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       بحق الشعب الفلسطيني" غير مجحفة"راغبون بتهدئة : الزهار .1

ود الزهار وصل إلى    القيادي في حركة حماس محم    ، أن   وكاالت وعن،  9/2/2009. الجزيرة نت ذكرت  
العاصمة القطرية الدوحة قادما من دمشق بعد محادثات أجراها مع قادة الحركة هناك بشأن اتفاق التهدئة                

  .ويتوقع أن يغادر الزهار الدوحة إلى القاهرة مساء اليوم االثنين أو صباح غد الثالثاء .مع إسرائيل
تهدئة ستعطي فرصة لترميم ما دمرتـه الحـرب إذا          وفي مقابلة مع قناة الجزيرة السبت أكد الزهار أن ال         

أال تتعامل مع الحركة علـى      "التزمت إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، متمنيا على مصر           
  .أو طبقا لمواقفها الداخلية مع حركة اإلخوان المسلمين" أنها جزء من محور معين

صقور والحمائم مشيرا إلى أن التوظيف الـسيئ        ونفى القيادي بحماس أن يكون في الحركة ما يعرف بال         
  .من بعض وسائل اإلعالم لتصريحات بعض مسؤولي الحركة يعطي هذا االنطباع أحيانا

بحقـوق  " غير مجحفـة  "وأكد أن الحركة راغبة في التهدئة في القطاع، ولكن ذلك يجب أن يتم بشروط               
لفلسطينيين في سجون االحتالل بالجنـدي      وفي ما يخص صفقة مبادلة مئات األسرى ا        .الشعب الفلسطيني 

، قال الزهـار إنـه ال       2006حزيران  /اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في يونيو        
  .جديد في هذا الموضوع

ـ         قوله إن اتفاق التهدئة قد يـتم التوقيـع         " المطلع"ونقلت وكالة قدس برس عن مصدر فلسطيني وصفته ب
الساعات المقبلة ستكون حاسمة وفاصلة في      "ين في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدا أن        عليه مساء االثن  

مـن المتوقـع حـدوث      "، وأنه   "المباحثات اآلن ساخنة وهي في أوجها     "وأضاف المصدر أن     ".هذا الشأن 
  .، على حد تقديره"اختراقات كبرى من هنا إلى يوم الثالثاء المقبل
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حراكـا  " محمد نزال فقد قال في تصريحات لقناة الجزيرة إن هنـاك             أما عضو المكتب السياسي لحماس    
أي تطور إيجابي من جانب الكيان الصهيوني يعني أننا سـنرى           "تجاوبت معه الحركة، مضيفا أن      " جديدا

  ".اتفاقا قريبا
ائيل ، وأكد أن إسـر    "الوقوف عند الشروط اإلسرائيلية يعني أننا لن نرى اتفاقا جديدا         "وأشار نزال إلى أن     

  ".غير ممكن"تريد تهدئة مفتوحة، وهو ما اعتبره 
نحن منفتحون ونريد التوصل إلى اتفاق، لكن ليس بأي ثمن وليس علـى حـساب تـضحيات                 "وأضاف  

اتفاق مـشرف يتناسـب مـع حجـم         "، مؤكدا أن فصائل المقاومة تريد التوقيع على         "الشعب الفلسطيني 
  ".ثالثة أسابيع من العدوان اإلسرائيلي عليهالتضحيات التي بذلها الشعب الفلسطيني خالل 

الزهار أكد أن حماس تريد الحفاظ علي منظمة التحرير بهياكلها ، أن 9/2/2009 األهرام، وأضافت
في إشارة إلي البنود التي تم إلغاؤها من ميثاق المنظمة بعد ,  بندا28وليس ببرنامجها الذي شطب منه

 .انت تتعارض مع االعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة التي ك1993توقيع اتفاقات أوسلو عام
وأضاف الزهار أن حماس تريد أن تأخذ الشرعية الدولية والشرعية العربية وكل ما اكتسبته منظمة 

مؤكدا أن الحركة مع الحفاظ علي منظمة التحرير وهيكلها , التحرير باالنتخابات وتدخل هذه المنظمة
 .وليس برنامجها

نفي أيمن طه القيادي بحركة حماس ما تناولته وسائل اإلعالم عن وجود وفد تركي في , هومن جانب
وأضاف أن موضوع شاليت . دمشق لبحث موضوع الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت مع الحركة

ال يزال مغلقا رغم موافقة حماس علي أن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة في هذا الموضوع بعد 
  . علي تهدئةاالتفاق
ال يوجـد   :"  في تصريحات متلفزة أمس،       قال  نزال  من غزة، أن   9/2/2009 صحيفة فلسطين،    وأوردت

، أتمنى أن يكون هناك جديد؛ ألننا نريد ألسرانا البواسل أن يفـرج عـنهم،               (..)جديد في هذا الموضوع     
أجواء أننا على شفا الوصول  ولكن في ذات الوقت ال نريد أن نخدع الرأي العام، وال نريد أن نضعهم في                

حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تقدم أو اختراق جديد فـي            : وأضاف نزال ". التفاق واألمور ليست كذلك   
  ".هذا الموضوع

 لــ   ا قـال   مطلع امصدر، أن   من غزة  مراسلها   اشرف الهور  عن 9/2/2009 القدس العربي،    وجاء في 
، ورجـح   'ايجابيـة 'ة حول التهدئة ليل السبت كانـت        ان مباحثات وفد حماس في القاهر     ' القدس العربي '

  .احتمالية ان يشهد منتصف االسبوع الجاري االعالن عن بدء تنفيذ االتفاق
جـادة فـي   'ان حركته ' القدس العربي'وفي السياق قال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حماس لـ     
 .'شعب الفلسطيني، وتعيد اعمـار غـزة      التوصل الى تهدئة مشرفة ترفع الحصار وتوقف العدوان عن ال         

واكـد   .'سرعة االعالن عن التهدئة، مرهونة بموقف العدو الصهيوني       'واشار القيادي في حماس الى ان       
ان وفد حركته الذي غادر القطاع والتأم مع قيادة الحركة في دمشق يجرب مباحثات داخلية للخروج برد                 

ولم يخف المسؤول في حماس      .'لور خالل االيام القليلة القادمة    سيتب'نهائي حول التهدئة، واكد ان هذا الرد        
هناك تقدم، بعد ان قدمنا استفساراتنا علـى        'وجود تقدم في المباحثات الرامية للتوصل الى التهدئة، وقال          

 .'النقاط الغامضة التي عرضتها اسرائيل في اتفاق التهدئة
ان المكتـب الـسياسي     » الحياة«قالت لـ    ية مصادر فلسطين   أن دمشق، من 9/2/2009 الحياة،   ونشرت

للحركة سيجتمع اليوم في دمشق بعد عودة رئيسه خالد مشعل من السودان وقيـاديي الخـارج برئاسـة                  
على العرض المصري، سيقدم الى مدير االسـتخبارات        » رد نهائي «محمود الزهار من الدوحة، لصوغ      

الخالف الجوهري يتعلق بعدم وجود التزام      «ت ان   واوضح. المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرة غدا      
  .»جوهري برفع الحصار وغياب آلية واضحة لمراقبة ذلك) اسرائيلي(
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مختلفة، لكن الجوهر ال يزال على      «وقالت المصادر الفلسطينية ان اللغة التي استخدمها المصريون كانت          
م اسرائيلي بفك الحصار مـع ضـمانات        الفجوة االساسية تتعلق بعدم وجود التزا     «، مشيرة الى ان     »حاله

يستخدمون مفردات ملتبسة حول النسب بحيـث يـسمح         ) االسرائيليون(ال يزالون   . باستمرار االلتزام به  
 في المئة من المواد من دون تحديد القائمة الكلية للبضائع وال تحديـد اي ضـمانات بـالتزام        80بدخول  

ال مانع لدى حماس بتهدئة لمدة سنة ونـصف         «: لمصادروفي ما يتعلق بموضوع التهدئة، قالت ا       . »ذلك
قال لنا المصريون ان اسرائيل ال يمكن ان تعلـن ذلـك،            «: وزادت. »السنة شرط ان تعلن اسرائيل ذلك     

  . »فقلنا يمكن ان يقوم الراعي المصري بذلك
  

  عباس يؤكد أنه سيجري محادثات مع حماس آمالً في تحقيق المصالحة .2
رئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أنه سيجري محادثات مع مسؤولين في حركة أكد ال: )آي.بي.يو(

 التركية عن عباس قوله قبيل مغادرته "حريت"ونقل موقع صحيفة  .حماس، آمالً في تحقيق المصالحة
معهم ونأمل تحقيق ) الحوار(حماس تشكل جزءاً من الشعب الفلسطيني، وسنجلس إلى طاولة "تركيا إن 

اء كالم عباس رداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي أياً من قادة حماس لدى عودته إلى وج ."السالم
األراضي الفلسطينية المحتلة، وأمل عباس أن تؤدي الجهود التي تبذلها تركيا ومصر لتحقيق وقف للنار 

كان القطاع فال يعود س"العدوان على غزة قريباً، "كما أمل أن ينتهي  .في قطاع غزة، إلى نتائج ايجابية
 ."ضحايا للغزو

  9/2/2009الخليج، 
  

  عبد ربه يحذر من تقويض السالم بصعود اليمين اإلسرائيلي .3
توقع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، أن  :أمين أبو وردة -  نابلس

مع الدولي في استئناف العملية تفرز االنتخابات اإلسرائيلية قوى متطرفة تعمل على تقويض جهود المجت
السياسية وفق قواعد جادة بما يؤدي إلى إنهاء االحتالل وقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس مبادرة 

  .السالم العربية
والتقى عبد ربه في مكتبه بمدينة البيرة وفداً برلمانياً فرنسياً يرأسه رئيس البرلمان برنارد أكويير، 

تجدات السياسية، والجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة إلعادة إعمار قطاع غزة، وأطلعه على آخر المس
وأطلع عبد ربه الوفد الفرنسي  .وملف المصالحة، والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة

 ترسيخ سياسة األمر الواقع من خالل تكثيف نشاطاتها "إسرائيل"على نتائج المفاوضات، ومحاوالت 
 .ستيطانية في الضفة الغربية، وعزل المدن الفلسطينية في كانتونات خاضعة للسيطرة اإلسرائيليةاال

ظبي والذي جاء كرد فعلي طبيعي على تدخل بعض  وتطرق إلى اجتماع الدول العربية التسع في أبو
  .الدول في الشأن الفلسطيني ومحاولتها خلط األوراق وتعزيز االنقسام

ار الدعم الفرنسي الال محدود للقيادة الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس وأكد أكويير استمر
 .ومنظمة التحرير، وعبر عن ثبات السياسة الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية

  9/2/2009الخليج، 
  

  القوى لهاكافة  وضم  التحرير منظمةبإصالحقريع يدعو لعقد جلسة للمجلس الوطني للبدء  .4
طالب مفوض عام حركة فتح في فلسطين رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية  :وليد عوض - رام اهللا 

 منظمة التحرير الفلسطينية بإصالحبعقد جلسة مستعجلة للمجلس الوطني الفلسطيني كمقدمة للشروع 
ودعا قريع خالل االجتماع الدوري للجان التعبئة  .أطرها كافة في واإلسالميةوضم القوى الفلسطينية 

 تكثيف مختلف إلى منسقي لجان التعبئة والتنظيم في فتح ،لتنظيم لحركة فتح الذي عقد مساء السبتوا
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 والفعاليات تعزيزا لوحدة فتح في مواجهة الهجمة التي تشن على منظمة التحرير ومؤسساتها األنشطة
ن منظمة التحرير  فتح هي مهمة الدفاع عأبناء أمام التي تقف األولى المهمة أن قريع  وأوضح.الفاعلة

 رمضان شلح لألخود توجيه كلمات تقدير أ"، وقال اإلسالمي العام لحركة الجهاد األمين إلىموجها شكره 
 على شاشات الفضائيات وبحضور خالد مشعل انه أكدالذي هو شخصية هامة على الصعيد الوطني حيث 

ب في توحيد الوطن ال تمزيقه، بدون فتح ال يوجد مشروع وطني، هذا هو الفهم الصحيح وفهم من يرغ
  ..."وفهم من يرغب في توحيد النضال ال تشويهه

التزام " أنه ال يمانع في إقامة حكومة وحدة وطنية تقوم على أساس التزامات المنظمة، وقال إن  قريعوأكد
الوطني الحكومة سينبع من التزام منظمة التحرير التي يجب تفعيل مؤسساتها على الفور بما فيها المجلس 

 ."والمجلس المركزي والدوائر واللجان
 مختلفة من النضال في ظل فشل المفاوضات في أشكال إتباع إلى العودة إلىكما دعا قريع حركة فتح 

اآلن وبحكم " قريع  وأضاف. النتخاب المتطرف افيغدور ليبرماناإلسرائيليين حل وتوجه إلىالتوصل 
 المقبلة حيث يميل المجتمع اإلسرائيليةلنتائج االنتخابات تجربتنا المريرة في المفاوضات وتوقعا 

 أصبح، الرأي في استطالعات األصوات اليمين، ويحصد ليبرمان العنصري العديد من إلى اإلسرائيلي
 أن عدة وعلى فتح أشكال مفاهيم النضال، والنضال ليس شكال واحدا، النضال له إلىلزاما علينا العودة 
 المعلنة وبرنامجنا السياسي أهدافنا النضال الذي يكفل تحقيق أياسب مع المرحلة، تأخذ الشكل الذي يتن

  ." الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريفبإقامة
  9/2/2009القدس العربي، 

  
  تسرقه قيادات فتحاوية" هيكل ميت" منظمة التحرير: المصري .5

ن حركة فتح تصر على سرقة منظمة أكد النائب مشير المصري، أن قيادات م : محمد األيوبي- غزة
التحرير الفلسطينية بعيداً عن خيارات أغلبية الشعب الفلسطيني وتريد االستفراد بالقرار السياسي داخل 

 حديث فيورفض المصري  .المنظمة لتطبق برنامجها للتسوية وتسير فيه برؤيتها الحزبية الضيقة
، مشدداً على ضرورة االلتزام بما تم االتفاق عليه مسبقاً استفراد هذه األقلية بمنظمة التحرير" فلسطين"لـ

إن اعتراض حركة حماس ليس على : "وقال .من إعادة هيكلة المنظمة وعدم التهرب من هذا االستحقاق
 القاهرة ووثيقة الوفاق فيالمنظمة إنما على واقعها وبرنامجها ومؤسساتها وهو ما تم االتفاق عليه 

". ث تم النص على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس تنظيمية وسياسية جديدةالوطني واتفاق مكة، حي
 للكل الفلسطيني الذي فرضته نتائج االنتخابات وليس ألقلية، المظلةيجب أن تكون المنظمة : "وأضاف

 برنامجها الذي تم حرفه عن منطلقاته من خالل شطب البنود األساسية، خاصة بما فيوإعادة النظر 
  ". المقاومةفيبحق الشعب الفلسطيني يتعلق 

أن إعادة هيكلة "  حماسفي حركة فتح بناء المنظمة وإعاقتهم لذلك، ذكر القيادي فيوحول رفض قيادات 
 موقعها، خاصة وأنه ليس لهم في تقود المنظمة لن تكون التيمنظمة التحرير يعني أن معظم القيادات 
  ".  موقع التمثيل ورفضهم هو دفاع عن موقعهمفيأثر على الساحة الفلسطينية ولن يكونوا 

 المنظمة فيوشدد على أن فتح ليس لديها خيار سوى أن تكون حماس والمقاومة الفلسطينية معها 
مخطئ من يظن أن المنظمة " : اتخاذ القرار وأنه ليس لدى فتح خيار سوى ذلك، وقالفيلتشاركها 

وأوضح  ".ي ستكون األولوية للحديث عن المنظمةستبقى على حالها، وأن أي حديث عن حوار فلسطين
أن التوافق على المنظمة هو توافق على البرنامج السياسي وهو توحيد حقيقي للشعب ودون ذلك يمثل 
رتوشاً وجوانب جزئية لن توصل لوحدة حقيقية وأن من يرفض إعادة صياغة المنظمة وااللتزام 

ملف المنظمة هو ملف أساسي " :وقال .لحة الفلسطينيةباالتفاقيات السابقة هو يرفض الوحدة والمصا
 تم االتفاق التي تم االتفاق على إنجازها رزمة واحدة عبر اللجان الخمسة التيضمن الملفات الخمسة 
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 من الشهر 22 في الحوار القادم في ستشكل قريباً التيعلى تشكيلها وأن ملف المنظمة سيكون مع لجنتها 
  . القاهرةفيولين المصريين مع وفد حماس سؤالجاري بحسب حديث الم

وأوضح النائب المصري أن تشكيل مرجعية جديدة هو حق مشروع لفصائل المقاومة لوجود برنامجين 
 الساحة الفلسطينية، برنامج التسوية الذي ال يؤمن بالمقاومة وبرنامج المقاومة الذي تحتضنه األغلبية في

 تشكيل مرجعية فيوأكد على أن حماس ماضية  .البرنامج والخيارالفلسطينية ومعظم الفصائل تتبنى هذا 
فلسطينية وأن ذلك يتعارض مع مطالبتها لفتح بااللتزام باالتفاقات السابقة وإعادة هيكلة وصياغة منظمة 
التحرير، مبيناً أن من حق فصائل المقاومة تشكيل مرجعية جديدة إلى أن يتم فتح الباب للدخول لمنظمة 

  . فق برنامج يوحد الكل الفلسطينيالتحرير و
 وجه الشعب فيواعتبر المصري منظمة التحرير بأنها هيكل ميت، وأداة لدى البعض ال تشرع إال 

من حق المقاومة أن تتوحد على برنامج واحد وهو ما يشكل خطوة مركزية " :والمقاومة الفلسطينية وقال
ة لتوحيد الكل الفلسطيني على برنامج سياسي يتم  إطار الوحدة الفلسطينية وتقريب المساففيوأساسية 

  .التوافق عليه من الكل الفلسطيني
  9/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الدعوات إلى شطب المنظمة ستجابه بقوة من قبل السلطة:  عباسممثالًمحافظ الخليل  .6

هرجان نظمه  في مالرئيس محمود عباس في كلمة له نيابة عن قال محافظ الخليل حسين األعرج: الخليل
 دعوات خالد مشعل لتشكيل مرجعيات وبدائل عن إن: خليلبال" رابطة الجامعيين"في قاعة المحافظ 

تشكل تجاوزاً مرفوضاً لتاريخ طويل من النضال الوطني وتبديداً النجازات ذلك النضال "منظمة التحرير 
 شطب المنظمة إلىن الدعوات أ إلى، مشيراً "الذي رسخ حقوق الشعب الفلسطيني لدى المحافل الدولية

كممثل شرعي ووحيد ستجابه بقوة من قبل السلطة الوطنية ومؤسساتها، فيما اعتبر كل الدعوات 
  ".خروجاً عن الصف الوطني"لالنتقاص من تمثيل المنظمة وشرعيتها 

 9/2/2009. األيام، فلسطين
  

  ء مرجعية موازية لهاحماس تبحث عن الشرعية من داخل المنظمة أو في بنا: تحليل إخباري .7
تعيد تصريحات القيادي البارز في حماس، محمود الزهار، لقناة الجزيرة أمس :  محمد أبو رمان-  عمان

الجدل حول الموقف الدقيق لحركة حماس من منظمة التحرير الفلسطينية ومن مشروع مرجعية أخرى 
 التحرير بهياكلها وليس ببرنامجها الحفاظ على منظمة"الزهار صرح أمس أن حركته تريد  .موازية لها

وهو ما يدفع إلى التساؤل فيما إذا كانت هذه التصريحات بمثابة تراجع عن ".  بندا28الذي شطب منه 
بناء مرجعية "إعالن خالد مشعل قبل أسابيع قليلة عما أسماه بمفاجأة لتحرك فصائل فلسطينية بهدف 

تضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية وقوى الشعب وطنية جديدة تمثل فلسطينيي الداخل والخارج و
  ".وتياراته الوطنية

 هنية، إسماعيلأحمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، . توجهت بهذا السؤال إلى د
وأوضح يوسف أن الفكرة ". بديالً عن منظمة التحرير الفلسطينية"فأجاب أن خالد مشعل لم يطرح 

يضيف  ".طروح إطار تشاوري يضم الفصائل الفلسطينية الفاعلة على الساحة الداخليةالم"المطروحة هي 
بأن منظمة التحرير عملياً معطلة، بلجانها ومؤسساتها وهياكل " الغد" يوسف، في تصريح خاص بـ

عملها، وأصبح الناس ال يرون هذه المنظمة إالّ من خالل تصريحات ياسر عبد ربه التي ال تمثل 
  ".لوطني الفلسطيني، إذ ال يحظى الرجل بشعبية في الداخلالمشروع ا

فمن الواضح من تصريحات يوسف أن هدف حماس اليوم هو اكتساب الشرعية السياسية العربية 
بحيث تنضم حماس والجهاد والقوى األخرى، " والدولية، من خالل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
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وافر يتناسب مع حجمها في الشارع، وبالتالي تتمكن من الحصول والتي على األغلب ستحظى بنصيب 
  .على االعتراف الخارجي عبر بوابة منظمة التحرير الفلسطينية

تؤكد محورية هذه األولوية على أجندة حماس في المرحلة القادمة تصريحات الزهار نفسه أمس عندما 
 نأخذ أنونريد ) 2006بعد الفوز في انتخابات  ( الشرعية الدستوريةوأخذنا الشرعية الجهادية أخذنا: "قال

  ".الشرعية العربية والدولية من خالل االنتخابات وان ندخل منظمة التحرير
يعلل يوسف دفع حماس اليوم قضية من يمثل الفلسطينيين ومرجعية منظمة التحرير إلى أجندتها السياسية 

التحرير أو المجلس الوطني هي مجمدة وغير بأن الهياكل التي تمثل الشعب الفلسطيني سواء منظمة 
 حتى لم نعد نعرف من بقي من 1996المجلس الوطني الفلسطيني معطل منذ عام "فاعلة، ويضيف أن 

  ".األعضاء أحياء ومن هم قادرون على المشاركة والعمل
لداخل ويرى يوسف أن من عطل المنظمة ولم يفعل دورها ومرجعيتها باعتبارها ممثالً لفلسطينيي ا

والخارج وحاضنة للمشروع الوطني الفلسطيني هي السلطة الفلسطينية، وليست حركة حماس، بل ما 
تطالب به حماس هو رد االعتبار للمنظمة وإصالح مؤسساتها وآلياتها وتأهيلها لتمثل جميع الفلسطينيين 

  .ومختلف القوى الفاعلة على الساحة
 حركة حماس، أما اليوم فالجميع يعترف أن الحركة عندما قامت المنظمة لم تكن هنالك"ويضيف 

أصبحت فاعالً رئيساً وأساسياً في المجتمع الفلسطيني وال يمكن تجاوزها، وكذلك الحال بالنسبة لحركة 
  ". التحرير الفلسطينيةمنظمةالجهاد والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وهما ليسا ممثلين في 

تصب في المحصلة، وفق " إطار تشاوري"ظمة التحرير أو بناء تصريحات قادة حماس حول إصالح من
إلى اكتساب شرعية التمثيل السياسي الخارجي، بعد أحداث غزة، حيث برزت مواقف " محللين ومراقبين

ال يمكن تجاوزه، وقد حظيت الحركة " رقم صعب"دولية وعربية تدعو إلى الحوار مع حماس باعتبارها 
مقعد في مؤتمر الدوحة األخير بعد األحداث، ويقف وراءها محور إقليمي مع فصائل فلسطينية أخرى ب

مع تحول في الموقف التركي المؤثر، جميع ذلك عزز ثقة الحركة بقدرتها على انتزاع اعتراف دولي في 
  .عالقتها بالمحيط العربي والمجتمع الدولي

  9/2/2009الغد، األردن، 
 

   صفقة شاليطإتمامالقلق مع قرب وشخصيات من فتح يشعرون بعباس :"هآرتس" .8
يكاد يسمع صدى أصوات قلقة في " كتبت هآرتس العبرية في عددها الصادر االثنين :القدس المحتلة

المقاطعة في رام اهللا خالل األيام األخيرة، وتقول شخصيات رفيعة المستوى من حركة فتح والسلطة 
اد شاليط سينتهي عهد في الضفة الغربية الفلسطينية بشكل واضح، بأنه مع االنتهاء من ملف جيلع

والقطاع أيضا، وفقا لرؤيتهم فإن بعد االنتهاء من ملف شاليط، فإنه حتما ستجري انتخابات في الضفة 
الغربية والقطاع والتي ستفوز بها حماس من جديد، وهذه المرة أيضا انتخابات رئاسية، وسيتطلب األمر 

  ".ة في الضفة والقطاع برئاسة حماسمن إسرائيل التعامل مع سلطة فلسطيني
بمسألة تأييد الشارع " مركز االتصال في القدس"وفقا لالستطالع األخير الذي أجراه "وأشارت بأنه 

الفلسطيني لحماس في الضفة الغربية، يتضح بأن الحرب على غزة منحت حركة حماس شعبية لم تحصل 
عالية على األقل في االستطالعات التي أجريت بهذا عليها من قبل وألول مرة تحصل على نسبة التأييد ال

، فبالرغم من النشوة )فتح% 27.9لحماس، % 28.6(تفوقت حماس على فتح " :أضافتو ".الموضوع
اإلسرائيلية التي برزت في أعقاب الحرب على غزة، إال أنه في الجانب الفلسطيني ووفقا لنتائج 

 الفلسطينيين يرون بالحرب على غزة انتصار لحماس، من% 46.7االستطالع األخير، يتضح بأن نسبة 
  ".قالوا بأن إسرائيل هي التي انتصرت% 9وفقط 
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التخوفات من البشائر التي " : وأعضاء فتح أضافت هآرتسعباس التخوفات اإلضافية التي يشعر بها إما
 يعني بالنسبة كتبت في الصحف ووسائل اإلعالم، عن تحرير أسرى من حماس مقابل شاليط، األمر الذي

لفتح والسلطة الفلسطينية، إعادة أعضاء من حماس على طاولة النقاش واالجتماعات في البرلمان 
الفلسطيني، بحضور كافة النواب الذين اعتقلتهم إسرائيل من حماس، األمر الذي يعني كابوس بالنسبة 

 حماس، األمر الذي من شأنه بهذا ستكون غالبية النواب في البرلمان الفلسطيني من" :وأوضحت ".لفتح
باإلضافة لذلك يمكن لحماس المطالبة بتنفيذ القانون بتقديم . أن يعلن عن عدم شرعية حكومة فياض

االنتخابات في ظل انتهاء فترة والية أبو مازن في التاسع من كانون الثاني، والفرض عليه االستقالة 
 ستحصل هذه األمور في الضفة، وفي الوقت حتما" :وواصلت هآرتس ".واإلعالن عن انتخابات مبكرة

الذي تسعى به مصر إلتمام صفقة شاليط، ستعمل هي األخرى على الحصول على تعهدات وضمانات 
من حماس، بأن ال تتحقق كل األمور التي باتت تشكل قلقا ألبو مازن والسلطة الفلسطينية، إال أنه ال 

ات فلسطينية قادمة رئاسية وبرلمانية، خاصة في ظل يوجد أية وسيلة لمنع حماس من الفوز في انتخاب
  ".التأييد الساحق لحماس في الشارع الفلسطيني

وتزعم هآرتس بأن حماس رفضت إجراء انتخابات مبكرة في فترة الحرب على غزة، والسبب في 
ن رفضها يعود لتخوفها من خسارة سلطتها، إال أنه وبعد إتمام صفقة شاليط، ستنخفض نسبة المؤيدي

لحماس، أما من جانب الفلسطينيين في الضفة فقد راقبوا طيلة سنة ونصف التعاون األمني المشترك بين 
أجهزة األمن الفلسطينية وبين جهاز المخابرات والجيش اإلسرائيلي، في حين يرى الفلسطينيون بأن 

لة الحواجز أو تحرير السلطة الفلسطينية هي الذراع المنفذ لحكومة إسرائيل بدون مقابل، مثل عدم إزا
  ".أسرى فلسطينيين

ستبرز صورة نصر إضافية لحماس تكمن عند خروج مئات األسرى "من جانب آخر تقول هآرتس بأنه 
الفلسطينيين والتي ستتسبب في ضجة إعالمية واسعة عالميا ومحليا، األمر الذي يرفع من أسهم حماس 

ينيين، أما األمر الذي سيدركه الفلسطينيون، هو أن في صفوف المؤيدين والداعمين من المواطنين الفلسط
لها نجاعة بشكل أكبر من وسائل السلطة الفلسطينية وطريقة " المعارضة" الوسائل التي تتبعها حماس

 هو الوسيلة األفضل واألنجع إسرائيليينمحمود عباس، التي تتمثل في المفاوضات، وبأن اختطاف جنود 
أما بالنسبة للتأثير الذي قد يحدثه خروج لمروان ألبرغوثي ". رير أسراهمحتى يتمكن الفلسطينيون من تح

خروج مروان البرغوثي من السجن لن " :األمين العام لحركة فتح من السجون اإلسرائيلية تشير هآرتس
يوقف االنجرار الضخم وراء حماس، لكن من جانب آخر سيكون مروان البرغوثي قائد هام في حركة 

 ".فتح
  9/2/2009 ،ماوكالة س

  
  األوقاف المقالة تطلق حملة إلعمار المساجد .9

أطلقت وزارة األوقاف في الحكومة المقالة، أمس، حملة عالمية إلعادة إعمار مساجد قطاع : )أ.ب.د(
وقال طالب أبو شعر وزير األوقاف في . غزة التي تعرضت للتدمير والقصف اإلسرائيلي خالل المحرقة

 45العدوان اإلسرائيلي على غزة طال "نقاض أحد المساجد المدمرة إن مؤتمر صحافي عقده على أ
 ." مليون دوالر أمريكي25 جزئيا، بتكلفة مالية تفوق مبلغ 55مسجدا دمرت كليا و

  9/2/2009الخليج، 
  

   يعلن انتحاره"الوقائي"و... ينددان بمقتل محمد الحاج" التشريعي"الحكومة المقالة و .10
 أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي .دأن غزة من  8/2/2009إلعالم، كز الفلسطيني لالمرنشر 

باإلنابة، حمل محمود عباس، كامل المسؤولية عن جريمة اغتيال محمد عبد الجميل الحاج بالتعذيب حتى 
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المركز "تلقى ) 8/2(وأكد بحر في تصريح له مساء األحد  .الموت في أحد سجون الوقائي في جنين
تجاه ممارسات أجهزته "نسخة منه إن عباس يتحمل المسؤولية القانونية والوطنية " مالفلسطيني لإلعال

األمنية المسعورة التي تطارد المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتقوم بوظيفة وحيده هي حماية جنود 
 عباس تتواصل جرائم األجهزة األمنية التابعة لمحمود: "وقال ".االحتالل ومستوطنيه ومالحقة المقاومة

رئيس السلطة المنتهية واليته في ارتكاب الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين، واستمرار اعتقال مئات 
المجاهدين والمقاومين والتضييق على عائلتهم وتعريضهم لتعذيب شديد، والتي كان أخرها مساء هذا 

الضفة الغربية اثر التعذيب اليوم األحد واستشهاد المجاهد محمد عبد الجميل الحاج في سجون الوقائي ب
نؤكد من جديد أن هذه األجهزة ما هي إال رديفة عن قوات العدو : "وأضاف ".الشديد الذي تعرض له

الصهيوني وتقوم مقام العدو في مالحقة المقاومين وعائالتهم واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب الشديد مما 
  ".أدى لنقل العديد منهم إلى المستشفيات

 في تصريح خاص أدلى به ]المقالة[قال المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية ومن جانبه،
تأتي استكماالً لمسلسل اإلجرام والتعذيب "إن جريمة إعدام محمد الحاج " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ 

يش الذي تمارسه هذه األجهزة التي تجردت من وطنيتها وجندت نفسها كطابور خامس ملحق بج
الجريمة األكبر التي ال تقل عن جريمة إعدام المجاهد الحاج بالتعذيب هي "وشدد على أن  ".االحتالل

محاولة التغطية على الجريمة باالدعاء أن الشهيد توفي منتحراً، رغم جسد الشهيد وآثار التعذيب عليه 
المؤسف : "وقال ".ألجهزةتشي وتفضح هذه الجريمة التي تعيد إلى األذهان سجل أسود من جرائم هذه ا

على تغطية جريمة أجهزته األمنية باختالق كذبة ) محافظ جنين(أن يقدم شخص كقدورة موسى نفسه 
  ".االنتحار

أمام هذا اإلجرام والتعذيب الوحشي وأمام "وطالب الفصائل ومنظمات حقوق اإلنسان أن تقول كلمتها 
 حرب التصفية التي تنفذه األجهزة المرتبطة عمليات وحمالت االعتقال كي ال تبقى شهود زور على

وأكد الغصين أنه في سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية ما يزيد  ".باالحتالل في الضفة المحتلة
سيأتي اليوم الذي يقدم فيه كل هؤالء المجرمون " معتقل من أبناء حركة حماس، مشدداً على أنه 400عن 

  ".أمام العدالة الفلسطينية
أعلن  كان قد  جهاز األمن الوقائي الفلسطيني إلى أننقالً عن الوكاالت 9/2/2009الخليج، شارت وأ

وقال بيان رسمي  .وفاة احد المعتقلين في سجنه في مدينة جنين شمال الضفة الغربية) األحد(أمس 
افظة جنين  من قرية جلقموس بمح،الجميل الحاج  الموقوف لدى األمن الوقائي محمد عبدأقدم"للجهاز 

 إلى، مشيراً إلى أنه تم نقل جثة المتوفى "شمال الضفة الغربية على االنتحار شنقا داخل السجن في جنين
 .مركز الطب العدلي بناء على طلب النيابة العامة

  
  لتعذيبل  تعرضفي حادثة وفاة فلسطيني  بالتحقيق الحكومة المقالةيطالب مركز حقوقي .11

قي فلسطيني أمس، الحكومة المقالة بالتحقيق في حادثة وفاة فلسطيني طالب مركز حقو: )آي.بي.يو (
 .جراء التعذيب لدى أجهزتها األمنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة

 جميل شفيق "جريمة قتل"وطالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بالتحقيق في ظروف ومالبسات 
بعد تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد "من سكان مخيم خان يونس الجمعة الماضي، )  عاما51ً(شقورة 

وأشار إلى أن جهاز األمن الداخلي  .، ودعا إلى نشر نتائج التحقيق ومالحقة المسؤولين"أجهزة األمن
 للشهادة في قضية ليسوا طرفا فيها ومن ثم نقل إلى جهة مجهولة"استدعى شقورة مع ثالثة من أصدقائه، 

 ."وتعرض للضرب ونقل إلى المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية حيث أعلنت وفاته
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وذكر المركز أن وفداً من حماس برئاسة النائب يونس األسطل حضر أول أمس السبت، إلى بيت عزاء 
ة، ، وأن الحركة تتحمل المسؤولي"قُتل مظلوماً بتجاوز ال يغتفر"شقورة، وألقى كلمة ذكر فيها أن الضحية 

 . "تم تشكيل لجنة للتحقيق، وستتحمل الحركة نتائجه بالكامل"وأضاف أنه 
  9/2/2009الخليج، 

  
  تطالب بإطالق أسير محرر وكافة المعتقلين من سجون السلطة برام اهللا وزارة األسرى بغزة .12

 بضرورة إطالق سراح  طالبت وزارة شؤون األسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية المقالة،:غزة
األسير المحرر غانم توفيق سوالمة، من مخيم بالطة شرق نابلس، من سجون األجهزة األمنية التابعة 

وأوضحت الوزارة في بيان . فور اإلفراج عنه من سجون االحتالل تم اعتقاله للسلطة الفلسطينية، والذي
من وجهاء " مة هو، أن األسير المحرر سوال"قدس برس"صحفي لها اليوم األحد أرسلت نسخة منه لـ 
عشر مرات في سجون االحتالل، وكان أحد األسرى  مدينة نابلس وأحد رجال اإلصالح فيها، واعتقل

وأشار ". ، وأبعد إلى قطاع غزة لمدة عامين1391القالئل الذين اختطفوا في السجن السري المسمى 
نية شهور بشكل إداري، وذلك منذ ثما  المرة األخيرة لدى االحتالل ألكثر منفياعتقل  البيان أن سوالمة

 له عدة اإلداري مايو من العام الماضي، وأطلقت سلطات االحتالل سراحه بعد تمديد االعتقال /شهر أيار
  . مرات دون أن تثبت عليه أي اتهام، ثم قامت األجهزة األمنية التابعة للسلطة باعتقاله فور اإلفراج عنه

أسرى محررين قدموا أعز ما يملكون من أجل الوطن، وأمضوا "وأعربت الوزارة عن إدانتها العتقال 
زهرات شبابهم في سجون االحتالل، وبدالً من تكريمهم وتوفير حياة كريمة لهم بعد اإلفراج؛ يكون 
جزاؤهم أن يعتقلوا في سجون السلطة ويتعرضوا للتحقيق والتعذيب مرة أخرى، ولكن هذه المرة من بني 

وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة السلطة بالضفة الغربية ال زالت تعتقل أكثر  .رها، حسب تعبي"جلدتهم
   سجونها، فيثالثين من األسرى المحررين  من

  8/2/2009قدس برس، 
  

  في رام اهللا" الحياة الجديدة"إطالق النار على مقر صحيفة  .13
 في "الحياة الجديدة"ى صحيفة أطلق مجهولون النار، الليلة قبل الماضية، عل :منتصر حمدان -رام اهللا 

مدينة البيرة، من دون التبليغ عن وقوع إصابات في األرواح، واستنكرت العديد من المؤسسات 
والشخصيات اإلعالمية والسياسية االعتداء وطالبت األجهزة المختصة متابعة االعتداء ومالحقة الفاعلين 

اء هو الثاني خالل شهر ونصف، وأن الشرطة وأكد العاملون في الصحيفة أن هذا االعتد .ومعاقبتهم
 .فتحت تحقيقا فيه

  9/2/2009الخليج، 
  

 نقابة موظفي الحكومة تهدد باتخاذ خطوات احتجاجية بعد تأجيل دفع الرواتب .14
أثار قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض، تأجيل دفع رواتب الموظفين :  كفاح زبون- رام اهللا

طاع غزة، بداية هذا الشهر إلى منتصفه، بسبب ظروف وصفها بالطارئة، غضب في الضفة الغربية وق
واستياء الموظفين الحكوميين ونقاباتهم التي اجتمعت أمس التخاذ خطوات وإجراءات احتجاجية، إال أن 
اجتماعا تقرر اليوم بين نقابة الموظفين وفياض، أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات في محاولة لتقديم موعد 

 .الرواتبدفع 
 أن الحكومة اتصلت "الشرق األوسط"وأوضح بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين الحكوميين لـ

وقال إن النقابات طلبت . "وساقت أسبابا لتأخير دفع الرواتب، لكن دون تفاصيل) أمس(بالمجتمعين 
ال ": وأكد زكارنة ."ءوسيتم اليوم، وبحسب هذا االجتماع سيتم اتخاذ قرار غدا الثالثا"اجتماعا بفياض، 
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نقبل أن تزيد الحكومة من معاناة الناس في غزة والضفة، وهناك ظروف صعبة على موظفي غزة، 
 ."يجب أن نخفف عنهم، ال أن نزيد من معاناتهم... بعضهم دون منازل، والعام الدراسي بدأ

األسباب ليست ":  زكارنةوردا على سؤال حول األسباب التي ساقتها الحكومة لتأجيل دفع الرواتب، قال
مقنعة، وهم قالوا إن في الموازنة عجزا، بسبب ظروف طارئة، ولم يوضحوا ما هي، وقالوا إنهم قدموا 

 ."دعما لقطاعات في الحكومة، لكنهم لم يقولوا ما هذه القطاعات، وأين، وكيف
 مليونا، 80جة إلى  مليونا، والموظفون هناك بحا67هم يقولون إنهم دعموا غزة بـ": وأضاف زكارنة

نريد أن نعرف ما هذه القطاعات األكثر إلحاحا من الموظفين، لكن أن يقولوا إنها أمور طارئة دون 
 ."توضحيها، فهذا غير مقبول

 9/2/2009الشرق األوسط، 
  

   لمجلس أمناء جامعة النجاح الوطنيةصبيح المصري رئيساً .15
 بأن الرئيس األحد كبرى الجامعات الفلسطينية  جامعة النجاح الوطنية أكدت: وليد عوض- رام اهللا 

الفلسطيني محمود عباس قرر تعيين رجل األعمال الفلسطيني المعروف صبيح المصري رئيساً لمجلس 
  .أمناء الجامعة، وتعيين بشار المصري عضواً في المجلس

  9/2/2009القدس العربي، 
  

  على القناة إلى غزة وليس" العربية"موفد  تحفظات أمنية على: الغصين .16
وزارة الحكومة المقالة في غزة، إيهاب الغصين، أن تكون الفي   نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية:غزة

الفضائية من العمل داخل القطاع، وأكد أن طلب الوزارة من موفد " العربية"قد أصدرت قراراً بمنع قناة 
لفور، ال عالقة له بالعمل الصحفي وال بغزة وائل عصام، مغادرة قطاع غزة على ا" العربية"فضائية 

وأكد الغصين، في  .، وإنما بسبب تحفظات أمنية متصلة بشخصه في ذاته"العربية"بالموقف من قناة 
الفضائية تعمل بحرية كاملة في قطاع غزة، وأن " العربية"، أن قناة "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

" العربية"بينما ظل مكتب " الغصين أن ذلك الطلب يأتيمكاتبها مفتوحة ولم يمسسها أحد بسوء، وتابع 
يعمل بدون أي إشكاالت تذكر، وذلك على الرغم من تحفظاتنا على بعض سياسات القناة المعارضة لنهج 

  .، على حد تعبيره"المقاومة، ومع ذلك نحن ال نمنعها من العمل إيماناً منّا باحترام حرية الرأي والتعبير
  8/2/2009قدس برس، 

  
   لبنانعن توتر ومشاكل في مخيمات ال صحة لما يشاع: زكي .17

رأى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن كل ما يشاع حول توترات : صيدا
وقال  . ومشاكل في المخيمات ليست في مكانها، وأن الفلسطينيين بوعيهم سيتجاوزون كل هذه الحمالت

الفلسطينيون بوعيهم سيتجاوزون كل :  بهية الحريري اللبنانيةوالتعليم العاليزكي اثر لقائه وزيرة التربية 
 هناك تنكيل على أكثر من صعيد سواء بالصراع وغزة بهذا الوضع المحزن وسواء ...هذه الحمالت

بالحديث عن بديل للمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لن تنعكس على الساحة اللبنانية على 
 مشكالت، وكفى لبنان مشاكله وتحدياته الكبرى وكفى لبنان أيضاً أيةنا قررنا عزل لبنان عن  ألناإلطالق
 بين الفلسطيني واللبناني، أخذنا على عاتقنا اآلن أن نتعاطى مع كل األحزاب والقوى مدميتاريخاً 

لكن ال يعود الجهد اللبنانية بال استثناء ومع الدولة بمكوناتها الثالثة، الرئاسة، والحكومة والبرلمان 
  . خانة الصفرإلىالفلسطيني 

ورداً على سؤال حول تعليقه على الشروط التي حددتها حركة حماس للقبول بالمصالحة الوطنية وال 
 النظر في مرجعية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني قال إعادةسيما طرحها 
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فلتقل حماس : العتراف الدولي والعربي بمنظمة التحريرفلتقل حماس ما شاءت، لكننا نصر على ا: زكي
ما تشاء، ونحن أيضاً لنا رئيس يلف العالم، وأول اتصال من الواليات المتحدة تم برئيسنا، وأول اتصال 
من وزيرة الخارجية تمت بالرئيس الفلسطيني وهذا داللة على أهمية القضية مهما حاولوا تشويهها 

ا خارج النص سيأتي كل الناس متطرفين ومعتدلين ليأخذوا على األقل من تجربة وتصوير هذه القيادة بأنه
فلسطين التي هي القضية األخيرة في العالم باعتبارها أرض الجهاد والصمود والرباط، والذي يستعجل 

دعهم يصرحون ما يصرحون لكن الحقيقة أننا شعب نصر على : بهذا الموضوع يخطئ، ونحن نقول
واالعتراف العربي كدولة على . لي بمنظمة التحرير ولن نسمح بزعزعة هذا االعترافاالعتراف الدو

 صحراء التيه إلىقدم المساواة مع الدول العربية ولن نسمح بان نكون تحت الوصاية ونعود مرة أخرى 
ر  منظمة التحريإطارالفلسطينيون دفعوا مئات آالف الشهداء في . نتيجة تصريحات حمقاء من هنا وهناك

ومنظمة التحرير جاءت وليدة شالالت الدماء، وبالتالي ال أحد يهز ثقتنا مهما بالغوا بالتمايز عنا خاصة 
في مجال المقاومة، فنحن مدرسة ثقافة المقاومة، ونحن الذين علمنا الناس القتال، والمعلم ال أعتقد أنه 

مة التحرير ستعود قوية،  الصف األول وبالتالي دعهم يصرحون لكن الحقيقة أن منظإلىسيعود 
 وإسرائيلواألوضاع كلها نحن لم نلق يوماً استراحة أو هدنة أو استراحة مقاتل ورغم كل هذا صامدون 

 جهد أكبر من أن نبقى في تصريحات متقابلة إلىالتي تجدد تطرفها في عهد نتنياهو أعتقد تحتاج 
  .وتجاذبات متقابلة

  9/2/2008المستقبل 
  

  لى استبعاد فتح ويرفض احتكار السلطة المؤسسات الوطنيةمشعل ينفي السعي إ .18
أكد رئيس المكتب السياسي لـ حركة  حماس خالد مشعل أنها ال ترغب :  النور أحمد النور-الخرطوم 

  .لكنها ترفض أن يكون األخيرة هي وحدها المرجعية الفلسطينية» فتح«في استبعاد حركة 
م حيث التقى الرئيس السوداني عمر البشير الذي شدد جاءت تصريحات مشعل خالل زيارته الخرطو

تدعم القضية الفلسطينية وصوالً بها لغاياتها في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة «على أن حكومته 
  . »وعاصمتها القدس

مع الحكومة السودانية على خلفية إغالق المكتب االعالمي » حماس«ونفى خالد مشعل تراجع عالقة 
وأعرب عن سعادته البالغة بالدعم .  الخرطوم، واعتبر عالقة الطرفين جوهرية وليست شكليةللحركة في

وقال إن الرئيس البشير . السياسي واالعالمي والمالي الذي تقدمه الخرطوم من أجل القضية الفسلطينية
 االسرائيلية ، مشيراً الى اللقاء الذي أجراه بقيادات الحركة في دمشق إبان الحرب»الشجاعة«يتسم بـ 
وأكد مشعل خالل مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، رفض حركته التوصل الى اتفاق تهدئة . على غزة

كما ربط إجراء حوار . مع إسرائيل اال بعد فك الحصار عن غزة، ووقف االعتداءات االسرائيلية
والفصائل » حماس« و »فتح« فلسطيني، بالعودة الى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة بين حركة -فلسطيني 

ال تعمل ضمن أي محور ضد آخر » حماس«وشدد مشعل على أن . 2006الفلسطينية في القاهرة عام 
  .في المنطقة

ال نريد أن «: وعن الموقف المصري إزاء الحرب األخيرة التي شنتها اسرائيل على غزة، قال مشعل
ووصف . رية في هذا الصدد، ورحب بأي وساطة مص»ولن نقطع شعرة مع أحد... نحاسب أحداً

وقال إن حركته ليست ضد إطالق الصواريخ . وليست تهدئة» وقف نار«األوضاع في غزة بأنها حالة 
على اسرائيل اذا جاءت في سياق الدفاع عن النفس من االعتداءات االسرائيلية، واشترط الطالق الجندي 

  .آلخر بمعايير ملف تبادل األسرىجلعاد شاليت، قبول الطرف ا» حماس«االسرائيلي االسير لدى 
واعتبر أن الخالفات السياسية العربية تسببت في االنقسام الفلسطيني وليس العكس، مؤكداً أن حركته ال 

، ولكنها ال تقبل بأن تكون هي المرجعية الوحيدة في القضية الفلسطينية، »فتح«ترغب في استبعاد حركة 
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تنص على أحقية قوى » وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني«أن وأوضح . واالكتفاء بالسلطة الفلسطينية
ورأى أن بدء حوار وطني بين . المقاومة في أن تكون لديها مرجعيتها، وأن ال تحتكر المؤسسات الوطنية
  .الفصائل يستلزم تهيئة المناخ أوالً بإطالق المعتقلين في الضفة الغربية

  9/2/2009الحياة، 
  

   بقتل أحد كوادرها في سجون السلطة بالضفة حماس تتهم األمن الوقائي .19
أفادت مصادر محلية عن استشهاد الشاب محمد الحاج، أحـد كـوادر حركـة               : الفرنسية -فلسطين/جنين

من جانبه نعـى فـوزي       .حماس، مساء أمس أثناء التحقيق معه في سجن األمن الوقائي بالضفة الغربية           
مؤكدا أنه أحد أبناء الحركـة، وأنـه        " الحـاج" "حماس"ة  برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمي     

  ".استشهد في سجن جهاز األمن الوقائي نتيجة تعرضه للتعذيب حتى الموت"
هذا حدث إجرامي خطير يوضح مستوى االنحدار األخالقي واإلنساني         : "وقال برهوم في تصريح صحفي    

عتبر ذلك رد مباشر وسريع على كـل الجهـود          والوطني لألجهزة األمنية وقيادتها في الضفة الغربية، ون       
  ".المبذولة للمصالحة والوحدة الوطنية ومحاولة لنسفها وتدميرها

الشهيد محمد الحاج قد انتحر والذي ننفيه بالمطلق ألن االنتحار غير وارد            "واستهجن برهوم االدعاء بأن     
ـًا في قاموس أبناء حماس الذين تربوا في المساجد وعلى حب الد            ين والـوطن وعلـى التـضحية       مطلق

وطالب برهوم جميع الفصائل والمنظمات الحقوقية واإلنسانية والصليب الحمر بأن يعملوا على             ".والفداء
الكشف عن مصير المئات من قيادات ورموز وأبناء حركة حماس وأنصارها المختطفـين فـي سـجون         

رس بحق أبناء شعبنـا الفلسطيني والتـي       األجهزة األمنية في الضفة الغربية وفضح هذه الجرائم التي تما         
  .   حسب قوله-ال تخدم إال مصلحة االحتالل الصهيوني

  9/2/2009صحيفة فلسطين،  
  

  2007يونيو /حزيران ألف حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ 22حماس تحصي .20
جـاوزت  ذكرت حركة حماس، أمس، أن حاالت االعتقال السياسي في الضفة الغربية قد ت   : فلسطين/ غزة
 61، مشيرة إلى اعتقال أجهزة أمن الـضفة         2007 ألف حالة اعتقال منذ منتصف حزيران عام         22الـ  

وأكد الناطق باسم الحركـة      . من أنصارها وكوادرها عقب الحرب اإلسرائيلية الشرسة على قطاع غزة         
، مبينـاً  " على غزةازدادت بعد الحرب الصهيونية المجرمة"فوزي برهوم، أن وتيرة االعتقاالت السياسية     

، مشيراً في ذات الوقت إلى      "من جرموا العدوان وتضامنوا مع أهلهم في غزة       "أن االعتقاالت طالت معظم     
  .استمرار سلطة رام اهللا في شن حملة إعالمية شرسة على حركة حماس

  8/2/2009صحيفة فلسطين، 
    

  معابرحددنا سقفا بأال نعقد اتفاقا للتهدئة بدون فتح ال: الجهاد .21
أكد زياد النخالة نائب االمين العام لحركة الجهاد ان اتفاق التهدئة المعروض  : كوكب محسن–كتبت 

على الفصائل الفلسطينية والذي تدور المشاورات بشأنه االن بين ممثلي الفصائل الفلسطينية في 
من جانبنا  وقال نحن ،اجتماعات منفصلة في دمشق لم يلق حتى االن الموافقة الكاملة من قبل الفصائل

كل الجدل وكل المعركة في المفاوضات تدور حول . حددنا سقفا بأال نعقد اتفاقا للتهدئة بدون فتح المعابر
  .هذه النقطة االن وسنرى في الساعات القادمة اذا ما كان هناك تغيير جدي في الموقف االسرائيلي

 7/2/2009الشرق، قطر، 
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  حتى اآلن على ملف شاليتلم يطرأ أي تقدم : أبو مجاهد .22
، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية إنه لم يطرأ حتى اآلن أي تقدم يذكر "أبو مجاهد"قال  :حسن جبر

في حديث خاص " أبو مجاهد"ونفى  .على ملف الجندي اإلسرائيلي المأسور في قطاع غزة جلعاد شاليت
  .الية أن تعقد الصفقة خالل األيام القليلة القادمةما يشاع عن وجود تقدم في هذا الملف واحتم" األيام"لـ 

  9/2/2009. األيام، فلسطين
  

  لن نشارك في أي حوار قبل تبييض سجون الضفة ووقف الحملة االستئصالية بحقنا: حماس .23
قال رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، في تصريح صحفي مكتـوب تلقـى               : رام اهللا 

على ضوء تصاعد األساليب الهمجية في تعذيب أبنـاء حركـة          : "نسخة منه " عالمالمركز الفلسطيني لإل  "
في سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية والتي ذهب ضحيتها عدد مـن أبنــاء حركـة                 " حماس"

حماس، وفي ضوء المعاناة التي يعيشها المئات من أبناء الحركة وأنصارها في هذه الـسجون الظالمـة                 
 أساليب التعذيب والتنكيل بحقهم؛ فإننا في حركة حماس نؤكد أننا لن نذهب ولن نشارك في                واستخدام كافة 

أي حوارات قبل تبييض سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية ووقف الحملة االستئصالية بحق حركة               
  ".حماس

  8/2/2009كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  

 "سرائيلإ"عتقل فور اإلفراج عنه من تطالب السلطة باإلفراج عن مقرب لها ا"حماس .24
دعت حركة حماس في محافظة نابلس، السلطة الفلسطينية و أجهزتها األمنية برئاسة محمود : رام اهللا

، حيث تم اختطافه فور خروجه من )أبو السعيد(عباس، إلى اإلفراج الفوري عن السيد غانم سوالمة 
بهذا األسلوب و النهج الذي "، )8/2(ليوم األحد ونددت الحركة في بيان أصدرته ا .سجون االحتالل

  ."تمارسه أجهزة األمن الفلسطينية بحق شرفاء الشعب الفلسطيني
  8/2/2009قدس برس، 

  
   بالضفة الغربيةمبنى صحيفة الحياة الجديدةاطالق نار على جبهة النضال تستنكر  .25

 مبنى صحيفة الحياة الجديـدة      رضاستنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تع      :ـ وليد عوض   رام اهللا 
واعتبرت الجبهة أن عملية االعتداء على الصحيفة وللمـرة          .طالق نار  إل في مدينة البيرة بالضفة الغربية    

وطالبت الجبهة األجهزة األمنية باتخاذ اإلجراءات الصارمة        .الثانية عمل جبان، يهدف إلى نشر الفوضى      
  .وتقديمهم للمحاكمةوتحمل مسؤولياتها في الكشف عن الفاعلين 

  9/2/2009القدس العربي، 
  

         "إسرائيل"الفصائل الفلسطينية تستبعد تغييرا عقب انتخابات  .26
الحركة ال تعول على االنتخابـات      "أوضح القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن         :  ضياء – غزة

ي معادية له ولحقوقه المشروعة     في الكيان الصهيوني ألن كل السياسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطين         
فهـي  "وذكر أن السياسة اإلسرائيلية ال تتغير بتغير الحكومات وال األشخاص الذين يقودونهـا               ".والثابتة

، مؤكدا أنه ال فرق بين حكومة من الليكـود          "سياسة قائمة على القتل والعداء واستمرار االحتالل والتهويد       
  .وأخرى من كاديما أو العمل

نحن ال نراهن على أحد في الساحة اإلسرائيلية إلحداث         ": يادي في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام       الق وقال
، مضيفًا أن تغير الوجوه لن يغير السياسة الثابتة تجاه الـصراع            "تغيير وإعادة الحقوق لشعبنا الفلسطيني    

  .مع الفلسطينيين وهي بالتأكيد لن يحيد عنها أي حزب إسرائيلي
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د الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الموقف اإلسرائيلي لن يتغير ألنـه               بدوره أكد كاي  
يرتكز على مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة في قضاياه المـصيرية كالقـدس والالجئـين                

د واألرض، مؤكدا أنه لم يقدم أي من األحزاب اإلسرائيلية  برنامجا يتحدث فيه عن انسحاب مـن حـدو                  
  .1967عام 

 8/2/2009الجزيرة نت، 
  

  إطالق صاروخين على عسقالن وسديروت .27
أمس، ما أدى الى » سديروت«سقط صاروخان على مدينة المجدل عسقالن وبلدة :  فتحي صباح-غزة 

ولم تعلن أي جهة أو فصيل مسؤوليته عن . اشتعال النار في سيارة وإلحاق أضرار في سيارتين أخريين
سقط عصر أمس » غراد«وقالت مصادر اعالمية اسرائيلية أن صاروخاً من طراز  .ناطالق الصاروخي

 كيلومتراً الى الشمال من قطاع غزة، من دون 15في منطقة مفتوحة في مدينة عسقالن الواقعة على بعد 
في منطقة » نير عام«كما سقط صاروخ محلي الصنع صباحاً في كيبوتس . وقوع إصابات أو أضرار

  . في النقب الغربي» سديروت«قرب بلدة » فشاعر هنيغ«
  9/2/2009الحياة، 

  
  األمن المصري يسأل نوفل عن مخابئ قيادات حماس خالل العدوان األخير": الجزيرة نت" .28

 . المعتقل لديها  ال تزال السلطات األمنية المصرية ترفض اإلفراج عن أيمن نوفل القيادي في كتائب القسام             
 .س للجزيرة نت إن نوفل يتعرض منذ اليوم األول العتقاله لتعذيب شـديد            وقالت مصادر مطلعة في حما    

هو سؤال األمن المصري لنوفل عن أمـاكن اختفـاء قيـادات            " الغريب والعجيب "وذكرت المصادر أن    
حماس خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة وعلى رأسهم رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنيـة               

  .مود الزهار، ومطالبته بمعلومات أوفى عن قدرات حماس الصاروخيةوالقيادي البارز مح
كما طلب من نوفل كتابة تقرير مفصل عن ألوية كتائب القسام وكيفية إدارتها للمعركة إضافة               " وأضافت  

 ".ألسماء قياداتها الميدانية والمؤثرة وأماكن اختفاء قياديي القسام الكبار محمد الضيف وأحمد الجعبـري             
 المصادر أن األمن المصري طلب من نوفل بعد أن نفى معرفته بمكان الجندي اإلسرائيلي األسير                وتابعت

جلعاد شاليط أن يتوقع أماكن إخفائه واالحتفاظ به لوقت طويل، مبينة أن تحقيقات يومية تجري مع نوفل                 
  .لمعرفة كيفية تهريب األسلحة إلى غزة

 8/2/2009الجزيرة نت، 
  

  الفات داخل السلطة وداخل فتح ألسباب ماليةخ": الشرق القطرية" .29
" فتح"تستشري حاليا خالفات جديدة داخل السلطة الفلسطينية، وداخل حركة  :عمان ـ شاكر الجوهري

على قاعدة مالية في هذه المرة، بعيدا إلى حد ما عن تباين المواقف السياسية، وإن أنتجت شيئا من هذا 
  .ب الحقيقي للخالفاتالقبيل، لعدم معقولية البوح بالسب

حد البوح قائال، بالغ محمود عباس، رئيس السلطة " فتح"وبلغ األمر بأحد المصادر القيادية داخل حركة 
فهو أصبح يدفع لمن .. المنتهية واليته في توظيف المال لغايات الضغط من أجل تسويق مواقفه وسياساته

  .يشاء، ويحجب المال عمن يشاء
ذه السياسة خلقت خالفات غاية في السخونة، يمكن تناولها تحت ثالثة عناوين وتكشف المصادر عن أن ه

  :رئيسية
  .خالفات تفاقمت بينه وبين الدكتور سالم فياض رئيس حكومة كتلة النائب الواحد: العنوان األول
  .خالفات مع معظم اعضاء اللجنة المركزية: العنوان الثاني
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ية الساحقة من المتفرغين في مؤسسات الحركة، أوعلى وقف صرف رواتب األغلب: العنوان الثالث
  .كادرها

الخالف مع فياض تفاقم بشكل محدد جراء إصرار عباس على صرف راتب رئيس سابق لروحي فتوح، 
  .رئيس المجلس التشريعي السابق

 العنوان الثاني من الخالفات بين عباس وفياض على خلفية مالية، عكسي هذه المرة، وهو يشمل أعضاء
ذلك أن عباس يطالب أعضاء اللجنة المركزية بتسديد مبلغ مقداره خمسة عشر .. اللجنة المركزية للحركة

  .!مليون دوالر لوزارة المالية في حكومة فياض
 7/2/2009الشرق، قطر، 

  
  يتهم أجهزة السلطة الفلسطينية األمنية بمالحقة أنصاره في منطقة سلفيت" حزب التحرير" .30

في فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية بمالحقة شباب الحزب واعتقال "  التحريرحزب"اتهم : سلفيت
في  وقال الحزب، الذي تحظر أنشطته في كل الدول العربية، .بعضهم في محافظة سلفيت بالضفة الغربية

منذ أن تصدى شباب حزب التحرير في بلدة بديا ": "قدس برس"بيان صحفي له أرسل نسخة منه لـ 
سلفيت الصيف الماضي لنشاطات جمعية نسوية مشبوهة تمارس األعمال المخلة باآلداب وتعاليم بمحافظة 
  ". منذ ذلك الحين والسلطة تالحق شباب الحزب في البلدة... اإلسالم

 8/2/2009قدس برس، 
  

   للصحافيين عن صفقة شاليطأولمرت يتهم باراك بتسريب معلومات .31
راء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وزير الحرب إيهود باراك أمس هاجم رئيس الوز:  ضياء الكحلوت- غزة 

وقبل بدء االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية، على التصريحات التي أدلى بها لبعض الصحافيين 
 .فيما يخص الجندي األسير جلعاد شاليط

طاقماً للتفاوض ال داعي لذكر أي أمر بخصوص اتفاق التبادل مع شاليط، وإنني عينت "وقال أولمرت 
لم تخرج من مكتبي أي معلومة بهذا الخصوص، لذلك .. المستمر إلعادة شاليط الذي يهمني ويهم الجميع
 ".ال داعي للتصريحات التي ال تفيد في هذا المجال

إننا قريبون من التوقيع على "فإن باراك قال لبعض الصحافيين " هآرتس"وبحسب ما ورد على صحيفة 
االجتماع الثالثي الذي جرى "، مضيفا أن "وكذلك إعادة األسير جلعاد شاليط" حماس"الهدنة مع حركة 

أمس بين رئيس الحكومة ووزير الحرب ووزيرة الخارجية بحث موضوع شاليط وكذلك اتفاق التهدئة، 
مصر تستطيع الوصول إلى اتفاق "، وأكد أن "وأن الثمن سيكون كبيراً ومؤلما، ويجب اتخاذ القرارات

 ".ل مع شاليط، لذلك هي موجودة في الصورة وما عملته حتى اآلن شيء جيدتباد
  9/2/2009العرب، قطر، 

  
  نتنياهو يعلن أنه يرفض االنسحاب من الجوالن والقدس المحتلة .32

أعلن رئيس الليكود بنيامين نتنياهو أمس وخالل جولته في المستوطنات في :  أسعد تلحمي- الناصرة 
حيث شارك في زرع أشجار، أن حكومة برئاسته لن تعيد تقسيم القدس وأن الجوالن السوري المحتل 

". الجوالن سيبقى بأيدينا، لكن شرط أن يفوز ليكود في االنتخابات، بينما سنغادره في حال فاز كديما"
األصوات "ووعد نتانياهو المستوطنين بأن يجلس تحت الشجرة التي زرعها مع أحفاده، وتوجه إلى 

  من يريد طريق تعزيز األمن والحدود اآلمنة والشعور بالعزة القومية عليه أن يصوت "قول إن بال" العائمة
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ألن من "وليس ألحزاب اليمين الصغيرة " ليكود"كما توجه ألنصار اليمين وطالبهم بالتصويت لـ ". لليكود
  ".يريدني رئيساً للحكومة يجب أن يصوت لليكود

  9/2/2009الحياة، 
  

  "شاليط" بتعطيل صفقة مشعلخالد ر اسرائيلية تتهم مصاد :"معاريف" .33
عن مصادر سياسية اسرائيلية وصـفتها بانّهـا        "  معاريف"صحيفة   نقلت  : زهير اندراوس   -الناصرة  

رفيعة المستوى قولها انه تمت بلورة مسار لصفقة مع حماس في موضوع شليط، وان مـن يقـف االن                   
س المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، الذي لم يمنح الضوء          عائقا امام توصل الجانبين التفاق هو رئي      

  .االخضر الخراج الصفقة الى حيز التنفيذ، على حد تعبير المصادر عينها، التمام الصفقة
  9/2/2009القدس العربي، 

 
   العمالء أنقذونا من مذبحة محققة أعدتها حماس: مسؤول عسكري إسرائيلي .34

عاشـت  "لمظليين في جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن القوات اإلسرائيلية         أقر قائد قوات ا    -القدس المحتلة 
خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، معترفاً بفضل المعلومات االستخباراتية          " معركة حقيقية مع حماس   

كانت المنقذ الوحيد للجنود من الموت الذي كانـت         "التي قدمها العمالء خالل المعركة، واصفاً إياها بأنها         
  ".سله خاليا حماس المنتشرة في قطاع غزةتر

جيش العمالء في قطاع غزة أنقذ جنودنا       "إن  : وأضاف الضابط خالل مقابلة بثتها القناة اإلسرائيلية الثانية       
  ".من كمائن وأفخاخ كانت ستؤدي إلى قتل عشرات الجنود دفعة واحدة

علومة تفيد بوجود عبوة كبيرة جداً في مسار دباباتنا في منطقة حي            وصلتنا م :" واستشهد على ذلك بالقول   
التفاح بالقرب من عامود للكهرباء، حيث أنقذت المعلومة أرواح العديد مـن الجنـود، ولـوال وصـول                  

  ".المعلومة وإبالغ قائد الدبابة بتغيير مساره، لقتل العشرات من الجنود
طط لمذبحة لنا في قطاع غزة إال أن القوة والمعلومـة حـال             حماس كانت تخ  :" وتابع قائد قوات المظليين   

انتصار المعلومة عوضاً عن االنتـصار      "، مدعياً أن جيش االحتالل حقق       "دون وقوع خسائر في صفوفنا    
  .، حسب وصفه"العسكري

د علـى   المعلومات كانت تأتينا تباعاً، وكنا نحرق المنطقة قبل دخولنا إليها، وهذا األمر ساع            : وتابع قائالً 
عدم وقوع الجنود في أفخاخ خاليا حركة حماس، ومن دقة المعلومات التي كانـت تـصل إلـى غرفـة      
العمليات تتضمن وجود قناص في المنطقة فيتم االتصال بقائد الدبابة كي يخفض رأسه خوفا من  قنـصه                  

  ". من قبل القناص الفلسطيني
م ليئور، أن جيش العمالء الذي جند لهـذه         وفي ذات السياق، قال ضابط استخبارات عرف عن نفسه باس         

حافظنا على أرواح جنودنا دون     :" الحرب كان له دور فعال دون أن يشير إلى آلية عملهم، واستطرد قائالً            
  ".أخذ االعتبار ألرواح العمالء، فحياة جنودنا أهم من حياة العمالء

 مؤسسة الجيش وشـعبة االسـتخبارات       كان هناك كم من المعلومات المهمة، والتعاون بين       :" وتابع ليئور 
  ".حال دون وقوع خسائر في صفوف الجيش اإلسرائيلي، الذين كانوا يتقدمون في حقل أشواك مؤلم

  9/2/2009صحيفة فلسطين،  
  

  في غزة إذا استمرت الصواريخ" هدف كبير"االحتالل يهدد بضرب  .35
في غزة إذا استمر إطالق " هدف كبير"، أمس، بضرب "اإلسرائيلي"هدد جيش االحتالل : وكاالت

أن "عن مسؤولين في الجيش " اإلسرائيلي"، ونقل التلفزيون "اإلسرائيلية"الصواريخ على المستعمرات 
لن تقف مكتوفة األيدي إذا ما تواصل إطالق الصواريخ من القطاع كما أن الجيش لن يضرب " إسرائيل"
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أن وزراء يطالبون اآلن بأن تنفذ "وأشاروا إلى  ".بناية أو اثنتين هذه المرة بل سيستهدف هدفا كبيرا
فيه كتلك التي نفذت بجنوب بيروت في تموز " ضاحية جنوبية"هجوماً على القطاع وتنفيذ " إسرائيل"

 .، أي تدمير أحياء كاملة بمبانيها "2006
وكان جيش االحتالل أعلن أن مقاومين أطلقوا أمس صاروخين سقطا جنوب فلسطين المحتلة، دون 

صابات، سقط احدهما في مستعمرة شعار هنيغيف، وألحق أضرارا بعدد من السيارات اشتعلت النيران إ
على ما يبدو، أما اآلخر فسقط بأرض خالء جنوب " غراد"في اثنتين منها، وأشار إلى أن القذيفة من نوع 

 . مدينة عسقالن المحتلة
  9/2/2009الخليج، 

  
  رةأولمرت يدعم ليفني في اللحظات األخي .36

اعلن رئيس الوزراء االسرائيلي المنتهية واليته ايهود اولمرة للمرة االولى االحد دعمه لتـسيبي               -القدس
  .ليفني زعيمة حزب كاديما قبل االنتخابات التشريعية التي ستجرى الثالثاء

بي اعتقد اني لن افاجئكم بقولي اني ادعـم تـسي         : وقال اولمرت خالل اجتماع عام بالقرب من تل ابيب          
هي قادرة على قيادة الدولة والتقدم في عمليـة         :واضاف   .ليفني واتمنى ان تصبح رئيسة وزراء اسرائيل      

ولم يخف اولمرت في الماضي انتقاداته لوزيرة خارجيته وغالبـا مـا تميـزت               .السالم وامل ان تنتخب   
  .عالقاتهما بالتوتر

  .زير النقل شاوول موفازواقر اولمرت انه كان يفضل ان يخلفه على رأس حزب كاديما و
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت إن إسرائيل تقف في الخط األمـامي فـي                  

  .مواجهة موجة عارمة من التطرف اإلسالمي والالسامية المتفاقمة
ن ولها  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن أولمرت قوله في ساعة متأخرة إن رأس هذه الموجة يوجد في أيرا               

توابع تتمثل في منظمة حزب اهللا في لبنان وحماس في قطاع غزة معتبرا أن الهدف المعلـن لــمحور                   
  .الشر هذا هو القضاء على إسرائيل بالوسائل اإلرهابية وبالسعي إلى الحصول على سالح نووي

ا تسفر عن سـقوط     وأردف قائال إن المنظمات اإلرهابية تتستر وراء السكان المدنيين وعليه فإن محاربته           
  .ضحايا أبرياء لألسف

  9/2/2009القدس العربي، 
 

  "قبل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة هناك إمكانية إلتمام صفقة شاليط :وزير اسرائيلي .37
" صفقة تبادل لألسرى"من إمكانية الوصول إلى " رافي ايتان"قلل وزير المتقاعدين اإلسرائيلي  -غزة

ق سراحه من الممكن أن يتم قبل إنهاء وزير الحرب اإلسرائيلي والية خالل أيام، ولكنه أكد أن إطال
  .حكومته

وقال إيتان والذي انضم إلى الفريق المسؤول عن معالجة قضايا األسرى اإلسرائيليين لراديو الجيش 
 أسابيع، أي قبل تشكيل 6هناك إمكانية واقعية إلتمام صفقة تبادل مع حماس خالل "اإلسرائيلي أمس، 

  ". مة إسرائيلية جديدةحكو
  9/2/2009صحيفة فلسطين،  

  
  سالح الجو اإلسرائيلي لن يساعد كالمطلوب في الحرب القادمة: "هآرتس" .38

سالح الجو اإلسرائيلي حذر بأنه لن يتمكن من تقديم المساعدة لقوات           ان  " هآرتس   قالت    -القدس المحتلة 
على غزة، وذلك في حال نشوب حرب أخرى،        الجيش األرضية، بنفس الدرجة التي عمل بها في الحرب          

ووفقا ألقوال قائد سالح جـو فـي        . على ضوء سحق واستخدام سالح الجو بشكل كبير فوق قطاع غزة          
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اسرائيل كانت قد تجهزت للحرب على غزة إال أن حركة حماس ليـست حـزب اهللا                 الجيش اإلسرائيلي 
  ".األمر مشابهوليست سوريا، وممنوع أن نفترض بأن في حرب كبيرة سيكون 

بأنه رافق كل كتيبة في الجيش اإلسرائيلي طائرة عراك، والتـي           :" وأشار قائد في سالح الجو اإلسرائيلي     
كانت تضرب أهداف تابعة لحركة حماس، وخالل الحرب استعمل سالح الجو ذخيرة كبيـرة، وأطلقـوا                

قديم مساعدة ودعم لكتائـب     عوريف، وبأنه لن نتمكن من ت     " و" هيل فير " أكثر من ألف صاروخ من نوع     
  ".جيش سيشارك بها عدد كبير من جنود االحتياط في حال نشبت حرب جديدة

 قبل عدة أيام على شراء أربع طائرات         وافق  قائد الجيش اإلسرائيلي جابي اشكنازي     ان  " هآرتس"وقالت   
وات الجيش األرضية    جدد، كذلك يشير سالح الجو بأن أربعة طائرات لن يكفي للدعم ق            "اباتشي لونجباو "

  ".في حال نشبت حرب
  9/2/2009 ،وكالة سما

  
  جانب بمالبس فاضحة إلى األقصىليهود واألااالحتالل يتعّمد إدخال : " األقصىمؤسسة" .39

أن اسـرائيل تـستبيح المـسجد       أمس،   "مؤسسة األقصى للوقف والتراث   '"كدت   أ :وليد عوض  -رام اهللا 
  . واالجانب بالدخول اليه بمالبس فاضحةاالقصى المبارك من خالل سماحها لليهود

أن سلطات االحتالل تتعمد إدخال آالف اليهود والسياح األجانب إلـى األقـصى             المؤسسة على   وشددت  
أن السلطات اإلسرائيلية التي ترافق المجموعات       "وذكرت .بلباس ال يحترم قدسية المكان، وخاصة النساء      

ى أو رواده من المصلين المسلمين من االقتراب من الـسياح           السياحية تمنع أيا من حراس المسجد األقص      
  .'"أو االعتراض على لباسهم شبه العاري أو تصرفاتهم االستفزازية

  9/2/2009القدس العربي، 
  

     "واقعا عمليا" االحتالل يتعامل مع األقصى وكأن تقسيمه قد أضحى :صالحالشيخ رائد  .40
 الشيخ رائد صالح من تزايد      ،مية داخل الخط األخضر   حذر رئيس الحركة اإلسال   : عاطف دغلس  -نابلس

االعتداءات اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة على المسجد األقصى المبـارك اسـتمرارا لـنهج االحـتالل                
اإلسرائيلي في تعديه على المقدسات اإلسالمية والمسيحية بفلسطين عامة وفي مدينة القدس علـى وجـه                

وكشف أن الدعوات اإلسرائيلية بـدأت تتـصاعد         .طرد سكانها الفلسطينيين  التحديد بهدف تهويد المدينة و    
فيما يتعلق بتقسيم المسجد األقصى وأن خطوات عملية بدأت تمارس على أرض الواقع تطبيقا لمثل هـذه                 

  .الدعوات
حيـث يمنـع    " يتعامل مع المسجد األقصى وكأن تقسيمه قد أضحى واقعا عمليـا          "ولفت إلى أن االحتالل     

منع الـصالة   "طينيون من الدخول من باب المغاربة الذي بات مخصصا لليهود والسياح، فضال عن              الفلس
وأكـد الـشيخ صـالح أن االحـتالل          ".في أماكن معينة ومنع إلقاء الدروس والعظات وإلغاء التجمعات        

د اإلسرائيلي يريد مدينة القدس الشرقية خالية من الفلسطينيين، ليفرض سـيطرته أكثـر علـى المـسج                
لتهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل وربطها بسلسلة مستوطنات إلى الحرم القدسي            "األقصى، كما يخطط    

  ".الشريف
 8/2/2009الجزيرة نت، 

  
    األقصىالمسجد هيار نقاضي قضاة فلسطين يحذر من ا .41

ستهدفه أكبر ت قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تسير التميمي، من أن المسجد األقصى المبارك  حذر: القدس
 عدد األنفاق في محيطه وحجمها،  وأخطر مؤامرة تتهدد بنيانه وهويته؛ بسبب زيادة سلطات االحتالل

 إلى ، مشيراومواصلة أعمال الحفريات تحت أساساته بهدف تقويضه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه
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ت له سلطات االحتالل أن ما يحدث حول القدس وتحتها ليس وليد اللحظة وإنما هو إجراء خطط
   .1967اإلسرائيلي منذ سيطرتها على المدينة المقدسة بعد حرب عام 

  8/2/2009، قدس برس
  

  يتقدم لالحتالل بشكاوى يطالب فيها بالتحقيق في تعذيب أسرى غزة" مركز الميزان" .42
ات االحتالل  إنه تقدم بأربع شكاوى لقو، أمس"مركز الميزان لحقوق اإلنسان"قال :  فتحي صباح- غزة 

يطالبها فيها بضرورة فتح تحقيق في تعذيب فلسطينيين من قطاع غزة تم اعتقالهم خالل العدوان 
وأضاف أن المعلومات المتوافرة لدى المحامي مستندة إلى إفادات المعتقلين الذين . اإلسرائيلي االخير

ل مارست التعذيب وسوء تولى المركز الدفاع عنهم وتم اطالق عدد منهم فعال، بأن قوات االحتال
المعاملة في حق المعتقلين بهدف إرغامهم على االعتراف أو ترهيبهم من مغبة مواصلة المقاومة أو 

وأشار الى من بين األساليب التي أشار اليها المعتقلون الضرب بالهراوات وبأعقاب البنادق  .معاقبتهم
لساعات طويلة ) الشبح( في أوضاع مؤلمة والركل والشتم والسباب ووضع القيود في األيدي واألرجل

  .وعصب العينين
  9/2/2009الحياة، 

  
   التجارية بشكل جزئي غزةمعابر قطاعتفتح  "سرائيلإ" .43

 ان سـلطات االحـتالل   ،علن رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع للقطاع    أ :اشرف الهور  -غزة
وقـال   . كميات محدودة من االغذية والوقود      فتح معابر قطاع غزة التجارية، الدخال      ،اعادت صباح امس  

 53 شاحنة، منها    121ان الجانب االسرائيلي ابلغهم انه سيفتح معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع الدخال              
  . شاحنة للقطاع الزراعي12 تحمل مواد غذائية للقطاع الخاص، و56شاحنة مساعدات انسانية واغاثة، و

 شاحنة محملة بالقمح واالعالف، الى جانب فتح معبر         77تح الدخال   سيف' كارني'وذكر ان معبر المنطار     
من اجل السماح بادخال كميات من السوالر الصناعي المخصص لتشغيل محطـة            ' ناحال عوز 'الشجاعية  

  .توليد الكهرباء، اضافة الى كميات مقلصة من غاز الطهي
  9/2/2009القدس العربي، 

  
  ميذ وتعتقل عدة مواطنين في الخليلقوات االحتالل تعتدي بالضرب على تال .44

اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس، ستة مواطنين من بلدة سعير شمال الخليل بالـضفة               :وكاالت -نابلس
الغربية، إثر مواجهات اندلعت في البلدة، فيما شهد مدخل مخيم الفوار جنوب المحافظة، مواجهات مماثلة               

  . دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
 مواطنين آخرين من بلدة سعير، بيـنهم        6ر أمنية إنها أبلغت عن إصابة مواطن ، واعتقال          وقالت مصاد 

. اعتدى جنود االحتالل على مجموعات من تالمذة المدارس في مخيم الفـوار لالجئـين              كما   .أربعة فتية 
  .وقالت مصادر محلية، إن الجنود أوقفوا عدداً من التالميذ واعتدوا عليهم بالضرب

  9/2/2009ين، صحيفة فلسط
  

   دونما قرب جنين 20االحتالل يجرف  .45
 جنوبي  "مريحة" عشرين دونما من أراضي منطقة       ،جرفت قوات االحتالل صباح امس    :  وكاالت –رام اهللا 

وقال شهود عيان أن األراضي مزروعة بأشجار الزيتـون واللـوز وبعـض             . غرب بلدة يعبد في جنين    
  .المزروعات الصيفية
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  9/2/2009الرأي، األردن 
  

   يوما من التعذيب في السجون29 فعاش العدوان دخل مصر هربا من غزّي .46
نشرت العديد من المواقع االعالمية الفلسطينية االحد قصة شاب فلسطيني هـرب             :وليد عوض  -رام اهللا 

الى مصر خالل الحرب االسرائيلية على قطاع غزة ليجد نفسه في قبضة قوات االمن المـصرية التـي                  
وتحدث الشاب حسين ابو شـويش      ،  ليطاته واستجوبته عن مكان الجندي االسرائيلي غلعاد ش       اعتقلته وعذب 

 عن صعقه بالكهرباء وتجريده من المالبس الصادرة في قطاع غزة، مـشيرا الـى ان                "فلسطين"لصحيفة  
  .الليلة الثانية من العدوان غزةقصته بدأت في 

  9/2/2009القدس العربي، 
  

  يعود تاريخها إلى القرن السابع الميالدي ذهبية في القدس االحتالل يعثر على عمالت .47
عثر عمال إسرائيليون كانوا يعملون في حفريات تحت أسوار مدينة القدس، ضمن خطة إسرائيلية : القدس

وتم  . عام1300 عملة نقدية من الذهب يعود تاريخها إلى نحو 264لى علتهويد المدينة ونبش تاريخها، 
 .المالصق ألسواق مدينة القدس المحتلة" جفعاتي" في منطقة موقف السيارات العثور على العمالت

 خالل أيام حكمه   ميالدي، والذي تم614- 610" هيراكليوس"وتحمل جميع العمالت صورة القيصر 
صك العديد من النقود إال أن العمالت التي عثر عليها، تعود إلى نوع واحد من العمالت المعروفة جدا، 

 إلى أن هذه  كما يشار. ل صورة القيصر في جهة واحدة وإشارة الصليب في الجهة األخرىوالتي تحم
أي )  ميالدي613- 610بين السنوات (العمالت النقدية تم صكّها خالل األيام األولى من حكم هذا القيصر 

  )". ميالدي614عام (سنة واحدة قبل احتالل القدس بيد الفرس 
  8/2/2009، قدس برس

  
   لحركة فتح األردنية انحياز الحكومةتنتقد األردن اإلسالمية فيالحركة  .48

انحياز حكومي لصالح حركة "انتقدت الحركة اإلسالمية في األردن بشدة أمس، ما اعتبرت أنه  :عمان
فتح، فيما استهجنت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع االتهامات التي وجهت إليها من 

 التي "االمتيازات"ونوهت الحركة اإلسالمية إلى  ." حيال مواقفها من القضية الفلسطينيةأوساط برلمانية
تمنح لفتح في األردن والتي كان آخرها، انعقاد اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر الحركة السادس في عمان 

ورأت  .لى األرجحخالل األيام األربعة الماضية، وإعالنها عقد مؤتمرها في عمان نهاية آذار المقبل ع
 ما "مقيدة" يأتي وحركة بقية الفصائل "حرية الحركة"أن الحراك المستمر لقيادات فتح في األردن و

اعتبرته يناقض التصريحات الحكومية التي تؤكد وقوف األردن على مسافة واحدة من الفصائل 
 .الفلسطينية

 إن قادة حماس الذين يحمل ،لرواشدةوقال مسؤول الملف الفلسطيني في جبهة العمل اإلسالمي حكمت ا
بعضهم الجنسية األردنية محرومون من دخول البلد، على الرغم من أن الحركة تصطف إلى جانب 
المصالح األردنية وتؤكد ديمومة تمسكها بمبادئها الخاصة بالحقوق الفلسطينية واحترام امن الدول وعدم 

 فتح والصد عن حركة حماس ال ينسجم مع الرؤية الترحيب بحركة"واعتبر  .التدخل في شؤون اآلخرين
ترى في حماس قوة حقيقية أمينة على مصالح فلسطين واألردن تلتف حولها غالبية " التي "الشعبية
 ."الشعب

  9/2/2009الخليج، 
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   اإلسرائيلي-حل الدولتين هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني: عاهل األردن .49

أكد العاهل األردني عبداهللا الثاني أمس خالل استقباله أمين عام جامعة الدول  : حاتم العبادي- عمان 
ضرورة تحقيق أعلى درجات التضامن العربي وتنقية العالقات العربية من كل "العربية عمرو موسى 

الخالفات التي تعيق التوصل إلى مواقف عربية فاعلة في مواجهة التحديات السياسية واألمنية 
أهمية بذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة "ونوه إلى  ."ة التي تواجه الدول العربيةواالقتصادي

الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني خدمة للمصالح الفلسطينية في هذا الوقت الذي يجب أن يشهد تحركا 
ات حل الخالف"وقال إن . "عربيا ودوليا لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين

أهمية البناء على األجواء اإليجابية التي سادت قمة " مشددا على "العربية شرط لخدمة المصالح العربية
  . "الكويت
ضرورة تفعيل التنسيق بين الدول العربية للتوصل إلى موقف موحد إزاء سبل تحقيق انخراط "وأكد 

 وفاعلة تحقق تقدما ملموسا نحو المجتمع الدولي، خصوصا اإلدارة األميركية الجديدة في جهود سريعة
اإلسرائيلي وتحقيق األمن واالستقرار - حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني

 . "في المنطقة
  9/2/2009العرب، قطر،  

 
  شاحنة تموينية الى غزة24األردن يسّير  .50

 قافلـة جديـدة مـن قوافـل         ،غزةعبرت جسر الملك حسين صباح امس الى        :  بترا -جسر الملك حسين  
وقـال  . غـزة  اوعز بارسالها الى قطـاع       العاهل األردني عبد اهللا الثاني    المساعدات االنسانية التي كان     

 شـاحنة   24مساعد االمين العام للهيئة الخيرية االردنية الهاشمية رجب زبيدة ان هذه القافلـة تتـضمن                
  ".االونروا"ا بالتعاون مع الهالل االحمر الفلسطيني ووكالة محملة بالمواد التموينية المختلفة وسيتم توزيعه

 قافلة مساعدات غذائية وطبية الى الشعب الفلسطيني لمـساعدته          274وسيرت الهيئة االردنية حتى االن      
  .على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها

  9/2/2009الدستور، 
  

       غزة   إلىمصر تطلق ممرضا أردنيا اعتقلته بتهمة تهريب أموال  .51
إن السلطات المصرية أفرجت عن أمين سر نقابة الممرضين         ،   قالت مصادر أردنية   : محمد النجار  -عمان

وقالـت   ".االشتباه بتهريب أموال لقطاع غـزة     "األردنية سلمان المساعيد بعد اعتقال دام ثالثة أيام بتهمة          
صة أن أسباب توقيف المـساعيد تعـود         إن الحكومة المصرية أبلغت الجهات األردنية المخت       ،"وكالة بترا "

  .لالشتباه في تهريبه أموال عبر الحدود إلى قطاع غزة
 8/2/2009الجزيرة نت،  

  
 تهدئة وفتح المعابر ورفع الحصارللمصر مصممة على مواصلة جهودها للتوصل : الشريف .52

 تأكيده نقل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري، عن الرئيس مبارك: محمد أمين المصري
أن أمن مصر القومي هو قضية ال يعلو عليها أي شيء، وأن كل محاوالت االلتفاف من جانب بعض 

كما أشار الرئيس مبارك إلى أن وحدة الصف الفلسطيني مسألة مهمة . األطراف في المنطقة مآلها الفشل
 إن الرئيس أشار إلى :وقال الشريف. للغاية، وأن احدا لن يستطيع أن يغير من دور مصر في هذا الشأن

عملية فتح المعابر، مؤكدا أن معبر رفح هو في صميم السيادة المصرية، وأن مصر ال تقبل بأي حال من 
أما من الجانب اآلخر من معبر رفح، فهو يخضع التفاقية . األحوال بأي نوع من الضغط في هذا األمر
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ل مؤتمر إعادة األعمار الذي تستضيفه وحو.  الخاصة بتشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني2005عام 
مصر الشهر المقبل، أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة العادة األعمار هو 
نتيجة أساسية لمؤتمر قمة شرم الشيخ، وقال، ان جولة الرئيس مبارك االوروبية التي بدأت أمس بفرنسا 

الى دعم الجهود المصرية وافاق المبادرة بابعادها المختلفة وعدد من الدول االوروبية تهدف اساسا 
لتحقيق التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار والتوصل الى الوفاق واالتفاق الفلسطيني، وهذا هو االساس 
. الذي يعزز عملية التعمير والثقة بأن التعمير واألموال المخصصة له ستوجه في االتجاه الصحيح

عيل قرارات قمة شرم الشيخ على قائمة اجندة جدول الرئيس مبارك في جولته واضاف، ان مسألة تف
 .األوروبية

  9/2/2009األهرام، 
  

 "تأمل في التوصل إلى تفاهمات شفهية حول تهدئة لمدة عام ونصف العام"مصر : زكي .53
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، في :  وكاالت– ضياء الكحلوت -غزة 
" تأمل في التوصل إلى تفاهمات شفهية حول تهدئة لمدة عام ونصف العام"ريحات إعالمية، أن مصر تص

هناك "وقال زكي إن . وقطاع غزة خالل األيام القليلة المقبلة" إسرائيل"وإعادة فتح المعابر جزئيا بين 
، وأضاف المتحدث، "مقبلةمؤشرات إيجابية على التوصل إلى تفاهمات ببدء التهدئة خالل األيام القليلة ال

لإلشراف عليه أي السلطة " بعودة الطرف صاحب األهلية القانونية"أن إعادة فتح معبر رفح مرتبط 
الفلسطينية، مشيرا بذلك إلى أنه مرتبط بالمصالحة الفلسطينية والتوصل إلى حكومة فلسطينية يتم التوافق 

  ". فبراير لعقد مؤتمر للمصالحة الفلسطينية22متمسكة بموعد "وتابع أن مصر . عليها بين الفصائل
  9/2/2009العرب، قطر، 

  
  وحركة حماس" إسرائيل"االقتراح المصري لتحقيق التهدئة يدعو إلى هدنة مطولة بين  .54

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين، أن االقتراح المصري لتحقيق التهدئة في غزة يدعو إلى : الوكاالت
 وحركة حماس، وتبادل لألسرى، ولفتح مبدئي لمعبرين على األقل من معابر "إسرائيل"هدنة مطولة بين 

الهجمات في قطاع غزة وتوقف حماس إطالق " إسرائيل"وبموجب االتفاق ستوقف . قطاع غزة الحدودية
" إسرائيل"وفي المرحلة الثانية من االقتراح، ستوافق .  شهرا18الصواريخ عبر الحدود لفترة تصل إلى 

ة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم بجنديها جلعاد شاليط الذي أسره مقاومون من غزة في على مبادل
بزيادة كمية السلع التي تدخل " إسرائيل"ويتزامن مع تنفيذ اتفاق تبادل األسرى سماح . 2006هجوم عام 

وحراس حدود قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كما سيعاد فتح معبر رفح مع وجود مراقبين دوليين 
أما في المرحلة الثالثة من االقتراح المصري . يرفعون تقاريرهم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فستتفق حركتا فتح وحماس على محاولة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفنيين التي 
  . ستتولى الحكم إلى أن تجرى انتخابات

  8/2/2009. الجزيرة نت
  

  من استفزاز تركيا ويحسم صفقة تبادل األسرى" إسرائيل"ر أردوغان يحذ .55
اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الحكومة ووسائل اإلعالم :  حسني محلي-أنقرة 

اإلسرائيلية بعدم المسؤولية واختالق األكاذيب المقصودة ضد تركيا، وقال إن هذه األخبار والتصرفات 
ساس بكرامة وشرف تركيا، بتبن من وسائل األعالم واللوبي اليهودي في ذات الطابع التآمري تهدف للم

أمريكا، وقال إن على الجميع أن يتهرب من المواقف االستفزازية التي ستلحق أضرارا  بالغة في 
ولفت أردوغان، خالل حديثه لمواطنيه في مدينة أزميت شرق اسطنبول، . العالقات التركية  اإلسرائيلية
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النتخابية اإلسرائيلية حيث يتحدث البعض من قادة األحزاب السياسية عن تصفية حماس إلى الحملة ا
وضرب إيران والقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل، وتساءل كيف يمكن أن نصف ما يجري بـ 

 .بالديمقراطية في الوقت الذي يتحدث فيه زعماؤها عن القتل والدمار والدماء" إسرائيل"
ت مصادر دبلوماسية إن أردوغان تدخل بشكل مباشر لحسم الصفقة بين حماس في غضون ذلك، قال

فيما يتعلق بإطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، وأكدت، أن هذا التحرك جاء بناء على " إسرائيل"و
طلب من االتحاد األوروبي وواشنطن، وأضافت أن أردوغان حذر المسؤولين اإلسرائيليين من التفكير 

تجاهل الدور التركي، وحملهم مسبقا مسؤولية أي تطورات خطيرة إذا لم يتفقوا مع حماس في مجددا ب
 .موضوع شاليت والتهدئة النهائية

 ألفا في الصالة الرياضية في اسطنبول بناء على دعوة من جمعية 20على صعيد آخر، تجمع أكثر من 
وحمل المتظاهرون . الشعب الفلسطينيحقوق اإلنسان والدفاع عن المظلومين تعبيرا عن تضامنهم مع 

األعالم الفلسطينية وعبروا عن استعدادهم المطلق للقتال إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد االحتالل، 
 .وحضر االحتفال ممثلون عن حركة حماس

  9/2/2009الخليج، 
  

 الفصائل الفلسطينية طالبت الجزائر باستضافة مؤتمر المصالحة : سلطاني .56
كشف رئيس حركة مجتمع السلم حمس، والوزير دون حقيبة في الحكومة : ن بوجمعة حسي- الجزائر 

الجزائرية، أبوجرة سلطاني، أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس خالد مشعل، 
طلب زيارة الجزائر من أجل تقديم الشكر لدعمها للقضية الفلسطينية ولرئيس الجمهورية عبدالعزيز "

يقة شخصيا على حضوره قمة الدوحة الطارئة، التي منحت الفرصة لرموز المقاومة لكي يشرحوا بوتفل
إن قادة حركة حماس، أكدوا في تصريحاتهم المختلفة، بأن : "وأضاف أبوجرة يقول". موقفهم وقضيتهم

  ".الرئيس بوتفليقة لم يقدم لهم أقواال وإنما قدم أفعاال
محسوبة على تيار اإلخوان المسلمين بالجزائر، لدى نزوله ضيفا من ناحية أخرى، كشف زعيم حمس ال

أن الفصائل الفلسطينية تنتظر رد الرئيس "على برنامج منتدى التلفزيون الجزائري، سهرة أمس األول، 
". بوتفليقة، لمباشرة حوار موسع لها على أرض الجزائر، بغية الوصول إلى مصالحة فلسطينية فلسطينية

قد وصلت إلى " التي جمعتها حركة مجتمع السلم، لفائدة أهالي غزة، أكد أبوجرة أنها وبخصوص األموال
  ".أصحابها

  9/2/2009العرب، قطر، 
  

  البشير يجدد دعم السودان للقضية الفلسطينية .57
جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعم السودان للقضية الفلسطينية وصوال بها لغاياتها في : الخرطوم

وأكد البشير، خالل لقائه خالد مشعل والوفد المرافق .  الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسإقامة الدولة
  .له، حرص السودان على تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ودعم جهود إعمار غزة

وأشاد علي عثمان طه، نائب رئيس الجمهورية لدى استقباله وفد حماس، بجهاد وتضحيات أهل غزة، 
كما التقى نافع علي نافع مساعد .  دعم السودان لجمع الصف الفلسطيني وإعادة ما دمره العدوانمؤكدا

  .رئيس الجمهورية وفد حماس وتناول تطورات األوضاع في قطاع غزة
  9/2/2009الخليج، 

  
  مصريين10 فلسطينيين و5ضبط تنظيم إرهابي خطط لعمليات في سيناء ضم ": الوفد" .58
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هزة األمن بوزارة الداخلية تنظيما إرهابيا كان أفراده يعتزمون القيام بعمليات كشفت أج: خالد إدريس
، أن "الوفد"وعلمت .  مصريين من أعراب سيناء10 فلسطينيين و5إرهابية في سيناء، ضم التنظيم 

أجهزة األمن ضبطت جهاز كمبيوتر عليه رسوم كروكية وصور لبعض األماكن التي كان من المقرر 
وكشف مصدر أمني عن قيام المتهمين بتهريب األسلحة إلى قطاع غزة، وأكد . خطط التنفيذاستهدافها و

 .القبض عليهم بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي للقيام بأعمال إرهابية وإثارة القالقل
  9/2/2009الوفد، مصر، 

  
      في غزة تمهيدا لمقاضاتها" إسرائيل"أطباء مصر يوثقون جرائم  .59

أعلن نقيب اطباء مصر الدكتور حمدي السيد، أن فريقاً متخصصاً من النقابة :  حازم عبدو-القاهرة 
ولجنة اإلغاثة اإلنسانية بالنقابة بدأ عملية توثيق علمي بالشهادات وبالصور لجرائم الحرب التي ارتكبتها 

وثيق فى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيداً لمقاضاة هؤالء المجرمين وليظل هذا الت" إسرائيل"
واشار، إلى أن هناك تنسيقاً بين نقابة . ذاكرة األجيال المقبلة شاهداً على بربرية وهمجية الصهاينة

األطباء واللجنة التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لتسجيل وتوثيق جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة 
  . الفلسطينيين عن قصد بهدف إبادتهمواستخدام أسلحة وقذائف محرمة دولياً تم استعمالها ضد المدنيين

  9/2/2009الدستور، 
  

      مصر تفتح معبر رفح جزئيا وتواصل منع دخول المساعدات إلى غزة   .60
 من الجرحى 28أفاد مسؤول فلسطيني بأن السلطات المصرية سمحت يوم األحد بعودة : الوكات

وقال الناطق باسم .  قطاع غزةوالعالقين على معبر رفح، ومغادرة عشرة من الوفود التي كانت في
اإلدارة العامة للمعابر عادل زعرب في غزة، إن السلطات المصرية ما زالت مستمرة رغم ذلك في 

  .إغالق المعبر، وال تسمح بسفر الجرحى والمصابين خارج غزة أو دخول المساعدات إليها
ي لم يتمكن في األيام الماضية ووفقا لمصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن الهالل األحمر الترك

من إدخال سيارتي إسعاف للقطاع عبر المعبر، ورفض شروط السلطات المصرية بإدخال السيارتين عبر 
  ".إسرائيل"معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه 

 وأشارت المصادر، إلى أن األمر تكرر أيضا مع هيئة اإلغاثة اإلسالمية التي يوجد مقرها في لندن، إذ 
رفضت إدخال سيارتين للدفاع المدني للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وال تزال تنتظر حصولها على 

  .الموافقة المصرية بإدخال السيارتين من معبر رفح
  9/2/2009. الجزيرة نت

 
    ترصد اتجاهات السياسة المصرية بعد حرب غزةلكاتب المصري حسن نافعةل ورقة بحثية .61

دى الفكر العربي الكاتب المصري حسن نافعة، ورقة تقدير موقف للسياسة التي أعد األمين العام لمنت
وبعد أن أجرى . يمكن أن تنتهجها الحكومة المصرية بعد الحملة الدموية اإلسرائيلية على قطاع غزة

وسيطا غير "قراءة لتوجهات السياسة الخارجية أثناء عهد الرئيس حسني مبارك والتي جعلت من مصر 
لموضوع الفلسطيني، أجمل نافعة األخطاء التي ارتكبت بالقاهرة بسبع بينها عدم فتح قناة مبكرة با" نزيه

واعتماد رؤية اللجنة , وعدم التنبه لفرص فوزها باالنتخابات) حماس(مع حركة المقاومة اإلسالمية 
 خيارات مصر ورأى الباحث، في ورقته المنشورة على موقع الجزيرة للدراسات، أن. الرباعية الدولية

إذا خلص التقييم الرسمي إلى نتيجة "وقال . بعد الحرب ستتوقف على طريقتها في تقييم الحرب على غزة
فمن المتوقع أن تبقى التوجهات العامة (...) مفادها أن الحرب أضعفت حماس سياسيا وعسكريا 

حاوالتها للضغط على لسياساتها في مرحلة ما بعد الحرب على ما هي عليه، وبالتالي ستستمر في م
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". حماس والعمل على إجبارها على تقديم مزيد من التنازالت التي تساعد على إضعافها أكثر في المستقبل
أما إذا خلص التقييم إلى نتيجة مفادها أن حماس، وفصائل المقاومة األخرى، خرجت من "وأضاف 

العسكرية بسرعة وتعويض ما فقدته الحرب أقوى سياسيا وما تزال في وضع يمكنها من استعادة قوتها 
من عتاد، فمن المتوقع أن تبدي مصر مرونة أكبر في التعامل مع حماس كشريك مؤهل للبحث عن 

وحدد نافعة ثالثة ". تسوية، ليس فقط ألزمة غزة ولكن عن أفق لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية ككل
دعم السلطة " تثبيت وقف إطالق النار وخيارات لمصر في حال عدم تغيير موقفها بينها العمل على

وبعد أن يحدد العوامل التي قد تدفع مصر إلى ". الفلسطينية وإظهارها كطرف مسؤول وغير متهور
والتحرك بعد االنتخابات " إلزالة االحتقان مع حماس"رجح نافعة أن تتجه القاهرة , تغيير سياساتها

  .قد مؤتمر دولي وفق آليات مختلفة للتسويةاإلسرائيلية مع اإلدارة األميركية الجديدة لع
  8/2/2009. الجزيرة نت

  
  إغالق معبر رفح أظهر رغبة النظام المصري في إضعاف حماس": لوس أنجلوس تايمز" .62

األمريكية في مصر، أن الحرب اإلسرائيلية على " لوس أنجلوس تايمز"ذكرت صحيفة : نادين عبد اهللا
، بعدما وجدت نفسها، شأنها "إسرائيل"ا بين الفلسطينيين وغزة وضعت مصر على المحك في وساطته

شأن الكثير من الدول العربية، ممزقة بين رغبتها في مساعدة الفلسطينيين ورفضها لحركة حماس 
وأنصارها اإليرانيين، لكن في حال نجاحها في التوصل لوقف إطالق نار على المدى الطويل بين 

وأوضح . انتها من جديد باعتبارها صوتا مؤثرا في الشرق األوسطالجانبين سيؤدي ذلك إلى تأكيد مك
جيفري فيلشمان، مراسل الصحيفة بالقاهرة، أن رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان يبذل 
جهدا كبيرا في التفاوض مع اإلسرائيليين والفلسطينيين المعتدلين في حركتي فتح وحماس، لدعم جهود 

لكنه أكد . ، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة"إسرائيل"دئة مع مصر في استمرار الته
. أن القاهرة تواجه تحديا كبيرا الستعادة صورتها وسمعتها كقوة إقليمية كبيرة ومؤثرة في المنطقة
رة وأوضح فيلشمان، أنه على الرغم من أن مصر لم تكن دائمة ناجحة في إدارة األزمات، إال أنها قاد

على استيعاب طبيعة األمور سواء على المستوى الدبلوماسي أو الجغرافي، كما أنها تحظى بثقة 
، وكل ذلك يلقي بالضغوط على الحكومة المصرية التي تواجه األزمة في قطاع غزة في ظل "إسرائيل"

م فتح معبر وأشار، إلى أن غضب المصريين من عد. األزمة االقتصادية مع التوتر السياسي في الداخل
رفح بشكل دائم أثناء الحرب األخيرة وعدم دخول المساعدات اإلنسانية للقطاع بشكل كامل، أظهر بما ال 
يدع مجاال للشك رغبة النظام المصري في إضعاف حماس وعدم منحها الشرعية الرتباطها بعالقات 

شار اإلسالم السياسي وثيقة مع حركة اإلخوان المسلمين المعارضة، وخوف النظام المصري من انت
  .األصولي في مصر

  7/2/2009صحيفة المصريون، 
  

  الدبلوماسية المصرية تسعى لالستئثار بعقد مؤتمر اعادة اعمار غزة .63
أكد عبد اهللا األشعل، مساعد وزير الخارجية المصري في تصريحات خاصة :  حسام أبو طالب-القاهرة 

األحوال أن تلجأ القاهرة إلفساد المؤتمر القطري حتى ولو ، أنه ال يستبعد بأي حال من "القدس العربي"لـ
وأضاف األشعل، . كان الهدف منه التعجيل ببناء مساكن ألهالي القطاع الذين تعرضت منازلهم للتدمير

بأن الحكومة المصرية تعلنها صراحة عبر كبار مسؤوليها بأنها لن تسمح بأي حال من األحوال ألي 
  . حل القضية الفلسطينيةدولة أو جهة بلعب دور في
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واعتبر حمدين صباحي، القيادي في حزب الكرامة وعضو البرلمان، أن الصراع المصري من أجل منع 
الدوحة وعواصم عربية أخرى باستثناء القاهرة من لعب دور في القضية الفلسطينية يكشف النقاب عن 

  .حجم ضعف مصر وتراجع سطوتها
  9/2/2009القدس العربي، 

 
 ت في اسطنبول وأنقرة على زيارة عباس إلى تركيااحتجاجا .64

لم تخل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس إلى تركيا، من : محمد نور الدين
الذين تجمعوا على مقربة من بلدية " اوزغور در"تجمع احتجاجي عليها من جانب العشرات من جمعيات 

ة رضوان قايا، إن حماس هي الممثل األصلي للشعب الفلسطيني، وكان وقال احد قادة الجمعي. اسطنبول
يجب دعوة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية إلى هنا، معتبرا أن عباس بعد انتهاء واليته لم تعد له 

 . في جرائم حربها، وبالتالي ال يمكن أن يمثل الشعب الفلسطيني" إسرائيل"صفة شرعية وهو شريك لـ
ر عشرات من أعضاء منتدى فلسطين في ميدان الهالل األحمر في أنقرة، وأطلقوا هتافات وكذلك تظاه

 . معادية البو مازن
  9/2/2009السفير، 

  
  اعتقال ناشط ألماني في مصر بسبب غزة .65

ألقي القبض في مصر على ناشط مصري يحمل الجنسية األلمانية يدعى :  كريستيان فريزر- القاهرة 
وقال شهود عيان ان رزق اقتيد في حافلة . ة تضامنية مع الفلسطينيين في غزةفيليب رزق أثناء مسير

وقد أبلغت السفارة األلمانية باعتقاله وهي تحاول تحديد . صغيرة بدون لوحة ترخيص الى مكان مجهول
وقد قدمت . وقالت عائلته انها علمت بأنه محتجز لدى جهاز أمن الدولة في مكان مجهول. مكان احتجازه

  . وعة من المحامين والناشطين مذكرة الى النائب العام االحد حول احتجاز رزقمجم
  9/2/2009بي بي سي 

  
  غزةل المساعداتايران تهدد مصر بقطع عالقاتها معها في حال منعها من ادخال : تل أبيب .66

لية، االسرائي" يديعوت احرونوت"قال المعلق للشؤون العسكرية في صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
اليكس فيشمان، ان ايران وضعت انذارا امام مصر، تحذرها فيه من انه في حال منعها من تفريغ 
شحنات موجهة لقطاع غزة في ميناء العريش، فان ايران ستتخذ اجراءات دبلوماسية شديدة ضد مصر قد 

قطع العالقات االيرانية تصل حد قطع العالقات الدبلوماسية بين الدولتين، الفتا الى ان التهديد االيراني ب
  . المصرية هو تهديد حقيقي، وان االيرانيين يصرون على تزويد حماس باالسلحة والعتاد العسكري- 

  9/2/2009القدس العربي، 
  

  رئيسة جمعية المرأة األمريكية المسلمة تطالب الرئيس المصري بفتح معبر رفح .67
عية الوطنية للمرأة األمريكية المسلمة برسالة توجهت أنيسة عبد الفتاح رئيسة الجم:  نادين عبد اهللا

مفتوحة إلى الرئيس حسني مبارك، طالبته فيها بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، معتبرة إغالقه 
في وجه الفلسطينيين أثناء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع يمثل انتهاكا التفاقيات جنيف التي 

  .ظل االحتالل من استخدام حقوقهم في الهروب من خضوعهم لإلكراهتحظر منع الذين يعانون في 
وحملت الرسالة التي نشرتها صحيفة، أمريكان مسيلمز األمريكية، اتهامات لمصر باالنحياز إلى حليفتها 

الشعب الفلسطيني، من خالل رفض فتح معبر رفح وحرمان سكان " إعدام"، ومساعدتها في "إسرائيل"
  . الملحة من األغذية واألدوية، وهو ما قالت إنه أثار استياء العالم اإلسالميغزة من احتياجاتهم
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8/2/2009صحيفة المصريون،   
  
  
  

  مقاطعة امبراطور الماس لتمويله بناء مستوطنات اسرائيلية : الواليات المتحدة .68
تجاجا أمام نظم نشطاء مناهضون لالحتالل اإلسرائيلي في الواليات المتحدة أمس اح:   بترا– واشنطن 

في نيويورك الذي تساهم شركته في تمويل بناء "ليف ليفايف "متاجر إمبراطور الماس األميركي اليهودي 
ووفقا . المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة داعين لمقاطعة متاجره في عيد الحب

االميركية المدافعة عن حقوق " يويوركعدالة ن"قالت منظمة " وكالة اميركا ان ارابيك"لما أورده موقع 
الشعب الفلسطيني إن هذا االحتجاج يهدف إلى تعريف المتسوقين األميركيين بحقيقة تمويل متاجر ليفايف 

 .للمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة
9/2/2009الدستور،   

  
  رب غزةوفد برلماني فرنسي يزور األراضي الفلسطينية ويطلع على األوضاع بعد ح .69

باشر وفد برلماني فرنسي امس برئاسة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار :  ا ف ب- القدس المحتلة 
اكواييه زيارة الى االراضي الفلسطينية لالطالع على االوضاع بعد العدوان االسرائيلي االخير على 

جئنا لنعرب عن تضامننا مع ''ض واكد اكواييه بعد لقائه رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فيا. قطاع غزة
المدنيين كما وبالتأكيد فهم االوضاع والسبل التي يمكن ان تسمح، فضال عن تمديد وقف اطالق النار، 

وتوجه الوفد الذي يضم نوابا من اليسار والوسط واليمين كذلك الى مدينة . ''بالذهاب نحو حل لسالم دائم
والتقي الوفد بعد ذلك رئيس الحكومة . طالق الصواريخسديروت جنوب اسرائيل التي تعرضت تكرارا ال

ووجه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية نداء الى االسرائيليين والفلسطينيين . االسرائيلية ايهود اولمرت
داعيا '' اسرائيل"واالمن لـ'' قيام دولة فلسطينية ديموقراطية''وشدد على . لتطبيق خارطة الطريق
ورفض اكواييه اي حوار مع حماس مؤكدا لن يكون لفرنسا اي اتصاالت او . دةالفلسطينيين الى الوح

  .مبادالت مع حماس اذا استمرت في اللجوء الى العنف
9/2/2009الرأي، األردن   

  
      مظاهرات ببريطانيا تدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات   .70

لعاصـمة البريطانيـة لنـدن      شهدت بلدة هايز قرب مطار هيثرو الدولي جنـوب ا         :  مدين ديريه  -لندن  
احتجاجات نددت ببيع منتجات مستوطنات يهودية مقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة فـي الـضفة               

  .الغربية
إنه من المهم أن يفهم الجميع أن       " يهود من أجل العدالة للفلسطينيين    "من جهتها قالت سبرا ثنيك من حركة        

ير قانونية ألن مصدرها المستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمـت         البضائع اإلسرائيلية التي تصل بريطانيا غ     
  .على أراض فلسطينية مصادرة، مشيرة إلى أن كثيرا من البريطانيين ال يعرفون هذه الحقيقة

وذكرت في تصريح للجزيرة نت أن حركتها تدعو الجميع إلى التوقف عن شراء المنتجات اإلسـرائيلية                
  .وضرورة مقاطعتها

8/2/2009. الجزيرة نت  
 

  بروكسل تلغي معرضاً إسرائيلياً  .71
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» المدينة البيضاء تل أبيب« ألغى مركز الثقافة وفن العمارة في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرض 
الذي كان مقررا افتتاحه األسبوع المقبل على خلفية الحرب على غزة والرغبة في انتظار اتضاح صورة 

 . الوضع السياسي في المنطقة
9/2/2009، السفير  

 
   طن من المواد الغذائية200األونروا تنتظر أن تعيد حركة حماس  .72

في غزة أن ” األونروا“أعلن متحدث باسم وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين : ب.ف.أ
  .الوكالة تنتظر أن تعيد حركة حماس مساعدات إنسانية استولت عليها، وهي مئتا طن من الطحين واألرز

لن “، وأكد انه ” طن حتى اآلن رغم أننا وعدنا بأن األمر سيتم السبت200لم تتم إعادة ال“ل المتحدث وقا
ما لم يتم استرداد المساعدة وما دامت حماس لم تلتزم بعدم تكرار ما ” يتم صرف النظر عن الحادث

  . حصل
9/2/2009الخليج،   

  
  !هل انتهى دور محمود عباس؟ .73

  محمد اسحق الريفي. د.أ
قع العدو الصهيوني أن تؤدي الحرب التي شنها على غزة إلى كسر شوكة حركة حمـاس، وتـدهور                  تو

فقدت .  ولكن العدو خسر الحرب، وحدث ما كان يخشاه       .  شعبيتها، وإخضاع غزة لسيطرة محمود عباس     
انتصرت غزة، وتعاظمت شعبية حماس، وتدهورت شعبية عباس، فلسطينياً وعربياً وإسـالمياً، وسـقط              

  .جه، وانتهى دورهنه
فمن وجهة نظر االحتالل الصهيوني، فقد عباس كل شيء، ولم يعد قادراً على لعب دور الـشريك فيمـا                   

وأصبح عبـاس عبئـاً     .  يسمى عملية السالم، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح االحتالل          
فقـد كـشفت الحـرب      .  ألوروبيينعلى فتح ومحور االعتدال العربي واالحتالل ورعاته األمريكيين وا        

.  مواقف عباس المعادية للمقاومة، والمبررة لجرائم االحتالل، والمجملة لصورته أمام الرأي العام العالمي            
وانتهت عملية التضليل التي يقودها عباس وجماعته، والتي تهدف إلـى خـداع الفلـسطينيين والعـرب                 

  !ية ستعيد الحقوق لشعبنا وستقيم له دولةوالمسلمين بأن هناك عملية سالم، وأن هذه العمل
وبات من المؤكد أن عملية فصل غزة عن الضفة لن تحقق األمـن للكيـان الـصهيوني، وأدرك قـادة                    
االحتالل أن صراعهم مع حركة حماس وفصائل المقاومة األخرى طويل ومرهق، وأن غزة باتت تمثـل                

كما يخشى قادة   .  صالح األمريكية والغربية في منطقتنا    تهديداً استراتيجياً حقيقياً للمشروع الصهيوني وللم     
االحتالل من نقل تجربة حماس في غزة إلى الضفة المحتلة، وال سيما بعد تصاعد شعبية حماس وزيـادة                  

وعالوة علـى   .  قوتها في الضفة، وبعد تفعيل العمق االستراتيجي العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية          
لى عباس وجماعته أن يجد لنفسه فرصة لتحقيق حضوره في غزة عبر عملية             ذلك، بات من المستحيل ع    

  . اإلعمار
إذن انتهى دور محمود عباس كرئيس للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن أهليته لذلك، ولم يعـد قـادراً                  

وأصبح عبـاس طريـداً فـي العـالم العربـي           .  على إنجاز أجندة حكومة االحتالل واإلدارة األمريكية      
فقد طالب العديد من    .  مي، مما يهدد األنظمة الرسمية العربية الحليفة للواليات المتحدة األمريكية         واإلسال

النواب اإلسالميين في البرلمان الكويتي حكومتهم بعدم السماح لعباس بزيارة الكويـت، وطالـب نـواب                
.  زة وبعد الحـرب   يمنيون حكومتهم بعدم استقبال عباس بسبب وقوفه ضد المقاومة خالل الحرب على غ            

ولو أتيحت الفرصة للعرب والمسلمين للتعبير عن مواقفهم تجاه عباس وجماعته، لتبين لنا أنه لـم يعـد                  
  !مقبوالً
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فقد نظم اليوم األتراك مظاهرات منددة بعباس أثناء زيارته لتركيا، وطالبوا بطرده بسبب مواقفه المعادية               
أخرج من تركيا يـا عبـاس       : المتظاهرون األتراك لعباس  ومن الشتائم التي وجهها     .  للشعب الفلسطيني 

وتعـرض عبـاس    .  الخائن، وأخرج خارج تركيا عباس، ونحن نسلِّم على حماس وال نسلِّم على عباس            
لشتائم مماثلة أثناء مظاهرات عارمة في السودان واليمن واألردن والعديد من الدول العربية ضد الحرب               

  .على غزة
 يقوم االحتالل بالتخلص من عباس بطريقة شيطانية، وذلك بتصفيته جسدياً وإلصاق            لذلك ليس مستبعداً أن   

التهمة بحركة حماس، وال سيما في هذه األجواء المشحونة بالتوتر الشديد، ولكن من المؤكد أن المـأزق                 
وفي هذا السياق، حذرت مصادر سياسـية       .  الصهيوني سيزداد عمقاً، ولن يكون التخلص من عباس حالً        

ي باريس من وجود مخطط صهيوني الغتيال عباس بهدف اتهام حركة حماس وإشعال حرب أهلية بين                ف
  .الفلسطينيين على خلفية الحرب على غزة من جهة، والصراع على أموال اإلعادة من جهة أخرى

 سيخسر العدو الصهيوني هذه الجولة الجديدة من الصراع والعدوان، وسيفشل مرة أخرى في الزج بشعبنا              
وستأتي نتائج مخططات العدو    .  إلى أتون حرب أهلية، فشعبنا لم تعد تنطلي عليه المؤامرات الصهيونية          
وسـتحقق المقاومـة انتـصاراً      , مخيبة آلماله، وسيدرك بعد فوات األوان سوء حساباته وإساءة تقديراته         

  .جديداً
  9/2/2009صحيفة فلسطين،  

  
  سفن إليها؟ماهو األساس القانونى لحصار غزة ومنع ال .74

  عبد اهللا األشعل. د
اعترضت إسرائيل سفينة األخوة التى أرسلها الشعب اللبنانى لكسر الحصار على غزة وإغاثة أهلها مـن                
تبعات الحصار اإلسرائيلى، واعتدت على ركابها واقتادتها إلى ميناء أسدود ثم اطلقـت سـراحها يـوم                 

لسفن قادمة من مصر ومن قبرص لدول عربية         ، وفى مرات سابقة رفضت إسرائيل السماح         5/2/2009
معنى ذلك أن إسرائيل تفرض حظراً كامالً وحصاراً شامالً على غزة، كما أنهـا  . مختلفة مثل قطر وليبيا  

تمنع وصول أى إمدادات إنسانية من خالل المعابر الفاصلة بين غزة واألراضى اإلسرائيلية، كما تمنـع                
فما هو األساس القانونى للحصار اإلسرائيلى، ولإلعـالن        . اء والطاقة إسرائيل تزويد غزة بالغاز والكهرب    

اإلسرائيلى بأن غزة بعد سيطرة حماس عليها تعتبر إقليمياً معادياً، وما هى آثار ذلك فى القانون الدولى،                 
  وهل يبيح هذا اإلعالن إلسرائيل أن تفتش السفن وأن تمنعها من الوصول إلى غزة؟

اضى محتلة، وأن العالقة بين إسرائيل وبين هذه األراضى تحكمها اتفاقية جنيـف             ال جدال فى أن غزة أر     
الرابعة، والتى تلقى على إسرائيل عدداً من االلتزامات الحاسمة التى تتعلق بحيـاة الـسكان وسـالمتهم،                 
وحظر إرتكاب أى جرائم ضدها، ال شك أيضاً فى أن استيالء حماس على غزة هو عمل داخلـى بـين                    

وأحد جناحيها، ألن حماس أيضاً جزءاً من السلطة وال عالقة إلسرائيل مطلقاً بالخالف بين رئاسة               السلطة  
السلطة وبين حماس، اللهم إال إذا كانت إسرائيل هى التى زرعت هذا الخالف الذى تحول إلى صـراع،                  

. ىوهى التى تراهن على أن هذا الخالف هو الطريق المضمون لتـسهيل تقـدم المـشروع الـصهيون                 
واليعرف القانون الدولى مصطلح اإلقليم المعادى، وهو اختراع حديث يشبه إلى حـد كبيـر االختـراع                 
األمريكى فى جوانتنامو الذى انتقدته اللجنة الدولية للصليب األحمر، بينما لم تفعل ذلـك مـع إسـرائيل،       

المحـاربون  "ختراع األمريكى  واالhostile territory" اإلقليم المعادى"ولذلك فإن االختراع اإلسرائيلى 
يترتـب علـى   .  قضايا مبتدعة ال يعترف بها القانون الدولى المعاصرcombatant enemies" األعداء

ذلك أن الحصار والحظر والحصار البحرى كلها من أعمال الحرب، وهى انتهاكات خطيرة اللتزامـات               
لك التـصدى للمقاومـة يعتبـر انتهاكـاً         إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بل إن هذه األعمال وكذ         

وقد انتهكت إسرائيل بهذه األفعال بشكل محدد       . للبرتوكول اإلضافى األول الملحق باتفاقات جنيف األربع      
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خاصة المادة العاشرة التى تحظر أى عمل ال يقصد به حماية األشخاص المدنيين وإغاثتهم، وتلزم المادة                
طراف فى هذه االتفاقية بأن يكفلوا حرية مـرور جميـع رسـاالت              من اتفاقية جنيف الرابعة كل األ      23

األدوية والمهمات الطبية ورساالت األغذية الضرورية والمالبس واحتياجات األطفال والحوامل، وتلـزم            
 من ذات االتفاقية إسرائيل بأن يتلقى القطاع امدادات اإلغاثة الفردية والجماعية والعالج، بل إن               38المادة  
 من االتفاقية تلزم دولة اإلحتالل بتزويد السكان بالمؤن الغذائية واالمدادات الطبية، وأن تستورد              55المادة  

ما يلزم من األغذية والمهمات الطبية، وال يجوز لها أن تستولى على هذه المواد، وأن تمنـع أى عـائق                    
 إسرائيل بـأن تـسمح      59 لوصول هذه االمدادات، وعليها صيانة المنشئات الطبية وغيرها، وتلزم المادة         

يترتب على ذلك أن اعتراض     . بتزويد القطاع بمواد اإلغاثة من األغذية الطبية والمواد الطبية والمالبس           
إسرائيل لسفن اإلغاثة فى المياه الدولية جريمة مزدوجة، وأن سيطرتها على هذه الـسفن والـتحكم فـى                  

 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، كما أنها         101وجهتها تعتبر عمالً من أعمال القرصنة وفقاً للمادة         
كمـا ال يجـوز   .  اللتزامات إسرائيل وفقاً التفاقية جنيف الرابعةgrave breachجريمة ومخالفة جسيمة 

إلسرائيل أن تعترض هذه السفن فى المياه اإلقليمية لغزة، ألن القانون الدولى يميز بين الميـاه اإلقليميـة                  
والمياه اإلقليمية لغزة، وأن حرية التصرف من جانب إسرائيل فى مياه غزة يعتبـر انتهاكـاً                اإلسرائيلية  

للقانون الدولى، وال تستطيع إسرائيل أن تتذرع بأنها تقوم بأعمال تهدف إلى منع كل ما يدعم المقاومـة                  
قـوم بعمـل    فى غزة، ألن المقاومة حق مشروع بقدر عدم مشروعية اإلحتالل، وأن المقاومة فى غزة ت              

ومعلوم أن إسرائيل ملتزمة بأن تـشيع الـسالم         . مشروعين األول تقويض اإلحتالل والثانى صد العدوان      
واإلستقرار والرفاهية فى غزة وأن تجلو عنها جالءاً تاماً، ومن واجـب جميـع دول العـالم أن تـزود                    

ومن واجب األمم المتحدة    . اشةالمقاومة بما يلزمها من أسلحة كما تزود السكان بما يلزمهم من مواد اإلع            
أن تندد بالموقف اإلسرائيلى من غزة، كما أن مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يمكن أن يؤكـد                  

والغريب أن الدول العربية ال     . هذا الموقف، كما يلزم إسرائيل بدفع التعويضات المدنية عن هذه الجريمة          
فى التعامل معها بل سكتت تماماً عن كـل انتهـاك إسـرائيل،             تدرك هذه الحقائق، ولذلك لم تضع قاعدة        

ولألسف تعتقد النخبة السياسية    . وكأنها سلمت بأن غزة المحتلة يجب أن تترك لمطلق السلطة اإلسرائيلية          
فى مصر أن احتالل إسرائيل لغزة يعنى أن تسيطر عليها وأن تفعل بها ما تشاء، وكأن اإلحـتالل هـو                    

ى سقط من الحساب كما سقطت عنه قواعد تنظيمه، والحق أن الصورة عكس ذلـك               قرين ملك اليمين الذ   
تماماً، فاإلحتالل فى القانون الدولى مسئول عن كل ما يتعلق برفاهة السكان، كما أنه مسئول عما يرتكبه                 
 من جرائم تعتبر مضاعفة، ألنه يفترض أن يكون مؤتمناً على رعاية اإلقليم وسكانه، فإذا بطش بهم وهم                

يترتب علـى ذلـك أن اتفـاق    . يتوقعون منه العطف والرحمة يكونوا قد ارتكبوا هذه الجريمة المضاعفة         
 2005 ال يجوز إلسرائيل طرفاً فيه، كما ال يجوز لمصر أن تطالب بإعـادة اتفـاق                 2005المعابر لعام   

ه، وأظن أن مصر لو     بحالته التى مكنت إسرائيل من المعبر وعينت نفسها رقيباً على الداخل والخارج إلي            
  .اعترفت بالمقاومة الفلسطينية كما تقول بأنها سوف تعترف أيضاً بالوضع القانونى لعالقة اإلحتالل بغزة

8/9/2009  
  

  جمهورية دايتون الفلسطينية .75
  عبد الباري عطوان

 كيـث   الجنرال االمريكـي  ' انجازات'قليلون خارج دوائر السلطة في رام اهللا، واجهزتها األمنية يعرفون           
دايتون، المكلف رسمياً من قبل ادارة بالده بتأسيس قوات أمن فلسطينية على أسس جديدة تقـوم ببـسط                  

ولكـن مقـال الكاتـب      . في المستقبل القريب  ) ما هي هذه الحدود   (على حدودها   ) اين هي (سلطة الدولة   
نيويورك ' في صحيفة    االمريكي توماس فريدمان يسلط لنا االضواء على ذلك في مقاله االخير الذي نشره            

  .االمريكية في عددها الصادر يوم أمس' تايمز
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فريدمان يقول ان الجنرال دايتون اصطحبه الى مدينة جنين ليطلع على هذه االنجازات بنفسه، وقد فوجئ                
االمريكي حاملين بنادق   ) الوصف من عندي  (' سيدهم'بما رأى، حيث اصطف اعضاء الكتيبة الثانية امام         

مؤدين التحية العسكرية، فبادر برد التحية، والقى عليهم خطاباً أشاد فيه بمهمـتهم الـسامية               كالشينكوف،  
  .'وهي رعاية مواطنيهم في هذا الوقت الصعب، فهكذا تتصرف القوات االمنية المحترفة'

واستعراض الجنرال االمريكي لهذه القوات، ومخاطبتهم بهذه الطريقة يوحيان بأنهـا تـأتمر بـأوامره،               
دي المهمة التي يريدها هو وحكومته، وليست اي حكومة او سلطة اخرى، فهو الذي يقـرر ويمـول                  وتؤ

  .ويحدد الواجبات
هذه بدأت في أداء مهامها على اكمل وجه، فقد تصدت للمتظاهرين بفاعلية، قمعاً             ' قوات دايتون 'ويبدو ان   

 االسرائيلية في قطاع غـزة، ووقفـت        واعتقاالً، اثناء انفجار مسيرات االحتجاج التضامنية ضد المجازر       
متفرجة عندما هاجم المستوطنون اهالي مدينة الخليل قبل شهر وعاثوا فيها فساداً وتدميراً واعتداء، حتى               
ان احد قادتها رد على طلبات مواطنيه بالتدخل لحمايتهم من وحشية هؤالء بـان ليـست لديـه اوامـر                    

  .بالتصدي لالسرائيليين، وانما للفلسطينيين
مدينة جنين كانت من اشرس المدن الفلسطينية مقاومة، واعتبرت قاعدة صلبة النجـاب االستـشهاديين،               

صمد عشرة ايام فـي وجـه       ) كيلومتر مربع (والرجال الرجال، وتكفي االشارة الى ان مخيمها الصغير         
ن جريحـاً، اي     قتيالً في صفوف القوات المعتدية، وستة وثالثـي        26االجتياح االسرائيلي، وأوقع حوالى     

اربعة اضعاف خسائر الجيش االسرائيلي في عدوانه االخير على قطاع غزة، وهذا مـا يفـسر تركيـز                  
االمنية، اي كسر شوكة المقاومـة      ' انجازاته'في تاج   ' الجوهرة'الجنرال دايتون على هذه المدينة، وجعلها       

  .ي الضفةفيها، وتعميم التجربة فيها على مختلف المدن الفلسطينية االخرى ف
وانفاق الماليين على تـدريبها، لـيس االعـداد لبنـاء الدولـة             ' تسمينها'فالهدف من انشاء هذه القوات و     

الفلسطينية، وانما لمنعه، وتكريس االحتالل الراهن، ففي مختلف انحاء العالم يتم بناء الدولـة اوالً، ثـم                 
وكذلك األولويات، وهذا ما يفسر توسـع       ' مقلوب'مؤسساتها االمنية والسياسية، اال في فلسطين، فالمثلث        

فأنفاق القـدس حميـدة ألنهـا       (االستيطان، واستمرار نهب األرض، وحفر انفاق تحت المسجد االقصى          
اما أنفاق رفح فشيطانية النها تستخدم في تهريب الطعـام          .. اسرائيلية حتى لو قوضت اساسات االقصى     

  ).والدواء للمحاصرين
 حتى اآلن، وجرى تـدريبها فـي االردن، وتـستعد           1600تي يبلغ عددها حوالى     قوات دايتون االمنية ال   

 يخضعون اآلن لدورات تدريبية مماثلة، تتمحور مهمتها حول كيفية حماية المـستوطنات،             500النضمام  
وقمع اي مقاومة فلسطينية بالقوة، والعمل جنباً الى جنب مع نظيرتها االسرائيلية في هذا الميدان، اي قتل                 

  .شعور الوطني كلياًال
ومن الواضح ان هذه القوات تتناغم مع المشاريع االمريكية المستقبلية للـضفة، وعـدم تكـرار تجربـة       

ولخص توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية مستقبل       . القطاع، أي الحيلولة دون تحولها إلى قاعدة للمقاومة       
تحتية االقتصادية، وتأهيلها لالرتقاء بالمـستوى      الضفة الغربية هذا بالقول بضرورة التركيز على البنية ال        

وكرر الشيء نفـسه غـوردون بـراون        . المعيشي للسكان، كخطوة أساسية قبل الوصول إلى بناء الدولة        
  .رئيس الوزراء البريطاني أثناء زيارته األخيرة إلى رام اهللا

 االسرائيلية العامة التـي تبـدأ       بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود والمرشح األبرز للفوز في االنتخابات         
مع الفلسطينيين والتعهـد    ' السالم االقتصادي 'غداً، التقط هذا الخيط، وبدأ يركز في حملته االنتخابية على           

  .بعدم اعادة الضفة والجوالن إلى أصحابهما العرب
ك اآلن المهنية في    اننا نمل 'العقيد راضي أبو عصيدة أحد قادة أجهزة الجنرال دايتون األمنية قال بافتخار             

قواتنا، مثلما نملك تدريباً جيداً، وأصبحنا نقول للناس بامكانكم أن تتظاهروا تضامناً مع غزة، ولكن عليكم                
  .'أن تفعلوا ذلك بطريقة عصرية



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1340:         العدد       9/2/2009اإلثنين  :التاريخ

وما يقصده العقيد راضي بالطريقة العصرية هذه، ان يكونوا مثل شعب آالسـكا أو ايـسالند، أي ايقـاد                   
ايا الوحشية االسرائيلية، اما غير ذلك فسيقابل بالهراوات وربمـا بـاطالق النـار     الشموع والصالة لضح  
  .والتعذيب في المعتقالت

كيف يتظاهر ابناء الضفة بطريقة حضارية والجنود االسـرائيليون يهينـونهم يوميـاً أمـام الحـواجز،                 
عتـداء علـيهم    ويصادرون أراضيهم ويقوضون أسس مسجد أقصاهم، ويطلقون العنان للمـستوطنين لال          

  وتدمير مزروعاتهم وقلع أشجار بساتينهم؟
، أي تحويل الشعب الفلسطيني     'السالم االقتصادي 'في الماضي كانو يتحدثون عن حل الدولتين، اآلن عن          

إلى شعب مرتش بلقمة العيش، ومرتب شهري من الدول المانحة، مقابل أن ينسى قضيته الوطنية كليـاً،                 
كفيلة بالتعامل معـه بالطريقـة      ' المدربة جيداً 'و' المهنية' الجنرال دايتون    ومن يشق عصا الطاعة فقوات    

  .المناسبة
للحكومـة يقـدم لهـا      ' مخزن عقول 'االسرائيلي، الذي هو بمثابة     ' ريوت'جيدي غرينستين رئيس معهد     

لة بقعة مضيئة في أفق ممزق، يمكن البناء عليها ألن المـسأ          'المشورات، وصف قوات دايتون هذه بأنها       
  .'ليست األرض فقط وانما كيف نمألها

ان يتم ملء هذه األرض بالمزيد من       : من المؤكد انه يقترح حلين لهذه المعضلة، حسب وجهة نظرنا، هما          
فالشعب . المستوطنين، أو استيراد شعب آخر قادر على التعايش مع ممارساتهم من بقعة أخرى من العالم              

  .فاتهمالفلسطيني ال يمكن أن يقولب حسب مواص
مستقبل مظلم ينتظر الشعب الفلسطيني بكل تأكيد في ظل الجنرال دايتون ومشاريعه والمؤمنين به، ومـا                

وتؤدي لـه   ' الغطاء الشرعي 'هو أكثر اظالماً في رأينا وجود قيادة فلسطينية تفسح له المجال، وتوفر له              
  .العظيمة للشعب الفلسطيني' ازاتهانج'التحية العسكرية اعجاباً وتقديراً، وتلهج بالثناء عليه وعلى 

  9/2/2009القدس العربي، 
  

  اغتيال االنتصار .76
  ياسر الزعاترة

) ليس وزير األوقاف  (يوم الجمعة قبل الماضية كان أحد وزراء حكومة تصريف األعمال يخطب الجمعة             
فكـان أن  ، وتحدث بإسهاب تلفزيوني عن أحد الذين عذبتهم حماس بالحرق والتنكيل ، وذكره باالسـم ،           

خرج والد الشاب ليؤكد أن ابنه أصيب بصاروخ أطلقته طائرة استطالع عندما كـان يحـرق إطـارات                  
  .السيارات كي يعمي دخانها على الطائرات أثناء الحرب

في المقابل ، يصدر مسؤول آخر قائمة بأسماء من قتلوا من عناصر فتح على يد حماس ، ومن أطلقـت                    
ك بالطبع دفاعاً عن المذكورين ، وال غيرة على معاناتهم ، بل مـن أجـل                النار على أرجلهم ، وليس ذل     

حرمان حماس من جني ثمار النصر الذي تحقق في قطاع غزة كما أوصى اجتماع لعدد من رموز فـتح                   
  .عقد في رام اهللا بعد وقف إطالق النار بأيام

رجت على لـسان مـسؤول      قصة الذين أطلقت عليهم النار من عناصر فتح في القطاع خرجت أول ما خ             
وقد تـساءل   . معروف ال صلة له بفتح ، وإن تفوق دوره فيها على أمين سر الحركة الموجود في دمشق                

الناس يومها لماذا لم يخرج أحد مسؤولي الحركة ليتحدث في األمر؟، ذات المسؤول تحدث يومهـا عـن                  
وان ، مـع أن مـشاركة الكتائـب    اإلنجاز العظيم لكتائب شهداء األقصى في قطاع غزة في مواجهة العد        

، هي بمثابة مخالفة ألوامر القيادة التي ترى المقاومـة          ) ال نعرف حجمها  (المذكورة في مواجهة العدوان     
شكالً من أشكال العبث ، وال ندري كيف تسمح حماس بوجود كتائب مسلحة لحركة فتح ثم تطلق النـار                   

  . اق من شهوة القتل؟،،على آخرين عزل من أبناء الحركة ، هكذا فقط في سي
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بعـد وقـف    " العبثية"بعضها أطلق الصواريخ    (إذا كانت حماس تسمح بوجود كتائب مسلحة لحركة فتح          
، فما الذي تسمح به السلطة في رام اهللا لحركة حماس؟ إنها ال تسمح بأي شـيء ، حيـث                    ) إطالق النار 

أمـا  . فـل اإلسـرائيليون بالبـاقي     تزج بمئات المجاهدين في السجون ، يدخلون ويخرجون ، بينمـا يتك           
. المؤسسات التابعة للحركة ، فقد جرى اغتيالها واحدة إثر األخرى ، كما لم يحدث حتى أيـام االحـتالل                  

وعندما أراد أحدهم التوسط لصحفيين اثنين يعمالن لحساب فضائية القدس ، خرج ليقـول إن بحوزتـه                 
ء الكذب على مئات مـن خيـرة أبنـاء المجتمـع            يا اهللا كيف يفتري هؤال    . وثائق خطيرة عن المعتقلين   

  . الفلسطيني ، كثير منهم منتخبون لبلديات ومجالس طالبية ونقابية؟،
والسؤال الذي ينبغي أن يسأل هنا هو لمـاذا         . عودة إلى قصة إطالق النار على فتحاويين في قطاع غزة         

عشرات ، واغتيـال تـسعة أو       تفعل حماس ذلك ، وما الذي ستجنيه؟ هل إطالق النار على أرجل بضع              
، هل سيقضي   ) مؤسسات حقوق اإلنسان تقول إنها تلقت ثالث شكاوى فقط        (عشرة ، بحسب دعاوى القوم      

  . ذلك على حركة فتح التي يعد أعضاؤها بعشرات اآلالف ليسوا مجهولين بالنسبة لحكومة حماس؟،
 كانوا يتجولون بهواتفهم الخلوية التي تبـث        القضية في حقيقتها تتعلق بعمالء استهدفوا أثناء المعركة بينما        

نحو الجانب اإلسرائيلي ، وإال فماذا كانوا يفعلون في عز القصف ، هل كانوا يتمشون على الكورنيش ،                  
ولماذا يعترف اإلسرائيليون بأنهم ضحوا بذخائر استخبارية ثمينة في القطاع حماية لجنودهم ، هل فعلـوا             

ة حملة التشويه إياها؟، الذين قتلوا أو استهدفوا إما عمالء أو عـابثين ،              ذلك دفاعاً عن حماس في مواجه     
مع عدم استبعاد وقوع خطأ هنا أو هناك ، لكن أجواء المعارك تنطوي على أخطـاء ، وفـي مواجهـة                     
عدوان شرس من البحر والبر والجو ، لم يكن بد من الحزم لضبط الجبهة الداخلية ، فضالً عـن ضـبط           

  . مع الغزاةإيقاع المواجهة
كيف تقولون إن عناصر من فتح كانت تشارك في مواجهـة           : نتساءل مرة أخرى لمن لديه عقل ومنطق      

العدوان ، وهذا يعني أن بحوزتها سالح ، ثم تتهمون حماس بقتل أو جرح عناصر أخرى؟ إنهـا بكـل                    
ين جمـاهير األمـة ،      بساطة محاولة الغتيال االنتصار الذي أعاد لحماس ألقها في الداخل والخارج ، وب            

لكنها محاولة عابثة لن تمر إال على أصحاب المواقف المسبقة الذين يفضلون أن تبقى فلسطين محتلة ألف                 
  .سنة على أن تحررها حماس

  9/2/2009الدستور، 
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من قائمة األسماء المنوي اإلفراج عنهم كالً من        لتوقف صفقة تبادل األسرى مع الدولة العبرية إن لم تتض         
وأمثـالهم مـن    ] كريم يونس، ومخلص برغال، وحافظ قندس، وعالء البازيان، وعلى المسلماني         [األسير  

  : ، وذلك لألسباب التالية1948أسرى مدينة القدس، وفلسطينيي 
ة للسلطة الفلسطينية التي عملـت      بغض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية، فهم خارج التغطية السياسي        : أوالً

على تحرير عدد من أسرى الضفة الغربية وقطاع غزة، من خالل اللقـاءات، والقـبالت، والخـضوع                 
التـي ضـمت    ) إسرائيل( ألنهم خانوا    48لإلرادة اإلسرائيلية القاضية باستثناء أسرى القدس، وفلسطيني        

، بالتالي فإن التحاقهم بـصفوف      )إسرائيل(عرب  "مدينة القدس إليها، وأعطت سكانها المواطنة مثلهم مثل         
المقاومة هو خيانة، وعدم اإلفراج عنهم عقاب رادع لهم، ولغيرهم ممن قد تسول له نفسه التفكيـر فـي                   

  . المقاومة
ألنهم امضوا في السجون اإلسرائيلية أكثر من عشرين عاماً، وال أمل لهم بالتحرر من األسـر إال                 : ثانياً

دون تحريرهم، قضوا باقي عمرهم فـي الـسجون         " شاليط"أسرى، فإن عبرت صفقة     ضمن صفقة تبادل    
اإلسرائيلية، وبهذا نكون قد أرسلنا رسالة تقصير، وخيانة ألهلنا، ونكران جميل لـشعبنا فـي فلـسطين                 



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1340:         العدد       9/2/2009اإلثنين  :التاريخ

، ومدينة القدس، وبعثنا لهم توصية بأن ال يثقوا بعد اليوم بإخوانهم في قطاع غزة، والضفة                48المغتصبة  
  . غربيةال

في الشمال الفلسطيني، كان قد ورد اسمه ضمن صفقة تبادل          " عارة"من قرية   ] كريم يونس [األسير  : ثالثاً
، ولبس مالبس المحررين، وخرج من بوابة السجن، وصعد مـع المحـررين إلـى               1985األسرى سنة   

وقف كل شيء، وصـعد     الطائرة المعدة لنقل األسرى، ودار محركها بعد أن أغلقت أبوابها، ولكن فجأة، ت            
القيود، ويعيده إلى السجن حتـى      ] كريم يونس [إلى الطائرة ضابط أمن السجون اإلسرائيلية ليضع في يد          

 36يومنا هذا، والسبب يرجع إلى ذكاء المفاوض اإلسرائيلي، ونجاحه في اللحظات األخيرة باستثناء عدد               
توقف تنفيذ الصفقة لبعض الوقت، ولكن تدخل       أسيراً من القائمة التي تضم أكثر من ألف أسير فلسطيني،           

 أسيراً، ويبقى في السجن ثمانية عـشر أسـيراً          18الوسطاء، سمح للصفقة بالتنفيذ على شرط أن يحرر         
  . فال تذبحوا الرجل مرتين] سمير القنطار، وكريم يونس: [منهم

ياسية، واإلنسانية التي تحتم    ، من األهمية، والقيمة الوجدانية والس     48إن تحرير أسرى القدس، وفلسطينيي      
وقف صفقة تبادل األسرى إن لم تضمهم قائمة األسماء المنوي اإلفراج عنهم، ولو تم تحريرهم فإن فـي                  
ذلك نصر معنوي كبير للمقاومة الفلسطينية، وإعالن وحدة حال فلسطينية في الحزن والفرح، واالنتظـار               

  .واألمل تحت لواء المقاومة
  9/2/2009صحيفة فلسطين، 
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