
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اليوم من يقبل بدولة فلسطينيةإسرائيلال يوجد في : فياض
  ال نطالب حماس باالعتراف بإسرائيل : عباس من أنقرة

  يراً في األمة وجنّدت الماليين لصف المقاومةمعركة الفرقان أحدثت تغي": أبو عبيدة"
   خالل العدوان على غزة بخرق القانون الدولي"إسرائيل"كية تتهم يلجنة أمر

توقعات بقرب التوصل التفاق
تهدئة في غزة وصفقة لتبادل 

  األسرى
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    :السلطة
 ٥  حماس حولت المستشفيات في غزة إلى مراكز اعتقال وتحقيق : السلطة .٢
 ٥  ال نطالب حماس باالعتراف بإسرائيل : عباس من أنقرة .٣
 ٦   اليوم من يقبل بدولة فلسطينيةإسرائيلال يوجد في : فياض .٤
 ٦   من غزة"العربية"طرد مراسل وزارة الداخلية ت .٥
 ٧   غزة وسنعرض الخطة على المانحين في مؤتمر القاهرةإعماري إعادة شرعنا ف: فياض .٦

    
    :المقاومة

 ٧  حماس تطلع مستشاري أردوغان على موقفها قبل لقائه عباس: مصادر فلسطينية .٧
 ٧  يب جهود الحوارتخرو بمواصلة االعتقاالت السلطة في رام اهللاحماس تتهم  .٨
 ٨  معركة الفرقان أحدثت تغييراً في األمة وجنّدت الماليين لصف المقاومة": أبو عبيدة" .٩
 ٨  موحدةة مقاومةبه تشكيل جلقبولمهنا يدعو حماس رباح  .١٠
 ٩ ضغط على االحتالللة الوساطة في الملف الفلسطيني ضروري لتوسيع مظل: المصريمشير  .١١
 ٩  الشهر المقبل عقد مؤتمر حركة فتحرجحمصادر فلسطينية ت .١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  رب على أطروحات السالم والحةتنافس انتخابي بين أقطاب السياسة اإلسرائيلي .١٣
١٠   عن شاليطلإلفراج تسعى لخطوات أسرع "إسرائيل" أنباراك يشدد على  .١٤
١١  موجة لمعاداة السامية منذ عشرات السنين أسوأ أثارتحرب غزة : زعيم يهودي .١٥
    

    :األرض، الشعب
١١  "األقصى"قامة صلوات من بعد في  إلينوون تثبيت كاميرايهود متشددون  .١٦
١١  مؤسسة األقصى تكشف عن قيام االحتالل بحفر نفق جديد جنوب المسجد األقصى .١٧
١١   اإلسرائيليمرض جلدي غريب يتفشى بين أسرى فلسطينيين في سجن ريمون .١٨
١٢  هدم عشرات المنازل ومضارب بدو في الضفة إلطالق مشروع استيطاني في محيط القدس .١٩
١٢   غارة إسرائيلية على الشريط الحدودي في رفح١٥ .٢٠
١٢   الغربية المحسوسة في الضفة التنقلارتفاع عدد معيقات شهد ٢٠٠٨عام  :تقرير .٢١
١٣  لالستجمام إثر العدوان اإلسرائيليسبعون طفالً من غزة الى بولندا .٢٢
   

   :اقتصاد
١٣ ل صرف رواتب الموظفينيجحكومة فياض تأ  يرفض قرارزكارنة .٢٣
   

   :رياضة
 ١٣  كويت قائمة الممنوعين من دخول الجبريل الرجوب على .٢٤
   

   :عربي، إسالمي
١٣  غول وأردوغان يشددان على المصالحة الفلسطينية .٢٥
١٤  مصر ترفض المشاركة في أية ترتيبات دولية حول منع التهريب إلى غزة .٢٦
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١٤ مؤتمر إلعمار غزةدعوة قطر لرة تستغرب القاه .٢٧
   

   :دولي
١٤  حان الوقت لقيام الدولتين وانهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي: بايدن .٢٨
١٤   خالل العدوان على غزة بخرق القانون الدولي"إسرائيل"كية تتهم يلجنة أمر .٢٩
١٥   للمساهمة في إعمار غزة"إسرائيل"وزير بريطاني يدعو  .٣٠
١٥  للخروج من أزمة العدوان على غزةفي ندائها العاجل  إزالة الركام تدرجاالمم المتحدة .٣١

   
    :تقارير
١٥   نائبا١٢٠ مليون ناخب الختيار ٥,٢: االنتخابات اإلسرائيلية في سطور .٣٢
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  نعوم تشومسكي... أوباما وقضية فلسطين .٣٣
٢١  أسعد عبد الرحمن. د... آفاق االنقالب القادم: المشهد السياسي اإلسرائيلي .٣٤
٢٣  ياسر الزعاترة... !!عاً كي تنجح السيدة ليفنيوقعوا سري .٣٥
٢٤  خالد الحروب ... مع إسرائيل" سد الذرائع"الفلسطينيون وسياسة  .٣٦
    

    :كاريكاتير
***  

  
  توقعات بقرب التوصل التفاق تهدئة في غزة وصفقة لتبادل األسرى .١

أعلنت إنجاز تسعين  وزارة الخارجية المصرية، أن  القاهرة من٨/٢/٢٠٠٩مارات، الخليج، اإلذكرت 
، فيما تضاربت التصريحات المتعلقة بصفقة "إسرائيل"في المائة من اتفاق التهدئة بين حركة حماس و

  . تبادل أسرى وشيكة تشمل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت ومئات األسرى الفلسطينيين
يمكن القول إن تسعين في المائة "نه إلرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي، أمس، وقال المتحدث ا

تم التوصل إليه، وهناك عمل جاد يتم، كما أن هناك استجابة من الجانبين للطرح، ولكن هناك بعض 
  ."االمالحظات التي ينبغي التفاهم حوله

لتي أجراها في دمشق، أمس، وفد تركي إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أن المباحثات ا
مع مسؤولين من حركة حماس بهدف اإلفراج عن شاليت كانت مثمرة وناجحة، وستحسم هذه القضية في 

  .القاهرة، اليوم األحد، خالل المباحثات
سامة المزيني أثنين، لكن وتوقعت المصادر أن تتم صفقة مبادلة شاليت بمئات من األسرى ليل اإل

ونقلت صحيفة . بير في الحركة والقريب من مفاوضات شاليت نفى أي تقدم في هذه القضيةالمسؤول الك
 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين لم تفصح عنهم قولهم إنه تم تحقيق تقدم مهم في محادثات "هآرتس"

  .التهدئة، لكن المزيني عزا هذه التصريحات لدوافع انتخابية
، إن جيهان الحسيني وفتحي صباح والقاهرة، غزةمراسليها في نقالً عن  ٨/٢/٢٠٠٩الحياة، وقالت 

طالق الجندي إ وصفقة لمبادلة أكثر من ألف أسير فلسطيني في مقابل "سرائيلإ"اتفاق التهدئة المتوقعة مع 
نجاز، في وقت توجه وفد قيادي رفيع  قريبين، على ما يبدو، من اإلابات سرائيلي األسير غلعاد شاليتاإل

  . برئاسة الدكتور محمود الزهار،لى القاهرة أمسإحماس من قطاع غزة من حركة 
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 عن ،سرائيلية على القطاع اإل"الرصاص المصبوب" في أول ظهور علني له منذ عملية ،وأعرب الزهار
 للمضي قدماً في اتفاق "جابات دقيقةإ" "سرائيلإ"أمله في أن يكون المسؤولون المصريون تلقوا من 

لى إن نكون وصلنا أنتمنى ": لى مصرإ الفضائية أثناء توجهه "قصىاأل"ي حديث لقناة وقال ف. التهدئة
ذا تمت تلبية إسابقاً، وبعدها بالتأكيد ) وجهناها(سئلة أعلى ) سرائيلإمن (جابات دقيقة إو أطرح دقيق، 

  ."حاجاتنا، لن نتردد في أن نمضي في هذا الموضوع في الوقت المناسب
: وقال. "تهدئة مطلب فلسطيني تُجمع عليه جميع الفصائل لحماية منجزات شعبناال"وأضاف الزهار أن 

ونسعى الى إنهاء الحال الضبابية، وال بد من انهائها لمصلحة ) الفصائل(الوفد يحمل موقف الجميع "
الشعب الفلسطيني، وال بد من وقف العدوان ورفع الحصار وإعطاء فرصة لمن دمر منزله أو بنيته 

لى احتمال القبول بالتهدئة تمهيداً إشارة إ، في " سواء كانت مؤسسات تربوية أو مستشفياتالتحتية،
لى إورفض الزهار التعليق على األنباء التي تحدثت عن قرب التوصل . عمارعادة اإلإالنطالق عملية 
  . بوساطة تركية وقطرية"إسرائيل"سرى بين حماس وصفقة تبادل لأل

يادات حماس نزار عوض اهللا، والنائب الدكتور صالح البردويل، والناطق ويرافق الزهار أحد كبار ق
وقال البردويل إن محادثات التهدئة مستمرة، معرباً عن أمله بأن . باسم الحكومة المقالة طاهر النونو

 للشعب الفلسطيني يرفع الحصار "اتفاق مشرف"لى إوتوقع في تصريح التوصل . تسودها أجواء إيجابية
  .عدوان ويفتح المعابر خالل األيام المقبلةويوقف ال
لتنفيذ (الضمانات "لى أن أسئلة حماس تتركز على إ الناطق باسم حماس فوزي برهوم أشاربدوره، 
وجدد موقف الحركة من عدم ممانعتها لوجود المراقبين . "دارة معبر رفح وفتحهإوكيفية ) االتفاق

  .وروبيين في المعبراأل
وقال القيادي . سبوعلى اتفاق للتهدئة قبل نهاية األإسالمي التوصل ة الجهاد اإلمن جهتها، توقعت حرك

رد الحركة واضح ولم يتغير، وهي مع تهدئة تلبي المصالح الفلسطينية "في الحركة خضر حبيب إن 
وأضاف أن موضوع الضمانات وعدم . "العليا من فتح للمعابر ورفع للحصار ووقف كامل للعدوان

ن ألى إوأشار  .لى اتفاق تهدئةإن يعيق التوصل أ في المئة من السلع يمكن ٢٠ل نحو السماح بإدخا
ساسية عن غزة، وبالتالي ال يصبح هناك معنى لالتفاق وتصبح أنها حرة في منع مواد أاسرائيل ترى 
تسعى للحصول على ضمانات وتهدئة من دون هذه النسبة بالكامل ورفع "ن الحركة إوقال . التهدئة هشة

  ."سبوعذا ما توصلنا لذلك فإنني أتوقع تهدئة نهاية األإالحصار نهائياً، و
 أن المسؤولين المصريين لم يجتمعوا مع الوفد "الحياة" كشف مصدر مصري موثوق به لـ،وفي القاهرة

ذ من المفترض أن يكون الوفد غادر القاهرة أمس إلى دمشق إالذي يضم القيادي صالح البردويل، 
  . رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل وقيادات الحركةلالجتماع مع

ورجح المصدر أن يعود الزهار إلى القاهرة اليوم مصطحباً وفداً يضم قيادات الحركة في الخارج 
لالجتماع غداً مع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان وإلعالن اتفاق التهدئة بشكل 

  .رسمي
 اتفاق التهدئة والمصالحة الفلسطينية، معتبراً أن التهدئة خطوة ضرورية "حماس"عقد وربط المصدر بين 

عقب إعالن التهدئة ستتحرك على المسارين معاً، اإلعمار والدعوة "ن مصر إللمصالحة واإلعمار، وقال 
اب ، موضحاً أنه ال يمكن البدء في إعمار غزة في غي" الجاري٢٢الى الحوار الوطني الفلسطيني في 

  .اتفاق للتهدئة
وعلى صعيد تشغيل معبر رفح، قال إن األمر واضح لقيادات حماس في أن تشغيل معبر رفح مرتبط 

 هي اآللية التي يجري العمل على تنفيذها، موضحاً "المبادرة المصرية"وجدد التأكيد على أن . بالمصالحة
  .أن الخطوات والبنود متتالية
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ن المحادثات المصرية مع الجانب اإلسرائيلي كانت مرنة، وأن  في الوقت نفسه عن أ المصدركشفو
وقال إن المسؤول اإلسرائيلي عاموس غلعاد أبدى مرونة في . ذلك سينعكس إيجابياً على اتفاق التهدئة

كد أن التهدئة التي يتوقع إعالنها في حال اتخذت حماس موقفاً إيجابياً، أو. دخول السلع والبضائع
لتهدئة السابق، موضحاً أن مصر تعمل كشريك للفلسطينيين وليس وسيطاً، وتسعى ستختلف عن اتفاق ا

  .إلى الحصول على ضمانات لتمنحها الى الفلسطينيين
، وأضاف أن وفـد     "في التهدئة الحالية آلية متابعة لضمان الحفاظ على االتفاق وتحسباً من انهياره           ": وقال

بة إلى التهدئة، لكن كانت لديه أسئلة واستفسارات، مثل         حماس لم يتحفظ عن المقترحات المطروحة بالنس      
ـ   أكـدت أنهـا   "إسـرائيل " بإدخالها من السلع، موضحاً أن  "إسرائيل" في المئة التي لن تسمح       ٢٠نسبة ال

ستسمح بعبور كل المواد الغذائية والحديد واألسمنت، لكنها ستمنع عبور المواد التي لها استخدام ثنـائي                
  .في تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة، مثل مواسير األلومنيومويمكن أن تستخدم 
 وافقت على صفقة لتبادل نحو "سرائيلإ" أن "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـوفي الوقت نفسه، 

ورجحت أن تشمل الصفقة . طالق شاليتإلف من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل في مقابل أ
 أمضوا سنوات طويلة في األسر أو كانوا محكومين عشرات السنين، وممن قتلوا  أسيراً ممن٢٥طالق إ

  .لى النساء واألطفال والوزراء والنواب األسرىإضافة إسرائيليين، إيهوداً أو جنوداً 
 األسرى، من بينهم األمين العام للجبهة "كبار"وقالت إن حماس تصر على أن تشمل الصفقة ثمانية من 

وأضافت أن . فلسطين أحمد سعدات، والقيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثيالشعبية لتحرير 
وأكدت أن . طالق سعداتإطالق البرغوثي، لكنها لم توافق حتى اآلن على إ وافقت على "سرائيلإ"

برام اتفاق للتهدئة وصفقة إلى إ يسعى "العمل" و"كديما"سرائيلي المؤلف من حزبي االئتالف الحكومي اإل
ثاء المقبل، كي يساعد ذلك الحزبين في الفوز في االنتخابات، ومنع تكتل ليكود ليت قبل االنتخابات الثالشا

  .بزعامة بنيامين نتانياهو من الفوز فيها
  
  حماس حولت المستشفيات في غزة إلى مراكز اعتقال وتحقيق : السلطة .٢

التابعة للحكومة المقالة في غـزة بتحويـل        األجهزة األمنية    في رام اهللا     اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية     
  . المستشفيات إلى مراكز اعتقال وتحقيق، وطرد الطواقم الطبية

 المقالة تسيطر على مستشفى الشفاء تحديدا في مراكز األمير نايف لألورام ومبنـى              األجهزةوذكرت أن   
ديم حيث سيطرت على    المراجعات التخصصية الجديد، إضافة إلى الجزء العلوي من مستشفى النصر الق          

 غرفة منه، ومستشفى النصر الجديد حيث سيطرت على الطابق األرضي منه بشكل كامل،              ١٥أكثر من   
  . وكذلك مستشفى األمراض النفسية والتي حولته إلى مركز للتحقيق والتعذيب، حسب بيان الوزارة

 ٨/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
  ف بإسرائيل ال نطالب حماس باالعترا:  أنقرةمنعباس  .٣

أمس، في اليوم الثاني لزيارته إلى أنقرة خالل مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي              محمود عباس   شدد  
على ضرورة إجراء مصالحة وطنية وتشكيل حكومة توافق وطنـي تعتـرف بقـرارات               عبد اهللا غول،  

يد من حمـاس أن تعتـرف       ال نر "وقال. الشرعية الدولية، والتي تعتبر جواز سفرها لالنفتاح على العالم        
بالشرعية الدولية وال بإسرائيل ولكننا نريد من حكومة التوافق أن تعترف بالشرعية الدولية حتى يرفـع                

  . "الحصار عن شعبنا بال عودة
 إليهـا حالة الالسلم والالحرب وال يرِد العـودة        ( ان الشعب الفلسطيني جرب ثالثة خيارات وهي      "وقال  

ولم يأت إال بالويالت عليه، وبعد ذلك نحن نتبنى خيار السالم على أسـاس              وجرب خيار الحرب طويال     
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خيار السالم هو خيارنا    "لكنه استدرك قائالً    . "المبادر العربية التي تحظى بدعم عربي وإسالمي وأميركي       
   ."ولكن أريد أن أتساءل هل إن إسرائيل مستعدة لهذا الخيار وإذا رفضته كيف سيكون موقف العالم منها؟

نعم المنظمة تعرضت لهزات كثيرة لكنهـا       "وتطرق الرئيس عباس إلى موضوع منظمة التحرير، بالقول         
 ولديها ثغرات ال بد من سدها وهذه نتجـت مـن            اإلصالح تحتاج إلى بعض     أنهاصمدت ونحن ال ننكر     

  .  "طبيعة ظروفنا والحديث عن هدمها أمر ال نقبل به
 المنظمة عليه أن يعترف ببرنامجها وقوانينها وإذا أراد أن يغيـر             يدخل تحت مظلة   أنإن من يريد    "وقال  

كما جدد الرئيس موقفه من     . " ومن ثم يغير ان حصل على إجماع بذلك        أوالتلك البرامج فليدخل المنظمة     
نحن نؤيد المقاومة ألنها حق ألي شعب يعيش تحت االحتالل ولكن ما هو شكلها المقبول               "المقاومة وقال   
  . "من يقرر شأنها وال يجوز ان يخطف طرف بعينه قرار المقاومة دون اآلخرينوالمطلوب و

  ٨/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات،  
  
   اليوم من يقبل بدولة فلسطينيةإسرائيلال يوجد في : فياض .٤

 رئـيس   أمـس  فلسطينيين، شرح    إعالميينفي حديث مغلق مع     :  من محمد هواش والوكاالت    -رام اهللا   
 اإلسرائيلي غزة ما بعد العدوان      إلنقاذالم فياض برنامج السلطة الفلسطينية ورؤيتها       الوزراء الفلسطيني س  

 إنقـاذ  غزة من مصير عزلها عن الوالية الفلـسطينية هـو            إنقاذ إنوقال  . على القطاع الشهر الماضي   
وسـخر مـن الرهـان علـى     .  دولة فلسطينية كما يريدها الفلـسطينيون     وإقامة االحتالل   إنهاءلمشروع  

 اليوم بـين المتنافـسين فـي        إسرائيلال يوجد في    : " مشروع حل الدولتين بقوله    أصحاب من   ائيليينإسر
 الذين يتحـدثون عـن   اإلسرائيليينوجميع الزعماء . االنتخابات من يقبل بدولة فلسطينية كما نريدها نحن    

  ". لسطينية يتحدثون عن ال دولة فلسطينية تسمى دولة فإسرائيل جانب إلى دولة فلسطينية إقامة
" سالم اقتـصادي  " بنيامين نتنياهو عن     اإلسرائيلياليميني  " ليكود" رئيس تكتل    أفكار ال جديد في     أنورأى  

 أن إلى الرئيسية من يقبل بدولة فلسطينية ذات معنى، مشيراً      األحزاب وتحديدا في    إسرائيل ال يوجد في     إذ
 أو" العمـل  "أحـزاب يختلف في ذلك عن      وهو ال " من غيره،    أكثر إسرائيلنتنياهو يصرح عن مواقف       

  ". بيتناإسرائيل "أو" اكاديم"
 مشروع حل الدولتين من خالل خطة فك االرتباط بقطاع غزة عـام             بإحباط بدأت   إسرائيل أن: "وأضاف
 مبرر قوي لالستيالء على الضفة الغربية والقـدس باالسـتيطان والمـصادرة             إيجاد، ومحاولتها   ٢٠٠٥

 جدار الفصل في    إقامة من مساحة الضفة من خالل       األقل في المئة على     ١٠ت على   والتهويد، وهي استول  
 تراجع  أسباب جانب االحتالل المزمن فقد كان احد        إلى"كما انتقد بشدة  مسار أنابوليس قائالً انه           ". عمقها

  ".الفلسطينيين وتعميق انقسامهم
  ٨/٢/٢٠٠٩النهار، لبنان، 

  
   من غزة"ربيةالع"طرد مراسل  تالداخليةوزارة  .٥

 القطاع وائـل عـصام      إلى "العربية"أمرت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة موفد قناة           
 مكتب القناة في غزة وطلبوا منه حزم        إلىوقال عصام إن رجال الشرطة حضروا       . بمغادرة القطاع فوراً  

ة رافقوا سيارته حتـى معبـر رفـح    وأضاف أن رجال الشرط. أمتعته ومغادرة القطاع عبر مصر فوراً     
  .الحدودي

وقالت .  أنه لم يستجب لطلبه    إالولفت الى أن ضابطا بلباس مدني طلب منه قبل أيام قليلة المغادرة فوراً،              
 في غزة سبق أن قاموا خالل الحرب على         "حماس"القناة في خبر لها من مقرها في دبي إن مسلحين من            

 في تغطية الحرب أو ما بعـدها        "حماس"ثه تقارير ال تتماشى وسياسة      قطاع غزة بتهديده أكثر من مرة لب      
وحجم الدمار ورأي المواطنين الذين تحدثوا بحرية عما حدث، ومنح الحرية للقوى السياسية في قطـاع                
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وأضافت أن عصام أعد مجموعة من التحقيقات والتقارير التي كـشفت حقيقـة             . غزة للتعبير عن موقفها   
رته خالل الحرب لتغطية مناطق مواجهات      ية، وكان أول مراسل إعالمي يذهب بكام      الواقع في قطاع غز   

  .عسكرية
٨/٢/٢٠٠٩الحياة،   

 
   غزة وسنعرض الخطة على المانحين في مؤتمر القاهرةإعمار في إعادة شرعنا: فياض .٦

 حكومته وضعت خطة    إن أمس سالم فياض    األعمالأعلن رئيس حكومة تسيير     :  محمد يونس  -رام اهللا   
 إنوقال في لقاء مع كتاب وصحافيين في مكتبـه فـي رام اهللا              . إلعادة إعمار غزة وشرعت في تنفيذها     

حكومته ستعرض هذه الخطة وما تحقق منها، في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في القاهرة في الثاني من                 
  .للمانحين رغبات أو اقتراحات أي حكومته منفتحة على أنالشهر المقبل، معلنا في الوقت نفسه 

 عبر النظام المصرفي الفلسطيني والمؤسـسات الدوليـة،         اإلعمار إلعادة الحكومة تنفذ خطتها     أنوتابع  
.  اسر الشهداء والمؤسسات الصحية العاملة في القطـاع        إلى حولت نحو ستة ماليين دوالر       أنهاموضحا  
 المنـازل المهدمـة   أصـحاب   مليون دوالر إلعانـة ٥٠ الحكومة ستبدأ منذ اليوم بتحويل      أن إلى وأشار

وتتضمن ). يو ان دي بي    (اإلنمائي المتحدة   األمم، وذلك عبر برنامج     "إيواءخدمة  "والمتضررة تحت بند    
 بنـاء   إعـادة  اعمار شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، كما تتضمن           إعادة أيضاالخطة  

 مؤسـسة   إنوقال فيـاض    .  مليون دوالر  ٦٠٠ة   جزئيا بقيم  أوجميع المنازل والمباني التي دمرت كليا       
 ستفرغ مـن عملهـا      وأنهاتجري مسحا للمباني المهدمة والمتضررة،      " سي اتش اف  "دولية هي مؤسسة    

  .قريبا
، سيتم مباشـرة عبـر      أضرار ما لحق بها من      وإصالح بناء البيوت والمباني     إعادة أموال   أن إلى وأشار

 أكثـر  الذي قال انه سـيكون       األمرني سيقومون بإعادة بنائها،      هذه المبا  أصحاب أن إلىالبنوك، مشيرا   
  . البناء نظرا لما قد يستغرقه ذلك من وقتإعادة بتنفيذ أخرى جهة أيفاعلية من قيام 

٨/٢/٢٠٠٩الحياة،   
 

  حماس تطلع مستشاري أردوغان على موقفها قبل لقائه عباس: مصادر فلسطينية .٧
ن مبعوثين من رئيس الوزراء إ ،مسأ "الحياة" لـفي دمشق  قالت مصادر فلسطينية:، القاهرةدمشق

 ،مسأول أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق أردوغان التقوا أالتركي رجب طيب 
 وصفقة ، والمصالحة الفلسطينية،"سرائيلإ"لسماع رأي الحركة في عدد من القضايا، بينها التهدئة مع 

  .مسأردوغان مع محمود عباس أى فلسطينيين، وذلك عشية لقاء سرأتبادل الجندي غلعاد شاليت مع 
عالم عن تدخل تركي في مس صحة ما يروج عبر وسائل اإلأ في حماس في القاهرة، نفى ن مصدراًأال إ

بدت استعدادها للقيام بدور وساطة، لكن ملف شاليت ال أطراف دولية كثيرة أهناك ": ملف شاليت، وقال
  ."خرىأي جهة أ، ولم نفوض يدي المصريينأيزال في 

  ٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
 
  تخريب جهود الحوارو بمواصلة االعتقاالت السلطة في رام اهللاحماس تتهم  .٨

استمرار االعتقاالت السياسية في صفوف نشطائها ومؤيديها، على أيدي حماس  حركة وصفت: غزة
ي و اإلقصائي لها، ويكشف النقاب استمرار النهج التصفو"أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة بأنه 

  ".عن النهج التضليلي للرئيس محمود عباس وفريقه في رام اهللا في دعوتهم وحديثهم عن الحوار
إن وتيرة هذه االعتقاالت ازدادت بعد : " في تصرح مكتوبالحركةوقال فوزي برهوم، المتحدث باسم 

وا هذا العدوان وتضامنوا مع أهلهم في  وطالت معظم من جرم،الحرب الصهيونية المجرمة على غزة
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 إضافة إلى ، جديداً بعد الحرب فقطاًن معتقالً سياسيي وستاًغزة، حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين واحد
ن ألف حالة ي بحيث بلغ عدد حاالت االعتقال السياسي أكثر من اثنين وعشر،مئات المعتقلين السياسيين

  ".١٤/٦/٢٠٠٧اعتقال سياسي منذ 
إن استمرار هذه االعتقاالت تعتبر بمثابة رد مباشر من قبل عباس وفريقه على كل الجهود : "أضافو

ـًا على تضا،المبذولة باتجاه المصالحة الوطنية بما فيها الجهد المصري ل فرص نجاحها ؤ وتعمل أيض
  ".في إحداث أي لقاء بهذا الخصوص

  ٨/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  حدثت تغييراً في األمة وجنّدت الماليين لصف المقاومةمعركة الفرقان أ": أبو عبيدة" .٩

أحدثت تغييراً كبيراً في األمة " الفرقان"ن معركة إالقسام،  ، الناطق الرسمي باسم كتائب"أبو عبيدة "قال
 وشكّلت صحوة كبيرة على مستوى الوعي والتضامن غير المسبوق مع خيار ،العربية واإلسالمية
  . المقاومة والجهاد

إن هذه الحرب جنّدت الماليين الجدد ": "المركز الفلسطيني لإلعالم" في حوار خاص أجراه معه وقال
 لكنه سيحصل ،لصف المقاومة وخيارها، وأعتقد أن ذلك سيشكل بداية لتغيير كبير ربما لن يكون فورياً

مة هو الضامن  ربما على صعيد بعض األنظمة كذلك التي باتت على قناعة بأن دعم المقاو،إن شاء اهللا
  ". لحفظ ما تبقى لهم من كرامة

على أن رهان فريق سلطة رام اهللا " أبو عبيدة" شدد ،وعن موقف سلطة رام اهللا من الحرب على غزة
وفروا جهدكم وعودوا إلى حضن : "والمقاومة فشل من جديد، وخاطبهم قائالً" حماس"للقضاء على 

 وسيسجل التاريخ ،لصهيوني سيصل بكم إلى نهايتكمشعبكم، وإن استمراركم في الركب األمريكي وا
  ". تقاعسكم ولن ترحمكم األجيال القادمة

تجنيد موقف سياسي يضر بالعرب جميعاً وليس "ونبه المتحدث باسم القسام من محاولة العدو الصهيوني 
لك هذا بالمقاومة، ويضر كذلك بسيادة مصر، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع ما يسمى وقف التهريب، لذ

  ". الخطر تجاوز نطاق غزة وأتمنى أن يكون هذا الخطر عامل إيقاظ للنائمين والحالمين من حكام العرب
نحن مستعدون التفاق تهدئة يكون ثمرة للمقاومة، حيث فشلت كل ": "أبو عبيدة" قال ،وبشأن بالتهدئة

 وفك ،ح المعابر بشكل كامل فنريد أن تكون التهدئة المؤقتة مقابل فت،جهود السياسة في فك الحصار
  ".  ووقف العدوان دون خروقات،الحصار نهائياً

  ٨/٢/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  موحدةة مقاومةبه تشكيل جلقبولمهنا يدعو حماس رباح  .١٠

 رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مهنا تعامل االحتالل مع حركة حماس د ع:ألفت حداد
 وهو الخطأ الكبير في سياسة التهدئة التي أثبتت اً، مهزوماً فلسطينياًعتبارها طرفا من اًدئة نابعللقبول بته

 .األيام الماضية أنها سياسة خاطئة أضرت بشعبنا الفلسطيني وزادت من معاناته
 ، أين ومتى وكيف،ترتيب للمقاومةال تحدد ،ودعا مهنا حركة حماس للقبول بتشكيل جبهة مقاومة موحدة

 . وحتى تكون مرجعية للحفاظ عليها من حيث المبدأ،بما يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني
كما دعا سلطتي األمر الواقع في الضفة وغزة لتفعيل اللجنة المستقلة ذات المهام التنفيذية لمتابعة ملف 

اً على أن هذه  لإلفراج الفوري عن هؤالء المعتقلين، مشدد،االعتقال السياسي في كل من الضفة وغزة
 .اللجنة تحتاج إلى ضغط شديد للموافقة على عملها

  ٧/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب
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 ضغط على االحتالللتوسيع مظلة الوساطة في الملف الفلسطيني ضروري ل: المصريمشير  .١١
 على الحديث عن دور تركي في صفقة  قال مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية تعقيباً:غزة
 ،حد ينكرهأكد أن لتركيا دور ريادي على المستوى اإلقليمي وعلى المستوى الدولي ال نحن نؤ: "شاليط

  ."يجابي في المواقف الرسميةإوكان لتدخل تركيا في الحرب األخيرة تطور 
 وهو ،إن توسيع مظلمة الوساطة في الملفات الفلسطينية مطلوب": "قدس برس"وأضاف المصري لـ

حد مع بقاء أقلق ين أنه ال ينبغي أعتقد أنجاز في هذه الملفات، وإريك ويجابي وربما أن يكون عامل تحإ
  ".الوساطة المصرية قائمة

 على جهة معينة، فهي قضية عربية  على دولة وليست حكراًإن القضية الفلسطينية ليست حكراً: " وتابع
على العدو وإسالمية، ونحن نؤكد أن الموقف االستراتيجي العربي واإلسالمي ربما يشكل ضغط 

ن أسيما و  ال،قرب وقت ممكنأنجازها في إالصهيوني ويساعد الوساطة القائمة في تحريك هذه الملفات و
  ".التعنت الصهيوني هو سيد الموقف إلفشال الجهد المصري

  ٧/٢/٢٠٠٩ قدس برس،
  
  الشهر المقبل عقد مؤتمر حركة فتحرجح تفلسطينيةمصادر  .١٢

/ فتح سيكون في شهر آذار وعد عقد المؤتمر السادس لحركةرجحت مصادر فلسطينية أن م: عمان
  .المقبل مارس

 التي عقدت اجتماعاتها في ،إن اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر" قدس برس"وقالت تلك المصادر لـ
 ،"أبو ماهر"عمان خالل األيام األربعة الماضية برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد غنيم 

هي من سيحدد مكانه وزمانه "، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية "تفاق على تحديد مكان عقدهأخفقت في اال"
  ".بالضبط في وقت الحق

٧/٢/٢٠٠٩ قدس برس،  
  
   على أطروحات السالم والحربة بين أقطاب السياسة اإلسرائيليانتخابيتنافس  .١٣

التي ستجري بعد غـد الثالثـاء،       قبل يومين من االنتخابات اإلسرائيلية،      :  تل أبيب   من نظير مجلي كتب  
خرج المرشحون األساسيون لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية بتصريحات خاصة تتعلـق بتـسوية الـصراع              
اإلسرائيلي الفلسطيني، محاولين، كل على طريقته، البرهنة على أنه صاحب الطريق األفضل واألضـمن           

  .لتحقيق السالم واألمن للدولة العبرية
د على الموضوع السياسي األمني على أثر ما جاء في استطالعات الرأي، مـن أنـه                وقد جاء هذا التأكي   

  .في هذه االنتخابات %) ٦٣(الموضوع األول على سلم اهتمام غالبية الجمهور 
وقد اختار رئيس حزب الليكود المعارض بنيامين نتنياهو، وهو صاحب أكبر الفـرص للفـوز حـسب                 

السالم من مستعمرة بيت أريه اليهودية، الواقعة في قلب الـضفة           استطالعات الرأي، أن يتحدث عن هذا       
الموضوع األساسي لهذه االنتخابات هو أن تبقى هذه المستعمرة في تخوم إسـرائيل أو              "فقال إن   . الغربية
  .، وأعلن أنه هو الذي سيضمن بقاء هذه المستعمرة في حالة انتخابه رئيسا للحكومة"ال تبقى

بعد تعهده باإلبقاء على هذه المستعمرة، راح يتحـدث عـن الـسالم اإلسـرائيلي               والملفت أن نتنياهو،    
 الفلسطينيين سيجدون "الفلسطيني وأنه هو رئيس الوزراء الذي سيكون قادرا على صنع سالم حقيقي، وإن              

أنـا  ": وكيف يكون ذلـك؟ قـال     . " أكبر وأصدق شريك لهم في عملية السالم، بل صديق صادق لهم           بي
فصيل القضايا التي تهم إسرائيل وفقا لجدول اهتمام مختلف، ففي البداية سأهتم بتغيير الواقع              سأسعى إلى ت  

االقتصادي للفلسطينيين، فهناك قدرات هائلة في السوق الفلسطينية، إذا ما اجتمعت مع رغبة إسـرائيلية               
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وط السالم من   حقيقية لتحسين أوضاعهم سنبني قاعدة مشتركة راسخة للسالم، وعندها نتفاوض حول شر           
  ."مكان آخر جديد لم يجرب من قبل

الحاكم، من أنه سيدخل في صـدام       " كديما"ورد نتنياهو على ما تقوله منافسته تسيبي ليفني، رئيسة حزب           
لقد تحدثت طويال مع مبعوث الرئيس األميركي الجديد إلى الشرق األوسـط       : "مع اإلدارة األميركية، فقال   

لت له إن الوضع في منطقتنا مختلف جدا عن الوضع في أيرلندا، ولكن             جورج ميتشل في الموضوع، وق    
هناك شيئا حصل في أيرلندا يمكن أن يكون نموذجا يحتذى لنا في الشرق األوسـط، وهـو أن تحـسن                    

وقد وافق معي   . الوضع االقتصادي في أيرلندا سبق االتفاق وساهم إسهاما كبيرا في التوصل إلى االتفاق            
  ."ميتشل

، فقـال   "تحقيق األمن ومكافحة اإلرهاب   "نتنياهو حديثه في هذا الموضوع بالتركيز على ما أسماه          واختتم  
إنه لن يفعل مثل حكومة ليفني، التي بدأت حربا ناجحة ضد حماس ولم تكملها، بل سيكمل هذه الحـرب                   

انسحبت مـن   حكومات قديما   ": وقال. حتى يحطم حماس ويمنع نموها وامتداد نفوذها إلى الضفة الغربية         
لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية في الـضفة        . قطاع غزة وجلبت حماس وصواريخها، ونحن سنتفادى ذلك       

  ."الغربية تنطلق الصواريخ منها إلى مطار اللد وتل أبيب
أما تيسبي ليفني فقالت إن نتنياهو لن يحقق األمن وال السالم، ألنه يـدير سياسـة رفـضية قـد تـدخل         

وقالت إنها ستكون رئيسة الوزراء التي ستجلب السالم واألمن         .  مع أصدق أصدقائها    في صدام  "إسرائيل"
وخالل المفاوضات التـي أجريتهـا مـع        . فأنا أعرف كيف يصنع السالم، وقد بدأت بذلك       "إلى إسرائيل،   

ت رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات السالم، أحمد قريع، لم تحدث أية أزمة، بل تقدمنا بتفاهم كبير خطوا               
وسأواصل العمل مع السلطة الفلسطينية ومع أصدقاء إسرائيل في العالم، وفي مقدمتهم الرئيس             . بعيدة جدا 

  ."باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون، حتى نحقق السالم
وتطرقت ليفني أيضا إلى حماس فقالت إنها تقود االتجاه داخل الحكومة القائل إنه ال مكان للتفـاهم مـع                   

فهذه حركة إرهابية، وما دامت لم تتغيـر ولـم تقبـل شـروط              "اس أو االتفاق معها على أي شيء،        حم
الرباعية الدولية فإننا سنقف ضدها، وإذا مارست ضدنا اإلرهاب فسنرد عليها بقسوة، كما حـصل فـي                 

  ".، وأقسىبوبعملية الرصاص المص
يس حزب العمل، إيهود بـاراك، إنـه ال         وفي الجانب اآلخر من الخريطة السياسية قال وزير الدفاع رئ         

فعندما ندخل إلى مسار الـسالم      "يعتبر نفسه يسارا وال يمينا، إنما هو يمثل الوسط السياسي في إسرائيل،             
وقد أثبت هذا في مؤتمر كامب ديفيد خالل حكـم          . ستجدونني األقوى واألكثر استعدادا واألكثر إخالصا     

 حيث عرضت تنازالت إسرائيلية للفلـسطينيين لـم يـسبق وأن            الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون،    
أما عندما تكون هنـاك     . عرض مثلها أي قائد إسرائيلي، ولكن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رفضها          

حاجة للقيام بعملية عسكرية دفاعا عن أمن إسرائيل فستجدونني في المكان المناسب، قائدا فاعال، يـتكلم                
والعملية في غزة هي برهان واحد فقط، وفي تاريخي العسكري أحمل أمثلة كثيـرة              . القليل ويفعل الكثير  

  ."أخرى
  ٨/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
   عن شاليطلإلفراج تسعى لخطوات أسرع "إسرائيل" أن علىباراك يشدد  .١٤

  التلفزيـون أذاعها ايهود باراك في تصريحات اإلسرائيلي قال وزير الجيش    - رويترز     -القدس المحتلة   
 في قطاع   األسير اإلسرائيلي عن الجندي    اإلفراج بمحادثات   اإلسراع تحاول   إسرائيل إن أمس اإلسرائيلي

 . ٢٠٠٦غزة منذ عام 
 نرى غلعاد شاليط هنا ونتعامل مـع        أننحن نريد    "أمسوقال باراك في ظهوره خالل الحملة االنتخابية        

  ".  الوطنإلى بالعملية التي ستعيد جلعاد بأمان لإلسراعيبذل جهد هائل " باراك وأضاف". ذلك نهارا وليال
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 يساعد وزيرة   أن يمكن   إسرائيلوأي اتفاق مفاجئ لمبادلة شاليط ببعض من آالف السجناء من حماس في             
 أن تسيبي ليفني ووزير الجيش ايهود باراك اللـذين أظهـرت اسـتطالعات رأي               اإلسرائيليةالخارجية  

اليميني يتقدم عليهما قبل االنتخابات التي ستجري في العاشـر مـن            بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود      
 . شباط الحالي

٨/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة،   
  
   موجة لمعاداة السامية منذ عشرات السنين أسوأ أثارتحرب غزة : زعيم يهودي .١٥

التـي   الحرب   إنالجمعة  يوم   قال رئيس رابطة مناهضة تشويه السمعة        - رويترز   -) فلوريدا(بالم بيتش   
  .  موجة من معاداة السامية منذ عشرات السنينأسوأ أثارت األخيرة على غزة في اآلونة "إسرائيل"شنتها 

هـذه   "إنوقال ابراهام فوكسمان لزعماء الجالية اليهودية في كلمة في منتجع بالم بيتش بجنوب فلوريـدا               
د الالزم لجعل الناس الطيبين يتصدون      والجه.  عالمية التي تعيها ذاكرتنا    واألكثر واألكثر حدة    األسوأهي  

 ضد حركة حماس في قطاع غزة قوبل بكراهية         اإلسرائيلي الهجوم العسكري    أن وأضاف". لها غير سهل  
 معظم الحكومات لم تفعل شـيئا يـذكر   إن قائال وأردف".  زيمبابوي إلىمن النمسا   "وهجمات ضد اليهود    

  ". وباء مناهضة السامية"لوقف 
ه تمت مساواة نجمة داود بالصليب المعقوف النازي في احتجاجات وقعت فـي شـتى               وقال فوكسمان ان  

 لمقاطعة المـصالح التجاريـة      أيضاوظهرت نداءات   .  العالم كما تعرض الزعماء اليهود لتهديدات      أنحاء
  . وايطاليا وتركيا وفرنساإفريقيااليهودية في جنوب 

  ٨/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
  "األقصى"قامة صلوات من بعد في  إلبيت كاميرا ينوون تثمتشددونيهود  .١٦

معهـد  "االسرائيلية الصادرة في القدس، أن      " كول هعير "ذكرت صحيفة   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
لليهود المتشددين ينوي تثبيت كاميرا قرب المسجد األقصى لمراقبته على مدار الـساعة             " الهيكل المقدس 
  .هان اليهود بصورة يومية، واتاحة امكانية الصالة من بعد فيهفي أذ" الهيكل المقدس"بهدف ترسيخ 

  ٨/٢/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 
  

 مؤسسة األقصى تكشف عن قيام االحتالل بحفر نفق جديد جنوب المسجد األقصى .١٧
كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، النقاب عن قيام سلطة اآلثار اإلسرائيلية بتمويل : الناصرة

االستيطانية بحفر نفق جديد، يقع عن يسار مسجد عين سلوان، في حي سلوان " إلعاد "ورعاية من جمعية
هدف وصله بشبكة األنفاق التي تحفر في حي سلوان على امتداد مئات ، وذلك بجنوبي المسجد األقصى

 وبحسب رصد المؤسسة لموقع .األمتار وتصل إلى أسفل المسجد األقصى عند الزاوية الجنوبية الغربية
حفريات فقد علمت أن سلطات االحتالل تجتهد العمل بأقصى سرعة في هذا المقطع بالذات، حيث تزيد ال

  .من األيدي العاملة، وتعمل ستة أيام بدل خمسة
  ٧/٢/٢٠٠٩قدس برس 

  
   اإلسرائيليمرض جلدي غريب يتفشى بين أسرى فلسطينيين في سجن ريمون .١٨

لسطيني من انتشار مرض جلدي في أوساط عدد من  حذر نادي األسير الف: يوسف الشايب– رام اهللا
األسرى في سجن ريمون، حيث ترفض إدارة السجن إجراء الفحوصات الالزمة لتحديد المرض 

بين النادي في تقرير صدر عنه أمس، أن إدارة السجن تواصل تصعيد إجراءاتها التعسفية  كما .وعالجه
بات القاسية عليهم، وحرمانهم من التعليم الجامعي بحق األسرى، عبر حمالت الدهم والعزل وفرض العقو
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األسرى بفرض أقسى العقوبات لفرض الزي تهديد وأشار إلى . والحصول على المالبس الخاصة بهم
 في دفع ما يصرفونه من مياه ةمشاركال ب األسرىإلزامو رفضهم القاطع له، واالبرتقالي بعدما أعلن

  .وكهرباء
  ٨/٢/٢٠٠٩الغد، االردن، 

  
  م عشرات المنازل ومضارب بدو في الضفة إلطالق مشروع استيطاني في محيط القدسهد .١٩

هدمت قوات االحتالل، أمس، خمسة مضارب لعائالت من عرب : نابلس، رام اهللا أمين أبو وردة
الجهالين القاطنين في منطقة العيزرية، شرق القدس المحتلة، وهي ذاتها المنطقة المستهدفة بالخطة 

لتطوير وتوسيع مستعمرة معاليه ادوميم، بحسب ما أكدت الحملة الشعبية لمقاومة جدار ) E1 (االستيطانية
من جهة أخرى، شارك العشرات من الفلسطينيين في تظاهرة ضد قرار محكمة . الفصل العنصري

  . منزال فلسطينيا في خربة طانا شرق مدينة نابلس٢٢إسرائيلية قضت بهدم نحو 
  ٨/٢/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 

  
    غارة إسرائيلية على الشريط الحدودي في رفح١٥ .٢٠

فاد شهود عيان صباح امس بأن قوات االحتالل توغلت جنوب  أ:وكاالت -  عالء المشهراوي- غزة
 متراً، وشرعت في أعمال ٢٥٠لمسافة  شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

 غارة، استهدفت ١٥سرائيلية؛ قد نفذت فجر أمس أكثر من وكانت الطائرات الحربية اإل .تجريف وتمشيط
إحداها مجموعة من المقاومين قرب معبر رفح، بينما استهدفت الغارات الشريط الحدودي في رفح جنوب 

قصف أرضاً ودفيئات زراعية في حي تم كما  .قطاع غزة، لتدمير األنفاق، دون أن يبلغ عن إصابات
 من ستة صواريخ، مما أدى إلى تدمير الدفيئات بالكامل وإحداث أضرار السالم جنوب مدينة رفح بأكثر

أكد متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي في تل أبيب ان الطائرات  وفي هذا السياق، .في عدد من المنازل
ن مستودعاً لالسلحة أ ، كمااربعة أنفاق محفورة تحت الحدود مع مصر تستعمل لتهريب األسلحةهاجمت 

رداً على اطالق صاروخين  وذلك .، وان القذائف التي كانت مخزنة فيه قد انفجرتاستهدف أيضاً
  .فلسطينيين صباح الجمعة من قطاع غزة

  ٨/٢/٢٠٠٩االتحاد، االمارات، 
  

  المحسوسة في الضفة الغربية التنقلارتفاع عدد معيقات شهد ٢٠٠٨عام  :تقرير .٢١
رائيلية، لحقوق اإلنسان، أنه لم يطرأ تحسن ملحوظ أوضح التقرير السنوي لمنظمة بتسيلم اإلس :رام اهللا

 حاجزا معززا ٦٣على حرية الحركة والتنقل الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية، موضحا أن هناك 
باإلضافة .  حاجزا في الخليل جنوب الضفة١٨ بصورة ثابتة في أعماق الضفة الغربية، من بينها امنصوب

 كيلومترا من الشوارع التي يسمح فيها بحرية ٤٣٠كة الفلسطينيين عبر إلى ذلك، فإن الجيش يقيد حر
.  كيلومترا من هذه الشوارع يمنع الجيش سفر الفلسطينيين بصورة تامة١٣٧الحركة لإلسرائيليين، وفي 

علماً أن ، "إسرائيل" حاجزا تستعمل كنقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى ٤٠أشار إلى أن هناك كما 
وبحسب . لى بعد بضع كيلومترات داخل مناطق الضفة الغربية وليست على الخط األخضرمعظمها يقع ع

طرأ هذا العام ارتفاع على عدد المعيقات المحسوسة في الضفة الغربية، خالل األشهر التسعة  "التقرير فقد
  ".٢٠٠٧  معيقا بالمعدل خالل العام٤٥٩ معيقا بالمعدل، مقابل ٥٣٧ كان عددها ٢٠٠٨األولى من العام 

  ٧/٢/٢٠٠٩قدس برس 
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  لالستجمام إثر العدوان اإلسرائيليسبعون طفالً من غزة الى بولندا .٢٢
تلبية لنداء كان وجهه عمر فارس رئيس لجنة الصداقة البولندية الفلسطينية مع يولنتا شتشيبينسكا النائب 

 طفالً فلسطينياً ٧٠ى دعوة في البرلمان البولندي عن حزب القانون والعدالة، وافق الرئيس البولندي عل
وسوف يكون هناك برنامج  .من قطاع غزة لقضاء بعض الوقت للراحة واالستجمام في جمهورية بولندا

 الكثير من فيما تجدر اإلشارة إلى أن. مكثف فيه مجموعة من الفعاليات والنشاطات لألطفال الضيوف
األطفال، خاصة بعد الخسائر الفادحة  اهتمامها بحضور هؤالء أبدتالمؤسسات والمنظمات المحلية 

  .والجسيمة التي مست المدنيين اثناء العدوان الذي تعرض له القطاع مؤخراً
  ٧/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  ل صرف رواتب الموظفينيجحكومة فياض تأ قرار يرفض زكارنة .٢٣

ن الحكومة قررت تأجيـل صـرف رواتـب         إ قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين        : معا - بيت لحم 
 مـن الحـصول     هالعدم تمكن ،  الموظفين التي كان مقررا صرفها اليوم الى ما قبل منتصف الشهر الحالي           

ودعا مجلـس النقابـة   ، عبر زكارنة عن رفض نقابة الموظفين لهذا القرار   قد  و .ذلكعلى قروض بنكية ل   
  .قرارالالى اجتماع طارئ اليوم للرد على 

  ٨/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  
 كويت قائمة الممنوعين من دخول العلىجبريل الرجوب  .٢٤

سم رئيس االتحاد ا أدرجت  الكويتيةكشفت مصادر صحفية في الكويت، أن وزارة الداخلية :الكويت
 كان يتوقع أن يقوم حيث .الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، على قائمة الممنوعين من دخول البالد

 إال أن تلك الزيارة جوبهت برفض شعبي وبرلماني مع وفد رياضي فلسطيني،كويت  بزيارة للالرجوب
دد برلمانيون كويتيون بمساءلة كل شخص سمح للرجوب بدخول كما ه، "مواقفه المعادية للكويت"بدعوى 
  .البالد

  ٨/٢/٢٠٠٩قدس برس 
  

   على المصالحة الفلسطينيةيشددانغول وأردوغان  .٢٥
ردوغان إلى صعوبة الدفاع عـن قـضية        أشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أ      : أنقرة حسني محلي  

 الفلسطيني، وناشد الرئيس الفلسطيني     -الشعب الفلسطيني دولياً مع استمرار الخالف واالقتتال الفلسطيني         
محمود عباس االتفاق مع حركة حماس على الحد األدنى من العمـل المـشترك لمواجهـة الـسياسات                  

ون هذا التنسيق لن يحالف الحظ الشعب الفلسطيني في         وقال إنه من د   . اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني   
نضاله لتحقيق أي من أهدافه، كما ال ولن يستطع المجتمع الدولي وتركيا االستمرار في دعمهـا لحقـوق              

  .الشعب الفلسطيني
وأكد أردوغان أنه وتركيا على استعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، كما أنه على استعداد للوسـاطة                 

 لوقف إطالق النار بشكل دائم ومن ثم لحـل المـشكلة            من أجل التوصل أوالً    "إسرائيل"لسطينيين و بين الف 
  .الفلسطينية

 أنها شـرط ال     الرئيس التركي عبداهللا غول نداء الى المصالحة بين حماس وفتح، معتبراً           من جانبه، وجه  
  .غنى عنه إلقامة دولة فلسطينية الحقاً

  ٨/٢/٢٠٠٩، اإلمارات، الخليج
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   في أية ترتيبات دولية حول منع التهريب إلى غزةالمشاركةمصر ترفض  .٢٦
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أمس، بأن مـصر              : أ.ب.د

 سواء  ، وأية دولة أخرى   "إسرائيل"ليست في وارد المشاركة في أية ترتيبات أو تفاهمات أو إجراءات بين             
غيـر  "دة أو أوروبا، بشأن موضوع منع تهريب السالح إلى غزة، مشيراً إلى أن مـصر                الواليات المتح 
  ."معنية بالمسألة

 وقبل كل   مصر مسؤولة عن تأمين حدودها وأراضيها ومياهها اإلقليمية لصيانة أمنها أوالً          "وشدد على أن    
بعـض الـدول منـذ      ن مصر لم تشارك في اجتماع كوبنهاجن الذي عقدته          أوأكد في هذا السياق     . "شيء

  .يومين لبحث هذا الموضوع
  ٨/٢/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 

  
 مؤتمر إلعمار غزة قطر لدعوةالقاهرة تستغرب  .٢٧

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المـصرية الـسفير حـسام زكـي، إن                :وكاالت - القاهرة
مار قطاع غزة، هو المؤتمر الـذي       المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة في الثاني من مارس المقبل إلعادة إع          

 .سوف يتوجه إليه المجتمع الدولي، للعمل على إعادة إعمار ما دمره العدوان اإلسرائيلي على غزة
وقال زكي رداً على سؤال حول دعوة قطر لعقد مؤتمر دولي للمانحين إلعادة اإلعمار فـي غـزة، إن                   

إلعادة إعمار غزة فـي القـاهرة، وتابعنـا         مصر سبق وأعلنت منذ شهر عن الدعوة لعقد مؤتمر دولي           "
الدعوة القطرية باستغراب شديد، خاصة وإننا وجهنا الدعوة إلى الدوحة للمشاركة في المؤتمر الذي تزمع               

  ."مصر إقامته
  ٨/٢/٢٠٠٩االتحاد، االمارات، 

  
  حان الوقت لقيام الدولتين وانهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي: بايدن .٢٨

كي جوزيف بايدن أن الواليات المتحدة ستعمل من أجل         يأكد نائب الرئيس األمر   : عيد محمد س  -واشنطن  
 في خطـاب    أكدو ."إسرائيل"حل الصراع العربي اإلسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية إلى جانب            

 ، وزعت في واشنطن نسخة منـه،      ألقاه امس في مؤتمر ميونيخ الخامس واألربعين حول سياسات األمن         
الفتاً إلى   تحقيق ذلك والتغلب على المتطرفين الذين يعملون على استمرار الصراع،            لعمل من أجل  على ا 
شدد على ضرورة العمل على تثبيت وقـف    وقد  .  على العناصر اإليجابية في مبادرة السالم العربية       البناء

ق بين الواليـات     موضحا أنه لن يمكن تحقيق هذه األهداف بدون وجود تعاون وثي           ،إطالق النار في غزة   
 وجيرانهـا   "إسـرائيل " نحو إقامة سالم إقليمي أوسع بين        مبيناً أنهم سيعملون  المتحدة وأوروبا والعرب،    

  .العرب
  ٨/٢/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

  
   خالل العدوان على غزة بخرق القانون الدولي"إسرائيل"كية تتهم يلجنة أمر .٢٩

ئق حول انتهاكات االحتالل االسرائيلي للقانون الدولي       أعلنت لجنة تقصي الحقا   :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
كية وارتكبت  ي انتهكت القوانين االمر   "إسرائيل"كيين، أن   يالمرسلة من قبل الرابطة الوطنية للمحامين االمر      

وقالت اللجنة المكونـة مـن ثمانيـة         .مجازر ومخالفات ضد القوانين الدولية، خالل العدوان على غزة        
 الى شهادات المواطنين من أجل      تاستمع، أنها   بعضهم فلسطينيون في مؤتمر صحافي    كيين و يمحامين امر 
  .كي والمؤسسات الحقوقية والدوليةيكي والشعب االمريمه الى الكونغرس االمريقدلتكتابة تقرير 

  ٨/٢/٢٠٠٩المستقبل، لبنان، 
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   للمساهمة في إعمار غزة"إسرائيل" يدعووزير بريطاني  .٣٠
 "إسـرائيل " دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد مارك براون أمـس األول              :اي.بي.يو

شدد أمام مجلس اللوردات، علـى ضـمان وصـول           كما   .للمساهمة في تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة      
  .المساعدات اإلنسانية إلى هناك من دون إعاقة

  ٨/٢/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات، 
  

   للخروج من أزمة العدوان على غزةفي ندائها العاجل زالة الركام إ تدرجاالمم المتحدة .٣١
 مليـون دوالر أمريكـي لتلبيـة        ٦١٣اطلقت االمم المتحدة مؤخرا نداء عاجال للحصول علـى          : عمان

يطلب توفير تمويل فوري لمـساعدة األمـم        ،  االحتياجات التي نشأت عن األزمة األخيرة في قطاع غزة        
 أدرجت األمم المتحدة    كما. عادة الخدمات االجتماعية األساسية والمرافق العامة     المتحدة وشركائها على است   

ن مجموع االحتياجات لبرنامج األمم المتحـدة       إ ،وقالت مصادر في عمان    .إزالة الركام في ندائها العاجل    
سيخصص أكثر من نصف هذا المبلـغ       حيث   ، مليون دوالر من اصل مجمل النداء      ٤٩،٣اإلنمائي بلغت   

فـي توليـد   سيساهم  المشروع أنبرنامج ل فراندزن، الممثل الخاص ل  -وقال ينس تويبرغ     .لة الركام إلزا
 ان هذا سيمهد لعملية إنعاش مستدام وإعـادة         اً يوم عمل للمتعطلين عن العمل في غزة، مؤكد        ٢٠٠،٠٠٠

  .إعمار وتنمية بعيدة المدى في قطاع غزة
  ٨/٢/٢٠٠٩الدستور، األردن، 

  
   نائبا١٢٠ مليون ناخب الختيار ٥,٢:  في سطورسرائيليةاإلاالنتخابات  .٣٢

 ٩٨٥ ألفـا و   ٢٧٨يبلغ عدد أصحاب حق االقتراع في االنتخابات البرلمانية في إسرائيل خمسة ماليين و            
ويصوتون مـن   .  عاما الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية     ١٨ناخبا، هم الرجال والنساء في جيل ما فوق         

وأما المرشحون لعضوية الكنيست، فيشترط فيهم أن يكونوا في جيل          . كنيست مقعدا في ال   ١٢٠أجل شغل   
على الموظف  ( عاما على األقل، وأن ال يكونوا قضاة في المحاكم وال من كبار الموظفين في الدولة                 ٢١

رئيس أركان الجيش يحتاج إلى     (وال من قادة الجيش     )  شهور من االنتخابات   ٣أن يستقيل من وظيفته قبل      
 ٩٢٦٣ويتوجه الناخبون للتصويت فـي      ). نة منذ خلع بزته العسكرية حتى يكون مرشحا للكنيست        فترة س 

 صندوقا متجـوال فـي العـالم للدبلوماسـيين          ٩٢صندوق اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البالد، بينها         
 ١٣١٩ صـندوقا فـي الـسجون و       ٥٦ صندوقا متجوال في المستـشفيات و      ١٩٤اإلسرائيليين والبحارة و  

في المستوطنات القائمة في الـضفة الغربيـة   . قا أقيمت في أماكن يستطيع الوصول إليها المعوقون    صندو
  . صاحب حق اقتراع٤٤ ألفا و١٧٢المحتلة يوجد 

  
  انخفاض دائم في نسبة المصوتين* 
 مرة، وفي يوم الثالثاء القادم سـتجري للمـرة          ١٧االنتخابات البرلمانية في إسرائيل جرت حتى اآلن        * 
وقد شهدت هذه االنتخابات انخفاضا متواصال في نسبة التصويت بشكل عام، خصوصا في             . امنة عشرة الث

  :وقد جاءت نسبة التصويت على النحو التالي. ١٩٦٧السنوات التي أعقبت حرب 
من أصحاب حق االقتراع، وفـي      % ٨٦,٩ شارك في عملية االنتخاب      ١٩٤٩في االنتخابات األولى سنة     

، ولكنها عادت لترتفع في االنتخابات الثالثـة سـنة          %٧٥,١ انخفضت إلى    ١٩٥١ية سنة   االنتخابات الثان 
لكنها ارتفعت مرة أخـرى فـي سـنة         %. ٨١,٦ انخفضت إلى    ١٩٥٩وفي سنة   %. ٨٢,٨ إلى   ١٩٥٥
وانخفضت نسبة التصويت في عـام      . ١٩٦٥، وحافظت على هذه النسبة في سنة        %٨٣ إلى نسبة    ١٩٦١
، ١٩٧٧وارتفعت بشكل طفيف فـي سـنة   %. ٧٨,٦عد حرب أكتوبر، إلى     ، التي جرت مباشرة ب    ١٩٧٣

التي جرى فيها االنقالب في الحكم، حيث فاز الليكود اليميني بزعامة مناحم بيغن بالحكم، وبلغت يومهـا                 
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وفـي االنتخابـات    . من أصحاب حق االقتراع   % ٧٨,٥ شارك في التصويت     ١٩٨١وفي سنة   %. ٧٩,٢
 عادت نسبة التصويت لترتفع إلـى       ١٩٨٨وفي سنة   %. ٧٨,٨ شارك   ١٩٨٤التالية التي جرت في سنة      

، ١٩٩٦وارتفعت مرة أخرى سـنة      %. ٧٧,٤ انخفضت إلى    ١٩٩٢وفي االنتخابات التالية سنة     % ٧٩,٧
ومنذ ذلك الوقت راحت تـنخفض سـنة بعـد          %. ٧٩,٣بعد اغتيال رئيس الحكومة، اسحق رابين، إلى        

. ٢٠٠٦في آخر انتخابات سنة     % ٦٣,٥، و ٢٠٠٣ي سنة   ف% ٦٨,٩، و ١٩٩٩في سنة   % ٧٨,٧: أخرى
وتشير استطالعات الرأي إلى أن نسبة التصويت سترتفع هذه السنة بين المصوتين اليهود، نتيجة الرتفاع               

% ١٥، الذين يشكلون نـسبة      )٤٨فلسطينيو  (أما بين المصوتين العرب     . احتماالت فوز اليمين المتطرف   
% ٥٦ففي االنتخابات األخيرة شارك في التصويت فقط        .  عادة منخفضة  من المصوتين، فإن النسبة تكون    
وتقدر االستطالعات أنها ستنخفض أكثر في االنتخابات القريبة، وربما         . من أصحاب حق االقتراع العرب    

  %.٥٠لن تتجاوز نسبة 
  

   قائمة انتخابية٣٤* 
ل حزبا واحدا، وبعضها يضم تحالفات       قائمة، بعضها يمث   ٣٤يبلغ عدد القوائم االنتخابية في هذه المرة        * 

ولكن ليست جميعها ستمثل في الكنيست، حيث ينبغي على كل قائمة أن تتجـاوز مـا                . من عدة أحزاب  
 ألـف   ٦٨وتعادل هذه النسبة حـوالي      . من مجموع األصوات الصحيحة   % ٢يسمى نسبة الحسم، البالغة     

وعليه فـإن عـدد     .  يحصل على تمثيل   فمن ال يصل إلى هذا العدد من األصوات، ال يسقط وال          . صوت
القوائم المتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم وتدخل الكنيست هذه السنة، حسب نتائج اسـتطالعات الـرأي ال                 

ومن المتوقع أن تحرق هذه القوائم الـساقطة        .  قائمة ٢١وتسقط وفقا لهذا الحساب     .  قائمة ١٣يزيد على   
ة النسبية القطرية، أي أن الناخبين يـصوتون لقائمـة          وتتم االنتخابات بالطريق  .  ألف صوت  ١٣٠حوالي  

وبعد فرز األصوات الصحيحة وتحديد القوائم التي عبـرت نـسبة           . واحدة فقط في جميع أنحاء إسرائيل     
واألصوات التي تعتبر فائضة، يـتم      .  مقاعد شاغرة  ٧ - ٦وعادة تبقى هناك    . الحسم، يتم توزيع المقاعد   

ويسمح لكل قائمة أن ترتبط بفائض األصوات مع        . وفقا التفاقيات االرتباط  توزيعها على المقاعد الشاغرة     
فإذا بقيت مقاعـد    . على سبيل المثال يرتبط حزب العمل بفائض أصوات مع حزب ميرتس          . قائمة أخرى 

  .غير موزعة، يجمع فائض األصوات بينهما ويحصل الحزب صاحب الفائض األكبر على مقعد إضافي
  

  وزراءكيف يختار رئيس ال* 
في أعقاب االنتخابات، سيكون أمام الرئيس شمعون بيريس سبعة أيام لتكليف زعـيم الحـزب الفـائز      * 

تقليديا فإن الحزب الذي يحصل على أعلى عدد من المقاعد في الكنيست ويتولى زعيمه              . بتشكيل الحكومة 
وفـي حـال    . ئـتالف  يوما لتـشكيل ا    ٢٨وبعد ذلك سيكون أمام زعيم الحزب       . رئاسة الحكومة الجديدة  

وفي حال لم يتم تشكيل ائتالف، يكـون بإمكـان          .  يوما إضافيا  ١٤الضرورة يمكن لبيريس تمديد الفترة      
وإذا لم يكن   .  يوما لتشكيل ائتالف   ٢٨بيريس تكليف زعيم حزب آخر للقيام بهذه المهمة، وسيكون أمامه           

 يومـا، فـإن     ١٤كيل ائتالف خـالل     وفي حال فشله في تش    . ذلك ممكنا، يكلف شخصا ثالثا بهذه المهمة      
 نائبـا علـى     ٦١والشخص الذي يتمكن من تشكيل ائتالف من        . الرئيس يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة     

ولم يتمكن حزب واحد في     . األقل هو في العادة زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات            
  . الالزمة للحكم٦١تاريخ إسرائيل من الفوز بالمقاعد الـ

  
 صوت اإلسرائيليون مباشـرة لـرئيس       - ١٩٩٩ وعام   ١٩٩٦ انتخابات عام    -صعوبات في مرتين    * 

 جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء بعد أن فشل         ٢٠٠١وفي عام   . الوزراء وكذلك لقائمة حزب واحد    
وعملية تـشكيل ائـتالف     . رئيس الوزراء من حزب العمل إيهود باراك في الحصول على دعم الكنيست           
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مكن أن تكون صعبة، كما أن على الحزب الرئيسي التفاهم مع العديد من األحزاب التي تطالب بحقائب                 ي
وكان هذا سـببا لعـدم اسـتقرار معظـم الحكومـات            . وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقا ألجندته      

وخـالل  . تاإلسرائيلية، حيث لم تتمكن سوى ستة برلمانات من إكمال مدتها القانونية وهي أربع سـنوا              
السنوات العشر الماضية لوحدها، جرت الدعوة إلى االنتخابات خمس مرات بعـد أن سـحبت أحـزاب                 

وسيقرر نجاح المفاوضات السياسية التي ستلي االنتخابات مباشـرة، قـوة واسـتقرار             . دعمها للحكومة 
ـ  . الحكومة اإلسرائيلية المقبلة   لى إجراء انتخابـات     الماضية وحدها، تمت الدعوة إ     ١٣وخالل السنوات ال

  .ست مرات بعد سحب أحزاب تأييدها للحكومة
  

  تركيبة القوائم* 
والقـوائم  " شـاس "وميـرتس و  " إسرائيل بيتنا "باإلضافة إلى القوائم المعروفة، الليكود وقديما والعمل و       * 

قضايا العربية الثالث، هناك قوائم صغيرة تخوض االنتخابات هذه المرة، كما في كل مرة، من أجل دفع                 
ومع أن معظمها تعرف أنها لن تعبر نسبة الحسم، فإنها تخوض االنتخابات بإصرار وتدفع              . مختلفة عينية 

مصاريف غير قليلة، أوال ألنها تقصد إعالء شأن معين، من خالل الدعاية االنتخابية، حيث إن لكل قائمة                 
نيا ألن األمل يحدو الكثير منها فـي         دقيقة في اإلذاعة، وثا    ١٣ دقائق في التلفزيون و    ٧يوجد حق الدعاية    

أن تشكل مفاجأة الموسم وتفوز، مثلما حصل لحزب المتقاعدين، الذي حصل في االنتخابات األخيرة على               
وحزب الشباب  " حزب حقوق الرجال في العائلة    "قائمة المعوقين وقائمة    : ومن أبرز هذه القوائم   .  مقاعد ٧

 .وغيرها" قوة المال"وحزب 
  ٨/٢/٢٠٠٩، الشرق األوسط

  
  فلسطينأوباما وقضية  .٣٣

  نعوم تشومسكي  
يتميز باراك أوباما بأنه شخص حاد الذكاء، وأكاديمي قانوني، حريص في اختيـاره            : عمر عدس : ترجمة
ومن المهـم بـصورة خاصـة       .  ما يقوله، وما يصمت عن قوله      - يؤخذ بجدية    أنوهو يستحق   . لأللفاظ

كانون الثاني، في وزارة الخارجيـة،      /  يناير ٢٢لذي أدلى به في     تصريحه المتعلق بالسياسة الخارجية، ا    
 يركز ميتشل اهتمامه    أنومن المفترض   .  الشرق األوسط  إلىعند تقديمه جورج ميتشل، مبعوثه الخاص       

وقـد  . األخير لغزة " اإلسرائيلي "- الفلسطينية، في أعقاب الغزو األمريكي       -" اإلسرائيلية"على المشكلة   
  العدوان اإلجرامي صامتاً، باستثناء بعض الكلمات العابرة، بحجة أن هنالـك رئيـساً               ظل أوباما طوال  

ولكـن حملتـه    .  دون أن يسكته عن الحديث في العديد من القـضايا األخـرى            -واحداً للواليات المتحدة  
ـ           "االنتخابية، كررتْ تصريحه الذي قال فيه،        اي، إذا سقطت الصواريخ على المكان الذي تنـام فيـه ابنت

 مئات األطفال   إلى، ال   "اإلسرائيليين" األطفال   إلىوكان يشير بذلك    ". فسوف أفعل كل شيء من أجل وقفها      
الفلسطينيين الذين كان يجري ذبحهم باألسلحة األمريكية، والذين لم يستطع الحديث عـنهم، ألن هنالـك                

  .رئيساً واحداً للواليات المتحدة
كانون الثاني، كان باراك أوباما نفسه، فكان بوسع لسانه أن ينطلـق            /  يناير ٢٢لكن الرئيس الواحد، في     

 ولكنه تجنّب الحديث عن الهجوم على غزة، الذي ُأوقفَ بدهاء           -في الحديث عن هذه المسائل دون عائق      
  . قبيل تنصيب أوباما مباشرة

باستثناء اقتراح واحد   ولكنه ترك خطوطها العريضة مبهمة،      . وقد أكّد حديث أوباما التزامه بتسوية سلمية      
ان المبادرة العربية، تحتوي على عناصر بنّاءة من شأنها ان تساعد فـي دفـع هـذه                 :" محدد، حيث قال  

والوقت الحاضر، هو الزمن المناسب ألن تفي الدول العربية بما وعدت به المبادرة، مـن               . الجهود قُدماً 
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رائه فياض، وأن تتخـذ خطـوات لتطبيـع         دعم الحكومة الفلسطينية في ظل الرئيس عباس ورئيس وز        
  ". ، والتصدي للتطرف الذي يهددنا جميعاً"اسرائيل"العالقات مع 

وأوباما ال يحرف اقتراح الجامعة العربية بصورة مباشرة، ولكن ما يزاوله من مراوغة مصوغة بعناية،               
  .يوحي بالكثير

 في سياق   -" اسرائيل"الً الى تطبيع العالقات مع      واقتراح السالم الذي تقدمت به الجامعة العربية يدعو فع        
تسوية تسفر عن وجود دولتين بشروط أجمعتْ عليها دول العالم منذ زمن طويل، ولكن الواليات المتحدة                

  . عاماً، وحدهما بين الدول٣٠تقفان في تجاهل ذلك اإلجماع منذ أكثر من " إسرائيل"و
م أوباما ومستشاروه لشؤون الشرق األوسط جيداً، هو دعوتـه          إن جوهر اقتراح الجامعة العربية، كما يعل      

الى تسوية سياسية سلمية بهذه الشروط، المعروفة جيداً، والمعترف بأنها األساس الوحيد للتسوية السلمية              
وال يمكن أن يكون حذف تلك الحقيقة الحساسة أمراً عرضيا، بل هـو             . التي يجاهر أوباما بأنه ملتزم بها     

ومناشدته الدول  . اضح على أن اوباما، ال يخطر بباله االبتعاد عن ذلك الموقف األمريكي الرفضي            دليل و 
العربية أن تتصرف بناء على اقتراحها، بينما تتجاهل الواليات المتحدة حتى وجود مضمونه المحـوري،               

  .وهو الركيزة التي يقوم عليها وجوده منطقياً، يتجاوز مسألة التشكك في النوايا
، التي تجري فـي المنـاطق       "االسرائيلية"إن أهم ما يقوض دعائم أي تسوية سلمية هو األعمال اليومية            

كاالستيالء على األراضي،   : المحتلة، بدعم كامل من الواليات المتحدة، والتي يدرك الجميع أنها إجرامية          
 فـي   -للفلـسطينيين   " سـتانات بانتو"ومصادر المياه القيمة، وإقامة ما دعاه رائد الخطة، ارييل شارون،           

مقارنة غير عادلة، ألن البنتوستانات كانت أكثر قابلية للحياة من نُتف األرض التي تبقـت للفلـسطينيين                 
  .بموجب مفهوم شارون، الذي يتحقق اآلن

، تواصالن معارضة تسوية سلمية حتى بالكالم، وكان آخر ذلك فـي            "إسرائيل" ولكن الواليات المتحدة و   
، ضد قرار   )وبعض جزر المحيط الهادئ   ( عندما صوتت الواليات المتحدة      ٢٠٠٨انون األول ،  ك/ ديسمبر

 ٥ ، إلـى  ١٧٣، وقد أجيز القرار بأغلبيـة       "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير     "لألمم المتحدة يؤيد    
  ).، بذرائع مراوِغة"إسرائيل"ومعارضة الواليات المتحدة و

قولها عن تطور االستيطان والبنيـة التحتيـة فـي الـضفة الغربيـة،              ولم يكن لدى أوباما كلمة واحدة ي      
واإلجراءات المعقدة للسيطرة على الوجود الفلسطيني، المصممة لهدم آفاق تسوية سـلمية علـى أسـاس              

سوف أحافظ علـى التـزام      : "ويشكل صمته دحضاً بليغاً لتبجحاته الخطابية التي قال فيها        . وجود دولتين 
  ". جنب في سالم وأمنإلىود دولتين تعيشان جنباً فعال بالسعي نحو وج
لألسلحة األمريكية في غزة، في انتهاك صارخ للقـانون الـدولي، بـل             " إسرائيل"كما لم يذكر استخدام     

 -في ذروة الهجـوم األمريكـي       " إسرائيل "إلىأو شحن واشنطن أسلحة جديدة      . والقانون األمريكي ذاته  
  . تأكيد غائباً عن علْم مستشاري أوباما لشؤون الشرق األوسط، الذي لم يكن بكل "اإلسرائيلي"

وهـو يؤيـد اتفـاق      .  يتوقـف  أن غزة يجب    إلى تهريب األسلحة    إنولكن أوباما كان حازماً في القول       
تسيبي ليفني على وجوب إغالق الحدود المصرية مـع         " اإلسرائيلية"كوندوليزا رايس ووزيرة الخارجية     

عندما وقَفَتـا فـي     : "للعجرفة االمبريالية، كما قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز       في ممارسة بارزة     -غزة  
واشنطن تهنِّئ كل منهما األخرى، بدت كلتا المسؤولتين ناسيتين لحقيقة أنهما تعقدان صفقة غير شـرعية                

وفي اليوم التالي وصف مسؤول مصري المـذكرة        . تتعلق بحدود دولة أخرى، هي مصر في هذه الحالة        
  .وتم تجاهل االعتراضات المصرية". نها خياليةبأ

، كما قال، يصر أوباما على قَصر تأييده على         "البنّاء" اقتراح الجامعة العربية     إلى إشارة أوباما    إلىوعوداً  
 وهي االنتخابات الحرة الوحيدة فـي العـالم         ٢٠٠٦كانون الثاني ،  / الطرف الذي هزم في انتخابات يناير     

عليها، فوراً وعلنـاً، بمعاقبـة الفلـسطينيين بـشراسة          " اسرائيل"دت الواليات المتحدة و   العربي، التي ر  
  .لمعارضتهم إرادة األسياد
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كانون الثاني، وأن فياض قد تم تعيينه من        /  يناير ٩ والية عباس قد انتهت في       أنوثمة تفصيل صغير هو     
ائه، وال يزالون يقبعون في الـسجون       الذي اختُطف العديد من أعض    (دون تثبيت من البرلمان الفلسطيني      

طائر غريب فـي دنيـا الـسياسة        "فياض بأنه   " اإلسرائيلية"وقد وصفت صحيفة هآرتس،     "). اإلسرائيلية"
ولكنه، من جهة   . والغرب أيما إجالل  " إسرائيل"فهو من جهة، السياسي الفلسطيني الذي تُجلّه        . الفلسطينية

  ".ما تكون في غزة أو الضفة الغربيةأخرى، ال يملك أي طاقة انتخابية كائنة 
، وبخاصة صـداقته مـع      "اإلسرائيلية"عالقة فياض الوثيقة مع المؤسسة       "إلىكما يشير تقرير الصحيفة     

 الدعم الشعبي، تعتبره الواليات     إلىوعلى الرغم من افتقاره     . مستشار شارون المتطرف، دوف وايجالس    
ه العرف في القطاعات الـسياسية المدعومـة مـن الواليـات            المتحدة كفؤاً ونزيهاً، خالفاً لما جرى علي      

 عباس وفياض فقط هما الموجودان، مع ازدراء الغرب الـدائم           أنوينسجم إصرار أوباما على     ". المتحدة
  . للديمقراطية ما لم تكن تحت السيطرة

إن اللجنـة   : "فأعلن قـائالً  . وقد أبدى أوباما األسباب المعهودة لتجاهل الحكومة المنتخبة بزعامة حماس         
، قد أكدت أنه يجب     )المؤلفة من الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا، واألمم المتحدة        (الرباعية  

االعتـراف بحـق    : على حماس، لكي تصبح طرفاً أصيالً في السالم أن تلبي شروطاً واضـحة، وهـي              
ولم يذكر، كما جـرت عليـه العـادة،         ". بقةفي الوجود؛ ونبذ العنف؛ وااللتزام باالتفاقيات السا      " إسرائيل"

. ثابتتان على رفـض تلـك الـشروط الثالثـة         " إسرائيل"الحقيقة المزعجة، وهي ان الواليات المتحدة و      
وتنفردان بين دول العالم، باعتراض سبيل تسوية تقوم على أساس وجود دولتين، وتتضمن قيـام دولـة                 

العنف؛ وترفضان اقتراح اللجنة الرباعية المركزي، وهـو        فلسطينية؛ وهما بطبيعة الحال ال تتخلّيان عن        
 تحفّظاً تقضي على محتوياتها قـضاء  ١٤رسمياً، ولكن مع وجود " إسرائيل"وقد قبلتها ". خارطة الطريق "

الـسالم  : فلـسطين ( كتاب جيمي كـارتر      إلىويعود الفضل   ).بدعم ضمني من الواليات المتحدة    (مبرماً  
 وطرحهـا فـي المـداوالت       - هذه الحقائق للمرة األولـى     إلىلفت نظر العامة    ، في   )والتمييز العنصري 
  .السائدة، لمرة وحيدة

طرفاً أصيالً فـي    "، ليست   "اسرائيل"ويتْبع ذلك، بالتعليل المنطقي األولي، ان أياً من الواليات المتحدة أو            
  .ة االنجليزيةحتّى أنه ال يشكل جملة في اللغ. ولكن االعتراف بذلك غير ممكن". السالم

ولعّل من اإلجحاف انتقاد أوباما على هذه الممارسة اإلضافية لالرتياب في النوايا، ألنها تكاد تكون أمراً                
  . شائعاً، ولكن إفراغه اقتراح جامعة الدول العربية من عنصره الجوهري، فذلك أمر جديد ينفرد به

أنها منظمة إرهابيـة، نـذرتْ نفـسها لتـدمير          ب:  حماس إلى المعتادة   اإلشاراتومن شبه الشائع أيضاً،     
 كال من   إليها الذِّكر، الحقائق التي تُزعج اإلشارة       إليهولكن ما ال يتطرق     ). أو ربما اليهود كافةً   " (إسرائيل"

 هاتين الدولتين ليستا وحسب مكرستين لتدمير أي دولة فلـسطينية           إن، وهي   "إسرائيل"الواليات المتحدة و  
أو أن حماس، خالفاً للدولتين الرافـضتين،       . ل إنهما تطبقان تلك السياسات بكل عزم وثبات       قابلة للحياة، ب  

علناً، وتكراراً، وبكـل صـراحة      : قد دعت الى تسوية تقوم على وجود دولتين بشروط اإلجماع الدولي          
  .ووضوح

وسوف ندعم  ". اسرائيل"ن  إن إمريكا ملتزمة بأم   : دعني َأكُن واضحاً  : "لقد استهّل أوباما مالحظاته بالقول    
  ". في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات غير الشرعية" اسرائيل"على الدوام حق 

ولم يكن ثمة شيء عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد التهيدات األشد تطرفاً بما ال يقـاس،                   
 ولكن ذلك، مرة أخـرى، أمـر      .والتي تجري يومياً، في المناطق المحتلة، بدعم تام من الواليات المتحدة          

  . عادي طبيعي
فـذلك  . الحق في الدفاع عـن نفـسها      " إسرائيل"ـ   ل إن من العادي كذلك، نشر المبدأ الذي يقول         أنكما  

ولكن هذه العبارة الجوفاء، فـي      . فالكل يملك حق الدفاع عن نفسه     : صحيح، ولكنه خاٍل من أي مضمون     
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 الخداع القائم علـى  إلىبل هي أقرب : ون فارغة من المضمون  السياق الذي تُستَعمل فيه، أسوأ من أن تك       
  .سوء النية

تملك حق الدفاع عن نفسها، مثل أي دولة غيرها، بل ما إذا كانت             " إسرائيل"وليست القضية ما إذا كانت      
فال أحد، بمن فيهم أوباما نفسه، يعتقد بأن الدول تتمتع بحق عام للـدفاع عـن       . تملك حق فعل ذلك بالقوة    

وفي هذه  . إذْ من الضروري أوالً، البرهنة على انعدام وجود خيارات سلمية يمكن تجريبها           : نفسها بالقوة 
  .الحالة، ال شك في وجود مثل تلك الخيارات

 النار، كذلك الذي اقترحـه زعـيم حمـاس          إطالق تلتزم بوقف    أن" إسرائيل "ـومن الخيارات الضيقة ل   
فقد دعـا   . كانون األول /  ديسمبر ٢٧ بدء العدوان على غزة في       السياسي خالد مشعل قبل بضعة أيام من      

 جانـب   إلـى  إنهاء العنف، وفتح المعابر بصورة دائمة،        إلى التي دعت    ٢٠٠٥ تجديد اتفاقية ،   إلىمشعل  
  .بحرية انتقال السلع والناس بين شطري فلسطين المحتلة، أي الضفة الغربية وقطاع غزة" إسرائيل"التزام 

بعد بضعة أشهر، بعـد أن اتخـذت        " إسرائيل"تفاقية بالرفض من قبل الواليات المتحدة و      وقد جوبهت اال  
وهنالك العديد جداً من الحاالت ذات      ". مساراً غير مالئم   "٢٠٠٦كانون الثاني ،  /االنتخابات الحرة في يناير   
  . الصلة الوثيقة بالموضوع

هو التخلي عن رفضيتهما المتطرفة، واالنضمام      " إسرائيل"ولكن البديل األشمل واألهم للواليات المتحدة و      
 في دعم تسوية الدولتين، انسجاماً مع اإلجمـاع         - بما فيها الدول العربية وحماس       - بقية دول العالم     إلى

 السنوات الثالثين الماضية، لم تشهد تخلياً عن هـذه الرفـضية األمريكيـة              أنوينبغي مالحظة   . الدولي
 التـي بـدت     ٢٠٠١كانون الثاني ،  / أثناء المفاوضات في طابا في يناير     : دة، سوى مرة واح   "اإلسرائيلية"

  . بصورة مبتسرة" إسرائيل"قريبة من حل سلمي عندما أوقفتها 
 العالم، حتى في إطار سياسة الواليـات        إلى يوافق أوباما على االنضمام      أنولذلك فلن يكون من الغريب      

  . المتحدة، إذا كان مهتماً بفعل ذلك
في الدفاع عن نفسها، وتكراره قول ذلك، هو ممارسـة          " إسرائيل"صار، فإن تشديد أوباما على حق       وباخت

 مع أنه يجب االعتراف، بأن ذلك ليس حكراً عليه، بل هو عام شامل في واقع                -أخرى للخداع بنية مبيتة     
  . األمر

فقد كان انجاز   . مبعوثاً خاصا والخداع مذهل بوجه خاص في هذه الحالة ألن المناسبة كانت تعيين ميتشل             
ميتشل األولي هو دوره الريادي في التسوية السلمية في ايرلندا الشمالية، التي دعت الى إنهاء اإلرهـاب                 

ومن المعترف به ضمناً، أنه بينمـا       . من جانب الجيش الجمهوري االيرلندي، والعنف من جانب بريطانيا        
رهاب، ال تملك حق فعل ذلك بالقوة، وذلـك لوجـود خيـار             تملك بريطانيا حق الدفاع عن نفسها من اإل       

وهو االعتراف بشرعية ظالمات وتشكيات المجتمع الكاثوليكي االيرلندي التي كانت السبب فـي             : سلمي
وما تنطوي عليـه مهمـة      . وعندما تبنّت بريطانيا ذلك المسار الحساس، انتهى اإلرهاب       . نشوء اإلرهاب 

ومـرة  . ، واضحة تماماً وال تحتاج إلى شرح وتفصيل"اسرائيل"طينيين مع ميتشل بالنسبة الى قضية الفلس 
أخرى، يشكّل حذفها وتجاهلها، دليالً مذهالً على التزام ادارة أوبامـا بـالموقف األمريكـي الـرافض،                 

  . والمعارض للسالم، إالّ بشروطها المتطرفة
من الفلسطينية ومراعـاة عالقاتـه مـع        دوره البنّاء في تدريب قوات األ     "وقد امتدح أوباما األردن على      

للتعامـل مـع الحكومـة    " اإلسـرائيلي  "- األمر الذي يتناقض بشدة مع الرفض األمريكـي       -" إسرائيل
الفلسطينية المنتخبة بحرية، ومعاقبة الفلسطينيين بوحشية في الوقت ذاته على انتخابها بحجـج واهيـة ال                

 الواليات المتحدة في تسليح وتدريب قوات األمـن         لىإ األردن انضم    أنصحيح  . تصمد ألي تدقيق عابر   
_ الفلسطينية، لكي تكون قادرة على أن تقمع بالقوة أي تعبير عن التأييد لـضحايا العـدوان األمريكـي                   

المساكين في غزة، واعتقال مؤيدي حماس واعتقال الصحافي البارز خالد عمـايرة، بينمـا              " اإلسرائيلي"
مـوظفين مـدنيين وتالميـذ      "ييداً لعباس وفتح، كان معظم المشاركين فيها        تنظِّم مظاهرات خاصة بها تأ    
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، حسبما ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوسـت       "مدارس، أمرتهم السلطة الفلسطينية بالمشاركة في المسيرة      
  .ضمن ديمقراطية على طريقتنا الخاصة"...االسرائيلية"

وقف إطالق النار الدائم، ينبغي فتح المعـابر        كجزء من   : "قال فيه : وقد أدلى أوباما بتعليق جوهري آخر     
ولـم يـذكر،    ...". الحدودية لغزة للسماح بتدفق المعونات والسلع التجارية، في ظل نظام مراقبة مناسب           

كـانون  / كانتا قد رفضتا االتفاق ذاته بعد انتخابات يناير       " إسرائيل"بطبيعة الحال، أن الواليات المتحدة و     
  .  احترمت االتفاقيات السابقة المماثلة المتعلقة بالحدودأنلم يسبق لها " يلإسرائ" وأن ٢٠٠٦الثاني ،

 ترفض اتفاق وقف إطـالق النـار،        أنها" إسرائيل"كما غاب عن خطاب اوباما، أي رد فعل على إعالن           
وكما ذُكر فـي وسـائل اإلعـالم، قـال الـوزير            . ال تبشّر بالخير  " دائماً"وبذلك، تكون احتماالت كونه     

 إن" اإلسـرائيلي "بنيامين اليعازر، الذي يشارك في المشاورات األمنيـة، لراديـو الجـيش             " رائيلياإلس"
لن تسمح بإعادة فتح المعابر مع غزة من دون عقد صفقة إلطـالق سـراح جلعـاد شـاليط                   " إسرائيل"
لحكومة قد  وقال أحد المسؤولين ان ا    ...المعابر مغلقة " إسرائيل"وسوف تُبقي   "؛  )يناير ٢٢اسوشيتد برس   (

المحتجز مـن قبـل     " اإلسرائيلي"خططت الستخدام القضية للمساومة على إطالق جلعاد شاليط، الجندي          
وفي وقت سابق مـن هـذا       "؛  )كانون الثاني / يناير ٢٣الفاينانشيال تايمز   " (٢٠٠٦ منذ   اإلسالميةالجماعة  

 في موضوع إطالق سراح العريف      تسيبي ليفني، ان التقدم   " اإلسرائيلية"األسبوع، قالت وزيرة الخارجية     
شاليط، سيكون شرطاً مسبقاً لفتح المعابر التي ظلت مغلقة معظم الوقت منذ انتزعت حمـاس الـسيطرة                 

كريستيان ساينس مونيتور،   " (٢٠٠٧على غزة من السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية سنة           
إنه ستكون هنالك شروط قاسية ألي رفع للحصار،        " إسرائيلي"؛ وقد قال مسؤول     )كانون الثاني /  يناير ٢٣

  . ؛ ضمن شروط عديدة أخرى) يناير٢٣فاينانشيال تايمز، (الذي ربطه مع إطالق سراح جلعاد شاليط 
وبصرف النظـر عـن     . إن أسر شاليط يشكل قضية بارزة في الغرب، ودليالً آخر على إجرامية حماس            

       أسر جندي تابع لجيش مهاجم، إذا اعتُبِر            الطريقة التي نفكّر بها في األمر، فإن م ن غير المختلف عليه ان
في اليوم السابق لخطـف     " اإلسرائيلية"جريمة، فهو أهون من خطف المدنيين، الذي أقدمت عليه القوات           

شاليط مباشرة، حين غزت غزة وخطفتْ شقيقين، ثم هربتهما عبر الحدود حيث اختفيـا فـي غياهـب                  
وخالفاً لقضية شاليط التي تهون عن هذه القضية، لم يتطـرق أحـد لـذكر تلـك                 ". ةاإلسرائيلي"السجون  

على ممارسته، على مدى عقـود مـن الـزمن،          " إسرائيل"الجريمة وطواها النسيان، الى جانب ما دأبت        
، حيـث تحـتفظ بهـم    "االسرائيلية"بخطف المدنيين في لبنان وفي أعالي البحار، والزج بهم في السجون        

  . أما أسر شاليط فقد كان سبباً إللغاء االتفاق على وقف إطالق النار. سنوات عديدةرهائن ل
٨/٢/٢٠٠٩الخليج، اإلمارات،   

  
  آفاق االنقالب القادم:  اإلسرائيليالسياسيالمشهد  .٣٤

  أسعد عبد الرحمن. د
تقليدية، تتمثل في   ، على الءات إسرائيلية     )العمل(و) كديما(و) الليكود(تجمع األحزاب اإلسرائيلية الكبرى     

عدم االعتراف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، وعدم االنسحاب من القدس الـشرقية، أو إلـى حـدود                 
وبانتظار ضغوط عالمية كبرى، ال يبدو أن هذه األحزاب، المرشـح           . ١٩٦٧يونيو  / الرابع من حزيران  

 الجاري، في وارد التوصل التفـاق       فبراير/  شباط ١٠للوصول إلى الحكم بعد انتخابات      ) الليكود(أحدها  
  . سياسي-سالم حقيقي مع الفلسطينيين، إذ ال برنامج سياسي لها بقدر وجود برنامج أمني 

كما توضح االسـتطالعات، حيـث نجـح        ) ايفغدور ليبرمان (ورئيسه  )  بيتنا إسرائيل(المفاجأة في حزب    
. ، على التـوالي   ١٤ مقعدا مقابل    ١٥ - )العمل(الحزب الداعي الستخدام القوة ضد الفلسطينيين بتجاوز        

  . مقعدا٥٣ مقعدا وكتلة اليسار تتقلص الى ٦٥ويبدو أن كتلة اليمين تزيد قوتها الى 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٣٣٩:         العدد       ٨/٢/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

وبالنـسبة  .  الكبـرى  إسرائيل المتمسك باسطورة    اإلسرائيليإذن االنقالب قادم، وسيتم على أيدي اليمين        
بيني بيجين ابن منـاحم بيجـين، ويـائير         : األمريكفي إلقاء نظرة على المنضمين الجدد لندرك        ) لليكود(

) صاحب نظرية كي وعي الفلسطينيين    ( السابق موشيه يعلون     األركانشامير ابن اسحاق شامير، ورئيس      
ومن أبرز دعاة التطهير العرقـي للفلـسطينيين، والـوزير          ) االتحاد الوطني (وعضو الكنيست آفي ايتام     

 الف مستوطن يهودي ال يريـدون مغـادرة الـضفة           ٧٥٠ات  السابق ناتان شارانسكي الذي يمثل طموح     
  .وهضبة الجوالن

، المرشح األقوى لتشكيل الحكومة، وفـاة عمليـة الـسالم، فـرغم             )نتنياهو(من غير المتوقع أن يعلن      
نـاحوم  (، إال أن األول، كما يقول الكاتـب البـارز           )ليبرمان(ليصبح على يمين    ) نتنياهو(محاوالت دفع   

ال يريد وال يستطيع ان يكون في هـذه المواقـع ال قبـل االنتخابـات بـسبب                  : ل حديث في مقا ) بارنيع
 البيـت   أبوابفمع خطاب حماسي مناد بالحروب كهذا ستوصد        . األميركيينالمترددين، وال بعدها بسبب     

ايهـود  (ووزيـر الـدفاع     ) كديما(رئيسة  ) تسيبي ليفني (ورغم أن وزيرة الخارجية     . االبيض في وجهه  
في حمالتهما االنتخابية، إال أنهما على استعداد، فـي النهايـة،           ) نتنياهو(يهاجمان  ) العمل(رئيس  ) باراك

ان نتنياهو سوف يسعى الى تشكيل حكومة وحـدة         ) يوسي هالفر (ويرى  . للمشاركة بحكومة وحدة وطنية   
دينيـة ويمينيـة     لم يتمكن من ذلك فسيتعين عليه التحالف مع أحزاب           وإذا). العمل(و) كاديما(وطنية مع   

 الجديدة التـي    األميركية اإلدارةمما يثير مخاطر وقوع خالفات مع       .. متطرفة ويصبح بالتالي رهينة لها    
  . التأييد غير المشروط الذي كانت تحظى به في عهد بوشإسرائيل لن تكون على استعداد لمنح أنهايبدو 

مقابل السالم، بل سيجري الحزب مفاوضـات       (!!!) فإن الليكود مستعد لتقديم تنازالت      ) نتنياهو(وبحسب  
وباإلمكـان المراهنـة علـى أن       . خصوصا مع الفلـسطينيين   ) بقصد المفاوضات فحسب برأينا   (سياسية  

إسرائيل، مع أي حكومة مقبلة، ستجري مفاوضات مع الفلسطينيين وسـورية لمنـع تركيـز الـضغوط                 
يمكن لنتنيـاهو أن ال     .. كعادته: ي هآرتس ف) يوئيل ماركوس (وفي مقال كاشف، يقول     . األميركية عليها 

غير مرة تحدث عن الحاجة الى تحـسين الوضـع االقتـصادي للفلـسطينيين              . يقول شيئا ملزما يورطه   
يدرك أنه مع ليبرمان وشاس المؤيد له، يصبح انتصار كتلـة           ) نتنياهو(لكن  : ويضيف. كوصفة للتسوية 

سيصبح نتنياهو  : في مقال حديث  ) آري شبيط (ذا، يقول   ل. اليمين وصفة مؤكدة للمواجهة مع ادارة اوباما      
. يمـين / يسار سينصب في اسرائيل حكـم الوسـط       / بعد ثالث سنوات من حكم الوسط     . رئيسا للوزراء 

 اسرائيل بيتنا واتوقع االكثر منطقية هو حكومة ليكود         - شاس   -السيناريو غير المتوقع هو حكومة ليكود       
يس انتصار الليكود المتوقع في االنتخابات نابعا من تحول الناخـب           وهكذا ل : ويضيف.  كاديما - عمل   -

خيبة امل من قيـادة     . السبب الحقيقي هو خيبة اسرائيليين كثيرين من الوسط       . االسرائيلي فجأة الى بيجن   
حزب كاديما، خالل سنوات حكمه الثالث، لم يفعل شيئا لتغييـر           .. الوسط وحزب الوسط وسخافة الوسط    

وأجرى مع الفلسطينيين مفاوضات فشلت حـول التـسوية         )... يهودا والسامرة (الخطير في   الوضع القائم   
  .الدائمة

األمر الذي ال   ) بارنيع(وكما استنتج   : ال يعني بالضرورة نهاية عملية السالم     ) نتنياهو(ختاما، فإن انتخاب    
 على افتراض انـه لـن       ٧٧هو انتخب بيغن عام     . يمتلكه الناخب اإلسرائيلي الثقة بوجود معنى لتصويته      
 على افتراض انه سيجلب السالم فادخلهم فـي         ٨١ينسحب من متر واحد فأخلى كل سيناء، وانتخبه عام          

وانتخـب  .  على افتراض انه سيقضي على االرهاب فجلب اوسـلو         ٩٢انتخب رابين عام    . حرب فاشلة 
تراض انه سيجلب االمن     على اف  ٢٠٠٣وانتخب شارون   .  لجلب السالم فاعطاه االنتفاضة    ٩٩باراك عام   

  !!والسالم فجلب فك االرتباط
  ٨/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
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  !! كي تنجح السيدة ليفنيسريعاًوقعوا  .٣٥
   ياسر الزعاترة

قبل أيام كان وفد حماس موجوداً في القاهرة من أجل التباحث بشأن التهدئة والملفات األخرى العالقة إثر                 
ادة تعرض الوفد لضغوط مشددة من أجل التوقيع على الصيغة          الحرب على قطاع، وهناك، وكما هي الع      

التي عرضها الجانب المصري، لكن الوفد رفض ذلك وأصر على شروطه لقبول التهدئة ممثلة في رفـع                 
كان الجانب المصري يرتب األجواء إلعالن التوصل إلى اتفاق يتـوج باحتفاليـة             .الحصار وفتح المعابر  

وسع السيدة ليفني تسويقها على الشارع اإلسرائيلي كتأكيد على انتصارها          تجري يوم الخميس، كي يكون ب     
على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما لم يقتنع به اإلسرائيليون كما عكست ذلك استطالعات الـرأي،                 
والتي حسنت وضع حزب العمل بزعامة وزير الدفاع باراك، بينما لم تفعل شيئاً لحزب كاديما، والـسبب       

هو ما سجله باراك من جرائم بحق الفلسطينيين، مقابل تجنب الكثير من الخسائر فـي صـفوف                 بالطبع  
جنوده، وبالطبع في ظل استخدامه لسياسة األرض المحروقة أثناء تقدم جيشه في مناطق القطـاع غيـر                 

ى ما إن انتهت االجتماعات في ظل رفض وفد حماس التوقيع على الصيغة المصرية حت             .المأهولة بالسكان 
تجلت ردة الفعل سريعاً في طريقة التعامل مع وفد الداخل المكون من ثالثة من قياديي الحركـة، حيـث                   
تعرضوا لقدر ال بأس به من اإلذالل عبر اإلصرار على تفتيش حقائبهم واحتجاز مبلغ من المـال كـان                   

ه الحركة إلـى قطـاع      بحوزتهم، مع العلم أن المبلغ المذكور لم يكن األول ولن يكون األخير الذي تدخل             
كانت تلك رسالة مصرية واضحة لوفد الداخل، وال ندري كيف تم التعامل مع وفد الخارج المكـون                 .غزة

من قياديين اثنين، وهي بالمناسبة طريقة معروفة في التعامل مع من يوصفون بالتشدد من قيادات الداخل                
أمـا الرسـالة    .  أبو زهري وآخـرون    والداخل، حيث وقع ما هو أسوأ من ذلك آلخرين من بينهم سامي           

اليوم األحد، سـيعود وفـد   .األوضح فتمثلت في إغالق معبر رفح أمام حركة مرور البضائع واألشخاص     
، حيث سيتواصـل    )يبقى يومان لالنتخابات اإلسرائيلية   (حماس من جديد إلى القاهرة، أقله بحسب المعلن         

ل التأثير فـي نتيجـة االنتخابـات اإلسـرائيلية،          الضغط من أجل إنجاز اتفاق اللحظات األخيرة على أم        
وسيجري الضغط على حماس كي تتضمن الصفقة اإلفراج عن الجندي األسير، على أمل أن يصب ذلك                
لصالح حزب كاديما الذي أصبح نجاحه قضية دولية، تماماً كما هو حال قضية تهريب السالح إلى قطاع                 

غوط أكثر شراسة من أجل تمرير اتفاق يوقف إطالق         في مرة سابقة كان وفد حماس قد تعرض لض        .غزة
أوالً استجابة لطلب أوبامـا     : النار، وكان اإلسرائيليون في انتظار ذلك نظراً لحاجتهم الماسة لوقف القتال          

خشية إفساد احتفال تنصيبه، وثانياً في ظل استنفاد الهجمة ألغراضها في المناطق المفتوحـة، وحاجتهـا                
نية واحتمال الخسائر وتوقع المجازر التي ستؤدي إلى خسائر سياسية أكبر بكثير من             لدخول المناطق السك  

من أهـم   .وعندما فشل الضغط لم يكن أمام اإلسرائيليين سوى إعالن وقف النار من جانب واحد             . السابقة
وسائل الضغط التي استخدمتها القيادة المصرية، والتي يتحدث عنها بإسهاب، حتى المـصريون أنفـسهم               
هي قضية المساعدات التي ما يزال أكثرها مكدس في المخازن ولم تدخل إلى القطاع، بينما جرى إدخال                 
تسليم بعضها لوكالة الغوث، رغم أن مطلب أصحابها هو وضعها بين يدي حماس وحكومتها التي يثقون                

 عن مطالبهـا    حماس، حركة وحكومة تتعرض البتزاز بالغ الشراسة من أجل التنازل         .بها، وليس الوكالة  
التي تعبر عن هواجس الشعب الفلسطيني، ليس في اإلغاثة فحسب، وإنما وهـو األهـم، فـي الحريـة                   
والكرامة، ألن المسألة ليست طعاماً وشراباً فقط، ولو أراد الفلسطينيون معيشة حسنة لتعاونوا مع المحتل               

ل لتحولوا جـسراً لعبـوره إلـى        منذ عقود وعاشوا أفضل مما يعيش أكثر نظرائهم في العالم العربي، ب           
الجوع وال الركوع، وتموت الحرة وال تأكل بثـدييها، وهـي بـالطبع             : المنطقة، ولكنهم أعلنوها مدوية   

بحسب واقعيي الزمن العربي الجديد، بينما تشكل وجعاً لرأس العرب الذين ال يريـدون              " عدمية"شعارات  
 .مرجعية القضية أن تؤول للمؤمنين بخط المقاومةإمارة إسالمية في قطاع غزة، تماماً كما ال تريد ل
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   مع إسرائيل" سد الذرائع"الفلسطينيون وسياسة  .٣٦

  خالد الحروب 
انقضت جولة الحرب اإلسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي ما كان باإلمكان خاللها إال الوقـوف                

وبعد انتهاء تلك الجولة هناك سجال يقول إن الوقـت مناسـب            واآلن  . بالصوت العالي ضد تلك الوحشية    
وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤولية الحرب اإلسرائيلية، ألنها وفـرت الذريعـة            " حماس"لتحميل  

، وفـي الكثيـر مـن       "حمـاس "هناك اختالالت عدة في سياسات      . إلسرائيل للقيام بتلك الحرب المجنونة    
وازنة عالقاتها اإلقليمية، لكن إسرائيل هي من يتحمـل مـسؤولية الحـرب،             قراراتها، وكذلك في دقة م    

  .تحتاج إلى وقفة تأمل تستحقها" الذريعة"ومسألة 
وكل الفصائل الفلسطينية كانت مستعدة لتجديد التهدئة وأكدت ذلك قبيـل           " حماس"ابتداء يجدر التذكير بأن     

تجديد، بل كانت قد استعدت من شهور لشن حرب كما          انتهائها بأيام، لكن إسرائيل لم تكن مستعدة لذلك ال        
عن االسـتمرار فـي     " حماس"الحرب لم تكن وليدة قرار اتخذ خالل أيام ونتج عن امتناع            . رأينا جميعاً 

تهدئة لم تكن موجودة أصالً، بل كانت نتيجة قرار مخطط له سلفاً ولذا فإن عدم قبول إسـرائيل بتجديـد                    
وإسرائيل وبكونها القوة االحتالليـة  .  عسكرية وسياسية مسبقة وليس مفاجئاً     التهدئة كان منسجماً مع خطة    

المسيطرة فإنها تتمتع بالقدرة على التحكم في مجرى الحرب والتهدئة كما تشاء، وسياسيوها يـستخدمون               
الملف الفلسطيني بتفاصيله المختلفة لغايات مختلفة بحسب الظرف الزمنـي والتنافـسي، منهـا غايـات                

  .ية داخلية، وأخرى تصارعية حزبية، وثالثة انتخابية موسميةانتهاز
والفلسطينيين دوماً أن يسحبوا كل المسوغات التـي        " حماس"سيقول قائل، محقاً وبحسن نية، ولكن على        

سواء أكان ذلك حرباً، أو انتفاضة،      ، تظهرهم أمام الرأي العالمي وكأنهم متسببون في هذا التدهور أو ذاك          
وهناك اآلن ودوماً جزء ال يستهان به من المتابعين         ". العملية السلمية " اإلنسداد السياسي في     أو مزيداً من  

شـريك  "للشأن الشرق أوسطي يستمعون بإنصات إلى مبررات إسرائيل التي تقـول إنـه لـيس هنـاك             
ضات مؤهل للسالم، وأن الفلسطينيين منقسمون وأنهم والحال هذه يستحيل المضي في أي مفاو            " فلسطيني

الرد على هذا المنطق يأتي من خالل التجربة العملية الممتدة على مدار            . معهم، وسوى ذلك من ادعاءات    
، ١٩٨٨سـنة   " وثيقة االستقالل "العقدين الماضيين، وتحديداً من تاريخ إعالن منظمة التحرير الفلسطينية          

بعدها جـاءت مدريـد     . ف بإسرائيل والتي بموجبها أقرت القيادة الفلسطينية بمبدأ حل الدولتين واالعترا        
خالل كل تلـك الـسنوات      . سنوات طويلة بعد ذلك   " العملية السلمية " واستمرت   ١٩٩٣ ثم أوسلو    ١٩٩١

تواجدت قيادة فلسطينية قوية ومعروفة للعالم ولم يكن هناك انقسام حاد في الشرعية الفلـسطينية، فمـاذا                 
رة، وفي غياب المبررات التي تسوقها إسرائيل هذه        حدث وما الذي كان يحدث خالل كل تلك الحقبة المري         

األيام إزاء االنقسام الفلسطيني؟ آنذاك كانت هناك قوائم أخرى من المبررات، وكما في كل آن فإن تلـك                  
وهذا بالطبع ال يعني إعفاء الفلسطينيين من المسؤولية الكبرى بضرورة التوافق الوطني            . القوائم ال تنتهي  

س فقط على إسرائيل بل وعلى كثير من األطراف الغربية التي تقف اآلن في مربع               هنا وقطع الطريق لي   
فكثير من  ". إحالل السالم "المسوغ اإلسرائيلي وترى في االنقسام الفلسطيني العقبة الكبرى والرئيسية امام           

ال المواقف  المواقف الرسمية الغربية، األميركية واألوروبية، وليس كلها بالطبع، ما زالت تنسج على منو            
لكن . اإلسرائيلية وتعيد إنتاجها بشكل غريزي فاضح يتجاوز االنحياز ويقترب أكثر وأكثر من العنصرية            

الجوهر األساسي في هذه المسألة أن الطرف اإلسرائيلي هو الذي ال يريد السالم، وهو الذي يبحث عـن                  
  .مسوغات ومبررات لتحميل الفلسطينيين كل المسؤوليات

بين ( على الفضيحة الوطنية عند الجانب الفلسطيني في الفشل في الوصول إلى توافق وطني               والتأكيد هنا 
إلنهاء سلسلة المسوغات التي تستخدمها إسـرائيل، ال يعنـي أن           ) على وجه الخصوص  " حماس"و  " فتح"

 إلـى   فالواقع والتجربة التاريخية يشيران   . سياسة مالحقة كل مسوغ ترفعه إسرائيل هي السياسة الحكيمة        
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أن أي طرف فلسطيني أو عربي ينزلق في محاولة تفنيد كل ذريعة سياسية ترفعها إسرائيل لتتنصل مـن                  
ليس له نهاية، ألنه مع سد كل ذريعة معينة تتناسل          " تكتيك"مسؤولياتها كطرف احتاللي، فإنه يتورط في       

الصدد بخاصـة خـالل     والتجربة الفلسطينية على وجه الخصوص بالغة المرارة في هذا          . ذرائع أخرى 
، إذ كانت إسرائيل تتذرع بعدم تنفيذ ما كانت تفرضه عليها اتفاقات            ١٩٩٤سنوات أوسلو العجاف ما بعد      

وما . أوسلو، على محدوديتها وتواضعها، بأن الفلسطينيين لم يقوموا بتنفيذ قائمة من االشتراطات المعينة            
 انتهائهم من ذلك يكتشفون أن قائمة جديـدة مـن           أن يسارع الفلسطينيون إلى تنفيذ ما يطلب منهم وحال        

  .تنتظرهم وعليهم تطبيقها وتنفيذها بحذافيرها" الذرائع"
الجانب األول في أنها تورط الطرف الضعيف فـي        . تكمن في أكثر من جانب    " سد الذرائع "مشكلة سياسة   

ك في غياب أي تدخل دولـي       سلسلة من التنازالت التي ال تنتهي وتتجاوز ما كان قد اتفق عليه سلفاً، وذل             
فالسعي المستمر لالستجابة لما تريده إسرائيل، بـسياسييها        . ومراقبة حازمة تلجم عنجهية الطرف القوي     

المتنافسين، وحكوماتها التي تتصيد األصوات المتطرفة وتزايد على بعضها البعض بالتطرف والخطـاب             
ني يتمثل في اإلضـعاف المتـوازي والمـستمر         لكن الجانب الثا  . العصابي، يقود إلى طريق ال نهاية له      

وفي الواقع فإن محاولة    . لشرعية أي طرف فلسطيني يتورط في هذه السياسة لفترات زمنية طويلة وقاتلة           
االستجابة الفلسطينية لقوائم المطالبات اإلسرائيلية التي ال تنتهي والتي استمرت علـى مـدار العقـدين                 

، وشرعية السلطة الفلسطينية    "فتح"ير الفلسطينية، وشرعية حركة     السابقين، قوضت شرعية منظمة التحر    
  .المتكونة بعد اتفاق أوسلو

ليست هناك حاجة كبيرة للتذكير بأن أي حزب سياسي ينافس للفوز بالقيادة وأية حركة شعبية واسعة تريد                 
خاذ قرارات حاسمة   على الدوام اتباع سياسة تحافظ على السند الشعبي واالنتخابي، في حال أقدمت على ات             

وتكون المغامرة التي تقوم بها الحركة المعنية على أساس أن تحقيق بعض المكاسـب            . ومفصلية وخالفية 
الملموسة على األرض جراء اتباع تلك السياسة الخالفية سيكون كفـيالً بتعـويض الخـسارة الـشعبية                 

قبة أوسلو ومـا بعـده كـان مراكمـة          بيد أن ما حدث في التجربة الفلسطينية في ح        . واالنتخابية الموقتة 
إلـى الـشعب    " فتح"المقامرات من دون تحقيق أي أرباح حقيقية على األرض تحملها منظمة التحرير و              

الفشل في تحقيق ذلك وبالتوازي مع تواصل غطرسـة         . الفلسطيني لتبرير االتجاهات والقرارات الجديدة    
 ومع تفاقم أوجه الفساد المالي فلسطينياً، لم يقد إلى          إسرائيل ومشروعها االحتاللي االستيطاني االلتهامي،    
" حمـاس "وحسب، بل الى تواصل صعود وقوة       " فتح"إنفضاض الفلسطينيين عن مشروع السلطة وحركة       

  .إلى أن فازت باالنتخابات
في االنتخابات، ثم سـيطرتها العـسكرية       " حماس"واآلن وخالل السنوات الثالث الماضية، أي حقبة فوز         

شهدنا عودة قوية لالستراتيجية اإلسرائيلية المتمثلة في استخدام الذرائع وإلقاء اللوم على            ، اع غزة على قط 
ونجحت إسرائيل مرة أخرى في حشد المواقف الرسمية الغربية وحتـى بعـض المواقـف               . الفلسطينيين

عليها تنفيـذها  " حماس"العربية وراء هذه االستراتيجية، وتمثل ذلك في وضع قائمة من الشروط في وجه             
إذا أرادت أن يتم االعتراف بها كطرف يمكن التباحث معه، أو إذا أرادت أن يتم فك الحصار المالي عن                   

مـن شـروط    " الرباعية"اشتملت أوالً تلك االشتراطات ما فرضته إسرائيل عبر         . فلسطين والفلسطينيين 
بـين منظمـة التحريـر الفلـسطينية        اإلعتراف بها، والتوقف عن العنف، واإلقرار باالتفاقات الـسابقة          

لهذه الشروط تولدت قوائم أخرى من اإلشـتراطات تـضمنت    " حماس"لكن وفي ضوء رفض     . وإسرائيل
عملياً، وبحسب بنود التهدئة، عدم القيام بأي نشاط مسلح من قطاع غزة مع القبول بما تقوم به إسـرائيل                   

بالتهدئـة،  " حماس"وعندما التزمت   ". اسحم"من ضربات عسكرية بين الحين واآلخر ضد القطاع وضد          
كانـت  " حمـاس "وألزمت الفصائل األخرى بها، بشكل أثار إعجاب بعض قادة الجيش اإلسرائيلي، فإن             

تقترب من الخط األحمر الذي تواجه عنده معضلة تقوض الشرعية مقابل مالحقة ما يتناسل من ذرائـع                 
  .إسرائيلية تطالب الفلسطينيين بتحقيقها
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ت إسرائيل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في خيارات شبه مـستحيلة تكـون نهاياتهـا               وكما وضع 
وما تزال تريد أن تـضعها فـي        " حماس"إطالق آليات التحلل الداخلي وتقوض الشرعية، فإنها وضعت         

ـ             : الخيارات نفسها  د إما مواصلة االستجابة لمسلسل ال ينتهي من االشتراطات اإلسـرائيلية وبالتـالي تفق
قوتها وشرعيتها التنظيمية وشعبيتها، وإما ترفض تلك االستجابة وتدفع هي والفلسطينيون معهـا             " حماس"

  .ثمناً باهظاً كما حدث في حرب غزة
٨/٢/٢٠٠٩الحياة،   

 
  
  

  :كاريكاتير .٣٧
  

  
  ٨/٢/٢٠٠٩الغد، االردن، 

  


