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 ٣٥  :كاريكاتير
***  

   دون التوصل الى تهدئةمصروفد حماس ينهي مباحثاته مع المسؤولين المصريين ويغادر  .١
وفد حركة حماس إلى أن  ،القاهرة  مراسلتها منجيهان الحسيني عن، ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 

القاهرة أنهى محادثاته مع المسؤولين المصريين من دون التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع اسرائيل، لكنه 
رك ورقة تتضمن تساؤالت في شأن نقاط محددة لتلقي رد عليها مطلع االسبوع المقبل، فيما قال مصدر ت

مصري مطلع لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية إن الوفد طلب العودة إلى دمشق للتشاور مع باقي 
لمسؤولين المصريين الفصائل الفلسطينية قبل اتخاذ موقف نهائي، وأنه سيعود الى القاهرة غداً إلبالغ ا

  .بالموقف النهائي
وأجرى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان محادثات في القاهرة أمس مع المستشار في 

مصر ستسعى من خالل "إن " الحياة"وقالت مصادر مصرية لـ . وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد
بداء مواقف مرنة تجاه القضايا المختلفة والتخلي عن االتصال مع اإلسرائيليين إلى حضهم على ضرورة إ

  ".التشدد والتصلب
موسى أبو مرزوق مغادرة الوفد القاهرة من دون " حماس"وعزا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

، وقال لـ "التعنت اإلسرائيلي والشروط غير المقبولة"اعطاء الرد النهائي في خصوص التهدئة إلى 
ا ورقة للمصريين تتضمن أسئلة عدة، وفي وقت الحق سيعود الوفد إلى القاهرة لتسلم قدمن": "الحياة"

، معرباً عن استيائه بسبب تعرض وفد الحركة إلى تفتيش دقيق من السلطات المصرية أمس في "الرد
  .مطار القاهرة أثناء مغادرة األراضي المصرية

لحين اطالق الجندي )  في المئة٧٥بنسبة (ي وأضاف أن إسرائيل أوضحت أنها ستفتح المعابر بشكل جزئ
اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت، مشدداً على رفض الحركة المطلق ربط قضية التهدئة وكسر 

وأوضح أن اطالق شاليت لن يتم إال في إطار صفقة تكفل إطالق األسرى . الحصار بإطالق شاليت
نريد أن نستوضح عن نسبة : "وقال". لن نخضع البتزازونحن "الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية 

هل هذه النسبة : األمر غامض بالنسبة الينا...  في المئة من تشغيل المعابر التي طرحتها إسرائيل ٧٥الـ
من حجم البضاعة التي كانت تمر عبر المعابر قبل الحرب، أم اثناء الحصار أم قبل الحصار؟ وما هو 

الحركة تريد الحصول على "، مضيفاً أن "سيتم السماح بإدخالها وما هي نوعيتهاكم السلع والمواد التي 
  ".ضمانات مصرية بتشغيل المعابر، ولم نحصل على ضمانات بعد

" حماس"وأكد أبو مرزوق أن التلويح من البعض بأن هناك ضربة إسرائيلية قادمة لغزة أو أن قيادات 
واقفنا التي يعلمها الجميع جيداً حتى يحصل الشعب سنظل متمسكين بم: "، وقال"مرفوض"مستهدفة 

نسعى الى التوصل الى اتفاق تهدئة من أجل تضميد جراح شعبنا : "، مضيفاً"الفلسطيني على حقوقه
ومعالجة قضاياه الراهنة، لكن ليس معنى هذا أن تقبل حماس بتهدئة مجانية ال تضمن تثبيت وقف للنار 

  ".والبديل هو االستمرار في الصمود... صارمتبادل وتشغيل المعابر وكسر الح
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هذا االقتراح طرحه : "وعلى صعيد رفض إسرائيل وجود مراقبين دوليين على المعابر، قال أبو مرزوق
كيف سيعيش الشعب الفلسطيني : "، وتساءل مستنكرا"المصريون ووافقنا نحن عليه، لكن إسرائيل رفضته

ح المعابر وكسر الحصار عنه، وفي الوقت ذاته يقومون بتدمير ال يريدون فت) اإلسرائيليون(إذا كانوا 
، مشدداً على ضرورة اقتران "االنفاق ويخضعون الشعب لحصار خانق تحت االرض وفوق األرض

وأشار إلى أن المفاوضات مع المصريين في شأن التهدئة لم . التهدئة بتشغيل المعابر وإال ال جدوى منها
 بدءا بوقف اطالق نار متبادل ومن ثم القضايا الخالفية األخرى مثل تتوصل حتى اآلن ألي توافق،

  .تشغيل المعابر واالنفاق والمنطقة العازلة التي يريد االسرائيليون زجها في موضوع االتفاق
في الداخل والخارج، قال أبو مرزوق إن " حماس"وعلى صعيد ما يتردد عن أن هناك خالفا بين قيادات 

هناك ضغوط ... ه في الحركة وفق آليات محددة، والترويج لمثل هذه المسائل ال يفيدالقرار يتم اتخاذ"
تمارس على الحركة التخاذ مواقف بعينها، لقد جربوا وحاولوا كثيراً بما في ذلك فرض عقوبات على 

لالنتخابات اإلسرائيلية بنيامين " الليكودي"ورأى أن المرشح ". لكن ذلك لن يجدي... الحركة
  ".قادم وفوزه لن يغير من موقف حماس... قادم"هونتانيا

فوزي برهوم النـاطق    ، أن   غزة عن أشرف الهور مراسلها من    ،  ٦/٢/٢٠٠٩ القدس العربي،    وأضافت
لم يتمكن من التوصل الـى اتفـاق   ' ان وفد حركة حماس في القاهرة' القدس العربي'باسم حماس قال لـ    

  .'يكتنفه الغموض'مصريين نقلوا عرضا اسرائيليا للتهدئة واشار برهوم الى ان الوسطاء ال .'للتهدئة
هذا العرض للتهدئة يربط بين فتح المعابر بشكل كامل وبين قضية االفراج عن الجندي االسرائيلي               'وقال  

، الفتا  ''٣٠االسير غلعاد شليط، اضافة الى انه يتحدث عن ابقاء المعابر التجارية لقطاع غزة مغلقة بنسبة                
وذكر برهوم ان وفد حركة حماس طالب       . ن العرض ال يضع آلية واضحة إلدارة هذه المعابر        ايضا الى ا  

الحركة قدمت اسئلة واستفسارات للوسـطاء      'بتفاصيل حول الضمانات لتطبيق ما يتم االتفاق عليه، وقال          
منع ، موضحا ان من بين هذه االستفسارات نوعية المواد التـي سـت            'المصريين، وهي تحتاج الى اجابات    

  .'٣٠اسرائيل ادخالها وتصنفها ضمن الـ 
ستحضر االجابات على تساؤالت الحركة من الجانب االسـرائيلي، وقـال           ' القيادة المصرية 'واوضح ان   

وفد الحركة سيعود االحد القادم للعاصمة المصرية القاهرة ليطلع علـى الـردود التـي جلبهـا                 'برهوم  
ان وفد حركتـه    ' القدس العربي 'وذكر الناطق باسم حماس لـ       .'المصريون من قبل االحتالل االسرائيلي    

  .سيجري خالل هذه الفترة مشاورات مع قيادة حركة حماس
أن  عن مرالها من العريش رزق الغرابلـي، وعـن وكـاالت،     ٦/٢/٢٠٠٩ صحيفة فلسطين،   ونشرت
سـيعود  " إن وفد حماس     :لوكالة أنباء الشرق األوسط المصرية لألنباء     قال   لم يذكر اسمه     اً مصري مسؤوالً

  ".إلى القاهرة يوم غد السبت من أجل إبالغ المسؤولين المصريين بالموقف النهائي من هذه القضايا
 البردويل بأن المباحثـات   عضو الوفد المفاوض من حماس صالح      وفيما يتعلق بمحادثات القاهرة، أوضح    

 واصفاً تلـك المباحثـات بالمعقـدة        ،الزالت جارية للوصول إلى اتفاق يضمن فك الحصار وفتح المعابر         
إن وفد الحركة سـيعود     : "بسبب تعنت االحتالل اإلسرائيلي، وقال    ، والصعبة، مرجعاً صعوبة المحادثات   

  ".إلى القاهرة لتلقي إجابات إسرائيلية حول بعض االستفسارات، يوم األحد القادم
هناك محاولة من قبل االحتالل     : "لبردويلقال ا ، وفي رده عن ماهية العقبات التي تمنع التوصل إلى تهدئة         

وهناك إصرار إسرائيلي على وجود شريط أمني على الحـدود          ، لربط قضية المعابر باإلفراج عن شاليط     
  ".الشرقية والشمالية

،  وكاالت األنباء  ، وعن غزة،  القاهرة عن أشرف أبو الهول مراسلها من      ٦/٢/٢٠٠٩ األهرام،   وجاء في 
ث باسم الحكومة المقالة صرح ـ في تصريحات خاصة لألهرام ـ أدت الي حسم   طاهر النونو المتحدأن 

وقال إنه   .ملف الحوار الوطني وإعادة اإلعمار وسيتم حسم ملف التهدئة مع عودة الوفد غدا الي القاهرة              
علي تشكيل لجنة وطنية لبحث ملف المعتقلين من حماس وفتح فـي            ، تم االتفاق مع الوزير عمر سليمان     
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وهو الموعد المقترح لبـدء     ، واالنتهاء منه قبل الثاني والعشرين من فبراير الحالي       ، الضفة الغربية غزة و 
ولم يستبعد  ، ونفي وجود خالف داخل حماس حول المدة المقترحة للتهدئة         .حوار وطني فلسطيني بالقاهرة   

يار لنا إال الرد بـرغم      النونو تعرض غزة لعدوان جديد قبل االنتخابات اإلسرائيلية واذا حدث ذلك فال خ            
  .أننا ال نحبذ الحرب

 المتحدث باسم حماس ايمـن طـه      ، أن   وكاالت، وعن   عواصم من   ٦/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن   وأوردت  
 اسرائيل لم تعد تربط موضوع فتح المعابر القطاع والذي تطالب            ان ، للتلفزيون المصري مساء امس       ،قال

  .٢٠٠٦ على مشارف قطاع غزة في حزيرانبه الحركة بمصير الجندي شاليط الذي تم اسره
  
  براون يدعمه ويشدد على التهدئة ونزع سالح حماسو عملية السالم همالتزيؤكد اعباس  .٢

 شدد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على دعمه الكامل          :لندنمن   ٦/٢/٢٠٠٩الحياة،  نشرت  
 من أجل تحقيـق االسـتقرار واألمـن،         للرئيس محمود عباس وقيادته للشعب الفلسطيني، مشيداً بجهوده       

خالل مؤتمر صحافي عقده مع عباس في عشرة داونينغ         أكد  و". القابلة للحياة "وكذلك قيام الدولة المستقلة     
 النار، وكذلك إعادة بناء غزة      إطالقستريت، على ضرورة نزع سالح حماس، وضرورة استمرار وقف          

وتحدث براون أيـضاً     . المطلوبة بإلحاح في القطاع    سانيةاإلنواقتصادها المتدهور وتقديم كل المساعدات      
طاراً مقبـوالً   إ أن مبادرة السالم العربية تعتبر       إلى عن أهمية أن تسود قوى االعتدال في المنطقة، مشيراً        

 أهمية تحقيق تقـدم فـي       وأوضح.  وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة    "إسرائيل"لـ  بحيث يتم توفير األمن     
  . باعتبار ذلك أمراً يمثل أولوية قصوىعملية السالم

بدوره، أكد عباس التزامه عملية السالم ألنه ليست هناك بدائل لذلك مهما حدث، خصوصاً ما جرى فـي                  
 والكوارث التي وقعت فيها من تدمير وقتل لألبريـاء          اإلسرائيليغزة الذي كان رهيباً جداً بعد االعتداء        

 أن  إلـى يعقد الشهر المقبل في القاهرة إلعادة بناء غزة، مـشيراً           وتحدث عن المؤتمر الذي س    . واألطفال
لكن الرئيس الفلسطيني شدد على أن عملية إعادة البنـاء           .بريطانيا سيكون لها دور مهم في هذا المؤتمر       

ينبغي أن تتم من خالل السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية التي تتوالها بشكل رسمي ومعتمد عربيـاً                
. ، وبعدها تجري المصالحة الفلسطينية    "إسرائيل" وحرص على ضرورة إعادة التهدئة في غزة مع          .ودولياً

وأكد ضرورة أن يتم بعد ذلك قيام حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل مع العالم، ومن ثـم تجـري                    
ملية السالم تعتمد   وقال إن ع  . االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في الوقت الذي يتم االتفاق عليه         

وتحـدث عـن أهميـة وقـف        . على الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي تمثل فرصة نادرة للسالم         
 أنه من المهم أن تفي      إلى وفتح المعابر التي تقف أمام حركة الفلسطينيين، مشيراً       " بشكل كامل "االستيطان  

  . بذلك تمهيداً لعملية السالم"إسرائيل"
ن حماس، قال عباس إنه صحيح أن الحركة منتخبة رسمياً وشرعياً، لكن هذا ال يتيح               ورداً على سؤال ع   

 اإلسـرائيلي وقال إن االعتـداء  . لها أن تقوم بانقالب لتقسيم الوطن، لذلك فإنه يطالب بإنهاء هذا االنقسام         
ـ           "على غزة كان محاولة لدعم هذا االنقسام لذلك          ن خـالل   ال بد أن ينتهي هذا الوضع الشاذ في غـزة م

  ".الوحدة الوطنية وتطبيق الشرعية الدولية
 غـوردون بـراون   أن    سمير ناصيف  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   وأضافت  

 غزة  إلى طالبه فيها بفتح المعابر      أولمرت ايهود   اإلسرائيلي رئيس الوزراء    إلىوجه رسالة   "لى انه   إ أشار
 إلىبريطانيا زادت مساعداتها     "إنوقال براون   ".  القطاع أهالي إلى انيةاإلنس المساعدات   إيصالمن اجل   

  ".اعتدال الرئيس عباس وبما يمكن تحقيقه في ظل االعتدال"ونوه بـ ".أضعافالفلسطينيين بنسبة ثالثة 
 أن، علـى الـرغم مـن        إليها مساعدات تقدمها أي جهة      أيمع  " السلطة الفلسطينية    أن إلى عباس   وأشار

 تمر المساعدات عبرها، وقد طالبـت  أنهناك حكومة شرعية واحدة يجب : " وأضاف".م سرقته بعضها تت 
 الـشرائع   إلـى  انتخابات اشتراعية ورئاسية في فلسطين استنادا        بإجراء من سنة،    أكثر شخصيا، منذ    أنا
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نتخابـات   مستعد ألن اشرف على هذه اال      وأنا هذه االنتخابات فورا،     إجراء أؤيد بأنني وأؤكدالفلسطينية،  
  ".وسأسلم السلطة للجهة التي يتم انتخابها

براون طالب الدول    أن    مينا العريبي  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٦/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط،   وجاء في   
في إجابـة عـن     " حماس مسلحة "وكرر براون عبارة    ". بإظهار عدم التسامح مع حماس مسلحة     "العربية  

". لـن نتحـاور مـع حمـاس       : "إمكانية فتح حوار مع حماس، قائال     سؤال حول إذا ما كانت لندن تبحث        
  ".الطريق إلى األمام هو من خالل حماس غير مسلحة: "وأضاف

  
  السلطة تنتظر من مؤتمر القاهرة إطالق برنامج تنموي في غزة .٣

 قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية إن الفلسطينيين يعولون على مـؤتمر            : منتصر حمدان  -رام اهللا   
مارس المقبل لجهة إعـداد برنـامج       / إعادة إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه القاهرة في الثاني من آذار          

تنموي شامل للقطاع وليس فقط إعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي، وإطالق عملية سالم حقيقيـة                
  .تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية

من سكان القطاع البالغ عددهم مليونا ونـصف        % ٧٥،  وأضاف أن الوضع في القطاع في منتهى السوء       
من مباني القطاع قد تم تـدميرها،       % ١٥المليون نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية، إضافة إلى أن          

 ألف إنسان هم من األطفال الذين بحاجة ماسة إلـى المـساعدة اإلنـسانية والطبيـة                 ٨٥٠مشيرا إلى أن    
وأوضح أن هنـاك مـشكلة       .اع الماسة إلى الغذاء والدواء والمياه والوقود      والنفسية إلى جانب حاجة القط    

في القطاع مثلما في جنوب لبنان، وهي رش محيط التجمعات الـسكنية بقنابـل              " إسرائيل"خطيرة خلفتها   
وذخائر لم تنفجر ما يعني أن أرقام ضحايا العدوان مرشحة للتزايد بشكل مستمر، وهي مشكلة لم تعطهـا    

  .متحدة وال الجامعة العربية اهتماماً يذكر حتى اآلناألمم ال
إن هذه جريمة جديـدة     : دخول مواد البناء إلى القطاع إلعادة بناء ما تم تدميره قال          " إسرائيل"وحول منع   

 ٩٣ونروا مشاريع بناء بقيمـة      األ وإلى تعليق    ،٢٠٠٧ضد اإلنسانية، الفتاً إلى أن هذا المنع قائم منذ عام           
  .٢٠٠٧منذ يونيو مليون دوالر 

وقال إن المطالب الفلسطينية من مؤتمر القاهرة كثيرة وسنطالب المشاريع بسرعة اإلنجاز لتعويض الفترة              
التي يقضيها الشعب في القطاع من دون أي مساعدة منذ انتهاء العدوان بسبب الخالفـات حـول جهـة                   

طيني يجب أال يستمر في هذه المأسـاة        استالم التبرعات وتنفيذ المشروعات، مشددا على أن الشعب الفلس        
  .بسبب خالفات سياسية

 على ضرورة تنسيق توصيل المساعدات اإلنسانية بشكل جيد، وعدم          وأشار إلى أن السلطة ستركز أيضاً     
دمـره   ازدواجية التنفيذ بين الجهات المانحة، ووضع برنامج عمل تنموي شامل وليس فقط إصالح مـا              

  .العدوان
  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  طالب بإخراج آالم الفلسطينيين من التنافس السياسييالبرغوثي  .٤

مصطفى البرغوثي، أن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع جـراء          . ذكر النائب د  :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   
العدوان اإلسرائيلي، ليس له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية، مكررا دعوته إلنهـاء حالـة االنقـسام،              

وبين أنه لمـس خـالل زيارتـه،        . ة وطنية موحدة لمجابهة االحتالل اإلسرائيلي ومخططاته      وتشكيل قياد 
من المـؤلم والمؤسـف     "وجود إجماع لدى أهالي القطاع، حول ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، مضيفا            

وحذر  ".تجاهل آالم الناس وآمالهم ألغراض سياسية، وإن هذا التنازع على سلطة وهمية يجب أن ينتهي              
 بالغ الخطورة، الفتا في الوقت ذاتـه، إلـى أن           ]في غزة  [لبرغوثي أمس، من أن الوضع اإلنساني هناك      ا

وتعرض إلى أن الدمار الذي أحدثته آلة الحرب اإلسرائيلية بالقطاع،           .الوضع الصحي على حافة االنهيار    
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ادة ومقاومـة   هائل ويصعب وصفه، موضحا أنه رغم حجم الدمار، إال أن إسرائيل فشلت في كـسر إر               
   .الشعب الفلسطيني

من شهداء وجرحى العدوان اإلسرائيلي هم من األطفال والنساء، مبينا أنه مـن           % ٤٨وأشار إلى أن نحو     
 جريحـا مـن     ١٨٥٥ من النساء، مقابل     ١١٠ شهيدا من األطفال، و    ٤١٢، هناك   ١٣٤٥بين الشهداء الـ    

 ٢٠٠دت أو قتل عدد كبير من أفرادهـا، وأن           عائلة أبي  ٢٥وتطرق إلى أن     . من النساء  ٧٩٥األطفال، و 
 ألف  ٢٠ منزل بشكل كلي، و    ٥٠٠٠ألف مواطن اضطروا لمغادرة منازلهم خالل العدوان، فيما تم تدمير           

 مـصنعا تعتبـر الوحيـدة       ٣٥١ولفت إلى أن     . مدرسة ٦١منزل آخر بشكل جزئي، عالوة على تدمير        
حتالل، موضحا أن عملية تـدميرها تمـت باسـتعمال          المتبقية في القطاع، تم تدميرها من قبل قوات اال        

  .والجرافات، وذلك مع االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع" الديناميت"
 ٦/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين

  
   العدوان انتقل من غزة إلى القدس: كاشفاً عن هدم منازل المدينة المقدسةعبد القادر .٥

القـادر، إن العـدوان      م عبـد  تلشؤون القدس، حـا   قال مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال        :رام اهللا 
اإلسرائيلي انتقل من غزة إلى القدس المحتلة، وأكدا أن ما تتعرض له المدينة ال يقل خطورة عما تعرض                  

 . منزل فـي المدينـة     ١٠٠٠ لهدم     ١٩٨٤له القطاع، وكشف عن وجود مخطط إسرائيلي معد منذ عام           
الل إلى استثمار الدم الفلسطيني في االنتخابات اإلسرائيلية فهم         كما عمد قادة االحت   "،  "الخليج "ـوأضاف ل 

، وأوضح أن سلطات االحتالل هـدمت       "اآلن يستثمرون ممارساتهم وإجراءاتهم في القدس لذات الغرض       
وأكد  . منازل وجرفت مساحات واسعة من األراضي وهدمت محال وكراجات         ٧خالل األسبوع الماضي    

ال الدولي بقطاع غزة لفرض واقع جديد في المدينة المحتلة، وانتقـد إهمـال              تستثمر االنشغ " إسرائيل"أن  
  .السلطة لها ولما يجري فيها

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  وتشكيل حكومة توافق قادرة على رفع الحصار قريع يدعو الستئناف الحوار .٦

، وفـداً  أمـس  ديس، أبوالتقى أحمد قريع، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم، في : رام اهللا 
واطلع قريع الوفد على المستجدات السياسية في األراضـي          .من الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي    

: أضـاف و ".ن الضفة بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية سياسية وقانونية واحدة          إ" :الفلسطينية، وقال 
لمحاوالت المستمرة لتغييـر الوقـائع      لن يكون هناك سالم أو حل في ظل وجود المستوطنات، وان كل ا            "

على األرض وتحديدا في القدس ومحيطها لن يثني الجانب الفلسطيني عن التمسك بكافة حقوقه المشروعة               
 وعاصمتها القدس   ١٩٦٧ المحتلة في العام     األراضيبما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل         

  ".ألسرىا عن كافة واإلفراجالشريف وحق العودة 
 لعـب فـي القـضية       بأنه مرجعيات بديلة    وإيجادووصف قريع محاولة االلتفاف على منظمة التحرير،        

 اإلضـرار بالقـضية     إلـى  إال لن تنجح ولن تـؤدي       أنها إلىالوطنية التي ال يجوز المساس بها، مشيراً        
  .الفلسطينية والمشروع الوطني

  فتح في غزة من قبل عناصر من حركة حمـاس،          اءأبنوعبر عن استنكاره لالعتداءات التي وقعت بحق        
 الوحدة الوطنية التي هـي الـسالح الوحيـد فـي            إلى الجميع التعالي على الجراح للوصول        قريع ناشدو

 كان من أبنـاء     أي الحركة، أو    أبناء على   باالستقراء لن نسمح    إننا: "، وتابع   اإلسرائيليمواجهة المخطط   
ه للدور الذي تقوم به مصر في الدفاع عن الشعب الفلـسطيني، وفـي   كما عبر عن تقدير ".شعبنا الصامد 

 تشكيل حكومـة وحـدة      إلى يفضي الحوار    أن إنهاء حالة االنقسام واستئناف الحوار، آمال في         إلىسعيها  
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 حكومة توافق وطني تنهي االنقسام وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تعصف بالـشعب               أووطنية  
  . رفع الحصارإلى الوطني، وتؤدي الفلسطيني ومشروعه

 ٦/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
   المساجد"إسرائيل"األوقاف الفلسطينية تندد باستهداف  .٧

 واسـعة   حربـاً  قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن االحتالل اإلسرائيلي شـن مـؤخراً            
 فضال عن   ، آخرين بشكل جزئي   ٥٥ و  مسجدا بشكل كامل   ٤٥ مشيرة إلى تدمير     ،استهدفت تدمير المساجد  

وزارة تـدمير المـساجد بأنـه       لووصف تقرير ل   .عشرات المساجد األخرى التي تعرضت لدمار متفاوت      
كما نفى التقرير االدعاءات اإلسرائيلية باسـتخدام المـساجد كمخـازن           . "إسرائيل"سياسة منهجية تنفذها    

يما يتعلق باستهداف دور العبادة واعتبار ذلـك         مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ف        ،لألسلحة
  .من جرائم الحرب

 ٥/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  من أنصار حماس في الضفة الغربية٦١يعتقل " أمن السلطة" .٨

 حملتها ضد أنصار ومؤيدي حركة حماس في        في الضفة الغربية  واصلت األجهزة األمنية     :الضفة الغربية 
 .من أنصار الحركة" ٦١"اعتقلت مختلف محافظات الضفة الغربية حيث 

  ٦/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  "األخوة اللبنانية"سفينة ضد "  اإلسرائيليةالقرصنة البحرية"الحكومة المقالة تدين  .٩

بشدة عملية القرصنة البحرية التي قامت بهـا        " دانت الحكومة الفلسطينية المقالة في بيان        :القدس المحتلة 
هـذا   "إنوقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في البيان . ]خوة اللبنانيةضد سفينة األ ["قوات االحتالل 

 تكريس لسياسة الحصار الظالم التي تمارسها قوات االحتالل بحق شـعبنا            اإلسرائيليالتصرف العدواني   
  ". القرصنةإطار القطاع وتندرج في إلىواعتداء صارخ على حرية المالحة البحرية 

  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  وفتح المعابراآلن لم نتوصل إلى أي صيغة لكسر الحصار حتى : بو مرزوقأ .١٠

 اإلسالمي في دورته السابق في فندق البريستول في بيروت أمس، تحت عنوان             -انطلق المؤتمر القومي    
 شخصية من مختلف الدول العربية      ٢٠٠، في جلسات تستمر يومين، وذلك بحضور اكثر من          "دورة غزة "

قى كلمة المقاومة الفلسطينية رئيس المكتب السياسي، في حركة حماس موسى ابو مرزق،             واإلسالمية، وال 
الذي اعلن ان حماس لم تتوصل إلى أي صيغة بشأن التهدئة خالل محادثاتها مع المسؤولين المـصريين،                 

لـم  مؤكدا اننا نرفض االبتزاز مهما كان نوعه، فهي معركة جديدة نخوضها في هذا الميدان، وحتى اآلن                 
نتوصل إلى أي صيغة لكسر الحصار وفتح المعابر لصالح شعبنا في غزة، وقد طرح الكثير من المسائل                 
بواسطة الوسيط المصري، كالتعهد بعدم استخدام االنفاق، أو التجارة غير المشروعة، وكأن هناك تجارة              

ط االخرى التـي    مشروعة ضمن هذا الحصار، والتجارة منعت منذ اكثر من ثالث سنوات، واحد الشرو            
 ٥٠٠يريدونها من خالل هذه التهدئة في الوقت الحاضر، هو ان يجعلوا هناك منطقة عازلـة مـساحتها                  

متر، وبالطبع يطالبون تحت هذا العنوان بعدم اقتراب المسلحين من تلك المنطقة، لكن الحقيقة سـيقتلون                
  .مر الثاني كما األولكل من يقترب بحجة انه يملك سالحا، ثم يحققون في األمر، فرفض األ

  ٦/٢/٢٠٠٩الوطن، قطر، 
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  تحقيق تهدئة في غزة ال يمكن أن يتم بمعزل عن باقي المدن الفلسطينية: الجهاد .١١
 إن معالجة الوضع في غزة وتحقيق تهدئـة ال يمكـن أن يـتم    سرايا القدسقالت    : وليد عوض  ،رام اهللا 

الجهاد اإلسالمي أنه إذا كان ال بد مـن بحـث           وأكدت حركة    .بمعزل عن باقي المدن والقرى الفلسطينية     
وأشارت حركة الجهاد في تـصريح      . مسألة التهدئة فال بد من أن تشمل التهدئة مجمل الوضع الفلسطيني          

سـرايا  "إلى أن جريمة اغتيال عالء أبو الرب القيادي في جناحهـا العـسكري              " األيام"صحافي تسلمت   
ل أجنحة المقاومة، مؤكدة أن هذه الجريمة ضـربة واضـحة           بمدينة جنين، تستوجب الرد من قب     " القدس

  .للجهود الهادفة للتوصل إلى تهدئة
وأوضحت أن هذه الجريمة نفذت في منطقة تخضع ألجهزة األمن التابعة للسلطة الوطنيـة فـي الـضفة     

، كمـا   "التي عملت على نزع سالح المقاومة ومالحقة المقاومين       "الغربية، متسائلة عن دور هذه األجهزة       
وطالبت حركة الجهاد بوقف التنسيق األمني كمقدمة للشروع في أي حوار داخلي كـون               .جاء في البيان  

  .استمرار التنسيق األمني ينسف كل جهد للحوار
  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  حماس تستنكر طريقة معاملة األمن المصري لوفدها خالل عودته عبر رفح .١٢

 ، أن وكـاالت  – العـريش  -غزة مراسلها من    رزق الغرابلي ن  ع،  ٦/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   ذكرت  
وعضو وفدها المفاوض في القاهرة الدكتور صالح       ، عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية      

ووصـف تلـك المعاملـة      ،  معاملة األمن المصري للوفد خالل عودته إلى قطاع غزة          استنكر البردويل
، كل مرة كنا ندخل كوفـد رسـمي       ، لألسف الشديد : "يح صحفي وأضاف البردويل في تصر    ".السيئة"بـ

مشيراً إلـى أن الوفـد      ، "ولكن هذه المرة كان هناك تعنت وإصرار على التفتيش لحقائبنا         ، وبطريقة سهلة 
  ".ولكنهم أغلقوا هواتفهم، أجرى اتصاالت مع المسئولين المصريين السيما المخابرات

قـال إن    المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن االت،وعن وك ،  ٦/٢/٢٠٠٩ الجزيرة نت،    وأضافت
مسيئة وغير الئقة ليس بحق حركة حماس فقط إنما بحق مصر أيضاً ألن             " ووصفها بأنها    ،األزمة انتهت 

وأوضح أبو زهري أن األزمة نجمت عندما أصـرت     ".هذا الوفد كان يجري مباحثات رسمية في القاهرة       
يش حقائب وفد حماس الذي يضم كال من صالح البردويل وجمال أبو            السلطات األمنية المصرية على تفت    

  .هاشم وأيمن طه، وهو األمر الذي رفضه قادة الحركة
  
  األسلحة" تهريب"القسام تسخر من جهود منعها من  .١٣

سخرت كتائب القسام من الجهود اإلسرائيلية والدولية التي تبذل لمنع إدخال السالح لقطاع غزة، وقال أبو 
إدخال السالح إلى قطاع غزة ال يتم بمعاهدات وال ببروتوكوالت بيننا "لناطق باسم الكتائب، إن عبيدة ا

كيف يريدون اآلن أن يمنعوا إدخال السالح من خالل معاهدات وبروتوكوالت "وتساءل ". وبين دول
لة الوسائل نحن بمقاومتنا وبجهادنا سنبحث بالصخر وسنوفر في كل مرح"وأوضح أبو عبيدة،  ".واتفاقيات

  الالزمة لمقاومة االحتالل ونحن نقول للعدو الصهيوني ومن يقف وراءه من هؤالء ومن الدول األوروبية 
أن يراجعوا حساباتهم ويوفروا جهدهم وكل هذه األساليب لن تجدي نفعا ونحن سنستطيع إدخال السالح 

 ".مهما فعلوا بإذن اهللا
 ٦/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  "إسرائيل"عرض التهدئة مع بية ترفض الجبهة الشع .١٤
جميل مجدالوي رفض " الجبهة الشعبية"أكد عضو المكتب السياسي في :  جيهان الحسيني-القاهرة 

الحركة عرض التهدئة مع اإلسرائيليين، الذي طرحته مصر خالل محادثات أجراها وفد الحركة الثلثاء 
وقال لـ . ضمن ربط اإلعمار بإطالق شاليتالماضي مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، وت

أبلغنا األخوة المصريين رؤيتنا بوضوح من أن مثل هذه التهدئة عادة تكون بين جيشين لدولتين ": "الحياة"
مستقلتين بينهما حرب لكن الشعب الفلسطيني ظروفه مختلفة تماماً ألنه يخضع لالحتالل والمقاومة هي 

  ".ها القانون مع سلطات االحتاللفقط العالقة الوحيدة التي ينظم
  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  جهات امنية اسرائيلية تؤكد بأن الحرب على غزة عززت مكانة حماس  .١٥

اوضحت مديرة االبحاث في معهد االمن القومي االسرائيلي لألبحاث الـدكتورة   :رام اهللا ـ وليد عوض 
فت حركة حماس ولكنها لن تمنعها مـن        ان العملية العسكرية االخيرة على قطاع غزة اضع       ' انات كورس '

واشارت خالل مقابلة اذاعيـة   .اعادة بناء قوتها، واعادة القدرة على تهديد اسرائيل من ناحية امنية مجددا  
االربعاء الى ان اسقاط حكم حماس في قطاع غزة لم يكن احـد اهـداف               ' صوت الجيش االسرائيلي  'مع  

اس ما زالت في الصورة وبشكل اقوى مـن ذي قبـل،            ، مؤكدة على ان حم    'الرصاص المسكوب 'عملية  
  .حيث تفاوض الحركة الحكومة المصرية بقوة في اطار السعي المصري للوصول الى تهدئة

الى ان حماس لم تضعف امام حركة فتح التي تسيطر على السلطة في الضفة الغربيـة،                ' كورس'ولفتت  
هـذا الـصمود    ' الجيش االسرائيلي، وقالـت      مشيرة الى انه يمكن القول ان حماس صمدت عسكريا امام         

وذكـرت مـديرة     .'اضاف لحماس نقاط دعم جديدة في الراي العام الفلسطيني على مدى زمنـي بعيـد              
االبحاث في معهد االمن القومي ان الشارع الفلسطيني ينظر لحماس على انها الدرع الواقيـة لـه مـن                   

  .ل بقوتها العسكريةاسرائيل، النها اثبتت قوة ورباطة جأش امام اسرائي
الخاسر االكبر هي حركة فتح، النها لم تظهر بصورة الواقف الى جانب شعبها، وحتى لو               'وقالت كورس   

كان هناك انتقاد لحركة حماس وسط الشارع الفلسطيني، اال ان هذا االنتقاد ال يمكن ان يتحول الى تمرد                  
ية ولكنها ال تمتلك الشرعية والتأييد للقيـام        ولفتت كورس الى ان حركة فتح في الضفة قو         .'داخلي عليها 

 .بحرب ضد البنية التحتية لحماس
  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   اماكن٣اقتراح .. خالفات على عقده في الداخل او الخارج: المؤتمر السادس لفتح .١٦

 في السادس زمان عقد المؤتمر" فتح"حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة :  محمد يونس- رام اهللا 
وقال  . المقبل، لكنها اخفقت في االتفاق على تحديد مكان عقده) مارس(موعد مفتوح قبل نهاية آذار 

ان اللجنة رفعت توصية للجنة المركزية بعقد المؤتمر في " الحياة"عضو اللجنة عزام االحمد امس لـ 
واضاف ان . الغربيةواحدة من ثالثة اماكن هي العريش في مصر، والبحر الميت في االردن، والضفة 

اللجنة رأت في العريش خيارا اول لقربها من قطاع غزة، معتبرة ان العريش ستكون اسهل الطرق 
لوصول اعضاء المؤتمر المقيمين في قطاع غزة نظرا الى ان اسرائيل ربما لن تمنح الكثيرين منهم 

 ال يوجد االسرائيليون حتى"وقال انه شخصيا يفضل الخارج على الداخل . تصاريح دخول الى الضفة
  ".امام المؤتمر

  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٣٣٧:         العدد       ٦/٢/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

  "إسرائيل" في "إرهابية"مقتل أبو الرب أحبط تنفيذ عملية : باراك .١٧
قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك ان مقتل ابو الرب بنيران قوة عسكرية             :  وليد عوض  -رام اهللا   

  .ئيل على حد قولهفي اسرا" ارهابية"اسرائيلية احبط تنفيذ عملية 
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن باراك القول ان مقتل عالء الدين عصام ابو الرب ببلدة قباطيـة الواقعـة                  

والعثور على حزام ناسف في منزله قد منعا ارتكـاب عمليـة            "جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية       
وتتهم اسرائيل ابو الرب بالتخطيط لعـدة        ".لارهابية في اسرائيل عشية االنتخابات المقررة االسبوع المقب       

عمليات فدائية في الفترة االخيرة تمكن االمن االسرائيلي من احباطها، وكذلك العمل علـى اقامـة بنيـة                  
  .لتنظيمات عسكرية في الضفة الغربية

  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  في حال الفوز باالنتخابات" مهمة"نتنياهو يعد ليبرمان بوزارة  .١٨

علـى  " مهمـة "بنيامين نتنياهو، أمس، أنه سيعرض وزارة       " اإلسرائيلية"أعلن زعيم المعارضة    : ب.ف.ا
وقال نتنياهو   .شباط الحالي / اإلرهابي افيغدور ليبرمان في حال فاز في االنتخابات في العاشر من فبراير           

وسـأعرض  ) مانحزب ليبر " (إسرائيل بيتنا "حين أصبح رئيساً للوزراء سأستدعي حزب       "إلذاعة الجيش   
أنوي تشكيل  "وتابع  . من دون أن يحدد الحقيبة التي ينوي اسنادها إليه        " وزارة مهمة على افيغدور ليبرمان    

وذكرت صـحيفة    ".حكومة بالتوجه أوالً الى شركائنا التقليديين في المعسكر القومي وبينهم إسرائيل بيتنا           
في حكومة برئاسة نتنياهو، وهو ما يستبعده       ان ليبرمان يطمح لتولي وزارة الحرب       " يديعوت احرونوت "

  .مقربون من رئيس تكتل الليكود بحسب الصحيفة
من جهته، لم يستبعد زعيم حزب العمل وزير الحرب ايهود باراك في تـصريحات أوردتهـا صـحيفة                  

ليبرمان صعب المراس لكنني    "في صفحتها األولى، عقد تحالف مع ليبرمان، وقال للصحيفة ان           " هآرتس"
  ".  استبعد أن أكون معه في حكومة واحدةال

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  غيرنا المعادلة ولن نسمح بخرق الطوق المفروض على غزة :ليفني .١٩

أثبتت ) إسرائيل(زعمت وزيرة خارجية االحتالل اإلسرائيلي تسيبي ليفني، بأن          : وكاالت -القدس المحتلة 
من اآلن فصاعداً خرق الطوق المفـروض علـى         أمس أنها غيرت المعادلة، بحيث لن يكون من الممكن          

  . قطاع غزة
قواعـد  " األشقياء"لن تكون مستعدة للقبول بحالة يملي فيها من وصفتهم بـ           ) إسرائيل(إن  :"وقالت ليفني   

، "بتحقيق أي إنجاز سياسي بل ستعمل ضدهم بقـوة        " األشقياء"اللعبة في المنطقة، وهي لن تسمح لهؤالء        
فني إلى موضوع التهدئة، زاعمة أن دولة االحتالل اإلسرائيلي ليست بحاجـة            وتطرقت لي  .حسب زعمها 

وأكدت ليفني أن دولـة      .لها أي معروف من خالل أي اتفاقات بوقف إطالق النار         " حماس"إلى أن تصنع    
 . االحتالل اإلسرائيلي مستعدة لتحقيق ما تحتاج إليه بالوسائل السياسية والعـسكرية علـى حـد سـواء                

تعتبر مشكلة بالنسبة لجميـع الـدول فـي الـشرق     " المتطرفة"ى أن إيران والعقائد اإلسالمية    وأشارت إل 
  .  وحدها) إسرائيل(األوسط، وليس بالنسبة لـ

  ٦/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
  وتكتل األحزاب اليمينية والدينية ما زال متقدماً" كديما"و" ليكود"تقلص الفارق بين : استطالع .٢٠

أكدت استطالعات جديدة للرأي في إسرائيل نشرت امس أنه بالرغم من تقلص : مي أسعد تلح- الناصرة 
لمصلحة الثاني، فإن تكتل األحزاب اليمينية والدينية المتشددة ما زال " كديما"و " ليكود"الفارق بين حزبي 
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اهو فرصة تشكيل بنيامين نتاني" ليكود"يحظى بغالبية المقاعد البرلمانية في الكنيست المقبل، ما يتيح لزعيم 
  .الحكومة الجديدة

، في مقابل ١٢٠ مقعداً من مجموع ٦٧ - ٦٥سيفوز بـ" تكتل اليمين"وبحسب آخر االستطالعات، فإن 
 لألحزاب العربية الثالثة، علماً أن األخيرة مرفوضة على ١٠-  ٨ ألحزاب الوسط واليسار، و ٤٨ -  ٤٥

أمام تشكيل حكومة يمينية " جسماً مانعاً"ل بعضها األحزاب الكبرى للدخول في ائتالف حكومي، وقد يشك
  ".الوسط"و " اليمين"في حال تعادلت الكفة بين 

 ٢٣ مقعداً في مقابل ٢٦سيحصل على " ليكود"وجاء في استطالع القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي أن 
غدور ليبرمان التحليق إذ وصل بقيادة أفي" إسرائيل بيتنا"فيما يواصل الحزب اليميني المتطرف " كديما"لـ 
  . مقعداً، أي أكثر بثالثة مقاعد من استطالع األسبوع الماضي١٩إلى 

وفي المجمل، حصلت .  مقعداً فقط١٣بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك فحصل على " العمل"أما حزب 
وأعرب .  العربية لألحزاب٩ اليسار، و - للوسط ٤٥ مقعداً في مقابل ٦٦أحزاب اليمين والمتدينين على 

 في ١٥ في المئة من المستطلعين عن رأيهم بأن نتانياهو سيكون رئيس الحكومة المقبل في مقابل ٧٧
واختلفت األرقام بعض  . في المئة فقط رشحوا باراك٨تسيبي ليفني، و " كديما"المئة رشحوا زعيمة 

، وكل من ٢١على " كديما"و  مقعداً ٢٥على " ليكود"الشيء في استطالع اإلذاعة العامة، إذ حصل 
نائباً  ٦٧لكن هنا أيضاً أكدت النتائج حصول تكتل اليمين على .   مقعدا١٦ًعلى " إسرائيل بيتنا" و" العمل"

  . لألحزاب العربية الثالثة٩و "  اليسار-الوسط " لقوائم ٤٤في مقابل 
  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   لسداد رواتب العاملين بالسلطة مليون دوالر إلى غزة٤٣ توافق على إدخال "إسرائيل" .٢١

قال مسؤولون اسرائيليون ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت وافق امس على  -القدس المحتلة 
 مليون دوالر الى قطاع غزة للسماح لحكومة الرئيس محمود عباس ومقرها الضفة ٤٣السماح بنقل 

دى اشهر من مبعوث الشرق االوسط توني وتتعرض اسرائيل لضغوط على م .الغربية بسداد الرواتب
بلير والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للسماح بدخول اموال الى قطاع غزة الذي تحكمه حركة 

  .ويواجه ازمة سيولة بسبب القيود االسرائيلية" حماس"
  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  االحتالل يشطب أسماء ضباطه من مذكرات االعتقال .٢٢

 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ، أن سلطات جيش االحتالل اإلسرائيلي ، بـدأت             ذكرت:  حسن مواسي  -يافا
مؤخرا بمراجعة كافة مذكرات االعتقال التي وقعها ضباط الجيش اإلسرائيلي ونفذها في قطـاع غـزة ،                 
والتي تم تقديمها لمحكمة بئر السبع ، ويعمل على إخفاء أسماء الضباط الذين قاموا بعمليـات االعتقـال                  

رقام الشخصية لضباط االستخبارات ، وتغطيتها بالحبر األسود تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمـة              واأل
، بدأت مطلع الشهر الجـاري      أن الرقابة العسكرية اإلسرائيلية   ويشار إلى   . ارتكاب جرائم حرب في غزة    

 خـشية  بفرض إجراءات مشددة للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في العدوان على قطـاع غـزة          
 .تعرضهم لمالحقة قضائية أمام المحاكم الدولية واألوروبية

  ٦/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  من قبل الشرطة اإلسرائيليةاولمرت يخضع للتحقيق مجددا  .٢٣

يخضع رئيس الوزراء االسرائيلي المنتهية واليته ايهود اولمرت اليـوم الجمعـة    : بترا–القدس المحتلة 
وقالـت االذاعـة    . ية للمرة الثالثة عشرة بتهمة تورطه بقضايا فـساد        للتحقيق من قبل الشرطة االسرائيل    
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في الشرطة االسرائيلية سيحققون مع اولمرت صباحا       " وحدة الغش وعدم االئتمان   "االسرائيلية أن محققي    
اليوم لمدة ثالث ساعات متواصلة في ثالث قضايا فساد مشبوهة دفعت به قبل اشهر الى اعالن اسـتقالته                 

ويقوم اولمرت بمهام تصريف اعمال الحكومة بعد ان فـشلت          . زب كاديما ورئاسة الوزراء   من رئاسة ح  
 .منافسته في الحزب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في تشكيل حكومة

  ٦/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  السفير اإلسرائيلي في السويد تعرض للرشق بحذاء .٢٤

في السويد تعرض للرشـق     " اإلسرائيلي "قالت متحدثة باسم جامعة ستوكهولم، أمس، إن السفير       : وكاالت
  .المقبلة" اإلسرائيلية"بحذاء أثناء إلقائه محاضرة في الجامعة عن االنتخابات 

منظمة طالبية دعت السفير بيني داغان للحـديث        "ان  " فرانس برس "وقالت المتحدثة ماريا ساندكفيست ل      
األربعاء قام بعض الحاضرين برشقه بحـذاء       وخالل المحاضرة التي ألقاها     ". اإلسرائيلية"عن االنتخابات   
  ".رجال الشرطة كانوا متواجدين واعتقلوا شخصين"وأضافت أن ". وأشياء أخرى

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  سالح الجو االسرائيلي غير قادر على حماية العمق من الصواريخ االيرانية: الجنرال بودينغر .٢٥

مؤتمر هرتسليا جدال عنيفا بين المشاركين في الندوة        شهد اللقاء الختامي في      : زهير اندراوس  -الناصرة  
وقال الجنرال في االحتياط     .التي بحثت في امكانيات الدفاع عن الدولة العبرية من االخطار االستراتيجية          

هرتسل بودينغر، القائد السابق لسالح الجو االسرائيلي، انّه في السنوات القليلة القادمة ستكون اسـرائيل               
ى جنوبها، ومن شرقها الى غربها مكشوفة جدا للتهديـد االسـتراتيجي، وخـصوصا مـن                من شمالها ال  

الصواريخ البالستية، وبالتالي فقد ناشد اقطاب الدولة العبرية بتخصيص الميزانيات الكبيرة والهائلة مـن              
ة العمق  اجل ايجاد الطرق الكفيلة بدرء هذا الخطر الوجودي على الدولة العبرية، على حد تعبيره، لحماي              

وتابع قائال ان اليوم وغدا ستكون منظومـة        . االسرائيلي الذي سيتحول بفعل هذا التهديد الى ساحة حرب        
الدفاع معتمدة على الليزر، الفتا الى انّه توجد اليوم امام الدولة العبرية فرصة ذهبية للدخول الـى عـالم                   

لته على ان اسرائيل يجب ان تتبنـى هـذه          التكنولوجيا المستقبلية التي تحدث عنها، وشدد في سياق مداخ        
التكنولوجيا، لكي ال تضطر في المستقبل الستخالص العبر والنتائج من اول معركة تجري بهذه االسلحة،               

  .التي تشكل خطرا وجوديا حقيقيا على اسرائيل، على حد تعبيره
  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  ة اللبنانيةخو تفرج عن سفينة األ"سرائيلإ" .٢٦

بعد ان اختطفتها فـي عمليـة        االخوة اللبنانية  افرجت سلطات االحتالل االسرائيلي عن سفينة       :  لحم بيت
قرصنة امس الخميس، اثناء وصولها الى مياه غزة من ميناء الرنكا القبرصي، ونقلتها الى ميناء اسـدود                 

  .يالريون كابوشي ناشطا وصحفيا وبينهم رجل الدين االب ه١٨االسرائيلي، لساعات طويلة، وهي تقل 
 وحدة دم الى قطاع غزة كانت على متن السفينة،          ١٠٠٠وقالت اسرائيل صباح اليوم الجمعة، انها ستنقل        

عبر وذكرت اسرائيل رجل الدين االب هيالريون كابوشي الذي كان من بين ركاب السفينة اعيـد الـى                  
ح اليوم بالطائرة، ولم يعـرف      سوريا عن طريق هضبة الجوالن، وسيتم طرد ثالثة ركاب إلى لندن صبا           

  . ركاب آخرين٤بعد الى أين سيتم إبعاد 
  ٦/٢/٢٠٠٩وكالة معاً اإلخبارية، 
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  هنية يتقدم على عباس في االنتخابات الرئاسية : استطالع .٢٧
اظهر استطالع جديد للرأي العام الفلـسطيني نـشر نتائجـه المركـز الفلـسطيني               :اشرف الهور  -غزة

امس الخميس ان اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالـة سـيحظى بنـسبة             ) PCPO(الستطالع الرأي   
تصويت اعلى من الرئيس محمود عباس حال اجريت انتخابات رئاسية، لكنه اظهر ايـضا نـسبة تأييـد                 

وجاء في سؤال مفتوح للمستطلعة اراؤهـم فـي          .لحركة فتح تفوق حركة حماس في المناطق الفلسطينية       
 السلطة الفلسطينية، فمن هو الشخص الذي ستختاره ليكون رئيسا للـسلطة،            حال اجريت انتخابات لرئيس   

 ياسر عبـد    ٩,٢' محمود عباس،    ١٢,٦' مروان البرغوثي،    ١٤,٤' اسماعيل هنية،    ١٥,٨'فكانت االجابة   
 سالم  ٣,٦' مصطفى البرغوثي،    ٤,١' محمد دحالن،    ٤,٤' شخصية مستقلة،    ٥,٥' خالد مشعل،    ٨,٩'ربه،  

   . محمود الزهار٣,٣'ز الدويك،  عزي٣,٥'فياض، 
 ٥,٤' حمـاس، و     ٣١,٣' يؤيـدون فـتح، و       ٤٠,٦'وفي سؤال حول التأييد للمنظمات الفلسطينية بين ان         

 ٠,٩' الجبهة الديمقراطيـة، و    ١,٣' المبادرة الوطنية، و     ١,٨' الجهاد االسالمي، و   ٢,٧'الجبهة الشعبية، و    
وذكر الـدكتور نبيـل      . رفضوا االجابة  ٥,٠'مستقل، و  ٥,٨' ال احد، و   ٨,٨' فدا، و  ٠,٧'حزب الشعب، و  

كوكالي مدير عام المركز الفلسطيني الستطالع الرأي في شرحه لالستطالع ان نسبة التأييد لحركة فـتح                
امـا فـي    . ٢٧,٨' في حين وصلت شعبية حماس الـى         ٤٢,٥'كانت في غزة هي االعلى اذ وصلت الى         

وفي االستطالع الذي شمل     .٢٣,٧' وحماس على    ٣٩,٢'اييد  الضفة الغربية فقد حصلت حركة فتح على ت       
 شخصا، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الـشرقية  ٦٧٣عينة عشوائية مكونة من  

 من المستطلعة اراؤهم يعتقدون ان حماس تسير        ٥١,٣' عاما تبين ان     ١٨وقطاع غزة اعمارهم فوق سن      
 ان حركة حماس قد انتـصرت فـي         ٣٤,١'ورأى   . لحركة فتح  ٤٦,٠' مقابل   البالد في االتجاه الخاطئ،   

 اسرائيل مسؤولية الحرب التي جـرت فـي غـزة           ٥٤,٤'الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة، وحمل        
 مشاركة خالد مشعل وبعض رؤساء الفصائل في مـؤتمر الدوحـة، وقـال              ٥٧,٨'مؤخرا، في حين ايد     

 تـشكيل حكومـة وحـدة    ٤٦,٠'واقترح  . قد ازدادت بعد حرب غزة      انهم يعتقدون ان قوة حماس     ٤٣,٥'
  . بانهم يعارضون نشر قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة٦١,٢'وطنية في الوقت الحاضر، واكد 

واظهرت نسبة كبيرة من المستطلعين وصلت الى        . اوضاعهم االقتصادية بالسيئة   ٧٢,٠'الى ذلك فقد قيم     
 ٨٩,٦' من قطاع غـزة، و     ٨٦,١'فلسطينية اسرائيلية في الوقت الحاضر منهم        بانهم يؤيدون تهدئة     ٨٨,٢'

 من الفلسطينيين لهم رأي ايجـابي       ٤١,٧'وذكر كوكالي ايضا ان االستطالع بين ان         .من الضفة الغربية  
بالرئيس االمريكي الجديد اذ يأمل الفلسطينيون من السيد اوباما بأن يقوم بخطوات عملية وحقيقية لتحقيق               

وفي سؤال حول من بنظرك الذي يتحمل مسؤولية الحرب التي جـرت فـي               .سالم في الشرق االوسط   ال
 ٤,٨' مـصر و   ٤,٨' فـتح و     ٧,٦' امريكا و  ١٣,٠' حماس و  ١٤,٥' اسرائيل و  ٥٤,٤'غزة مؤخرا، اجاب    

وعن الرضا حول الطريقة التي يـدير فيهـا الـرئيس            . االتحاد االوروبي  ٠,٢'  سورية و    ٠,٧'ايران و 
 ٢٢,٥' راض و  ٢٨,٧' غيـر راض و    ٤٨,٨'د عباس وظيفته كرئيس للسلطة الفلـسطينية، اجـاب          محمو

 من الجمهور الفلسطيني ان حكومة اسماعيل هنية        ٣٧,٤'وحول اعادة اعمار غزة قال       .'ال اعرف 'اجابوا  
 ان حكومة سالم فيـاض      ٣٦,٢'المقالة هي االفضل لتحمل مسؤولية اعادة بناء قطاع غزة في حين يرى             

  .هي االفضل
الرئيس عباس بشكل ايجابي،    ' ١٨,٣وفي تقييم المستطلعة اراؤهم لبعض الشخصيات والمؤسسات فقد قيم          

 السماعيل هنية، لكـن المفاجـأة       ٢٧,٧لسالم فياض، و  ' ١٦,٤ خالد مشعل بنفس الشكل، و     ٢٤,٤فيما قيم   
 لمنظمة التحرير ياسر عبـد ربـه        كانت اعطاء اعلى نسبة من التقييم االيجابي ألمين سر اللجنة التنفيذية          

  .'٢٨,٤الذي حصل على 
قمـة  ' ٤٩,٩، وقيم   'العربية'لقناة  ' ٤٩,٩بشكل ايجابي جدا، مقابل     ' الجزيرة'قناة  ' ٦٦وفي المؤسسات قيم    

  .قمة الكويت' ١٨,٨الدوحة بأنها ايجابية، في حين قيم 
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صيات التي حظيت بالتقييم االيجابي وهو      وبين االستطالع نسبة مفارقة عجيبة في التقييم اذ ان اكثر الشخ          
 .الفضائية التي حصلت على اعلى نسبة تقييم بين المؤسسات' الجزيرة'ياسر عبد ربه كثيرا ما هاجم قناة 

  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
  "حي الزيتون"جنود االحتالل أعدموا عشرات األسرى في : مركز حقوقي .٢٨

أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، وخالل عدوانها " ع عن األسرىالمركز الفلسطيني للدفا"أكد  :رام اهللا 
على قطاع غزة، ارتكبت جرائم حرب منظمة وبصورة موثقة ومتعمدة، بحق عشرات األسرى 
الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجنود في منازل وشقق سكنية، حيث قاموا بإعدامهم بدم بارد، سواء كان ذلك 

  .الق القذائف والصواريخبإطالق الرصاص المباشر أو بإط
وشدد المركز على أن شهادات الناجين من الحرب على غزة تؤكد ما ذهب إليه المركز من إعدامات 

، وأن قوات االحتالل خالفت المواثيق واألعراف "أسرى حرب"حقيقية بحق أسرى يسري عليهم أحكام 
عدامهم وبينهم أطفال لم يتجاوزوا ، بل قامت بإ"أسرى حرب"الدولية ولم تتعامل مع هؤالء األسرى كـ 

  .أشهر ونساء ومدنيين
  ٥/١/٢٠٠٩، قدس برس

  
  استدعاء أئمة مساجدوالوقائي لمسجد األمن تدين اقتحام في طولكرم " شبكة مساجدنا" .٢٩

الدعوية اقتحام عناصر من جهاز األمن الوقائي التابع لرئيس السلطة " شبكة مساجدنا"أدانت : طولكرم
ولكرم مسجد خالد ابن الوليد في بلدة بلعا شرق طولكرم أمس، ودارا لتحفيظ القرآن محمود عباس في ط

  .الكريم، وأحدثوا خرابا بمحتوياتهما
تستهجن شبكة "  واستنكرت الشبكة مواصلة جهاز الوقائي استدعاء أئمة المساجد لالستجواب، وقال البيان

 الشيخ ليث العتيلي إمام المسجد القديم بطولكرم مساجدنا الدعوية استدعاء أجهزة عباس، المنتهية واليته،
وتعلن شبكة مساجدنا عن استغرابها . شمال طولكرم" األقصى"واستدعاء الشيخ مهدي مالح إمام مسجد 

واندهاشها الشديدين تجاه مواصلة األجهزة األمنية في الضفة الغربية لحمالتها واعتداءاتها ضد المساجد 
 مسجدا ١٥٠ة في الوقت الذي تمكنت قوات االحتالل من هدم وتدمير قرابة وبيوت اهللا واستدعاء األئم

في قطاع غزة ما بين تدميرا كليا وجزئيا، كما وأن مواصلة األجهزة األمنية في الضفة الغربية حمالتها 
ضد المساجد واألئمة في الوقت الذي تجتمع فيه الفصائل من أجل مناقشة الحوار الفلسطيني ـ 

  ".الفلسطيني
  ٥/١/٢٠٠٩، قدس برس

  
  ٢٠٠٨في  معتقالً إدراياً في السجون االسرائيلية ٥٤٨": بتسيلم" .٣٠

، أن في سجون    ٢٠٠٨في تقريرللعام   اإلسرائيلية  " بتسيلم"كشفت منظمة   : عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس
ين  اسيرا تم اعتقالهم منـذ أكثـر مـن عـام           ٤٢ معتقال ادرايا بدون محاكمة، ومن بينهم        ٥٤٨االحتالل  

  بصورة متواصلة
 معـتقال، بيـنهم ثالثـة       ٢٣ان عدد المعتقلين االداريين منذ أكثر من عامين ونصف يبلغ           " بتسيلم"وقالت  

كما يوجد معتقالن امضيا في السجن أكثر مـن         . معتقلين أمضوا بين ثالثة إلى أربعة أعوام ونصف العام        
  .أربعة أعوام ونصف العام

، تم تمديد اعتقـالهم     ) معتقال ٣٧٢(ية الساحقة من المعتقلين اإلداريين،      كما يتضح من المعطيات أن الغالب     
  .لفترتين على األقل
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 ٨٧ فلـسطينيا، بيـنهم      ٤٥٥،  ٢٠٠٨ كـانون األول     ٢٦وطبقا للتقرير فان الجيش االسرائيلي قتل حتى        
 مـن   %٣٨، الذين يشكلون حـوالي      ٢٠٠٨ قتيال من بين القتلى في العام        ١٧٥على األقل   "قاصرا وقال   

  ".مجموع القتلى، لم يشاركوا في القتال
بضمنهم أربعة قاصرين، قتلوا    .  إسرائيليا وأجنبيا واحدا   ١٨ قتل الفلسطينيون    ٢٠٠٨في العام    ":واضاف

وقد قتل أربعة إسرائيليين جراء إطالق الصواريخ       . في القدس " مركاز هراف "في عملية المدرسة الدينية     
  ". من الجنود االسرائيليين١٠لك، فقد قتل الفلسطينيون باإلضافة إلى ذ. وقذائف الهاون

 ٦/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
  
   تفتح بعض معابر غزة الدخال مساعدات انسانية ومصر تغلق معبر رفح"اسرائيل" .٣١

 بفتح عدة معابر تجارية في قطاع غزة الدخـال مـساعدات    ،سمحت اسرائيل امس   :اشرف الهور  -غزة
  .ن، فيما اعادت السلطات المصرية اغالق معبر رفحانسانية للسكان المحاصري

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع الى غزة، ان اسرائيل فتحت معبر كـرم ابـو سـالم                    
 للقطاع الخاص محملة بالـدقيق والـسكر        ٣٠ منها تحمل مساعدات انسانية، و     ٨١ شاحنة،   ١٢١الدخال  

 شاحنات لوزارة الزراعـة محملـة بالفواكـه         ١٠الضافة الى   واالرز وزيت الطهي، وبودرة الحليب، با     
  .والبيض المخصب

  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  

  جراء عمليات عاجلة إلبحاجة في سجون االحتالل  أسيرا٥٠": نادي االسير" .٣٢
نظم نادي األسير في محافظة الخليل ولجنة أهالي األسرى واألسيرات أمس اعتصاما احتجاجيـا              : الخليل

اعتبر مدير نادي األسير في المحافظة امجد النجـار،         و. ة اإلهمال الطبي في سجون االحتالل     على سياس 
أن اإلهمال الطبي داخل سجون االحتالل سياسة إسرائيلية مبرمجة، مؤكدا أن الحركة األسـيرة فقـدت                

را  أسـي  ٥٠ولفـت إلـى أن       . شهيدا داخل سجون االحتالل نتيجة لإلهمال الطبي والتعذيب والقتل         ١٩٦
ا مصابا بالـسرطان فـي       أسير ١٦يعانون من األمراض هم بحاجة إلى إجراء عمليات عاجلة، من بينهم            

  .سجن الرملة
 ٦/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  تكشف عن نفق جديد في القدس" مؤسسة األقصى" .٣٣

ر نفق  بتمويل حف   عن قيام سلطة اآلثار اإلسرائيلية     ،أمس" مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "كشفت   :نابلس
  .جديد، قرب مسجد عين سلوان، بالقدس المحتلة، جنوبي المسجد األقصى

كما علمت المؤسسة انه من المخطط أن يتم حفر مئات األمتار في هذا النفق باتجاه الشمال نحو المـسجد                   
األقصى المبارك، وربط شبكة األنفاق في سلوان مع بعضها بعضاً باتجاه المسجد األقصى، ويهدد حفـره         

  .هيار مسجد الحي والمنازل المجاورة لهبان
  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
   في الضفة مصحوبة باعتقاالت لإلحتاللتوغالت يومية  .٣٤

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أعمال التوغل اليومية في مدن الضفة الغربية وقراها : رام اهللا
مصحوبة  ى مدى أسبوع مضىومخيماتها، فنفذت أربع عمليات توغل يومياً، حسب المعدل الموثق عل

بعمليات اختطاف للمواطنين الفلسطينيين وبينهم أطفال، طبقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، 
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وقد اختطفت قوات االحتالل، خالل توغالتها تلك،  .في تقريره األسبوعي الجديد الصادر اليوم الخميس
  .ثة أطفال، حسب توثيق المركز الحقوقياثنين وأربعين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ثال

  ٥/٢/٢٠٠٩، قدس برس
  
   مليون دوالر ٨٥ تحصل على قرض بقيمة "الوطنية الفلسطينية لالتصاالت" .٣٥

قالت الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت الوطنية موبايل انها نجحت في :  رويترز– رام اهللا 
عم وبناء المرحلة القادمة من شبكتها لالتصاالت  مليون دوالر لد٨٥الحصول على تمويل اضافي بقيمة 
  .المتنقلة من مؤسسات محلية ودولية

واوضحت الشركة انها حصلت على القرض من مجموعة من المقرضين وهم بنك فلسطين وبنك القدس 
والبنك التجاري الفلسطيني المحدود وشركة ايركسون كريديت أيه بي وانترنشيونال فاينانس كوربوريشن 

  .  ستاندردوبنك
  ٦/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  على حساب إرادة الشعب ستبوء بالفشلعباس دعم لأية مساع : االخوان في األردن .٣٦

أكد المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين همام سعيد ان أية مساع عربية تحاول دعم الـرئيس                : عمان
ة الـشعب الفلـسطيني وحقـوق       الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبره منتهي الوالية، على حساب إراد         

المقاومة الفلسطينية ستؤدي الى إضعاف     " ابتزاز"وحذر من أن محاوالت      ".ستبوء بالفشل "ومصالح األمة   
  .الوزن السياسي لألنظمة العربية

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 نرفض محاوالت تغيير الطابع العربي واالسالمي في القدس : الذهبي .٣٧

 نادر الذهبي رفض االردن للمحاوالت االسـرائيلية الراميـة           األردني  رئيس الوزراء  أكد:  بترا –تونس  
لتغيير الطابع العربي واإلسالمي في مدينة القدس ، كما اكد موقف االردن القائم على أهمية تحقيق األمن                 
والسالم في العراق الشقيق وضمان سالمة أرضه ووحدته الوطنية ودعم العملية السياسية فيه لتشمل كل               

 . الشعب العراقيأبناء
  ٦/٢/٢٠٠٩الدستور، 

 
   ماليين دوالر ومليوني يورو٩مصر تحتجز قيادياً في حماس عند رفح وفي حوزته  .٣٨

أوقفت السلطات المصرية في معبر رفح، أمس، القيادي في حركة حماس أيمن طه لدى مغادرته : القاهرة
األراضي المصرية متوجهاً إلى قطاع غزة بعد أن أنهى وفد الحركة محادثاته مع المسؤولين المصريين 

 لـ وقالت مصادر مصرية مطلعة. من دون نتيجة" إسرائيل"في خصوص التوصل إلى تهدئة مع 
، إن السلطات ضبطت أمواالً في حوزة أعضاء وفد حماس أثناء مرورهم من معبر رفح في اتجاه "الحياة"

وأفادت أن السلطات في المعبر فتحت تحقيقا في الواقعة مع أعضاء الوفد، وهم القياديون . قطاع غزة
هاشم، فيما أبقت على صالح البردويل وجمال أبو هاشم وأيمن طه، سمحت بعدها بعبور البردويل وأبو 

المسؤولون عن المعبر شكّوا في وجود أموال في حقائب : "وقالت. طه الذي جاء وفد امني واصطحبه
 ماليين دوالر ومليوني يورو، وتبين أن المبلغ في حقائب تخص ٩وفد حماس، وعند تفتيشها عثر على 

، موضحة "ضا وطالبا بعبور طه معهماطه، فسمح بعبور أبو هاشم والبردويل إلى القطاع، إال أنهما اعتر
أن غرفة التحقيق شهدت مشادة عنيفة بين أعضاء الوفد وسلطات التحقيق المصرية، وكذلك مع 

وأشارت إلى أن أعضاء حماس أجروا . المسؤولين عن الجمارك في المعبر الذين تولوا مهمة التفتيش
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وأن قرار السلطات المصرية انتهى إلى ايداع اتصاالت بقيادات الحركة في محاولة منهم لتطويق األزمة، 
.  فرع العريش بانتظار قرار وزير العدل في شأن كيفية التصرف بالمبلغ- المبلغ في بنك االهلي 

كونها واقعة ال عالقة لها بأمور سياسية، وإنما تدخل ضمن "واضافت ان التحقيق سيستكمل مع طه 
  ".الجرائم الجنائية

  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   المبادرة العربية الحل األفضل للمشاكل في المنطقة :ولغ .٣٩

من " إسرائيل"أكد الرئيس التركي عبد اهللا غول، أمس، أن تركيا تستخدم عالقتها مع :  د ب أ- الرياض 
وقال غول، خالل مؤتمر صحفي في نهاية زيارة إلى السعودية استمرت أربعة أيام، إن . أجل السالم

رى المشاكل التي تحوم حولها وهي تحاول حلها لذا من المهم حقن الدماء قبل تركيا كدولة في المنطقة ت"
المبادرة التي أطلقها عبد " تركي بتحريك عملية السالم، قال غول إن -وبشأن وجود اتفاق سعودي ". ذلك

إحياؤها جعل الجميع يساهم في تعزيز .. اهللا في بيروت للسالم هي الحل األفضل للمشاكل في المنطقة
يجب أال نترك الحل بأكمله لإلدارة .. نعلم أن أمريكا فيها إدارة جديدة: "وأضاف". لسالم في المنطقةا

وتهرب الرئيس التركي من الرد على ". الجديدة وان نساعدهم بما يقومون به من اجل السالم في المنطقة
: اع غزة، واكتفى بالقولبسبب جرائم الحرب في قط" إسرائيل"سؤال عن موافقة تركيا على محاكمة قادة 

  ".نسعى أن نبذل كل ما في وسعنا من اجل السالم وحقن الدماء"
  ٦/٢/٢٠٠٩الدستور، 

 
    مصر تمنع لجنة تابعة للجنائية الدولية من دخول غزة وتعتقل مواطناً عائداً من القطاع .٤٠

لمدعي العام منعت السلطات المصرية، أمس، لجنة تحقيق دولية مكلفة من قبل ا:  يسري محمد- رفح 
 .ضد الفلسطينيين، من دخول قطاع غزة عبر رفح" إسرائيل"للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم 

ومن ناحية أخرى، اعتقلت أجهزة األمن المصرية بمعبر رفح الحدودي، الليلة قبل الماضية، أحمد سعد 
ور وصوله إلى معبر رفح قادما من  عاما، وهو من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ف٢٧دومة، 

 .غزة، بعد أن فشل في اإلفصاح عن الطريقة التي تمكّن بها من الدخول إلى القطاع
  ٦/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  القاهرة تنفي وجود الزهار في العريش للعالج .٤١

ود نفى محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة، أمس، وجود القيادي بحركة حماس محم: أ.ب.د
  ".هذه التقارير ال أساس لها من الصحة"الزهار بمدينة العريش للعالج، وقال إن 

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 إخوان مصر يستنكرون صمت حكومتهم إزاء تكرار قصف الحدود .٤٢

استنكرت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر تكرار قصف الطيران اإلسرائيلي :  عماد عجالن-القاهرة 
إنه لوال استخفاف الدولة : "وحملت النظام المصري مسؤولية هذا، قائلة.  غزةحدود البالد مع قطاع

وطالب محمود عطية عضو الكتلة البرلمانية ". اليهودية بنظام الرئيس حسني مبارك لما أقبلت على ذلك
حدود لإلخوان المسلمين، في تصريحٍ له، الحكومة المصرية باالستقالة إذا لم تكن لديها القدرة على حماية 

أين اتفاقيات ومعاهدات السالم المبرمة بين الحكومة : "وتساءل مستنكرا.  البالد من عبث الصهاينة
  "والكيان الصهيوني؟ أال يؤكد ذلك أن هذا الكيان ليس كيان سالم وال يفهم إال لغة واحدة هي القوة؟

  ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  ة ومطالب بتدخل المجتمع الدولياإلسرائيلي" القرصنة البحرية" إدانة عربية لـ .٤٣

أدانت األمانة العامة للجامعة العربية اعتداء :  وكاالت-  هدى سالمة، مراد فتحي - دمشق، القاهرة 
مسؤولية الحفاظ على الطاقم والركاب، " إسرائيل"الجيش اإلسرائيلي على السفينة اللبنانية وحملت الجامعة 

بالعمل الجدي لضمان التزام أمن السفينة وركابها وإعمال أحكام وطالبت األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
وتصرفاتها المنافية لكافة األعراف وعلى رأسها األعراف " إسرائيل"القانون الدولي إزاء أعمال 

وأدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية عملية القرصنة البحرية التي قامت بها . اإلنسانية
ة اإلخوة اللبنانية التي تحمل مواد إغاثة إنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع إزاء سفين" إسرائيل"

وفي الدوحة، أجرى نائب رئيس المجلس الوطني لالعالم اللبناني، ابراهيم عوض اتصاالت مع . غزة
الملحقين الصحفيين في سفارتي بريطانيا وفرنسا، وبمركز الدوحة لحرية االعالم، حيث اطلعهم على 

اللبنانية وهي في طريقها الى ميناء غزة، طالبا التحرك " االخوة "تفاصيل القرصنة االسرائيلية ضد سفينة 
  .لالفراج عن السفينة وركابها" اسرائيل"السريع من المجتمع الدولي والضغط على 

  ٦/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  على التخلي عن تشددها" إسرائيل"مصر تحض : مصدر مصري .٤٤

وصل المستشار في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس غلعاد إلى القاهرة، : يهان الحسيني ج- القاهرة 
وقالت مصادر مصرية مطلعة، إن . أمس، واجتمع مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان

 المحادثات تأتي استكماالً للمحادثات في شأن القضايا والنقاط الخالفية بين الجانبين الفلسطيني
غلعاد ال يجيب على استفسارات، لكنه يحمل المالحظات واالستفسارات إلى "ولفتت إلى أن . واإلسرائيلي

، وأوضحت، أن "كل من رئيس الحكومة أيهود أولمرت ووزير الدفاع أيهود باراك التخاذ القرار المناسب
هذا الملف وتسعى الى مصر ال تقبل ربط قضية شاليت بتشغيل المعابر، ألنها بذلت جهوداً كبيرة في 

مصر ستسعى من خالل االتصال مع االسرائيليين الى حضهم "التوصل إلبرام صفقة مشرفة، مضيفة أن 
مصر : "وقالت". على ضرورة ابداء مواقف مرنة تجاه القضايا المختلفة والتخلي عن التشدد والتصلب

ينيين واإلسرائيليين لحقن مزيد من تبذل كل ما لديها من جهود ومساع من أجل ابرام تهدئة بين الفلسط
، مبدية مخاوفها من إمكان توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد قطاع غزة، ومعربة عن "الدماء الفلسطينية

هناك توقعات كبيرة بفوز : "وقالت. أملها في التوصل الى اتفاق قبيل نتائج االنتخابات االسرائيلية المقبلة
". ددة إزاء العملية السلمية وإزاء كل ما يتعق بالقضايا الفلسطينيةنتانياهو، والكل يعلم مواقفه المتش

ورجحت أن يصل وفد حماس إلى القاهرة األحد المقبل، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق تهدئة 
  .خالل اليومين المقبلين

  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  متوقع األسبوع القادماإلعالن عن التوصل التفاق تهدئة : مصدر مصري .٤٥

توقع مصدر مصري مسؤول، أمس، اإلعالن عن التوصل التفاق تهدئة :  محمود جمعة- القاهرة 
األسبوع القادم بعد الحصول من الجانب اإلسرائيلي على االستفسارات واإليضاحات التي طلبتها الفصائل 

جرينا أ"وأضاف المصدر، في تصريحات صحافية، . والتنظيمات الفلسطينية حول استحقاقات التهدئة
خالل اليوميين الماضيين مشاورات مكثفه مع وفد حركة حماس وقبلها مع تسع تنظيمات فلسطينية من 
بينها حركة فتح، وكل األمور تسير في االتجاه اإليجابي، ونحن في المرحلة النهائية من إنجاز اتفاق 

ذا الموضوع مع كل ناقشنا ه"وحول موضوع المصالحة الفلسطينية، قال المصدر المصري ". للتهدئة
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الفصائل التي التقيناها في القاهرة، وكان رد الجميع بما فيها حركتا فتح وحماس إيجابيا للغاية، وأكدوا 
  ". فبراير الجاري٢٢جميعا حرصهم والتزامهم وتجاوبهم مع الجهد المصري ومع موعد بدء الحوار في 

  ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 قمة الدوحة ال قمة غزة عمرو موسى تلقى دعوة إلى : مصدر .٤٦

، أن األخير تلقى "العرب"كشف مصدر مقرب من أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى لـ : القاهرة
دعوة لحضور قمة الدوحة الطارئة التي عقدت في قطر لمناقشة تداعيات العدوان اإلسرائيلي على غزة، 

قمة وليس قمة غزة كما عرفت بعد تراجع الفتا في الوقت نفسه إلى أن موسى تلقى دعوة لحضور هذه ال
  .عدد من الدول العربية عن المشاركة فيها مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب

  ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
 مشاورات لتشكيل لجنة عربية لمالحقة جرائم الحرب اإلسرائيلية  .٤٧

ر محمود راشد غالب، أن كشف مدير إدارة حقوق اإلنسان بالجامعة العربية السفي:  أحمد علي- القاهرة 
الجامعة تقوم اآلن بتشكيل لجنة تقصي حقائق عربية في جرائم الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة 

وقال السفير محمود راشد، في تصريحات للصحافيين أمس الخميس، إن . واألراضي الفلسطينية المحتلة
راته الختيار الشخصيات الدولية ذات يجري اتصاالته ومشاو"األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى 

، مشيرا إلى أن هناك بعض الشخصيات التي وافقت بالفعل، بينما تقوم "الثقة التي ستتضمنها اللجنة
، وأكد "اللجنة ستبدأ اجتماعها فور االنتهاء من تشكيلها"وأضاف أن . شخصيات أخرى بدراسة األمر

  .يق وتوثيق الحقائق وإجراء التحقيقاتراشد أن اللجنة ستقوم بزيارة لقطاع غزة للتحق
  ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  اجتماع طارئ بالجامعة العربية األربعاء لتنسيق جهود إعمار غزة  .٤٨

تبحث لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، خالل اجتماعها الطارئ يوم األربعاء المقبل، إعادة 
تقوم به المنظمات العربية في تقديم المساعدات للشعب إعمار قطاع غزة ومناقشة الدور الذي يمكن أن 
وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن االجتماع . الفلسطيني والمساهمة في جهود إعمار غزة

سيناقش كيفية إعادة إعمار غزة من خالل برامج إعادة تأهيل وبناء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وفق 
لمعتمدة لدعم الشعب واالستمرار في تقديم المساعدات اإلنسانية واإلغاثة ألهالي اآلليات العربية والدولية ا

القطاع ودعوة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 
  . والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لسرعة حصر وتقييم حجم الدمار الذي لحق بغزة

  ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  كياناً إرهابياً بناء على توصية سورية " إسرائيل" دولة تتبنى تسمية ٣٦ .٤٩

أكد المؤتمر اإلسالمي الثاني للوزراء المكلفين بالطفولة في العاصمة السودانية :  وكاالت-الخرطوم 
كيانا " يلإسرائ" دولة عربية وإسالمية تسمية ٣٦الخرطوم، األربعاء، في ختام أعماله، قراراً تبنت فيه 

وأشار المؤتمر إلى ضرورة قيام المنظمات والهيئات والمؤسسات . إرهابيا وذلك بناء على توصية سورية
والجمعيات األهلية ووسائل اإلعالم بحمالت مكثفة لتنوير الرأي العام العالمي بفضح الجرائم البشعة التي 

  . المدنيين واألطفال الفلسطينيينارتكبها ويرتكبها مجرمو الحرب من القادة اإلسرائيليين بحق 
  ٦/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
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  السفير المصري لدى السلطة يؤكد التوصل الى اتفاق تهدئة في غضون يومين .٥٠
أعلن السفير المصري لدى السلطة الوطنية أشرف عقل، أنه في غضون :  إبراهيم أبو كامش- رام اهللا 

اتفاق التهدئة، بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني اليومين المقبلين سيتم اإلعالن عن التوصل إلى 
والنضالي بما فيها حركة فتح الموجودة على الساحة في قطاع غزة، مؤكدا أن التهدئة في القطاع ليست 

" إسرائيل"وقال، إن القيادة المصرية والرئيس حسني مبارك تداركا خطورة ما تعد له . حكرا على أحد
ا وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ليفني لممارسة الضغط على حكومتها من عدوان وعلى الفور استدعي

وأكد . من أجل ثنيها عن ما تفكر به من عدوان عسكري خطير على القطاع، ولوقف هذا العدوان فورا
السفير عقل إن المؤامرة هدفت إلى خلط األوراق في المنطقة فلم تكن المؤامرة على القضية الفلسطينية 

نما استهدفت الوجود المصري ودور مصر الفاعل في المنطقة باعتبارها ركيزة االستقرار فيها، فحسب وإ
من % ٧٠منوها إلى أن جهود القيادة المصرية الحكيمة أفشلت الكثير الكثير من المؤامرة، مشيرا إلى أن 

وأكد .  الفلسطينيةعمل الخارجية المصرية وسفاراتها المنتشرة في كافة أنحاء العالم تنصب حول القضية
، بوجود السلطة الشرعية ٢٠٠٥السفير عقل أن معبر رفح لن يفتح ألي سبب كان إال في إطار اتفاقية 

وحرس الرئاسة، وان أي محاولة لفتحه دون ذلك هو تكريس لحالة االنقسام والخضوع لسلطة األمر 
  .الواقع

  ٦/٢/٢٠٠٩. الحياة الجديدة
  
  ر المعونات والوفود الطبية إال بتصاريح خاصةمصر تُغلق معبر رفح وتحظر مرو .٥١

أغلقت السلطات المصرية، اعتبارا من صباح امس، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لكنها : العريش
وافاد مسؤول مصري، ان المعبر سيغلق ولن يسمح بدخول . ستسمح بعبوره في حاالت استثنائية

ية واالغاثية واالعالمية التي كانت تدخل الى قطاع غزة المعونات الطبية، كما سيحظر مرور الوفود الطب
. يناير الماضي/  كانون الثاني١٨من المعبر بتصاريح خاصة منذ انتهاء العملية العسكرية في القطاع في 

واضاف، ان السلطات المصرية ستسمح للوفود االجنبية التي ذهبت الى القطاع عبر المعبر بالمرور منه 
واكد انه . ما ستسمح بعودة الفلسطينيين العالقين في مصر الى القطاع من المعبرفي طريق العودة، ك

وقال ان المعونات الغذائية ". تنسيق مع السلطات المصرية"سيتم السماح بدخول الجرحى الفلسطينيين بعد 
) زةوقطاع غ" اسرائيل"الواقع عند نقطة التقاء حدود مصر و(والطبية ستدخل من معبري كرم ابو سالم 

  ). االسرائيلية وسط سيناء-عند الحدود المصرية (والعوجة 
  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   ربط غزة اقتصاديا بمصر و"إسرائيل"بالتحقيق مع قادة إخوان مصر يطالبون  .٥٢

من جهة أخرى، تقدم عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري 
، وعلى رأسهم إيهود أولمرت، "إسرائيل"صري يطالبون فيه بالتحقيق مع قادة ببالغ للنائب العام الم

  . يوما٢٢ًووزير الدفاع إيهود باراك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة على مدار 
إلى ذلك تقدم، إبراهيم أبو عوف عضو الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى وزيري 

وأوضح النائب أن ربط قطاع غزة اقتصاديا . ، حول أهمية ربط غزة اقتصاديا بمصرالخارجية والتجارة
بمصر له فوائد عديدة لالقتصاد المصري والفلسطيني، إضافة لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضد 

  .الحصار الذي يغلق المعابر
ى المستويين الشعبي من ناحية أخرى، طالبت جماعة اإلخوان المسلمين بتحرك عربي وإسالمي عل

  .والرسمي، إلنقاذ المسجد األقصى المبارك من خطر االنهيار نتيجة استمرار الحفريات اإلسرائيلية أسفله
  ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  مجلس وزراء صحة التعاون يدين الممارسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين .٥٣

الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، دان المشاركون في اجتماعات مجلس وزراء :  سيد الضبع- دبي 
التي عقدت بالعاصمة اليمنية صنعاء، الممارسات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبوا 
المجتمع الدولي التدخل الفوري إلنهاء الحصار وفتح جميع المعابر لتوفير الحماية الالزمة له، والسماح 

ة صحية وتسهيل مهام الكوادر الطبية وسيارات اإلسعاف لهم بحرية التنقل والعمل والعيش في بيئ
  . واإلغاثة والطوارئ

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
 
  مؤتمر علماء النفس المسلمين يعلن غزة منطقة منكوبة نفسياً .٥٤

: أعلن المشاركون في مؤتمر علماء النفس المسلمين الذي عقد تحت عنوان:  بالل غيث- الشارقة 
، والذي انعقد على مدار األيام الثالثة "تعزيزا للذات وقبوال لآلخر.. ةتأصيل وتوطين العلوم النفسي"

الماضية، أن فلسطين وقطاع غزة منطقة منكوبة نفسيا تحتاج إلى تسيير القوافل لتقديم البرامج 
  .المتخصصة لمواجهة اآلثار النفسية الناجمة عن العدوان الصهيوني

  ٦/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيليالبشير واألحمر يبحثان  .٥٥

بحث الرئيس السوداني عمر البشير وعبداهللا األحمر، األمين العام المساعد :  كمال بخيت- الخرطوم 
لحزب البعث العربي اإلشتراكي السوري ظهر امس الخميس، بالخرطوم سبل تعزيز وتطوير العالقات 

واشار األحمر، الى . صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيليالثنائية بين البلدين ودعم 
أن العدو اإلسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه في فلسطين بفضل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني 

ستفشل في تحقيق أي " إسرائيل"ومؤازرة الشعوب العربية واإلسالمية وكل األحرار في العالم، مؤكدا أن 
  .عبر العمل السياسي وليس أمامها من خيار سوى الفتح الكامل للمعابر وإنهاء الحصارانتصار 

  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  لقاء كوبنهاغن يفشل في االتفاق على منع تهريب األسلحة إلى غزة  .٥٦

 دول غربية عقد أمس في العاصمة الدنماركية كوبنهـاغن فـي            ١٠فشل لقاء لجنة خبراء من      : وكاالت
وذكرت مصادر مـن    . إلى اتفاق قانوني حول سبل منع عمليات تهريب األسلحة إلى قطاع غزة           التوصل  

داخل وفود الخبراء المشاركة أن اجتماعات اللجنة لم تتوصل إلى إيضاح لإلمكانيات القانونيـة المتعلقـة             
  . بتنفيذ عمليات دولية ضد تهريب األسلحة للقطاع

  ٦/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
  الواليات المتحدة بحاجة لمخابرات افضل بالنسبة لحماس": سي اي ايه"ـمدير ال .٥٧

ليون بانيتـا   ) سي آي ايه  (اعلن المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية االميركية        : وكاالت -واشنطن
ان الواليات المتحدة بحاجة الى جمع افضل للمعلومـات االسـتخبارية           ، الذي عينه الرئيس باراك اوباما    

  .حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزةحول 
  االستخبارات حول ما    اخشى ان نكون فعال بحاجة الى تطوير        "وقال خالل جلسة استماع امام الكونغرس       
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التي تربط قطاع غزة بمصر والتي تستخدم خصوصا على         (يجري مع حماس حيال تحديد اماكن االنفاق        
  ".انت ايران تزود حماس باالسحلة او ال تزودهاولمعرفة ما اذا ك) تهريب االسلحة

  ٦/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  نسعى لفتح جميع المعابر امام المساعدات: بان كي مون .٥٨

قال بان كي مون األمين العام لالمم المتحدة انه يعمل جاهـدا لتحويـل وقـف                 :جمال المجايدة  -ابوظبي
  .ر امام المساعدات االنسانيةاطالق النار ليصبح دائماً ومستمراً وفتح جميع المعاب

وقال في تصريحات بأبوظبي ردا على سؤال حول التغييرات التي نتجت بعد زيارته لقطاع غـزة انـه                  
أصدر نداء عاجالً للمساعدات االنسانية ملبغ ستمائة وثالثين مليون دوالر أثناء حضوره منتدى دافـوس،     

واضاف أنه يركز على تفعيل جميع وكـاالت        .نيفكما تم اعادة االعالن عن ذلك رسميا مرة ثانية في ج          
المساعدات االنسانية التابعة لالمم المتحدة، لتقديم المساعدات االنسانية، واعادة البناء على المدى المتوسط             

) مـارس (والطويل، مشيرا الى ان الحكومة المصرية ستعقد مؤتمرا دوليا للمانحين في بداية شـهر اذار                
  .برعاية االمم المتحدة

  ٦/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
 طالب بريطانيون يحتلون مقر جامعتهم تنديداً بحرب غزة  .٥٩

اليزال عدد من الطالب من الجامعات البريطانية يحتلون بعضاً من المباني الرئيـسية لجامعـاتهم                :لندن
 .احتجاجا على العدوان والحصار الذي يتعرض له قطاع غزة منذ ثالثة أعوام

إن تحرك الطلبـة تـشهده      " :يني ضد الحصار اإلسرائيلي في قطاع غزة رامي عبده        وقال الناشط الفلسط  
أكثر من ثماني عشرة جامعة بريطانية، وهو ما يشير إلى اتساع في حركة التضامن الرافضة السـتمرار            
العدوان والحصار على قطاع غزة، وإن المطالبات متنوعة ما بين مقاطعة المؤسسات األكاديمية واإلدانة              

 ".لتعبير الغاضب عن الممارسات اإلحتالليةوا
 إلى توفير خمسين منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين، بجانب تعبيرهم عن إدانـة مـا         الجامعةَ ودعا الطلبةُ 

كما دعا الطلبة أيضا إلـى      .تعرضت له الجامعة اإلسالمية في غزة من قصف إسرائيلي استهدف مبانيها          
 . اإلسرائيلية ووقف التعاون مع األكاديميين اإلسرائيليين"إدن سبرنج"وقف التعاون مع شركة 

  ٦/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   
  
  ميتشل يعتزم افتتاح مكتب دائم بالشرق األوسط  .٦٠

أعلن المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل عزمه إفتتـاح مكتـب             :  بترا –واشنطن  
وقال في تصريح أمـس، عقـب       ". عملية السالم ليعمل أكثر وبصورة مباشرة في      "خاص به في المنطقة     

أعتزم االحتفاظ بوجود دائم في     " اطالعه الرئيس االميركي باراك اوباما على نتائج جولته الشرق اوسطية         
ال يوجد تصرف أو عمل سهل يخلو من المخاطر ولكنني على قناعة تامة بأنه مـن                "واضاف  ". المنطقة

 والدبلوماسية يمكننا المساعدة في خلق تغيير وتحقيق الـسالم          خالل التأني والصبر واإلصرار والعزيمة    
واشار إلى أنه سيعود إلى المنطقة في وقت الحق من الـشهر  ". واالستقرار الذي تتوق له شعوب المنطقة    
 .الحالي بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية

  ٦/٢/٢٠٠٩الدستور، 
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 في موضوع منظمة التحرير الفلسطينية  .٦١
  منير شفيق

عندما طالب األخ األستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية 
تضم الفصائل الفلسطينية والقوى التي تأخذ بالمقاومة أسلوباً لدحر االحتالل واعتبارها مرجعية في ذلك، 

باعتبارها المرجعية والممثل »  ف.ت. م«ُأول كالمه باعتباره طعناً بمقولة منظمة التحرير الفلسطينية 
الشرعي والوحيد، وهو بالتأكيد كما أوضح األخ األستاذ محمد نزال رسمياً بأن ما طرح ال عالقة له 

، ولم يقصد منه البحث عن اعتراف عربي أو دولي مكان منظمة التحرير »ف. ت. م«بتمثيلية 
 .الفلسطينية

تقعد، وذلك بقصد تحويل االنقسام في الساحة الفلسطينية إلى ومع ذلك ما زالت الدنيا قائمة وال تريد أن 
انقسام على أساس من مع المنظمة ومن ضدها من حيث هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
وقد وصل األمر بالرئيس محمود عباس إلى أن أعلن وبأعلى درجات الشدة أن ال حوار إال إذا اعترفت 

 .هي الممثل الشرعي والوحيد» ف. ت. م«اضحاً ال لبس فيه بأن حماس اعترافاً صريحاً و
بالتأكيد ال عالقة لالنقسام الفلسطيني بموضوع المنظمة وتمثيليتها، ألن االنقسام في أساسه يتمحور حول 

البعض يعتبره الدولة، وكاتب هذه السطور يعتبر (الخط السياسي وحول أسلوب تحقيق الهدف الفلسطيني 
الهدف المباشر قبل هدف الدولة هو دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار، : ١م أن الهدف رق

بل من الخطأ طرح موضوع الدولة على المفاوضة أو للمساومة، ألنه عندئذ سيقايض بالتنازالت 
 ).»حل الدولتين«الفلسطينية في األرض وحق العودة، وهو ما يلخص شعار 

دحر االحتالل بال قيد أو شرط عن :  هدف ما يسمى بالبرنامج المرحليفيما كان يجب وما يزال، وضع
، وبعد ذلك يبحث في أو يستفتى الشعب الفلسطيني كله وليس ١٩٦٧األراضي التي احتلت في يونيو 

 .جزءاً منه فقط حول ما يقوم فوق تلك األراضي أو ماذا نفعل
مة الدولة فيعني المساومة على كل القضية إن هدف تحرير األراضي غير قابل للمساومة، أما هدف إقا

 .للقضية الفلسطينية) التصفوي(أي الحل النهائي » حل الدولتين«الفلسطينية، وقد لخص في النهاية بـ 
 كان هدفها تحرير كل فلسطين وهو خالصة ميثاقها األول، ١٩٦٤في عام » ف. ت. م«عندما شكلت 

دخول الفصائل الفلسطينية إليها وتوزيع حصص التمثيل  ب١٩٦٨وعندما حدث تحوير في بنيتها في عام 
داخلها بينها وبين المستقلين وتقررت قيادة فتح لها، حافظت على أهدافها في الميثاق األول في اآلن 

 .نفسه
 فسره ١٩٧٤وعندما أدخل ما يسمى برنامج النقاط العشر الذي تقرر في مؤتمر وطني في القاهرة 

 مرحلة باتجاه تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر، ولهذا لم وسوغه المنظرون له بأنه
 .يتغير الميثاق من هذه الزاوية

طبعاً هذا المسوغ األساسي الذي نظّر له من مررواً برنامج النقاط العشر لم يعودوا يرددونه اآلن بعد أن 
 والحقاً بعد ١٩٨٨في الجزائر عام » اللاالستق«تحولوا إلى القبول بحل الدولتين عملياً منذ إعالن 

في أثناء حصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، فبوش صاحب نظرية » مشروع بوش«أوسلو، بل بعد 
 .المستخدمة اآلن» حل الدولتين«

 بقرار عربي الرئيس ١٩٧٤وكان وراء موضوع الممثل الشرعي والوحيد الذي أضيف في عام 
كان القصد منه التمهيد السترجاع سيناء وترك أمر قطاع غزة المصري الراحل أنور السادات، و

طبعاً الفلسطينيون الذين أمسكوا بهذا الشعار . واألراضي الفلسطينية األخرى للممثل الشرعي والوحيد
كانوا يخشون من الحل األردني أساساً، وكم تحدث بعضهم عن المساومات العربية حول القضية 

ليتها في أبنائها يحميها من المساومات والتنازالت والحلول المشبوهة وهو الفلسطينية، فيما حصر مسؤو
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األكثر جرأة على تقديم التنازالت في أساسات القضية الفلسطينية، » األبناء«ما ثبت عكسه، إذ كان هؤالء 
 .»حل الدولتين«مثالً 

 عباس واللجنة التنفيذية بمعنى محصور عملياً بأن محمود» الممثل الشرعي والوحيد«واآلن تثار مشكلة 
والمجلس المركزي الملفق والمجدد له بال مجلس وطني هم الممثل ) غير الشرعية والمنتهية الصالحية(

 .الشرعي الوحيد في غياب مجلس وطني ينتخب رئيساً ويختار لجنة تنفيذية ومجلساً مركزياً
الك إجماع، كما تبدى في لقاء كل الممثل الشرعي والوحيد فهن» ف. ت. م«وليست المشكلة في اعتبار 
 على إعادة بناء منظمة التحرير وتفعيلها، وهنالك إجماع على أنها في ٢٠٠٥الفصائل في القاهرة عام 

وضعها الراهن مختلة التمثيل لجميع الفصائل والسيما حماس والجهاد كما رموز مستقلة كثيرة، وصفيت 
جتماعات ذات نصاب للجنتها التنفيذية، واستعيض بوزير مؤسساتها عملياً عدا الصندوق القومي، وال ا

خارجية حكومة سالم فياض غير الشرعية مكان رئيس الدائرة السياسية في المنظمة األخ فاروق 
 . وعليه قس.. القدومي

وقد أهملوها وفرغوها من محتوياتها وعطلوا مؤسساتها » المنظمة.. المنظمة«ومع ذلك يصرخون 
وحالوا دون إعادة بنائها وتفعيلها، األمر الذي يعني أن الحرص هنا عند البعض هو وجمدوا فعالياتها 

مهمتها األولى (استخدام المنظمة لتغطية الخط السياسي الذي يتبناه محمود عباس وحكومة سالم فياض 
، )تفكيك خاليا المقاومة وكبت أنفاس الشعب في الضفة الغربية تطبيقا للبند األول من خريطة الطريق

 .وسياسة عباس واستراتيجيته تتلخص بالمفاوضات ثم المفاوضات إلى ما ال نهاية
إن من استبقى ورقة التوت في تغطية اللجنة التنفيذية هو استمرار الجبهتين الشعبية والديمقراطية في 

 جمدت عضويتهما إلى جانب ما حل بحركة فتح من شلل، علماً أن الجبهة الشعبية مثالً طالما انسحبت أو
عضويتها من اللجنة التنفيذية ألسباب سياسية تبناها ياسر عرفات تعتبر اآلن في منتهى الثورية إذا ما 
قيست بسياسات المفاوضات التي يتبناها محمود عباس، كما ال حاجة إلى فتح ملفات مواقف الديمقراطية 

 .القيادة الحاليةوبالمقارنة مع » القيادة اليمينية«ومن قبل » القيادة المتنفذة«من 
باختصار لقد حولت قيادة الرئيس محمود عباس منظمة التحرير الفلسطينية إلى منظمة المفاوضات 

  منظمة التحرير «الفلسطينية، ولهذا فليس هنالك من اعتراض على » فاوض«الفلسطينية، أو منظمة 
  

، ويا لها من » الفلسطينيةمنظمة فاوض«أو » منظمة المفاوضات الفلسطينية«وإنما على » الفلسطينية
  ! ويا له من مفاوض.. مفاوضات

 ٦/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  حماس في القاهرة بين المطرقة والسندان .٦٢

  ياسر الزعاترة
مع إعالن اإلسرائيليين وقف إطالق النار من طرف واحد، عادت أسئلة الحوار والمصالحة الفلـسطينية               

، ومعها بالطبع ما يتعلق بتبعات الحـرب        !!) الدولية كذلك  بل حتى (لتطرح من جديد في األروقة العربية       
  .اإلسرائيلية على قطاع غزة

وال شك أن خاتمة الحرب قد أصابت كثيرين باإلحباط، أعني من انتظروا رايات بيضاء يرفعها إسماعيل                
م إلـى   ، وهو ما دفع بعضه    )رايته البيضاء كانت كفنا مزينا باألحمر     (هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام      

استخدام لهجة أخرى في سياق دعوة حماس إلى المصالحة، وكذلك الحال في سياق ترتيبـات مـا بعـد                   
  .الحرب

حتى ما قبل وقف إطالق النار لم يكن المعنيون بملف قطاع غزة في القاهرة قد يئسوا من تـوفير نافـذة                     
  .أخرى لنهاية الحرب ال تسمح لحماس بالقول إنها انتصرت
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 الحركة ورفضها التراجع ما لبث أن اضطر الطرف اإلسرائيلي إلى إعالن وقف إطالق              لكن صمود قيادة  
النار من طرف واحد، وبالطبع ألن الرئيس األميركي الجديد لم يكن يريد الحتفـال تنـصيبه أن يـزين                   

  .بصور األطفال القتلى في قطاع غزة
 سوى التوغل فـي المنـاطق الـسكنية         واألهم ألن العملية العسكرية استنفدت أغراضها، ولم يعد أمامها        

واحتمال الكثير من الخسائر، األمر سيدمغها بالفشل في عرف مجتمع لم يعد بوسعه احتمال الخسائر، وال                
تسأل بعد ذلك عن سؤال اليوم التالي لالجتياح الشامل إذا نجح، أو سيناريو االضطرار إلى وقف العدوان                 

  . صمود المقاومة وتصاعد أعداد القتلىفي حال نزول الماليين إلى الشوارع إثر
  أوراق القوة بيد األطراف المتصارعة

نشير إلى ذلك كي نقول إن الخاتمة التي انتهت إليها الحرب بدت بالغة األهمية في سياق تحديد األولويات                  
التالية، وفي سياق أوراق القوة التي بات يمتلكها كّل من طرفي النـزاع الفلـسطيني، وكـذلك الطـرف                   

  .اإلسرائيلي
ففي حين خرجت حماس ومعها برنامج المقاومة بيد عليا من المعركة، خرج الطرف الفلسطيني اآلخـر                
مجلال بالعار، هو الذي جعل من الضفة أقل من أية عاصمة عربية أخرى في سياق التفاعل مع المعركة،                  

  .ولم يتورع عن قمع المتظاهرين واالستمرار في اعتقال المجاهدين
جة أنه ال حماس بعد معركة قطاع غزة هي حماس قبلها، وال السلطة وقيادتها وحركة فـتح قبـل                   والنتي

المعركة هي تلك التي كانت قبلها، ما يعني أن أوراق كل طرف باتت مختلفة، ومن الطبيعي أن يتبـدى                   
  .ذلك على طاولة الحوار بين الطرفين

اآلخر موجود من قبل، ال تزال تـصب فـي          على أن أوراقا أخرى كثيرة، بعضها دخل حديثا وبعضها          
صالح السلطة وتعمل حثيثا ضد حركة حماس، ما يعني أن ميزان القوى الشعبي هو الذي تغيـر بـشكل                   
الفت، بينما بقي ميزان القوى اآلخر على حاله، وإن ظهر بعض التحسن في سلوك بعض األنظمـة ذات                  

  .العالقة الجيدة أصال مع حماس
، وبالتـالي للطـرف     "للدولـة العبريـة   "المواقف األميركية على حالها من االنحياز       في هذا السياق تبدو     

الفلسطيني الذي تشجعه في الصراع، األمر الذي ينسحب على المواقف األوروبيـة، وإن بـدا أن تلـك                  
المواقف جميعا قد دخلت منحنيات أكبر من السوء، وبالطبع تبعا للقناعة بضرورة الدفع في اتجاه مواقف                

دم حزب كاديما في االنتخابات في مواجهة الليكود بزعامة نتنياهو، ال سيما بعد أن تبـين أن نتيجـة                   تخ
الحرب لم تغير كثيرا في استطالعات الرأي، إذ بقي الليكود متقدما، وإن تحسن وضـع حـزب العمـل                   

  .بعض الشيء
ير كثيرا في انحيـازه ضـد       إلى جانب المواقف األميركية األوروبية، يأتي الموقف المصري الذي لم يتغ          

الموقف منها كامتداد لجماعة اإلخوان المطاردة في الـداخل، إلـى           (حركة حماس لالعتبارات المعروفة     
  ).جانب االستجابة لضغوط الخارج العتبارات الوراثة والخالفة

بعد الصداع الذي تسببت بـه للنظـام        " إمارة غزة "بل لعله صار أكثر حرصا على التخلص من كابوس          
  .الذي أصابته لعنات المعركة األخيرة، ربما أكثر من الصهاينة أنفسهم

وعندما تنسجم بعض المواقف العربية المهمة مع موقف القاهرة كما تجلى ذلك في قمـة شـرم الـشيخ                   
الثالثية واجتماع أبو ظبي، فسيصب ذلك كله في صالح السلطة، فكيف عندما تكون دائـرة المخـابرات                 

ن شبه الوحيد للحوار والمصالحة، األمر الذي لن يتغير إال في سياق تدخالت أخرى              المصرية هي العنوا  
ال بد أن ترضى عنها السياسة المصرية كما هو حال التدخل اليمني الذي سبق أن فعل ذلـك فـي ذات                     
السياق، أعني خدمة األجندة المصرية، فكانت النتيجة المعروفة التي انتهى إليها الحوار، حيث فسر كـل                

  .بطريقته فانتهى إلى ال شيء" إعالن صنعاء"طرف 
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والخالصة أنها دكتاتورية الجغرافيا التي ال تدع لحماس مجاال غير التعاطي مع القاهرة في سياق مناقشة                
  .أي ملف من ملفاتها، من دون أن يعني ذلك ضرورة االستجابة لكل ما يعرض عليها

  ملفات حوار ما بعد المعركة
لملفات المطروحة على أجندة الحوار والمصالحة هذه األيام، إضافة إلى الملفات المتعلقة            هناك العديد من ا   

بمفاوضات حماس مع الجانب اإلسرائيلي بصرف النظر عن الطرف الذي سيدير الحوار، وهي ملفـات               
  .يجري ربطها والتعامل معها بحسب األجندة التي يتبناها هذا الطرف أو ذاك

التهدئة، وحكومة الوحدة أو حكومة التكنوقراط، وإعادة اإلعمار، وفتح المعـابر           خالصة تلك الملفات هي     
ورفع الحصار، وتهريب السالح، والجندي شاليط، واالنتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنـة، وربمـا             

  .دخلت على الخط قصة منظمة التحرير والمرجعية الجديدة التي تحدث عنها خالد مشعل
 ابتداء إن أهم ملفات االبتزاز الجديدة لحركة حماس ما يعرف بملـف إعـادة اإلعمـار                 من المفيد القول  

، حيث تصر جهات عديدة على عدم منحها لحكومة         )بخاصة مواد اإلعمار من إسمنت وحديد وغير ذلك       (
، بينما يرى آخرون منحها لحكومة رام اهللا، فيما ظهرت مقترحات أخرى كـذلك              "غير الشرعية "الحركة  

  .تحدث عنه عمرو موسى ممثال في استبعاد الطرفين الفلسطينيين وإيجاد آلية أخرىالذي 
فيما يتعلق بالتهدئة، التي هي العنصر األهم، من الواضح أن اإلسرائيليين قد اقتنعوا باسـتحالة فـرض                 

ـ                  ام تهدئة دائمة، األمر الذي كان واحدا من أهداف العدوان على قطاع غزة، ولذلك طرحوا تهدئة لمدة ع
ونصف، في حين تطلب حماس وقوى المقاومة تهدئة لعام واحد، لكن ربط التهدئة بالملفات األخرى مـا                 

  .زال يعيق الصفقة
وإذا اعتبرنا أن جميع ملفات الحوار تهم اإلسرائيليين، تبعا الهتمامهم بمصير الوضع الفلسطيني برمتـه،               

سير شاليط، الذي يسعى أولمرت لإلفراج عنـه        فإن ما يعنيهم، إضافة إلى التهدئة، هو مصير الجندي األ         
على أمل أن يضيف إلى سجله نقطة جيدة أخرى تمسح ما تراكم فيه من سواد، فضال عن مساعدة حزب                   
كاديما في االنتخابات في العاشر من هذا الشهر، في ذات الوقت الذي قد يقنع المجتمع اإلسـرائيلي بـأن                   

  .نتائج الحرب كانت جيدة
ق يضغط اإلسرائيليون من أجل تهبيط سقف مطالب حماس من الصفقة، صفقة اإلفراج عن              في هذا السيا  

شاليط، وبالطبع حتى ال يقال إنهم خضعوا لمطالب الحركة، لكن األخيرة تصر على مطالبها، األمر الذي                
قد يؤجل الصفقة برمتها أو يفضي إلى صيغة حل وسط يفرج من خاللها اإلسرائيليون عـن عـدد مـن                    

، ولكن بشرط نقلهم إلى قطاع غزة كما ذهبت بعـض           "دم على األيدي  "أو المصنفين   " الخطرين"رى  األس
الصحف اإلسرائيلية، وهو عرض قد توافق عليه حماس، مع العلم أن أولمرت وقادة جيشه يعتقـدون أن                 

 الذي لـن    تهديد قادة حماس بعدم رؤية النور قبل اإلفراج عن شاليط قد يساهم في تمرير الصفقة، األمر               
  .يحدث ألن الخضوع لالبتزاز مرة سيشجع اإلسرائيليين على مزيد من االبتزاز

األمر اآلخر الذي يعني الطرف اإلسرائيلي بشكل كبير هو موضوع تهريب السالح، وفي هـذا الـسياق                 
، يدرك القوم أن حماس لن تتعهد بوقف التهريب، وأن التفاهم بشأن هذا الملف سيتم مع الجانب المصري                

  ).بدأت فرنسا المسيرة وقد يتبعها آخرون(فضال عن التعاون الدولي الحثيث 
هناك بالتأكيد ما يتعلق برفع الحصار وفتح المعابر، وهو ما تربطه حماس بالتهدئة، بينما يصر الطرفان                

 ، األمر الـذي ال    ٢٠٠٥على أن يتم ذلك بناء على اتفاق        ) كل العتباراته بالطبع  (اإلسرائيلي والمصري   
ترفضه حماس بالكامل، لكنها تريد صيغة جديدة لهذا الملف ال تترك المعابر رهنا بـالمزاج اإلسـرائيلي              
كما كانت على الدوام، في وقت تصر فيه على حل معضلة معبر رفح الذي يشكل الرئة الوحيـدة التـي                    

  .يتنفس منها أهل القطاع
عنوانه التخلص من الوضع الـشاذ الـذي        الطرف المصري بدوره يضع نصب عينيه هدفا بالغ األهمية          

يعيشه القطاع وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االنتخابات، وهنا ال بديل عن مـسار المـصالحة                  
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وإنهاء االنقسام، األمر الذي ينبغي أن يبدأ بحكومة وحدة وطنية مهمتها إعادة اإلعمار وترتيب األجـواء                
ما يعني تجاوز قضية أن الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس قـد             النتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة،     

  .انتهت واليته
أما ربط عباس الحوار مع حماس باعترافها بمنظمة التحرير ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، فال               

  .يعدو تحسينا لوضعه على طاولة الحوار، إذ سبق أن تحدث عن هذا الشرط ثم تجاهله بعد ذلك
 يجري وضع قضية إعادة اإلعمار ضمن ملف حكومة الوحدة، وبالطبع من أجل الضغط              في السياق ذاته  

يمكـن أن  " الرصـاص المـصهور  "على حركة حماس، إضافة إلى تلويح الطرف اإلسرائيلي بأن عملية     
تتكرر مرة أخرى إذا لم تتحقق األهداف المرجوة منها، األمر الذي قد يتم قبل أو بعد االنتخابات، بحسب                  

  .ت الوضع على األرض ولعبة المزايدات اإلسرائيليةتطورا
حماس بدورها تصر على ترجمة انتصارها العسكري في السياق السياسي، فهي من جهـة تريـد فـك                  
الحصار وإعادة المعابر، في الوقت الذي ال تريد فيه العودة إلى قصة المصالحة من ذات المربع القـديم،                  

وطنية، األمر الذي لن يتم في حال إصرار المـصريين وسـواهم            حتى لو تم التوافق على حكومة وحدة        
على تلبيتها لشروط الرباعية الدولية، ال سيما أنها شروط لو وافقت عليها حماس لشطبت نفسها سياسـيا،                 
وألكدت أنها هزمت في المعركة وقدمت بعدها وثيقة استسالم، ونتذكر أن الشروط المذكورة هي ثالثـة                

راف بالمعاهدات وااللتزامات التي وقعتها السلطة والمنظمـة، واالعتـراف بدولـة            االعت: جميعها سيئة 
  .االحتالل، ونبذ العنف

من جانب آخر تسعى حماس إلى تجاوز الوضع الراهن، تساعدها في ذلك حركة الجهاد وفصائل أخرى                
ة تشكيل منظمـة    في دمشق، وذلك عبر الدعوة إلى مرجعية لقوى المقاومة، مع استمرار الدعوة إلى إعاد             

  .التحرير على أسس ديمقراطية
في ضوء هذه التعقيدات جميعا، يبدو من الصعب الجزم بما إذا كان الحوار سيصل إلـى نتيجـة قبـل                    
االنتخابات أم ال، فضال عن الجزم بتفاصيل تلك النتيجة، والسبب أن مطالب أطرافها تنطوي على قـدر                 

ئيليين، أم بين حماس والـسلطة المدعومـة مـن الطـرف            كبير من التناقض، أكان بين حماس واإلسرا      
  .المصري

هي معركة سياسية بالغة األهمية لن تحقق فيها حماس ما تريد من دون استمرار دعم الـشارع العربـي                   
  .وقواه الحية، ومن دون إسناد أكبر من محور الممانعة

دون حـل معـضلة حركـة فـتح         لكن األهم من ذلك هو أن إقالعا حقيقيا للوضع الفلسطيني لن يتم من              
، ومن دون التوافق على مرجعية للـشعب        )أي المقاومة " (رفض العسكرة "المخطوفة عمليا من قبل فريق      

الفلسطيني في الداخل والخارج تتجاوز تلك السلطة المصممة لخدمة االحتالل، سواء كانت تلك المرجعية              
قوى المقاومة يعنيها االعتراف الشعبي ولـيس       هي منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها أم مجرد مرجعية ل         

  .العربي والدولي المعروف الثمن
  ٥/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  بين شبح البديل ومخرج اإلصالح التفعيل.. منظمة التحرير .٦٣

  فريد أبوضهير. د
هو المدخل لحل إشكالية البحث عـن أيـة         " البدء الفوري بعملية إصالح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها       "

ربما تكون هذه العبارة هي المفتاح لحل األزمة التي بدأت تظهر بعد            . جعيات جديدة للشعب الفلسطيني   مر
التصريحات التي أطلقها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في قطر حول بناء مرجعية               

 الفكـرة   جديدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والتي أثارت ردود فعـل قويـة لـدى أنـصار                
مشعل لم يوضح تفاصيل هذه الفكرة، مما دفـع عـددا مـن         . ومناهضيها، كل من منطلقه وحسب رؤيته     
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المحللين إلى الحديث عن تشكيل بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينمـا رأى آخـرون أن الحـديث ال                  
ـ     الـضغط علـى   ويرى فريق ثالث أن مشعل أراد أن يزيـد       ". معسكر المقاومة "يتعدى تشكيل مرجعية ل

السلطة الفلسطينية من أجل اإلسراع في الدخول إلى حوار فلسطيني شامل يتضمن الدخول المباشر فـي                
  .تفعيل المنظمة

وهناك في الواقع تساؤالت كبيرة ومهمة في هذا الموضوع، من الضروري التوقف عندها، ومعالجتهـا               
هـل بالفعـل سـتقوم      : ذه التساؤالت أول ه . بشكل موضوعي، وبعيدا عن المواقف السياسية لكل طرف       

حماس بمثل هذه الخطوة؟ أم أن األمر ال يخرج عن إطار التلويح بضرورة التحرك إلصالح المنظمـة؟                 
فمن الممكن أن ال يعدو األمر مجرد مناورة سياسية من حماس من أجل دفع الفصائل المختلفة، وبخاصة                 

ون الدافع هو تعزيز موقف حماس التفاوضـي فـي          كما قد يك  . فتح، لإلسراع في الحوار الوطني الشامل     
الحوار الوطني الفلسطيني، إذا ما تم، من خالل التلويح بامتالكها ألوراق ال تترك مجاال لفتح والـسلطة                 

  .غير الدخول في شراكة حقيقية
ـ              : المسألة الثانية هي   سام ما هي المخاطر المترتبة على مثل هذه الخطوة؟ ألن تكون سببا لمزيد من االنق

والتباعد بين فصائل المنظمة من جهة، وحماس على وجه الخصوص من جهة أخرى؟ من الواضح حاليا                
أن تصريحات مشعل أشعلت ثورة لدى أطراف عديدة، وعلى رأسها السلطة، وغضبا عارما لدى عـدد                

سـببا  وقد رأى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة، إن تمت، فسوف تكون             . من رموز المنظمة والفصائل   
وهذا التحليل يكون صـحيحا     . إضافيا في تعميق شقة الخالف، والمباعدة بين القوى الوطنية وبين الحوار          

إذا افترضنا أن الجهود إلعادة بناء منظمة التحرير لن تنطلق في وقت قريب، وأن قادة المنظمة ال يقبلون                  
  .بتغيير الواقع القائم

ية نجاح حماس في تشكيل إطار جديد، ودرجة التجاوب من قبل           وهذا يقودنا إلى السؤال الثالث حول إمكان      
فإذا رفضت فصائل المنظمة هـذه الخطـوة، وإذا تحفظـت الجهـاد             . الفصائل المختلفة مع هذه الخطوة    

اإلسالمي عليها، فكيف يمكن تشكيل منظمة دون فصائل فاعلة على الساحة؟ وهذا يصح حتى لو كانـت                 
  .٢٠٠٦لسطيني وفق نتائج انتخابات حماس تمثل أغلبية في الشعب الف

وما لم تضمن حماس توافقا وطنيا من قبل الفصائل الفاعلة على الساحة بالحد األدنى لهذه الفكرة، فإنهـا                  
  .لن تعدو مناورة سياسية ناجحة لدفع الجهود باتجاه إعادة تشكيل المنظمة وتفعيلها

ر احتضان عربي وإسالمي ودولي رسمي لإلطـار        ثم السؤال الذي ال يقل أهمية، والمتمثل بإمكانية توفي        
فمن الواضح أن المعادلة القائمة حاليا في الساحة العربية لن تتيح المجال لوالدة إطـار جديـد،                 . الجديد

حيث االنقسام العربي الذي ال يدع مجاال لظهور إطار جديد من جهة، فضال عن دعم وفـتح مجـاالت                   
  . العمل والتحرك أمامه

في الشعب الفلسطيني من يختلف مع مشعل في ضرورة وجود مرجعية شاملة فاعلة للـشعب  ال أعتقد أن  
واالختالف ربما يكون فقط في الخيار بـين ضـرورة تفعيـل منظمـة              . الفلسطيني في الداخل والخارج   

ويبدو واضحا من مواقف الفصائل، بشكل عام، ميلهـا،         . التحرير القائمة حاليا، وبين تأسيس إطار جديد      
وما لم يكن هنـاك     . م يكن خيارها المطلق، نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية القائمة بالفعل           إن ل 

رؤية واضحة ومفصلة حول إمكانية تأسيس إطار جديد، وضمان نجاحه، فإن التحليل األول يكون منطقيا               
  .أكثر من الناحية الموضوعية

 القيام بإجراءات عملية لتشكيل إطار جديد، تقـوده         وهذا ال ينفي بالطبع احتمال أن تكون حماس في صدد         
حماس، ومعها سائر الفصائل والشخصيات التي ترى أن المقاومة هي الخيـار االسـتراتيجي لتحريـر                

وهذا ما يفرض علينا القول أنه ال مناص من اإلسراع في اتخاذ خطوات عملية إلعـادة بنـاء                  . فلسطين
والقرار هنا هو، دون    . ة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده      منظمة التحرير، وتفعيلها، كمظلة وطني    
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أدنى شك، بيد الرئيس أبو مازن وقيادة فتح، للبدء في إجراءات عملية، وتشكيل اللجـان الالزمـة لهـذا                   
  .الغرض

من الواضح أن الشعب الفلسطيني يمر على الصعيد الداخلي بنفق مظلم بعد الحرب على غزة، فضال عن                 
وفي رأيي أن على القوى الوطنية الفلـسطينية، وعلـى الـدول            . الشائكة على الصعيد الخارجي   الملفات  

العربية التي تقول أنها تحرص على المصلحة الفلسطينية، أن تسارع إلنهاء حالة االحتقـان بـين فـتح                  
إن . نيوحماس، وإنهاء كافة أشكال التراشق اإلعالمي، والبدء بخطوات جادة للبدء في الحوار الفلـسطي             

صمود أهلنا في غزة ال يجوز إال أن يكافأ بتوافق وطني يتم على أسس سليمة، بعيدا عن الحزبية، ويضع                   
المصلحة الوطنية العليا قاسما مشتركا بين كافة الفصائل، وصوال إلى إعـادة بنـاء منظمـة التحريـر                  

  .نامج سياسي وطني توافقيالفلسطينية على أسس سليمة، تضمن تمثيل كافة القوى الفلسطينية، ووفق بر
٦/٢/٢٠٠٩ 

  
  ما الذي يعد للمخيمات الفلسطينية في لبنان؟ .٦٤

  ابراهيم بيرم
ما الذي يعد للمخيمات الفلسطينية في لبنان؟ هذا السؤال يطرح بإلحاح في االوساط السياسية المعنية التي                

ت، ال سيما في الجنوب، تـدفع       ترصد من كثب منذ أيام حركة غير اعتيادية في داخل أكبر هذه المخيما            
والتي تتناهى الى سمعها فـي      . عمليا التناقضات في اتجاه انفجار ما بين التيارين الفلسطينيين المتناقضين         

المدة االخيرة معلومات عن ضغوط من عواصم تندرج في خانة دول االعتدال، وتمارس على الرئاسـة                
سكري معين في داخل هذه المخيمات من أجل الغاء أي          االولى في لبنان، كي تبادر هذه الى فعل أمني وع         

ومن يواليها ويسير في ركابها من الفصائل       " فتح"، ولكي تسلس االمور لحركة      "حماس"دور فاعل لحركة    
  .المنتمية الى منظمة التحرير الفلسطينية

وحسب ما رشح من أكثر من مصدر أمني وسياسي مطلع على موضوع المخيمـات، ابلغـت الجهـات                  
المنية الرسمية خالل االسبوع الماضي الى القيادات والمراجع السياسية المعنية ان في حوزتها معلومات              ا

تثبت ان ثمة داخل المخيمات من يراكم جملة حوادث صغيرة ميدانيا كي تتحول بـين لحظـة وأخـرى                   
  .انفجارات واسعة

 سيما تلك العائدة الى حركة      وعرضت تقارير هذه المصادر أحداثا، من نوع حرق الصور والرموز، وال          
  .واستفزازات ميدانية وكالمية" عرض عضالت"، مشفوعة بحركة استنفارات واسعة و"حماس"

ووفق التقارير نفسها أخذت هذه االحداث طريقها الى التصعيد في اعقاب تـصريحات رئـيس المكتـب                 
سقاط منظمة التحرير الحاليـة،     والشخصية االبرز فيها خالد مشعل الداعية الى ا       " حماس"السياسي لحركة   

  .توطئة للبحث عن مرجعية فلسطينية أخرى
وبالطبع استغلت الجهات التي فتحت الباب المفضي الى االشكاالت في المخيمات هذا الخطاب الـسياسي               
المثير للجدل كي تعلي من اعتراضها ومن منسوب استفزازها لخصومها، خصوصا ان الدعوة الى هـدم                

رير، وان كان واهيا ومتداعي االركان بفعل صروف الدهر السياسية والعـسكرية، إال             هيكل منظمة التح  
أن ذلك بالنسبة الى السواد االعظم من الفلسطينيين يعني دعوة صريحة الى شطب جزء عزيز جدا مـن                  

  .ذاكرته النضالية، امتدت على مساحة ما يقرب من خمسة عقود
 المشهد كله الى أبعد من ذلك، لتتحدث عن مخطط مضمر           في لبنان تأخذ  " حماس"لكن مصادر في حركة     

يراد منه النيل من الصمود االسطوري الذي مارسته المقاومة وشعبها في غزة، وبالتالي تشويه صـورة                
بما تمثله من عصب أساسي للتيار الذي ما زال يؤمن بالمقاومـة والمواجهـة والـسعي                " حماس"حركة  

  . تحميلها زورا المسؤوليةالحثيث الى رذل المقاومة فضال عن
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أقصى درجات ضبط النفس وتسعى الى امتصاص كل محـاوالت          " حماس"وفي كل االحوال تبدي حركة      
االستفزاز التي واجهتها في المخيمات منذ فترة وهو ما تعتقد مصادر فلسطينية لبنانية انه كان العاصـم                 

  .مات وأمكنة التجمعات الفلسطينيةاالساس حتى اآلن من انفراط سبحة الوضع الهش في داخل المخي
إال أن ذلك، على أهميته، ال ينفي اطالقا ان الهواجس والمخاوف القائمة قد زالت الى غير رجعة، فالذين                  
يطلون على وضع المخيمات الفلسطينية، وال سيما الكبرى منها يقيمون علـى اعتقـاد فحـواه أن ثمـة                   

لك على المشهد الفلسطيني في لبنان وربما دفعـت بـه           معطيات وعناصر عدة ما برحت تلقي بظلها الحا       
  :نحو المحظور وأبرزها

 ان الوضع في داخل المخيمات وضع هجين ومن الصعوبة بمكان معرفة عناصر الخريطة االمنيـة                – ١
  .والسياسية الفلسطينية اذا ما تداعى الوضع، وبالتالي يصعب ضبطه

التحديد من الجهات الداخلية واالقليمية التـي تطالـب          ان ثمة اخطارا أخرى من خارج المخيمات وب        – ٢
في مخيمات لبنان على نحـو يجعـل مـن هـذه       " حماس"صراحة بسد المنافذ سلفا أمام أي تمدد لحركة         

الحركة االسالمية التوجه صاحبة الكلمة االعلى في مخيم او اكثر ال سيما في الجنوب او بيروت انطالقا                 
  .ثير من المحاذيرمن ان ذلك يحمل في طياته الك

 ان ثمة من يربط بين انفجار الوضع في مخيم عين الحلوة والوضع في صيدا، نظرا الـى التـداخل           – ٣
الضارب جذوره عميقا بين هذا المخيم، الذي يضم بين جنباته التجمع الفلسطيني االكبر اطالقا في لبنـان                 

  . الف نسمة٦٥ويضم حسب بعض التقديرات ما يتعدى الـ
أي فتيل في داخل المخيمات ستتخطى نيرانه وتأثيراتـه         " اشتعال"من يفكر بصوت عال في أن        ثمة   – ٤

حتما، الى محيط هذه المخيمات ما يعني حكما وجود عالقة جدلية بين تداعيات الصراع في داخل هـذه                  
وعليـه  . صـالً المخيمات وبين االصطفافات السياسية اللبنانية الحالية القابلة لتأجيج صراعاتها المفتوحة أ        

  .فهو يبني اكثر من حساب داخلي لبناني على أساس انفجار التناقضات الفلسطينية المتراكمة في لبنان
ومع وجاهة كل هذه المعطيات والوقائع الثابتة بعناد، إال أن المعلومات الواردة مـن اكثـر مـن جهـة                    

ها خالل االيام الماضـية     سياسية، خصوصا في اوساط المعارضة، تؤكد ان معطيات مضادة فرضت نفس          
مما خفف  اندفاعة المندفعين والمراهنين على امكان حصول صدامات فلسطينية، وتوسعها جسر عبـور               

  .الى الداخل اللبناني الملتهب
  :وفي مقدم هذه المعطيات

 ان جهات رسمية لبنانية وفي مقدمها الرئاسة االولى أبلغت من يعنيهم االمر، أنها ال يمكن ان تـؤدي                   -
أي دور في حسم االمور لهذه الجهة او تلك في المخيمات الفلسطينية، وأنها ستستمر في النهج الرسـمي                  

  .اياه المتبع منذ مدة طويلة حيال الملف الفلسطيني الشائك
 ان ثمة جهات في المعارضة تحديدا أبلغت ايضا من يلزم أنها ترفض اطالقا أي محـاوالت سياسـية                   -

وللنيل منها فـي لبنـان او لتغييـر الـصورة الحاليـة             " حماس"ة الى حركة    وغير سياسية لتوجيه ضرب   
  .للمخيمات وتوازن القوى القائم في داخلها وفي محيطها بصرف النظر عن عناوين هذا االمر وأدواته

أن عليهـا   " حماس" كما ان الجهات اياها في المعارضة أبلغت الى الجهات الفلسطينية المضادة لحركة              -
الن ذلك من شأنه أن يوتر      " حماس" في اطالق الخطاب السياسي التصعيدي المعادي لحركة         توخي الحذر 

  .الوضع ويحقنه بمزيد من عناصر التفجير
 إن ثمة توجها لدى بعض رموز المعاضة الى مواجهة الدعوات الى ازالة السالم الفلسطيني من خارج                 -

سالح الفلسطيني في لبنان أو ترتيـب أمـره         المخيمات من خالل تبني الخطاب الذي يطالب بنزع كل ال         
  .بحيث ال ينزع من يد جهة ويبقى بيد جهة أخرى
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وبناء على كل المعطيات اآلنفة الذكر، ثمة من يراهن على أن ثمة امكانا كبيرا في المدى المنظور لتحييد                  
 انفجار الوضع علـى     الورقة الفلسطينية من يد المتنازعين اللبنانيين أقله بناء على توازن القوى وأخطار           

  الجميع، ولكن االمر يحتاج الى جهد أكبر، فمن يضمن؟
  ٥/٢/٢٠٠٨النهار 

  
  »إخوانه«الطريق المتعرجة للعالقة بين األردن و .٦٥

  محمد أبو رمان
وقد . إلى الضبابية» اإلخوان المسلمين«تتجه بوصلة العالقة بين المؤسسة الرسمية األردنية وجماعة 

ل غيرها باالنفتاح المفاجئ عليها، من قبل مدير االستخبارات العامة السابق، تكون الجماعة فوجئت قب
  !محمد الذهبي، بعد مرحلة مليئة باألزمات، طغت على المشهد السياسي المحلي في السنوات األخيرة

الرسمية، » المراجعات«، جاء في سياق ما سمي بمرحلة »اإلخوان«انفتاح الدولة الجزئي والموقت على 
فاألردن كان من أكثر الدول شعوراً بالخيبة من إدارة الرئيس جورج . فشل اجتماع أنابوليس للسالمبعد 

بوش، ومن عدم صدقية وعودها بإقامة الدولة الفلسطينية من ناحية، والخشية من أن عدم قيام هذه الدولة 
  . األردنيسيؤول إلى تحمل األردن أعباء القضية األمنية والسياسية، في ما سمي بالخيار

تمثل في اختبار مدى صالبة موقف الحركة » حماس«الهدف المعلن من االنفتاح الرسمي األردني على 
وضم الضفة إلى األردن، وهو الهاجس األكبر الذي يسكن صانع القرار » الخيار األردني«من مشروع 

  .األردني خالل المرحلة الحالية
اور مراكز تأثير وقرار داخل الدولة تجاه النخبة أملته شكوك كانت تس» حماس«هذا التحول نحو 

 على استعداد لتقديم تنازالت ومواقف -  وفقاً لهذه الدوائر -السياسية الحاكمة في سلطة رام اهللا، التي 
  .مرضية إسرائيلياً وأميركياً، ولو على حساب األردن وفلسطين

في األردن، في ربط » اإلخوان «مع العودة إلى طاولة الحوار مع» حماس«وتوازى االنفتاح على 
داخل » حماس«عضـــوي الفت بين المسارين، باالعتماد على حقيقة النفوذ الواسع الذي تمتلكه 

  .وأحدث االنفتاح انفراجات على المستوى األمني واإلعالمي. إخوان األردن
 بعيداً في تصور ويرى سياسيون ومراقبون أن مدير االستخبارات العامة السابق، محمد الذهبي، ذهب

الخيار األردني، «ضد هاجس » جدران«في غمرة تفكيره ببناء » اإلخوان«و» حماس«صيغة العالقة مع 
وبروز تساؤالت أخرى حول عالقة األردن بمعسكر » فتح«وقد دفع ذلك إلى تراجع العالقة مع حركة 

عل منه البعض عامالً من االعتدال العربي، وهو ما برزت عالماته في بداية العدوان على غزة، وج
  .عوامل تفسير رحيل مدير االستخبارات العامة بعد ساعات على بدء العدوان

  وضبابية المرحلة» لحظة المراجعات«نهاية 
ويرى مراقبون أن ثمة تفاوتاً في موقف . العدوان على غزة أحيا فكرة المحاور اإلقليمية ورد لها االعتبار

وبين ) حين تبدت مسافة فاصلة بينه وبين معسكر االعتدال(من العدوان األردن بين المرحلة األولى 
  .المرحلة التالية التي سعى األردن خاللها إلى ردم هذه الهوة، والتأكيد أنه ال يقف في منتصف الطريق

في الوقت نفسه فإن هذا العدوان أنهى ضمنياً مرحلة المراجعات في السياسة الخارجية األردنية، وإن 
قد ساعد األردن على تحسين شروط عالقته بسورية وقطر والحد من األزمة معهما، وتجاوز كذلك كان 

  .المسلمين في الداخل» اإلخوان«و» حماس«مربع األزمات مع كل من 
فبينما تشير تسريبات رسمية . في المرحلة المقبلة، يبدو المشهد ضبابياً في عالقة الدولة بكل من الطرفين

في المرحلة الحالية، والتي اتخذت طابعاً أمنياً خالل الشهور » حماس«ات التواصل مع إلى تجميد قنو
الماضية، عبر دائرة االستخبارات العامة، فإن سياسيين ال يمانعون بتجدد الحوار معها وفتح األبواب 

  .عليها، لكن على قاعدة الحوار السياسي االستراتيجي المعلن وليس الحوار األمني المحدود
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ويرى سياسي أردني مخضرم أن الفجوة بين مشروع حماس وبين التصور االستراتيجي األردني ال تزال 
عميقة، وال حاجة لألردن إلى فتح قنوات مع حماس ما دامت تصر على الوالء للمعسكر اإليراني، فذلك 

  .»يصطدم مع المصالح األمنية والحيوية األردنية بصورة مباشرة
 مربع األزمة «ال يعنيان العودة إلى » مراجعة مرحلة المراجعات«و» تجميد االتصاالت«في المقابل، فإن

، بقدر ما يخفف ذلك من تسارع العالقة بين الطرفين وربطها بالمتغيرات اإلقليمية، خصوصاً »المباشرة
  .سلميةمع العودة المتوقعة لحكومة الليكود واستئناف اإلدارة األميركية الجديدة لمشروع التسوية ال

ستشهد » حماس«و» اإلخوان«من جهته يرى النائب، ممدوح العبادي، أن العالقة بين الدولة وكل من 
ويرى العبادي . ملحوظاً، وقد بدت عالماته من خالل النكوص عن عدد من الخطوات السابقة» تراجعاً«

خوان وخطأ ترك المساحات أن السبب يعود إلى استشعار تيار داخل الدولة خطورة االمتداد اإلقليمي لإل
  .والفراغات للحركة لتقوم بملئها واإلفادة منها على حساب الدولة

المفارقة الالفتة تبدو في أن مؤسسة القرار قامت بقفزتين خالل الشهور القليلة األخيرة فقط، األولى إلى 
ح السياسي الداخلي ، بل والتفكير باستعادة مشروع اإلصال»حماس«و » اإلخوان«األمام باالنفتاح على 

واالستعانة باإلخوان لتصليب الجبهة الداخلية، ثم القفزة المعاكسة إلى الوراء، والتخوف من مشروع 
  .»حماس«هؤالء السياسي وطموحهم وعالقتهم بحركة 

وفي هذا السياق، تشير تسريبات وتحليالت إلى أن التوجه الرسمي الحالي ينحو إلى الفصل في ملف 
، والتعامل مع كل »االنفتاح السابقة«، على خالف مرحلة »اإلخوان«و» حماس« كل من العالقة بين

  .منهما في سياق مختلف
حركة وطنية فلسطينية تعمل في األراضي المحتلة، وتمثل العباً » حماس«وعلى رغم وجاهة اعتبار 

خضع لقواعد اللعبة هي حركة أردنية، لها مشروعية قانونية، وت» اإلخوان«فلسطينياً، بينما جماعة 
إالّ أن ممدوح العبادي يشكك في واقعية الطرح، خصوصاً مع وجود أسئلة حول نفوذ . السياسية

  .األردن» إخوان«وتأثيرها على » حماس«
مرة أخرى، يالمس العبادي عصباً حساساً يؤثر في تحديد ورسم خطوط عالقة الدولة بجماعة 

، وهو ما يجعل أي توتر مع األخيرة سبباً »حماس«ا وبين حركة ، يتمثل أوالً بالعالقة بينه»اإلخوان«
 مباشراً للتوتر مع الجماعة، ويخلق حالة من التداخل بين المعادلة اإلقليمية والداخلية، والثاني أن

، )من أصول فلسطينية(باتوا يمثلون خالل السنوات األخيرة جزءاً من الشارع األردني » اإلخوان«
 - وسطى فيه وهو ما يزيد من تعقيد العالقة بين الدولة والجماعة، ويحفّز التيار اليمينيخصوصاً الطبقة ال

األمني داخل المؤسسات الرسمية والمقرب منها ليستمر في التحذير من الجماعة ومن إفساح المجال 
  .كثيراً لها

ما يبقى االختبار القريب ما هو مؤكد أن االنفراج الموعود في العالقة تراجع خالل المرحلة الحالية، في 
بصورتها اليومية والتي أعطيت » اإلخوان«التي يصدرها » السبيل«متمثالً في مدى تقبل إصدار صحيفة 

ترخيصاً في ظل االنفراج بعد ان كانت أسبوعية، وإلى أي مدى سيطول الصبر الحكومي في حال سمح 
ألردن وخطوطها الحمر تختلف جذرياً عن للصحيفة بالصدور، علماً أن محددات الصحيفة اليومية في ا

  الصحيفة األسبوعية؟
في المشهد السياسي واإلعالمي عادت المناظرة بين أنصار الحوار مع الحركة اإلسالمية والبحث عن 
قواعد جديدة للعبة السياسية والتفاهم مع الحركة على عدم خرقها وبين التيار الذي يتخوف من نفوذها 

  .حقاً على التحكم في المعادلة الداخليةومدى قدرة الدولة ال
فمنذ . أمام مرحلة جديدة ذات طابع ضبابي» اإلخوان«وفي المحصلة، تبدو العالقة بين الدولة و

الخمسينات إلى التسعينات سادت عالقة من الحوار والتعاون واالحتواء المزدوج، ثم بدأت ظالل التوتر 



  

  

 
 

  

            ٣٥ ص                                     ١٣٣٧:         العدد       ٦/٢/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

باالنتخابات » حماس«حلة األزمة المتفجرة بعد فوز والتربص تطغى على العالقة، وصوالً إلى مر
  .، ثم الصدام في االنتخابات البلدية والنيابية٢٠٠٦التشريعية الفلسطينية 

أمام » اإلخوان«هذا النمط الجديد من العالقة وسمته الرئيسة عدم االستقرار والتذبذب يضع جماعة 
  .رق براغماتية للتعامل معهااستحقاق القراءة الدقيقة للمرحلة وشروطها واشتقاق ط

  ٦/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  

 :كاريكاتير .٦٦
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