأ بحروب اعالمية نرى ارهاصاتها حاليا في       ' صدام المحاور 'االستقطاب العربي الراهنة وتحولها الى      

صـاحب االمكانـات    ' دول االعتدال 'حمالت مكثفة ضد المقاومة من قبل اآللة االعالمية الجبارة لمحور           
حيث بدأت تسميات جديدة تظهر على السطح، مثل تقسيم العرب الى معـسكرين،             . دالهائلة في هذا الصد   

وكأننا نعود الى زمن الغساسنة والمنـاذرة قبـل ظهـور           ' عرب امريكا 'ومعسكر  ' عرب فارس 'معسكر  
  .رسالة التوحيد، مع فارق واحد وهو استبدال بيزنطة القديمة بالغرب الحديث، وربما اسرائيل

الصيلة التي وقفت ضد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة، مثلما وقفت ضد الذي قبله              الشعوب العربية ا  
على لبنان، وايدت المقاومة في البلدين التي تصدت له بشجاعة، ال يمكن ان تكون فارسية، النها تستجيب                 

قه، لضميرها الوطني واالخالقي، وتساند من يتصدى للمشروع االسرائيلي بغض النظر عن طائفته وعر            
  .فهي لم تؤيد السيد حسن نصر اهللا النه شيعي، وال رجب طيب اردوغان النه سني

من يريد ان يتصدى للمشروع االيراني عليه ان يستخدم ادواته، ويتبنى قضاياه، ويبني قـوة عـسكرية                 
ـ              ن ان  وسياسية واقتصادية عربية تقوم على اسس العدالة والمساواة والديمقراطية، فالوحدة العربية ال يمك

تقوم اال على هذه االسس، وعلى تبني مشروع عربي نهضوي شامل، وهذا ما ال نـراه حاليـا لألسـف         
  .الشديد

ال يخامرنا اي شك في قدرات وزراء اعالم محور االعتدال في الهيمنـة، وتزويـر الحقـائق، فهـؤالء       
ولكن ليس امامنا من خيار     يملكون ماكينة اعالمية جبارة تستند الى امكانيات هائلة، وتحظى بدعم غربي،            

غير السير في الدرب نفسه، درب االنحياز الى هذه االمة وعقيدتها وثوابتها الراسخة، مهما كلفنا االمـر                 
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من تبعات، خاصة ان الحمالت في هذا الصدد ازدادت شراسة منذ فشل العدوان االسرائيلي على قطـاع                 
  .م عليهمغزة في كسر صمود المرابطين من اهله، وفرض االستسال

 ٤/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  لماذا ال يعيد العرب تقدير الموقف برمته؟ .٧٠

  حسن نافعة
إن ضياع الدور العربي وتناثره، وضعف الموقف العربي و اهتراءه، وانقسام الصف الفلسطيني «

ويقول المثل . وتبعثره، أدت كلها الى سياسة تجرأت على العرب، تقوم على االستخفاف واالستغفال
، ومن ثم »دية العرب«ويبدو أنه هيئت السرائيل معرفة . »إللي تعرف ديته اقتله«: لشعبي في مصرا

إن .. وهنا مربط الفرس. راحت تمضي فيهم، وفي أراضيهم احتالالً واستيطاناً وحصاراً ثم قتالً وتدميراً
نقيم موقفاً عربياً جماعياً علينا أيها اإلخوة أن نسقط هذا التهيؤ، وأن نعيد تقدير الموقف برمته، وأن 

من يحترم نفسه فيها يحترم، ومن يهن يسهل .. إن الحياة الدولية مثل الحياة الفردية. رصيناً ومحترماً
الهوان عليه، قد ينال جزءاً من شفقة أو بعضاً من تعاطف، أو جانباً من ابتسامة، وربما قدراً من الفائدة، 

  .»ة واالستهزاء، فانتبهوا يا أولي األلبابولكنه ينال أيضاً الكثير من السخري
بهذه الكلمات القوية خاطب عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الخارجية 

الماضي، بينما كانت آلة ) ديسمبر( كانون األول ٣١العرب المجتمع في القاهرة في دورة غير عادية يوم 
  .زرة جماعية في حق شعب عربي شبه أعزلالقتل الجهنمية االسرائيلية ترتكب مج

الجامعة العربية تقف اآلن موقف المدافع أمام هذه الهجمة التي تؤدي، وقد تؤدي، الى انهيار النظام «
الجامعة . العربي كله إذا استمرت الحال غير السوية، التي ارتأيناها وربما نعيشها حتى هذه اللحظة

الجامعة . ن يحاول أن يقلل من شأنها أو أن يدمرها أو أن يتخطاهاالعربية تتطلب مساندة منا أمام كل م
العربية هي المبلور الرئيسي للعمل العربي المشترك ومن دونها ينهار العمل العربي وتنهار الجامعة 

  .»العربية التي نحاول أن نجمعها سوياً وأن نلم شملها
و موسى ليخاطب حشداً كبيراً من ممثلي بهذه الكلمات التي تعكس شعوراً عميقاً باألسى، عاد عمر

في إطار ) يناير( كانون الثاني ١٩المجتمع المدني ورجال األعمال العرب المجتمعين في الكويت يوم 
المنتدى االقتصادي واالجتماعي على هامش مؤتمر القمة، أي بعد ثالثة اسابيع من بدء المجزرة التي لم 

اد العدوان على غزة واالنقسام العربي الفاضح حول كيفية تكن قد توقفت بعد، موضحاً بألم كيف ك
. التعامل معه أن ينسف جهداً هائالً لدفع العمل العربي المشترك كان على وشك أن يثمر في قمة الكويت

فكانت صدمة . تعيث فيه قتالً وتجويعاً ودماراً. لقد رأينا اسرائيل تتغول على شعبنا الفلسطيني في غزة«
ووضح أن الحال العربية تتطلب إعادة . القومي، واختباراً صعباً لمدى القدرة العربيةكبرى للضمير 

نظر، من منطق أن الفرقة واالنقسام العربي والفلسطيني أدت الى التغول والتكبر االسرائيلي، وسوف 
ستخفاف نرى جميعاً أن استمرار حالنا هذه سيؤدي الى المزيد من التراجع في مواقفنا والتصاعد في اال

 االسرائيلية، -  االسرائيلية، والفلسطينية - وعليه أرجو أن يكون واضحاً أن عالج المعضلة العربية . بنا
يعتمد على ايجاد موقف عربي صحي موحد في جوهره وفي متابعة تحقيقه، ومن هنا فاألمر يتطلب 

ا الى مرحلة تهدد بغرق فقد وصلن.  العربية-وبشدة وبسرعة إصالح ذات البين في العالقات العربية 
  .»السفينة العربية وقد تعددت ثقوبها

بهذه الكلمات التي تشبه صرخة استغاثة أخيرة توجه عمرو موسى بخطابه هذه المرة الى الملوك 
والرؤساء العرب أنفسهم، حين التأم جمعهم أخيراً في قمة اقتصادية كانت مقررة منذ أكثر من عام، في 

لذا لم يكن غريباً أن . ارت سخرية الشعوب العربية أكثر مما جلبت تعاطفاً ألحدأعقاب سلسلة من قمم أث
يختتم أمين عام الجامعة العربية خطابه في قمة تصادف عقدها بينما دماء آالف األطفال والنساء في غزة 
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 يواري لم تكن قد جفت بعد، بهذه الكلمات التي بدت وكأنها تنعى نظاماً عربياً مات بالفعل وينتظر من
  :جسده التراب

إنني أعلم أن رأس مسؤولياتي هو حماية هذا البيت العربي من التصدع، بل وتطويره وتحديثه، وفي «
الوقت الذي اعتقدنا أن ثمة نجاحاً بدأ يتحقق على هذا الطريق نجد البيت العربي مهدداً باالنهيار مرة 

أتمنى أن نتمكن وقبل فوات األوان ..  خارجهأخرى، ألن العيب يكمن داخل أسرة البيت العربي أكثر من
  .»من استعادة الوعي واستعادة الروح واإلرادة والعزم

تعمدت أن أعرض في هذا المقال اقتباسات مطولة من خطابات ألقاها عمرو موسى خالل فترة زمنية ال 
شعر القارئ حجم تتجاوز ثالثة أسابيع، هي عمر المجزرة االسرائيلية على قطاع غزة، على أمل أن يست

فليس من المعتاد أن يتحدث الرجل . وخطورة المأساة التي يمر بها العالم العربي في اللحظة الراهنة
المسؤول عن الجامعة العربية بمثل هذه الصراحة، وبلغة تقطر أسى ومرارة، واصفاً البيت الذي يتولى 

» وشك االنهيار إن لم يكن قد انهار بالفعلآيالً للسقوط وعلى «أمانة حراسته والمحافظة عليه بأنه أصبح 
  .»قارباً مليئاً بالثقوب يوشك على الغرق«وبات يشبه 

كانت الصورة التي رسمتها هذه الكلمات ماثلة في مخيلتي حين توجهت لمقابلة السيد عمرو موسى في 
في لحظة تبدو منزله عقب عودته من قمة الكويت، آمالً أن اسمع منه مباشرة تقويماً للوضع العربي 

ورغم ديبلوماسية وحرفية رجل يعرف كيف يضبط مشاعره ويختار كلماته، إال أنني أحسست مما . فارقة
قال إنه لم يعد مرتاحاً لما يجري، وأن األمور لم تعد تحت السيطرة حيث تبدو على وشك االنفالت، 

ا هنا ال أنقل عن األمين العام وأن. ناهيك عن أن تكون قابلة للتحسن في المستقبل القريب أو المنظور
  :مباشرة وإنما أتحدث عن انطباعات تولدت لدي أثناء نقاشنا لموضوعين في هذا اللقاء

يتعلق بالمصالحة العربية التي جرى اإليحاء بحدوثها في نهاية اليوم األول للقمة : الموضوع األول
 صدر عن القمة حول مذبحة غزة، أنه وأثارت موجة من التفاؤل ثبت، خصوصاً بعد البيان الهزيل الذي

فقد بدا لي األمين العام خالل لقائي به أكثر تشاؤماً مما توقعت حول احتماالت . لم يكن لها ما يبررها
حدوث التئام حقيقي في الصف العربي، وبالذات بين اضالع المثلث المصري السوري السعودي، في 

عنى واحد وهو أن النظام العربي بات جسداً مترهالً بال وليس لذلك، في رأيي، سوى م. المرحلة الراهنة
  .رأس

الموضوع الثاني، يتعلق بمذكرة التفاهم التي أبرمتها تسيبي ليفني مع كوندوليزا رايس في آخر يوم من 
فقد بدا لي األمين العام شديد االنزعاج مما يمكن أن يحمله هذا . أيام إدارة بوش في البيت األبيض

قب قد تؤدي الى استباحة المياه والشواطئ العربية من جانب سفن وأساطيل حلف التطور من عوا
وليس لذلك، في رأيي، سوى معنى . االطلسي تحت دعوى مكافحة تهريب األسلحة للمنظمات اإلرهابية

  .واحد وهو أن عصراً جديداً من االستعمار والحصار الشامل على األمة العربية يوشك أن يبدأ
 الح لدى األمين العام خالل هذا اللقاء حين عبر عن تفاؤل حذر بتعيين اإلدارة بصيص أمل وحيد

األميركية الجديدة لجورج ميتشل مبعوثاً خاصاً لها في المنطقة، لكنه كان مشروطاً بأن يأتي ميتشل، 
و والذي كان وقتها في طريقه الى المنطقة، حامالً ألفكار واقترحات واضحة ومحددة وليس مستطلعاً أ

من هنا الخشية من أن يكون ميتشل، المبعوث . مستمعاً فقط، وهو ما لم يكن األمين العام متأكداً منه
 القديم، على وشك أن يبدأ بالدوران مرة أخرى في الحلقة المفرغة نفسها التي سبق له أن دار -الجديد 

  !فيها ومعه كل من سبقوه من مبعوثين، وهم كثر
آلن أن الرهان على حلول تأتينا من اآلخرين بات خاسراً بالضرورة، وذلك على أي حال يبدو واضحاً ا

لسبب بسيط وهو أن العيب فينا نحن العرب، وما لم نصلح من أنفسنا فلن يكون بوسع اآلخرين أن 
ولن يكون بوسعنا أن نصلح من أنفسنا ما لم نستطع أن . يصلحونا، حتى لو أرادوا وحتى لو أخلصوا

 ألم بنا، والذي أظن أنه بات معروفاً للكافة، بمن فيهم األمين العام نفسه، على الرغم نشخص الداء الذي
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ويبدو واضحاً اآلن تماماً أن المشكلة الحقيقية ال تكمن في عدم . من أن البعض ما يزال يدعي الجهل به
عدم وجود فالبعض يتظاهر ب. القدرة على تشخيص الداء بل في إصرار الجميع على رفض تعاطي الدواء

  .دواء أصالً أو يشكك في نجاعته، أما البعض اآلخر فيتظاهر بعدم القدرة على تحمل مراراته أو آالمه
ال يخالجني أي شك في أن األمين العام لجامعة الدول العربية وضع يده تماماً على موطن الداء حين قال 

يبدو أنه هيئ السرائيل أنها عرفت «: في خطابه الذي سبقت االشارة إليه أمام وزراء الخارجية العرب
. »ومن ثم راحت تمضي فيهم وفي أراضيهم احتالالً واستيطاناً وحصاراً ثم قتالً وتدميراً» دية العرب«

كما ال يخالجني أي شك في أنه وصف الدواء الذي ال شفاء إال به، حين أضاف على الفور في ذات 
خوة أن نسقط هذا التهيؤ وأن نعيد تقدير الموقف برمته، ان علينا أيها اال.. هنا مربط الفرس«: الخطاب

فماذا قصد عمرو موسى بالضبط من هذا الكالم؟ ما . »وأن نقيم موقفاً عربياً جماعياً رصيناً ومحترماً
  :فهمته شخصياً هو ما يلي

  ان اسرائيل هي المشكلة، وما لم يتم وضع حد ألطماعها ولتجرؤها على العرب فال أمل لهم في-١
  .تحقيق استقرار أو تنمية أو نهضة، أياً كانت عبقرية األساليب المستخدمة أو ضخامة الجهد المبذول

 ان النهج الذي استخدمته الدول العربية حتى اآلن في إدارة الصراع مع اسرائيل، والذي أدى الى -٢
ضها اآلخر نحو بع» هرولة«إبرام بعضها لمعاهدة سالم منفردة معها في مرحلة من المراحل وإلى 

التطبيع في مرحلة أخرى قبل أن تفي اسرائيل بكامل االستحقاقات المطلوبة منها للتسوية الشاملة، كان 
نهجاً خاطئاً من األساس، وهو الذي أفضى في النهاية الى تجرؤ اسرائيل على العرب واالستهانة بهم، 

  .»إعادة تقدير الموقف برمته«مما يتطلب منهم 
ستطاعة أحد في العالم العربي أن يدير الصراع بمفرده مع اسرائيل، سلماً أو حرباً، وألنه  لن يكون با-٣

صراع يستهدف الجميع وال يستثني أحداً، فعلى الجميع مواجهته والتعامل معه من خالل رؤية موحدة 
زايدة أو تحشد فيها كل الطاقات وتوزع فيها األدوار كل بحسب قدراته وطاقاته وإمكانياته، من دون م

  .تقاعس
لكن هل فهم الجميع من كالم عمرو موسى ما فهمته أنا شخصياً؟ وإن كانوا قد فهموه فهل استوعبوه؟ ال 

  أظن، فكالمه كان موجهاً ألولي األلباب، فأين عالمنا العربي من هؤالء؟
متى تعتقد : قاءتذكرت وأنا أغادر منزل السيد عمرو موسى متوجهاً الى المطار أنني سألته في نهاية الل

أن الطريق بات مسدوداً وأنه لم يعد أمامك سوى تقديم استقالتك؟ لم يفاجأ بالسؤال، وابتسم ضاحكاً ثم 
هذا ليس سؤاالً صحافياً وانما هو سؤال فكري، : لكنني أبديت اعتراضي قائالً. هذا سؤال صحافي: قال

أقصد أنه ليس من السهل على رجل في : ؟ قلتماذا تقصد: سأل. بل وربما يبدو أكاديمياً أكثر من الالزم
موقعك أن يحدد متى يصبح تنحيه احتجاجاً على ممارسات يعتقد أنها خاطئة موقفاً صحيحاً يتفق مع أمانة 

: أجاب مبتسماً مرة أخرى. هذه قضية فكرية معقدة وليست مجرد سؤال صحافي. المسؤولية التي يتحملها
  .ن تكون موضوعاً لحوارنا في لقاء قادمنعم هذا صحيح، وهي قضية تصلح أل

المقبل؟ سؤال لمع في ذهي ) مارس(هل ينعقد مؤتمر القمة العربي القادم كما هو مقرر له في نهاية آذار 
وها أنا اصل الى . فجأة وأنا أتوجه الى باب الطائرة، ثم ظل يطوف بخاطري أثناء كتابتي لهذا المقال

إذا لم : غير أن خاطراً راح يلح علي قائالً. ؤال المطروح على جوابنهاية المقال من دون أن أعثر للس
يتمكن العرب من إعادة تصحيح نهجهم في إدارة الصراع مع اسرائيل، فال داعي ألن يذهبوا الى القمة 

  !يفضوها سيرة احسن. القادمة أو الى أي قمة أخرى
  ٤/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  الجولة الثانية لحرب غزة .٧١
  برفيق حبي. د

بعد انتهاء الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة مرحليا، توقف إطالق النار، لتنتهي المرحلـة العـسكرية                
وتلك المرحلة ال تقل خطورة عن الحرب العسكرية نفسها، فهي حـرب            . جزئيا، وتبدأ المرحلة السياسية   

. ة في القطـاع   أيضا، وهي تستهدف سكان قطاع غزة أيضا، كما تستهدف حركة حماس وفصائل المقاوم            
وفي الحرب العسكرية لم تستطع إسرائيل تحقيق أهدافها من الحرب، أي لم تستطع القضاء على حركـة                 
حماس أو القضاء على قدراتها العسكرية، كما لم تستطع دفع سكان القطاع لالنقالب على حركة حماس،                

حماس، وجاء الـدور علـى   وال استطاعت إسقاط الحكومة الشرعية في قطاع غزة، والتي تشكلها حركة    
المرحلة الثانية من الحرب، أي الحرب السياسية، حيث تحاول إسرائيل تحقيق بعض من أهـدافها مـن                 

وفـي الحـرب    . خالل السياسة، بعد فشلها في تحقيق ما تريد من خالل آلة الدمار العسكرية التي تملكها              
حصار والتجويع وتعطيل عملية األعمـار،      السياسية، سوف تستخدم إسرائيل العديد من األدوات، ومنها ال        

وكلها في الواقع أدوات حرب ضد سكان قطاع غزة، وهي حرب موجهة للمدنيين أساسـا، كمـا كانـت             
فنحن أمام حرب تهدف إلى كسر إرادة المقاومة، ولذا         . الحرب العسكرية إلسرائيل موجهة أيضا للمدنيين     

مقاومة، وإرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، هي المنبع        فهي توجه للمدنيين، ألنهم هم السند الحقيقي لل       
  .األساسي إلرادة المقاومة لدى الحركات المقاومة في فلسطين

وكل األطراف الرئيسة المشاركة في عملية التفاوض السياسي، مشتركة أيضا في الحرب السياسية علـى               
ائيل لـم تعـد تـدير معاركهـا         فإسر. حركات المقاومة، خاصة حركة حماس، وعلى سكان قطاع غزة        
والسلطة الوطنية الفلسطينية تمثل أكبر     . بمفردها، بل أصبح لها أعوان وحلفاء من النخب العربية الحاكمة         

فموقف السلطة  . مشكلة أمام كل عملية سياسية تدار حول قضية قطاع غزة، وحول حكومة حركة حماس             
 إلحاق الهزيمة بحركة حماس، وإنهـاء إدارتهـا         الوطنية وقيادات فتح المسيطرة، يتجه بوضوح لمحاولة      

واألمر ال يتوقف عند إخراج حركة حمـاس مـن العمليـة            . لقطاع غزة وإخراجها من العملية السياسية     
فالمطلوب هو توجيه ضربات قاصـمة لحركـات        . السياسية، ألن إخراجها ليس إال مرحلة لها ما بعدها        

 على ذلك، فأجهزة األمن التابعة للسلطة الفلـسطينية، تقـوم           وما يحدث في الضفة الغربية دليل     . المقاومة
ألن هـذه   . بحصار حركات المقاومة في الضفة الغربية، بصورة عجزت إسرائيل عن تحقيقها بمفردهـا            

األجهزة موجودة داخل المجتمع الفلسطيني، أي أنها تخترقه من داخله، مما يساعدها على توجيه ضربات               
فالمطلوب إذن، سلسلة من األهداف التي تبدأ بأي تنازل من حركـة حمـاس،              . مؤثرة لحركات المقاومة  

يساعد على إقصائها تدريجيا، ثم توجيه ضربات موجعة لها، لتحقيـق مـا فـشلت فيـه آلـة الحـرب                     
  .اإلسرائيلية، والتخلص من حركات المقاومة، أو إضعافها لحد مؤثر

. ات المقاومة، نجد موقف النظـام المـصري       وفي الجانب اآلخر من الحرب السياسية على حماس وحرك        
وهو ال يختلف عن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، في أنه يريد إزاحة حركة حماس من قطاع غـزة،         
وضمان عدم تحقيقها ألي نصر سياسي، حتى يتم تحويل ما حققته من نصر في إدارة المعارك العسكرية                 

 الحاكم، التخلص من فكرة وجود حركة إسالمية في قيادة          كما يحاول النظام المصري   . إلى هزيمة سياسية  
والنظام المصري يعتبر أن معركته األساسية هي مع الحركات اإلسـالمية،           . العملية السياسية في فلسطين   

فهو يرى أن كل ما تحققه حركات المقاومة اإلسـالمية مـن            . وليس مع إسرائيل، وال بالطبع مع أمريكا      
ا مباشرا لبقائه في السلطة، وكل ما تحققه الحركات اإلسـالمية مـن إنجـاز               إنجاز عسكري يمثل تهديد   

وهذا الموقف  . سياسي، يمثل أيضا صعودا سياسيا للحركات اإلسالمية عامة، بما يهدد وجوده في السلطة            
يمثل في الواقع موقف النخب الحاكمة، في العديد من الدول العربية، ومنها النخبة الحاكمة في فلـسطين                 

فهذه النخب باتت ترى أن شرعيتها تآكلت، ومساندة الجمـاهير لهـا تآكلـت              . حتلة، أي نخبة رام اهللا    الم
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فيصبح وجود بديل مـدعوم جماهيريـا،       . أيضا، وبقائها في السلطة أصبح رهنا برغبة إسرائيل وأمريكا        
  .يمثل خطرا عليها

 الضغط المتواصل على حركـة  وعلى هذا األساس تدار معركة السياسية حول قطاع غزة، فالمطلوب هو          
لهـذا  . حماس لتقديم تنازالت مهمة، تمس وجودها السياسي، وتمس قدرتها على االستمرار في المقاومة            

تربط جميع األطراف، في الحلف الصهيوني األمريكي، بين فك الحصار وفتح المعابر وعمليـة إعـادة                
. ركة حماس وحركات المقاومة األخرى    األعمار، وبين ما يمكن الوصول له من نتائج تقلص من دور ح           

وهي عملية ابتزاز غير أخالقي، وتأتي من نخب فقدت بعدها األخالقي، عندما باتت تؤيـد بـصورة أو                  
وهذا الفشل األخالقي الواضح، لكل الحلف الصهيوني األمريكي العربي،         . أخرى العدوان على قطاع غزة    

 حيـث باتـت المقاومـة تمثـل ذروة التـضحية            يمثل واحدة من انتصارات المقاومة في قطاع غـزة،        
  .واإلخالص، وتجسد االنتصار األخالقي لألمة كلها

لهذا يصبح انتصار الشعب الفلسطيني في المعركة السياسية على قطاع غزة، وانتصار حركات المقاومة،              
ـ                   صر ومنها حركة حماس، وانتصار األمة كلها في هذه المعركة، هو من أهـم االنجـازات المكملـة لن

ولهذا سيكون على حركة حماس مواجهة العديـد مـن المـؤامرات،    . المقاومة وصمودها في قطاع غزة    
والتضليل اإلعالمي، والحمالت اإلعالمية المسعورة، وفي كل األحوال سيكون عليهـا االلتـزام بخيـار               

 هو تشكل قيـادة     واألهم من ذلك،  . الشعب الفلسطيني، أي التهدئة المؤقتة، وإنهاء الحصار وفتح المعابر        
مقاومة تعبر عن الخيار المقاوم، وتحمل مشروع التحرر الوطني الفلسطيني، وتلك ستكون عملية صعبة،              
ألنا تنهي دور نخبة االستسالم، ولكنها في الواقع عملية ضرورية في نهاية األمر، لحمايـة مـا حققـه                   

  . الشعب الفلسطيني المقاوم، والحفاظ على مشروعه للتحرر الوطني
  ٣/٢/٢٠٠٩صحيفة المصريون، 

  
  !مدير االستخبارات مواطناً وناشطاً سياسياً: ظاهرة أردنية .٧٢

  ناهض حتر
. يقول الفريق محمد الذهبي، مـدير االسـتخبارات األردنيـة المقـال           » كأنّنا في مطلع القرن العشرين    «

من نفوذ فـي الـسنوات      الواليات المتحدة تبدأ هجمة جديدة على المنطقة السترداد ما خسرته           «: ويوضح
دبلوماسية ديناميكية تستفيد من تحسين صورة أميركـا        : الهجمة مزدوجة . الثماني من إدارة جورج بوش    

يتوقف الذهبي ملياً عند العدوان الهمجي علـى        . »األوبامية، وعسكرية شرسة من خالل إسرائيل وأوروبا      
بمباركة أميركيـة ــــ أوروبيـة،       عدوان يتضمن رسالة تهديد إلى سوريا ولبنان، وهو حظي          . غزة

االتفاقية تتجاهل كلياً السيادة الوطنيـة ألكبـر دولـة          . وجرى تتويجه باالتفاقية األمنية بين ليفني ورايس      
عربية، مصر؛ بينما يتطوع ساركوزي إلرسال بارجة حربية لمراقبة شواطئ غزة، فـي إطـار تنفيـذ                 

وال يمنح أوباما األردن أي دور في المنطقـة         . وضع قلق السعودية في   ! اتفاقية لم تكن فرنسا طرفاً فيها     
  .سوى تدريب الشرطة الفلسطينية

: فالحـسابات مختلفـة   . محور االعتدال العربي تجاهل األردن، وها هو الغرب يتجاهل المحور كله اآلن           
 واشنطن سوف تسحب قواتها المنهكة من العراق، وتدير الظهر لحلفائها الكبار والصغار، وقـد تـضغط               

  .على إسرائيل جزئياً من أجل إعادة تأهيلها كعصا ثقيلة للمنطقة بدعم ومشاركة أوروبييين
أنهـا،  » حمـاس «أظهر العدوان اإلسرائيلي على غزة الحجم الفعلي لمحور االعتدال، بينمـا أظهـرت              

 نقـاط   وسوريا، على الرغم من كـل     . بإمكاناتها المتواضعة، قادرة على أن تصد عن نفسها قرار اإللغاء         
فهي تحظى بحليفين إقليميين كبيرين، إيران وتركيـا، ويمكنهـا          . ضعفها، في وضع أفضل من شقيقاتها     

إسـرائيل  : لكن المصاعب كبيرة جداً. بالتالي، أن تكون أكثر قدرة على مواجهة مصاعب المرحلة المقبلة   
  .المدججة بالسالح لديها بطاقة خضراء للعمل
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فالسلطة التي تجـري محـاوالت إنعاشـها بـصورة          . فلسطيني هو األسوأ  بالنسبة إلى الذهبي، الوضع ال    
مصطنعة، متورطة مع إسرائيل وفاسدة تماماً، وهي مستعدة للتفريط بالحقوق واألرض والعـودة مقابـل               

وهذا الحكم لم يتوصل إليه الذهبي بالتحليل، بل بالمعلومات والمعطيـات والوثـائق،             . البقاء واالمتيازات 
  .للنشر، ولكنها تصدم المراقب غير المنحاز أكثر بكثير من التحليالت واآلراءغير المتاحة 

وسواء اتجهت األمـور    . ليس هناك واقعياً أي إمكان لحل يتّسم بالحد األدنى من تلبية الحقوق الفلسطينية            
لنتيجة صوب التجميد، أو تجديد المفاوضات الماراثونية غير الهادفة، أو جرى التوصل إلى صيغة، فإن ا              

  .التوسع االستيطاني، ومحاصرة الفلسطينيين، وقمع المقاومة والمعارضة، والتهجير: واحدة
واقعياً ـــ ال أيديولوجياً ـــ توصل الذهبي إلى أن كل الطرق القديمة التي اتّبعتها عمان حتى اآلن،                 

اللها وهويتهـا ونظامهـا     عبر واشنطن وتل أبيب واالعتدال العربي، للدفاع عن الدولة األردنية واسـتق           
  .السياسي، أصبحت مغلقة، أو أنها تؤدي إلى جدار الوطن البديل

 درجة في سياسة األردن الخارجية، طور الذهبي نهج توسيع وتنويع           ١٨٠وبالنظر إلى صعوبة االستدارة     
سوريا و» حماس«الخيارات السياسية، وخصوصاً من خالل إعادة بناء عالقات الثقة والتعاون مع حركة             

والمعارضة اللبنانية وقطر، والتوصل أخيراً إلى مقاربة أردنية مـستقلة، ولكنهـا ليـست بالـضرورة                
  .فمكان األردن في زحمة القمم حول غزة كان في الدوحة، ال في شرم الشيخ. »محايدة«

نـي، بـل فـي      علّمتْ الذهبي التجربة األمنية الطويلة، أن الحفاظ على أمن الدولة ال يتم في المجال األم              
بل قل إنه طور رؤية تقول بالمعالجـة األمنيـة لألخطـار            . المجال السياسي ـــ وخصوصاً الداخلي    

فرغم كل  . الخارجية ـــ وعلى رأسها الخطر اإلسرائيلي ـــ والمعالجة السياسية للخالفات الداخلية          
ن جبهة داخلية متعاضـدة     التهديدات وعظمها وشح الموارد والمصاعب االقتصادية، تبقى حقيقة أن تكوي         

  .يعد دفاعاً ال يمكن هزمه
من منصبه، يعيش حالة فريدة     » استقالته«الذهبي الذي يستقبل في البيوتات األردنية في لقاءات تكريم بعد           

وهو قادر على إدارة النقاشات، وجسر الخالفـات        . من التقدير بالنسبة إلى مسؤول أمني عامل أو سابق        
وتأتي قوة تأثيره من أنه، أوالً، دفع ثمن خياراته         . ر في بلورة رؤية وطنية لتيار واسع      بين اآلراء، والتأثي  

، أو لجهة اتخاذ القرار األمني بحرية التعبير الشعبي للتنديـد           »حماس«السياسية، سواء لجهة التنسيق مع      
يـسارية، أو لجهـة     بالعدوان اإلسرائيلي على غزة، أو لجهة االنفتاح على القوى الوطنية واإلسالمية وال           

  .التصدي للفساد والنهج الليبرالي االقتصادي
وتأتي، ثانياً، من كونه توصل إلى برنامجه اإلصالحي الوطني بالتجربة ومـن خـالل االطـالع علـى         

وأخيراً، من خالل تبني أطروحة إصـالحية منـسجمة مـع           . المعطيات الحساسة في قلب مطبخ القرار     
  .المتطلبات األردنية المعقدة

ولكن التفكير فـي أفـضل      . »انطالقاً من واجب الدفاع عن الدولة والعرش      «بدأ الذهبي مغامرته الفكرية     
ال : »استخبارات الدولة، ال دولـة االسـتخبارات      «السبل للقيام بهذا الواجب، هو الذي قاده إلى أطروحة          

ر الهـادف مـن أجـل       اعتقاالت سياسية وال إقصاء لشخصية أو تيار وال منع لرأي أو حزب، بل الحوا             
وبناء على التجربة الناجحة لهذا األسلوب في السنة األخيرة من إدارتـه            . التوصل إلى مشتركات وطنية   

للجهاز، يرى الذهبي أولوية التشديد على التمسك بالمؤسسات والصالحيات الدستورية، نـصاً وروحـاً،              
  .ابة والمحاسبةوبأولوية القطاع العام ونزاهته وتقيده بالقانون وخضوعه للرق

التي تكاثرت  (فمن دون ذلك، ستظّل التدخالت الكيفية ومراكز القوى والمصالح والهيئات غير الدستورية             
  .، تخرب أي جهد إصالحي)ـــ تحت ضغوط أميركية ـــ كالفطر على هامش الحكومة المركزية
واتخاذ القرار بحيـث تـشمل      النقطة الثانية هي تحقيق اإلجماع الوطني من خالل توسيع عملية الحوار            

جميع القوى والتيارات والشخصيات الوطنية الفاعلة في صيغ سياسية ال تستثني أحـداً، وتنـاقش كـل                 
االستحقاقات بروح الفريق، وتتوصل إلى رؤى وبـرامج مـشتركة فـي كـل المجـاالت االقتـصادية                  
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 إلى تسمية القيـادات التـي تتمتـع         واالجتماعية والسياسية والدفاعية والثقافية، مثلما تتوصل، بالحوار،      
وسوف تنتهي هذه العملية إلى مـا       . بالكفاءة والنزاهة والصدقية لتنفيذ تلك البرامج على جميع المستويات        

  .هو أكثر من تأليف حكومة اتحاد وطني، أي إلى تحديد اآللية السياسية لتأليف الحكومات
فقية تقوم على التفاهم ال على الـصراع الـسياسي          يقترح الذهبي، إذن، صيغة أردنية من ديموقراطية توا       

كسر «ومن البديهي أن يحظى هذا االقتراح بتأييد النخبة األردنية التي ال تعرف تقليد              . وصناديق االقتراع 
  .، وتفضل دائماً التوصل إلى تفاهمات، بما في ذلك التوصل إلى صيغة برلمانية من دون أغلبيات»العظم

 ١: السائدة في األردن، فإن األغلبيات البرلمانية الممكنة هي واحدة مـن ثـالث             في ظل الظروف العيانية   
ــ غالبية إسالمية تستند إلى شبكة أممية وقاعدة محلية ذات لون إقليمـي واحـد، وال تملـك رؤيـة                    

وستؤدي غالبية كهذه إلى شق المجتمع      . ديموقراطية أو برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية محلية متبلورة       
  .إثارة نزاعات داخلية حادةو
البزنس المدعومة من الغرب ومن تيار الوطن البديل، والقادرة على تمويل           » لوبيات« ــ غالبية من     ٢

 ٣. فاحش للحصول على مقاعد برلمانية من دون استحقاق، وهي أغلبية ستقود البالد نحو حرب أهليـة               
ن والعشائريين تفتقر إلى االسـتقالل الـسياسي        ــ غالبية مصطنعة أمنياً من المتعاونين والبيروقراطيي      

وهكذا، فإن البـديل    . والقاعدة الجماهيرية والفعالية، وتنتهي بشلل الحياة البرلمانية، كما هو حاصل اآلن          
األفضل هو التفاهم على صيغة لالنتخابات العامة تسمح بتمثيل كل القوى الوطنية واالجتماعية واألحزاب              

بما يؤدي إلى تحويل البرلمان إلى ندوة وطنية للحوار والتسويات وتأليف حكومات            والتيارات والمثقفين،   
  .االتحاد الوطني

يرى العديد من المثقفين األردنيين أن إقالة الذهبي من منصبه المهم ــــ تحـت ضـغوط أميركيـة                   
وج الرجل  ولكن، من الجانب اآلخر، يمكننا أن نرى في خر        . وإسرائيلية وداخلية ـــ هي خسارة كبيرة     

من مكتبه إلى ميدان النشاط السياسي، بما لديه من تجربة ومعرفة وإرادة، إضافة نوعية للحياة الـسياسية                 
  .األردنية

 ٣/٢/٢٠٠٩األخبار، 
  
  "داؤود الفلسطينى وجوليات اليهودى" .٧٣

  شلومو زاند
ت الـصحف   كاتب هذ المقال البروفيسور شلومو زاند، أستاذ التاريخ فى جامعة تل أبيب، وقـد رفـض               

العبرية جميعها نشره، كما حدث من قبل لمقال آخر له عن أحداث عكا، وتم تداوله مؤخراً على مواقـع                   
  .عرب إسرائيل

تنشره كامالً تقديراً ألهمية المقال وأهمية كاتبه الذى يعد من أكثر األكاديميين إثـارة              » المصرى اليوم «و
الـذى يكـشف بجـرأة      » ختراع الشعب اليهودى  متى وكيف تم ا   «للجدل فى إسرائيل وهو مؤلف كتاب       

األساطير المؤسسة للكيان الصهيونى، وفى مقدمتها فكرة الشعب اليهودى والدولة اليهودية، ويدعو لدولة             
مدنية حديثة ملتزمة بالقيم اإلنسانية والديمقراطية، دولة لجميع مواطنيها وليست مقـصورة فقـط علـى                

  .اليهود
الصهيونى فى فلسطين منذ أكثر من قرن من الـزمن، كانـت الحركـة              -دى  منذ بداية االستيطان اليهو   

الصهيونية ودولة إسرائيل فيما بعد، تنظر إلى نفسها كأقلية مضطهدة وضعيفة تبحث لنفسها عـن مكـان     
نجح المشروع الصهيونى نجاحا باهرا فى توطيد أقدامه فى فلسطين واسـتطاع أن         . تحت الشمس تلوذ به   
  .دية صغيرة فى سويداء قلب العالم العربى، وعلى حساب مواطنين عرب يفوقونهم عددايبنى له دولة يهو

منذ بداية االستيطان أيضا، كانت الحركة الصهيونية تشهر بيمينها صك امتالك لفلسطين، أال وهو كتـاب           
 لـم يعـد   . التوراة، وتحمل فى جعبتها ذكريات المجازر األوروبية، والنازية منها على وجه الخصوص           
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 فاقـت كثيـرا     ١٩٤٨هناك اليوم أدنى شك لدى المؤرخين أن القوة العسكرية للمواطنين اليهود فى سنة              
مجموع ما يمتلكه العرب من القوة فى ذلك الوقت، رغم أن الصورة التى غرستها الزعامة الـصهيونية                 

  .فى أذهان رعاياها كانت على النقيض من ذلك
لى باطراد، بواسطة السالح الفرنـسى فـى بدايـة األمـر، ثـم              تعاظمت القوة الضاربة للجيش اإلسرائي    

العدوان (األمريكى فيما بعد، واستطاع التغلب على الجيوش العربية التى واجهته فى معارك غزة وسيناء               
، وحـرب   ١٩٦٧، وحـرب يونيـو      ١٩٥٦سنة  ) اإلسرائيلى على مصر  -الفرنسى  -الثالثى، البريطانى   

  .١٩٧٣أكتوبر 
منـذ  . اقع األمر قوة عسكرية ذات بال فى الشرق األوسط تهدد الجـيش اإلسـرائيلى             لم يكن هناك فى و    

حرب تشرين لم يعد طيارو سالح الجو اإلسرائيلى مقاتلون فى األجواء، ولم تحدث معركة جوية واحدة،                
  .كما أن جنود سالح البر وسالح البحر يقومون منذ ذلك الوقت على الغالب بمهمة حراسة الحدود

مـن طـائرات    (ن نعترف أن المهمة الرئيسية للجيش اإلسرائيلى المدجج بخيرة السالح األمريكى            علينا أ 
أصـبحت  ) مختلفة األنواع واألحجام ومن الصواريخ المختلفة ومن الدبابات المتطورة حتى دروع الجنود           

وقهـرهم  قمع المواطنين الفلسطنيين الذين يجرؤون على مقاومة الظلم الذى يتعرضون له، وإخـضاعهم              
  .بكل الوسائل

كثيرا ما سمعنا المتحدثون باسم حكومة إسرائيل، ومعهم العديد من اإلسرائيليين ومن أنصار إسرائيل فى               
  :، يرددون القول التالى)ومنهم بعض العرب(كل مكان 

من حق كل دولة أن تدافع عن حدودها وعن مواطنيها عندما تتعرض لالعتداء وتصبح مدنها وقراهـا                 «
  »طالق الصواريخعرضة إل

تكاد كل دول العالم تعرف حدودها، فهل من إسـرائيلى أو أى            «: أليس من حق كل ذى عقل أن يتساءل       
  »واحد من أنصار إسرائيل يستطيع أن يدلنا على حدود إسرائيل؟

حتى لو عـدنا إلـى      . دولة إسرائيل ال تخضع للقوانين واألعراف الدولية المألوفة، فهى دولة دون حدود           
اهللا لبنى إسرائيل تمتد مـن النيـل إلـى          » منحها«الذى يقول إن أرض الميعاد التى       » ك التوراتى الص«

  .الفرات لما كان فى وسع أكثر المؤمنين به غُلُوا أن يدلنا على تلك الحدود
 كان اليهود يملكون أقل من ستة فى المائة من أرض فلسطين الواقعة تحت حكـم                ١٩٤٨قبل حرب سنة    

ريطانى، بعد الحرب صاروا يسيطرون على ما يقرب من ثمانين فى المائـة مـن مـساحة                 االنتداب الب 
 أصبحت جميـع أراضـى      ١٩٦٧بعد حرب حزيران    . فلسطين الواقعة بين نهر األردن والبحر المتوسط      

  .فلسطين من النهر حتى البحر تحت سيطرة إسرائيل ومعها سيناء وهضبة الجوالن السورية
ائيل فى إقامة المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وقطـاع غـزة دون أن          بدأت إسر  ١٩٦٧منذ سنة   

تعلن عن ضم تلك المناطق إليها لكى ال تضطر لمنح سكانها الفلسطينيين حقوقـا مدنيـة، لكـى تبقـيهم                    
  .خاضعين للقوانين العسكرية، والتعسف والخسف دون رقيب أو حسيب

ن عدم اعتراف الـدول العربيـة بهـا هـو المبـرر              ظلت إسرائيل تزعم باستمرار أ     ٢٠٠٢حتى سنة   
ال شك أن تلك الذريعة الواهية سـقطت، بعـد أن           . الستمرارها بالتشبث بما احتلته من األراضى العربية      

اتخذت الجامعة العربية قرارا عرضت فيه على إسرائيل سالما شامال وعالقات دبلوماسية مـع الـدول                
  . ١٩٦٧ود العربية مقابل انسحاب إسرائيل إلى حد

تجاهل زعماء إسرائيل تلك المبادرة العربية واستمروا فى تعزيز االسـتيطان فـى األراضـى المحتلـة            
واستمروا فى إقامة الجدار العازل، لنهب المزيد من األراضى القليلة التى بقيت للفلسطينيين، كما اسـتمر                

لغربية بمئـات الحـواجز التـى       الجيش اإلسرائيلى فى حراسة تلك المستوطنات وتقطيع أوصال الضفة ا         
  .حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم ال يطاق
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الحقيقـة هـى، أن     . تزعم إسرائيل أنها رغم انسحابها من غزة، استمر الفلسطينيون فى اعتداءاتهم عليها           
إسرائيل سحبت جيشها من غزة دون أن تعطى لسكانها أى سلطة حتى وال الوهمية منها، لقد جعلت منها                  

تحكم إسرائيل فى جميع نواحى الحياة لسكانه، تقطع عنهم اإلمدادات الحيوية متى تـشاء وتغلـق                سجنا، ت 
المعابر متى تشاء، حتى صيادى السمك يحرمون من ممارسة عملهم دون أذية ودون تـضييق الخنـاق                 

  . عليهم من البحرية اإلسرائيلية
يهين لغزة فى الضفة الغربية والقضاء علـى        الغاية التى يضمرها القادة اإلسرائيليون هى إقامة سجنين شب        

فرصة إقامة دولة فلسطينية تتوفر لها أدنى حاجات العيش، بل مخيمات كبيرة يسعى سكانها للفرار منهـا                 
  .ألنها ال يمكن أن توفر لهم العيش الكريم

. ى والـسيادة من السخرية العجيبة والتناقضات الغريبة أن إسرائيل تزعم أن قطاع غزة يتمتع بالحكم الذات      
لماذا إذن تتهم الفلسطينيين بتهريب األسلحة؟ أوليس لكل كيان شرعى مستقل، الحق فى اقتناء األسـلحة                
للدفاع عن نفسه ولحفظ أمن سكانه؟ إسرائيل ترفض أى نوع من التساوى بينها وبين الفلسطينيين حتـى                 

داؤود الفلسطينى فعليـه أن يبقـى       على الورق، لذلك يبقى حق الدفاع عن النفس حكرا على إسرائيل أما             
  . تحت رحمة جوليات اإلسرائيلى

هذا هو السبب أيضا فى رفض إسرائيل القبول بطلب حماس لتطبيق التهدئة فى الضفة الغربيـة أيـضا،                  
حيث استمرت فى اغتيال واعتقال من تشاء من الفلسطينيين بذرائع مختلفة للقضاء على كـل فلـسطينى                 

إسرائيل تسعى منذ عهد طويل لسحق الفلسطينيين وإذاللهم بحيـث ال           .  االحتالل تخول له نفسه أن يقاوم    
  .هذا عدا االنتهاكات العديدة للتهدئة، التى قاربت المئتين. يجرؤوا حتى على التفكير فى المقاومة

من الجدير بالذكر أن الغاية من انسحاب أرييل شارون من غزة دون اتفاق مع الفلسطينيين كانت للحؤول                 
دون قيام مفاوضات جدية تفضى إلى االنسحاب من الضفة الغربية والقدس العربية وقيام دولة فلـسطينية                
قادرة على النهوض بشعبها، وهذا يشبه انسحاب إيهود باراك من لبنـان دون إبـرام اتفاقيـة تـضطره                   

ـ           . لالنسحاب من هضبة الجوالن    صاروخية ال شك أن سكان جنوب إسرائيل الذين يتعرضون للقـذائف ال
  .وغيرها، يدفعون اليوم ثمن االحتفاظ باألرض المحتلة والمستوطنات وتوفير األمن والرخاء للمستوطنين

من حسن حظها أيضا    . من حسن حظ إسرائيل أن حماس فازت فى االنتخابات التى ال يشك أحد بنزاهتها             
إلى انشقاق الصف وتفسخ الوحدة     أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تقبل بحكم الناخب الفلسطينى مما أدى            

أدى . الفلسطينية واستئثار كل فريق من الفريقين بمنطقة نفوذ يحاول فيها أن يكتم أنفاس الطرف اآلخـر               
لحماس وفرض حصار خانق علـى      ) وما يسمى باألنظمة العربية المعتدلة    (ذلك إلى تنكر الدول الغربية      

  .السكان لم يترك لهم فرصة سوى اللجوء إلى العنف
يحظـون بمغازلـة    » معتـدلين «فى الوقت ذاته كان محمود عباس ومؤيدوه من الذين تدعوهم إسرائيل            

لم تجلب تلك المفاوضات الالنهائية العبثية، سوى المهانة واإلذالل لمحمـود           . إسرائيل ويتفاوضون معها  
 يبـدو   عباس وأنصاره، مما برهن على أن حماس محقة فى رفضها للتفاوض مـع إسـرائيل طالمـا ال                 

أصبح من الواضح أن إسرائيل تسخر من عباس وسلطته وأن اللغـة            . بصيص أمل من تلك المفاوضات    
  !الوحيدة التى تفهمها هى لغة القوة

القوة مفسدة، أما القوة المطلقة فهـى مطلَـقُ         «): ١٩٠٢-١٨٣٤(يقول المؤرخ البريطانى اللورد أكتون      
  .»الفساد

برهنت . وقد رأينا الدليل القاطع على ذلك فى هجومها األخير على غزة          » ةالقو«إسرائيل تملك الكثير من     
إسرائيل أيضا أنها لن تتورع ولن تتردد فى قتل مئات الفلسطينيين للحؤول دون إصابة جندى إسـرائيلى                 
واحد، فكانت النتيجة أن معظم الضحايا الفلسطينيين كانوا من النساء واألطفـال وأن معظـم المقـاتلين                 

هذا لم يحل دون إطراء     . طينيين قتلوا بالقصف الجوى والبحرى والمدفعى قبل وقوع االجتياح البرى         الفلس
  .وسائل اإلعالم اإلسرائيلية للهجوم، ونعته بأنه كان نصرا باهرا ال مثيل له
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من سخرية القدر أن نرى بطلى األسطورة التوراتية يظهران مرة فى رقعة األرض ذاتها أو قريبا منها،                 
 أن جوليات هذه المرة هو الجيش اإلسرائيلى المدجج من رأسه حتى أخمص قدميه بأحدث ما أنتجته                 غير

الصغير » المسلم«المصانع من أسلحة، وهو الذى يعلن انتصاره على المأل، على داؤود، ذلك الفلسطينى              
اوال سحقه حتى   الذى يزدريه الجميع والذى اليزال يعانى األمرين مما يسومه إياه جوليات من خسف مح             

  .الهباء فى هذا االقتتال المستمر منذ عقود طويلة
من الواجب أن نعترف بأن الوضع القائم فى الوقت الحاضر والذى ال تواجه فيه إسرائيل أى تحد فعلـى                   

  .لقوتها العسكرية، سيجعل من غير المحتمل أن تنسحب من الضفة الغربية
خابات اإلسرائيلية المقبلة من بين دوافعها، لن تفيد إسـرائيل          المجزرة األخيرة فى غزة والتى كانت االنت      

يجب على جميع اليهود فى إسرائيل أن يعلموا        . فى شىء ولن تعزز حقها فى الوجود فى الشرق األوسط         
أن هؤالء الذين يطلقون صواريخهم قليلة الشأن على عسقالن، هم أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذى طردتهم               

  .١٩٥٠لى قطاع غزة سنة إسرائيل منها إ
ما لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن الغبن الذى ألحقته بالفلسطينيين والمعاناة التى أنزلتها بهم فلن يكون                

  .هناك حل عادل لهذا الصراع
لعل هذه الحرب األخيرة توقظ ضمير العالم الغارق فى نومه فيستعمل ما لديه من وسائل ضغط، إلكراه                 

  .س للوصول إلى اتفاق مشرف مع ضحايا المأساة الحاليةأحفاد ضحايا األم
  ٤/٢/٢٠٠٩صحيفة المصري اليوم، 

  
  :كاريكاتير .٧٤

  

  
  ٤/٢/٢٠٠٩الخليج،   


