
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إسرائيلية تلتزم اإلتفاقات  استعداده للتعاون مع أي حكومة يبديعباس
  مارسشهر مصادر إسرائيلية تكشف عن قرار الجتياح قطاع غزة كامالً في 

  د الرحيم يهاجم حماس ويتهمها بمحاولة سرقة تاريخ النضال الفلسطينيعب
  التهدئة مؤقتة وغير مفتوحة وسنلتزم بها اذا كانت في اطار التوافق الفلسطيني: ابوعبيدة

 د واشنطن لدراسات الشرق األدنىمعه...  القطرية بسبب حماس–وتر العالقات األمريكية ت: قريرت

ضارب األنباء حول التهدئةت
  توصفقة شالي

  
  4ص ... 

 

1341 10/2/2009الثالثاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1341:         العدد       10/2/2009الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
  5  إسرائيلية تلتزم اإلتفاقات  استعداده للتعاون مع أي حكومة يبديعباس .2
 6  "إسرائيل"حماس تقوم بكل ما بوسعها لكي ال يكون هناك حكومة سلمية في  :المالكي .3
 6  في الضفة" ذبح المقاومة"ال قيمة ألي حوار في ظل : مشير المصري .4
 6  عبد الرحيم يهاجم حماس ويتهمها بمحاولة سرقة تاريخ النضال الفلسطيني .5
 8  حماس إلنهاء االنقسامعباس يطلب وساطة تركيا مع ": قدس برس"مصدر فلسطيني لـ .6
 8  وإنشاء المنظمة البديلة المناهضة لعباس  قدومي سيقود المساعي لشق فتح:"الجريدة" .7
 9  "معالجة حقيقية"مباحثات القاهرة مشجعة وهناك نقاط تحتاج : النونو .8
 9   غزة منذ تشكيل الحكومة الحاليةإلى مليون دوالر يومائتالسلطة حولت مليارين : اضفي .9
 9  "الوقائي"الداخلية في نابلس وعلى سيارة ضابط في مدير  مسلحون يطلقون النار على .10
 10 منظمة إرهابيةك" ائتالف الخير"ى تصنيف  علأمريكامخابرات عباس حرضت : تقرير أمريكي .11
    

    :المقاومة
 10  حماس تنفي وجود وفد تركي في سورية من أجل شاليت .12
 10  التهدئة مؤقتة وغير مفتوحة وسنلتزم بها اذا كانت في اطار التوافق الفلسطيني: ابوعبيدة .13
 11  طائرات تقصف موقعين بالقطاعالواستشهاد ناشطين بنيران االحتالل  .14
 12  تبادل االتهامات بشأن عمليات قتل وتعذيب لمعتقلين ومواطنينوردود فعل  .15
 12  غزةعلى الهجوم اإلسرائيلي بالعريش قبل كان دحالن : "تايم"مجلة لمسؤولون في حماس  .16
 12  بالتسلح في لبنانوأثناء عدوان غزة " فتح" بتصفية مقاتلين لـ تهم حماسيابو العينين  .17
 13  الصراعات بين أقطاب فتح تؤخر المؤتمر السادس .18
 13 ون بإغالق سجون السلطة في الضفةيطالب" حماس"أسرى  .19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14  مارسشهر مصادر إسرائيلية تكشف عن قرار الجتياح قطاع غزة كامالً في  .20
 14   الئحة انتخابية تتنافس في االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية اليوم34 .21
 15  الشرطة االسرائيلية تضع قواتها في حالة تأهب حول مراكز االقتراع وفي كل أسرائيل .22
 15   مليار شيكل إلعادة تأهيل جيش االحتالل2.4 .23
 15   اإلسرائيليةأبرز األحزاب المشاركة باالنتخابات .24
 17   عاما50ًقلق من تدني نسبة التصويت ومن أحوال جوية ماطرة وعاصفة ال سابق لها منذ  .25
 18 بقيادة ليبرمانهدية للمتطرفين " الدفاع"نتانياهو قد يضطر لتقديم  .26
 18  لهم أم عليهم؟" الكنيست"تخابات  في ان48مشاركة فلسطينيي ال  .27
    

    :األرض، الشعب
 19   أعضاء الكنيست العرب هم منبر احتجاجي فقط: الشيخ رائد صالح .28
 19  كنيسل وتحويله 48في الـالسيطرة على مسجد يهود  محاولة تكشف عن مؤسسة األقصى .29
 20   من أهالي غزة  آالف 10االحتالل يدمر بئرا للمياه تخدم  .30
 20  سجون السلطةفي وفاة أحد نشطاء حماس في تطالب بالتحقيق " مؤسسات حقوقية" .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1341:         العدد       10/2/2009الثالثاء  :التاريخ

 20  رة عباس في إيطاليا تعلن عدم ترحيبها بزيا"تجمعات ومؤسسات فلسطينية" .32
 21    على الضفة والقدس المحتلةا عسكرياطوقاالحتالل يفرض  .33
 21 في الخليلذان في الحرم االبراهيمي واصل منع رفع اآلاالحتالل ي .34
 21  امى ليست مقبولةأي صفقة تبادل ال تشمل كافة األسرى القد: فروانة .35
 21  "شاليط"المفاوض الفلسطيني التمسك بمطالبه فـي صفقة أهالي األسرى في غزة يطالبون  .36
 22 شعبية قطر بعد حرب غزةاستطالع في الضفة وغزة يظهر ازدياد  .37
   

   :اقتصاد
 22  كأفضل الصناديق االستثمارية"صندوق فلسطين"يف تصن .38
   

   : األردن
 22  ضمن صفقة التبادلاألردنمشعل بإدراج أسرى خالد  تطالب "لجنة أردنية" .39
   

   :عربي، إسالمي
 22  ألسبوع المقبلمبارك يتوقع التوصل إلى اتفاق لتثبيت التهدئة في غزة ا .40
 23  استعداد أوروبي إلرسال مراقبين لفتح معبر رفح وخطة إيطالية لمساعدة غزة: أبوالغيط .41
 23    يستنكر االتهمات لحماس بالتبعية إليرانعاكف .42
 23    على جرائم االحتالل في غزةتجمع األدلة" الجامعة العربية" .43
 24  ال يوجد إسرائيليون في السد العالي: وزير الكهرباء المصري .44
 24  عشرات المعارضين في مصر يطالبون باإلفراج عن المعتقلين جراء مظاهرات ألجل غزة .45
   

   :دولي
 24  ساركوزي يعرب عن مساندة فرنسا الكاملة لمصر للوصول الى اتفاق التهدئة .46
 24 باريس تبلغ عباس استعدادها التعامل مع حكومة وفاق وطني تشارك فيها حماس .47
 24 األمم المتحدة تطالب بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة .48
 25 عمار غزةإل مليون دوالر احتياجات برنامج األمم المتحدة 49 .49
 25 دبلوماسي بريطاني يواجه السجن لشتمه اإلسرائيليين .50
    

    :تقارير
 25  د واشنطن لدراسات الشرق األدنىمعه...  القطرية بسبب حماس–توتر العالقات األمريكية  .51
    

    :حوارات ومقاالت
 28  فهمي هويدي... غزة وحقيقة المطلوب والمعروض .52
 31  محمد صالح المسفر. د... أعان اهللا هذا الشرق على حكامه .53
 32 هاني المصري... ون أوهام فلسطينيةانتخابات اسرائيلية د .54
    

  35  :كاريكاتير
***  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1341:         العدد       10/2/2009الثالثاء  :التاريخ

  
  تضارب األنباء حول التهدئة وصفقة شاليت .1

األنباء تضاربت حول إمكانية توقيع اتفاق التهدئة ما بين حماس أن  10/2/2009 الخليج، قالت
تجعل االتفاق مستحيال، أكدت ” إسرائيل“تقترحها ففي حين أكدت حماس بأن المراحل التي . ”إسرائيل”و

مصادر مصرية على قرب التوقيع عليها، كما نفت لجان المقاومة الشعبية األنباء التي أشيعت عن قرب 
إتمام صفقة شاليت، ووجهت مصر أمس دعوة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الفصائل 

  .   من شباط الحالي22لحضور مؤتمر المصالحة في القاهرة في 
أن جهود عقد ” الخليج”في تصريح خاص ل” حماس“فقد أكدت مصادر قيادية رفيعة المستوى في حركة 

ما تزال حتى اللحظة تصطدم بعقبتين ” إسرائيل“تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وبين 
رحلتين، ال يتم في المرحلة األولى فتح على أن تكون التهدئة على م” إسرائيل“رئيسيتين، األولى إصرار 

األسير جلعاد شاليت، ومدى ما تسميه ” اإلسرائيلي“المعابر، والثانية مربوطة باإلفراج عن الجندي 
  . بالتزام الجانب الفلسطيني بالتهدئة، باإلضافة إلى عدم فتح المعابر بشكل كامل” إسرائيل“

يد أن تتكرر تجربة التهدئة السابقة، وأوضحت أن فتح وأضافت هذه المصادر أن فصائل المقاومة ال تر
  .معبر رفح ما زال قيد البحث مع الجانب المصري في مسعى للوصول إلى صيغة مقبولة

في لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية المعارضة، أن ” حماس“وفي ذات السياق، أكد علي الراعي ممثل 
 عرض مقابل التهدئة، والمحددات هي، رفع الحصار حركته طرحت ما أسماه بالمحددات للقبول بأي

وفتح المعابر وتسهيل إعادة األعمار، وأوضح بأن هذه محددات أساسية لدى كل فصائل المقاومة وليس 
بالتهدئة، وتريد من مصر االلتزام ” إسرائيل“تريد ضمانات بالتزام ” حماس“، وقال إن ”حماس“فقط لدى 

  . بهذه الضمانات
حركة حماس قالت إن عدة فصائل فلسطينية أبدت أثناء اجتمـاع            أن 10/2/2009 ة نت،  الجزير وذكرت

في غزة االثنين، حرصها التام على تهدئة تراعي وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعـابر وإعـادة                 
ومن بين المشاركين في االجتماع إلى جانب حماس وفود من حركة الجهاد اإلسالمي والنضال                .اإلعمار

وغـاب  . عبي والمقاومة الشعبية وحركة األحرار وكتائب شهداء األقصى مجموعة الشهيد أيمن جودة           الش
  .عن االجتماع ممثلو حركة فتح والجبهة الشعبية والديمقراطية

 -ومن بينهـا حمـاس    -وأوضح القيادي في حماس إسماعيل رضوان في تصريح للجزيرة أن الفصائل            
لكنه قال إن حماس    . يرا إلى أن هناك تقدما بشأن محادثات التهدئة       معنية بالتوصل إلى اتفاق مشرف، مش     

ما تزال تنتظر ضمانات وردا على استفسارات بشأن أمور غامضة مثـل النـسبة المعروضـة لرفـع                  
  .الحصار

وأضاف أن حماس تريد توضيحا من اإلسرائيليين عبر مصر بشأن النسبة المقترحة لفتح المعـابر فـي                 
ـ        % "80المرحلة األولى وهي     ـ % 80كي ال يتحكم العدو الصهيوني بهذه التهدئة لتصبح ال %". 20هي ال

وأشار القيادي بحماس إلى أن رفع النسبة الباقية سيرتبط بالتوصل إلى اتفاق تبادل للجنـدي اإلسـرائيلي             
  .األسير جلعاد شاليط

م الجانب المـصري    وقد عاد وفد حركة حماس برئاسة محمود الزهار إلى غزة عبر معبر رفح بعدما سل              
موقف الحركة النهائي حيال اتفاق التهدئة المقترح مع إسرائيل، على أن يستأنف الوفد مفاوضـاته مـع                 

  .مدير المخابرات المصرية عمر سليمان يوم الجمعة المقبل
 شـهرا يمكـن أن      18وقال المسؤول الرفيع بحماس أسامة المزيني لرويترز إن وقف إطالق النار لمدة             

  .رغم أنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية تنفيذه" ل أيام قليلةخال"يعلن 
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي للجزيرة إن هناك مؤشرات إيجابيـة بـشأن                 

وأضاف أن الفصائل سلمت الجانب المـصري        .التوصل إلى اتفاق تهدئة في غضون األيام القليلة المقبلة        
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تها بشأن االتفاق المحتمل، ويتوقعون من مصر إبالغ إسـرائيل بهـذا الموقـف              بالفعل ردودها ومالحظا  
  .والحصول على أفضل عرض للتوصل إلى تهدئة يرضى عنها الجانب الفلسطيني

أن مصر وجهت دعوات لكافة     ،  مصادر فلسطينية متطابقة، في غزة     عن 9/2/2009 بي بي سي     ونقلت
ئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية        االمناء العامين للفصائل الفلسطينية وللر    

 من الشهر الحالي، لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية والوصول الي نتيجـة            22والذي ستبدأ جلساته في     
وأوضحت المصادر، ان الرئيس عباس ورئـيس المكتـب الـسياسي            . حاسمة لكافة الملفات المطروحة   
ام للجهاد االسالمي الدكتور رمضان شلح ونائب االمـين العـام للجبهـة             لحماس خالد مشعل واالمين الع    

  . الشعبية عبد الرحيم ملوح سيكونون على رأس الوفود التي ستصل الي العاصمة المصرية
ومن جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها، أن مصر وجهت أيضا دعوات الى ممثلي الفصائل الفلـسطينية،        

وأكدت المصادر، أن اللجان الخمـسة      . بمناقشة آليات التوصل الى اتفاق    لحضور جلسات اللجان المكلفة     
فبراير الجاري، للوصول الى صيغة توافقيـة لحـل         / شباط 28المكلفة بمناقشة كافة الملفات ستجتمع يوم       

  . كافة مشاكل الوضع الفلسطيني، بما يتيح رفع الحصار وفتح كافة المعابر ضمن توافق وطني فلسطيني
إضافة  ي سي، أن القيادة المصرية، قررت بعد مناقشات مستفيضة مع الفصائل الفلسطينية،           وعلمت بي ب  

وسيطلق على هذه لجنة التسهيل أو المشورة، والتي سيكون         . لجنة سادسة هي لجنة جامعة الدول العربية      
علـى  اعضاؤها من مندوبي جامعة الدول العربية، أو بعض وزراء الخارجية العرب،، كما تم االتفـاق                

  . تشكيل لجنتين منفصلتين، هما لجنة الحقوقيين لمتابعة ملف المعتقلين ولجنة اعمار غزة
من المقرر أن يعقد وفد ، الى أنه جيهان الحسيني عن مراسلتها القاهرة من 10/2/2009الحياة،  ولفتت

يرافق حاليا األربعاء جلسة محادثات مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان الذي » حماس«
ويضم الوفد عضوي المكتب السياسي عماد العلمي ومحمد . الرئيس حسني مبارك في جولته األوروبية

  .في الداخل محمود الزهار ونزار عوض اهللا وصالح البردويل» حماس«نصر، وقيادات 
واستبعدت المصادر المصرية أن يصاغ اتفاق أو تفاهمات مكتوبة في خصوص التهدئة، خصوصا أن 

هذه «هناك قيادة إسرائيلية جديدة، في إشارة إلى ما ستفرزه االنتخابات اإلسرائيلية اليوم، مضيفة أن 
ستنعكس على التفاهمات التي تم التوصل إليها مع اإلسرائيليين، وقد تكون هناك إضافات أو مالحظات 

  .»محددة من القيادة اإلسرائيلية الجديدة
ننتظر أن نحصل من المصريين على أجوبة «: »الحياة«قال لـ أيمن طه » حماس«وكان القيادي في 

، مشددا على ضرورة أن تكون »مقنعة للتساؤالت واالستفسارات التي طرحناها على اإلسرائيليين
مكتوبة وليست شفهية لضمان احترام إسرائيل «التفاهمات التي تم التوصل إليها مع اإلسرائيليين 

حقاقات التهدئة تتلخص في وقف نار متبادل بتشغيل إسرائيل المعابر وفك ، وأكد أن است»التزاماتها كافة
  .الحصار

  
  إسرائيلية تلتزم اإلتفاقات  استعداده للتعاون مع أي حكومة يبديعباس .2

 حكومة إسرائيلية أي في وارسو استعداده للتعاون مع أمس الرئيس محمود عباس أبدى :رام اهللا، وارسو
ال أعرف ": وقال للصحافيين خالل زيارة عمل لوارسو. شريعية المرتقبة اليومتنبثق من االنتخابات الت

 جديدة تنبثق من هذه االنتخابات على إسرائيلية حكومة أيمن سيربح االنتخابات، لكننا سنتعاون مع 
ننتظر في الوقت نفسه من ": وأضاف. " االتفاقات الثنائية والقرارات الدولية الصادرة حتى اآلنأساس
 لم تقم الحكومة الجديدة بذلك، ال اعلم ماذا إذا.  مستوطنات جديدةإقامة توقف أنكومة الجديدة الح

ال فسنكون مهددين إو...  بكل التزاماتهاإسرائيل تفي أن أريدذا، إ": وأوضح. "سيحصل لعملية السالم
  ."واإلرهاببالعنف 
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 أنإن بولندا تريد ": اتشينسكي الذي قال عباس بهذا التصريح عقب لقاء مع الرئيس البولندي ليخ كوأدلى
 أمله عن وأعرب. " ضبط النفسإلىيضا أ إسرائيل، لكننا ندعو إسرائيلتكون لها عالقات وثيقة جدا مع 

  .األوسط في الشرق األزمة تسوية إلى الجديدة بالنسبة األميركية اإلدارةفي 
ادة الفلسطينية لن تتعامل مع أي حكومة  القيأن، أعلن الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة أخرىمن جهة 
ما لم تكن ملتزمة عملية السالم بالكامل وبحل الدولتين، وبخريطة الطريق، ومبادرة السالم "إسرائيلية 

بالشرعية الدولية، وبحل الدولتين حتى نتمكن من "وأكد التزام الفلسطينيين . "العربية، ووقف االستيطان
  ."قة الشرق األوسطإقامة سالم شامل وعادل في منط

  10/2/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"حماس تقوم بكل ما بوسعها لكي ال يكون هناك حكومة سلمية في  :المالكي .3
عباس محمود  رياض المالكي الذي يرافق ]في حكومة فياض [ اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني:وارسو

 يكون هناك حكومة سلمية في  حركة حماس تقوم بكل ما بوسعها لكي الأنفي زيارته لوارسو، 
ال تريد انتخاب حكومة سلمية "وقال بعد لقاء مع نظيره البولندي في هذا الصدد إن الحركة . "إسرائيل"

مس هو طريقة أطالق صاروخين إن إ": ضافأو. "تواصل المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية
  ."اإلسرائيليةللتدخل في نتيجة االنتخابات 

  10/2/2009الحياة، 
  

  في الضفة" ذبح المقاومة"ال قيمة ألي حوار في ظل : مشير المصري .4
أكد أمين سر كتلة حماس البرلمانية، النائب مشير المصري أنه ال قيمة وال معنى للحوار  :غزة

في " مذبحة االعتقال السياسي ومذبحة المجاهدين"الفلسطيني في ظل استمرار ما أسماه  - الفلسطيني
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد، أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة  .يةالضفة الغرب

ال قيمة للحوار مع من ينفذ األجندة "وأضاف المصري  .للتنديد بوفاة محمد الحاج، في سجون السلطة
تقال أكثر من ، متهماً السلطة باع"اإلسرائيلية واألمريكية إال إذا عاد لحضن الشعب وأفرج عن المقاومين

في الضفة الغربية يستمر التنسيق من أجل القضاء على المقاومة : "وقال.  عنصر وقيادي من حركته500
إنها سياسة الخارجين عن الصف الوطني الذين جاؤوا للنيابة عن : "، مضيفاً"بعدما فشل العدوان في ذلك

 ".1993منذ توقيع اتفاق أوسلو عام ، مستعرضاً بذلك عملية تصفية المقاومين "العدو وشطب المقاومة
: وأشار إلى أن كل محاوالت حرف االنتصار في غزة من خالل ضرب المقاومة ستبوء بالفشل، وقال

ونفى المصري، أن . ، على حد وصفه"إن مصير العمالء في الضفة سيكون كمصير العمالء في غزة"
، داعيا فصائل المقاومة والعوائل في "أكذوبة"قد انتحر في سجون السلطة، معتبرا ذلك بأنه " الحاج"يكون 

  .الضفة أن تثور على األجهزة األمنية هناك، مهما كلف ذلك من ثمن، والخروج في مسيرات
  10/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عبد الرحيم يهاجم حماس ويتهمها بمحاولة سرقة تاريخ النضال الفلسطيني .5

 عام الرئاسة  أن أمين وليد عوض،رام اهللا لها فينقالً عن مراس 10/2/2009القدس العربي، نشرت 
 االثنين على حركة  عنيفاًالفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الطيب عبد الرحيم شن هجوماً

 له نيابة عن وقال عبد الرحيم في كلمة .حماس التي اتهمها بمحاولة سرقة تاريخ النضال الفلسطيني
الفلسطينيين الذين نظموا مسيرة في رام اهللا تأييدا لعباس ومنظمة  االف أمام الرئيس محمود عباس

ال صوت يعلو فوق " و"منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" إنالتحرير الفلسطينية 
محاوالتهم لهدم النظام السياسي الفلسطيني الممثل بمنظمة التحرير "، وان "صوت منظمة التحرير
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 رام اهللا إلىن هذه الجموع الغفيرة من عشرات االف المواطنين جاءت اليوم إ"عبد الرحيم وقال  ."ستسقط
 تحافظ على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب أنعن قناعة مترسخة لديها بضرورة 

انتم تعبير قوي ضد محاوالت سرقة تاريخ النضال الفلسطيني من قوى فاشية من "ضاف أ، و"الفلسطيني
، "وإقليمية خارجية بأجندات مكبلون إنهم الحقيقي، ال بل اإلسالم البعيدين عن ]المتأسلمين [لمتاسلمينا

 . حركة حماسإلى إشارةوذلك في 
 على غزة اإلسرائيليننا حذرنا من العدوان إ" على قطاع غزة قال عبد الرحيم األخيرةوعن الحرب 

 يجنبوا شعبنا المحاصر المجازر أنل دول عربية ورجونا وتمنينا بلقاءات واتصاالت معهم ومن خال
واتهم عبد  . على حد قوله"جلب الكوارث وادعاء االنتصارات الوهمية"، ومتهما حماس بـ"اإلسرائيلية

كل ما يقومون به خدمة ألجندات "الرحيم حماس باستغالل القضية الفلسطينية لصالح أجندات إقليمية قائال 
ا انتصارا على دماء أطفالنا ليرتبوا على انتصارهم المزعوم سرقة تاريخ إقليمية زاعمين أنهم حققو

، ومتهما الحركة بتكريس االنقسام الفلسطيني المتواصل ما بين قطاع "منظمة التحرير من اجل هدمها
 .غزة والضفة الغربية

لمزعوم على ما يوزعون االنتصار ا"ووجه عبد الرحيم انتقادات للدول العربية التي تدعم حماس بالقول 
دول " ولى قطر، ومضيفاًإشارة إ في ،" ارض بالدهماألمريكية دول الممانعة التي تمأل القواعد أسموه

 . سوريةإلى إشارة في " منذ عشرات السنينأراضيهاخرى لم تطلق رصاصة واحدة من أ
تهم حماس  الطيب عبد الرحيم اأن.) ب.ف.ا( نقالً عن وكالة 10/2/2009الرأي، األردن وأضافت 

نهم يريدون تكريس االنقسام الفلسطيني وقد تقاطعت إوقال  بجلب الكوارث وادعاء االنتصارات الوهمية،
 غزة ويريدون وإمارة مشيخة إلقامة لتدمير بنياننا السياسي وهو منظمة التحرير "إسرائيل"مصالحهم مع 

  . الظالميةاإلمارة هفتح معبر رفح لتثبيت هذ
حمد جبريل برئيس أالقيادة العامة  -   لتحرير فلسطينالشعبية العام للجبهة األمين حد تشبيه إلىوذهب 

 كالهما دخل مخيمات فلسطينية وقتلوا وذبحوا إن ارييل شارون قائال األسبق اإلسرائيليالوزراء 
  .الفلسطينيين، كما نعت حركة حماس بالقرامطة الجدد

جماهير  إلى أن  نائل موسى،رام اهللا والبيرةفي  سلهانقالً عن مرا 10/2/2009.الحياة الجديدةوأشارت 
 ألفاً احتشدت في وسط مدينتي رام اهللا والبيرة ضمن فعاليات لم تشهد لها 150قدرها المنظمون بـ 

  .  مثيالً منذ سنوات- لناحية العدد - المحافظة 
شامل وفق المبادرة  الحوار الوطني الإلى قيادة حماس للعودة إلىالدعوة الطيب عبد الرحيم وجدد 

 يدنا الممدودة للوحدة لن أن شباط الجاري، لكن الطيب حذر من 22 الحوار في إلىالمصرية والدعوة 
 زوال إلى قصر أوغزة حسب تعبيره طال الزمن " مشيخة "أو دولة إنوتابع .. األبد إلىتبقى كذلك 

  .ليستعيد الوطن اللحمة والوحدة
 تمر ولن تنطلي على شعبنا وقال هذا الشعب المحتشد بعشرات االالف  المؤامرة لنعبد الرحيم أن وأكد

 في هذه العواصم، قالوا فقدنا أو تلك أو يبعوا قضيته وحقوقه على هذه المائدة أناليوم لن يقبل لهؤالء 
 جريح، ال نجد لهم مستشفيات فيما 5000 من وأكثر 1500 شهداء الشعب الـ إلى شهيدا ولم ينظروا 48

 يحاولون واآلن بدم شعبنا المتاجرة، والغذاء، هؤالء ليسوا أمناء على الشعب الن همهم األدويةيسرقون 
ف والتي استشهد من اجلها عشرات االالف من الشهداء والجرحى، وشعبنا . ت. هدم النظام السياسي م

  .مهما كانت القوى التي تقف وراءه" مشعل الفتنة"يرفض ما نطق به 
 كوادر إلى بعد توقف العدوان على غزة وتوجه 152 كادرا وجرح 32ماس بقتل حعبد الرحيم واتهم 

 الطغيان فانتم أمام أنفسهم بالدفاع عن إياهم مرة منذ االنقالب مطالبا ألولفتح وفصائل منظمة التحرير 
 وعن أنفسكم الثورة الحقيقيين وال تجعلوا الفاشيين يطلقون الرصاص عليكم وتابع دافعوا عن أبطال
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 حماس تزيف الحقيقة وتحاول تجيير النضال لها فيما كل إن وقال ...شروعكم وعن منظمة التحريرم
  .الفصائل كانت في الميدان تتصدى للعدوان

 قادة حركة فتح التي دعت  أن محمد يونس،رام اهللافي  نقالً عن مراسلها 10/2/2009الحياة، وجاء في 
 إيجاد إلىمشروعهم الرامي " بشدة على قادة حماس وما أسموه او كما أسمتها حمل"المسيرة المليونية" إلى

ودعا قادة وممثلو الفصائل حركتي حماس والجهاد  ."إقليمية ومحاور ألجنداتبديل عن المنظمة خدمة 
 إلى، مشيرين "يجاد بديل لهاإبدال من العمل على "لى المشاركة في مؤسسات منظمة التحرير إ اإلسالمي

  . المنظمةأي، "الممثل السياسي" وهدم "هدم البيت"خطورة ما أسموه 
منظمة التحرير خط أحمر ال يجوز ألحد تجاوزه "وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد قريع إن 

  ."أو محاولة هدمه، وهي بيت لجميع الفلسطينيين، ويجب إصالح مؤسساتها وتنشيطها
الكريم إن المنظمة ترحب  تحرير فلسطين قيس عبدوقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية ل

  . أجسام بديلةأي إليها، لكنها تعارض اإلسالميبانضمام حماس والجهاد 
  

  عباس يطلب وساطة تركيا مع حماس إلنهاء االنقسام": قدس برس"مصدر فلسطيني لـ .6
لذي تلقاه مساء  كشف مصدر إعالمي فلسطيني مطلع في العاصمة السورية أن االتصال الهاتفي ا:دمشق

الرئيس بشار األسد من نظيره التركي عبد اهللا غول، قد انصب أساسا حول جهود  )8/2(أمس األحد 
 وأوضح المصدر اإلعالمي الفلسطيني الذي تحدث لـ .إنجاحهاالمصالحة الوطنية الفلسطينية وسبل 

من الرئيس محمود األسد جاء بناء على طلب بوطلب االحتفاظ باسمه أن اتصال غول " قدس برس"
عباس الذي يحاول إعادة قنوات الحوار الوطني دون أن يتمكن حتى اآلن بسبب المسافات الكبيرة التي ال 

وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس، لجأ إلى تركيا بسبب الجفاء الذي  .تزال تفصل بين حماس وفتح
ورية وقادة حماس، وبسبب ضعف يطبع عالقاته مع قطر التي تربطها عالقات إيجابية مع كل من س

تأثير الدور المصري على قرار حماس بسبب الموقف من معبر رفح، بينما ترتبط حماس بعالقات 
  .إيجابية بتركيا وقد قدمت لها تطمينات في هذا اإلطار، على حد تعبيره

مصرية لكن المصدر استبعد حدوث اختراق جوهري في مسألة الحوار الوطني ال من خالل الوساطة ال
ير را فب/التي تحدثت عن خارطة طريق تقول بأن اجتماعات الحوار الوطني ستبدأ مع نهاية شباط

الجاري، وال من خالل الوساطة التركية إال بعد حسم مشكلة التهدئة وفتح المعابر التي تتعامل معها 
  .حماس كأولوية مطلقة اآلن، من أجل البدء في إعادة إعمار غزة، على حد تعبيره

  9/2/2008 قدس برس
  

  وإنشاء المنظمة البديلة المناهضة لعباس  قدومي سيقود المساعي لشق فتح:"الجريدة" .7
 من مصادر مطلعة، أن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية "الجريدة"علمت : بيروت

الرئيس محمود فاروق قدومي هو حصان حماس ودمشق وحلفائهما، في المعركة التي يخوضونها ضد 
وقالت المصادر إن قدومي ينسق مع حماس والمنظمات الفلسطينية الموجودة في دمشق وتدور  .عباس

في فلكها، لبحث إمكان إقامة منظمة تحرير رديفة تكرر تجربة المنظمات الرافضة التي التأمت بدمشق 
منظمة التحرير "قدومي واجهة في الثمانينيات إبان الحرب المستعرة بين سورية وياسر عرفات، وسيكون 

  ."البديلة
 قدومي سيزور مخيمات لبنان الفلسطينية قريباً، للمساهمة في الضغط على أطراف في فتح أنوأضافت 

  .لالنشقاق عن قيادة أبو مازن
وفي هذا اإلطار، ذكرت المصادر أن هناك خشية من اندالع اشتباكات في المخيمات بين حماس وفتح، 

  .اع بين الطرفين في األراضي الفلسطينية، وتأسيساً لفراق حاسم في مخيمات لبنانعلى خلفية النز



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1341:         العدد       10/2/2009الثالثاء  :التاريخ

ولم تستبعد هذه المصادر أن يدعو قدومي وحماس وحلفاؤهما إلى عقد مجلس وطني فلسطيني في 
  .السودان، إذا نجحت مساعيهم في إطالق الهيئة الجديدة التي يريدونها بديالً عن سلطة عباس

  10/2/2009ت، الجريدة، الكوي
  

  "معالجة حقيقية"مباحثات القاهرة مشجعة وهناك نقاط تحتاج : النونو .8
طاهر النونو اللقاءات التمهيدية ] المقالة[وصف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية  :وكاالت ال-  عواصم

بحاجة هناك نقاطاً بقيت "؛ لكنه قال إن "المشجعة"المسؤولين المصريين بـو بين وفد حماسالتي جرت 
وأكد النونو في تصريح للشبكة اإلعالمية الفلسطينية، أمس، أن ". إلى معالجة حقيقية وليس معالجة شكلية

وشدد على  ".أي تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي البد أن تلبي مطالب شعبنا في وقف العدوان وفتح المعابر
ر ضرورة وطنية مما يتطلب إجراءات الحوا"إن : أن الوفد يرغب في تحقيق المصلحة الفلسطينية، وقال

  ".جدية من قبل األطراف الراغبة بعقده، وخاصة إنهاء ملف المعتقلين السياسيين
  10/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   غزة منذ تشكيل الحكومة الحاليةإلى مليون دوالر يومائتالسلطة حولت مليارين : فياض .9

 بالتنافس بين "إسرائيل"غالل الحملة االنتخابية في  حذر مجلس الوزراء من است: منتصر حمدان- رام اهللا 
 على حساب الدم الفلسطيني واألرض الفلسطينية، معبرا عن استنكاره الشديد اإلسرائيليةمختلف األحزاب 

 بوقف النشاطات "إسرائيل" إللزام في مدينة القدس، مؤكدا انه آن األوان اإلسرائيليةلتصاعد الممارسات 
فة األراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ووقف سياستها األمنية، والتوقف عن االستيطانية في كا

، وبما 2000 العام سبتمبر/  أيلول29 مواقع إلىاالجتياحات والتوغالت في المناطق الفلسطينية، والعودة 
لة  االحتالل من كافة األراضي المحتإنهاء إلىيضمن المصداقية للعملية السياسية التي يجب أن تفضي 

 الحصار عن إلنهاء، في رام اهللا، دعوته أمسوجدد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه . 1967منذ عام 
 "سرائيلإ" إلزامقطاع غزة، وفتح معابر القطاع وتشغيل الممر اآلمن بين الضفة وقطاع غزة، من خالل 

 عن تقديره للجهود ، وبما يضمن وحدة األرض الفلسطينية معربا2005ًباتفاقية العبور والحركة لعام 
المصرية المتواصلة وعن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح ما يمهد لبدء الحوار الفلسطيني وتحقيق 

  . الوحدة للوطنوإعادةالمصالحة الفلسطينية 
 اعمار قطاع غزة هي مسؤولية السلطة الوطنية إعادةعلى أن  رئيس مجلس الوزراء سالم فياض وشدد

 اإلنسانية االعمار وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة بعد الكارثة إعادةمى هو وأن الهدف األس
 وتشكيل الحكومة الحالية في نهاية "انقالب حماس" أنه منذ إلى، مشيرا اإلسرائيليالتي خلفها العدوان 

ين مليون  قطاع غزة بمعدل مئة وعشرإلى تم تحويل مليارين ومئتي مليون دوالر 2007 يونيو/ حزيران
  .دوالر شهرياً من ميزانية السلطة الفلسطينية

  10/2/2009.الحياة الجديدة
 

  "الوقائي"الداخلية في نابلس وعلى سيارة ضابط في مدير مسلحون يطلقون النار على  .10
أطلق مسلحون مجهولون النار صباح أمس على سيارة إبراهيم سالمة مدير عام .): أ.ب.د( –رام اهللا 

وشرعت األجهزة . ة في محافظة نابلس خالل مروره بشارع القدس جنوبي المحافظةوزارة الداخلي
  . الفلسطينية بالتحقيق في مالبسات الحادثاألمنية

في سياق متصل ، أطلق مسلحون مجهولون عدة طلقات نارية على سيارة بالل عامر الضابط في جهاز 
ي متوقفة أمام منزله بمنطقة الضاحية بالقرب  وهاألحد الوقائي الفلسطيني في ساعة متأخرة مساء األمن
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وقال مصدر امني فلسطيني إن حادث إطالق النار تزامن مع وجود . من بلدة كفر قليل في جنوب نابلس
  . في المنطقة بشكل كبير ساعة وقوع الحادثاإلسرائيليقوات االحتالل 

  10/2/2009الدستور، 
  

  منظمة إرهابيةك" ائتالف الخير"ى تصنيف  علأمريكامخابرات عباس حرضت : تقرير أمريكي .11
أن استخبارات الرئيس  "واشنطن لدراسات الشرق األدنى"كشف تقرير جديد لمعهد : محمد محروس

 يوسف .التي يمتلكها د" ائتالف الخير" على تصنيف مؤسسة أمريكاالفلسطيني محمود عباس حرضت 
  .القرضاوي الخيرية كمنظمة إرهابية

، إن "قطر تتحدى أمريكا بحماس"ي صدر مطلع الشهر الجاري ويحمل عنوان وقال التقرير، الذ
من أكبر المنظمات الداعمة لحركة حماس، مشيرا إلى " ائتالف الخير"استخبارات عباس اعتبرت منظمة 

 بقائمتها أمريكا، كما وضعتها 2002فبراير / شباط اعتبرتها منظمة محظورة في "إسرائيل"أن 
  .نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني لإلرهاب العالمي في للمؤسسات الداعمة

في ) ائتالف الخير(إن حماس هي من أنشأت هذه المنظمة " :كما نقل عن وزارة الخزانة األمريكية، قولها
لتسهيل نقل األموال إلى ) التحالف الخيري( والمعروفة أيضا بـ2000أكتوبر من عام / تشرين األول

  ". الحركة
لذي كتبه الكاتبان سايمون هندرسون، وماثيو ليفيت على دعم الشيخ يوسف القرضاوي وركز التقرير ا

لحركة حماس، مشيرا إلى أنه شارك خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في حفل االحتفال بنصر 
 استضافته قطر، كما استخدم برنامجه على قناة والذيالحركة على العدوان اإلسرائيلي في غزة 

  .لتدعيم الحركة" رةالجزي"
، وجمعه لألموال لصالح حماس، كما "رؤية القرضاوي المتشددة"واتهم كاتبا التقرير قطر بالتسامح مع ما 

أعيش في قطر منذ عدة سنوات، لكن : "نقال بعض ما قاله العالم البارز في احتفالية نصر حماس، كقوله
  ".الحكومة القطرية لم تتدخل في أنشطتي

القرضاوي معروف بالفتاوى التي تدعو المسلمين إلى قتل األمريكيين وبعض "  بأن وزعم الكاتبان
  .، على حد تعبيرهم"المدنيين في العراق، ويبرر لحركة حماس هجماتها ضد المدنيين اإلسرائيليين

  9/2/2009صحيفة المصريون، 
  

    حماس تنفي وجود وفد تركي في سورية من أجل شاليت .12
السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وجود وساطة تركية أو قطرية في نفى نائب رئيس المكتب 
وردا على تقارير صحافية أفادت  .”هذا الملف حتى اآلن بيد الجانب المصري“ملف شاليت، مؤكدا أن 

هناك الكثير “، أوضح أن ”إسرائيل”و” حماس“الوساطة بين  بدخول الجانبين القطري والتركي في مسار
، وحول إمكانية ”حوله وهي جميعا بهدف انتخابي بحت” اإلسرائيلي“التسريبات باإلعالم من المزايدات و

وتحديدا فيما .. ال يوجد تنازل بهذا الملف“من الصعب التكهن، وأوضح أنه “إتمام الصفقة قريبا قال إنه 
في فصل مسار قضية شاليت عن مسار التهدئة وأن ال يدخل “وأوضح أنه يفضل  .”يخص عدد األسرى

  .”قضية أخرى بخالف قضية األسرى
  10/2/2009الخليج، 

  
  التهدئة مؤقتة وغير مفتوحة وسنلتزم بها اذا كانت في اطار التوافق الفلسطيني: ابوعبيدة .13

، 'مرحلة'الجناح العسكري لحركة حماس امس ان التهدئة ' القسام'اعتبرت كتائب  :غزة ـ اشرف الهور
' القسام'وشدد ابو عبيدة الناطق باسم  .لسطيني من اجل التقاط انفاسهوانها تأتي للتخفيف عن الشعب الف



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1341:         العدد       10/2/2009الثالثاء  :التاريخ

نسخة منه على شروط تنظيمه من اجل اتمام التهدئة، وقال انها تتمثل ' القدس العربي'في تصريح تلقت 
وقف العدوان بشكل كامل في قطاع غزة تمهيدا لتطبيقه في الضفة الغربية، كذلك فتح المعابر كاملة 'في 

الذي يطالب به ' الحد االدنى'واوضح ان هذا هو  .'الحصار عن شعبنا الفلسطيني بشكل كاملورفع 
 .'بل موقف كافة الفصائل الفلسطينية'الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان هذا ليس موقف حماس وحدها 

اصبحت تطالب بالمطالب التي تطالب بها 'واشار الى ان بعض االنظمة في العالم العربي واالسالمي 
المقاومة النها ترى انها مطالب شرعية وهي حق لشعبنا الفلسطيني الذي يقع تحت االحتالل وليست منة 

 .'من االحتالل او من اي احد
واكد الناطق باسم جناح حركة حماس المسلح ان تنظيمه ال يوافق على هدنة طويلة األمد مع اسرائيل، 

اياه عدوانية فنحن لن نكبل مقاومتنا بتهدئة طويلة ال توجد تهدئة مفتوحة خاصة ان االحتالل نو'وقال 
األمد او مفتوحة، نحن خيارنا ليس خيار التسوية والسالم مع العدو الصهيوني الن االحتالل ال يمد يده 

 .'للسالم بشكل حقيقي
نحن خيارنا خيار المقاومة وبالتالي التهدئة ستكون مؤقتة ولكن نحن سنلتزم بها اذا كانت في 'واضاف 

 .'اطار هذا التوافق واالجماع الفلسطيني
وشدد ابو عبيدة على رفض الربط بين ملف التهدئة وملف صفقة تبادل االسرى مع اسرائيل، وقال 

االحتالل عبر شهور طويلة حاول ربط موضوع التهدئة والمعابر بملف شليط ونحن رفضنا هذا الربط '
لف تماما عن ملف المعابر والحصار، رفع الحصار وال زلنا نرفض هذا الربط ونقول ان ملف شليط مخت

لها '، مشيرا الى ان صفقة تبادل 'وفتح المعابر هو حق لشعبنا الفلسطيني بعيدا عن صفقة تبادل االسرى
 .'ثمنها الذي يجب ان يدفعه االحتالل

  10/2/2009القدس العربي، 
    

  طاعطائرات تقصف موقعين بالقالاستشهاد ناشطين بنيران االحتالل و .14
الذراع العسكرية لحركـة    "استشهد ناشطان فلسطينيان أحدهما ينتمي إلى سرايا القدس         :  حامد جاد  -غزة

)  عامـا  21(، واآلخر يدعى مقبل أبـو عـودة         ) عاما 22(ويدعى خالد رفيق الكفارنة     " الجهاد اإلسالمي 
 وذلـك اثـر غـارة شـنها         "الذراع العسكرية للجبهة الشعبية القيادة العامة     "وينتمي لكتائب جهاد جبريل     

  .الطيران الحربي اإلسرائيلي صباح أمس على حدود بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة
)  عامـا  22(في غضون ذلك استشهد ناشط ثالث في إحدى المستشفيات المصرية يدعى حسين شـامية                 

فـي غـارة    متأثراً بجراح خطيرة أصيب بهـا       " الذراع العسكرية لحركة حماس   "وينتمي لكتائب القسام    
  . اسرائيلية قبل أسبوعين بينما كان يستقل دراجته النارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وأعلن ابو احمد الناطق باسم سرايا القدس أن الكفارنة استشهد خالل اشتباك برفقة مقاوم آخر من كتائب                 
زراعية شرق بيت حانون شمال     الشهيد جهاد جبريل مع قوة إسرائيلية خاصة حاولت التقدم في المناطق ال           

قطاع غزة، وذلك قبل ان تتدخل الطائرات وتطلق صاروخين ما أدى الستشهاد الكفارنة وفقدان االتصال               
  .مع المقاوم اآلخر في حينه

وبين ابو احمد ان كمينا نصبه المقاومان لإليقاع بقوات االحتالل في المنطقة الحدودية المذكورة مبينا أن                
 استشهد خالل عملية االشتباك مع قوات االحتالل حيث كان يرتدي حزاما ناسـفا وسـمع                المقاوم الثاني 

  .دوي انفجار قوي في المكان
وكان الطيران الحربي اإلسرائيلي شن فجر أمس غارتين إحداها اسـتهدفت مركـزاً للـشرطة التابعـة                 

لى غزة ، فيما استهدفت     للحكومة المقالة في خان يونس سبق وان تم قصفه أكثر من مرة خالل الحرب ع              
  .الغارة االخرى بئر مياه في منطقة العطاطرة ، غرب بلدة بيت الهيا شمال القطاع، دون إصابات

  10/2/2009الغد، األردن، 
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  تبادل االتهامات بشأن عمليات قتل وتعذيب لمعتقلين ومواطنينوردود فعل  .15

هزة األمنية الفلسطينية فـي الـضفة       حملت حركة حماس األج   : حامد جاد ويوسف الشايب   -رام اهللا -غزة
أحد عناصرها فيمـا طالبـت مؤسـسات حقوقيـة          )  عاما 30(الغربية المسؤولية عن مقتل محمد الحاج       

الحكومتين المقالة في غزة وحكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية بفتح تحقيق جدي في الجرائم التي                
  . للحكومتينراح ضحيتها معتقلين لدى األجهزة األمنية التابعة

وأثارت مالبسات مقتل الحاج ردود فعل فصائلية وحقوقية، ففي الوقت الذي وصفت فيه حماس روايـة                
السلطة بشأن انتحار الحاج داخل زنزانته باالدعاء الباطل، طالب أمناء سر حركة فتح في الضفة الغربية                

تل فلسطينيين آخرين فـي قطـاع       السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق فوري في الحادثة المذكورة وحوادث ق         
ال تزج بالمعتقلين إلى الزنـازين  "وأكدت حماس في بيان لها أن األجهزة االمنية في الضفة الغربية         .غزة

وحملت حماس في بيانها الرئيس محمود عبـاس         ". يوماً على شبحهم وتعذيبهم    20إلى10قبل مضي من      
جريمة إعدام  " مدينة جنين المسؤولية الكاملة عن       وإبراهيم رمضان مدير جهاز األمن الوقائي في      ، رئيس

  ".الشاب الحاج تحت التعذيب داخل سجن الوقائي في جنين
ـ       أن الحاج انتحر فعالً، حيـث شـنق نفـسه بقميـصه،            " الغد"وأفادت مصادر في جهاز األمن الوقائي ل

وشـددت المـصادر   مستهجنة انحياز بعض وسائل اإلعالم لرواية حركة حماس، وإهمال رواية الجهاز،         
على أن مؤسسات حقوقية عدة تجري تحقيقات في األمر، وستثبت صحة رواية جهاز األمن الوقائي، وأن                

  .ما حدث ال يعدو كونه انتحاراً، نافية أن يكون الحاج تعرض ألي نوع من التعذيب
  10/2/2009الغد، األردن، 

  
  غزةعلى لهجوم اإلسرائيلي بالعريش قبل اكان دحالن : "تايم"مجلة لمسؤولون في حماس  .16

لمجلة تايم األميركية إن رئيس األمن الوطني محمد دحالن كـان فـي             ) حماس(قال مسؤولون في حركة     
مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة قبل الهجوم اإلسرائيلي على القطاع للتعاون مـع إسـرائيل           

وبنى المسؤولون في حماس ما يقولونه       .السيطرة على غزة  ) فتح(بهدف إضعاف حماس واستعادة حركة      
 .على تحقيقات أجروها مع من اشتبه في تعاونهم في تحديد مواقع األسلحة الستهدافها من قبل إسـرائيل                

وقالت مجلة تايم إن الفجوة بين فتح وحماس قد اتسعت كثيرا عقب الحرب اإلسرائيلية على قطاع غـزة،                  
  . تعاون دحالن مع إسرائيل واستهداف حماس لعمالئه في القطاعواالتهامات المتبادلة بين الحركتين بشأن

  9/2/2009. الجزيرة نت
  

  بالتسلح في لبنانو ةأثناء عدوان غز" فتح" بتصفية مقاتلين لـ تهم حماسيابو العينين  .17
بتـصفية  " حمـاس "في لبنان سلطان أبو العينين عن قيام حركـة          " فتح"كشف امين سر حركة     : الرشيدية

قال أبو العينين في مؤتمر صحافي عقـده         و .اثناء العدوان االسرائيلي على غزة    " فتح"الً من   عشرين مقات 
" فـتح "قامت ايضا باطالق النار على مئة وعشرين عنصراً في          " ان حماس : "في مقره في مخيم الرشيدية    

در الركب كما عمدت الى مصادرة هواتب مئة وخمسين كادراً من كـوا           "واصابتهم بجروح معظمها في     
اللوائح " فتح"لدى حركة   "وأشار ابو العينين الى ان       ".هم اليوم تحت االقامة الجبرية في قطاع غزة       " فتح"

حركـة  "الرسمية بأسماء هؤالء الفتحاويين، وأماكن اطالق النار عليهم وتصفيتهم، وهو ما تعرفه جيـداً               
  ".ذا السلوك المشين لحركة حماسوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللتين ادانتا ه" الجهاد االسالمي

التي اصبحت بنظرهـا العـدو   " فتح"بالتسلح والتحريض على حركة "في لبنان  " حماس"واتهم ابو العينين    
او " فـتح "اي استهداف لحركة    "وأشار الى ان     ".رقم واحد، فيما اصبح العدو االسرائيلي في مرتبة أخرى        

لسطيني هو استهداف للقضية الفلسطينية وللقرار الـوطني        اي محاولة اليجاد بديل عن منظمة التحرير الف       
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ان هناك محاوالت الختطاف القضية الفلـسطينية ولـو         : "وقال " .ضريبته دماً " فتح"المستقل الذي دفعت    
قرأت حماس التاريخ لعلمت ان ال احد يستطيع ان يجد بديالً عن منظمة التحرير الفلـسطينية، وهـؤالء                  

  ". انتهوا كأدوات من دون ان يذكرهم التاريخالذين حاولوا في السابق
" مشروعاً لتكون هي المرجعية السياسية البديلة عن منظمـة التحريـر          " حماس"لدى حركة   "ولفت الى ان    

في بعض البلدان العربية تحمل هـذه البلـدان         " حماس"التصريحات التي يطلقها مسؤولو     "مشيراً الى ان    
ورفـض ابـو     ". على افضل العالقات مع كل األشقاء العـرب        وزر هذه التصريحات علما اننا نحرص     

االحتكام الى الـسالح، وان     "كما رفض    ".العينين ان يكون الفلسطينيون االداة بيد اي من األشقاء العرب         
ان المخيمات الفلسطينية ليست ممالك معزولة عن محيطها        : "وقال ".اختلفنا، وذلك ألكثر من سبب وطني     

 ليس ملكاً لحماس وفتح، واالشقاء اللبنانيون على دراية ووعي دائم لما تبديه حركـة               اللبناني، هذا األمر  
فتح من حرص على االمن واالستقرار في لبنان وبالتالي فان اللبنانيين لن يسمحوا ألي فريق فلـسطيني                 

  ".ان يأخذ المخيمات الى النزاعات
  10/2/2009المستقبل 

  
  ر السادسالصراعات بين أقطاب فتح تؤخر المؤتم .18

ال تزال المناكفات ، أنه رام اهللامن أماني سعيد  عن مراسلتها 10/2/2009 الجريدة، الكويت، ذكرت
الداخلية والصراعات المستمرة بين أقطاب حركة فتح، سببا كافيا لعدم انعقاد المؤتمر العام السادس 

ى األقل في الوقت الحالي للحركة، ويبدو هذا الصراع بين أقطاب الحركة أحد األسباب المباشرة عل
لتأجيل انعقاد المؤتمر، على الرغم من وجود مساع كبيرة تبذلها أطراف مقربة من الرئيس الفلسطيني 

وذكرت  .محمود عباس الى ترتيب عقد المؤتمر لرفد الحركة بمزيد من جيل الشباب في صفوف قياداتها
داوات الشخصية أحد أهم األسباب التي تمنع التيارات والع«أن » الجريدة«مطلعة لـ » فتحاوية«مصادر 

السبب اآلخر لعدم عقد المؤتمر هو خوف الجيل «وأكدت المصادر أن  .»عقد المؤتمر العام للحركة
الكبير المسمى بالعجائز من ضياع مناصبه وامتيازاته إذا ما تمكن جيل الشباب من السيطرة على المواقع 

  .»القيادية العليا في الحركة
حراك عباس لعقد المؤتمر يواجه بال مباالة من قبل قيادات في الحركة، كما أن الخالفات               « أن   وأوضحت

بين عباس والقيادي البارز في الحركة أحمد قريع سببت مزيدا من االرباك فـي الـصفوف الفتحاويـة،                  
  .»وضاعفت المعوقات التي تقف في وجه المؤتمر

» فتح«مسؤولون في حركة ، أن محمد يونسراسلها  عن مرام اهللا من 10/2/2009 الحياة، وقالت
. 1968 الشهر المقبل ليتصادف مع ذكرى معركة الكرامة عام 21 عقد المؤتمر العام للحركة في وارجح

أحمد قريع إن الحركة ستعقد مؤتمرها في الموعد المذكور في » فتح«وقال مفوض التعبئة والتنظيم في 
. »لن تعقد المؤتمر من دون حضور أبناء فتح في غزة«الحركة مصر أو في االردن، لكنه اضاف ان 

وأوصت اللجنة التحضيرية اللجنة المركزية بعقده في واحد من ثالثة مواقع هي مدينة العريش المصرية، 
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الحقا التخاذ . والبحر الميت في االردن، او في رام اهللا في الضفة الغربية

 عضو يمثلون الداخل 1500 و 1300 مكان عقد المؤتمر الذي يتراوح عدد اعضائه بين قرار في شأن
  . في المئة من اعضاء المؤتمر سيكونون من الداخل80وقال االحمد إن نحو . والخارج

  
  يطالبون بإغالق سجون السلطة في الضفة" حماس"أسرى  .19

ن استشهاد المعتقل محمد الحاج من مدينة       إ: قال األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي      :الضفة الغربية 
جنين داخل سجن األمن الوقائي يعد وصمة عار على جبين السلطة وكل مـن يـسكت علـى حمـالت                    

نسخة عنـه،   " فلسطين"وطالب األسرى في بيان صحفي، وصل        .االعتقال السياسي المستمرة في الضفة    
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 مسؤولياتها وتوثيـق حـاالت االعتقـال        المؤسسات الحقوقية بعدم االنحياز إلى طرف دون آخر وتحمل        
السياسي والمطالبة بإغالق سجون السلطة، داعين نواب المجلس التشريعي المسؤولين عن ملف االعتقال             

ونوه البيان إلى أن عشرات حاالت       .السياسي إلى الضغط على قيادة السلطة إلغالق ملف هذا االعتقاالت         
 سجون السلطة في الضفة الغربية، حيث ينقل العديد منهم          في" حماس"التعذيب تمارس ضد معتقلي حركة      

  .إلى المستشفيات وهم يعانون حاالت حرجة للغاية نتيجة التعرض للضرب، حسب ما ورد في البيان
  10/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مارسشهر مصادر إسرائيلية تكشف عن قرار الجتياح قطاع غزة كامالً في  .20

قالت اإلذاعة اإلسرائيلية نقالً عن مصادر إسرائيلية مطلعة أمس، إن           :وكاالت -عالء المشهراوي  -غزة
وبحسب هذه المصادر فإن االجتياح     . الجيش اإلسرائيلي قرر اجتياح قطاع غزة مطلع شهر مارس المقبل         

و أضافت أن االجتياح يهدف أوالً، إلى وقف إطـالق          . سيتم بعد أن تتحسن الظروف الجوية في المنطقة       
ونزع أسلحتها وإعادة سلطة محمود     '' حماس''و المستوطنات، ومن ثم تحطيم قدرات حركة        الصواريخ نح 

  .''حماس''عباس على قطاع غزة بعد أن يتم تصفية قيادات 
فقد . وتشن إسرائيل حملة دولية قوية لتشويه المقاومة ولتبرير قيامها بأي عمل عسكري على قطاع غزة              

ا زيارة الى الحدود مع قطاع غزة، في إطار حملة لحـشد التأييـد               سفيرا أجنبي  70نظّمت إسرائيل لنحو    
  .الدولي لقيامها بتحرك صارم ضد قطاع غزة

حيث التقوا وزيرة الخارجية تـسيبي ليفنـي والقـادة العـسكريين            '' إريز''وتفقّد السفراء األجانب معبر     
مـن المهـم أن يعـرف       : يليةوقال إري ميكيل المتحدث باسم الخارجية اإلسرائ       .الطالعهم على الموقف  

  .''المجتمع الدولي ما نواجهه والمخاطر التي تخلقها حماس
يمهدون الطريق دوليا لتصعيد الحملة العسكرية إلضعاف قبـضة         '' إسرائيل''وصرح مسؤولون بأن قادة     

  .على غزة'' حماس''
  10/2/2009. االتحاد،االمارات

  
  برلمانية اإلسرائيلية اليوم الئحة انتخابية تتنافس في االنتخابات ال34 .21

 20تجري اليوم الثالثاء االنتخابات البرلمانية الثامنة عشرة، قبـل حـوالي            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
شهرا من موعدها الرسمي، في أعقاب استقالة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وفشل وزيـرة الخارجيـة    

  .تسيبي ليفني في تشكيل حكومة جديدة
 مقعدا برلمانيا، في حين أنه من المتوقـع أن          120 الئحة انتخابية، على     34النتخابات  وتتنافس في هذه ا   

  . الئحة إلى البرلمان وبتفاوت في توزيع المقاعد عليها12تدخل حوالي 
 ألفا من   680 مليون نسمة، من بينهم حوالي       5,28ويبلغ عدد المتمتعين بحق التصويت في إسرائيل قرابة         

من الـسكان فـي   % 17من مجمل الناخبين، في حين أنهم يشكلون % 13حوالي ، أي  48فلسطينيي الـ   
 9500اسرائيل، وسيتوجه الناخبون ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة ليال، إلـى حـوالي                

حسب استطالعات الـرأي، إال أن      % 67و  % 63مركز اقتراع، ويتوقع أن تبلغ نسبة التصويت ما بين          
  . يستبعدون أن تنخفض نسبة التصويت بفعل حالة الطقسبعض المحللين ال

وتجري االنتخابات بطريقة الالئحة القطرية والنسبية، بمعنى ليس على المقعد وال حسب المنـاطق، بـل                
يجري احتساب األصوات التي تحصل عليها كل الئحة من كافة أنحاء البالد، وحينها يجري احتساب عدد                

، ومن ثم يبدأ توزيع المقاعد بموجب كمية األصوات وحجمهـا أمـام             %2 أصوات نسبة الحسم التي تبلغ    
  .مقياس المقعد الواحد
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 25في الصدارة، ومن المتوقع أن يحصل علـى     " الليكود"وأشارت آخر استطالعات الرأي إلى أن حزب        
 مقعدا، ثـم حـزب      27 وحتى   24على ما بين    " كاديما" مقعدا في الكنيست، مقابل حصول حزب        28إلى  

اليميني العنصري بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، الذي تتوقع استطالعات الرأي أن           " يسرائيل بيتينو "
 وحتى  14الذي من المتوقع أن يحصل على ما بين         " العمل" مقعدا، وحزب    19 و   16يحصل على ما بين     

  . مقعدا17
لديني األصولي لليهود الشرقيين    ا" شاس"حزب  : أما باقي المقاعد فإن استطالعات تتوقع توزيعها كالتالي       

يهـدوت  " مقاعد، وحـزب     7 إلى   5اليساري الصهيوني ما بين     " ميرتس" مقاعد، ثم حزب     10في حدود   
هبايت "و" هئحود هليئومي " مقاعد، وحزبا المستوطنين،     6لليهود األصوليين الغربيين، في حدود      " هتوراة

  . مقاعد7سوية قرابة " وهيهودي
، فتشير استطالعات الرأي إلـى أن الجبهـة الديمقراطيـة           48الناشطة بين فلسطينيي    أما بالنسبة للوائح    

 4 إلـى    3 العربية للتغيير، ما بـين       - مقاعد، والقائمة العربية الموحدة    4للسالم والمساواة ستحصل على     
  .ما بين مقعدين إلى ثالثة مقاعد" التجمع الوطني الديمقراطي"مقاعد، وحزب 

  10/2/2009 الغد، األردن، 
  

  "إسرائيل"الشرطة االسرائيلية تضع قواتها في حالة تأهب حول مراكز االقتراع وفي كل  .22
وضعت الشرطة االسرائيلية قواتها في حالـة تأهـب قـصوى            : وكاالت ، محمد جمال  –القدس المحتلة   

 حـول   الفا من افرادها في جميع انحاء اسـرائيل والسـيما   16وستنشر اعتبارا من صباح اليوم الثالثاء       
وعلـم ان لجنـة     . مراكز االقتراع للحفاظ على االمن والنظام ولضمان حسن سير العمليـة االنتخابيـة              

 الف شخص فـي     20وشارك  .. االنتخابات المركزية استكملت استعداداتها الجراء االنتخابات للكنيست        
  .القتراع المختلفة دورات ارشادية نظمتها اللجنة خالل االيام االخيرة لتأهيلهم للعمل في مراكز ا

 10/2/2009الشرق، قطر، 
  

   مليار شيكل إلعادة تأهيل جيش االحتالل2.4  .23
قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود اولمرت أمس زيادة اعتمـادات وزارة الجـيش بمبلـغ               : وكاالت

ع إلعادة تأهيل قوات الجيش عقب عملية الرصاص المصبوب في قطا         "مليارين وأربعمائة مليون شيكل،     
  ".غزة

وأوضـحت أن   .  مليـون شـيكل مـن ميزانيتهـا        800وتقوم وزارة الجيش بتمويل كلفة هذه العملية ب       
وكانـت وزارة الجـيش     . االعتمادات اإلضافية ستخصص للتزود مما سيساعد بعض المصانع في البالد         

الة تأهـب   طالبت بأربعة مليارات شيكل لتعويض العجز في الميزانية وكذلك إلعداد الجيش ليكون في ح             
  .واستعداد لمواجهة أي طارئ

وبحسب أحد كبار الضباط في األمن فان هذه األموال ال تكفي لتطوير أوضاع الجيش وإنما إلعادة مـلء          
وكانت الحكومة اإلسرائيلية صادقت أول أمـس       . مخازن الجيش واستعداد الجيش لمواجهة كاملة محتملة      

  .  مقر لرئيس الحكومة القادم مليون شيكل لبناء650على تخصيص ميزانية بـ 
  10/2/2009البيان، اإلمارات، 

  
   اإلسرائيليةأبرز األحزاب المشاركة باالنتخابات .24

   يمين -الليكود : فيما يأتي ابرز االحزاب المشاركة في االنتخابات االسرائيلية:  ا ف ب- القدس المحتلة 
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 -  12:  عدد المقاعد في الكنيست- ) 1999- 1996(بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء سابق :  زعيمه- 
 1973تأسس في . الليكود هو حزب اليمين القومي:  توجهاته- مقعدا 27 الى 25: توقعات االستطالعات

  .1977من ثالثة تشكيالت بزعامة مناحيم بيغن اول رئيس وزراء يميني في 
ويؤكد ان . ع بسيادة فعليةال يؤيد حزب الليكود اقامة دولة فلسطينية تتمت:  موقفه من عملية السالم- 

يتبنى خطة اقتصادية ال تضع حدا للنزاع برأيه وانما . القدس يجب ان تبقى العاصمة الموحدة السرائيل
  .تشيع اجواء ايجابية تؤدي الى تحسين فرص عملية السالم

   يمين وسط -كاديما 
  .تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية:  زعيمته- 
  . مقعدا23 الى 22:  توقعات استطالعات الراي-  29:  عدد المقاعد في الكنيست- 
اسس رئيس الوزراء ارييل شارون الحزب . 2006فاز كاديما في انتخابات الكنيست عام :  توجهاته- 

  . قبل ستة اسابيع من اصابته بنزيف في الدماغ2005في 
قيل ايهود ويضم الحزب بصورة اساسية منشقين عن حزب الليكود مثل ليفني ورئيس الوزراء المست

  .اولمرت
يؤيد كاديما اقامة دولة فلسطينية على القسم االكبر من اراضي الضفة الغربية :  موقفه من عملية السالم- 

  .المحتلة وقطاع غزة انطالقا من حل الدولتين
ويؤيد كاديما مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين والتي بدأت في الواليات المتحدة في تشرين الثاني 

2007.  
  .يرفض الحزب اي تقاسم للقدس ويريد ضم التكتالت االستيطانية الكبرى في الضفة الغربيةو

   يسار وسط -حزب العمل 
:  توقعات استطالعات الراي- 19:  عدد المقاعد في الكنيست- ايهود باراك، وزير الدفاع :  زعيمه- 

 من 7، واليه ينتمي 1977لى  ا1948قاد حزب العمل دولة اسرائيل منذ :  توجهاته-  مقعدا 17 الى 14
  . رئيس وزراء تولوا الحكم في البالد11

  .يتبنى الحزب االشتراكية الديموقراطية وكان وراء اتفاقات اوسلو مع الفلسطينيين لكنه واصل االستيطان
يؤيد حزب العمل انجاز المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بسرعة بهدف :  موقفه من عملية السالم- 

ة فلسطينية على ان تحتفظ اسرائيل بالتكتالت االستيطانية في الضفة الغربية واالحياء اليهودية اقامة دول
  .1967في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 

  اسرائيل بيتنا، يمين متطرف 
 18 : توقعات استطالعات الراي-  11:  عدد المقاعد في الكنيست- افيغدور ليبرمان، نائب :  زعيمه- 

  . مقعدا19الى 
 كحزب قومي علماني بين 1999اسس افيغدور ليبرمان حزب اسرائيل بيتنا في :  توجهاته السياسية- 

ركز حملته االنتخابية على العداء لالقلية العربية في اسرائيل وهو يؤيد الخط المتشدد . الناطقين بالروسية
  .في التعاطي مع الفلسطينيين

 يعطي الحزب االولوية لدولة اسرائيلية يهودية الطابع، غالبية سكانها من : موقفه من عملية السالم- 
وهو يدعو الى استبدال اراض تسكنها غالبية عربية في اسرائيل في مقابل تجمعات استيطانية في . اليهود

  .الضفة الغربية لتعزيز الطابع اليهودي للدولة
  ) سفارديم (حزب شاس، حزب متشدد يمثل المتدينين اليهود الشرقيين

  .ايلي يشائي، والزعيم الروحي الحاخام عوفاديا يوسف:  زعيمه- 
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اسس عوفاديا :  مقاعد توجهاته السياسية10:  توقعات استطالعات الراي-  12:  عدد مقاعد الكنيست- 
لعب الحزب دورا رئيسيا خالل .  ليكون حزبا دينيا ممثال لليهود الشرقيين1984يوسف حزب شاس في 

  .وهو حزب يميل الى اليمين. لماضية في تشكيل وفرط االئتالف الحكوميالسنوات ا
  القائمة الموحدة 

  ) االشكناز(للتوراة، حزب اليهود المتدينين الغربيين 
القائمة الموحدة :  توجهاته6:  توقعات استطالعات الرأي-  6:  عدد المقاعد- ياكوف ليتسمان :  زعيمه- 

المتدينين المتشددين ويستهدف الناخبين االشكناز ويدافع عن مصالح للتوراه هو الحزب الثاني لليهود 
  .اليهود المتدينين

  ميريتس 
 مقاعد 6 الى 5:  توقعات استطالعات الراي-  5:  عدد المقاعد في الكنيست- حاييم اورون :  زعيمه- 
م  وهو حزب يساري علماني معارض يدعو الى اتفاق سال1992شكل حزب ميريتس في :  توجهاته- 

. كما يدعو الى فصل الدين عن الدولة. يقوم على االنسحاب الكامل من كل االراضي العربية المحتلة
  .يحظى بتأييد واسع بين المثقفين ولكن شعبيته ضعيفة

  األحزاب العربية 
  تتقدم في ثالث قوائم 

العربية الموحدة والقائمة ..  حزب التجمع الوطني الديموقراطي المعروف بالعبرية اختصارا باسم بلد- 
والجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة حداش، حزب للعرب واليهود يشكل تحالفا بين الحزب ..للتغيير 

  .الشيوعي وحركات عربية ديموقراطية
 توجهاتها وبرامجها -  مقاعد 10 الى 9:  توقعات استطالعات الراي-  9:  عدد المقاعد في الكنيست- 

العربية والعربية اليهودية عن حقوق االقلية العربية في اسرائيل والتي تمثل تدافع االحزاب : السياسية
  .من السكان، ويتمحور نشاطها على محاربة التمييز الذي يتعرضون له% 18نحو 

  .كما تنشط في دعم نضال الفلسطينيين والعرب ضد االحتالل
  10/2/2009الرأي، األردن 

  
   عاما50ًوية ماطرة وعاصفة ال سابق لها منذ قلق من تدني نسبة التصويت ومن أحوال ج .25

يتوجه الناخبون اإلسرائيليون اليوم إلى صناديق االقتراع الختيار اعضاء :  اسعد تلحمي- الناصرة 
وللتصويت عملياً على الحكومة المقبلة، وسط المباالة ال سابق لها وتوقعات بأن ) البرلمان(الكنيست 

تأتي بحزبين كبيرين، كما حصل في الماضي، إنما بأحزاب ثالثة أو النتائج لن تفرز صورة واضحة، أو 
كما يخشى أركان األحزاب أن تتدنى نسبة التصويت عن . أربعة متوسطة، ما ينذر بحكومة غير مستقرة

ويزيد .  وكانت األدنى في تاريخ االنتخابات العامة2003 في المئة التي سجلت في انتخابات العام 63
 عاما، ما قد يحمل 50ت األرصاد الجوية بيوم ماطر وعاصف ال سابق له منذ قلق هؤالء توقعا

  .الالمبالين على البقاء في بيوتهم
ومع بلوغ الحملة االنتخابية خط النهاية، ما زال نحو ربع اإلسرائيليين مترددا في اختيار الحزب الذي 

" العمل"و" كديما"اب الثالثة الرئيسة، ويأتي هذا التردد بفعل غياب فوارق جوهرية بين األحز. سيقترع له
، والتي لم تجتهد كثيراً لتقدم لإلسرائيليين برامجها، إنما اعتمدت أساساً على الترويج لرؤسائها "ليكود"و

المرشحين الى تولي رئاسة الحكومة، ولقدرة كل منهم على إدارة دفة األمور في القضايا األمنية 
  .واالقتصادية

  10/2/2009الحياة، 
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  بقيادة ليبرمانهدية للمتطرفين " الدفاع"نتانياهو قد يضطر لتقديم  .26
اليميني المتطرف، بقيادة أفيغدور ليبرمان، ثالث أكبر " إسرائيل بيتنا"أصبح حزب :  وديع عواودة-حيفا 

 19- 20حزب في إسرائيل، بموجب استطالعات الرأي األخيرة، التي تنبأت بحصول هذا الحزب على 
ويؤكد المراقبون أنه في ظل حالة شبه التعادل بين  .نيست الثامنة عشرة التي ستنتخب اليوممقعدا في الك

وبين المعارضة بقيادة بنيامين نتانياهو سيصبح حزب  .الحزب الحاكم بقيادة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني
 .ومة جديدة بدونهالتي ال يمكن تشكيل أية حك" بيضة القبان"المهاجرين الروس صاحب المالمح الفاشية 

إنه في حال طلب ليبرمان خالل المفاوضات : أمس عن قياديين في الليكود قولهم" معاريف"ونقلت 
 .لتشكيل التحالف تولي وزارة الدفاع، فإن نتنياهو لن يتمكن من رفض وتجاهل طلب كهذا

ب كديما و وأوضح القياديون في الليكود أن نتنياهو يفضل تشكيل حكومة وحدة واسعة تضم أحزا
 ".العمل"و " إسرائيل بيتنا"

ولذلك فإنه سيضطر إلى مواجهة مطالبة ليبرمان بحقيبة الدفاع رغم مواقفه المتطرفة وتصريحاته في 
الماضي بضرورة تفجير سد أسوان لردع مصر عن استهداف إسرائيل واستهداف طهران إلحباط 

 .المشروع النووي اإليراني
أبداً إمكانية أن يطرح ليبرمان طلبا كهذا، وخصوصا إذا تحققت " ئيل بيتناإسرا"ولم تستبعد مصادر في 

 .الصورة الظاهرة من االستطالعات بأن حزب العمل سيكون في المكان الرابع
وبحسب معاريف فإن هذا الوضع يقلق رئيس العمل، إيهود باراك، الذي يخشى فقدانه وزارة الدفاع التي 

  . يشغلها اليوم
 10/2/2009العرب، قطر، 

 
  لهم أم عليهم؟" الكنيست" في انتخابات 48مشاركة فلسطينيي ال  .27

 بين موقفين أحدهما يؤيد 48كما في جوالت انتخابية سابقة ينقسم فلسطينيو: تلة وديع عواودةالقدس المح
  .بغية الحفاظ على حقوقهم وبين مقاطع لها مبدئيا أو تشكيكا بجدواها" الكنيست"المشاركة في االنتخابات ل

 يتوقع 48راضي لدى أوساط في أ" الكنيست"وعالوة على دعوات المقاطعة األيديولوجية النتخابات 
المراقبون تزايد نسبة المقاطعين جراء الالمباالة خاصة بعد محرقة غزة وجراء حالة الطقس العاصف 

  .المتوقعة اليوم
وهي امتداد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا، أمس، دعت فيه المواطنين " أبناء البلد"وأصدرت حركة 

  .بارها عليهم وليست لهمالعرب لالمتناع عن المشاركة بالتصويت باعت
وقالت الحركة إنه من المؤسف أن يصبح خيار مقاطعة برلمان االحتالل أمرا يدعو للتبرير، بدال من أن 

" يهودية الدولة"يقوم بدوره كل من يشارك بمثل هذه الخطوة، خاصة عندما تتطلب المشاركة االعتراف ب
  .بتقرير مصيرهم على أرض فلسطين" حق اليهود"و

بالقبول بقواعد لعبة وضعها المحتل، سقفها األعلى مرصوف " اإلسرائيلية"نوهت الحركة للمطالبة كما 
  .، وبالتالي إلغاء حق العودة وتثبيت وتشريع هجرة يهود العالم الى فلسطين"أقلية"ببقائنا 

 فلسطين، أن البرلمان الصهيوني هو العمود الفقري للنظام االستعماري على أرض" أبناء البلد"وأكدت 
وإن مشاركتنا في انتخابات ال تضرنا سياسيا ومعنويا فحسب، بل تحتم تكريس آفات وقيم رجعية، تخلق 

  .مصالح حزبية وفردية ضيقة وبذلك تشرذم محاوالتنا لبناء هيئاتنا المستقلة
 لشقين  التي تأسست نهاية السبعينات انقسمت على ذاتها48يشار إلى أن الحركة اإلسالمية داخل أراضي 

  .1996شمالي وجنوبي على خلفية نقاش ساخن حول موضوع انتخابات الكنيست عام 
ويقلل الشق الشمالي، بقيادة الشيخ رائد صالح، المؤمن بالعمل الميداني والعصامي، من أهمية التمثيل 

  .وترى به أصال من أصول المشروع الصهيوني" الكنيست"العربي في 
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ة األفضل لبقاء فلسطينيي الداخل تكمن بتجذرهم في وطنهم، وتمسكهم وترى الحركة أن االستراتيجي
  ".بسراب الكنيست"بمنازلهم ومقدساتهم وبناء مؤسساتهم وتنظيم صفوفهم وليس التعلق 

على طاولة الديمقراطية " باقة ورد"الثامنة عشرة مجرد " الكنيست"وترى الحركة بالتمثيل العربي في 
  ".إسرائيل" لوعملية تجميل للوجه القبيح

 وال يؤمن الشيخ أمجد ابو عرار من الشق الشمالي بتحصيل الحقوق الدينية أو الوطنية أو حتى 
العرب يجد أنها من " الكنيست"، ويقول إن المتتبع إلنجازات أعضاء "الكنيست"االجتماعية من خالل 

فوا تدنيس المقدسات؟ هل هل أوق" الخليج"ويتساءل في تصريح ل. الناحية الجوهرية تكاد تكون صفراً
أوقفوا الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك؟ هل أوقفوا االعتداءات علينا من قبل الشرطة أو سوائب 
المستوطنين؟ هل أوقفوا واحدا من قتلة أبنائنا في هبة القدس واالقصى أو بعدها للمحاكمة؟ هل أوقفوا 

 تدخل جهاز االمن العام في جهاز التربية والتعليم مصادرة األراضي وهدم البيوت في النقب؟ هل أوقفوا
العربي؟ هل سنوا قانوناً إلعادة الالجئين وتعويضهم؟ وبذلك يكون ادعاء دخول الكنيست من أجل 

وردا على سؤال أوضح أن الكنيست ال تعدو . تحصيل حقوقنا المشروعة أمر ال أساس له من الصحة
  .ل وهي تستخدم لتنفيس غضب الجماهير العربية في الداخلكونها منبرا احتجاجيا لفلسطينيي الداخ

  10/2/2009الخليج، 
  

  أعضاء الكنيست العرب هم منبر احتجاجي فقط : الشيخ رائد صالح .28
ـ      أكد الشيخ رائد صالح   : طولكرم  أنـه ال يوجـد أي حـزب         48 رئيس الحركة الاسالمية في أراضي ال

لـن يكـون الطريـق الـصحيح        "ن البرلمان اإلسرائيلي    إسرائيلي يؤمن بقيام دولة فلسطينية، موضحاً أ      
أن البرلمان  ،  وأضاف" . منبر احتجاجي ألعضاء البرلمان العرب    "، واصفاً إياه بأنه     "للوصول إلى حقوقنا  

اإلسرائيلي هو أحد مقومات المشروع الصهيوني فعلى مدار تاريخ هذا البرلمان، لم يحقق لنا حقـاً ولـم                  
 الكنيست العرب هم منبر احتجاجي فقط، والمؤسسة اإلسرائيلية تستغل وجـود            يرفع عنا باطالً، وأعضاء   

  ".األعضاء العرب لتبييض وجهها بالخارج بأنها دولة ديمقراطية
الذين أقاموا الكنيست هم قادة المشروع الصهيوني وحرصوا أن يبقى الكنيـست ذا       "وأشار الشيخ إلى أن       

الكنيست العرب بغض النظر عن االنتماءات أو األسـماء،         وضعية واحدة، وهو منبر احتجاجي ألعضاء       
 عاما من االحتالل حيث التمييز القومي واالضطهاد الـديني، إضـافة إلـى              60وهذا الذي أثبتته تجربة     

". دعوات الترحيل من قيادات المشروع الصهيوني ومن بعض رجال المؤسسة اإلسـرائيلية الرسـميين             
  ".نيست لن تكون الطريق الصحيح للوصول إلى حقوقنالقد خرجنا بقناعة أن الك" مشددا 

وأوضح الشيخ صالح أنه في الدعايات االنتخابية اإلسرائيلية لم تظهر كلمة سالم، واألحزاب اإلسرائيلية              
من اليسار إلى اليمين تلتقي جميعها عند موقف واحد، فعلى سبيل المثـال كمـا حـصل فـي الحـرب                     

  . فكافة األحزاب اإلسرائيلية ساندتها وشجعتها بهدف تدمير غزةاإلسرائيلية المتوحشة على غزة؛ 
  10/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  كنيسل وتحويله 48في الـالسيطرة على مسجد يهود  تكشف عن محاولة" مؤسسة األقصى" .29

، النقاب عن محاولة 48في فلسطين المحتلة عام " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت : ةالناصر
موعات يهودية متطرفة، لتحويل مصلى إسالمي هناك، لكنيس يهودي، مشيرة إلى أن قامت بها مج

األهالي من منطقة المثلث الجنوبي والقرى المجاورة، تصدوا للمجموعات اليهودية، ومنعوها من 
  .1948 المحاذي لقرية كفر سابا المهجرة عام   التاريخي السيطرة على المصلى اإلسالمي
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 سنة،  200 ما يزيد عن الـ  لمصلى هو مصلى إسالمي تاريخي يعود تاريخه إلىأن االمؤسسة وأكدت 
وذكرت أن هذه ليست المرة األولى التي تحاول مجموعات يهودية تحويل مصلى سمعان إلى كنيس 

  .يهودي، فقد أحبطت محاوالت قامت بها مجموعات يهودية في السابق
  9/2/2009قدس برس، 

  
   من أهالي غزة  آالف 10ه تخدم االحتالل يدمر بئرا للميا .30

أكدت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة ان القصف اإلسرائيلي استهدف بئر ميـاه    :  بترا –غزة  
وقال مدير عام المصلحة بالقطاع المهندس منذر شبالق في بيان          . العطاطرة في بيت الهيا شمالي القطاع     

رة بئر المياه الموجودة في منطقة العطاطرة والتي        ان القصف اإلسرائيلي استهدف بصورة مباش     "صحفي  
تخدم منطقتي العطاطرة والسالطين في بيت الهيا شمالي القطاع، االمر الذي حرم ما يزيد عن عـشرة                 

  .آالف مواطن من خدمات المياه
واضاف ان الطواقم الفنية التابعة لمصلحة المياه باشرت إصالح األضرار الناجمة عن القصف وإعـادة               

وأشار إلى أن قطاع المياه يعاني من كارثة حقيقية مطالبا المؤسسات الدوليـة ذات             . غيل بئر العطاطرة  تش
  .العالقة والمجتمع الدولي التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي لمنع تكرار مثل هذه االعتداءات

  10/2/2009الدستور، 
  

   السلطةسجونفي وفاة أحد نشطاء حماس في مؤسسات حقوقية تطالب بالتحقيق  .31
أعربت مؤسسات حقوقية فلسطينية، عن قلقها البالغ لظروف اعتقال ووفاة المواطن محمد  :رام اهللا

الحاج، أحد نشطاء حركة حماس، من بلدة جلقاموس بمحافظة جنين، في مكان االحتجاز التابع لجهاز 
  )8/2(األمن الوقائي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مساء أمس األحد 

ب المعلومات والتقرير األولي، تبين أن المواطن المذكور كان لدى دخوله مركز االحتجاز يتمتع وحس
  .بصحة جيدة

وطالبت الهيئة، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لالطالع على وفحص ظروف احتجاز ووفاة المواطن 
نة على المأل، واتخاذ المذكور، ودراسة كافة البيانات المتوفرة دراسة مهنية، ونشر نتائج وتوصيات اللج

اإلجراءات القانونية الالزمة بحق المخالفين في حال ثبوت أية مخالفات، واالمتثال لقرار المحكمة 
  .الصادر هذا اليوم بعدم إجراء عملية التشريح إال بحضور طبيب منتدب من قبل العائلة

  9/2/2009، قدس برس
  

  حيبها بزيارة عباستجمعات ومؤسسات فلسطينية في إيطاليا تعلن عدم تر .32
أعلنت تجمعات ومؤسسات فلسطينية في إيطاليا، أنها ال ترحب بزيارة الرئيس الفلسطيني المنتهية : روما

واليته محمود عباس، إلى روما، معربة عن استيائها الشديد للمواقف التي اتخذها خالل العدوان 
زور محمود عباس إيطاليا، غير ي"وقالت تلك المؤسسات والتجمعات   .اإلسرائيلي على قطاع غزة

مرحب به من أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا البلد، فضالً عن أبناء الجاليات العربية واإلسالمية، وكافة 
، "قدس برس"جاء ذلك في عريضة تلقتها  ."المتضامنين مع فلسطين والمناصرين لها في الساحة اإليطالية

، بالتزامن مع زيارة الرئيس عباس )9/2(يطاليا، االثنين صادرة عن مؤسسات وتجمعات فلسطينية في إ
  .إلى روما

   9/2/2009، قدس برس
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   على الضفة والقدس المحتلة ا عسكرياطوقاالحتالل يفرض  .33
حاصرت قوات االحتالل اإلسرائيلي القدس المحتلة وانتشرت قوات مكثفة علـى حـدود             : القدس المحتلة 

ي وفرضت طوقاً عسكرياً شامالً على الـضفة الغربيـة وقالـت            الضفة الغربية وجدار الفصل العنصر    
الشرطة اإلسرائيلية انه لن يسمح للموظفين والمدرسين والعمال وجميع المواطنين الفلسطينيين الذين لديهم             
 تصاريح دخول إسرائيلية للقدس والخط االخضر بالوصول اليوم على أماكن عملهم بـسبب االنتخابـات              

لطوق العسكري، مؤكدة ان ذلك ال يلغي التصاريح اإلسرائيلية التي بحوزتهم ولكـن              وفرض ا  االسرائيلية
الحاسوب والجنود على الحواجز العسكرية الثابتة في الثماني نقاط حول القدس لن يسمح لهم باستخدامها               

  .في هذا اليوم
  10/2/2009الدستور، 

 
 لخليلفي اواصل منع رفع االذان في الحرم االبراهيمي االحتالل ي .34

استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية  :وليد عوض -رام اهللا
الشيخ جمال بواطنة استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمنع رفع االذان من على مآذن المسجد 

مآذن المسجد واكد أن قوات االحتالل وكعادتها منعت رفع األذان من على  .اإلبراهيمي الشريف
 .م وحتى اآلن2009) يناير(اإلبراهيمي الشريف منذ شهر كانون الثاني 

 10/2/2009القدس العربي، 
  

  أي صفقة تبادل ال تشمل كافة األسرى القدامى ليست مقبولة: فروانة .35
 الباحث الفلسطيني المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، أن معيار النجاح األساسي لصفقة قال
لتبادل التي يدور الحديث عنها مرهون بشكل أساسي بشمولها أسماء كافة األسرى القدامى المعتقلين منذ ا

 أسيراً، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو التهمة التي اعتقلوا 336ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 
  . بسببها أو فترة الحكم أو مكان سكناهم
 والتمسك بهم وتحريرهم 48اومة بأسرى القدس وأسرى فلسطينيي وأوضح فروانة أن مدى اهتمام المق

له قيمة معنوية ووطنية وسياسية كبيرة، ويعتبر وبدون شك نصراً للمقاومة الباسلة، "ضمن الصفقة، 
ويعكس مدى اهتمامنا بالقدس وبباقي األراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيداً على أن هؤالء جزء ال يتجزأ 

  .، حسب تأكيده"سطينيمن الشعب الفل
ورأى فروانة أن هذه الصفقة لو تمت ستكون األولى بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي منذ ربع قرن، 

يجب أن تحقق ما لم تستطع العملية السلمية تحقيقه، لتتكامل "، وبالتالي 1985) مايو(وبالتحديد منذ أيار 
، السيما وأن 48دامى بمن فيهم أسرى القدس والـاألدوار، وفي مقدمة ذلك اطالق سراح كافة الق

عمليات التبادل مع حزب اهللا هي األخرى استثنتهم وقفزت عنهم، وأن الشق الخاص باألسرى 
  .، كما قال"الفلسطينيين أخضع آنذاك للمعايير اإلسرائيلية المجحفة

 9/2/2009قدس برس، 
  

  لتمسك بمطالبه فـي صفقة شاليطالمفاوض الفلسطيني اأهالي األسرى في غزة يطالبون  .36
 طالب أهالي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل المفاوض الفلسطيني في صفقة            : سمر خالد  -غزة  

الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط بالتمسك بمطالبهم وعدم اإلفراج عن شاليط قبـل تحقيـق كافـة                 
ك خالل االعتصام األسبوعي لذوي األسرى في مقـر         جاء ذل  .مطالبهم واإلفراج عن القائمة التي قدموها     

   .اللجنة الدولة للصليب األحمر بغزة
  9/2/2009الرأي، األردن 
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 شعبية قطر بعد حرب غزة استطالع في الضفة وغزة يظهر ازدياد  .37

أظهر استطالع للرأي نفذه مؤخراً مركز القدس لإلعالم واالتصال أن هناك حالة :  سامي سعيد- رام اهللا 
 عدم االنسجام بين الرأي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة في غالبية القضايا التي تم سؤال من

المستطلعين عنها، في الوقت الذي حصلت فيه قطر على نسبة تأييد عالية من الفلسطينيين لمواقفها من 
 .الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة

ادة والدول التي اتخذت مواقف مناهضة إلسرائيل وأسهمت حرب غزة في ارتفاع شعبية عدد من الق
تليها ) 89.6(%والمنظمات التي لعبت دورا إنسانيا، ويبدو أن أعلى نسبة رضا حصلت عليها تركيا 

فحزب ) 68.3(%، ثم قطر )78.6(%، فوكالة الغوث )79.8(%ثم الصليب األحمر ) 80.6(%فنزويال 
 ).55.9(%، وأخيرا إيران )57.6%(، فاإلخوان المسلمون في مصر )66.9(%اهللا 

في مقابل ذلك تدنت نسبة الرضا عن عدد من الدول فكانت الواليات المتحدة أقل الدول التي حظيت 
، ثم فرنسا )14.4(%، ثم ألمانيا )10.4(%تليها كل من بريطانيا ) 2.8(%برضا المستطلعين 

 ). 41.7(%ثم األردن ) 35.1(%، ثم مصر )21.5(%
 10/2/2009العرب، قطر، 

   
   كأفضل الصناديق االستثمارية"صندوق فلسطين"تصنيف  .38

أعلن بيت االستثمار العالمي جلوبل أن صندوق فلسطين االستثماري صنف من أفضل الصناديق             : الكويت
االستثمارية أداء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقا لما نشره موقع زاوية االلكترونـي                

  .من أفضل مزودي البيانات في المنطقةوالذي يعتبر 
وقال رئيس إدارة األصول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في جلوبل طـالل الـسمهوري إن                 

 هو صندوق مخصص لالسـتثمار فـي        2006صندوق فلسطين االستثماري والذي أطلق في نيسان عام         
 الفلسطيني و التقيـيم الجـذاب للـشركات    فلسطين ويهدف إلى االستفادة من إمكانيات النمو في االقتصاد        

  .وهو أول صندوق مشترك في العالم مخصص لالستثمار في فلسطين. الفلسطينية
  10/2/2009الرأي، األردن 

  
   ضمن صفقة التبادلاالردنمشعل بإدراج أسرى خالد  تطالب "لجنة أردنية" .39

 رئيس المكتب "معتقالت اإلسرائيليةاللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في ال"طالبت  :عمان
 .السياسي لحركة حماس خالد مشعل إدراج األسرى األردنيين لدى الكيان في أي عملية تبادل قادمة

وجددت اللجنة في رسالة إلى مشعل، أمس، مطلبها ومناشدتها التزام حماس بالتعامل مع األسرى 
 .م ألنهم، بحسب الرسالة، يقفون في خندق واحداألردنيين كأبناء الشعب الفلسطيني وعدم التفريق بينه

 32وأرفقت اللجنة في الرسالة قائمة تضم أسماء األسرى والمفقودين األردنيين في الكيان والبالغ عددهم 
 . مفقودا26ًأسيراً، و

  10/2/2009الخليج، 
 

  مبارك يتوقع التوصل إلى اتفاق لتثبيت التهدئة في غزة األسبوع المقبل .40
بحث الرئيس حسني مبارك، أمس، مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي :  أسامة سرايا-  باريس، روما

. قضية الشرق األوسط، وموضوع التهدئة في قطاع غزة، وموعد التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن
 الفرنسية، إمكان التوصل إلى اتفاق التهدئة –وتوقع مبارك، في تصريحات عقب القمة المصرية 
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مقبل، رافضا اإلفصاح عن شروط التهدئة، داعيا إلى التريث وعدم تعجل األمور ألن اإلعالن األسبوع ال
  . عن أي شيء اآلن قد يؤدي إلى رفضه بعد ساعتين

وأكد الرغبة في التوصل إلى تهدئة وصوال إلى فتح المعابر، وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني حتى 
ساركوزي على جهود مصر من أجل إعمار غزة، وأضاف، أنه أطلع الرئيس . يتمكن من العيش

والمؤتمر الذي تستضيفه مصر في هذا الشأن يوم الثاني من مارس المقبل، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة 
  .إلى الرئيس ساركوزي للمشاركة في افتتاح المؤتمر، وقبل الرئيس الفرنسي الدعوة

  10/2/2009األهرام، 
  

   مراقبين لفتح معبر رفح وخطة إيطالية لمساعدة غزةاستعداد أوروبي إلرسال: أبوالغيط .41
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصرية، أن مصر تواصل جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق 

إن مصر تنتظر حاليا رد حركة حماس على العرض : وقال. لثبيت وقف إطالق النار في غزة
لقليلة المقبلة انفراجا في استعادة التهدئة بشكل منضبط اإلسرائيلي، معربا عن أمله في أن تشهد األيام ا

  . وصوال إلى رفع الحصار، وفتح المعابر، وإعطاء فرصة للشعب الفلسطيني أن يستعيد أنفاسه
وأشار أبوالغيط إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة سيتيح التحرك للمرحلة التالية، وهي مرحلة الحوار 

تبعها من عقد مؤتمر القاهرة إلعادة اإلعمار، ثم االنطالق بعد ذلك إلى  الفلسطيني، وما ي–الفلسطيني 
إن هناك نيات : وقال. المرحلة التالية في شهر أبريل المقبل الستعادة جهود إقرار السالم بشكل قوي

أوروبية إلرسال مراقبين في حالة االتفاق على إعادة فتح معبر رفح، الذي يعد خارج إطار اتفاقيات 
  . ة ألن له وضعية خاصةالتهدئ

  10/2/2009األهرام، 
  

  عاكف يستنكر االتهمات لحماس بالتبعية إليران  .42
دافع مرشد اإلخوان المسلمون محمد مهدي عاكف بشدة عن سورية وقطر :  أحمد عبد الرحيم- القاهرة 

 ما سمي بـ وإيران ومواقفها من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، رافضاً ادعاءات باستغالل
واستنكر عاكف، في . للقضية الفلسطينية من أجل تحقيق مصالح وأهداف أقليمية" محور الممانعة"

لماذا تركتم إيران : "، اتهام حركة حماس بالتبعية إليران، وسأل منتقديها"الحياة"تصريحات الى 
تساعد في حصار "وحمل على سياسات مصرية رأى أنها ". لماذا لم تستخدموها أنتم؟... تستخدمها

هناك أجندتين على الساحة، األولى لالستسالم ويؤمن بها فريق رام اهللا وزعماء "وقال إن ". الفلسطينيين
ومن يؤمنون باألجندة األولى يروجون هذا . دول عربية، والثانية للمقاومة والجهاد لطرد الصهاينة

  . جداًال عقل وال منطق وال سياسة فيما الضحايا كثيرون . الكالم
  10/2/2009الحياة، 

  
 الجامعة العربية تجمع األدلة على جرائم االحتالل في غزة   .43

أعلنت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام المساعد لشؤون فلسطين :  أحمد علي- القاهرة 
ادات من واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أنها بدأت في جمع البيانات والمعلومات واإلف

ضحايا العدوان اإلسرائيلي بما يدعم الجهود العربية المتمثلة في التوجه للقضاء الدولي لمحاكمة مجرمي 
الحرب اإلسرائيليين، مشددا على جدية الجامعة العربية في هذا التوجه سواء فيما يتعلق بالجرائم 

  .اإلسرائيلية في قطاع غزة أو غيره
  10/2/2009العرب، قطر، 
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  ال يوجد إسرائيليون في السد العالي: لكهرباء المصريوزير ا .44
نفى وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس وجود خبراء إسرائيليين داخل مبنى السد : القاهرة

وقال يونس، رداً على ما أثير داخل لجنة الصناعة . العالي أو في أي قطاع من قطاعات الكهرباء
حول قيام خبراء إسرائيليين بعمل تطوير وتحديث للسد، إن السد ) البرلمان(والطاقة بمجلس الشعب 

العالي رمز من الرموز الوطنية، كما نفى أيضا وجود خبراء من روسيا، مؤكدا أنه ال توجد أي شروخ 
  .في جسم السد العالي أو انخفاض في القدرة اإلنتاجية للكهرباء

  10/2/2009الخليج، 
  

  باإلفراج عن المعتقلين جراء مظاهرات ألجل غزة عشرات المعارضين في مصر يطالبون .45
 أبريل وحركة كفاية وحزب العمل المجمد، في 6طالب العشرات من شباب :  محمد كمال الدين- القاهرة 

مصر باإلفراج عن المعتقلين بتهمة التضامن مع غزة، خالل الوقفة االحتجاجية التي نظمتها لجنة 
وأكد محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات . ن، مساء أمس األولالحريات بنقابة الصحافيين المصريي

بنقابة الصحافيين والمنظم للتظاهرة، على أن التضامن مع المقاومة الفلسطينية ليس تهمة، وإنما التهمة 
  .الحقيقة هي التضامن مع العدو الصهيوني

  10/2/2009العرب، قطر، 
 

   للوصول الى اتفاق التهدئةساركوزي يعرب عن مساندة فرنسا الكاملة لمصر .46
قال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في مباحثاته مع الرئيس  : أسامة سرايا- روما -باريس 

مبارك إن مؤتمر القاهرة للمانحين إلعمار غزة هو المدخل الوحيد إلعمار المصري محمد حسني 
وأن فرنسا لن ، ة الرئيسيين لهوأن فرنسا تقف إلي جوار هذا المؤتمر باعتبارها أحد الرعا، القطاع

  .تحضر أي مؤتمر آخر لإلعمار
، يبدو أننا أصبحنا اآلن غير بعيدين عن التوصل إلي اتفاق لتثبيت وقف إطالق النار: وأضاف كوشنير

معربا عن مساندة فرنسا الكاملة للجهود المصرية من أجل ، حيث إن اآلفاق تبدو إيجابية في هذا الصدد
  .التفاقالتوصل إلي هذا ا

10/2/2009األهرام،   
  

  باريس تبلغ عباس استعدادها التعامل مع حكومة وفاق وطني تشارك فيها حماس .47
أن فرنسا ابدت استعدادا للتعامل » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ :   فتحي صباح- غزة  

حوار الوطني وتمت مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي من المرجح تأليفها في حال نجح ال
  .»حماس«و » فتح«المصالحة بين حركتي 

وقالت المصادر إن الرئيس نيكوال ساركوزي أبلغ الرئيس محمود عباس أثناء زيارة االخير لفرنسا قبل 
أيام قليلة إن باريس ستتعامل مع حكومة التوافق الوطني الفلسطيني حتى في حال ضمت وزراء من 

أبلغ عباس أن فرنسا ليس لديها مانع من التعامل مع الوزراء من وأضافت إن ساركوزي . »حماس«
  .الذين سينضمون لهذه الحكومة عند تشكيلها» حماس«

  10/2/2009الحياة، 
  

  األمم المتحدة تطالب بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة .48
وقالت . قطاع غزة دعت األمم المتحدة إسرائيل إلى السماح بارسال المزيد من المساعدات اإلنسانية إلى 

 شاحنة 200راديكا كوماراسوامي مفوضية األمم المتحدة لشؤون األطفال خالل النزاعات إن أقل من 
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 شاحنة على األقل على أن يصل 400تدخل قطاع غزة حاليا محملة بالمساعدات، وأكدت الحاجة إلى 
 ضرورة توسيع الئحة المواد وأكدت المفوضية األممية. العدد إلى ألف مع بدء عمليات إعادة اإلعمار

وتؤكد المنظمة . التي تسمح إسرائيل بدخولها بما يتيح إدخال أكياس البالستيك لتوزيع المواد الغذائية
الدولية أن هناك نقصا حادا فى كميات الغذاء المتوفرة في أسواق قطاع غزة أدى الى ارتفاعات فى 

وقال مكتب . لسيولة المالية المتوفرة لدى سكان القطاعاالسعار بسبب القيود على المعابر الى جانب قلة ا
االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية فى تقرير له إن عدد المسجلين للحصول على مساعدات غذائية 

  .  مليون1.5من إجمالي عدد سكان غزة البالغ أكثر من % 88يصل الى 
9/2/2009بي بي سي   

  
 غزةعمار ألمم المتحدة إل مليون دوالر احتياجات برنامج ا49 .49

صرح الممثل الخاص لبرنامج األمم المتحدة االنمائي في فلسطين يانس تويبرغ فراندزن : نادين حمامة
بأن االحتياجات التمويلية الالزمة للبرنامج إلعادة اعمار المرافق والمباني التي يشرف عليها في غزة 

 مبني لمؤسسات اهلية 31 مبني حكوميا و68 الف منزل و14وأوضح أن.  مليون دوالر49تقدر بنحو
وأضاف أنه تم جمع الجزء األكبر من المعلومات حول التقييم الشامل . تعرضت ألضرار كلية أو جزئية

  .بمشاركة األمم المتحدة والعديد من الهيئات الوطنية والدولية، لألضرار واالحتياجات في قطاع غزة
10/2/2009األهرام،   

  
   يواجه السجن لشتمه اإلسرائيلييندبلوماسي بريطاني .50

البريطانية أمس، أن الشرطة البريطانية اعتقلت دبلوماسياً بارزاً " دايلي ميل"ذكرت صحيفة :  أ.ب.ي
. بوزارة الخارجية البريطانية بتهمة معاداة السامية لقيامه بشتم اإلسرائيليين واليهود خالل حرب غزة

الخبير في شؤون الشرق األوسط كان يشاهد )  عاما47ً(ون وقالت الصحف أن الدبلوماسي روان الكست
تقارير تلفزيونية عن الهجوم اإلسرائيلي على غزة أثناء ممارسته تمارين في صالة لأللعاب الرياضية 
وسمعه الموظفون وهو يشتم اإلسرائيليين واليهود ويدعو إلى محو الجنود اإلسرائيليين من على وجه 

  .األرض
10/2/2009الخليج،   

  
   القطرية بسبب حماس–توتر العالقات األمريكية  .51

 معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى 
رغم العالقات الحيوية األمريكية ـ القطرية، واستضافة األخيرة ألكبر قاعدة عسكرية أمريكيـة، إال أن   "

حماس وللتقـارب   العالقات بين البلدين أخذت منحنى آخر اتسم بالتدهور والتأزم؛ للدعم القطري لحركة             
وهو ما يحـتم علـى إدارة أوبامـا    . القطري ـ السوري من جهة والقطري ـ اإليراني من جهة أخرى  

  ".االهتمام بتلك الدولة الخليجية الصغيرة، رغم انشغال أجندته بكثيرٍ من القضايا
 The Washington Institute forهذه خالصة مقالة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنـى  

Near East Policy    الموالي إلسرائيل والمؤيد لسياساتها والضاغط علـى اإلدارة األمريكيـة لتبنـي ،
  تحت عنوان ) 2009فبراير (سياسات داعمة لتل أبيب في الثاني من الشهر الجاري 

للكـاتبين سـايمون    " Qatar Challenges Washington on Hamasقطر تتحدى أمريكا بحمـاس "
  .وفيما يلي عرض تلك المقالة. Matthew Levitt وماثيو ليفيت Simon Hendersonهندرسون 

  العالقات من التحالف إلى التوتر 
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في بداية مقالتهما يشير الكاتبان إلى الشكر الذي وجهه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية               
انتصار حماس للقيـادة القطريـة      ، خالد مشعل، في مهرجان خطابي أقيم في الدوحة لالحتفال ب          )حماس(

لدعمها الحركة ضد العدوان اإلسرائيلي عليها في قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر الماضـي                
في حربها ضد القوات اإلسرائيلية،     ) حماس(لمدة اثنين وعشرين يوما، معلنًا عن نصر مقاتليها         ) 2008(

 المقيم فـي    – عن مدحه للشيخ يوسف القرضاوي       وإحباطهم لخطط إسرائيل من تلك الحرب، هذا فضالً       
  ). شيخ المقاومة (  ووصفه بـ –قطر 

ويرى كاتبا المقالة أن مثل تلك التصرفات القطرية، الموجود على أراضيها أهم مركز للقيادة األمريكيـة                
لمتطـرفين،  العسكرية وأكبر قاعدة جوية أمريكية، يمثل خروجا على التوافق العربي بدعمها لإلسالميين ا     

ناهيك عن عالقاتها مع من تصفهم اإلدارة السابقة بدول محور الـشر وقـوى الممانعـة فـي المنطقـة           
 حـسب   –وهذه التطورات في الموقـف القطـري        . للسياسات األمريكية في إشارة إلى دمشق وطهران      

هذا التصرف الـذي   يعرقل من السياسات األمريكية حيال إيران، وعملية السالم في المنطقة، و –الكاتبين  
  .يراه الكاتبان تحديا للواليات المتحدة وسياساتها في المنطقة

 القطرية يشيران إلى سماح الشيخ حمد بن خليفة إلسرائيل بفتح مكتب للتمثيل             –وعن العالقات األمريكية    
  مـن –التجاري في الدوحة؛ رغبة من قطر في تحسين عالقاتها مع واشنطن، بجانب الخطـوة المهمـة          

 بالموافقة على إنشاء قناة الجزيرة الفضائية، التى يرون أنها أحدثت تحـوالً فـي               –وجهة نظر الكاتبين    
التغطية اإلعالمية التقليدية التي كانت منتشرة في المنطقة بمحتوى إعالمي استفزازي ومثير لعديد مـن               

  .حكومات المنطقة
، 2001 أحداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر            األمريكية بعد  -ويشيران إلى توطيد العالقات القطرية      

، في الوقت الـذي  Al-Udaidللمساعدة التى قدمتها قطر بالسماح للواليات المتحدة استخدام قاعدة العديد           
ناهيـك عـن    . كانت تنادي فيه المملكة العربية السعودية بترك الجنود األمريكيين لألراضي الـسعودية           

حرب على اإلرهاب من خالل تعزيز مركز القيادة المركزية التـي           تقديمها الدعم للواليات المتحدة في ال     
لتقديم " 1–بي  "سمحت للواليات المتحدة بمراقبة التحركات الجوية فوق العراق، بينما كانت تحلق قاذفات             

 –ولكن الكاتبين يخلـصان إلـى أن التعـاون القطـري            . الدعم الجوي للقوات األمريكية في أفغانستان     
  . كانت له تكلفة دبلوماسية، والتي هي في تزايد مستمر حاليااألمريكي، طالما

  قطر تدعم حماس 
إن المـسئولين   : وعن تدعيم قطر لحركة حماس يسوق الكاتبان عددا من الدالئل على هذا الدعم، فيقوالن             

لـد  خا"القطريين يدعمون اإلسالميين الراديكاليين منذ فترة طويلة، ففي تسعينيات القرن المنصرم عمـل              
وعنـدما  .  مهندسا فـي قطـر     2001أحد العقول المدبرة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر         " شيخ محمد 

اكتشفت الواليات المتحدة وجوده في قطر، وطلبت القبض عليه، ساعده أحد الوزراء القطريين بتهريبـه               
  . جوا إلى باكستان

سمية لدعم الحركة، فقد سمحت بـأن       إن قطر تتبنى سياسية ر    : وعن الدعم القطري لحركة حماس يقوالن     
يكون للحركة مكاتب رسمية بالدوحة، والسماح لحماس بزيادة جمع األموال من خالل األنشطة الخيريـة               

فحسب مشعل وعدد من قيادات الحركـة، فـإنهم يقـسمون           . بقطر، وعادة ما تستضيف مسئولي الحركة     
إنه تربطه عالقات شخـصية بالمـسئولين       : ويقول مشعل . وقتهم بين الدوحة والعاصمة السورية دمشق     

. القطريين منهم الشيخ حمد بن خليفة ووزير خارجيته ورئيس الوزراء شيخ حمد بن جاسـم بـن جبـر                  
  .إنه في السنوات األخيرة، زاد الدعم القطري للحركة بصورة كبيرة: ويقول الكاتبان

خيريـة مـن المملكـة العربيـة        وفي الوقت الذي كانت هناك قيود ومعوقات صارمة على المساعدات ال          
فقد قـدمت   . السعودية للحركة، أعلنت قطر علنًا عن دعمها المالي للحركة والذي زاد بصورة دراماتيكية            

 مليون دوالر، بعد تجميد المساعدات األمريكيـة واألوروبيـة إلـى            50قطر مساعدات مالية قدرت بـ      
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 وتـشكيلها   2006يعية الفلسطينية في بداية عام      السلطة الفلسطينية، بعد فوز حماس في االنتخابات التشر       
، بررت قطـر دعمهـا      2007وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف عام          . السلطة الفلسطينية 

للحركة باألزمة اإلنسانية في القطاع نتيجة حرمان حماس من المساعدات المالية الدولية، وفي بداية عـام         
ماليين الـدوالرات فـي     ) حماس  ( إن قطر تعطي  : "لسطينية قال أحد مساعدي رئيس السلطة الف      2008

  ". الشهر يستخدم جزء كبير منها في شراء األسلحة
  الشيخ القرضاوي يدعم حماس 

ركزت المقالة على دعم الشيخ يوسف القرضاوي، رجل الدين البـارز، لحركـة المقاومـة اإلسـالمية                 
فـي حفـل االحتفـال      " مشعل"حركة حماس   فقد شارك الشيخ يوسف رئيس المكتب السياسي ل       ). حماس(

بنصر حركة حماس المقام في قطر، كما استخدم األول برنامجه بقناة الجزيرة لتدعيم الحركـة، ويـرى                 
 وجمعه لألموال لـصالح حمـاس،       – حسب الكاتبين    –كاتبا المقالة أن قطر تتسامح مع رؤيته المتشددة         
أعيش في قطر منـذ عـدة       : "ية نصر حماس منها قوله    وينقل الكاتبان بعض ما قاله القرضاوي في احتفال       

أن الشيخ القرضـاوي معـروف      "ويرى الكاتبان   ". سنوات، لكن الحكومة القطرية لم تتدخل في أنشطتي       
بالفتاوى التي تدعو المسلمين إلى قتل األمريكيين وبعض المدنيين في العراق، ويبـرر لحركـة حمـاس                 

  . ، هذا حسبما جاء في المقالة" ضد المدنيين اإلسرائيليين–نتحارية  التي تقول عنها المقالة اال–هجماتها 
" ائتالف الخيـر  " أسس الشيخ القرضاوي منظمة تسمى       2000وتشير المقالة إلى أنه في أكتوبر من عام         

وتنقل المقالة قوالً لالستخبارات الفلسطينية أن تلك المنظمة من أكبر          . والمعروفة أيضا بالتحالف الخيري   
 2002ولهذا حظرت إسرائيل فـي فبرايـر       . مات الداعمة لحركة حماس، فيما يتعلق بالدعم المادي       المنظ

اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية المنظمـة كيانًـا إرهابيـا          ) 2008(المنظمة، وفي نوفمبر الماضي     
ائتالف (المنظمة  إن حماس هي من أنشأت هذه       : "وفي هذا الصدد تقول وزارة الخزانة األمريكية      . عالميا
  ". ؛ لتسهيل نقل األموال إلى الحركة)الخير

  دوافع الدعم القطري 
يرجع الكاتبان الحيوية الدبلوماسية القطرية تجاه حركة حماس إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء شيخ              

ويريان أن هناك بعض الشك في التحول من التحالفات الحاليـة يعكـس الـرأي              . حمد بن جاسم بن جبر    
ويالحـظ عـدد مـن    . الشخصي لألمير ـ الشيخ خليفة ـ الذي ارتاح إلى الرئيس السوري بشار األسد  

المراقبين أن لدى األمير قناعة بضرورة مساندة قطر لحركة حماس والذي يـأتي تمـشيا مـع نزعتـه                   
كثيـرٍ، فـي    اإلسالمية المحافظة، ناهيك عن التوصل القطري إلى أن الواليات المتحدة ال يمكنها القيام ب             

وقت تسعى فيه إيران ألن تكون قوى إقليمية في المستقبل بمنطقة الخليج العربي؛ والذي يدفع قطر إلـى                  
  . تطوير عالقاتها مع طهران

ولهذا، تزعمت قطر محاولة الخروج على القيادة المصرية والسعودية للعالم العربي بعقـدها قمـة فـي                 
سرائيلي على الحركة في قطاع غزة، وحضر القمة ـ التـي   الدوحة لتدعيم حركة حماس بعد العدوان اإل

وفي القمة التي عقدت في . أخفقت في تحقيق النصاب القانوني ـ الرئيس اإليراني، محمود أحمدي نجاد 
الكويت حاول العاهل السعودي الملك عبد اهللا القيام بمصالحة بين مصر والمملكة العربية السعودية مـن                

إن العاهل السعودي في حاجة إلى إعادة       : هة أخرى، ولكن كاتبي المقالة يقوالن     جهة وسوريا وقطر من ج    
  .النظر في التزاماته السابقة للعمل من أجل السالم مع إسرائيل

  الخيارات األمريكية 
وعن الخيارات األمريكية نتيجة الدعم القطري لحركة حماس وقياداتها التي تعتبرها واشـنطن منظمـة               

 - حسب التنصيف األمريكي لإلدارة السابق       – القطري من دول محور الشر والممانعة        إرهابية والتقارب 
. إن أهمية قاعدة العديد الجوية الحيوية تُقلل من فرص مناورة واشـنطن           : ، سوريا وإيران، يقول الكاتبان    

بحرين ويريان أن هناك خيارات أخرى لهذه القاعدة حيث يستخدم سالح الجو األمريكي المدرجات في ال              
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ويريان أن احتياطات قطـر مـن الغـاز         . واإلمارات لكنهما يريان أنه ستكون هناك شروط الستخدامها       
الطبيعي شجعتها على الخروج عن الصف العربي تجاه طهران والجماعات اإلسالمية المتطرفة، حـسب              

  .المقالة
 مأمول، هو االتصال والحوار     ونظرا للطبيعة الشخصية للدبلوماسية القطرية، فإن الطريق لتشجيع لتغيير        

األمريكي المباشر مع الشيخ خليفة، ويرى كاتبا المقالة أنه مع وصول اإلدارة األمريكية الجديـدة بقيـادة                 
باراك أوباما هناك فرصة للتغلب على الخالفات التي تُعزى إلى اإلدارة األمريكية الراحلة، إدارة الرئيس               

ايا التي تفرض نفسها على البيت األبيض فإن إيجاد وقت لالهتمـام  بوش، لكنهما يريان أنه مع تعدد القض     
ولكنهما يريان أن الموقف القطري غير المرغوب فيه تجاه حركـة           . أمر صعب " بدولة خليجية صغيرة  "

ضمن أولويـات إدارة    " إمارة صغيرة في منطقة الشرق األوسط     "المقاومة حماس وميلها إلى إيران يجعل       
خلصان إلى أن التحدي يكمن في أن زيارة، وربما من جانـب المبعـوث األمريكـي                وي. أوباما المتعددة 

  .قد تغير من الموقف القطري" جورج ميتشل"للشرق األوسط 
  7/2/2009تقرير واشنطن 

  
  غزة وحقيقة المطلوب والمعروض .52

  فهمي هويدي
ء الغاطس في على كثرة ما كتب في موضوع غزة، أزعم أن القصة الحقيقية لم ترو بعد، وأن الجز

  .الموضوع أكبر بكثير مما ظهر على السطح
)1(  

ال أدعي أنني على إحاطة بكامل حقائق القصة، لكن ما توفر لدي من معلومات خالل األسبوع الماضي 
أقنعني بأن الكثير مما تداولته وسائل إعالمنا، بعضه يفتقد إلى الصواب والبعض اآلخر يفتقد إلى الدقة 

وقبل أن أعرض ما عندي في هذا الصدد، ثمة خلفية يتعين استدعاؤها، . قد إلى البراءةوالبعض الثالث يفت
ألنها تسلط الضوء على الحقيقة المغيبة، ذلك أنه من التبسيط الشديد والمخل لألمور القول بأن العدوان 

ا االدعاء على غزة جاء نتيجة إللغاء التهدئة، وإطالق بعض الصواريخ على القطاع، وهذ” اإلسرائيلي“
، ونجحت في دسها علينا، حتى أصبحت أحد محاور خطابنا ”إسرائيل“هو أحد األكاذيب التي روجتها 

  .اإلعالمي
وللعلم، فإن الذي فضح هذه األكذوبة وفندها هو الكاتب والباحث األمريكي اليهودي، هنري سيجمان، في 

/  يناير29عدد (” لندن ريفيو أوف بوكس “نشرتها له مجلة” أكاذيب إسرائيل“مقالة مهمة وكاشفة بعنوان 
هي التي نقضت التهدئة وليست حماس، عبر عن هذا ” إسرائيل“، وكانت خالصة مقالته أن )كانون الثاني

الموقف أيضا البروفيسور جون ميرزهايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو الذي كتب مقاله 
) كانون الثاني/  يناير26(“ ذا اميريكان كونسيرفاتيف  “ خسارة أخرى، في مجلة.. حرب أخرى“بعنوان 
  .”هدف إسرائيل الكبرى“إن سبب الحرب ليست صواريخ حماس، بل متابعة : قال فيها

في فلسطين عمرها مائة عام، إال أن النتائج المفاجئة النتخابات ” اإلسرائيلي“صحيح إن حرب المشروع 
ابة نقطة تحول في المسيرة، ذلك أن تصويت الجماهير  كانت بمث2006المجلس التشريعي في عام 

” إسرائيل“للمقاومة وحصول حركة حماس على أغلبية المجلس قلب الموازين وصدم الجميع، إذ أفاقت 
تماما كما أن جماعة السلطة في رام اهللا . على حقيقة أن مشروعها للتسوية السياسية أصبح في خطر

د الفلسطيني أصبح بدوره في خطر، وهو ما أحدث توافقا على أدركوا أن احتكارهم لصدارة المشه
اعتقال ” إسرائيل“ضرورة إلغاء نتيجة االنتخابات، والتخلص من حماس وما تمثله بكل السبل، فتولت 

أغلب ممثليها في المجلس التشريعي المنتخب، بمن فيهم رئيسه، وكان على أجهزة السلطة في غزة أن 
وبدأت المناكفات بمقاطعة الحكومة، ثم االشتراك في حكومة للوحدة الوطنية، تسقط الحكومة المنتخبة، 



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1341:         العدد       10/2/2009الثالثاء  :التاريخ

التي لم يتوقف أبومازن عن مقاطعتها من جانبه، في حين تولت األجهزة األمنية التابعة له على إثارة 
الفلتان األمني بهدف إفشال تجربتها، األمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى االستيالء على مقار تلك 

جهزة إلجهاض مخططاتها وإنهاء تمردها، وقد وثق الدور األمريكي في عملية االنقالب على الحكومة األ
نيسان / عدد أبريل(” فانيتي فير“وإفشالها الصحافي، ديفيد روز، في التقرير المثير الذي نشرته له مجلة 

إلى حصار القطاع، ” ائيلإسر“، وحين فشل االنقالب الداخلي الذي قادته األجهزة األمنية لجأت )2008
ولم ينجح التجويع في إثارة الفلسطينيين وانقالبهم على الحكومة، كما كان مرجواً، وإزاء فشل كل هذه 

ومن ثم كانت العملية . إلى السالح لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره” اإلسرائيليون“المحاوالت لجأ 
 للقضاء على المقاومة وإزالة آثار انتخابات 2008كانون األول /  ديسمبر27العسكرية التي بدأت في 

  .2006عام 
)2(  

كانون األول /  ديسمبر17معلوم أن الوساطة المصرية أسفرت عن تهدئة مدتها ستة أشهر، انتهت في 
الماضي، وخالل تلك الفترة أوقفت حركة حماس أي نشاط للمقاومة المسلحة ضد االحتالل، وفاء 

بشيء، سواء فيما خص فتح المعابر لتوفير احتياجات ” إسرائيل“ تلتزم بمقتضيات التهدئة، في حين لم
الناس المعيشية، أو في ما تعلق بوقف األعمال العسكرية، حيث واصلت عمليات التوغل والتصفية، التي 

هذا الكالم ليس من . كان آخرها قيامها في الرابع من نوفمبر بقتل ستة من عناصر حماس بالقطاع
السابق في القطاع، العميد شمويل زكاي، نشرته ” اإلسرائيلي“رد في سياق شهادة للقائد عندي، ولكنه و

كانون األول الماضي، وقد ذكر الرجل في شهادته أن /  ديسمبر22في عدد ” ها آرتس“صحيفة 
أساءت استخدام فترة التهدئة باستمرارها في حصار فلسطينيي القطاع، وكان يمكن أن تستمر ” إسرائيل“
  .هدئة إذا لم تصر على الحصار، ولم تواصل قمع الفلسطينيينالت

كانون األول، لم يجر أي اتصال مع قادة حماس /  ديسمبر17حين حل موعد انتهاء التهدئة في 
بخصوص ترتيبات المستقبل، وليس صحيحا أنهم وقتذاك نصحوا وحذروا من العواقب، كما ذكرت بعض 

ل المقاومة أن تحدد موقفا من المسألة، فعقد ممثلوها اجتماعات التصريحات السياسية، وكان على فصائ
في الحصار ” إسرائيل“في غزة ودمشق أعلنوا بعدها أن الفترة المتفق عليها انتهت، وإزاء استمرار 

  .وتصفية الناشطين، فإنهم أصبحوا في حل من التزاماتهم إزاءها
ن هاتفيين مع الدكتور محمود الزهار، القيادي في للدقة، فإن القاهرة أجرت قبل أسبوع من الحرب اتصالي

حماس، بخصوص تجديد التهدئة، فكان رده أن حماس وفصائل المقاومة األخرى في القطاع، ال 
إلى ” إسرائيل“يستطيعون القبول بالتجديد في ظل استمرار الحصار، ورغم تواتر األنباء عن اتجاه 

 أبلغ فيه 25/12قى اتصاال هاتفيا من القاهرة يوم الخميس الهجوم على القطاع، فإن الدكتور الزهار تل
/  يناير27إال أنها شنت هجومها المفاجئ والشرس في . ال تنوي القيام بعملياتها العسكرية” إسرائيل“بأن 

  .كانون الثاني أي بعد يومين اثنين فقط من الرسالة التي أبلغت إليهم
لية سوف تستغرق ثالثة أيام، وأن القصف المكثف، والمجنون المبدئي أن العم” اإلسرائيلي“كان التقدير 

أن االجتماع الطارئ لوزراء : ولوحظت آنذاك ثالثة أمور، األول. سوف يدفع المقاومة إلى التسليم
أن بعض رجال األمن الوقائي الهاربين : الثاني. الخارجية العرب تحدد بعد خمسة أيام من بدء الحرب

 متوقعين أن قيادات حماس سوف تهرب من القطاع، وأن الساحة ستكون مهيأة اتجهوا إلى رفح المصرية
أنه لم يجر أي اتصال مع قيادات المقاومة في الخارج، باستثناء اتصال هاتفي وحيد : الثالث. الستقبالهم

 أجراه عمرو موسى أمين الجامعة العربية، مع نائب رئيس حركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة، المقيم في
  .دمشق

 تلقت قيادة المكتب السياسي في حماس - كانون الثاني /  الخميس األول من يناير- في اليوم السادس 
اتصاالً هاتفياً من أحد مسؤولي المخابرات العامة في القاهرة، دعا خالله وفدا من الحركة لبحث الموقف 
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ين منذ رفضت الحركة في العاصمة المصرية، علماً بأن خطوط االتصال ظلت مقطوعة بين الطرف
تشرين الثاني الماضي، وحتى ال يفهم أن حماس متلهفة على وقف / حضور مؤتمر المصالحة في نوفمبر

في الوقت ذاته، بعد أسبوع من . كانون الثاني/  يناير4إطالق النار، فإنها أخرت إرسال الوفد إلى األحد 
ادة المكتب السياسي في دمشق لتحسس بدء الحرب، أجرى الفرنسيون والدنماركيون اتصاالت مع قي

  .احتماالت وقف إطالق النار
أن صمود المقاومة في غزة فاجأ الجميع، ولم يكن في : هذه االتصاالت كانت تعني أمرين، أولهما

  .تريد أن تنهي الحرب بفرض شروط التسليم على حماس” إسرائيل“أن : وثانيهما. الحسبان
كانت تشتد وتزداد عنفا أثناء وجود ممثلي حماس في ” اإلسرائيلية“ت المالحظ في هذا الصدد، أن الغارا

القاهرة، ولم تكن تلك الغارات سوى رسالة ضغط على المفاوضين لدفعهم للقبول بالتسليم، وهناك 
إيهود أولمرت أجل خطاب إعالن قرار وقف إطالق ” اإلسرائيلي“معلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء 

ارا منه لما يمكن أن تسفر عنه اجتماعات القاهرة التي رفضت فيها حماس ما نقل إليها النار مرتين، انتظ
  .”إسرائيلية“من إمالءات 

)3(  
  :هناك أسطورتان راجتا أثناء الحرب وبعدها هما

” إسرائيل“أرادت بها ” إسرائيلية“أن المعركة استهدفت التصدي للنفوذ اإليراني في المنطقة، وتلك شائعة 
. تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتصويرها بحسبانها أداة في يد إيران: ثالثة أهداف، األولأن تحقق 
استنفار العالم العربي الذي تتوجس بعض أنظمته من إيران، ومن ثم اإليحاء بأنها العدو الحقيقي : والثاني

تصفية الحسابات : لثالثا. ، وهو ما قالته صراحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني”إسرائيل“للعرب وليست 
إزاء إيران التي تعتبرها الدولة العبرية أكبر تحد لها، خصوصا في ظل استمرارها في ” اإلسرائيلية“

  .مشروعها النووي
المفارقة أن التلويح بأكذوبة التدخل األجنبي اإليراني تتم في الوقت الذي تمسك فيه الواليات المتحدة 

وهو ما اعترف به رسميا في اجتماع أنابوليس، ثم إن هذه المقولة ال . ياألمريكية بكامل الملف الفلسطين
تفرق بين الحليف والعميل، والذين يرددونها ال يعرفون أو يتجاهلون أن حماس رفضت االشتراك في 
مؤتمر الفصائل الذي دعت إليه طهران أثناء انعقاد اجتماع أنابوليس، مما عكر صفو العالقات بين 

/ الوقت، كما أنها رفضت المالحظات اإليرانية على اتفاق التهدئة الذي تم في شهر يونيوالطرفين لبعض 
حزيران الماضي، وهي المالحظات التي حملها مبعوث إيراني وصل إلى دمشق على طائرة خاصة 
آنذاك، وقيل له صراحة إن حماس حريصة على استمرار تحالفها مع إيران، لكنها أشد حرصا على 

ارها، وهناك حاالت أخرى مماثلة ال يتسع المجال لذكرها اآلن، لكن الغريب أن الذين استقالل قر
مع ” اإلسرائيليين”يتخوفون من مساندة إيران للمقاومة ال يبدون أي تحفظ على تحالف األمريكيين و

  .الطرف المقابل
ة بأن التحالف الحاكم في تتمثل في االعتقاد السائد في بعض األوساط السياسية العربي: األكذوبة الثانية

 باراك أو كاديما والعمل هو أفضل للعرب من الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، - اآلن ليفني ” إسرائيل“
ولهذا فإن هناك حرصا شديدا وتحركات مشهودة من جانب تلك األوساط السياسية العربية إلنجاح 

رف النظر عن جدوى تأثير هذه المحاوالت على التحالف القائم، وترجيح كفته في مواجهة الثاني وبص
، فإن الذين يتعلقون بوهم المراهنة على تحالف يسار الوسط الحاكم هناك، ينسون أن ”اإلسرائيلي“الناخب 

ضد العرب قادها ذلك التحالف الخبيث، باستثناء ما جرى في عام ” إسرائيل“كل الحروب التي شنتها 
  .آنذاك حملة اجتياح بيروت حينما قاد شارون الليكودي 1982

)4(  
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التي عقدت أثناء الحرب وبمناسبتها في قطر والكويت ” القمم“ربما الحظت أنني لم أتحدث عن دور 
وشرم الشيخ والرياض، وحتى في ذلك أنها لم تغير شيئا في السياسات، رغم أنها أسهمت في ترطيب 

نها كرست االنقسام العربي، وبالتالي فإنها عمقت األجواء وأذابت الجليد بين الرؤساء المختلفين، بمعنى أ
ولم يحن الوقت بعد للخوض في تفاصيل ما جرى في . من االنقسام الفلسطيني وسمحت باستمراره

  .اجتماعات تلك القمم وكواليسها
بالحرب، تحاول اآلن ” إسرائيل“ما يهمنا في المسلسل الذي نحن بصدده أن األهداف التي لم تحققها 

عن طريق الضغط واإلمالءات السياسية، حيث يظل إخضاع حماس وإلغاء نتائج انتخابات عام بلوغها 
ومن لف لفها التراجع عنه، بالتالي فالمعروض اآلن تحديدا هو العودة إلى ” إسرائيل“ هدفا ال تريد 2006

ة وتطلق يد كانون األول، الذي يستدعي التهدئة التي تكبل المقاوم/  ديسمبر27الوضع الذي ساد قبل 
مع اإلبقاء على صورة محسنة للحصار، وتعليق كل شيء بعد ذلك، خصوصا اإلعمار ورفع ” إسرائيل“

األنقاض وإخراج ما تحتها من جثث، حتى توافق حماس على الخضوع وتقبل بكل ما رفضته في 
  .السابق، رغم كل ما سال من دماء وأبيد من بشر ودمر من عمران

بل أن تتلقى القاهرة رد حماس على ما هو معروض عليها، وأيضا قبل أن تجرى وألن هذا الكالم كتب ق
، فإن الحديث عن سيناريو المستقبل يصبح مبكراً، ويغدو الترقب واالنتظار ”اإلسرائيلية“االنتخابات 

  .فضيلة مستحبة
  10/2/2009الخليج، 

  
  أعان اهللا هذا الشرق على حكامه .53

  محمد صالح المسفر. د
منا العربي ضجة كبيرة بين الحق والباطل، وانقسم والة األمر فينا ففريق سلك طريق الحق يوجد في عال

والحق عندي في . ونميز الحق من الباطل في هذه الحالة في الشأن الفلسطيني.وآخر اتبع طريق الباطل
دوان هذا السياق هو نصرة إخواننا وأهلنا في غزة التي تتعرض ألبشع أنواع اإلرهاب المسلح والع

  .العسكري الصهيوني
فريق من والة أمرنا بوعي أو بدون وعي اصطف إلى جانب العدو الصهيوني في حربه ضد أهلنا في 
فلسطين،قد ال يكون هذا االصطفاف بحمل السالح وإعالن الحرب على أهل غزة،وإنما اتخذ ذلك 

، فاإلصرار على إبقاء االصطفاف أصنافا أخرى ال تقل خطرا وألما ألهل غزة من استخدام السالح
المعابر المؤدية إلى قطاع غزة كمعبر رفح مثال مغلقا في وجه اإلمدادات والتموين وحركة سكان القطاع 
خروجا من وإلى غزة يعتبر إعالن حرب على قطاع غزة، وحرب التجويع من أخطر الحروب ألنه 

  .يشكل موتا بطيئا لإلنسان
 أن نرى إسرائيل تتزود بكل أسلحة الدمار الشامل في الوقت الذي من أكثر األمور ألما علينا نحن الشعب

تتآمر بعض الدول العربية وأوالها مصر مع المجموعة األوروبية واألمريكية وإسرائيل بمنع تزويد أهلنا 
في قطاع غزة وفلسطين عامة بسالح للدفاع عن النفس وردع المعتدي على أعراضهم وممتلكاتهم 

االتفاق الذي وقع بين كونداليسا رايس قبل أفول إدارة بوش بيومين ووزيرة يقول نص .ومقدساتهم
ستعمل أمريكا مع شركائها اإلقليميين وحلف األطلسي على مواجهة خطر : "خارجية إسرائيل ليفني

تهريب السالح ونقله وشحنه لحماس والمنظمات الفلسطينية األخرى في غزة بما في ذلك البحر المتوسط 
هناك أمر آخر يثير االشمئزاز وهو تطاول رهط سلطة رام " والبحر األحمر وشرق إفريقياوخليج عدن 
في نفس الوقت يعلن كتاب )" ،،،(إن حركة حماس هي حركة إرهابية ظالمية انقالبية "اهللا العباسية 

اير  فبر3لقد كتب الصحفي اإلسرائيلي عكيفار الدار مقاال في صحيفة هآرتس في .إسرائيليون عكس ذلك
أن حماس ليست تنظيما إرهابيا، وإنما حركة جماهيرية فازت في االنتخابات التي جرت بموافقة األسرة "
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" إسرائيل بيتنا"إذا جاز أن نقبل في حكومة االئتالف اإلسرائيلية حزب : "ويقول" الدولية وحكومة إسرائيل
  .المتطرف فبإمكان حماس أن تفعل نفس الشئ

)2(  
على امتداد " المارينز"وراح كتاب "انقالب"العباسية في رام اهللا من ترديد كلمة لم يمل رهط السلطة 

الوطن العربي يرددون ذات الكلمة، ومن حقنا أن نسال، أال يعني االنقالب على أي نظام حكم إلغاء أو 
قلب تعليق الدستور المعمول به، وحل الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، والقبض على أركان الحكومة المن

والحق أن االنقالب الحقيقي قد تم في رام اهللا .كل هذا لم يحدث في حالة غزة.عليها وتقديمهم للمحاكمة
على السلطة الشرعية المنتخبة وذلك بتشكيل حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، كما أن الرئيس 

  .اسع من يناير هذا العاممحمود عباس بقي في مركزه كرئيس إلى أن انتهت واليته دستوريا في الت
نسأل السلطة الحاكمة في القاهرة، لو تمرد ضباط وجنود األمن المصري على تنفيذ أوامر رئيس 
الوزراء أو وزير الداخلية، وتم اكتشاف ارتباط هذه القوى المتمردة بقوى أمنية خارجية، ماذا سيكون 

يتم القبض عليهم ومطاردة الفارين قرار الحكومة المصرية من ذلك التمرد؟ حتما وبال مقدمات س
  .فهل يسمى ذلك انقالبا أم تطهيرا ألجهزة األمن.منهم،وذلك ماحدث في غزة

)3(  
يا عرب، القيادة المصرية تلعب بمصير الشعب الفلسطيني، إنها وسيط غير نزيه، تقول أوثق التقارير أن 

فع الحصار أكثر بكثير من المطالب المطالب المصرية من حماس لوقف إطالق النار وتطبيق التهدئة ور
اإلسرائيلية، وأن معظم تلك المطالب لم تكن من الفريق اإلسرائيلي المفاوض،لقد فوجيء الوسيط التركي 
بما عرضه عليهم فريق حماس المفاوض للمطالب اإلسرائيلية عبر الوسيط المصري، علما بأن األتراك 

إثباتا . م إلى تل أبيب، وفوجيء الجميع بالفرق الكبيرقدموا مطالب إسرائيل إلى حماس بعد زيارة له
إن المخابرات المصرية بوصفها "لذلك، يقول الكاتب اإلسرائيلي فيشمان في صحيفة يديعوت أحرونوت 

الوسيط يقدمون لممثلي حماس شروطا متصلبة تدعوهم إلى االستسالم دون قيد أو شرط، وهذه الشروط 
ى اتفاق مع حماس، ويذكر أن المفاوض المصري يهدف من هذه هي التي أصبحت تعطل التوصل إل

الضغوط على حماس باسم إسرائيل إلى إجبار حماس على القبول بعودة أبو مازن المنتهية وال يته إلى 
غزة والتمديد له كرئيس للسلطة، وهذا يهدف إلى إلغاء دور حماس في غزة، وهذا لم يعد مطلبا 

المسألة اآلن ليست فيما إذا كانت حماس مستعدة للوفاء : "رائيلي مقالته بالقولإسرائيليا،وينهي الكاتب اإلس
  ".بمطالب إسرائيل وإنما إذا كانت مستعدة لقبول المطالب المصرية األكثر تشددا

حركة حسني مبارك في أوربا نذير شؤم على أمتنا العربية وعلى الفلسطينيين فاحذروا يا :آخر القول 
  .عرب قادم األيام

 10/2/2009الشرق، قطر، 
  

  انتخابات اسرائيلية دون أوهام فلسطينية .54
  هاني المصري

منذ توقيع اتفاق اوسلو وحتى اآلن، كانت الرهانات الفلسطينية كبيرة واحيانا كبيرة جدا على كل انتخابات                
  . الحرباسرائيلية كبيرة، فقد كان هناك معسكران في اسرائيل واحد اسمه معسكر السالم والثاني معسكر

اليوم تجري االنتخابات االسرائيلية الثامنة عشرة، وهي أقل انتخابات تستأثر باهتمام الفلسطينيين، وذلـك              
أوال ألن التوقعات في أن تحمل شيئاً جيدا بالنسبة للفلسطينيين منخفضة جدا، إن لم أقل معدومة، وثانيـا                  

زة، والذي شنته حكومة يترأسها ويشارك بهـا،        ألنها تأتي بعد العدوان االسرائيلي الهمجي األخير على غ        
حزبا كاديما والعمل، المفترض أن فوزهما يشكل االحتمال األقل سـوءا الـذي يمكـن أن تخـرج بـه                    

  .فاسرائيل اآلن أصبحت أكثر من أي وقت مضى، معسكرا واحدا، هو معسكر الحرب. االنتخابات
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ى نتـائج االنتخابـات االسـرائيلية إال أن القيـادة           وإذا كان الفلسطينيون بشكل عام ال يعلقون اآلمال عل        
الفلسطينية تخشى كثيرا، كما تدل تصريحات الدكتور صائب عريقات وغيره من القيادات الفلسطينية، من              
أن تتحقق االستطالعات االسرائيلية التي ترجح فوز اليمين واليمين األكثر تطرفا في هذه االنتخابات، وما               

ربة قوية، وربما تكون قاضية لما يسمى عملية السالم، هذه العملية التـي دارت              يعنيه ذلك من توجيه ض    
حول نفسها، خالل األعوام الماضية، دون أن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة االسرائيلية، فهو غير               
ملتزم بإقامة دولة فلسطينية، ويرفض حق العودة واالنسحاب من القدس والغور ومـن حـدود الجـدار                 

واسـقاط حكمهـا،   " حماس"الستيطان، ويريد استكمال حرب غزة الناجحة ــ كما يزعم ــ لتحطيم    وا
  .وسيعطي األولوية لما يسميه السالم االقتصادي واألمن

السبب الكامن وراء مخاوف القيادة الفلسطينية أن فوز نتنياهو سيعيد المفاوضات الى نقطة الصفر، وهي               
ت شوطا طويال يجب استكماله، ويمكن استكماله إذا فازت تسيبي ليفنـي     تعتقد واهمة أن المفاوضات قطع    

زعيمة كاديما برئاسة الحكومة القادمة فعندها يمكن مواصلة المفاوضات من النقطة التي وصلت إليهـا،               
خصوصا في ظل وجود إدارة اميركية برئاسة باراك اوباما، تتبنى سياسة التغيير، وأعطت منـذ تـسلم                 

  .إشارات إيجابية على أنها ستعطي قضية الشرق األوسط األولوية رغم انشغاالتها الكثيرةاوباما الحكم 
إن القيادة الفلسطينية تنسى أن ما طرحته حكومة ايهود اولمرت أقل بكثير مما يمكن أن تقبله وان يقبلـه                   

االدارة األميركية  حتى أكثر الفلسطينيين اعتداال، وأن ليفني لم تكن متحمسة لما يعرضه اولمرت، كما ان               
كما تدل الخطوط العامة لسياستها اآلخذة في التبلور، ستطرح تغييرا في األسلوب دون أن تقترب وتغامر                
بإحداث تغيير في الجوهر خصوصا إذا فاز اليمين االسرائيلي بزعامة نتنيـاهو، وإذا اسـتمر االنقـسام                 

درك أن تحقيق أي اختراق فـي المفاوضـات         السياسي والجغرافي الفلسطيني، فإن إدارة باراك اوباما ت       
بحاجة الى تغيير السياسة األميركية التي انحازت بشكل مطلق السرائيل، وامتنعت عـن الـصدام مـع                 

وهي لن تقوم بهذا التغيير وتعـرض نفـسها لـضغوط           . السياسة االسرائيلية إال نادرا وفي مسائل ثانوية      
  .وهذا غير متوفر حاليا على األقل. نجاحاللوبي الصهيوني إال إذا وجدت فرصة كبيرة لل

إن السالم حتى يتحقق بحاجة الى ضغط أميركي قوي على اسرائيل، وهذا لن يحدث إال عنـدما يكـون                   
إرادة فلسطينية موحـدة    : هناك أوال وأساسا إرادة أميركية جادة نحو السالم، وثانيا إرادة اسرائيلية، وثالثا           

راطيا مسلحا بأدوات ضغط تجعله قابال للتحقيق، برنامجا يحفظ الحقـوق           تتبنى برنامجا وطنيا واقعيا ديمق    
واألهداف الفلسطينية ويؤمن بالسالم ويحوز ثقة الشعب الفلـسطيني، وال يـسعى لاللتـزام بالـشروط                
االسرائيلية التي أصبحت شروطا للجنة الرباعية الدولية، وال ينسجم مع ما يتردد حاليـا، علـى لـسان                  

طينية، أن الحكومة الفلسطينية الموحدة القادمة يجب أن تكون قادرة على فك الحصار، أو ال               القيادات الفلس 
. تجلب الحصار، في إشارة ضمنية الى أنها يجب أن تلتزم بالشروط المذكورة سيئة الـصيت والـسمعة                
ن فالحكومة يجب أن تكون ذات مصداقية فلسطينية أوال، وبعد ذلك تسعى لفك الحصار، والظـروف اآل               

تغيرت، وتسمح بأن تكون الحكومة الفلسطينية القادمة الملتزمة ببرنامج وطني فلسطيني قادرة على فـك               
  .الحصار

إن االستفادة من التجارب السابقة مع اسرائيل تفرض أخذ العبر والدروس التي تبدأ بمعرفة أن اسـرائيل                 
ر الوضع الراهن، إحياء الخيار األردني      استمرا: غير جاهزة للسالم، وأن البدائل االسرائيلية المفضلة هي       

ال " دولتـان "فلسطينية أو   " دولة"والوصاية المصرية، العودة للخطوات االسرائيلية أحادية الجانب، إقامة         
وفي كل البدائل االسرائيلية تحتفظ اسرائيل بما تريده من أراض          . تمتلكان من مقومات الدول سوى االسم     

لكتل االستيطانية وحدود الجدار، وتواصل سياسة التهجير وتصفي قـضية          فلسطينية بما في ذلك القدس وا     
  .الالجئين

إذا فاز اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل فسيعودان لتفضيل خيار استمرار الوضع الـراهن، وربمـا         
وربما يسعى نتنياهو لتـشكيل حكومـة وحـدة         . يدفع األمور باتجاه الخيار األردني والوصاية المصرية      
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وإذا فازت ليفني وشكلت    . ية، او حكومة يشارك بها حزب العمل حتى يسهل تسويقها أميركيا ودوليا           وطن
ال تمتلكان من مقومات الدول سوى االسم،       " دولتين"فلسطينية أو   " دولة"حكومة وسط يمين ستفضل إقامة      

  .أو العودة للخطوات االسرائيلية أحادية الجانب
را من يفوز في االنتخابات االسرائيلية ما دامت الفروقات بين األحـزاب            تأسيسا على ما تقدم، ال يهم كثي      

االسرائيلية المرشحة للفوز غير جوهرية وال حاسمة، فلم يعد هناك معسكر للسالم فـي اسـرائيل، ألن                 
على الفلسطينيين، وهذا أدى الى انحياز االسرائيليين اكثـر         " السالم االسرائيلي "اسرائيل لم تستطع فرض     

. ر نحو اليمين واليمين األكثر تطرفا، والدليل ان الحرب األخيرة حازت على اجماع فـي اسـرائيل                وأكث
كانـت  " حمـاس "فـ. حتى حزب ميرتس اليساري أيد الحرب رغم ان اسرائيل كانت تستطيع أن تتجنبها            

، ضـد   تطالب بتمديد التهدئة مع رفع الحصار، وألن ما يمكن أن يتحقق بعد الحرب الهمجية العنـصرية               
غزة، من تهدئة ورفع الحصار، كان يمكن تحقيقه قبلها، بدون مجازر رهيبة وتدمير واسـع واستـشهاد                 

  .وجرح آالف الفلسطينيين معظمهم من األطفال والنساء وكبار السن
على القيادة الفلسطينية أن تكف عن السير وراء أوهام تحقيق السالم اعتمادا على المفاوضـات الثنائيـة                 

ية واضحة وملزمة، وبدون دور دولي فعال وال ضمانات دولية، وبدون سقف زمني وآليـة               بدون مرجع 
تطبيق ملزمة، ودون، وهذا هو األهم، أن تلتزم المفاوضات بتطبيق القـانون الـدولي وقـرارت األمـم         

  .المتحدة
عـن  وحتى يتحقق ذلك يجب طرح برنامج وطني قادر على توحيد الفلسطينيين، برنامج كفاحي، والكف               

الحديث عن شروط اللجنة الرباعية، وعن االلتزام باالتفاقات التي عقدتها المنظمـة مـع اسـرائيل، ألن                 
  .اسرائيل لم تعد تلتزم بهذه االتفاقات، وال معنى على االطالق أن يلتزم بها الفلسطينيون من جانب واحد

وفير األمن لالحتالل أوال، وهذا ال      إن االلتزام باالتفاقات وشروط اللجنة الرباعية من جانب واحد يعني ت          
يقود لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وال يقود لتحقيق السالم، وإنما يساعد اسرائيل، عن قصد                

  .أو بدون قصد، على تحقيق أحد البدائل المفضلة لها
س علـى حـدود     إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القد      : هناك بدائل مفضلة لفلسطين وهي أوال     

قيام دولة واحدة على كل فلسطين، ديمقراطية أو        : ، وثانيا 194، وحل مشكلة الالجئين وفقا لقرار       1967
تفعيل وتطوير المنظمة وإعادة تشكيلها بحيث تضم الجميع، وإعـادة النظـر فـي              : ثنائية القومية، وثالثا  

طلب الحماية  : والبرنامج الوطني، ورابعا  السلطة وجعلها مرحلة انتقالية وأداة في خدمة المصلحة الوطنية          
  . وتحقيق وصاية دولية مؤقتة1967الدولية للشعب الفلسطيني في األرض المحتلة عام 

يمكن االستعداد لهذه الخيارات والبدائل، التي تفترض إعادة االعتبار للمقاومة المثمـرة، حتـى تعـرف                
بح، عندها ستـصبح اسـرائيل جـاهزة للـسالم          اسرائيل أنها ستخسر من استمرار احتاللها أكثر مما تر        

  !!المتوازن
  10/2/2009. األيام، فلسطين
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  :كاريكاتير .55
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