
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لكن نريد حكومة وحدة ال تأتي بحصار"... إسرائيل"ـ ال نطالب حماس باالعتراف ب: عباس
   لكن هي اآلن في ثالجة الموتى.. منظمة التحرير مظلة للمشروع الوطني: شلّح

  "األونروا"الحكومة المقالة تؤكد انتهاء األزمة مع 
   في توزيع مساعدات في غزة بالتّواطؤ مع فتح" األونروا"حماس تتّهم ": األخبار"

   وقطر القادم بوساطة تركيا  صفقة شاليط قد تتم الثالثاء: مصادر تركية
   مولود ٣٧٠٠عدد المواليد منذ بدء العدوان على غزة": وزارة الصحة الفلسطينية"

لن نقبل بتهدئة ال ترفع: مشعل
الحصار وال تفتح المعابر وال 

   ةل بإعمار غّزعّجتُ
  

  ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٣٣٨:         العدد       ٧/٢/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   يؤكّد تزايد االنتهاكات في غّزة والضفة أثناء الحرب اإلسرائيلية"ديوان المظالم" .٢
 ٦   تخريب الجبهة الداخليةها فككت شبكة تخريبية بداية الحرب على غزة هدفالحكومة المقالة .٣
 ٧  لكن نريد حكومة وحدة ال تأتي بحصار"... إسرائيل"ـ ال نطالب حماس باالعتراف ب: عباس .٤
 ٩  "إسرائيل" الدولية عن طريق دولة عربية لمحاكمة  المحكمة الجنائيةإلىلجأ نس: عباس .٥
 ٩  "صناعة الّسالم"لقاء بين عباس واألمير تشارلز وآخر مع ميليباند يناقش  .٦
 ٩  موسى فشل في تمثيل الحق الفلسطيني خالل الحرب وأساء للجامعة العربية: مستشار هنية .٧
١٠  "األونروا"الحكومة المقالة تؤكد انتهاء األزمة مع  .٨

    
    :المقاومة

١٠   لكن هي اآلن في ثالجة الموتى.. منظمة التحرير مظلة للمشروع الوطني: شلّح .٩
١١   ال يعرفون الثورةما حصل نصرا للمقاومة تجار الذين ال يرون في : أحمد جبريل .١٠
١١  ال مصلحة لنا في إضعاف حماس أو كسر إرادتها السياسية: الرجوب .١١
١١   إنهاء االنقسام وتوحيد السلطة هو الخطوة األولى إلصالح منظمة التحرير: األحمدعزام  .١٢
١٢  "إسرائيل"فادت منها حماس تمكنت من كشف شبكة تجسس كبيرة لرام اهللا است: "تيك دبكا" .١٣
١٢   في توزيع مساعدات في غزة بالتّواطؤ مع فتح" األونروا"حماس تتّهم ": األخبار" .١٤
١٣   تهدف إلى إحداث فتنةحماس السالح إلى المخيمات مجرد شائعاتإدخال  :حمدانأسامة  .١٥
١٣   في الحربالمقاومة عوضت أصحاب المنازل التي اسخدمت كمائن: سرايا القدس .١٦
١٤ سقوط صاروخين على منطقة النقب الغربي اطلقا من شمال قطاع غزة .١٧
    
    :اإلسرائيليلكيان ا

١٤  انتهاء واليتهشاليط قبل اطالق سراح أولمرت يريد  .١٨
١٤   القادم بوساطة تركيا وقطر  صفقة شاليط قد تتم الثالثاء: مصادر تركية .١٩
١٥  "كديما"و" ودالليك" تقلص الفارق بين : استطالعات .٢٠
١٦   تنافس حاد بين كاديما والليكود قبل ايام من االنتخابات االسرائيلية: استطالع .٢١
١٦  سيكون مصير كل من يحاول كسر حصار غزة" اإلخوة"ما جرى لسفينة : "إسرائيل" .٢٢
١٦  ستحظر استيراد األنابيب المعدنية خوفاً من استخدامها في تصنيع الصورايخ" ئيلاسرا" .٢٣
١٧  إرهابي يهودي يريد العمل في مركز اقتراع بأم الفحم .٢٤
١٧ سالم مع سوريا يخمد النار في المنطقة أم يشعلها؟: مؤتمر هرتزليا .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٧       أربعة جرحى واستشهاد شاب في رفح وصوفا على يد االحتالل .٢٦
١٨   عشرة جرحى بنيران االحتالل في الخليل ونعلين .٢٧
١٨  ع الحربمن سكان غزة لم يتلقوا أية مساعدات منذ اندال% ٨٩: استطالع .٢٨
١٨   مولود ٣٧٠٠عدد المواليد منذ بدء العدوان على غزة": وزارة الصحة الفلسطينية" .٢٩
١٨  أطفال غزة في حالة انعدام أمن: األمم المتحدة .٣٠
١٩   مخيمات١٠ يعيشون ظروفاً قاسية في ألف الجئ غزّي ١٦ .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٣٨:         العدد       ٧/٢/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

١٩   غزةفي مقتل شاب وجرح آخرين في انفجار بمقهى  .٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٩  المعارضة المصرية تتهم النظام المصري بالمشاركة في خطف سفينة االخوة اللبنانية .٣٣
١٩  في مصر" جمعة الغضب"إجهاض مظاهرات .. ى ثكنة عسكريةالقاهرة تحولت إل .٣٤
٢٠        مصر تؤكد فتح معبر رفح لحاالت إنسانية وفلسطينيون ينفون .٣٥
٢٠   فلسطينيا١٣٤٠ًمسؤولين إسرائيليين بتهمة قتل القضاء التركي يالحق  .٣٦
٢٠  السلطات المصرية تعتقل أمين سر نقابة الممرضين االردنيين من دون إبداء األسباب .٣٧
٢٠  المبالغ المضبوطة مع وفد حماس تحصلت عليها قيادات الحركة من إيران: مصدر مسؤول .٣٨
٢١  ماساإلخوان ينفون تسليم أموال لوفد حركة ح .٣٩
٢١  المعارضة المصرية تندد برفض السلطات السماح لمحققين أوروبيين العبور إلى غزة .٤٠
٢١  نواب اإلخوان يطالبون بوقف محاكمة مجدي حسين أمام القضاء العسكري .٤١
٢١  ائيلية إلى تركياانخفاض كبير للسياحة االسر .٤٢
٢٢  "إسرائيل"موقع حزب العدالة والتنمية ينشر مقاال تضمن معلومات عن اليهود و .٤٣
٢٢  موريتانيون يتبرعون بسيارات فاخرة وقطعان إبل وذهب لنصرة غزة .٤٤
٢٢  لة النصب اإلسرائيلية في سيناءمصريون يطالبون بإزا .٤٥
   

   :دولي
٢٢   على عدم الحوار مع حماسأمريكا وفرنسا تتفقان .٤٦
٢٣  المقالةحكومة التستأنف عملها في غزة بعد حل كل اإلشكاليات مع " األونروا" .٤٧
٢٣  هجوم معاد للسامية في بريطانيا يقع -في المتوسط-كل يوم ": نالجارديا" .٤٨
٢٤       أميركيون عرب يدعون لحظر التعامل مع السلطة الفلسطينية   .٤٩
٢٤    في وضع صعبوالدول المعتدلةحماس ال تزال موجودة : "معهد دولي" .٥٠
٢٤  في غزة  صحفيين٥ االحتالل قتل": االتحاد الدولي للصحفيين" .٥١
٢٥  "ألونرواا"ـ  مليون يورو تبرعا ل٦٦ يقدم "االتحاد األوروبي" .٥٢
٢٥  بقيمة نصف مليون يورو لغزةمساعدات إنسانية تقدم ألمانيا .٥٣
    

    :مقاالتحوارات و
٢٥  نقوال ناصر... معركة مفتعلة.. شرعية المنظمة .٥٤
٢٧  هاني المصري... "الممانعة"و" االعتدال"القضية الفلسطينية ليست ورقة في يد محوري  .٥٥
٣٠  شبيبنبيل ... ومرجعية التحرير.. منظمة التحرير .٥٦
٣٣ "ندبندنتاإل" -  يوهان هاري... ودعوته الى اعادة احتالل غزة" عودة كابوس نتنياهو" .٥٧
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٣٨:         العدد       ٧/٢/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

   لن نقبل بتهدئة ال ترفع الحصار وال تفتح المعابر وال تعجل بإعمار غزة: مشعل .١
خالد مشعل رئيس المكتـب      من دمشق، أن       قدس برس  عن وكالة    ٧/٢/٢٠٠٩طين،  صحيفة فلس ذكرت  

قال، أمس، إن فصائل المقاومة لن تقبل بتهدئة إال إذا كان مقابلها فك الحـصار                "حماس"السياسي لحركة   
  .وفتح المعابر وسرعة إعمار قطاع غزة

 المؤتمر الوطني في قـصر الفيحـاء        وانتقد مشعل في كلمة له أمام احتفال جماهيري أقامته لجنة متابعة          
بالعاصمة السورية دمشق، وحضره اآلالف من الفلسطينيين والسوريين وعدد من قادة فصائل المقاومـة              
وممثل عن حزب البعث الحاكم في سوريا، موقف األجهزة األمنية المصرية التي منعت المتحدث باسـم                

 غزة بأمواله التي كانت معه، دون أن يـسمي          ووفدها المفاوض في القاهرة أيمن طه من دخول       " حماس"
  .باالسم" مصر"

لقد جمعنا األموال ومازلنا نجمعها وأرسلناها ونرسلها لشعبنا في غزة إلغاثتـه والوقـوف              : "وقال مشعل 
إلى جانبه، وهذا واجبنا نفاخر به، وجمع المال من المسلمين وإرساله إلى غزة ليس تهمـة بـل شـرف                    

  ". لغزة يستحق تكريماً وليس تأخيرا عن الدخول لغزةوواجب، ومن يحمل المال
لن نقبل بتهدئة إال إذا كان مقابلها كسر الحصار وفتح المعابر وسرعة اإلعمار، فمصالح شـعبنا                : "وقال

  ".فوق كل اعتبار
ونفى مشعل أن يكون حديث المقاومة عن النصر في حرب غزة حديث مبالغة أو غرور، وإنما حـديث                  

 الواقع، مؤكداً في الوقت ذاته أن شكر سوريا وإيران وقطـر والـسودان وتركيـا هـو                  اعتراف باألمر 
  .اعتراف بالجميل وليس والء أو تبعية

نحن نعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الفلسطيني للداخل والخارج، لكن ما حـال               : "قالو
 حينمـا تـم   ١٩٩٦يجتمع إال عـام  ، ولم ١٩٩١مؤسساتها؟ لقد كان آخر مجلس وطني شرعي عقد عام    

  ".تغيير ميثاقها األساسي بطريقة غير شرعية أيضا، ولجنتها التنفيذية فقدت كثيرا من قياداتها
ال شـرعية ألي    : ، وقال ٢٠٠٥ودعا مشعل قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تنفيذ اتفاق القاهرة عام            

هو المقاومة، ومن يريد أن يحمـي خيـاره وهـو    مؤسسات أو تشكيالت تناقض الخيار الحقيقي لشعبنا و  
المقاومة، لقد عقوا أمهم المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ووضعوها في الثالجة، ونحن لدينا الغيرة               
على هذه المنظمة ونريد إعادة بنائها، ولذلك ال بد أن يعلن موعد الجتماع األمنـاء العـامين للفـصائل                   

 بناء المنظمة على قاعدة االنتخابات الحرة واالحتكام إلى الشعب، وإلى حـين أن              واللجنة التنفيذية إلعادة  
يقرر قادة المنظمة فتح الباب لحماس والجهاد اإلسالمي وقادة المقاومة نحن نسعى إلى تشكيل مرجعيـة                

 ".١٩٦٩وقيادة لقوى المقاومة إلى اللحظة التي تلتقي فيها البندقية مع المنظمة كما التقت عام 
مشعل وابدى عدم اهتمام ، أن دمشقمن  عن نور الدين األعثر مراسلها ٧/٢/٢٠٠٩الحياة، أضافت و

". كلهم محتلون وقتلة غاصبون: " الجاري، وقال١٠الحركة بنتائج االنتخابات االسرائيلية المقررة في 
  .وتسلم سيفا دمشقيا من شخصيات عربية في نهاية المهرجان

" االخوة" الخارجية السوري فيصل المقداد مواطنين كانوا على متن سفينة الى ذلك، استقبل نائب وزير
  .التي تعرضت لقرصنة اسرائيلية قبل ان يعاد ركابها الى لبنان وسورية

  
   يؤكّد تزايد االنتهاكات في غّزة والضفة أثناء الحرب اإلسرائيلية"ديوان المظالم" .٢

 األراضيفي ) ديوان المظالم(المستقلة لحقوق المواطن  اظهر تقرير جديد للهيئة : محمد يونس- رام اهللا 
ورصد التقرير الذي .  في كل من قطاع غزة والضفة الغربيةاإلنسانالفلسطينية تزايد انتهاكات حقوق 

 أثناء مسلحين ملثمين في غزة أيدي عشرات حاالت القتل واالعتداء الجسدي علي األسبوعصدر نهاية 
وسجل التقرير استمرار وتزايد حاالت احتجاز األشخاص من دون  .بهاأعقا وفي اإلسرائيليةالحرب 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٣٨:         العدد       ٧/٢/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

مراعاة أحكام القانون األساسي في كل من الضفة والقطاع، كما رصد تزايد حاالت االعتداءات على 
  .المسيرات والتجمعات السلمية وحرية التغطية اإلعالمية

حاالت قتل " الحرب وبعدها، خصوصا اءأثن حاالت انتهاك عديدة وقعت في قطاع غزة إنوقالت الهيئة 
تزايد حاالت االعتداء على السالمة الجسدية للمواطنين في " أيضا، ومنها "من جانب ملثمين مسلحين

  ."قطاع غزة، وما نتج عنها من حاالت وفاة نتيجة الضرب
لقانون استمرار وتزايد حاالت احتجاز األشخاص من دون مراعاة أحكام ا"وفي الضفة، رصدت الهيئة 

إصدار حكم باإلعدام على مواطن متهم بالتخابر مع "ومن ذلك . "األساسي، وقانون اإلجراءات الجزائية
جهة أجنبية في الضفة من جانب القضاء العسكري الفلسطيني، واستمرار تعذيب الموقوفين، وتزايد 

  ."لضفةحاالت االعتداءات على المسيرات والتجمعات السلمية والحرية اإلعالمية في ا
  :انتهاكات الحق بالحياة والسالمة

 أثناء يناير الماضي في مناطق السلطة / حالة وفاة خالل كانون الثاني٣١ رصدت إنهاوقالت الهيئة 
 حاالت وفاة ٣ حالة وفاة نتيجة فوضى السالح من جانب ملثمين، و٢٢، من بينها اإلسرائيليةالحرب 

 وعددها خمس األخرى الحاالت أما. ي ظروف غامضةنتيجة الضرب المبرح، وحالة وفاة واحدة ف
  .فوقعت على خلفية شجارات

 الذين قتلوا بسبب فوضى السالح، قتلوا في قطاع غزة من جانب أفراد ٢٢ن المواطنين الـأ وأوضحت
مقنعين، وان غالبية هذه الحاالت هي ألشخاص موقوفين أو محكومين كانوا يقضون محكوميتهم في 

  .رها حكومة حماسالسجون التي تدي
 الداخلي التابعين لحكومة حماس باعتداءات بالضرب المبرح األمن أفراد وثقت قيام إنهاوقالت الهيئة 

  .والتعذيب نتجت عنها ثالث وفيات
  :الحكم باإلعدام

 يناير / كانون الثاني٢٥ صدر بحق احد المواطنين في باإلعدام حكما إنوفي الضفة، قالت الهيئة 
 رمياً بالرصاص بعد إدانته بتهمة باإلعدام قرارها على المواطن أصدرتن المحكمة أ افتوأض. الماضي

  . من قانون العقوبات العسكري١٣١التخابر مع جهة أجنبية خالفاً للمادة 
  :اإلصابة نتيجة سوء استخدام السالح

. قطاع غزة بسبب التعرض إلطالق النار من جانب مسلحين ملثمين في إصابةورصدت الهيئة حاالت 
  . المستهدفين كانوا من ناشطي حركة فتحأن إلى وأشارت

  :التعذيب أثناء التوقيف
تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام األجهزة األمنية بانتهاك حق الموقوفين " إنهاوقالت الهيئة 

ه األجهزة في والمحتجزين بسالمتهم البدنية، وتعتبر كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها هذ
وقالت . "قطاع غزة والضفة، أعماالً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعماالً مجرمة

 تعرضوا للتعذيب إنهم يناير واألشهر التي سبقته قال مقدموها / تلقت شكاوى خالل كانون الثانيإنها
فة أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع وسوء المعاملة من جانب األجهزة األمنية، سواء العاملة في الض

  . شكوى في الضفة٢٥ تلقت إنهاوقالت الهيئة . غزة
ورصدت الهيئة العديد من االنتهاكات لحاالت تم فيها االعتداء الجسدي بالضرب المبرح على مواطنين، 

زة كانت وقالت إن غالبية االعتداءات في غ. من جانب عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس أو مجهولين
موجهة ضد عاملين سابقين في األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية، ومن أعضاء ومناصري فتح في 

  .محافظات غزة
  :انتهاكات حرية الرأي والتعبير
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 االعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي في أراضي السلطة ما زال إنوقالت الهيئة 
 صور وأشكال هذه االنتهاكات والتعديات تعددت إنوقالت . ة أو في القطاعمستمراً، سواًء في الضف

لتشمل منع تنظيم االعتصامات والتجمعات السلمية، ومنع الصحافيين من تغطيتها، واعتقال عدد من 
وسجل في هذا االتجاه عدد من االعتداءات على الحريات الصحافية والتجمعات السلمية، . الصحافيين

عتداء على مسيرات التضامن مع قطاع غزة، واالعتداء على المسيرات المطالبة بإنهاء خصوصاً اال
  .االعتقال السياسي

 تنظر بخطورة بالغة الستمرار حاالت االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية سياسية، إنهاوقالت الهيئة 
 ضد ٨٨ شكوى، منها ١٨٨لقت  تإنهاوقالت . ومن دون إتباع اإلجراءات القانونية في عملية التوقيف

 هناك إنوقالت .  منها عدم صحة إجراءات التوقيف٤٤األجهزة األمنية في الضفة، يدعي المواطنون في 
 شخصاً محتجزين في أماكن لم يتم اإلفصاح عنها من الحكومة المقالة في قطاع غزة، ٧٠ما ال يقل عن 

أماكن احتجاز تم قصفها أثناء العدوان على علماً أن هؤالء األشخاص كانوا موقوفين ومحتجزين في 
  .غزة

 األجهزة األمنية في الضفة ما زالت تمتنع عن تنفيذ العديد من قرارات محكمة العدل العليا إنوقالت 
الفلسطينية، وتحديدا جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي، خصوصاً تلك القرارات المتعلقة 

 وأوردت. التي تمت إجراءات توقيفهم من رئيس هيئة القضاء العسكريبالموقوفين على خلفية سياسية، و
  .األمن أجهزة صادرة عن محكمة العدل العليا لصالح معتقلين من حماس لم تنفذها إفراجثمانية قرارات 

٧/٢/٢٠٠٩الحياة،   
  
   تخريب الجبهة الداخليةها فككت شبكة تخريبية بداية الحرب على غزة هدفالحكومة المقالة .٣

أكدت مصادر أمنية مطلعة في الحكومة الفلسطينية المقالة للجزيرة نت أن : ضياء الكحلوت - ة غز
الحكومة حصلت على وثائق في بداية الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة قالت إنها عبارة عن 

قالت المصادر و .للعبث في الجبهة الداخلية واستغالل العدوان لمصالح حزبية" مشبوهة"تعليمات لعناصر 
إن وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة كشفت مخططا جاهزا الستغالل الحرب على غزة واستغالل 

   .تصاعد العدوان لتخريب الجبهة الداخلية وإثارة المواطنين على حركة حماس
وأوضحت المصادر أن المخططات نقلت على الفور إلى الحكومة التي درستها فورا ووضعت خطة 

 إلى كشف مخططات المشبوهين والتغلب على ، بحسب المصادر ذاتها،لطوارئ وفقها، ما أدىل
كما بينت أن عناصر الشرطة الفلسطينية وعناصر حماس عملوا في  .محاوالتهم لالستفادة من الحرب

  .غزة خالل الحرب على تفكيك هذه الخاليا والمجموعات وقطع اتصالها بالعناصر اآلمرة
در صراحة قيادات لم تسمها من حركة فتح في الضفة الغربية بالمسؤولية عن هذه واتهمت المصا

المجموعات، وقالت إن المعتقلين اعترفوا بتواصلهم مع هذه القيادات، لكن المصادر رفضت اإلفصاح 
عن مصدر المعلومات، كما أخبرت الجزيرة نت أنها ستعلن في وقت قريب عن تفاصيل أكثر حول 

  .الحادثة
هته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين أن عناصر الوزارة وحماس من ج

وقال في اتصال هاتفي مع  .حصلت على وثائق وأدلة دامغة تثبت تورط قيادات من فتح في هذه القضية
عادة سلطة الجزيرة نت إن المخطط التخريبي كان برعاية دولية، بحيث يتم استغالل الحرب على غزة إل

محمود عباس إلى قطاع غزة، مؤكداً أن الخطة التي تم كشفها ومالحقة المتورطين فيها تكشف التنسيق 
  وأوضح أن الخطة كانت تقضي باستغالل  .بين االحتالل اإلسرائيلي والسلطة في رام اهللا لضرب حماس
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ت، وإدخال عناصر من الضربات الجوية اإلسرائيلية على قطاع غزة لعمل تخريب وفوضى واغتياال
  .طرف السلطة في رام اهللا للقضاء على حماس

 ٦/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت
  
  لكن نريد حكومة وحدة ال تأتي بحصار"... إسرائيل"ـ ال نطالب حماس باالعتراف ب: عباس .٤

 الرئيس محمود عباس قال في  أن فاتنة الدجاني،لندننقالً عن مراسلتها في  ٧/٢/٢٠٠٩الحياة، نشرت 
ة مع عدد من الصحافيين العرب في لندن بعد ساعات قليلة على لقائه رئيس الوزراء البريطاني جلس

 بعد االنتخابات المقبلة " للسالمإسرائيليشريك "مام احتمال غياب أ األوروبيينغوردن براون، إنه وضع 
 تمنع تحقيق تقدم في  التي"المشكلة الرئيسة" وصفه بأنه "دور إقليمي"كما تحدث عن . في الدولة العبرية

 أن األولوية لتثبيت وقف النار في قطاع غزة، وحذّر من " مازنأبو"  وأعطى.مسألتي التهدئة والمصالحة
المعركة توقفت لكن الحرب مستمرة عبر الحصار والضرب اليومي، معتبرا "، وان "الوضع ليس سهال"
تحدث عن . يمكن فتح المعابر جزئيا والحقا كليا، ثم أوال، فالتهدئة "ال تحتمل التأجيل" التهدئة مسألة أن

 أن حماس بتمديد التهدئة، مشددا على إلقناع على غزة، وما سبقه من جهود السلطة اإلسرائيليالعدوان 
 إعطائهايجب عدم "، لكنه كرر مرات انه "كانت تخطط لعدوانها" وإنها "سرائيل ليست حسنة النيةإ"

  ."الذرائع
يكون ... حكومة ال تأتي بحصار"يني لشرح مواصفاته لحكومة الوحدة، فقال إنها وانتقل الرئيس الفلسط

جسر اللنبي على نهر األردن في (رئيسها أو الوزير قادرا على الحركة والسفر، يستطيع عبور الجسر 
 األمورن تستطيع تسيير أ" و" لندن ويستقبل فيهاإلىوان يصل )  الفلسطينيةاألراضي خارج إلىطريقه 

ن تقبل أ أو تعترف بإسرائيل أن لحماس أريدبالمناسبة، ال ": وأضاف. "البلد وان تعمل انتخاباتفي 
 حكومة ال أريد المبادرة العربية، فقط أون تقبل بخريطة الطريق أ أريدهاال : الشرعية الدولية) قرارات(

التي زارها بالتعامل  هل حصل على ضمانات من المجتمع الدولي والدول "سألته الحياة و."تأتي بحصار
 هذه أن حكومة ال تأتي بحصار، واعني أيأقول بالنص، ": مع حكومة وحدة تشارك فيها حماس، فأجاب

 األخيرة سالم فياض يوم شكّل الحكومة أصدرهالبيان الذي "، مضيفا ان " تكون مقبولةأنالحكومة يجب 
 وزير انه أي يقسم أنليس ضروريا . نقطة. نحن ملتزمون االلتزامات الدولية للسلطة الوطنية: قال فيه

  ." ال يقبلأويقبل 
سأله  يدفع عباس باتجاه حكومة وحدة تعد النتخابات رئاسية وتشريعية، فماذا لو فازت حماس مجددا؟

وشرح كيف دافع عن حق الحركة في الحكم منذ . "مثلما حصل في الماضي": احد الصحافيين، فأجاب
 تشكيل حكومة، وعندما بدأ حصارها، عقدت قمة الرياض وشكلت حكومة  هنيةإسماعيلالبداية، وكلف 

  .وحدة، مضيفا انه لم يكد يبدأ بتسويقها دوليا حتى قامت الحركة بانقالبها في غزة
 موقف عباس من المصالحة يبقى الفتاً، فهو يقول إنه يسعى إليها بقوة، لكنه في الوقت نفسه يعلن أنعلى 

 حماس، مذكرا في طيات الحديث بخطط حماس الغتياله، وبأن احد مسؤولي انه ال يتكلم مع قيادات
 كيلوغرام في شارع صالح ٣٠٠عن خطط الغتياله بلغم يزن " سي دي" إليه وأوصلالحركة حذره 
  .الدين في غزة

 إال غير جاهزة لمتطلبات السالم كما ثبت من خالل عدوانها على غزة، "سرائيلإ"ن أ "و مازنأب"يرى و
قال .  المقاومة بإطالق الصواريخأنصار التفاوض هو خياره االستراتيجي، وانه ليس من أنال يخفي انه 

 بوقف االستيطان، بما فيه ما يسمى إالن المفاوضات لن تستأنف إ األوروبيةإنه ابلغ محاوريه في جولته 
 المبادرة أنددا على  الحواجز في الضفة الغربية، مشإزالةلى إ إضافة للمستوطنات، "النمو الطبيعي"

 إسرائيليغياب شريك " احتمال أماموكشف انه وضع محاوريه . العربية للسالم ما زالت على الطاولة
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 يرفض خيار إسرائيليلو جاء زعيم ":  هذا السؤالاألوروبيين انه طرح على محادثيه إلى، مشيرا "للسالم
  ."سالم؟الدولتين ويريد مواصلة االستيطان، هل تعتبرونه شريكا لل

 الذي قدمه األخيروكشف المستشار السياسي للرئيس، كبير المفاوضين صائب عريقات تفاصيل العرض 
 في المئة من ٦,٥ولمرت عرض اخذ أ عباس، وقال إن إلىولمرت أرئيس الحكومة المستقيل ايهود 

وغزة، لكن عباس  في المئة بحيث يكون الفارق هو الممر اآلمن بين الضفة ٥,٨ مقابلها وإعطاءهالضفة 
 كيلومترا من شمال الضفة عند مستوطنة ٢١ المقترحة تشمل مسافة األراضي أنرفض عندما الحظ 

 كيلومترا في القدس عند ١٣ الخريطة تدخل أن حيث يوجد مخزون كبير من المياه، كما الحظ "آرييل"
وقال إن . "وش عتصيونغ" كيلومترات جنوبا عند مستوطنة ٨، وانها تدخل "معاليه ادوميم"مستوطنة 

  .األراضي، وبعدها التفاوض على تبادل ١٩٦٧ حدود عام إلىعباس طالبه باالنسحاب 
 رجل قانون وال أنا": وخالل الجلسة، قال احد الصحافيين لعباس إنه رئيس منتهية واليته، فرد قائال

 إجراءقى في منصبه حتى ، والرئيس يب" القانون، والقانون يقول انتخابات تشريعية ورئاسية معاأخالف
  .٢٠١٠هذه االنتخابات عام 

 سألت عباس عن المرجعية السياسية الجديدة التي تدعو إليها حماس بديال من منظمة التحرير، "الحياة"
 إصالحفألحت عليه بالسؤال عن استحقاق . "١٩٨٢هذا رفضناه، وهو يذكرنا بانشقاق عام ": فقال

: ، مضيفا"وضع المنظمة فيه الكثير من المثالب"الوطني، فأقر بأن  انتخابات للمجلس وإجراءالمنظمة 
لكنه . "سنصلح المنظمة": ، مضيفا"، لكن حصلت انشقاقات وانقالباتإصالحها على ٢٠٠٥اتفقنا عام "

 انتخابات للمجلس الوطني، إجراء عوائق تحول دون إلىاستبعد تحركات وشيكة في هذا الصدد، مشيرا 
 كانت حماس ال تعترف إذا:  سؤاال بقي يلحأنغير . لس عقد اجتماع في بعض الدول ال يستطيع المجإذ

ـَّر لها  للدفع باتجاه تدمير المنظمة، ولماذا " الذرائع"بمنظمة التحرير وحاولت دائما تقويضها، فلماذا توف
  ؟"ذرائعسحب ال" نظرية أنصارأليس عباس من .  سريعاوإصالحها هيكلتها إعادة عملية إلىال يبادر 

الرئيس عباس  أن  جمال شاهين،لندننقالً عن مراسلها في  ٧/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، وأضافت 
أبدى استغرابه مما تناقلته بعض وسائل األنباء من أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 

ال اعرف من ": ل عباسقدم تقريرا عن حرب غزة لمرشد الثورة اإليرانية بصفته ولي أمر المسلمين وقا
  . "أين أتي مشعل بذلك
صائب عريقات قبل .   انه يسعى للحوار مع حماس، قائالً إنه كلف المفاوض د"البيان"وكشف عباس لـ 

أيام من انتهاء فترة التهدئة السابقة االتصال بقياديين من حماس إلبالغهم بضرورة تجديد التهدئة ألن 
 في الصحف العبرية كانت واضحة التفاصيل والمضمون بل وأشارت إلى التهديدات اإلسرائيلية المنشورة

أن خطة الهجوم تقضي بتقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق وأوضح انه طلب من عريقات أيضا السفر لـ 
 ليبلغوا قياديي حماس بدورهم بجدية التهديدات اإلسرائيلية، وذهب إلى دمشق "إبالغ إخواننا السوريين"

  . بل الحرب لكن أحدا لم سيمتع لما حذرنا منهلهذه الغاية ق
حماس كانت بصدد الموافقة على تمديد الهدنة قبل يومين من انتهاء التهدئة رسمياً "وكشف عباس أن 

اإلسرائيليين لديهم تحضيرات لحرب "وكادوا أن يجددوا التهدئة لكن إسرائيل كان عندها خطة قائالً إن 
لى الجوالن وحرب على جنوب لبنان إسرائيل أكيد أنها ليست على غزة وحرب على الضفة وحرب ع

حسنة النيات، وأكيد أنها ستضرب، لكن لماذا أنت تعطيها الذريعة؟ افترض انك يمكن أن تبطلها بنسبة 
لماذا تضربونهم علماً ) اإلسرائيليين( في المئة لو أنك قلت أنا أعلن تمديد التهدئة لكان العالم سألهم ٢٠

  . ون على التهدئةأنهم موافق
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  "إسرائيل" المحكمة الجنائية الدولية عن طريق دولة عربية لمحاكمة إلىلجأ نس: عباس .٥
 انه طلب من زعماء العالم الذين التقاهم "الحياة" عباس لـ  محمود أكد الرئيس: بارعة علم الدين- لندن 

، بالمبدأ اإلسرائيليةد االنتخابات  سدة رئاسة الوزراء بعإلىمعاملة بنيامين نتانياهو، في حال وصوله 
 القول وبصراحة انه ليس شريكاً في السالم إذا ما قال انه يرفض قيام أينفسه الذي يعامل به الفلسطيني، 

 المحاكم إلىن السلطة مصممة على اللجوء أ وأكد. الدولة الفلسطينية وعملية السالم واألسس القائمة عليها
 على جرائمها، من خالل تقديم دعوة عن طريق دولة عربية، "سرائيلإ"الجنائية الدولية لمحاكمة 

  . السلطة ليست دولة بالمعنى الكامل، وهي لم توقع معاهدة روماأنخصوصاً 
  ٧/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "صناعة الّسالم"لقاء بين عباس واألمير تشارلز وآخر مع ميليباند يناقش  .٦

 بلقاء غير مسبوق مع أمسعباس محادثاته في لندن  واصل الرئيس محمود : بارعة علم الدين- لندن 
 الجمعة مع وزير الخارجية ديفيد - جرى لقاء ليل الخميس أ أنولي العهد البريطاني األمير تشارلز، بعد 

عشاء عمل جاد وذو " و"لقاء استراتيجي"ميليباند وصفه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأنه 
 الرئيس الفلسطيني شدد على أهمية اتخاذ خطوات والقيام بجهود لصناعة نأ، مضيفا "مضمون وفحوى

صبحت تعني أ أن عملية السالم "الحياة"وأوضح عريقات لـ  .السالم، وليس من أجل عملية السالم
المفاوضات التي طالت وقد تطول أكثر، بينما صناعة السالم تعني اتخاذ خطوات ملموسة مثل وقف 

.  والحواجز وغير ذلكاإلغالقمستوطنات، وكذلك فتح المعابر ووقف كل عمليات  الوإخالءاالستيطان 
أعلم ما تطلبون مني من توحيد الصف وقيام وحدة ":  قال للوزير البريطاني"أبو مازن"وأضاف أن 

  ." االحتاللإنهاءوالمهم اليوم ليس التفاوض بل . فلسطينية، وأنا سأقوم بذلك
 الفلسطيني مع األمير تشارلز، ووصفه بالرائع، وقال إن هذا اللقاء تم وتحدث عريقات عن لقاء الرئيس

 وأشار. بطلب من األمير تشارلز، وهو األول بين القيادة الفلسطينية وشخصية بارزة من العائلة المالكة
 أن الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق أعجبوا جداً باطالع األمير تشارلز الواسع والعميق إلىعريقات 

 أن وأضاف. لى القضية الفلسطينية من كل جوانبها، وكذلك معرفته الدقيقة بمجريات األحداث األخيرةع
الرئيس عباس دعا األمير تشارلز لزيارة رام اهللا والقدس، وكان جواب األمير أن قبول هذه الدعوة يعود 

لوفد المرافق له أن جدته إلى الحكومة البريطانية، علما أن األمير تشارلز أخبر الرئيس الفلسطيني وا
  . في القدساألرثوذكسيةألبيه مدفونة في الكنيسة 

  ٧/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  موسى فشل في تمثيل الحق الفلسطيني خالل الحرب وأساء للجامعة العربية: مستشار هنية .٧

رو  انتقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، األمين العام لجامعة الدول العربية، عم:غزة
 يوسف رزقة .وقال د .أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة" المتردد والضعيف"موسى، على موقفه 

عمرو موسى فشل في تمثيل الحق الفلسطيني في أثناء العدوان الصهيوني "إن : المستشار السياسي لهنية
جاءت  ".لعربيةعلى غزة ألسباب معروفة، كما فشل أيضا في المحافظة على موقف محايد للجامعة ا

أن قطر كانت على "والذي أقر فيها " الجزيرة"أقوال رزقة تعقيباً على تصريحات موسى األخيرة لفضائية 
  ".حق في طلب القمة العربية بشأن الحرب على قطاع غزة

على أن عمرو موسى أساء إلى دور " مركز البيان لإلعالم"وأكد رزقة في تصريح صحفي أدلى به لـ 
  ربية حين تردد في تأييد أردوغان أمام شمعون بيريز واتخاذ موقف شجاع واالنسحاب من الجامعة الع
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جاءت متأخرة جداً وبال جدوى  "موسىأن تصريحات  وأضاف .دافوس وتعرية الصهاينة وقيادة المؤتمر
 "حقيقية، وهو ما لم يتوقعه الفلسطينيون منه إثناء العدوان الصهيوني الغاشم

  ٦/٢/٢٠٠٩ لإلعالم، كز الفلسطينيالمر
  
  "األونروا"الحكومة المقالة تؤكد انتهاء األزمة مع  .٨

وزير الشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية المقالة أن غزة،  من ٧/٢/٢٠٠٩الدستور، نشرت 
، مؤكدا أن حكومته "ونروااأل" وجود أي مشكلة مع وكالة أمس" الدستور"أحمد الكرد نفى في تصريح لـ

وشرح الكرد  . في قضية مصادرة مساعدات، وأنها لم تعترض أي شاحنة من شاحنة الوكالةليست طرفا
ما حدث هو بعض اإلرباك الذي تم عند معبر العوجا اإلسرائيلي، حيث تسلمنا من هناك "ما جرى بقوله 

تلك لتدعي وكالة الغوث فيما بعد أن . حمولة تسع شاحنات من المساعدات الغذائية التي تخص الحكومة
فقلنا لهم ببساطة إن كانت لديكم تلك . المساعدات تخصها، وأن لديها من األوراق واألدلة ما يثبت ذلك

لقد فوجئنا بقرار الوكالة تعليق "وقال ". المستندات التي تؤكد أن المساعدات لكم فتعالوا وخذوها
لم نعتد مطلقا على . ت العادةمساعداتها، الذي سمعنا به عبر وسائل اإلعالم، دون أن تعلمنا به كما جر

فقد اعتدنا حل الخالفات والقضايا التي بيننا بطريقة أكثر سالسة، فما . هذا السلوك من قبل وكالة الغوث
  . المشكلة مع الوكالة قد تم حلهاأن، مؤكدا "بالكم بقضية حلت أصال؟

 "ونروااأل"ع وكالة الحكومة المقالة أكدت أن األزمة مأن  ٦/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نتوأضاف موقع 
قال المتحدث باسم الحكومة و. ، بعدما أعيدت المساعدات الغذائية التابعة للوكالة]الجمعة[انتهت مساء اليوم

 إن مسلحين من "األونروا"طاهر النونو في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن جميع المساعدات التي قالت 
 والحكومة "األونروا" أن مباحثات تجري اآلن بين حركة حماس استولوا عليها أعيدت إلى الوكالة، وأكد

 لم يكن بغرض االستيالء "األونروا"وقال النونو إن ما تعرضت له شاحنات  .لعدم تكرار ما حدث مستقبال
 مع "ألونرواا"ـ على المساعدات، لكنه نجم عن سوء فهم، حيث تزامن وصول المساعدات التابعة ل

  .مساعدات تابعة للحكومة المقالة
 للجزيرة أن يكون مسلحو حماس قد هاجموا الثالثاء الماضي مستودعا للمساعدات تابعا النونوونفى 

لألونروا في مخيم الشاطئ بالقطاع، وقال إن مسلحين ال ينتمون ألي جهة رسمية هاجموا منزال خبئت 
  .فيه المساعدات مطالبين بعدالة توزيعها على كل أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع

  
  لكن هي اآلن في ثالجة الموتى .. منظمة التحرير مظلة للمشروع الوطني: شلّح .٩

  خـالل مهرجـان حاشـد   أكد رمضان عبد اهللا شلّح األمين العام لحركة الجهاد،    :  فلسطين اليوم  - دمشق
احتفاًء بانتصار المقاومـة فـي قطـاع     مساء اليوم الجمعة في دمشق  فصائل المقاومة الفلسطينية  هنظمت
 أن ال أحد يريد إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على اعتبارها مظلةً للمـشروع الـوطني                 غزة،

  .وعنواناً لحركات التحرير
وبين الدكتور شلّح في كلمة ألقاها أن ما تريده قوى المقاومة هو إعادة بناء منظمة التحرير لتستوعب كل                  

  .عها الحالي مخطوفة ومسروقة في ثالجة الموتىالقوى والفصائل الفلسطينية ال أن تبقى على وض
وكواردها في غزة إلى عدم المطابقـة فـي الموقـف بـين الـدخالء               " حماس" قيادات حركة    شلحودعا  

إذا :" في رام اهللا، وبين أبناء الحركة المعروفين بنضاالتهم و تضحياتهم، قـائالً             " فتح"والخاطفين لحركة   
كانت والزالت جزءاً   " فتح... "فأنتم مخطئون   " فتح"روع وطني بدون    كنتم تتصورون أنه يمكنكم بناء مش     

  "".فتح"إننا نريد استعادة (..) أساسياً وعصباً رئيسياً في المشروع الوطني الفلسطيني 
  ٧/٢/٢٠٠٩وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
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  ال يعرفون الثورة الذين ال يرون في ما حصل نصرا للمقاومة تجار : أحمد جبريل .١٠
أحمد جبريـل أن  االنتـصار       ) القيادة العامة (رأى األمين العام للجبهة الشعبية      :  محمد الخضر  - دمشق

وأضاف أن الذين ال يرون فـي مـا          .الذي حصل بغزة كان بفضل صمود الشعب الفلسطيني ومناضليه        
العدو مني  "ن  قائال إ " تجار يضعون الربح والخسارة في ذهنهم وال يعرفون الثورة        "حصل نصرا للمقاومة    

 وندد جبريل بتصريحات رئـيس      ."بالهزيمة في عدوانه على غزة رغم امتالكه أحدث المعدات العسكرية         
كيـف  "السلطة محمود عباس بأن تدخالت خارجية إقليمية تحول دون تحقيق المصالحة الوطنية، قـائال               

مـة فـي دمـشق احتفـاالً         جاء ذلك في مهرجان نظمته فصائل المقاو       ".نهزم الصهاينة وحلفاءهم وحدنا   
  . بانتصار المقاومة في غزة

  ٧/٢/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  

  ال مصلحة لنا في إضعاف حماس أو كسر إرادتها السياسية: الرجوب .١١
، عضو مجلسها الثوري جبريل الرجوب إلى "فتح"دعا القيادي في حركة :  جيهان الحسيني- القاهرة 

وأضاف في . ي في غزة إلى إنجازات سياسيةضرورة تحويل الصمود األسطوري للشعب الفلسطين
 أن هذا األمر يحتم على النخب السياسية الفلسطينية وقفة تقويمية وإجراء "الحياة"تصريحات لـ 

مراجعات بمعايير وطنية للخروج برؤى استراتيجية من شأنها تفعيل العوامل الوطنية واإلقليمية والدولية 
حماس "ورأى أن مقولة . و يميز بين طيف فلسطيني أو آخرفي مواجهة االحتالل الذي ال يفرق أ

: ، مضيفا"انتصرت في غزة مقولة خاطئة ألن اإلنجاز الوحيد الذي تحقق هو الصمود األسطوري للشعب
  ."المقاومة لم تقتصر على حماس"

ة ألن أوالً يجب االعتالء عن الصغائر واالرتفاع إلى مستوى المسؤولي": وعلى صعيد المصالحة، أجاب
، معتبراً أن التركيز على بعض النقاط السوداء يبرر نيات غير سليمة وال يخدم "كل شيء قابل للمراجعة

أحدا ألن من يسعى جاداً إلى الحوار ال يتوقف عند أي خطأ بل يتجاوز األمور مهما عظمت في سبيل 
م يقف عقبة تحول دون تحقيق إنجاز مصالحة حقيقية ألن استمرار االنقسام مصلحة إسرائيلية، فاالنقسا

  ."األهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
إخواننا في حماس يجب أن يتواضعوا قليالً ألن منظمة التحرير إنجاز عظيم لكل الشعب ": وقال

  . " في حاجة إلعادة البناء واإلصالحالمنظمة": ، مضيفاً"الفلسطيني، والحديث عن بديل لها خطأ
ال مصلحة لنا في إضعاف حماس أو كسر إرادتها السياسية، لكن المعركة ليست معركة ": وقال الرجوب

حماس، بل هي معركة الشعب الفلسطيني كله، ومعركة الدولة والعدوان اإلسرائيلي المرتبط بفكرة قتل 
كلة ليست في أن يعترف أوباما بحماس على اإلطالق، لكن المش": وزاد. الدولة كمشروع للحل الفلسطيني

  . "المشكلة في االنقسام الذي هو مصلحة واداة لالسرائيليين لتحقيق هدفهم
  ٧/٢/٢٠٠٩الحياة، 

 
  إنهاء االنقسام وتوحيد السلطة هو الخطوة األولى إلصالح منظمة التحرير : األحمدعزام  .١٢

عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ " فتح"ني الفلسطيني دعا رئيس كتلة حركة التحرير الوط: عمان
البدء في حوار مباشر ينهي االنقسام الحاصل على " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة " قدس برس"

أعتقد أن خالد مشعل يغالط كثيرا، فإذا : "األرض قبل حوار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وقال
مة وإذا كان يريد الوحدة الوطنية عليه أن يتوجه للحوار فورا إلنهاء حالة كانت لديه الجدية الالز

االنقسام، ألنه ال يمكن أن يجري حوار حول المنظمة في ظل انقسام السلطة التي هي أحد إفرازاتها، 
وإذاكنت لديه اإلرادة فعليه أن يتوجه للحوار وفق المبادرة المصرية أو بشكل مباشر إلنهاء االنقسام 

تشكيل حكومة واحدة، وهذا سوف يختصر ثلثي الطريق باتجاه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ل
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" فتح"وأكد عزام األحمد أن  ".والجهاد اإلسالمي بدخول المنظمة" حماس"ويفسح المجال أمام حركتي 
     . بشأن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية٢٠٠٥ملتزمة بتنفيذ اتفاق القاهرة عام 

  ٦/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  "إسرائيل"ادت منها حماس تمكنت من كشف شبكة تجسس كبيرة لرام اهللا استف: "تيك دبكا" .١٣

" حماس" إن حركة    اإلسرائيليااللكتروني التابع لجهاز االستخبارات     " تيك دبكا "قال موقع   : القدس المحتلة 
ة العامة في رام اهللا خالل الحرب ضـد         ألقت القبض على شبكة تجسس كبيرة تابعة للمخابرات الفلسطيني        

؛ فإن الشبكة عملت خالل الحرب على غـزة، فـي نقـل             إلسرائيليوحسب الموقع ا   .قطاع غزة وبعدها  
الـشاباك  "معلومات عما يدور في قطاع غزة، وأن هذه المعلومات وصلت فـي نهايـة المطـاف إلـى                   

  .، بحسب قوله)"اإلسرائيلي(
 عضواً، وأن بعضهم قـد تـم إعدامـه وأن           ١٨١عدد أعضاء الشبكة يبلغ     واستناداً إلى المعلومات؛ فإن     

  .آخرين قد تم ردعهم، كما زعمت
) كانون ثـاني  (، فإنه وبعد انتهاء الحرب على غزة في العشرين من شهر يناير           "تيك ديبكا "وحسب موقع   

ون الماضي، قامت حركة حماس باعتقال العشرات من أفراد فتح وعلى رأسـهم شـقيق وزيـر الـشؤ                 
 كمـا يقـول     –، محمود الهباش، وتتهم حماس الهبـاش        )غير الشرعية (رام اهللا   " حكومة"االجتماعية في   

 بأنه هو من قام بإدارة شبكة التجسس داخل غزة والتي جمعت معلومات وصـلت فـي نهايـة                   -الموقع
 ".الشاباك"المطاف إلى 

  ٦/٢/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
   في توزيع مساعدات في غزةبالتّواطؤ مع فتح" األونروا"حماس تتّهم ": األخبار" .١٤

مـصادرة  (ما حدث اليـوم     "، فوزي برهوم، أن     حركة حماس أعلن المتحدث باسم    :  قيس صفدي  -غزة  
كان أنه تم تحميل البضائع بشكل خاطئ لعدم وجود مندوب لحكومة غزة في المعبـر،               ) الشاحنات العشر 

بمجرد أن وصل األمـر إلـى وزيـر         "، مضيفاً   "ة من بضائع الوكالة   فلم يفرق السائقون بضائع الحكوم    
الشؤون االجتماعية، أحمد الكرد، أمر الجهات المختصة بحل المشكلة بالتفاهم، وإذا تم التأكد بأن البضائع               

  ".للوكالة أن ترد لهم ثانية
خالفة التقاليد التي   بم" األونروا"اتهم  ، رفض الكشف عن اسمه،      "حماس"مصدر مسؤول في حكومة     إال أن   

. تميز عملها منذ تأسيسها، واتخاذها منحًى سياسياً في توزيع المساعدات اإلنسانية على سكان قطاع غزة              
ـ  تواطؤ مستويات مسؤولة في األونروا من خالل منح مساعدات ومواد إنـسانية            "عن  " األخبار"وكشف ل

لمعتادة تقوم علـى توزيـع المـساعدات        سياسة األونروا ا  "وأضاف أن   ". لحركة فتح، من دون وجه حق     
اإلنسانية على الالجئين فقط وعبر موظفيها ومراكز التموين التابعة لها والمنتشرة في جميـع مخيمـات                
القطاع، غير أنها عملت خالل الحرب على غزة على التعاون مع أشخاص من فتح، غير مكترثة بتحذير                 

  ".الحكومة
، "]الذي قالت األونروا عنه أنـه سـرق        [فصح عن طبيعة المخزن   أتحدى األونروا أن ت   ":  المصدر وقال

الشرطة صادرت مساعدات إنسانية من مخزن يتبع ألحد عناصر فتح من عائلة            "معلناً في الوقت نفسه أن      
  ".بكر، يتم توزيعها من دون أي ملصق يوضح مصدرها

يع مساعدات يحصلون عليها مـن      ثالثة عناصر من فتح شكّلوا لجنة مهمتها توز       "وأشار المصدر إلى أن     
األونروا سراً، وبطرق تثير الشبهات، إذ تخرج شاحنات محملة بالمساعدات ليالً من مخازن تتبع لوكالـة     
غوث الالجئين، من دون علم األمم المتحدة أو أي إشارة تدّل عليها كما جرت العادة، وتفرغ حمولتها في                  

". ت األونروا والجهات الداعمة، وتوزيعها مساعدات فتحاويـة       مخازن تتبع لفتح، ومن ثم يتم رفع ملصقا       
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حذّرت األونروا غير مرة، وطالبتها بتوضيح األمر والتوقف عن ذلك لكن مـن دون              "وأكد أن الحكومة    
جدوى، حتى إن مديرها العام، جون غينج، رفض اللقاء مع لجنة ثالثية تمثل الحكومـة وتـضم وزيـر                   

ؤون االجتماعية أحمد الكرد، والقيادي في حماس، غازي حمد، للوصـول           الصحة باسم نعيم، ووزير الش    
والحجة هي أن مستواه ومنصبه يفرضان عليه أن يلتقي رئـيس الحكومـة إسـماعيل               . إلى حل للخالف  

  ".هنية
، "الحكومة رفضت الحقاً طلباً من غينج للقاء اللجنة أو ممثلين عن الحكومـة            "وأضاف المصدر نفسه أن     

". أصرت على لقاء المفوض العام لألونروا، كارين أبو زيد، لوضعها في صورة ما حدث             "أنها  الفتاً إلى   
  .ومن المقرر أن يلتقي وفد الحكومة أبو زيد بمجرد وصولها إلى غزة قادمة من مدينة القدس يوم غد

لهباش، الـذي   األزمة بدأت عندما تدخّل وزير الشؤون االجتماعية في حكومة رام اهللا، محمود ا            "وقال إن   
انتقل خالل الحرب لإلقامة في العريش، وطلب منهم وقف إدخال المواد الغذائية عن طريق معبر رفـح                 

الحكومة تسلّمت المواد الغذائية فعالً أليام عن طريق معبر رفح، لكنها           "وقال إن   ". الحدودي خالل الحرب  
ى معبر العوجا اإلسرائيلي، فتم االتفاق      لم تستطع تسلّمها عندما استجابت مصر لطلب الهباش وحولتها إل         

مع األونروا على أن تتسلّم جميع المساعدات الواردة عن طريق هذا المعبر، فتأخذ ما لها وتسلّم الحكومة                 
  ".ما لها من مساعدات، فوافقت واستمر االتفاق بضعة أيام، قبل أن يتدخل الهباش وسلطة رام اهللا مجدداً

، "فوجئت بأن المساعدات أصبحت تذهب إلى عناصر ومؤسسات مـن فـتح           الحكومة  "وتابع المصدر أن    
الحكومـة  "وكشف أن   ". أجهزة األمن اكتشفت ضياع كميات كبيرة منها جراء بيعها في السوق          "قائالً إن   

سـلطة رام اهللا    "، موضـحاً أن     "تعتقل حالياً ثالثة سائقين بتهمة بيع المساعدات اإلنسانية خالل الحـرب          
ن في الجانب اإلسرائيلي قرب معبر العوجا، لتخـزين المـساعدات اإلنـسانية، وتقـدر               استأجرت مخاز 

  ".الحمولة بمئات الشاحنات
  ٧/٢/٢٠٠٩األخبار، 

  
   تهدف إلى إحداث فتنةإدخال حماس السالح إلى المخيمات مجرد شائعات :حمدانأسامة  .١٥

م عن إدخال الحركة السالح الى      اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن الكال         : لبنان، صيدا 
 المخيمات الفلسطينية في لبنان بهدف حسم ما داخلها هي شائعات تهدف الى إحداث فتنة في المخيمـات،                

أن هؤالء يقومون بالتبرير لها مسبقاً وباإلعداد لها مبكراً حتى اذا ارتكبوا الجريمة والعدوان              "مشيرا إلى   
  " .ماتقالوا لقد كان هناك سالح يدخل المخي

كالم حمدان جاء خالل احتفال اقامته الجماعة االسالمية في بلديـة صـيدا لمناسـبة الـذكرى الرابعـة                   
  .والعشرين لتحريرالمدينة من االحتالل االسرائيلي واحتفاء بانتصار غزة 

ووضع حمدان هذا األمر برسم المسؤولين على المستوى السياسي واألمني ، مطالبا بـإجراء تحقيقـات                
  .فة حقيقة ما يقولون وحقيقة ما يخططون لهلمعر

  ٧/٢/٢٠٠٩المستقبل 
  
   في الحربالمقاومة عوضت أصحاب المنازل التي اسخدمت كمائن: سرايا القدس .١٦

القائد العسكري البارز في سرايا القدس " أبوأحمد"يعترف :  أبوطالب شبوب وضياء الكحلوت- حاوره 
 لم تتوقع مسارها وال مدتها بشكل دقيق، ويكشف في حوار والمتحدث باسمها بأن المقاومة خاضت حربا

عن المخطط التقريبي الذي أعدته المقاومة كسيناريو مفترض للعدوان، ويؤكد في " العرب"خاص لـ 
  وكشف للمرة األولى لوسيلة  .ذات الحين أن المقاومة قد تكيفت سريعا مع التحدي الذي فرض عليها

  



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ١٣٣٨:         العدد       ٧/٢/٢٠٠٩السبت  :التاريخ

ياً وبشكل سريع أصحاب المنازل التي تم استخدامها ككمائن لجيش إعالم أن المقاومة عوضت ماد
 .االحتالل، وفي سياق آخر أعلن تشاؤمه تجاه مفاوضات التهدئة وملف المصالحة الوطنية

 ٧/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  سقوط صاروخين على منطقة النقب الغربي اطلقا من شمال قطاع غزة .١٧

تان اطلقتا من حدود قطاع غزة في مناطق مفتوحة فـي  سقطت قذيفتان صاروخي :غزة ـ اشرف الهور 
اطلقت من قطـاع غـزة صـباح اليـوم          'وقال متحدث عسكري اسرائيلي      .منطقة النقب الغربي القريبة   

، وذكر ان احداهما سقطت الى الجنـوب مـن          'قذيفتان صاروخيتان على االراضي االسرائيلية    ) الجمعة(
  .'شاعر هنيغف'االقليمي مدينة عسقالن واالخرى في منطقة المجلس 

وبحسب المتحدث فان سقوط القذيفتان لم تحدث اي اصابات او اضرار في المنـاطق التـي اسـتهدفتها،     
وفي غزة لم يعلن اي فـصيل        .وذكر انهما اطلقتا من احدى المناطق الواقعة الى الشمال من قطاع غزة           

  .فلسطيني مسؤوليته عن الهجوم بالصاروخين
  ٧/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  انتهاء واليتهشاليط قبل اطالق سراح أولمرت يريد  .١٨

، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، يبذل جهوداً          "هآرتس"كشفت صحيفة   :  علي حيدر 
وبحسب مقربين  . حثيثة إلعادة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، جلعاد شاليط، قبل انتهاء واليته            

ويبدو أن هم شـاليط      ".يسعى إلى تنظيف طاولته وحّل قضية شاليط قبل مغادرة مكتبه         "رت  منه، فإن أولم  
غير محصور بأولمرت، فقد أمل وزير الدفاع، إيهود باراك، استعادة شاليط، لكن بعد انتخابات العاشـر                

عملية "عد  من شأنه أن يسا   " الرصاص المصهور "وبتقدير باراك، فإن عدوان     . من شباط الجاري، ال قبلها    
 ". اتخاذ القرارات القاسية واألليمة الستعادة شاليط

  ٥/٢/٢٠٠٩األخبار، 
  
  القادم بوساطة تركيا وقطر صفقة شاليط قد تتم الثالثاء: مصادر تركية .١٩

ذكرت مصادر اعالمية تركية ان صفقة  تبادل االسرى بين اسرائيل وحركة حمـاس               -وكاالت  -انقرة  
في مراحلها النهائية وانها    " جلعاد شاليط "راح الجندي االسير في قطاع غزة       والتي بموجبها سيتم اطالق س    

  .قد تتم حتى الثالثاء القادم
تركيا ان المحادثات بين الجانبين وصلت الى مـستوى مفـصلي وان تركيـا              " سي ان ان  "وقال تلفزيون   

  .وقطر تشاركان في المحادثات مع قيادة حماس في العاصمة السورية دمشق
زير الحرب االسرائيلي ايهود باراك قد اكد امس ان اسرائيل تعرف تماما ان شاليط بصحة جيدة                وكان و 

وان وضعه حيد موضحا ان الدولة العبرية واجهزتها االمنية تبذل قصارى جهدها الطالق سراحه فـي                
  .اقرب فرصة

ة الدولة العبرية على    واوضح باراك ان اسرائيل ستتخذ قرارات مؤلمة العادة شاليط في اشارة الى موافق            
اطالق عدد من االسرى الفلسطينيين الذين رفضت مسبقا اطالق سراحهم ضمن صفقة تبادل االسرى مع               

ال يستطيع ان يفصل اكثر فـي هـذا         "وقال باراك الذي كان يتحدث الليلة في القدس المحتلة انه           .حماس  
االسرائيلي ان نوعام شاليط والـد شـاليط        " قضايا مركزية "اال ان مصادر اسرائيلية قالت لموقع       " االطار

تسلم شريط فيديو من الرئيس الفرنسي ساركوزي عندما تم استدعائه الى العاصمة الفرنـسية االسـبوع                
  .الماضي
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ونقل الموقع عن مصادر اسرائيلية قولها ان شريط الفيديو حصل عليه الرئيس الفرنـسي مـن الـرئيس                  
  .  من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس السوري بشار االسد والذي تسلمه بدوره

  ٧/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  "كديما"و" الليكود" تقلص الفارق بين : استطالعات .٢٠

أظهرت سلسلة من استطالعات الرأي التي صدرت فـي إسـرائيل أمـس             :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
الحاكم " كديما"ة، وبين حزب    الذي واصل الحفاظ على الصدار    " الليكود"الجمعة، تقلص الفارق بين حزب      

، على أن األحزاب الـصهيونية سـتتلقى ضـربة          ٤٨حاليا، في حين دّل استطالع شامل بين فلسطينيي         
  .قاصمة في هذه االنتخابات، استمرارا لضربات سابقة

الذي شمل شريحة سكانية من ألف شـخص، وهـو مـا      " يديعوت أحرونوت "فقد أشار استطالع صحيفة     
 مقعدا، من أصـل  ٢٥بزعامة بنيامين نتنياهو، سيحصل على     " الليكود"موسعا، أن حزب    يعتبر استطالعا   

لحـزب  "  مقعدا ١٩بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، و     " كديما" مقعدا لحزب    ٢٣ مقعدا، مقابل    ١٢٠
" العمـل " مقعـدا لحـزب      ١٦اليميني العنصري بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، و      " يسرائيل بيتينو "

  .امة وزير الحرب إيهود باراكبزع
الـذي  " الليكـود "يأتي على حساب حزب     " يسرائيل بيتينو "وهنا يشير المحللون إلى أن تنامي قوة حزب         

تقول تقارير صحافية إن طواقمه في حال توتر شديد وتسعى إلى استرجاع أصوات مؤيديه الذين قرروا                
  .التصويت لصالح حزب ليبرمان

 ٦الديني األصولي لليهـود الـشرقيين، و      " شاس" مقاعد لحزب    ١٠: وزعت كالتالي أما باقي المقاعد فقد ت    
التي تضم حزبين دينيين لليهود األصوليين الغربيين، وسيحـصل حـزب           " يهدوت هتوراة "مقاعد لالئحة   

" هئيحـود هليئـومي   " مقاعد، في حين سيحصل حزب المستوطنين        ٥اليساري الصهيوني على    " ميرتس"
  . مقاعد٣على " هبايت هيهودي"ب المستوطنين الثاني  مقاعد، وحز٤على 

، فقد أشار االستطالع ذاته، إلى أن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، برئاسة            ٤٨وبالنسبة لفلسطينيي   
، برئاسـة   " العربية للتغيير  - مقاعد للقائمة العربية الموحدة    ٣ مقاعد، مقابل    ٤النائب محمد بركة ستحتل     

خ إبراهيم صرصور وأحمد طيبي، ومقعدين لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب            النائبين الشي 
  .جمال زحالقة

خاصة وأن هـذا    " يديعوت أحرونوت "بعيدة كليا عن استطالع     " معاريف"ولم تكن نتائج استطالع صحيفة      
 مقعـدا   ٢٦: االستطالع كان موسعا وشمل شريحة من أكثر من ألف شخص، وجاءت النتيجـة كالتـالي              

 ١٠و" العمـل " مقعـدا لحـزب      ١٧و" يسرائيل بيتينو " مقعدا لحزب    ١٩، و "كديما" مقعدا لـ    ٢٣لليكود، و 
 مقاعد لكل واحد من     ٣، و "يهدوت هتوراة " مقاعد لـ    ٥ مقاعد لحزب ميرتس، و    ٦و" شاس"مقاعد لحزب   

  ".هبايت هيهودي"و" هئيحود هليئومي"حزبي المستوطنين 
 مقاعد، وعدد مماثـل للقائمـة العربيـة         ٤ أن الجبهة الديمقراطية ستحصل على       وأشار االستطالع إلى  

  .للتغيير، ومقعدين للتجمع الوطني الديمقراطي، ومقعدين لحزب المتقاعدين
 مقعـدا لــ     ١٨، و "كاديمـا " لــ    ٢٥ مقعدا، مقابل    ٢٧فقد منح الليكود    " هآرتس"أما استطالع صحيفة    

 ٦و" ميـرتس " مقاعد لحـزب     ٧و" شاس" مقاعد لحزب    ٩و" العمل " مقعدا لحزب  ١٤، و "يسرائيل بيتينو "
  ".هبايت هيهودي"ومقعدين لحزب " هئيحود هليئومي" مقاعد لحزب ٤، و"يهدوت هتوراة"مقاعد لـ 

 مقاعد للقائمة العربية    ٣ مقاعد للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، و      ٣" هآرتس"في حين منح استطالع     
  .، ومقعدين للتجمع الوطني الديمقراطي"تغيير العربية لل-الموحدة 

  ٧/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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   تنافس حاد بين كاديما والليكود قبل ايام من االنتخابات االسرائيلية: استطالع .٢١
االسرائيلية تقاربا كبيرا في النتائج المتوقعة لحزبـي كاديمـا   " ديكس"اظهر استطالع للراي قامت به قناة       

 . ابات التشريعية المقررة للعاشر من فبراير شباط الجاريوالليكود في االنتخ
 مقابـل   ١٢٠ مقعدا من مقاعد البرلمان الـ       ٢٧ومنح االستطالع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو        

) يمين متطرف ( مقعدا لحزب اسرائيل بيتنا      ١٩ مقعدا لكاديما بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و        ٢٥
 .  مقعدا لحزب العمل بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك١٤برمان وبزعامة افيدغور لي

 مقاعـد لحـزب     ٦ مقاعـد، و   ٩المتشدد، فيتوقع من خالل االستطالع حصوله علـى         " شاس"اما حزب   
ـ  ٦اليساري العلماني، و  " ميريتس" ـ  ٤و" حزب التوراة لليهودية الموحدة   " مقاعد ل " اتحاد الوطني " مقاعد لل

  .  مقاعد للوائح العربية١٠ذي يدعمه المستوطنون، واليميني المتطرف وال
 بالمئة من الناخبين الذين ال يزالون مترددين في اختيارهم، كما اظهـر             ١٥واشار االستطالع الى وجود     

ويجعل دعـم اليمـين المتطـرف     . تقدم كتلة اليمين الذي كانت اشارت اليه معظم االستطالعات السابقة
لكنه سبق وصرح بانه يفـضل   . اهو االوفر حظا لنيل منصب رئيس الوزراءواالحزاب الدينية من نتاني

تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادته، تضم حزب العمل وكاديما، مما سيمكنه من فـك ارتباطـه بـاليمين                  
 . المتطرف

ان حزب كاديما يمثل الوسط، ويمكنني بالتالي تـشكيل    "ونقلت وكالة فرانس برس عن تسيبي ليفني قولها         
واضـافت   ". ومة تضم اليمين واليسار في حين ان نتانياهو سيكون بالضرورة رئيس حكومة متطرفةحك

 . في اشارة الى حزب ليبرمان" ان من يقبلون برنامج حكومتي يمكنهم االنضمام اليها"
  ٦/٢/٢٠٠٩بي بي سي 

  
  سيكون مصير كل من يحاول كسر حصار غزة" اإلخوة"ما جرى لسفينة : "إسرائيل" .٢٢

" اإلخوة"أعلن مصدر مخول في الحكومة اإلسرائيلية، أمس، أن ما جرى لسفينة : نظير مجلي: بيبتل أ
اللبنانية هو النموذج الذي ستتعامل إسرائيل على أساسه، من اآلن فصاعدا، مع كل سفينة تحاول كسر 

الوصول وقال هذا المصدر إن إسرائيل سوف تحذر كل سفينة تحاول . الحصار البحري على قطاع غزة
إلى شواطئ غزة، فإذا كانت تحمل مواد غذائية وأدوية لدعم غزة، عليها أن توجهها إلى ميناء العريش 

وأما إذا أصرت على كسر الحصار، فإن قوات سالح البحرية اإلسرائيلية ستجرها . في سيناء المصرية
بار هذا التصرف قرصنة ورفض المصدر اإلسرائيلي اعت. إلى ميناء إسرائيلي وتعتقل ربانها وركابها

 ".ينسجم مع قرار مجلس األمن الدولي القاضي بمنع تهريب األسلحة إلى قطاع غزة"بحرية، وادعى أنه 
 ٧/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط،

  
  ستحظر استيراد األنابيب المعدنية خوفاً من استخدامها في تصنيع الصورايخ" اسرائيل" .٢٣

هناك الكثير من القضايا : "ير في وزارة الدفاع اإلسرائيليةقال مسؤول إسرائيلي كب: كفاح زبون: رام اهللا
إن إسرائيل ستحظر استيراد غزة لألنابيب المعدنية الكبيرة وبعض المنتجات الزراعية، : "، وتابع"المعقدة

لكنه قال إن األنواع األخرى من ". ألن الناشطين يمكن أن يستخدموها في تصنيع الصواريخ والمتفجرات
األسمنت يثير أيضا مخاوف : "وبحسب المسؤول فإن. منها البالستيك، سيسمح بدخولهااألنابيب، و

السؤال هو ما إذا كان : "وتابع". إسرائيل، لكن المراقبة الدقيقة يمكن أن تجعل استئناف االستيراد ممكننا
 ". لن نسمح بشيء يساعد حماس. هذا األسمنت لبناء منازل للناس أم خنادق لحماس

 ٧/٢/٢٠٠٩وسط،الشرق األ
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  إرهابي يهودي يريد العمل في مركز اقتراع بأم الفحم .٢٤
توجه المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز، بـصفته أعلـى           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

هيئة في النيابة اإلسرائيلي بطلب إلى رئيس لجنة االنتخابات المركزية، وهو قاض متقاعد في المحكمـة                
نع تعيين اإلرهابي اليهودي باروخ مارزل رئيسا لمركز اقتراع في مدينة أم الفحم الفلـسطينية،               العليا، ليم 

  .، بسبب احتمال وقوع مواجهات جدية تعيق عملية التصويت٤٨ثاني مدن فلسطينيي 
هئيحـود  "وكان مارزل قد أعلن أنه ينوي العمل في مركز االقتراع هذا، ممثال عن حزب المـستوطنين                 

 إذ إنه بموجب نظام االنتخابات اإلسرائيلي فإن توزيع الوظائف في مراكز االقتراع يـتم مـن                 ،"هليئومي
  .خالل نظام حاسوب، حسب قوة الحزب الحالية في الدورة المنتهية

واعتمد المستشار القضائي للحكومة مزوز في طلبه لرئيس لجنة االنتخابات المركزيـة، علـى تقـارير                
والقائد العام للشرطة اإلسرائيلية تفيد بأنه في حال دخـل         " الشاباك" العامة   صادرة عن جهاز االستخبارات   

مارزل إلى أم الفحم فستقع مواجهات عامة وحتى جسدية، وهو خطر كبير جدا على النظام العام وسـير                  
  .العملية االنتخابية

  ٧/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
 
  أم يشعلها؟سالم مع سوريا يخمد النار في المنطقة : مؤتمر هرتزليا .٢٥

في الندوة المخصصة ” اإلسرائيليين“تباينت تقييمات ومواقف المسؤولين  : وديع عواودة-  القدس المحتلة
حول العالقة مع سوريا ضمن مؤتمر هرتزليا الصهيوني السنوي المعني بالقضايا االستراتيجية، بين 

نطقة، ومن يرى بعبثية المفاوضات متحمس للتصالح معها طمعا بإخماد النار وتفكيك ألغام خطيرة في الم
 .معها

وسوريا ” إسرائيل“وقال رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب عاموس جلعاد إن سالما بين 
 .وحده سيمنع صداما بينهما، وحذر من أن احتمال حدوث صدام مع دمشق كبير جدا

الشرق األوسط لن يكون مستقرا من دون ورئيس الموساد األسبق داني ياتوم، إن ” الكنيست“وقال عضو 
غيورا آيالند، والرئيس السابق ” اإلسرائيلي“لكن الرئيس السابق لمجلس األمن القومي . سالم مع سوريا

. لقسم الدراسات في شعبة االستخبارات العسكرية، يعقوب عاميدرور، عارضا موقفي جلعاد وياتوم
يات أمنية واضحة فإنه قد ينشأ وضع خطير في المنطقة، واعتبر آيالند أنه من دون التوصل إلى اتفاق

ونفى إمكان التقدم في مفاوضات مع سوريا ألنها ستؤدي إلى اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة حيث سيكون 
وشكك بتنازل سوريا عن . الفلسطينيون في حالة إحباط من أن العملية السياسية معهم لم تصل إلى حل

 . اهللا واصفا المراهنة على ذلك بالوهمعالقاتها مع إيران وحزب
يحاولون بيعنا وهما وال يوجد “وسوريا، وقال إنهم ” إسرائيل“كذلك عارض عامي درور تسوية بين 

إنهم . شخص واحد في العالم يعتقد بأنه إذا عاشت سوريا معنا بسالم فإنها ستوقف عالقاتها مع إيران
 .”يذرون الرماد في العيون

  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
       أربعة جرحى واستشهاد شاب في رفح وصوفا على يد االحتالل .٢٦

 أصيب ثالثة فلسطينيين في مدينة رفح بجروح ، أنه قدوكاالت عن ٧/٢/٢٠٠٩نت،  الجزيرةذكر موقع 
مختلفة بعد غارات جوية شنها جيش االحتالل على المنطقة بوقت متأخر الجمعة كما أصيب صياد 

   . اإلسرائيلية بالمنطقةأسماك برصاص زوارق البحرية
ن قوات االحتالل قتلت فلسطينيا، مساء أمس الخميس، وذلك بذريعة أ ٦/٢/٢٠٠٩، ٤٨عربوأفاد موقع 

وبحسب المصادر ذاتها فإن  .أنه حاول تنفيذ عملية ضد جنود االحتالل على الحدود مع قطاع غزة
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، جنوب قطاع غزة، وبيده قنبلة "صوفا"الفلسطيني قد اقترب من السياج الحدودي بالقرب من معبر 
 .وعندها أطلق جنود االحتالل النار ما أدى إلى إصابته وإنفجار القنبلة التي كان يحملها. يدوية

  
  عشرة جرحى بنيران االحتالل في الخليل ونعلين  .٢٧

أصيب سبعة مواطنين على األقل في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أمس، إثر  :وكاالت -الخليل
 مع قوات االحتالل اإلسرائيلي التي نفذت عمليات قمعية ضد المواطنين في األحياء الجنوبية مواجهات
  . من المدينة

وفي اعتداء منفصل، أصيب ثالثة شبان برصاص جنود االحتالل والعشرات بحاالت اختناق، جراء قمع 
ع العنصري الذي تقيمه قوات االحتالل لمسيرة نعلين األسبوعية السلمية المناوئة لجدار الضم والتوس

  .قوات االحتالل على أراضي القرية
  ٧/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

 
  من سكان غزة لم يتلقوا أية مساعدات منذ اندالع الحرب% ٨٩: استطالع .٢٨

% ٨٩بينت نتائج دراسة تقييمية أولية حول الوضع اإلنساني في قطاع غزة أن :  ليلى الكركي-  عمان
 من كانون ٢٧ية مساعدات إنسانية منذ اندالع الحرب على القطاع في  من سكان القطاع لم يتلقوا أ

الدولية بالتعاون مع شركة ألفا الدولية لألبحاث " كير"االول المنصرم، بحسب مسح أجرته مؤسسة 
  .والمعلوماتية واستطالعات الرأي

  ٧/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  مولود  ٣٧٠٠ على غزة عدد المواليد منذ بدء العدوان ": وزارة الصحة الفلسطينية" .٢٩

إحصائية أعدتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عدد المواليد الذين أنجبوا خالل فترة أفادت 
 فلسطيني استشهدوا خالل نفس ١٤٠٠ مولود، مقابل ٣٧٠٠العدوان اإلسرائيلي على غزة زاد عن 

 آالف، مولود، وفي ٥ حوالي ٢٠٠٩ام كانون ثاني لع/الفترة، بينما بلغ عدد المواليد الجدد لشهر يناير
 آالف مولود في ٤ذلك زيادة بنسبة ألف مولود عن كل شهر، خاصة أن نسبة المواليد الشهرية تصل إلى 

القات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية المقالة همام  مدير الع وقال.األيام العادية، حسب الوزارة
 حالة وفاة، ما يعني أن عدد ٥٠٠ مولود مقابل ٥٠٠٠إن نسبة المواليد السنوية تصل إلى : نسمان

 مولود، فيما تجاوز في شهر يناير الخمسة آالف ٤٠٠٠المواليد الشهري يصل في األيام العادية إلى 
ناك زيادة بنسبة ألف مولود خالل شهر يناير وشهر ديسمبر الذي سبقه، مولود، األمر الذي يعني أن ه

  .وهو الشهر الذي نفذت فيه إسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة
وفي ظل االزدياد في نسبة المواليد مقابل نسبة ضئيلة من الوفيات سنويا، لم يستبعد نسمان أن تزداد 

األمر سيكون طبيعيا : "وقال. ٢٠٢٥ ماليين نسمة في عام ٦ إلى الكثافة السكانية في قطاع غزة لتصل
  ". آالف حالة وفاة٥ ألف مقابل ٥٠وواقعيا لو قمنا بعملية نسبة وتناسب، فالمواليد سنويا 

  ٦/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما 
  
  أطفال غزة في حالة انعدام أمن: األمم المتحدة .٣٠

ومار اسوامي، الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم مسؤولة في األمم المتحدة رادهيكا كالأعلنت : ب ف أ
حالة انعدام “المتحدة من أجل األطفال والنزاعات المسلحة، في بيان أن أطفال قطاع غزة يعيشون في 

وجاء في  .خالل المحرقة” عنفاً ال يمكن وصفه“أمن على الرغم من الهدنة، ألن العديد منهم عاشوا 
عاشوا أعمال عنف ال يمكن وصفها ضد عائالتهم وهم يعانون من البيان أن الكثير من األطفال 
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اضطرابات خطرة، مضيفاً أن المعارك أدت الى تدمير كبير للمنازل والمدارس والمستشفيات والبنى 
 . ”األمر الذي ترك أثراً مدمراً على األطفال“التحتية 

 ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   مخيمات١٠يعيشون ظروفاً قاسية في  ألف الجئ غزّي ١٦ .٣١

وقال عمال االغاثة   في مخيمات بعد المحرقة في قطاع غزة، الى العيش آالف من الفلسطينييناضطر
ا ايواء مؤقتاً في عشرة مخيمات انشئت في مناطق أصبحت و ألف نسمة وجد١٦الخميس إن زهاء 

  .خراباً، وفي ظروف بائسة، وقد نصبت بضعة آالف خيمة عند المعابر
  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  غزة في مقتل شاب وجرح آخرين في انفجار بمقهى  .٣٢

قتل شاب فلسطيني وسط مدينة غزة، وأصيب عدد آخر بجراح جراء انفجار وقع في مقهى : غزة
إن : إيهاب الغصين.بدوره قال الناطق باسم وزارة الداخلية م .لإلنترنت في ساعة متأخرة مساء الخميس

  .لمعرفة أسباب االنفجار ومالبساتهالجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث 
  ٧/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  المعارضة المصرية تتهم النظام المصري بالمشاركة في خطف سفينة االخوة اللبنانية .٣٣

 من القاهرة عبر مراسلها حسام أبو طالب، أن يحيى ،٧/٢/٢٠٠٩ القدس العربي، ذكرت صحيفة
في مالحقة الباخرة " إسرائيل"حكومة المصرية بأنها شاركت القزاز، القيادي في حركة كفاية، اتَّهم ال

، أكد القزاز، "القدس العربي"وفي تصريحات خاصة لـ. وهي في طريقها لقطاع غزة) اإلخوة(اللبنانية 
ان ما حدث في المياه المصريه يؤكد أن هناك دورا مصريا في خطف السفينة من خالل السماح 

لية بدون أي تدخل منهم بالرغم من أنها حسب تأكيدات طاقم الباخرة تمت لإلسرائيليين بأن يقوموا بالعم
  .داخل الحدود البحرية المصرية

أن المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي، نفى أن تكون ، ٧/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نتوأضافت 
لى لبنان بعد أن حاولوا سفينة األخوة اللبنانية التي أفرجت تل أبيب مؤخراً عن ركابها وأعادتهم قسراً إ

كسر حصار غزة، قد اعترضتها البحرية اإلسرائيلية من داخل المياه اإلقليمية المصرية، وقال إن هذا 
  ".كالم غير صحيح"
  
 في مصر" جمعة الغضب"إجهاض مظاهرات .. القاهرة تحولت إلى ثكنة عسكرية .٣٤

الزهراء عماد الدين، أن ميادين من القاهرة عبر مراسلتها ، ٧/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، ذكرت صحيفة 
ومساجد القاهرة الكبرى شهدت انتشارا أمنيا مكثفا، أمس الجمعة، على مداخل العاصمة، وذلك تحسبا لـ 

التي دعا إليها محمد مهدي عاكف مرشد جماعة اإلخوان المسلمين األربعاء الماضي، " "جمعة الغضب"
وقفة احتجاجية أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر والتي تلتها دعوة لجماهير الشعب المصري إلى 

  . رداً على التهديدات اإلسرائيلة بإعادة العدوان على قطاع غزة
وعلى الصعيد الميداني في القاهرة، اعتقلت قوات األمن عدداً غير قليل من المتظاهرين بينما فرقت عدداً 

  .لتظاهر متظاهر ومنعتهم من االلتحام واستكمال ا٣٠٠٠يقدر بـ 
من محمود متولي، أن المراقبون ووسائل اإلعالم التي ، ٦/٢/٢٠٠٩صحيفة المصريون، وجاء في 

ترقبت الحدث فوجئوا بضعف االستجابة للدعوة في القاهرة والمحافظات المختلفة، باستثناء محافظتي 
ن مكتب اإلرشاد وعزت مصادر قريبة م. الفيوم والمنوفية اللتين شهدتا تظاهرات عقب صالة الجمعة
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عزوف اإلخوان عن االستجابة لدعوة عاكف، إلى األزمة األخيرة التي تشهدها الحركة، بسبب االنتقادات 
الحادة، التي بدأت قطاعات ليست قليلة من الشباب في توجيهها للمرشد العام، خاصة تصريحاته األخيرة 

  .ال أعداد كبيرة من كوادر الجماعةوالتي وصفت بأناها ألبت أجهزة األمن عليها، وأدت إلى اعتق
  
  مصر تؤكد فتح معبر رفح لحاالت إنسانية وفلسطينيون ينفون .٣٥

أكدت الخارجية المصرية أن معبر رفح سيظل مفتوحاً لالعتبارات اإلنسانية التي تحددها : الوكاالت
بتدفق السلع إلى القاهرة، مشيرة إلى أنه عندما يتم التوصل إلى تهدئة فإن المعبر سيفتح بصورة تسمح 

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية حسام زكي، في اتصال مع الجزيرة، أكد فيه كذلك . القطاع
أنه تم الحديث مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس بأن فتح المعبر يمكن أن يتم وفقاً لترتيبات بالتنسيق 

غير أن مصدرا . أكبر سيتم االتفاق عليهمع السلطة الفلسطينية، موضحا أن معبر رفح هو ضمن إطار 
فلسطينيا بمعبر رفح، أكد أنه مغلق منذ صباح أمس الجمعة أمام حركة نقل الجرحى وعودة الوفود 
األجنبية والعربية من قطاع غزة إلى مصر، مضيفاً أنه لم يتم تسلم أي إشارة من الجانب المصري بشأن 

  .إعادة فتح المعبر
  ٧/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
   فلسطينيا١٣٤٠ًمسؤولين إسرائيليين بتهمة قتل القضاء التركي يالحق  .٣٦

قررت النيابة العامة في أنقرة إقامة دعوى قضائية ضد المسؤولين اإلسرائيليين :  حسني محلي-أنقرة 
وفي مقدمتهم الرئيس شمعون بيريز ورئيس الوزراء أيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني 

 فلسطينيا بينهم وزير الداخلية سعيد صيام، وارتكاب ١٣٤٠ جابي اشكنازي بتهمة قتل ورئيس األركان
وجاء قرار النيابة بناء على الشكوى التي تقدمت بها . جرائم حرب وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني
نون  من قا١٣وأشارت المصادر الحقوقية إلى المادة . جمعية حقوق اإلنسان وحماية المظلومين التركية

العقوبات التركي، وقالت إن هذه المادة تخول المحاكم التركية محاكمة من يرتكب مجازر جماعية عرقية 
  .خارج تركيا

  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 
   

  السلطات المصرية تعتقل أمين سر نقابة الممرضين االردنيين من دون إبداء األسباب .٣٧
االردنيين ميسرة ملص، ان السلطات المصرية أكد رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين : الوكاالت

اعتقلت أمين سر نقابة الممرضين االردنيين سلمان المساعيد بعد دخوله معبر رفح الحدودي عائدا من 
المـساعيد ذهـب الى غزة قبل اكثر من ثالثة "، مشيرا الى ان "من دون إبداء األسباب"قطاع غزة 

 ".  الى غزةأسابيــع وكــان ضمن ثاني وفد طبي يرسل
  ٧/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
  المبالغ المضبوطة مع وفد حماس تحصلت عليها قيادات الحركة من إيران: مصدر مسؤول .٣٨

كشف مصدر مسؤول، أن األموال التي ضبطت مع أحد قيادات حركة حماس :  أحمد موسى- القاهرة 
ئلة حصلت عليها قيادات في أثناء عبوره من معبر رفح في طريقه إلى غزة، هي جزء قليل من مبالغ طا

حماس من إيران األسبوع الماضي، حيث تسلمه أعضاء وفد حماس المقيمون في سوريا، أثناء زيارتهم 
  .إليران

  ٧/٢/٢٠٠٩األهرام، 
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  اإلخوان ينفون تسليم أموال لوفد حركة حماس .٣٩
عرفة مصدر كشفت مصادر أمنية مصرية، أن أجهزة األمن تجري اتصاالت مكثفة وتحقيقات لم: القاهرة

األموال التي ضبطت مع وفد حركة المقاومة اإلسالمية حماس، الذي غادر القاهرة مساء الخميس، بعدما 
  .فشل المحققون في معرفة مصدرها أثناء استجوابهم السريع للوفد في رفح

م ومن جهتها، نفت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر تسليم وفد الحركة أمواال أو تبرعات نقدية لدع
الحكومة في غزة التي تواجه تحديات إعادة أعمار القطاع وتقديم تعويضات مالية للفلسطينيين الذين فقدوا 

اإلخوان يعملون في "وقال مسؤول المكتب السياسي للجماعة، في تصريح للجزيرة نت، إن . منازلهم
الجمعية الشرعية، عندما النور ومن خالل المنظمات المعروفة كالهالل األحمر واتحاد األطباء العرب و

وأوضح الدكتور عصام العريان أن المساعدات التي تقدمها الجماعة ". يريدون إيصال مساعدات لغزة
وهي "للشعب الفلسطيني ليست مبالغ نقدية، وإنما تبرعات عينية في صورة أدوية وأغطية ومواد غذائية 

وذكر ". يتهددها التلف بسبب إغالق المعبرمكدسة اآلن فى شوارع رفح والعريش كباقي المساعدات التي 
لديها طرق وإمكانات متعددة لجلب األموال، أما جماعة اإلخوان المسلمين في مصر "العريان أن حماس 

ونفى القيادي اإلخواني عقد أي لقاءات بين قيادات للجماعة في مصر ". فال يملكون كل هذه الماليين 
رة مرات عديدة في الفترة الماضية للتباحث مع مدير المخابرات وأعضاء وفود حماس الذين زاروا القاه

  .المصرية عمر سليمان حول اتفاق جديد للتهدئة مع إسرائيل في غزة
  ٧/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت

  
  المعارضة المصرية تندد برفض السلطات السماح لمحققين أوروبيين العبور إلى غزة .٤٠

ات المصرية السماح لمحققين أوروبيين العبور من نددت أحزاب وجماعات من المعارضة برفض السلط
في الحرب األخيرة، " إسرائيل"رفح لقطاع غزة من أجل جمع األدلة على جرائم الحرب التي إرتكبتها 

واعتبر القيادي كما أبو عيطة ذلك األمر بأنه يمثل فضيحة ينبغي محاسبة كافة رموز النظام المصري 
وهاجم حمدين . ة مصر في حماية مجرمي الحرب اإلسرائيليينعليها ألنها تكشف النقاب عن رغب

صباحي النظام المصري مشدداً على أن كل يوم يمر تظهر أدلة جديدة على حجم تواطؤ النظام مع 
اإلسرائيليين واألمريكيين بدون أن نعرف ما القيمة التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك التفريط في 

  .قومية كما يشير صباحيحق الفلسطينيين والمصالح ال
  ٧/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

    
  نواب اإلخوان يطالبون بوقف محاكمة مجدي حسين أمام القضاء العسكري .٤١

أعربت الكتلة البرلمانية لنواب جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، عن استنكارها إلحالة مجدي : القاهرة
إلى القضاء العسكري ) شعب المعطّلةأمين عام حزب العمل ورئيس تحرير جريدة ال(أحمد حسين 

وطالبت الكتلة بضرورة وقف محاكمته أمام القضاء العسكري . بدعوى دخوله غزة دون إذن السلطات
ودعت الكتلة إلى . لما يحمله هذا النوع من المحاكم من إهدار لحق المدنيين في الدفاع عن أنفسهم

م الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت ضرورة محاكمته أمام قاضيه الطبيعي امتثاالً ألحكا
  .عليها الحكومة وأصبحت التزاماً قانونياً دولياً عليها

  ٦/٢/٢٠٠٩قدس برس 
  
  انخفاض كبير للسياحة االسرائيلية إلى تركيا .٤٢

سجل عدد السائحين االسرائيليين الذين زاروا تركيا خالل الشهر الماضي تراجعا ملحوظاً على : أ.ب.د
 إسرائيلي ٣٠٠٠وزار حوالي .  رد الفعل التركي القوي ضد المحرقة االسرائيلية في قطاع غزةخلفية
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عن % ٦٠كانون الثاني الماضي بانخفاض نسبته حوالي / مدينة أنطاليا الساحلية التركية خالل يناير
  . آالف سائح١٠الشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل حوالي 

  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "إسرائيل" العدالة والتنمية ينشر مقاال تضمن معلومات عن اليهود وموقع حزب .٤٣

نشر الموقع اإللكتروني التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، مقاال تضمن معلومات مثيرة عن 
جاء فيه أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان على عالقات وثيقة مع المنظمات ". إسرائيل"اليهود و
ووصف المقال . ١٩٣٣ لضمان نقل أكبر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطين بعد عام الصهيونية

المعلومات الخاصة بالمجازر التي ارتكبها هتلر ضد اليهود بأنها مبالغ فيها جدا، وقال إن األرقام التي 
 جميع وأضاف الموقع أن. يتحدث عنها اليهود اآلن أكثر بكثير من سكان اليهود في أوروبا عموما آنذاك

كانوا إرهابيين ضمن التنظيمات الصهيونية التي " إسرائيل"القيادات اليهودية التي ساهمت في إقامة 
  .استولت على فلسطين

وقال المتحدث باسم رئاسة االركان التركية الجنرال متين جوراك إن الطائرات اإلسرائيلية شاركت حتى 
قوم بها طائرات من دول مختلفة أعضاء في الحلف  مرات فقط في المناورات والتدريبات التي ت٥اآلن 

األطلسي في أجواء مدينة قونيا وسط األناضول، نافياً تقارير تحدثت عن السماح للطيارين اإلسرائيليين 
وأشار المتحدث إلى أن الطائرات المذكورة ال تستخدم الذخيرة الحية في . بتدريبات خاصة في المنطقة
  .٢٠٠١حزيران من كل عام اعتبارا من /التي تجرى في يونيوهذه المناورات والتدريبات 

  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  موريتانيون يتبرعون بسيارات فاخرة وقطعان إبل وذهب لنصرة غزة .٤٤

الرباط "قدم عدد من الموريتانيين تبرعات سخية لنصرة األهل في غزة، خالل حفل نظمه : نواكشوط
وتقدم إلى منصة الحفل عدد من الشخصيات التي . ليلة أمس، "الموريتاني لمقاومة االختراق الصهيوني

كما تقدم لمنصة الحفل عدد . تبرعت بمبالغ سخية وصلت عشرات الماليين، حسب أعضاء لجنة التنظيم
وتعهد نواب . من المواطنين الذين تبرعوا بقطع أراضٍ وسيارات فاخرة وقطعان من اإلبل وقالئد ذهبية

وأعلن نواب التيار . من رواتبهم لمصلحة غزة% ١٠تبرع لمدة ستة أشهر بـ برلمانيون موريتانيون بال
اإلسالمي وخمس نواب من األغلبية الداعمة للمجلس األعلى للدولة عن التطوع بعشرة في المائة من 

  .رواتبهم لمصلحة غزة
 ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  مصريون يطالبون بإزالة النصب اإلسرائيلية في سيناء .٤٥

طالبت قوى وطنية مصرية تضم محامين ونوابا بالبرلمان، من أبناء :  شادي محمد- الشيخ زويد 
 نصب تذكارية إسرائيلية مقامة على أرض سيناء منذ عام ٣محافظة شمال سيناء، بضرورة إزالة 

، وذلك بعد أن أصبحت تلك النصب تستفز المصريين خاصة بعد الجرائم اإلسرائيلية األخيرة في ١٩٦٧
  .قطاع غزة

  ٧/٢/٢٠٠٩لعرب، قطر، ا
  
   على عدم الحوار مع حماسأمريكا وفرنسا تتفقان .٤٦

أعربت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ونظيرها الفرنسي برنار ): ب ف أ ، أ ب د(
 .كوشنير عن معارضتهما إلجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس
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 كوشنير في وقت متقدم من الليلة قبل وعقب أول محادثات مع نظيرته األمريكية في واشنطن قال
 ."لماذا ال نتحدث بشكل رسمي مع حماس؟ ألنهم ليسوا جزءاً من عملية السالم"الماضية 

واتفقت كلينتون مع هذا الرأي وقالت انه لن يتم عقد مفاوضات مع حماس طالما أنها ال تعترف ب 
 أن تفتح حتى يمكن للبضائع والمساعدات وقال كوشنير ان المعابر يجب ."العنف" وتتخلى عن "إسرائيل"

إننا حقاً قلقون للغاية بشأن "وأضاف  .اإلنسانية ان تدخل الى غزة من أجل رفع المعاناة عن الفلسطينيين
حالة مواطني غزة وإننا متفقون مع وزيرة الخارجية على ممارسة الضغوط على كال الطرفين لفتح 

 ."المعابر
  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 المقالةحكومة التستأنف عملها في غزة بعد حل كل اإلشكاليات مع " ااألونرو" .٤٧

حل كل اإلشكاليات وسوء التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية المقالة في ) ٦/٢(تم مساء الجمعة : غزة
إلى استئناف عملها بالكامل " أونروا"، مما دفع "اونروا"غزة، ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  . قطاع غزة بعدما علقت إدخال شاحنات الغذاءفي
) ٦/٢(وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح صحفي أن الحكومة عقدت مساء الجمعة 

  .لتجاوز بعض سوء الفهم الذي حدث خالل اليومين الماضيين" االونروا"اجتماعا مع إدارة 
 بعض التداعيات اإلعالمية وتم حل اإلشكاالت وأوضح أن االجتماع بحث بعض سوء الفهم الذي أدى إلى

بالكامل وتوضيح بعض المعلومات التي لم تصل بالصورة الكاملة إلدارة االونروا كما تم وضع آليات 
وترتيبات لضمان عدم تكرار مثل هذه اإلشكاالت في المستقبل حيث ستستأنف االونروا عملها بالكامل 

  .في قطاع غزة
  ٧/٢/٢٠٠٩، قدس برس

  
  هجوم معاد للسامية في بريطانيا يقع -في المتوسط-كل يوم ": الجارديان" .٤٨

يشير التقرير إلى ، و الجارديان تقريراً حول الفرق بين معاداة الصهيونية ومعاداة الساميةنشرت صحيفة
صار مجاالً للبحث المتواصل في كل " معاداة السامية"و" معاداة الصهيونية"أن التفرقة بين مصطلحي 

معات، وأن الوقت قد حان اليوم للخروج بهذا الحوار من غرف الدراسة والمجالت األكاديمية إلى الجا
ويقول التقرير إنه يقع في المتوسط هجوم معاد للسامية كل يوم في بريطانيا ما بين كتابة على  . العلن

 الصحيفة أنه تم وتضيف .الجدران وتخريب للممتلكات أو إحراقها وفي حاالت استثنائية إعتداء جسدي
كميونيتي "توفير المزيد من الحماية للمدارس اليهودية وأن الهيئة التي تراقب الحوادث ضد اليهود 

  . تصدر نصائح وتحذيرات متتالية بهذا الشأن" سكيوريتي ترست
. زةوينقل التقرير عن الهيئة أن عدد الحوادث المماثلة أرتفع مجدداً منذ أعياد الميالد والهجوم على غ 

وتقول الجارديان إن الحكومة البريطانية اعترفت بأن هناك مشكلة متفاقمة، وأن السلطات قررت أن 
تحتفظ كل قوة من الشرطة ابتداءاً من أبريل القادم بسجل عن الهجمات ضد السامية، وذلك استجابة 

لشهر الماضي وتضيف الجارديان أن ا. لتحقيق أجرته لجنة مشتركة من كل األحزاب على مدى عامين
إلسرائيل، " النزعات النازية"شهد مظاهرة للدفاع عن أهالي غزة اشتملت على هجوم لفظي على ما سمي 

وتقول الصحيفة أن هذه الحقائق ال  . وأنه أعقبت المسيرة هجمات فعلية على أهداف يهودية شمال لندن
  . تعني بحال عدم انتقاد إسرائيل ومحاسبتها كأي دولة أخرى

  ٧/٢/٢٠٠٩سي، بي بي 
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       أميركيون عرب يدعون لحظر التعامل مع السلطة الفلسطينية   .٤٩
أكد مئات من المثقفين الفلسطينيين والعرب بالواليات المتحدة عدم شرعية السلطة :  محمد دلبح- واشنطن

جاء  .الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، ودعوا إلى حظر التعامل معها ومع أي من رموزها وأدواتها
وقع عليه عشرات األكاديميين واألطباء والناشطين العرب " ما بعد غزة"ذلك في بيان حمل عنوان 

العدوان "واعتبر الموقعون أن  .المقيمين بالواليات المتحدة، وال يزال يتلقى مزيدا من التوقيعات
 يثبت عبثية استحالة التعايش مع كيان احتاللي وعنصري، األمر الذي"على قطاع غزة كشف " الصهيوني

وهو " المفاوضات التي شاركت فيها قيادة السلطة الفلسطينية مع حكومة االحتالل طوال السنوات الماضية
محاولة لتزييف وعي المواطن الفلسطيني وإقناعه بأن التفاوض هو السبيل الوحيد لنيل "ما اعتبروه 

   ".الحقوق، وأن إسرائيل ليست عدوا
لم تقف عند ممارساتها القمعية بل تعدتها إلى "لفلسطينية التي قال إنها وهاجم البيان قيادة السلطة ا

االصطفاف فعليا إلى جانب العدوان الصهيوني بتجريمها للمقاومة التي هي حق طبيعي ومشروع لشعب 
بمحاسبة كل من تواطأ مع إسرائيل في "وطالب  ."تحت االحتالل، وتحميلها مسؤولية التسبب في العدوان

على قطاع غزة وسوغ إراقة الدماء الفلسطينية واالستهداف اإلسرائيلي المجرم لشعبنا في عدوانها 
  ."القطاع، عبر تحميل المقاومة مسؤولية التسبب في العدوان

 ٧/٢/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
 
   في وضع صعب والدول المعتدلةحماس ال تزال موجودة : "معهد دولي" .٥٠

 في بيان نشر على الموقع "لي للدراسات االستراتيجيةالمعهد الدو" قال:  محمد سعيد- واشنطن 
 شباط - اإللكتروني للمعهد أن االنتخابات اإلسرائيلية القادمة التي ستجري يوم العاشر من شهر فبراير 

الجاري ، والوقت الذي سوف يستغرقه تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ، سيؤديان إلى تأخير آخر ، كما 
  .مؤقتا وتراجع سمعة فتح بين الفلسطينيين يعنيان تفاقما في القيادة الفلسطينيةأن صعود نجم حماس ولو 

 حيث شهدت ٢٠٠٦ آب - وقال التقرير إنه مثلما حدث بعد الحرب اإلسرائيلية على لبنان في أغسطس 
غير إلسرائيل نقاشا داخليا مكثفا حول ما إذا حققت إسرائيل أهدافها االستراتيجية طويلة األمد ، فإن من 

المعروف ما إذا حققت إسرائيل من خالل هجومها الضاري على قطاع غزة والثمن المرتفع الذي دفع 
التهديد الذي تشكله حماس ال يزال قائما، والدول العربية "فرض استراتيجية الردع ، مشيرا إلى أن 

  ."المعتدلة التي ترى حماس كتهديد ووكيال إيرانيا هي في موقف صعب
إن هدف إسرائيل االستراتيجي يجب أن يكون إيجاد طريقة تمكنها من تحقيق قدر أكبر من  "وقال التقرير

الشرعية لها في أوساط الدول العربية المعتدلة التي يمكن لها أن تقدم إلسرائيل دعما أكبر في اية معارك 
  ." قد تخوضها ضد جهات ال تشكل دوال مثل حماس وحزب اهللا

  ٧/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  في غزة  صحفيين٥ االحتالل قتل": حاد الدولي للصحفييناالت" .٥١

 من مقره في بروكسل امس االول تقريره عن "االتحاد الدولي للصحفيين"أصدر :  عايدة الطويل-عمان 
 قد تكون اكثر السنوات فتكا ٢٠٠٩ ، محذرا من أن سنة ٢٠٠٨الصحفيين الذين قتلوا خالل سنة 
لقتل التي ضربت اإلعالميين في األيام األولى من السنة الجديدة بددت بالصحفيين ، مشيرا الى ان موجة ا

 كان مؤشرا أوليا إلى تغيير ٢٠٠٨اآلمال في أن يكون االنخفاض في أعداد القتلى الذي سجل سنة 
وقد رصد االتحاد الدولي للصحفيين  .منحنى القتل الذي ارتفع بشكل درامي خالل السنوات الماضية

 ، وهذا يسجل انخفاضا عن سنة ٢٠٠٨لصحفيين والعاملين اإلعالميين خالل عام  حاالت وفاة ل١٠٩
  . حالة وفاة١٧٥ التي سجلت رقما قياسيا هو ٢٠٠٧
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وبحسب التقرير، ما يزال العراق أكثر الدول خطرا رغم االنخفاض الكبير في نسبة الخسائر البشرية من 
الخطرة األخرى التي أظهرها التقرير المكسيك  هذه السنة ، ومن البلدان ١٦ إلى ٢٠٠٧ وفاة سنة ٦٥

وأكد وايت ان الحرب األخيرة في غزة تقدم مثاال  . حاالت وفاة في كل منهما١٠والهند حيث تم تسجيل 
قويا للمخاطر التي يواجهها الصحفيون ، لقد تم استهداف إعالميين ومؤسسات إعالمية من قبل الجيش 

واشار تقرير  .ن ضمنها خمس حاالت وفاة وأضرار بالممتلكاتاإلسرائيلي ، مسببة خسائر بشرية م
االتحاد الى أن صندوق سالمة الصحفيين الذي يشرف على ادارته قدم مساعدات ومنحا انسانية قيمتها 

 من عائالت صحفيين ٢٤ ومنحت هذه المساعدات ألكثر من ٢٠٠٨ يورو خالل عام ١٠٠٠٠٠أكثر من 
تاجين ، كما يساهم الصندوق في الجهود اإلنسانية لمساعدة الصحفيين وإعالميين قتلوا أو لصحفيين مح

الفلسطينيين في غزة كجزء من حملة التضامن معهم التي أطلقها االتحاد اثر الهجوم اإلسرائيلي على 
  .غزة

  ٧/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  "ألونرواا"ـ  مليون يورو تبرعا ل٦٦ يقدم "االتحاد األوروبي" .٥٢

 مليون يورو للميزانية ٦٦قدمت المفوضية األوروبية، تبرعا بقيمة :  موسى نائل- تلة حالقدس الم
عبر اتفاقية وقعها رئيس مكتب المفوضية األوروبية في القدس كريستيان . "األونروا"العمومية لوكالة 

  .بيرغر، أمس، مع نائب المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي
 ٧/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
   بقيمة نصف مليون يورو لغزةمساعدات إنسانية  تقدمألمانيا .٥٣

قررت الحكومة األلمانية تخصيص مبلغ نصف مليون يورو بشكل عاجل كمساعدة طارئة للسكان : أ ب د
وذكرت مصادر وزارة التنمية، أمس، في برلين أن المبلغ سيخصص لشراء  .الفلسطينيين في قطاع غزة

  )بي. إف. دبليو(نامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة أغذية لسكان القطاع وتوزيعها في إطار بر
  ٧/٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   معركة مفتعلة ..شرعية المنظمة .٥٤

  نقوال ناصر 
كان اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي للمقاوم عالء عصام أبو الرب يوم الخميس الماضي فـي قباطيـة     

 سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية المفتـرض أنهـا         بالضفة الغربية هو المناسبة األحدث للطعن في شرعية       
مستندة في شرعيتها إلى شرعية منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قيادتها تستمد شرعيتها بدورها من               

فـي  " عنفا"للمقاومة التي كانت تمثلها حتى بعد أن نبذت هذه القيادة المقاومة باعتبارها      " الثورية"الشرعية  
منذ وقعت اتفاقية أوسلو، مما حول المنظمة إلى أطر متداعية مهملة ومفرغة مـن أي               " اإرهاب"البداية ثم   

مرجعية للشرعية إثر تغيير ميثاقها وتعطيل نظامها الداخلي ، وأنهى بذلك والية مؤسساتها وجردها مـن                
لة ال يمتد   فلسطينية بدي " انتخابية"الشرعية ، بينما يجري إحالل مؤسسات السلطة محلها كمرجعية لشرعية           

بعد االنقالب على   " انتقائية"تمثيلها االنتخابي لقيادة منظمة التحرير ومؤسساتها مع أنها أثبتت بدورها أنها            
 التشريعية ، بحيث يبدو الصخب اإلعالمي الراهن الذي تثيره قيادة الـسلطة             ٢٠٠٦نتائج انتخابات عام    

ة الحكم الذاتي البديلة أكثر مما هي للـدفاع         حول شرعية المنظمة معركة مفتعلة للدفاع عن شرعية سلط        
  .عن المنظمة التي أفرغتها هذه القيادة من أي مرجعية للشرعية 

فاالنقالب على منظمة التحرير وخلق بديل لها متمثل في سلطة الحكم الذاتي عملية جاريـة علـى قـدم                   
 ، وقادت هذه العملية     ١٩٩٣عام  بينها وبين دولة االحتالل في واشنطن       " إعالن المبادئ "وساق منذ توقيع    
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فعالً اآلن إلى تحول قيادة السلطة إلى قيادة للمنظمة أو العكس ، وإلى تقزيم دور المنظمة إلى مجرد ختم                   
رسمي يوضع حاليا على شهادة والدة سلطة الحكم الذاتي البديلة لها ، ويوضع الحقاً على شهادة وفاتها ،                  

يلياً وأميركياً، كتوقيع يمثل الشعب الفلسطيني تمهر به أي وثيقة يـتم            ختم يراد له أن يظل معتمداً، إسرائ      
  " .إنهاء الصراع"التوصل إليها حسب المعطيات الراهنة لعملية المفاوضات الجارية سراً وعلناً ل

لذلك فإن الصخب اإلعالمي الراهن الذي تثيره قيادة السلطة حول شرعية المنظمة هو معركـة مفتعلـة                 
 دخاني أوال للتغطية على االنقالب الحقيقي الجاري ضد المنظمة منذ اتفاق أوسلو وثانيـاً               تستخدم كساتر 

 أميركية مزدوجة الجنسية على توليده وتسعى       –لحماية بديل السلطة الجنيني الذي تشرف قابلة إسرائيلية         
  .طيني له في عملية قيصرية مفروضة على الشعب الفلس" التحرير"إلى تزوير نسبه بأبوة منظمة 

لكن المعركة إذا كانت في جانب منها مفتعلة في الدفاع عن شرعية منظمة لم تبق لها قيادة الـسلطة أي                    
شرعية وحولت قيادتها إلى ما يشبه مؤذنا أبكم يدعو مؤمنين فقدوا إيمانهم إلى مسجد تحول إلى أطالل ،                  

 للدفاع عن شرعية بديل المنظمـة       فإنها من جانب آخر معركة حقيقية غير مفتعلة تخوضها قيادة السلطة          
الذي تقوده ، وليس سراً بل هو حقيقة معلنة أن شرعية هذا البديل مستمدة أوالً وأخيراً مـن االعتـراف                    
اإلسرائيلي األميركي بها ، ومن شهادة والدة تمنح لها الحقا تصدر من واشنطن وتل أبيب ، وليس سـراً           

 في مفارقة ال تخفـى      --يل الجنيني للمنظمة الذي يحمل ختمها       أيضاً أن خطراً نشأ مؤخراً يهدد هذا البد       
كمصدر للشرعية الفلـسطينية بعـد      " مرجعية المقاومة " وتمثل هذا الخطر في عودة       --على أي مراقب    

صمود المقاومة في مواجهة العدوان األخير الذي شنه االحتالل على قطاع غزة ، وهو الصمود الذي قال                 
التصاالت في آخر استطالع للرأي له أجراه أواخر الشهر الماضـي إن أغلبيـة              مركز القدس لالعالم وا   

الفلسطينيين يعتبرونه انتصاراً زاد من شعبية حركة حماس التي قادته لتتفوق على خصومها في الـسلطة                
وهنا " عملية السالم "في أي انتخابات تجرى اآلن ، وهذا الخطر يهدد عملية المفاوضات التي تسمى زوراً               

ربط الفرس لفهم األسباب الحقيقية الكامنة وراء التعبئة السياسية والدبلوماسية الشاملة التي لجأت قيـادة               م
السلطة فيها إلى توظيف كل األوراق التي بحوزتها الفتعال معركة حول تـصريحات رئـيس المكتـب                 

عبها بعد أن أفرغت    السياسي لحماس خالد مشعل حول نية فصائل المقاومة إنشاء مرجعية وطنية لها ولش            
  .قيادة السلطة منظمة التحرير من دورها كمرجعية للشعب الفلسطيني 

في عملية السالم صوابهم هـي      " شركاؤها"وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأفقدت قيادة السلطة و         
 ١٩٧٤ التي اعترفت بمنظمة التحرير عـام        --استقبال أغلبية الدول األعضاء في جامعة الدول العربية         

 لممثلي فصائل المقاومة كممثلين لشعبهم في قمة الدوحـة          --الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني      
بحضور دولتين جارتين يتعاظم دورهما اإلقليمي هما تركيا وإيران ، فقد ذكرتهم هذه الخطوة بااللتفـاف                

المصري جمال عبد الناصـر     الجماهيري حول حركة فتح بعد معركة الكرامة التي دفعت الزعيم العربي            
آنذاك إلى اصطحاب الراحل ياسر عرفات ، وليس رئيس المنظمة المرحوم أحمد الشقيري ، معـه إلـى                  
موسكو كممثل لحركة التحرر الوطني الفلسطيني مما مهد لحلول عرفات محل الـشقيري فـي رئاسـة                 

  .م١٩٦٩منظمة التحرير عام 
 االتفاقيات المنبثقة عن اتفاق أوسلو مع دولـة االحـتالل ،            وبما أن منظمة التحرير هي الموقعة على كل       

وهي االتفاقيات التي استبدلت قيادة سلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها مرجعياتهـا بمرجعيـات المنظمـة                
كمصدر وحيد للشرعية الفلسطينية ، فإن عودة المقاومة كأساس لوحـدة النـضال الـوطني وللـشرعية                 

ن هذه االتفاقيات وبانتهاء الدور السياسي لموقعيها وبتغيير كامـل فـي قواعـد              الوطنية يهدد بالتراجع ع   
الصراع وأشكال المقاومة ومرجعية المفاوضات وتكتيكاتها ، لذلك فإن المعركة المفتعلة حـول تـصريح          
خالد مشعل تخفي وراءها معركة حقيقية من أجل بقاء المفاوض الفلسطيني نفسه ، ليستمر في الحرث في                 

لمواصلة االحتالل خلق الحقائق المادية     " شرعي"عملية سالم ممتدة إلى ما ال نهاية كغطاء فلسطيني          بحر  
مستحيالً " المشروع الوطني "فاوض   حتى يصبح تحقيق ما يسميه هذا الم       ١٩٦٧على األرض المحتلة عام     
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م يقله واتهامه بأنـه     وفي معركته المفتعلة يعتمد هذا المفاوض مقوالت متهافتة ، فتقويل خالد مشعل ما ل             
للمنظمة يستهدف التغطية على انقالب هذا المفاوض نفسه على منظمـة التحريـر     " بديل"يسعى إلى خلق    

الذي خلقه لها ، من ناحية ، ويتناقض من ناحية أخرى مـع             " بديل السلطة "وشرعيتها ومرجعياتها وعلى    
لعربية اعترفت بهـا بمنظمـة التحريـر        حقيقة أن حماس قد وقعت على سلسلة من االتفاقيات الوطنية وا          

اعترافاً صريحاً ال لبس فيه على قاعدة الشراكة الوطنية إلعادة دورها لها بدءاً من اتفاق القاهرة وانتهاء                 
بالمبادرة اليمنية ، وهي االتفاقيات التي بذل المفاوض جهده إلجهاضها ألن العمل بهـا سـينهي بـديل                  

  .شركاؤه المنظمة الذي خلقه هذا المفاوض و
أما التذرع بأن دعوة مشعل إلى بلورة مرجعية للنضال الوطني الفلسطيني تهدد باالنقسام فإنها ليست أقل                
تهافتا كون هذا االنقسام قائم فعال وقد اعتمدته مرجعية مـؤتمر أنـابوليس شـرطا مـسبقا السـتئناف                   

عركتاه المفتعلة والحقيقية كلتاهمـا     المفاوضات وقبل المفاوض الفلسطيني بهذه المرجعية ال بل إنه يقود م          
على أساسها وهو قد اختار بناء تحالفاته بناء عليها وهي بصورة واضحة تحالفات تستبعد تماما أي وحدة                 

  .وطنية ال تعتمد أنابوليس مرجعية لها 
أجنـدات  "ولم يعد يخفى على أي مراقب محايد كذلك بأن تركيز قيادة السلطة على اتهام حماس بخدمـة                  

كشريان حياة وحيد يبقيها والقضية     " األجندة األميريكية "إنما يستهدف التغطية على التزامها هي ب      " ليميةإق
الفلسطينية في غرفة العناية المركزة لدولة االحتالل ، ويالحظ في هذا السياق أن هذه القيـادة تـستخدم                  

ا الغاية فيه تسوغ الواسطة بحيث لم       المخاوف العربية المشروعة من األجندات اإلقليمية استخداما ميكافيلي       
تعد هذه القيادة تهتم بصب زيت االنقسام الفلسطيني على نار مثيله العربي وفي فـتح معـارك سياسـية                   
جانبية مع دول إقليمية عربية وغير عربية بينما تستمر في رطانتها حول عدم الزج بنفسها فـي حمـأة                   

شؤون العربية ، فال ترى حرجا مثال في أن تـرفض بهـذه             الخالفات العربية البينية وعدم التدخل في ال      
الدوحة لكي تقبل المشاركة مع تسع دول عربيـة         " قمة"الحجة المشاركة مع ثالث عشرة دولة عربية في         

، أو ترى حرجا في استخدام االحتالل اإليرانـي للجـزر           " وزاري"اجتمعت في أبو ظبي على  مستوى        
األميركـي  " شـريكها "تعريض بينما تصمت صمت القبور على احتالل        اإلماراتية الثالث للتحريض أو ال    

  !للعراق 
  ٧/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  "الممانعة"و" االعتدال"القضية الفلسطينية ليست ورقة في يد محوري  .٥٥

  هاني المصري
ره من اسوأ الظواهر السياسية التي رافقت االنقسام الفلسطيني، بل ساهمت في ايجاده وتساهم في استمرا              

والـذي  " محور االعتدال :"وتعميقه، حالة الخالف واالنقسام العربي التي وصلت الى حد وجود محورين            
والذي يضم اساسا سورية    " محور الممانعة "يضم اغلبية الدول العربية برعاية مصر والسعودية واالردن و        

  .وقطر والسودان
من يجسدها، في معسكره لكي يستخدمها      ان كل محور من المحورين يريد ان تكون القضية الفلسطينية و          

  .بما يحقق اهدافه ومصالحه
ان هذا الواقع العربي أدى الى ارتهان االطراف الفلسطينية المتخاصمة بشكل متزايـد لـدى االطـراف                 
العربية واالقليمية والدولية المتحالفة معها والتي تدعمها بكل اشكال الدعم، ليس لوجه اهللا، وانما لخدمـة                

واهدافها، وهذا كله يأتي على حساب القضية الفلسطينية المهددة بالضياع اذا استمر الحال على              مصالحها  
  .هذا المنوال

فالقضية الفلسطينية منذ وجودها، كانت قضية عربية ودولية، وذلك ألن فلسطين جزء من الوطن العربي،               
ي تربط بين اسيا وافريقيـا،  وتحيط بها مصر واالردن وسورية ولبنان، وهي في موقع جغرافي استراتيج  
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كما ان المشروع الصهيوني، لم يكن يستهدف تثبيت االحتالل واالستيطان في فلسطين فقط، وانما تحويل               
اسرائيل الى دولة مركزية مهيمنة في منطقة الشرق االوسط، لـذلك شـهدنا الحـروب العربيـة ـــ                   

  ) .١٩٦٧ ، ١٩٧٣ ، ١٩٥٦ ، ١٩٤٨حروب العام (االسرائيلية للحؤول دون ذلك 
ان القضية الفلسطينية بحكم الروابط المتعددة الفلسطينية التي تربط فلسطين بالعرب، جعلتهـا فلـسطينية               

. لذا فاهميتها تكمن في انها كانت ويمكن ان تكون مجددا القضية المركزية للعـرب             . الوجه عربية العمق  
 ومقتلها يكمن في ان تكون ورقة يـستخدمها         لذا كانت القضية الفلسطينية دائما قادرة على توحيد العرب،        

  .محور عربي ضد آخر
تحت قيادة ياسر عرفات، انها اختارت سياسة عدم التـدخل فـي            ) ف.ت.م(لقد ميز الثورة الفلسطينية و    

الرجعيـة  "الشؤون الداخلية العربية وسعت الى الحصول على الدعم من مختلـف االطـراف العربيـة،                
توظيف التناقضات والخالفات العربية لخدمة القـضية الفلـسطينية، اال فـي            واعتمدت سياسة   " والتقدمية

حاالت نادرة اخطأت فيها مثلما حدث عند احتالل العراق للكويت حين مالت لصالح العراق ودفعت ثمن                
  .ذلك الخطأ باهظا

حت تأثير وهـم    ت" محور االعتدال "تأسيسا على ما تقدم تخطئ القيادة الفلسطينية الحالية اذا انحازت الى            
االعتقاد بأن طريق المفاوضات الثنائية يمكن ان يوصل الى حل للقضية الفلسطينية، بما يوجب التحـالف                

  .من اوراق الحل بيد واشنطن% ٩٩مع اصدقاء اميركا في المنطقة ،ألن 
ـ               وازن القيادة الفلسطينية مطالبة ومضطرة لالستجابة للمصلحة الوطنية العليا من خالل اتخاذ موقـف مت

  .يسعى لتوحيد العرب
والفصائل المتحالفة معها عندما انحازت الى محـور الممانعـة وايـران، ألن هـذا               " حماس"كما تخطئ   

يضعف من قدرة تأثير عدالة القضية الفلطسينية وتفوقها االخالقي على حشد التأييد والدعم على امتـداد                
  .العالم كله

نية خالل العدوان االسرائيلي الهمجي االخير على غزة، علـى          لقد ظهر التعاطف والتأييد للقضية الفلسطي     
امتداد العالم من خالل التحركات الشعبية الضخمة التي شهدتها مختلف عواصم العالم مـن شـرقه الـى                  
غربه حيث سارت الماليين في الشوارع كل يوم وهي تندد بالعدوان االسرائيلي والجرائم التي ارتكبتهـا                

وما يزيد الطين بله، ان محور االعتدال الذي يتقاطع         . على مرأى وسمع من العالم كله     القوات االسرائيلية   
بل ويتحالف مباشرة مع الواليات المتحدة االميركية وبشكل غير مباشر مع اسرائيل من خالل تضخيم ما                

 مـن   يسمى الخطر االيراني الشيعي الكامن والمحتمل، وتقزيم الخطر االساسي والفعلي الـراهن النـابع             
االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية ومن كون اسرائيل جزءا من مخطط استعماري يرمي الى ابقـاء               

  .المنطقة العربية برمتها اسيرة التخلف والتبعية والتجزئة والجهل
ان المنطقة العربية اشبه بالرجل المريض، حالها مثل حال الخالفة العثمانية في اواخـر عهـدها حيـث                  

 امالكها ومناطق نفوذها الدول االستعمارية التي كانت مسيطرة على العالم في بداية القـرن               اخذت تتقاسم 
وبالتالي اصبحت المنطقة العربية اآلن محل اطماع وصراع بين دول اقليمية للسيطرة عليهـا              . العشرين

  .وعلى ثرواتها وهي اسرائيل، وايران، وتركيا
للعب دور اقليمي مركزي على حساب العرب يجب اال يلغي          ان معرفة هذا الواقع، وهو سعي هذه الدول         

فاسرائيل هي التي قامت على حساب الشعب الفلـسطيني وتهـدد           . الفروق الجوهرية التي تميز ما بينها     
األمن والمصالح العربية وهي الخطر االساسي، والتحالفات العربية ــ العربية والعربية ــ االقليميـة              

اما تركيا وايران فرغم الخالفات العربية معهما اال        .  مواجهة هذا الخطر اساسا    والدولية يجب ان تقوم في    
  .انها خالفات ثانوية وبين جيران

ان غياب مشروع عربي يؤسس الطالق دور عربي شامل وفاعل هو الـذي يجعـل العـرب فريـسة                   
  .لالخرين، من خالل انقسامهم الى محاور سياسية وطائفية ودينية
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فعاجال ام آجـال    . ة عن قيام المشروع العربي باالحتماء بهذه القوة االقليمية او الدولية          ال يمكن االستعاض  
يمكن ان تتفق وعندها تضيع المصالح العربية، ويصبح العرب مجرد كـرة تتقاذفهـا اقـدام الالعبـين                  

  .االقليميين والدوليين
 االميركية، يعنـي تزايـد احتمـال        ان استالم الرئيس االميركي باراك اوباما الحكم في الواليات المتحدة         

التوصل الى صفقة ايرانية ــ اميركية عن طريق الحوار واالعتراف بالمصالح المتبادلـة بـدال عـن                 
  .المقاطعة والحصار والتهديد بالحرب مثلما كان يفعل الرئيس االميركي السابق جورج بوش

في الشهور االخيرة من خالل رفـض       في هذا السياق تتزايد المخاوف العربية، والتي عبرت عن نفسها           
العربي لعقد صفقة اميركية ــ ايرانية تتنازل فيها ايران عن برنامجها النووي مقابـل              " محور االعتدال "

. اعتراف الواليات المتحدة االميركية والعالم كله بدور اقليمي متعاظم اليران على حساب العرب اساسـا              
الل توحيد العرب، وجدنا العـرب المعتـدلين يقللـون مـن            وبدال من السعي لمواجهة ذلك عربيا من خ       

معارضتهم للدعوة االميركية اليجاد حلف اميركي ــ عربي ــ اسرائيلي ضد ايران، ما يساعد على               
  .حدوث الصفقة االميركية ــ االسرائيلية على حساب العرب بصورة اسوأ

اسـم المـشتركة، وهنـاك تقاطعـات        على العرب ان يتوحدوا وراء مصالحهم واهدافهم على اساس القو         
  .تجمعهم مع ايران وتركيا يجب ان يلتفتوا اليها ويعززوها حتى يكسبوا في صراعهم مع اسرائيل

ان ما يدعوهم الى ذلك ايضا، ان اسرائيل لم توافق على مبادرة السالم العربية، رغم كل ما تنطوي عليه                   
وبدال من ان يتوحدوا في مواجهـة       " نسحاب الكامل السالم الكامل مقابل اال   "من تنازل عربي، فهي تطرح      

الرفض االسرائيلي لمبادرتهم انقسموا بين من يريد سحب المبادرة من التداول ومن يريد ان يعلقها ومـن               
يريد ان يبقها مطروحة على الطاولة ولكن ليس الى االبد، مثلما طرح الملك السعودي في قمة الكويـت                  

  .االخيرة
الم العربية دون االستعداد لخيار العرب، وغداة استالم رئيس اميركي جديد يعطـي             ان سحب مبادرة الس   

اشارة سلبية عن عدم استعداد العرب للسالم، ويساهم في تعميق التفرقة واالنقسام بين العرب، ويجعلهـم                
  .اكثر حرية بعقد صفقاتهم المنفردة مع اسرائيل والتطبيع معها

مبادرتهم ولكن مع تسليحها بانياب، من خالل االسـتعداد للخيـارات   ان االجدى ان يستمر العرب بطرح       
والبدائل االخرى، وجمع واستخدام اوراق القوة والضغظ، ووقف المفاوضات الثنائية، المباشـرة وغيـر              
المباشرة، على كل المسارات، واستدعاء السفراء العرب من تل ابيب واغالق البعثات التجاريـة لحـين                

اما االستمرار بطرحها للسنة السابعة على التوالي من جهـة، واالكتفـاء            . لى المبادرة موافقة اسرائيل ع  
باستجداء الموافقة عليها في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات على مسار انابوليس او مفاوضات غيـر                
مباشرة سورية ــ اسرائيلية بوساطة تركية من جهة اخرى فهذا يجعل مبادرة السالم غطـاء للـسعي                 

  .السرائيلي لفرض الحلول االسرائيلية على كل طرف عربي على حدةا
ان الفلسطينيين بحاجة للعرب كل العرب، مثلما هم بحاجة للعالم          : واذا عدنا الى القضية الفلسطينية، نقول     

لذلك يجب ان يـشاركوا فـي كـل مـؤتمر           . كله، حتى تجد قضيتهم حال يحقق الحد االدنى من حقوقهم         
  .ربي او اقليمي او دولي يتناول القضية الفلسطينيةواجتماع ومحفل ع

لذلك كان من الخطأ غياب الرئيس او من يمثله عن اجتماع الدوحة ،ألن هذا الغياب ترك فراغا تم ملـؤه        
فعدم المشاركة في الدوحة خطأ بالقيادة      . بشكل يزيد تفرقة الفلسطينيين ويمس بوحدانية التمثيل الفلسطيني       

  .خرى على طريق االنحياز لمحور عربي على حساب آخرالفلسطينية خطوة ا
ويأتي اجتماع وزراء خارجية العرب التسعة في االمارات ليصب في هذا االتجاه، فقمة الكويت لم تحقق                
المصالحة العربية ولكنها اعترفت بوجود المحاور العربية وجمدت االنقسام، ويجب العمل من اجل اعادة              

قوم اال على اساس دعم القضية الفلسطينية، فهي القضية القادرة اكثر مـن اي        التضامن العربي الذي لن ي    
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ان القضية الفلسطينية ليست ورقة في يد محور ضد آخر وانما هي قضية             . شيء آخر على توحيد العرب    
  .تحرر وطني بحاجة الى دعم الجميع حتى تنتصر

 ٧/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
 ر ومرجعية التحري.. منظمة التحرير .٥٦

 نبيل شبيب 
 مشروعية أدوات العمل لقضية فلسطين رهن باستخدامها للتحرير 

كل مطالبة جادة بتطوير حقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو إيجاد بديل عنها، تواجهه سلسلة من 
.. وكيل االتهامات وعلى رأسها التنكر لتاريخ المنظمة والتشكيك في الناقدين ومطالبهم" نوبات الصراخ"

، ليختلط "الصراخ" وذاك هو المطلوب من أسلوب - كما يقال في بالد الشام- " تضيع الطاسة"وسرعان ما 
الحابل بالنابل، ويتحول الكالم من الحديث عن الموضوع األصلي، إلى أخذ ورد وجدال وهجوم وتهجم 

 .  ودفاع
 منظمة التحرير ضرورة

ن التأكيد القاطع على بدهيات يجري تغييبها عبر ال بد قبل أي حديث عن منظمة التحرير الفلسطينية م
 : الجدال المصطنع

 إن حقبة حرمان شعب فلسطين في أرضه وفي الشتات، من أرضه وسيادته ودولته، تفرض في -١
نطاق الواقع العالمي الراهن، من اآلن وحتى يستعيد تراب أرضه ويعود إليها ويستعيد سيادته ويطبقها 

هذه الحقبة تفرض وجود من يمثله تمثيال مشروعا، .. وليس شبح دولة ممسوخة" ريدالتي ي"بإقامة الدولة 
 . وأداة تحقيق هذه التمثيل المشروع الضروري هي التنظيم المناسب للغرض

 إن مشروعية هذا التمثيل تتجسد في أن يمثل التنظيم المعني ثوابت شعب فلسطين وحقوقه التاريخية، -٢
من ممارسة حق تقرير مصيره بنفسه دون إمالءات خارجية وال ضغوط وأن يعمل من أجل تمكينه 

تزيف إرادته، وأن يكون وجود التنظيم قويا وفاعال، ما دام االغتصاب واالحتالل والعدوان قائما، بغض 
، ليعبر قوال وعمال باسم شعب فلسطين في أرضه وفي الشتات عن هدفه "النظر عن طول الفترة الزمنية

 . ه المشروعة، تجاه المحافل العربية واإلسالمية والدوليةالمشروع وحقوق
 ال بد أن يكون عمل التنظيم المعني منضبطا بميثاق ينطلق من الحقوق األصيلة والثوابت، وأن يكون -٣

في آلياته ما يمنع االنحراف عنها، وما يمنع استخدامه بما يتناقض مع إرادة المرجعية الشعبية التي يستند 
در عنها، وما يمنع خروجه على ما يثبته حق تقرير المصير، وهو غير قابل لالنتقاص وال إليها ويص

 . االختزال وال تكون ممارسته صحيحة قويمة إال بعد تحرير األرض وعودتها لشعبها وعودته إليها
ذاك هو األصل الذي يفترض أن يجمع شعب فلسطين في أرضه وفي الشتات، وأن يوجد أرضية 

جهات العديدة التي باتت تتحدث باسم الشعب، وتتحرك باسم الشعب، ومنها من يثبت فعال على مشتركة لل
حقوقه األصيلة وثوابته، ومنها من ينحرف عنها، سيان هل يأتي االنحراف نتيجة استعجال النتائج، أو 

 .اإلعياء على طريق تحقيقها، أو التخلي عنها بسبب مطامع ومكاسب وقتية، أو ألي سبب آخر
 ومنظمة .. منظمة

 : كما ينبغي التأكيد
م تشكلت على هذه األسس إلى حد بعيد، ومن ١٩٦٤ إن منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكلت عام -١

 . يراجع ميثاقها األول يجد نصوصا مستمدة من تلك األسس
 م؟ ١٩٦٤ إن منظمة التحرير الفلسطينية في وضعها الحاضر ليست تلك التي تشكلت عام -٢
إلى وجود منظمات وأفراد " فقط" إن اختالف المنظمة اليوم عما كانت عليه عند تأسيسها ال يعود -٣

 . يفترض وفق قواعد تشكيل المنظمة أن يكونوا فيها، فال تجد المشكلة حال بمجرد انضمامهم إليها
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 استشهاد فريق،  األهم من هذا النقص هو االنحراف بالمنظمة من خالل عدد محدود من األفراد بعد-٤
وموت فريق، وتغييب فريق، وعبر االمتناع عن تطبيق األنظمة المقررة إلدارة المنظمة وفعالية 
أجهزتها، لمنع االنحرافات، ومن ذلك تمرير قرارات باطلة بنص ميثاقها، وبالتالي إلغاء الجزء األهم من 

 . مواده
" أداة"مة، وهو الهدف الذي تعتبر المنظمة  إن ما ألغي من الميثاق هو جوهر مسوغات وجود المنظ-٥

 . لتحقيقه
 األصل أن تكون المواد التي ألغيت، دائمة، غير قابلة لإللغاء وال التعديل، على غرار ما تصنع دول -٦
عندما تثبت نهج الديمقراطية وحقوق اإلنسان األساسية، في مواد ال تملك غالبية وال أقلية في " ديمقراطية"

ما يقوم عليه وجود الدولة، وشبيه ذلك " اآلباء الدستوريين"ي منتخب أن تمسها، فهي بنظر أي مجلس نياب
وهي التي حذفت من (المواد األساسية المتعلقة بالوطن التاريخي وتحريره عبر المقاومة المشروعة 

 .  ، فهي بمثابة ما تقوم عليه المنظمة من األساس)الميثاق
 مغالطات االنحراف 

المضادة من جانب المسيطرين على منظمة التحرير " النارية"ورة قاطعة أن الحملة لهذا نجد بص
 الفلسطينية في الوقت الحاضر، أي بعد تفريغها من مضمون وجودها المشروع الضروري الفعال، ضد

دفاعية عن مواقع " نارية"من دعا إلى تشكيل مرجعية جديدة جامعة لشعب فلسطين، إنما هي حملة 
 . لها" المرجعية"وهو .. وليس عن المنظمة نفسها وال عن شعب فلسطينسيطرتهم، 

إن الدفاع عن موقع السيطرة المحضة على أداة تنظيمية وضعت صالحيتها للتحرير في األغالل، كي 
تكون قابلة لالستغالل من أجل ما يراه المسيطرون عليها فحسب، هو ما يجعل المدافعين عنها يتعمدون 

، والنتيجة على ألسنتهم عبارة عن مغالطات كبرى، منها على سبيل المثال دون "ل بالنابلخلط الحاب"
 : الحصر

ال أحد ينتقد أو يرفض منظمة التحرير الفلسطينية كما تشكلت في األساس وحسب : المغالطة األولى
خ النضال وتاريخ فالرد على الناقدين والرافضين أنهم يتنكرون لتاريخ المنظمة وتاري.. ميثاقها األصلي

 . القضية، مجرد مغالطة كبرى ال قيمة لها على أرض الواقع
النقد والرفض والدعوة إلى مرجعية جديدة، موقف موجه ضد االنحراف الذي سيطر : المغالطة الثانية

بمعنى الكلمة، فهو في حصيلته موقف " انقالبية واستبدادية"على منظمة التحرير الفلسطينية، بأساليب 
فاع عن المنظمة بميثاقها األصيل ونشأتها األولى، وهو الموقف البناء الهادف إلى تجديدها وإحيائها الد

" النارية"من يشن الحملة : وبالمقابل. بإنقاذها من االنحراف، أما التسمية بعد ذلك فتصبح تحصيل حاصل
لمنظمة، ويدافع عن على أصحاب ذلك الموقف، إنما يدافع بذلك عن انحرافه بالمنظمة وليس عن ا

 . حرصه على بقائها أداة لتنفيذ أغراضه وليس على الدور األصيل لها أداة لتحقيق إرادة شعب فلسطين
إن المنظمة أداة لهدف، ليس لها صفة التقديس، وال يعطيها صفةَ التقديس التشبثُ : المغالطة الثالثة

" تقديس شيء"والتي إن كان ينبغي ) يثاقهاالتي حذفت من م(بانحرافها عن الثوابت واألهداف األصيلة 
فهي التي تستحق ذلك، فحذفها هو الجدير باإلدانة، وهو الذي يفرض فرضا إعادة المنظمة إلى الطريق 

 . بديلة الستئناف الطريق الصحيح" أداة"الصحيح أو إيجاد 
عة بديال عنها أو إلى إن من يطالب بتجديد المنظمة، أو يطالب بإيجاد مرجعية جام: المغالطة الرابعة

جانبها هو طرف أساسي موجود في ساحة القضية، وهو الذي يعمل من أجل تحرير فلسطين وشعبها 
بالمقاومة المشروعة دوليا ضد االغتصاب واالحتالل والعدوان، أي هو الذي يعمل لتنفيذ األهداف التي 

 سواء استخرجنا الدليل على ذلك قامت من أجلها المنظمة في األصل، وهو الذي يحتضنه شعب فلسطين،
الذي كان االنتخاب الوحيد في (من التالحم الشعبي مع المقاومة أو استخرجناه من صناديق االنتخاب 

وما ) تاريخ القضية من حيث درجة النزاهة والحرية فيه وإن كان لجزء من الشعب على جزء من أرضه
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 وسواها، فإن رفض مطالب التجديد أو إيجاد البديل، دام الشعب هو المرجعية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 . هو رفض االحتكام إلى إرادة الشعب نفسه

، إنما الطرف المعادي هو "طرفا معاديا لشعب فلسطين"ليس أصحاب هذا الموقف : المغالطة الخامسة
سطين وأرضها، لشعب فل" العدو"العدو اإلسرائيلي المحلي، والعدو الدولي الداعم له، وال يخفى أن هذا 

بات يحتضن المنظمة بوضعها الحالي، أي يحتضن واقع االنحراف الذي انزلقت إليه بأساليب انقالبية 
دفاعا عن السيطرة عليها بأوضاع االنحراف القائمة، إنما هي " النارية"استبدادية، ومن هنا فإن الحملة 

البراعة في المتاجرة بعناوين حملة تصب في خدمة العدو أوال وأخيرا، مهما بلغت صياغتها من 
 . والتاريخ المجيد.. والمصلحة.. المصالحة

هذه المغالطات وسواها كانت من قبل ملحمة غزة واضحة للعيان، ليس فقط عبر المماطلة لسنوات عديدة 
تشكيلة المنظمة فحسب، وعبر رفض العودة بها إلى المكانة األصيلة التي نشأت عليها " إصالح"في 

بسببها، بعد " حدة"، بل هي مغالطات متعمدة من قبل ملحمة غزة، وازدادت "المقاومة للتحرير"ومحورها 
أن انكشف على أرض الواقع بشكل لم يعد قابال للتمويه والمماطلة، أن شعب فلسطين بتضحياته ومقاومته 

طرة على منظمة والتأييد الجماهيري له على المستوى العربي واإلسالمي والدولي في واد والفئة المسي
 .  التحرير الفلسطينية بعد تشويه مسيرتها في واد آخر

 .. ألي منظمة؟.. الوالء
لقد كان منتظرا بعد انكشاف األوضاع عبر ملحمة غزة أكثر مما كانت مكشوفة من قبل، ربط المصالحة 

فلسطينية، ليكون بشرط إعالن الوالء المطلق الواضح لمنظمة التحرير ال" فجأة"الفلسطينية - الفلسطينية
 . ذلك عقبة كأداء في وجه المصالحة نفسها

لشعب فلسطين وارضها ولتحريره وتحريرها، وكل والء آخر هو فرع من .. الوالء مفروض مطلوب
 : من السؤال" الوالء للمنظمة"أصل، ولهذا ال بد في مسألة 
 .. ألي منظمة يكون الوالء؟

أم هو لما أصبحت عليه عبر االنحراف االنقالبي بها .. كلتهل هو لمنظمة التحرير الفلسطينية كما تش
 .. وعليها؟

حتى يتم .. هل هو لمنظمة خاضعة إلرادة شعب يريد المقاومة ضد االغتصاب واالحتالل والعدوان
وفوق كل .. وتنازل.. التحرير، أم هو لمنظمة أصبح عنوانها يوضع زورا واستغالال فوق كل تراجع

 .. وقضيته وحقوقه وأهدافه األصيلة؟تسليم بثوابت الشعب 
أم هو للمنظمة التي يراد أن .. هل هو للمنظمة التي أوجدت لتكون أداة مرحلية للمقاومة حتى التحرير

تُستخدم دون توكيل شعبي مشروع، أي دون االستناد إلى المرجعية الوحيدة المشروعة، وهي شعب 
آلية " مجرد هيكل تنظيمي منحرف يوفّر - الشعبرغم إرادة- فلسطين في أرضه وفي الشتات، فأصبحت 

لبقاء ) ظاهريا(على مزيد من الوثائق الباطلة، التي تُعقد وتوقع لتزييف مشروعية ما " ختم وتوقيع
 .. االغتصاب، وتبرئة االحتالل، وترسيخ الهيمنة، وتثبيت التهويد، وتأبيد التشريد؟

أم هو ..  بالثوابت التاريخية والسياسية-شروعدون وجه حق م- هل الوالء المطلوب لمنظمة تتصرف 
لمنظمة ال تملك أصال حق التصرف بما ال تملك من ثوابت وحقوق تاريخية وسياسية، بل المفروض بها 

 .. أن تنطلق منها دون تزييف، وأن تستمد منها مشروعية كل خطوة تتخذها نحو األهداف األصيلة؟
ء المنحرف لمنظمة منحرفة، فستسلك بذلك سبيل من انحرف إذا قبلت فصائل المقاومة بمثل ذلك الوال

 . بالمنظمة من قبل، وتسقط معه
لقضية فلسطين " والقانوني الدولي.. واإلنساني.. واإلسالمي.. والعربي.. الوطني"إن معيار صدق العمل 

 ال المزيفة، ومعيار مصداقية من يعمل، هو التمسك بالثوابت والحقوق التاريخية ال المختزلة، األصيلة
فمن يتشبث بها يمثل القضية وشعبها، وله مشروعية هذا التمثيل، عبر منظمة أو دون منظمة، أما 
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المنظمات واألجهزة والهيئات وغيرها فجميعها أدوات، ال تعطي ألحد مشروعية أن يصنع ما يشاء، بل 
- في تقرير مصيره، وحقه تكتسب المشروعية من إرادة الشعب، وممن يمثل إرادة الشعب وحقه الثابت

 في المقاومة إلى أن يتمكن من ممارسة حقه -ما دام يواجه االغتصاب واالحتالل والعدوان والتشريد
 . الثابت في تقرير مصيره

هذا ما ينبغي أن يعلمه وأن يلتزم به على السواء كل من أراد التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد 
 .ق من منظمة بديلة إذا استحال اإلصالحإصالحها أو من أراد االنطال

٦/٢/٢٠٠٩ 
  
  ودعوته الى اعادة احتالل غزة" عودة كابوس نتنياهو" .٥٧

  "ندبندنتاإل" -  يوهان هاري
 مثل الهجـوم علـى      – والدموية   –توشك اسرائيل على ارتكاب اساءة تقدير بنفس المقدار من الكارثية           "

انـه  . تنتخب بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء مرة اخرى      وخالل بضعة ايام، يبدو من الممكن انها س       . غزة
سـينمي  "انه رجل يقوم انه . حكومتها المنتخبة" لتصفية"رجل يدعو الى اعادة ااحتالل قطاع غزة بالعنف        

حول القـدس او هـضبة      " ابدا"انه رجل يقول انه لن يتفاوض       . مستوطنات الضفة الغربية  " بشكل طبيعي 
  .  الموارد المائية في الضفة الغربيةالجوالن او السيطرة على

تهديد وجودي وكـابوس عالقـات      "انه رجل يقول ان اقامة دولة فلسطينية ستترك اسرائيل في مواجهة            
انه رجل قالت أرملة اسحق رابين انه ساعد في ايجاد مناخ           ". ١٩٣٨عامة يذكّر بتشيكوسلوفاكيا في العام      

كـانوا اليمـين    " الرصاص المسكوب "يدون السياسيون من عملية     والمستف. الكراهية الذي ادى الى اغتياله    
الـذي يتزعمـه نتانيـاهو وحتـى        " ليكود"وقد ارتفعت ارقام االستطالعات لحزب      . االسرائيلي المتشدد 

 يوما لغزة   ٢٣وهم يقولون ان المشكلة الوحيدة في القصف الذي استمر          . ألفيغدور ليبرمان األكثر تطرفا   
 هو انه لم يذهب بعيدا بمـا        –" حماس"اطفال وزاد بشكل هائل من التأييد لحركة         ٤١٠ وادى الى مقتل     –

  . وأن يسأل كيف تم ذلك–والعالم بحاجة الى ان ينظر بشكل عاجل الى هؤالء األفراد . يكفي
وهو عالم مرموق لتاريخ العصور الوسطى يـؤمن ان       . ان المفتاح لفهم نتانياهو يكمن في والده، بنتسيون       

وعنـدما وصـل الـى      . وبوء بشكل ابدي بعداء للسامية وميل لالبادة الجماعية يتعذر استئصاله         العالم م 
وان علـيهم   . فلسطين في زمن االنتداب البريطاني، اعلن ان غالبية اليهود هناك كانوا سـذجا ومثـاليين              

 يمينا الى مـا   بالسيطرة على الضفة الغربية واالمتداد   –االستيالء فورا على كل ارض اسرائيل التوراتية        
وقال انه ال ينبغي ان يكون هناك اي تنازل على االطالق مع العرب، الذين يفهمـون                . هو االردن اليوم  

". فاشـي "والرجل الذي يعتبره مرشده، آبا اخيمئير، كان قد وصف نفـسهمتفاخراً بأنـه              . فقط لغة القوة  
ويمكنه فقط  . ينيين بالتعامل مع النازيين   واليوم، فان نجل بنتسيون يقارن بشكل روتيني التعامل مع الفلسط         

وهو يـصر علـى ان      . ان يفهم غضبهم على انه عودة لظهور الكراهية األوروبية غير العقالنية والقاتلة           
وبناء على ذلك، يتفّه نتانياهو كل      .  ميالدية ٦٣٦عام  " سرقوها"ليس لهم اي حق في تقاسم األرض ألنهم         

ف ردة فعل نتانياهو على قرار اسحق رابين توقيع اتفاقيات اوسـلو       وتكش. مبادرة سالم تعرضها اسرائيل   
بالدم "و" رابين نازي "وتحدث بحرارة امام حشود هتفت      . الخفيفة والمعتدلة عن عمق معارضته للتسويات     

ـ    ". والنار، سينتهي رابين   ، قبل وقت قصير من تعرض رابـين        "الخائن"ووصف رئيس الوزراء السابق ب
  .صولي يهودي يوافقه الرأيلالغتيال على يد ا

 هـو   – ومن المرجح ان يكون شريك نتانياهو االئتالفـي          –الشخص اآلخر الذي تقدم في االستطالعات       
افيغدور ليبرمان، وهو روسي كان في الماضي حارساً لملهى ليلي، يقـول ان النمـوذج للتعامـل مـع                   

 الذي ادى الى مقتل ثلـث عـدد         ١٩٩٠الفلسطينيين يجب ان يكون قصف فالديمير بوتين للشيشان عام          
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وهو يريد تجريم االحزاب السياسية التي ينتخبها العرب في اسرائيل، ويؤكد وجـوب             . السكان االجمالي 
  ".مثل حماس" التعامل معهم 

" كاديمـا "فحزبا  . ولعل األكثر اثارة لالكتئاب من صعودهم هو شكل الرد المسطح من االحزاب االخرى            
 تـسيبي   -ان بقوة عن حصار غزة وقصفها، ألسباب ليس اقلها ان زعيمي الحزبين           كالهما يدافع " العمل"و

وحتى باراك التقط هذه المقارنة المتعلقة ببـوتين وبـدأ          .  قادا الهجوم في الحكومة    -ليفني وايهود باراك    
" يرتسم"أما األحزاب الشجاعة المؤيدة للسالم مثل       . يقتبس اقوال قيصرروسيا الجديد موحياً باتفاقه معها      

  .فقد وضعت على هامش النقاش
كيف حدث هذا؟ من الضروري تذكر ان االسرائيليين لم ينته بهم المطاف في الـشرق األوسـط بـسبب     

انهم هناك ألنهم فروا من كراهية      . رغبة شريرة في االستعمار والقتل، مثلما يدعي بعض األشخاص حاليا         
 ولكن اذا   -ذا ال يبرر جريمة واحدة ضد اي فلسطيني       ان ه . لليهود تنطوي على رغبة في ابادتهم جماعياً      

  .نسينا ذلك، والصدمة الهائلة التي تكمن وراءه، فلن نستطيع ان نفهم ما الذي يحدث اآلن
خالل االشهر القليلة الماضية اجدني اكرر العودة الى مقال متميز كتبـه الروائـي االسـرائيلي العظـيم             

  .١٩٨٢عاموس عوز في العام 
مخاطبـا  (رئيس الوزراء الليكودي مناحيم بيغن القيادة الفلسطينية بأدولف هتلر، فكتب عـوز             يومها شبه   

اننـي،  . انك تظهر حاجة ملحة العادة احياء هتلر كي تتمكن من القيام بقتله في شـكل يـومي                ): "بيغن
لسم الجـرح   ولكن هذا لن يب   . كالكثير من اليهود، اشعر باالسف لعدم تمكني من قتل هتلر بيدي األعزلتين           

ان عشرات االالف من القتلى العرب لن يتمكنوا مـن شـفاء ذلـك              . المفتوح، ال االن وال في اي وقت      
وذلك، يا سيد مناحيم بيغن ألن ادولف هتلر قد مات، وال يختبىء فـي النبطيـة، او صـيدا، او                    . الجرح
  ".فهو ميت واحرق حتى تحول رماداً. بيروت

من مجموعة من النـاجين والالجئـين نـصف الهـستيريين،           " عوز   المجتمع االسرائيلي يتألف، بحسب   
 عام، والتي تتألف من تكلفة الدم ومن محاكم التفتيش ومـن اوشـفيتز              ٢٠٠٠فالصدمة التي يبلغ عمرها     

وكليمنو وارخبيل الغوالغ انتجت رؤية مشوهة، ما يجعل اية صرخة الم موجهة الى اسرائيل تبدو وكأنها                
  ".نورمبيرغبدايات أصوات جماهير 

 وهو حزب اسالمي اعارضه بشدة      -" حماس"ان حتى معظم    . هذا يعني ان اسرائيل تفوت فرصا للسالم      
وهذا ليس رأيي الشخصي، هـذا رأي       . ١٩٦٧ يوافق على وقف طويل الطالق النار على حدود العام           -

ـ  ". شين بيت "يوفال ديسكين، الرئيس الحالي لجهاز األمن الداخلي االسرائيلي          ام بـابالغ الحكومـة     اذ ق
ستجدد وقف اطالق النار ان انهت اسرائيل حـصار القطـاع،           " حماس"االسرائيلية قبيل قصف غزة، ان      

بالقصف، ومات هذا   ) االسرائيليون(عوضا عن ذلك قاموا     . واعلنت وقفاً الطالق النار في الضفة الغربية      
  .العرض

ان تعتمد طريقا اخر يقودها بعيدا عـن  " "حماس "افريم هاليفي ان على" موساد"ويقول الرئيس السابق لـ     
ان من شأن ذلك ان يؤدي الى انحسار        . ان بدأت اسرائيل الير على درب الحلوا الوسط       " اهدافها االصلية 

  .التأييد للرافضين امثال اسامة بن الدن ومحمود احمدي نجاد، وسيجعل من االسهل بناء تحالفات دولية
 يبدون مصممين على اختيار الطريق      - الذين ال يزالون اسرى لتاريخهم       -ن  ولكن الكثير من االسرائيليي   

لـيس   .طريق نتنياهو وليبرمان الذي يدوس بحذاء اقصاء ال نهاية له على رقاب الفلـسطينيين    : المعاكس
  .من الضروري ان تكون األمور على ما هي عليه

 هتلر ال يختبىء في مدينة غـزة،        ادولف: كل ما نستطيع قوله لهم، مع عاموس عوز، وفي شكل عاجل          
  ".ادولف هتلر قد مات... وال في بيت حانون، وال في الخليل

  ٧/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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  ٧/٢/٢٠٠٩الخليج،   


