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  في الصدارة وحكومة ائتالف أقرب إلى الواقع" كديما: "النتخابات الكنيستالنتائج األولية  .1
أظهرت النتائج األولية بعد إقفال صناديق االقتراع في اإلنتخابات التشريعية في :  أسعد تلحمي- الناصرة 

ي ليفني بأكبر عدد من المقاعد وحصوله بزعامة وزيرة الخارجية تسيب" كديما"اسرائيل أمس، فوز حزب 
بزعامة بنيامين " ليكود" في الكنيست، بينما حصل حزب 120 مقعدا من أصل 30 و 29على ما بين 

اليميني المتطرف بزعامة افيغدور " اسرائيل بيتنا" مقعدا، ونال حزب 28 و 27نتانياهو على ما بين 
بزعامة ايهود باراك بحصوله " العمل"ة الرابعة حزب  مقعدا، وجاء في المرتب15 و 14ليبرمان ما بين 

  . مقعدا13ًعلى 
ثالثة ) متطرف(خمسة مقاعد واالتحاد القومي " يهدوت هاتوراه" مقاعد، و9ونال حزب شاس الديني 

اربعة ) عرب" (الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة" مقاعد و4 و 3ما بين " البيت اليهودي"مقاعد و
من " القائمة العربية الموحدة"ما بين مقعدين وثالثة مقاعد و" جمع الوطني الديموقراطيالت"مقاعد، و

  .مقعدين الى اربعة مقاعد
وال تزال هناك .  مقعدا للوسط واليسار56 مقعدا مقابل 64وتظهر هذه النتائج حصول اليمين على غالبية 

. ي سيشكل الحكومة لم تحسم بعد الف جندي لم تفرز بعد، ما يعني ان هوية الطرف الذ150اصوات 
 بحكومة ثالثية أو رباعية الرأس 18وكانت استطالعات الرأي توقعت ان تأتي انتخابات الكنيست الـ 

  .تكون عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرة الن همها الوحيد البقاء سيكون في السلطة
لتصويت بسبب المباالة الناخبين وخالفاً لمخاوف أقطاب األحزاب اإلسرائيلية المختلفة من تدني نسبة ا

وتردي حال الطقس، فإن األرقام التي نشرتها لجنة االنتخابات المركزية خالل ساعات يوم أمس حول 
 في المئة، وهي 70نسب التصويت رجحت أن تصل النسبة مع إغالق صناديق االقتراع إلى حوالى 

 2006برلمانية في الدولة العبرية العام أعلى من النسبة األدنى التي سجلت في تاريخ االنتخابات ال
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لكن هذه النسبة لم تتحقق في البلدات العربية التي تشهد منذ سنوات تقلص عدد ).  في المئة63.5(
 في المئة وما دون بتعريض التمثيل 50وينذر تدني النسبة إلى . الناخبين، قياساً الى البلدات اليهودية
)  في المئة2(طر، خصوصاً القوائم المتأرجحة على خط نسبة الحسم العربي في الكنيست الجديدة إلى الخ

  .التي قد تحتاج إلى نحو سبعين ألف صوت
على الريادة، رغم أن الفوز بعدد " كديما"و" ليكود"وشهدت االنتخابات سباقاً محموماً ومتقارباً بين حزبي 

وتوقع مراقبون أن ال . ة الجديدةأكبر من المقاعد ال يضمن تكليف زعيم الحزب الفائز تشكيل الحكوم
وثمة ". المغلفات المزدوجة"تتضح الصورة النهائية قبل ظهر غد الخميس مع فرز أصوات الجنود و

اليميني المتطرف من أصوات الجنود، وفي هذه الحال قد يتعزز " إسرائيل بيتنا"توقعات بأن يستفيد حزب 
  .تمثيله على حساب أحزاب أخرى

ن يكون هناك مفر أمام من سيكلَف تشكيل الحكومة من إقامة ائتالف بين أحزاب وكتب معلقون أنه ل
، إذا أراد حقاً أن تعمر حكومته، ال أن ترضخ البتزازات األحزاب القطاعية "العمل"و" ليكود"و" كديما"

مسخ من أربعة "أن تأتي االنتخابات بحكومة " معاريف"وتوقع المعلق الحزبي في صحيفة . والصغيرة
وأشار . تزيد الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل تعقيداً وتسرع االنتخابات البرلمانية المقبلة" وسرؤ

المعلق إلى ان الحملة االنتخابية أكدت نهاية األيديولوجيا في السياسة اإلسرائيلية، الفتاً إلى حقيقة أن كالً 
  .إلى أقصى التطرفيضم في صفوفه نواباً من أقصى االعتدال " ليكود"و" كديما"من 

بنيامين " ليكود"وسيكون لنتيجة االنتخابات تأثير حاسم على عملية السالم، خصوصا في حال تولي زعيم 
بزعامة افيغدور ليبرمان الى المركز الثالث " اسرائيل بيتنا"نتانياهو رئاسة الوزراء وصعود حزب 

ؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى ان وكالهما ال ي. ليصبح طرفا محتمال مؤثرا في االئتالف المقبل
  .الثاني ركز حملته على العداء للعرب داخل اسرائيل والتهديد بحرمانهم من حقوق المواطنة

  11/2/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"قريع يشكك في فرص حل سياسي قريب مع  .2
الرئاسة الفلسطينية  أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  11/2/2009الشرق األوسط، نشرت 
على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إنها لن تتعامل مع أي حكومة إسرائيلية، ما لم تكن قالت 

ملتزمة بعملية السالم بالكامل وبحل الدولتين وبخطة خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية، ووقف 
لدائم والتاريخي هو أن السلطة ستتعامل مع أي االستيطان، ثم عاد أبو ردينة وقال إن الموقف الفلسطيني ا

رئيس وزراء إسرائيلي يلتزم بعملية السالم، لكن هذه المرة ال بد من أن يكون هنالك وقف لالستيطان 
 .قبل االنطالق في مفاوضات حقيقية وجدية الن االستيطان هو المؤشر على جدية الحكومة اإلسرائيلية

فاوض أحمد قريع أن السلطة ستتعامل مع أي حكومة إسرائيلية قادمة، أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المو
وأوضح،  ."لكن هناك ممارسات يجب أن تتوقف ودون توقفها فإن الوضع سيكون صعبا"لكنه أضاف 

ال يرى في المدى المرئي اي حل، جراء استمرار الممارسات اإلسرائيلية من قتل وتدمير، " انه قريع
إن تجربتنا "وقال أبو عالء، خالل اجتماع لفتح، في رام اهللا،  ."مارسات أخرىواستيطان، واعتقال، وم

إن تغيير القائمين على "، وتابع "، أثبتت أنهم كلما قطعوا عهدا نقضوه1990مع اإلسرائيليين منذ عام 
أن هناك ظاهرة خطيرة في "، مشيرا إلى "الحكومة يؤثر وااليدولوجيا تؤثر وبرامج الحكومات تؤثر

وبحسب أبو عالء فإن السلطة تتبنى مشروع الحل والسالم  ."رائيل تتمثل في االندفاع باتجاه اليمينإس
العادل القائم على الثوابت، وهي تواجه السياسة اإلسرائيلية لفرض الحل األحادي الجانب الهادف لعزل 

  .منع عودة الالجئينغزة وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات، وعزل القدس وملئها بالمستوطنات، و
 رئيس الوفد الفلسطيني  أن أسعد تلحمي،الناصرة نقالً عن مراسلها في 11/2/2009الحياة، وأضافت 

. "ان هناك ظاهرة خطيرة في اسرائيل تتمثل في االندفاع باتجاه اليمين"المفاوض صائب عريقات اعتبر 
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ات االسرائيلية من قتل وتدمير ال ارى في المدى المنظور حالً جراء استمرار الممارس"واضاف 
  ."واستيطان واعتقال والكثير غيرها

  
  بحر يطلب االتحاد البرلماني اإلسالمي قبول عضوية المجلس التشريعي: مصادر فلسطينية .3

 ،قالت مصادر برلمانية ودبلوماسية فلسطينية إن أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي: )ا.ب.د(
ث مذكرة الى االتحاد البرلماني للدول اإلسالمية ومقره في طهران، والمنبثق رئيس التشريعي باإلنابة، بع

  .عن منظمة المؤتمر اإلسالمي يطلب قبول عضوية المجلس التشريعي
المشكلة تتمثل بأن المجلس الوطني الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل "وأوضحت المصادر أن 

 بينما المجلس التشريعي أقيم بموجب اتفاق أوسلو ويقتصر والخارج، وهو الجامع بين الداخل والشتات،
 . "تمثيله على فلسطينيي الداخل

  11/2/2009الخليج، 
  

  فياض يشيد بدور وإنجازات األجهزة األمنية في فرض النظام العام وحفظ القانون .4
ألجهزة األمنية سالم فياض باإلنجازات التي حققها األمن الوطني، وكافة ا. أشاد رئيس الوزراء د: القدس

األخرى، ودورها في فرض النظام العام وحفظ القانون، وتمكنها من وضع حد لحالة الفوضى، مشدداً 
على ضرورة البناء على ما تم انجازه، ومواصلة العمل بما يحقق أفضل حالة من االستقرار والشعور 

حفاظ عليه من العبث، وأكد باألمن لدى كافة المواطنين، وبما يمكن من حماية المشروع الوطني وال
جاء ذلك أثناء  .رئيس الوزراء أن المرحلة التي سادت فيها أشكال من الفوضى ال يمكن السماح بعودتها

اجتماع رئيس الوزراء بقادة المناطق والشعب والمديريات التابعة لألمن الوطني بحضور اللواء دياب 
  .ي في رام اهللالعلي قائد القوات في مقر قيادة قوات األمن الوطن

 11/2/2009. األيام، فلسطين
  

  دويك يطالب عباس بإغالق أبواب السجون الفلسطينية بيديه .5
 عزيز دويك، عن بالغ حزنه وأسفه الستشهاد الشاب .أعرب رئيس المجلس التشريعي، األسير د :غزة

وأشاد دويك في  .محمد الحاج، أحد كوادر حركة حماس في سجون األجهزة األمنية الفلسطينية في جنين
نسخة عنها،  بوطنية عائلة آل " فلسطين"اإلسرائيلي، أمس، ووصل لـ" مجدو"رسالة له سربت من سجن 

نترحم على شهيدنا الذي قضى ظلما وعدوانا، وأتقدم باسمي وباسم جميع النواب األسرى، : "الحاج، وقال
الشهيد وذويه وجميع آل الحاج الكرام من داخل سجون االحتالل بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة 
وعبر دويك عن خشيته من خطورة ". المعروفين بوطنيتهم وصدق انتمائهم لفلسطين وطنا وشعبا وقضية

لقد كشفت جريمة إعدام الشاب محمد الحاج المستور، " :األوضاع التي آل إليها الوضع الفلسطيني قائالً
 في الضفة الغربية دون أن يقدروا على البوح بما فيه من وأظهرت الكثير مما يهمس به أهلنا وأحبتنا

تفاصيل، لكن عزاءنا وما نسأل اهللا أن يكرمنا به هو الدعاء بأن يكون محمد آخر شهيد فلسطيني يقضي 
  ".إلى السماء بيد فلسطينية، وأن تغلق دماؤه الزكية وروحه الطاهرة باب الفتنة التي يعاني منها شعبنا

والعودة فورا ألرض "، بقطع رحالته الخارجية "المنتهية واليته"يس محمود عباس وطالب دويك الرئ
  ".الوطن وإغالق أبواب السجون بيديه

  11/2/2009صحيفة فلسطين، 
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  "ثمرة خبيثة للتنسيق األمني"مالحقة أجهزة أمن الضفة للمجاهدين وتصفيتهم : الغول .6
 والمحررين أن مالحقة أجهزة أمن الضفة الغربية ون األسرىؤأكد المستشار محمد الغول وزير ش :غزة

، والتعاون مع الجنرال "ثمرة خبيثة للتنسيق األمني"للمجاهدين والمقاومين وتصفيتهم واختطفاهم هو 
إن ما يجري في الضفة :" نسخة عنه" فلسطين"وقال الغول في تصريح تلقت ". كيث دايتون"األمريكي 

أبناء حماس والجهاد والشرفاء من كتائب األقصى الذين رفضوا أن الغربية من ممارسات إجرامية بحق 
لالحتالل ينفذون سياسته، لهو غريب عن عادات وأخالق شعبنا، وهو تنفيذ لمخططات  يكونوا أذناباً

  ". إسرائيلية في المنطقة يتم تنفيذها بأيد فلسطينية- أمريكة
ت األمن الوقائي في جنين تزيد من الهوة وأوضح الغول أن جريمة قتل الشاب محمد الحاج في معتقال

 .التي كانت تتشدق وتنادي بالحوار، وإعادة اللحمة الفلسطينية" األبواق"وتعزز االنقسام، وتكذب كل 
كيف يمكن أن تتحقق الوحدة في ظل اختطاف المئات من أبناء حماس في " :وتساءل الغول في بيانه

للحوار واألجهزة األمنية ترتكب المحرمات بحق قادة سجون سلطة رام اهللا؟ وكيف يعقل أن نجلس 
وكوادر وعناصر حماس؟ بل إن االعتقاالت والتهديدات طالت النساء واألطفال وطالت بيوت النواب 

  ". المختطفين في سجون االحتالل
 بوقف كافة حمالت االختطاف والتضييق بحق أبناء حركة حماس وإطالق سراح كافة الغولوطالب 
معسكرات الموت التي تمارس فيها أجهزة "ن من السجون، مشدداً على ضرورة إغالق كل المختطفي

  ".عباس التعذيب ضد عناصر حماس، لكي نستطيع أن نبدأ الحوار على أسس سليمة ونوايا صادقة
  11/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
 الحاجمحمد شكل لجنة خاصة للتحقيق بوفاة تُمجموعة العمل البرلمانية  .7

شكلت مجموعة العمل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني لجنة خاصة، لالطالع على : رام اهللا
وقال بسام الصالحي، عضو اللجنة األمين . ]في سجون السلطة في الضفة[مالبسات وفاة محمد الحاج

هناك، إن اللجنة ستذهب إلى جنين وستستمع إلى رأي السلطة "، "الشرق األوسط"العام لحزب الشعب لـ 
وأوضح . "وإلى عائلة الحاج، وستتلقى تقارير طبية وتطلع عليها، ثم تقرر ما هي الخطوة التالية

  .الصالحي أن اللجنة ستطلع الرأي العام على النتائج التي ستتوصل إليها
 11/2/2009الشرق األوسط، 

  
   من أنصار حماس12األجهزة األمنية تعتقل  .8

طة، أمس، اثني عشر مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت أجهزة أمن السل :رام اهللا
منهم أسرى محررون من سجون االحتالل، في إطار حملة االعتقاالت السياسية ضد نشطاء وعناصر 

  .حركة حماس
  11/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   للشرطة الفلسطينية في غزة العميد الجراح قائداً قبل استشهادهعينصيام  .9

كشف الرائد إسالم شهوان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أن الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية : ةغز
قائما بأعمال مدير الشرطة الفلسطينية خلفا للواء توفيق جبر بعد ساعات ) أبو عبيدة الجراح(كلف العميد 

 سعى العميد الجراح وبين شهوان أن الرسالة التي .على استشهاده منذ بداية الحرب على قطاع غزة
لتحقيقها منذ توليه، إلى حماية الجبهة الداخلية بكل ما لدى الشرطة الفلسطينية من إمكانات، وعدم ترك 

وبين أن العميد الجراح شدد على . المجال ألي شخص باالعتداء على القانون وحماية كل المؤسسات
أخذ القانون باليد أو االعتداء على ضرورة عدم السماح ألي شخص باالعتداء على أي شخص من خالل 
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أي مؤسسات، إضافة إلى ذلك حماية أبناء الشرطة الفلسطينية، ألنه بحماية رجل الشرطة سيحمى القانون 
  .وهذه هي النافذة التي من خاللها نستطيع أن نكمل مشوارنا

  11/2/2009السبيل، األردن، 
  

  لكرم تدرس تسليم السلطة الفلسطينية مدينة طو"إسرائيل" .10
تبلور في األشهر األخيرة رأي على المستوى الدولي يعتبر انه يتوجب "قال مسؤول فلسطيني إنه : القدس

على إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية االمنية على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك 
ام في المدن الفلسطينية حتى في احلك بعد أن اثبتت اجهزة االمن الفلسطينية كفاءة في فرض االمن والنظ

إسرائيل تحاول التهرب من استحقاقاتها بادعاء اتخاذ اجراءات "، واضاف "االوقات واكثرها صعوبة
  ".لمساعدة السلطة الفلسطينية في حين انها فعليا ال تساعد السلطة الفلسطينية في شيء

ئيلي ايهود باراك أن الحكومة اإلسرائيلية جاء ذلك بعد أن كشف مسؤولون في مكتب وزير الدفاع اإلسرا
تدرس جدياً تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية االمنية في مدينة في الضفة الغربية، مثل مدينة طولكرم، 
وذلك في محاولة لمنع اضعاف السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني في ضوء قرب ابرام صفقة 

  .ماستبادل االسرى بين إسرائيل وحركة ح
 11/2/2009. األيام، فلسطين

  
   إلدخال مساعدات تفتح ثالثة من معابر قطاع غزة جزئياً"إسرائيل" .11

 قال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة لوكالة األنباء األلمانية               :)د ب أ   (- غزة
إلى جانب  ) كارني(والمنطار  ) مكيرم شالو (إن السلطات اإلسرائيلية ستفتح معابر كرم أبو سالم         ) أ.ب.د(

وأوضح فتوح أنه سيجرى عبر معبر كرم أبو سالم إدخـال شـاحنة              .ناحل عوز المخصص لنقل الوقود    
 شاحنة محملـة بـالقمح      70محملة بالمساعدات والمواد الغذائية، فيما سيجرى عبر معبر المنطار إدخال           

محطة الكهرباء فـي غـزة مـن معبـر          كما سيجرى إدخال كميات من السوالر الصناعي ل        .واألعالف
  .الشجاعية

  11/2/2009الدستور، 
  

  التنمية والرعاية المستدامة في فلسطين على سلم أولويات السلطة: الهباش .12
محمود الهباش، أمس، أن السلطة تضع التنمية . قال وزير الزراعة والشؤون االجتماعية د: رام اهللا

وكان الهباش يتحدث خالل اجتماع، أمس،  .ولويات الوطنيةوالرعاية المستدامة في فلسطين على سلم األ
  .مع محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من موظفي الديوان في مكتب األخير
 11/2/2009. األيام، فلسطين

  
  فبراير 22اجتماع بين ممثلين لفتح وحماس بالقاهرة تمهيداً لحوار  .13

ـ ، أن    القاهرة  مراسليها من    إيهاب حسين  و محمود جمعة  عن   11/2/2009العرب، قطر،   ذكرت    ااجتماع
 .عقد الليلة الماضية بالقاهرة من أجل تهيئة األجواء للمـصالحة الوطنيـة            بين ممثلي حركة فتح وحماس    

أن اللقاء عقد برئاسة عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ورئيس وفدها إلى مباحثات              " العرب"وعلمت  
 .ال أبوهاشم القيادي البارز لحركة حماس وعضو وفدها إلى مباحثات القاهرةالقاهرة، وجم

إن مسؤولين من الحركة بادروا باالتصال به لترتيب " العرب"وقال عزام األحمد في تصريح خاص لـ 
 وقد وافقت على عقد هذا اللقاء مع ممثلين لحماس الليلة الماضية في القاهرة، وأبلغنا المسؤولين في"لقاء، 
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مصر ورحبوا بهذا اللقاء وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات تعمل على دعم الجهود المصرية من أجل ترتيب 
  ".البيت الفلسطيني

اللقاء عقد بمشاركة وفـد مـن       ، أن مصادر قالت إن      غزة من   11/2/2009 صحيفة فلسطين،    وأضافت
في وفد حركة فتح عزام األحمد      حماس يمثله جمال ابو هاشم وأيمن طه القياديان في حماس، بينما شارك             

وأوضحت أن اللقاء جاء بدعوة من حركة فتح، وأنه جاء امتدادا للقاء الذي جمع أبو                .وأحمد عبد الرحمن  
  . هاشم واألحمد قبل أسبوعين في القاهرة

مؤكدا على ضـرورة    " االستراتيجي"من جانبه، وصف القيادي في فتح أحمد عبد الرحمن هذا اللقاء بـ             
وفي نهاية اللقاء طلـب      ". تبادل ادوار بين الجانبين   "افق بين فتح  وحماس، باالضافة إلى وجود         وجود تو 

قادة فتح العودة لرئيس حركة فتح محمود عباس من أجل طرح ما دار بينهم، مؤكدين أنهم مكلفين مـن                   
  .قبله ومن قبل حركة فتح بلقاء حركة حماس، وأنهم مخولين باتخاذ قرارات في هذا الجانب

  
   تتصدى لمحاوالت عرقلة المسيرة لفتحسنشكل قيادات جديدة: قريع .14

قال مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع،         : يوسف الشايب ونادية سعد الدين    ،  عمان-رام اهللا 
أمس إن فتح تتجه باتجاه العمل على إيجاد قيادات جديدة شرعية للحركة تتصدى لكل من يحاول عرقلـة                  

 آذار المقبل في ذكرى معركة الكرامة، وما يسبقها         21تداء من المؤتمر الحركي السادس  في        مسيرتها اب 
  . من الشهر الحالي، واجتماع آخر للجنة المركزية للحركة16من اجتماع للمجلس الثوري في 

المجلس الثـوري   "وقال عضو المجلس الثوري عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللواء خالد مسمار إن             
كة سيبحث يوم االثنين المقبل في رام اهللا األوضاع في القطاع بعد العدوان اإلسرائيلي على غـزة،                 للحر

  ".إضافة إلى الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى تهدئة
ـ   االجتماع سيتناول بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمساعي         "إن  " الغد"وأضاف مسمار ل

وتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى الطروحات األخيرة المتعلقة بمنظمة التحرير          الراهنة إلجراء الحوار    
  ".الفلسطينية

  11/2/2009الغد، األردن، 
  

     يحذر من محاوالت أمريكية إسرائيلية اختراع عدو جديد في المنطقةحشلّ .15
اختراع عدو "ل حذر األمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح من محاوالت الواليات المتحدة وإسرائي

وفي كلمة امام الحشود التي تجمعت في . ، مشدداً على أن اإليرانيين هم أشقاء للعرب"جديد في المنطقة
ساحة ازادي في طهران احتفاال بذكرى انتصار الثورة االسالمية، أشاد شلح بدور إيران في دعم القضية 

 يقولون . لى اختراع عدو جديد في المنطقةأميركا ومن خلفها إسرائيل تسعى إ"الفلسطينية، وأضاف أن
أنتم إخوة وأشقاء تربطنا بكم وحدة األخوة والعقيدة ووحدة . إيران هي الخطر، وأنا أقول كذبوا واهللا: لنا

 ". إسرائيل عدونا اللدود والدائم إلى أن تزول من الوجود. المصير والمستقبل
 11/2/2009السفير، 

  
   إلى طريق مسدود مفاوضات التهدئة وصلت :الجهاد .16

إن " :"العـالم اإلخباريـة   "قال زياد نخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد في تصريحات لقنـاة             : دمشق
إن المقاومـة   :"، مضيفاً   "حوارات التهدئة التي تجرى في القاهرة حتى اللحظة، وصلت إلى طريق مسدود           

وأوضح النخالـة أنـه رغـم        ". وفك الحصار  حددت أهدافها من قبل بأن ال تهدئة ما لم يتم فتح المعابر           
الضغوط التي تمارس على المقاومة، إال أنها يجب أن تسعى بأن ال تعطي التهدئة لفريق باراك، ليفنـي،                  
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ـ   "أولمرت كهدية في صندوق االنتخابات     ، ومؤكداً فـي ذات الوقـت       "المجرمين والقتلة "، واصفاً هؤالء ب
  . اإلسرائيلي األخير على القطاععلى انتصار غزة في وجه عدوان االحتالل

  11/2/2009صحيفة فلسطين،  
      

  شعار االنتخابات اإلسرائيلية تشكيل حكومة حرب: الفصائل الفلسطينية .17
 أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن الحكومة اإلسرائيلية المقبلـة سـتكون حكومـة              :حامد جاد  -غزة  
 آراء الفصائل الفلسطينية تجاه مـا ستفـضي اليـه           "الغد"وفي أحاديث منفصلة استطلعت خاللها       .حرب

إن الخطـورة ال تكمـن بنتـائج        "االنتخابات اإلسرائيلية قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم          
االنتخابات بل باإلرهاب والتطرف الصهيوني الذي تطور على مدار العقود الماضية من عصابات إلـى               

  ".سرائيليينأحزاب ليصبح حاليا ثقافة عامة لدى اإل
وتوقع برهوم أن يشكل فوز اليمين واليمين المتطرف في االنتخابات اإلسرائيلية إضـافة نوعيـة للفكـر           
الصهيوني وبالتالي فإن خطورة ذلك ال تنعكس بحسبه على حماس أو غزة بل على المنطقة بأسرها حيث                 

المدعومة " إسرائيل الكبرى " فكرة   سيعيد فوز هذه األحزاب المتطرفة الفكر الصهيوني العدائي القائم على         
  .من الواليات المتحدة وأوروبا في ظل غياب وحدة الصف العربي

من جهته توقع عبداهللا أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن تفضي االنتخابات اإلسـرائيلية                
د رموز التطـرف    إلى فرز حكومة متطرفة يقودها زعيم الليكود بنيامين نتنياهو وتضم في عضويتها أش            

افيجدور ليبرمان األمر الذي يعني أن ما هو قـادم       " إسرائيل بيتنا "والعداء للعرب التي يمثلها زعيم حزب       
سيكون األشد سوءاً تجاه الوضع الفلسطيني بمجمله العام حيث إنه حال تقلد ليبرمـان منـصب وزيـر                  

  .ي قطاع غزةالحرب يعني ارتكاب المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين خاصة ف
من جهته اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول أن المفارقة والالفـت لالنتبـاه فـي                  
االنتخابات اإلسرائيلية يكمن في أن الناخب اإلسرائيلي يتجه إلى اختيار حكومة متطرفة غير راغبة فـي                

 ووضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي      السالم وذلك في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى تكريس السالم          
  .متوقعا أن تفرز االنتخابات حكومة أكثر عدوانية تجاه العرب

ويتفق رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية مع الغول في تشخيصه لمتطلبات التعاطي              
ليمـين اإلسـرائيلي    فلسطينيا وعربيا مع الحكومة اإلسرائيلية المقبلة التي ستعكس صعودا غير مسبوق ل           

المتطرف مشددا على ضرورة اإلسراع في إعادة ترتيب البيت الفلـسطيني وإنهـاء االنقـسام وإعـادة                 
  .االعتبار إلى العمل العربي المشترك كأولوية تقتضيها استحقاقات المرحلة المقبلة

نتخابـات  سيضع فوز اليمـين المتطـرف فـي اال        "من جهته قال القيادي في حركة الجهاد خالد البطش          
اإلسرائيلية الفلسطينيين والمنطقة بأكملها أمام تحديات صعبة حيث سيتصاعد العدوان والضغط على كـل              

 بعد الشعارات المتطرفـة التـي       48الشعب الفلسطيني بمن فيهم الفلسطينيون في األراضي المحتلة عام          
  ".رفعها متطرفون مثل ليبرمان وغيره

  11/2/2009الغد، األردن، 
  

   من حماس في سجون السلطة مقتل قياديتدعو للتحقيق في الوطنية واإلسالمية  القوى .18
طالبت القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايـدة فـي وفـاة                :رام اهللا 

 المواطن محمد الحاج المعتقل لدى األجهزة األمنية في مدينة جنين، ونشر نتائج التحقيق وإفساح المجـال               
  .أمام المنظمات اإلنسانية والحقوقية لمتابعة هذه القضايا بما فيه ملف االعتقال السياسي

  11/2/2009صحيفة فلسطين، 
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 الجبهة الديمقراطية تطالب بتحقيق حول وفاة معتقل فلسطيني في سجون السلطة .19
ين في سجون تابعـة     شددت الجبهة الديمقراطية، على أن استمرار مسلسل وفاة معتقلين فلسطيني          :رام اهللا 

إن اسـتمرار   "وقالت الجبهة في بيان لهـا        .للسلطة الفلسطينية، يزيد من أجواء التوتر واالنقسام الوطني       
يعتبر مساساً فاضحاً للقـانون األساسـي،       ) من قبل أجهزة السلطة   (انتهاك الحريات الديمقراطية والمدنية     

  ". لدى المواطن الفلسطيني ويخلق أجواء من الخوف
ت الجبهة إلى تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على األسباب الكامنة وراء وفاة المـواطن محمـد عبـد                  ودع

  . جميل الحاج في سجن جهاز األمن الوقائي بجنين شمال الضفة الغربية
  10/2/2009قدس برس، 

  
  أسامة حمدان يسبتعد التوصل إلى تهدئة في حال صعود الليكود إلى الحكم  .20

في لبنان إمكانية التوصل إلى تهدئة      " حماس"استبعد أسامة حمدان ممثل حركة      : يةالشبكة اإلعالم  - غزة
إبرام اتفاق  " إن  : وقال حمدان في تصريحات صحافية     .في حال صعود الليكود إلى الحكم     ) إسرائيل(مع  

، مـستبعدا  "يتوقف على نتـائج االنتخابـات التـشريعية   ) إسرائيل(حول التهدئة وفتح المعابر بين غزة و  
 . التوصل لهذا االتفاق مع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو

  11/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   لدينا توجه لتشكيل جبهة مقاومة واحدة تضم األذرع العسكرية للفصائل:لجان المقاومة .21
ما تردد في " لجان المقاومة الشعبية"الناطق العسكري باسم " أبو مجاهد"نفى : محمد الصواف –غزة 

عالم عن قرب التوصل إلتفاق حول صفقة تبادل األسرى، مشدداً على عدم وجود حراك جدي وسائل اإل
اتفاق للتهدئة وتثبيت هذا ،  سيكون بعد االتفاقيوأي حراك يمكن أن يجر"بخصوص ملف صفقة التبادل، 

 .وأوضح أن مصر ما زالت هي الوسيط الرئيس في الملف إلى جانب بعض األطراف األخرى". االتفاق
تضم ، عن وجود توجه رسمي لتشكيل جبهة مقاومة واحدة، "لجان المقاومة الشعبية"وكشف الناطق باسم 

لتكون ثمار فعلها على األرض في مواجهة العدو الصهيوني أكبر وأكثر ، األذرع العسكرية المقاتلة
  .إيالماً

  11/2/2009السبيل، األردن، 
  

  يدة إلرضاء حماس آلية جد.. شباط22حوار نص الدعوة ل: تقرير .22
على نسخة منها، فإن القـاهرة بـدلت ترتيـب          " األخبار"وفق نص الدعوة، التي حصلت      : حسام كنفاني 

مناقشة تأليف اللجان الخمس المتفق عليهـا وتحديـد         "األولويات في الحوار، الذي ستكون خطوته األولى        
 حين وضعت القاهرة نص اتفاق، بعد       خطوة مختلفة تماماً عما كان مطروحاً في السابق،       ". طبيعة مهامها 

مشاورات ماراتونية مع وفود الفصائل الفلسطينية، واستدعت األمناء العامين لتصديقه، وهو ما لم يعجب              
" فـتح "، وال سيما أن نص االتفاق المفترض كان يميل في الجزء األكبر منـه لمـصلحة                 "حماس"حركة  

  .ليه تأليف لجان للتفاهم على النقاط المختلف عليهاوفصائل منظمة التحرير، على أن يلي المصادقة ع
في أعقاب االتفاق على تأليف اللجان ومهامها، من المقـرر أن تجتمـع             "وبناء على الدعوة الجديدة، فإنه      

 لمدة ثالثة أيام للوصول إلى وثيقة اتفـاق         28/2/2009اللجان الخمس في القاهرة ابتداء من يوم السبت         
التعديل ال شك جوهري، إذ إنه يرمي كرة نص االتفاق في الملعب الفلـسطيني،              ". اموطني إلنهاء االنقس  

  .على عكس ما كان في حوار تشرين الثاني الذي لم يجد طريقه إلى االنعقاد
تغيير جوهري آخر تضمنه نص الدعوة المصرية، الذي فتح الباب صراحة أمام مناقشة موضوع إصالح               

تشارك كافة  "وخصته القاهرة باقتراح أن     .  وجعله أولوية في الحوار المرتقب     منظمة التحرير الفلسطينية،  
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التنظيمات في اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من حركتي فـتح وحمـاس                
الحكومة، األجهزة األمنية، االنتخابات، ولجنـة      (وخمسة فصائل يجري التوافق عليها في اللجان األخرى         

  )".الحة الداخليةالمص
تأليف حكومة توافق وطني    : "غير أن القاهرة لم تتخلَّ عن ورقتها، التي تتضمن المبادئ األساسية، وهي           

محددة المهام والمدة وال تسمح بعودة الحصار، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقـاً لقـانون                
فلسطينية على أسس مهنية ووطنية، تفعيـل منظمـة         االنتخاب الفلسطيني، إعادة هيكلة األجهزة األمنية ال      

  )".2006أيار (ووثيقة الوفاق الوطني ) 2005آذار (التحرير الفلسطينية طبقاً التفاق القاهرة 
  11/2/2009األخبار، 

  
  يجب القضاء على حماس وسلطتها ولن نقبل بوقف إطالق النار معها: ليبرمان .23

برمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا في أول تصريح لـه عقـب            قال المتطرف افيجدور لي    -القدس المحتلة   
االنتخابات االسرائيلية ان أولوية الحكومة التي سيشارك بها سيكون القضاء على حركة حماس في قطاع               

مؤكدا انه  . غزة وتصفيتها  واطالق سراح الجندي المختطف جلعاد شاليط وعدم القبول بقف اطالق النار             
  .ن المفاوضات وعدد من القضايا االخرى سيجري اليوم مشاورات بشا

:" وقال ان النتائج التي عكستها العينات ليست نهائية وستتغير لصالحنا، ولصالح المعسكر الوطني، وقـال          
ان النجاح الكبير لحزب كاديما ولكن االهم ان المعسكر القومي حصل على اغلبية واضحة على الـرغم                 

  ".من ذلك
  11/2/2009وكالة سما 

  
  ال تستطيع اتخاذ قرارات سوى ما يتعلق ببقائها" مسخاً" تتوقع حكومة  اإلسرائيليةفةالصحا .24

نظرة سريعة  للمرشحين الذين يقاتلون اليوم من "ايتان هابر ان " يديعوت أحرونوت"كتب المحرر في 
عد أجل احتالل مواقع رفيعة، سواء في الكنيست أو الحكومة، تكشف أن السيرة الذاتية لكل منهم، وب

تصحيحها، بالكاد يمكن أن تكتب في خمسة أسطر وبعضهم مع تجربته القصيرة ما كان ليقبل مرشحا 
  ".لوظائف صغيرة في مكتب محاماة

وكتبت المعلقة للشؤون الحزبية في الصحيفة سيما كدمون ان الجمهور اإلسرائيلي يطمح لرؤية حكومة 
سعة القاعدة تتحلى بالمسؤولية وتعمر طويالً وتكون لتكون حكومة وا" العمل"و " كديما"و " ليكود"تضم 

قادرة حقاً على دفع األمور، لكن لألسف ليس هذا هو الوضع، وفرصة تشكيل حكومة كهذه تقترب من 
بدالً من التصويت لحكومة واسعة وموحدة أكثر من ذي قبل، فإننا نذهب لصناديق : "وأضافت". الصفر

 الحكومة التي سيتم تشكيلها ستواجه صعوبة في الحكم وسيكون االقتراع من خالل إدراك واضح بأن
  ".عمرها قصيراً

وأشارت تحديداً إلى أنه في الكنيست المقبل لن يكون حزب واحد كبير يقود الحكومة كما جرت العادة 
وعليه فإن من سيشكل الحكومة المقبلة سيضطر إلى تجنيد مقاعد "إنما حزبان متساويا القوة تقريباً، 

لمانية من أحزاب أخرى أكثر من المقاعد التي لحزبه، ومثل هذه الحكومة ستواجه صعوبة في اتخاذ بر
  ".قرارات، باستثناء قرارات حول سبل بقائها على قيد الحياة

لن تداوينا من ضجرنا من السياسة، وال أعتقد أن هناك من سيقول "وختمت تقول إن االنتخابات الحالية 
عة تجلي الديموقراطية، بعد انتخابات مملة وبغيضة وكريهة وزائدة وفارغة إن االنتخابات هي سا

  ".المضمون ال يمكن حتى اتهام الطقس الماطر
من أربعة رؤوس تزيد " مسخ"أن تأتي االنتخابات بحكومة " معاريف"وتوقع المعلق الحزبي في صحيفة 

وأضاف أنه حتى في .  البرلمانية المقبلةالوضع السياسي الداخلي في إسرائيل تعقيداً وتسرع االنتخابات
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وزاد أنه في حال . حال نجح أحد األحزاب الكبرى في تشكيل حكومة جديدة فإنها لن تصمد كثيراً
، واالحتفاالت ستكون فقط من "إنجاز"لن يحتفال بـ " كديما"و " ليكود"أصابت استطالعات الرأي فإن 

  ".إسرائيل بيتنا"نصيب حزب 
ى الحملة االنتخابية المنتهية التي أكدت نهاية األيديولوجيا في السياسة اإلسرائيلية، الفتاً وأشار المعلق إل

. يضم في صفوفه نواباً من أقصى االعتدال إلى أقصى التطرف" ليكود"و " كديما"إلى حقيقة أن كالً من 
ايهود باراك رغبوا في أن بنيامين نتانياهو وتسيبي ليفني و" العمل"و " كديما"و " ليكود"وتابع ان زعماء 

المواطنون مرتبكون وعاجزون وحذرون ويهرولون : وماذا كانت النتيجة"بال أيديولوجيا " الوسط"يمثلوا 
اوباما، ) الرئيس األميركي باراك(ال يوجد عندنا مثيل لـ . نحو ليبرمان لعلهم يجدون العزاء في أحضانه

أزمة اقتصادية : لكن عندنا دولة مريضة ينبغي إنقاذهاوال زعيم ننقاد وراءه نحو أمل بتغيير حقيقي، 
مستفحلة، ومعطيات رهيبة عن الفقر، وكراهية متعاظمة بين اليهود والعرب، وايران أقرب من ذي قبل 
من التزود بسالح نووي، وحزب اهللا يستعد لجولة ثانية، ولدى حركة حماس صواريخ تصل بئر السبع 

  ".مستعدون للمصالحة ضعفاءوحتى تل أبيب، والفلسطينيون ال
من أجل األمل واألمن واالقتصاد "وكان نتانياهو توجه في نداء أخير لإلسرائيليين بدعوتهم لدعمه 

من جهتها خاطبت ". ومواجهة التحديات الخطيرة بشكل غير مسبوق في المجالين األمني واالقتصادي
  ".ؤية وعمود فقري وأخالقي وقيميقيادة لها ر"ليفني اإلسرائيليين بالقول إنها تطرح عليهم 

  11/2/2009الحياة، 
  

  مواقف األحزاب اإلسرائيلية الرئيسية من السالم: تقرير .25
من المتوقع أن تواجه الحكومة االسرائيلية المقبلة ضغوطاً متزايدة من الرئيس  - القدس المحتلة 

في ما يأتي مواقف . شرق االوسطاألميركي باراك أوباما للمضي قدماً في عملية السالم المتوقفة في ال
األحزاب االسرائيلية األربعة الرئيسية من المفاوضات مع الفلسطينيين، بحسب النص العبري لبرامج تلك 

  :األحزاب
الفلسطينيين غير جاهزين لتسوية ايديولوجية ذات ابعاد تاريخية إلنهاء "يعتبر أن ): يميني( ليكود - 

لى مساعدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سالم ستركز اسرائيل جهودها ع". الصراع
لن تنهي الصراع بحد ذاته، انما ستوفر "الخطة االقتصادية . فياض على تحسين اقتصاد الضفة الغربية

ال عودة لالجئين فلسطينيين الى ". جواً ايجابياً يزيد بدوره في شكل كبير من فرص عملية السالم
تبقى القدس العاصمة الموحدة ". ن تتحمل أي مسؤولية اخالقية بالنسبة الى الالجئيناسرائيل ل. "اسرائيل
  .وال ذكر لدولة فلسطينية. السرائيل

مصلحة : "يدعم قيام دولة فلسطينية في معظم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة): وسط( كاديما - 
يؤيد مواصلة محادثات ".  حل الدولتيناسرائيل كدولة يهودية تحتم قبول مبدأ انهاء الصراع على أساس

عام ) نوفمبر( الفلسطينية التي أعيد اطالقها برعاية أميركية في تشرين الثاني - السالم االسرائيلية 
والدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون منزوعة . ، والتي حققت قليالً من التقدم منذ ذلك الحين2007
القدس هي . دية في القدس الشرقية المحتلة تحت السيطرة االسرائيليةوتبقى المواقع المقدسة اليهو. السالح

  .وال يسمح لالجئين الفلسطينيين بالعودة الى اسرائيل". عاصمة اسرائيل الموحدة"
تجري اسرائيل مفاوضات مع السلطة الفلسطينية فقط حول مستقبل ): قومي متطرف( اسرائيل بيتنا - 

وتعزل نفسها " حماس"ودية حدودها مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه تغلق الدولة اليه. الضفة الغربية
بين اليهود والعرب على أساس حل اقليمي للصراع تشارك فيه " أكبر فصل ممكن"يدعم . كلياً عن القطاع
يريد االبقاء على الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية في مقابل اعطاء . مصر واألردن
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، وهو منطقة في الجليل مالصقة للضفة الغربية ويسكنها عدد كبير من عرب "ثالمثل"الفلسطينيين 
  ".غير المجزأة واالبدية"ويعتبر القدس عاصمة اسرائيل . فلسطينيا وليس دولة" حكماً ذاتياً"يذكر . اسرائيل

ولة تؤدي الى قيام د" نهاية سريعة للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية"يؤيد ):  يسار-وسط ( العمل - 
. حدود الدولة المستقبلية الفلسطينية تخضع لمحادثات. فلسطينية في معظم الضفة الغربية وقطاع غزة

يتم اخالء المستوطنات . تبقى المستوطنات اليهودية الكبرى في الضفة الغربية تحت السيطرة االسرائيلية
المواقع ". ئيل وتبقى كذلكالقدس، وأحياؤها اليهودية كافة، هي العاصمة األبدية السرا"و . االخرى

. والمواقع اليهودية المقدسة تبقى تحت السيطرة االسرائيلية" وضعاً خاصاً"المقدسة في المدينة تمنح 
يتم حل هذه المسألة في اطار خطة سالم اقليمية ويرغب حزب . يرفض حق عودة الالجئين الفلسطينيين

  .في التوصل اليها في غضون سنتين" العمل"
  11/2/2009الحياة، 

  
   إرجاء تحقيق مع ليبرمان إلى ما بعد االنتخابات:مصادر قضائية .26

افادت مصادر قضائية انه تم تعليق تحقيق أمني في قضية تبييض أموال بحق زعيم  - القدس المحتلة 
 .اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، على ان يستأنف بعد االنتخابات التشريعية" اسرائيل بيتنا"حزب 
 المحكمة العليا اول من امس النظر في طلب رفعه ليبرمان طالباً بأن تأمر الهيئة القضائية وارجأت

  .االسرائيلية الشرطة بإنهاء تحقيقها في قضية تزوير وتبييض اموال
  11/2/2009الحياة، 

 
    خرجت من حرب غزة مهزومة"اسرائيل": خبير إسرائيلي .27

العسكري اإلسرائيلي وأستاذ العلـوم االجتماعيـة والـسياسية         الخبير  " يائير ليفى "اعتبر   -القدس المحتلة 
خرجت من الحرب األخيرة على قطاع غزة مهزومةً وخاسرةً،         ) إسرائيل(بالجامعة المفتوحة العبرية، أن     

  .منتقدا رؤية قادتها لحل الصراع السياسى مع الشعب الفلسطيني عبر القوة العسكرية
ن مظاهر فشل جيش االحتالل اإلسرائيلي في حربه على قطاع          وأكد ليفى في تصريحات صحفية أمس، أ      

) حمـاس (حيث لم تتوقف صواريخ     "غزة كثيرة، أهمها عدم تحقيقه ألهدافه التي أعلن عنها في الحرب،            
عن السقوط في جنوب الدولة العبرية، ولم يتغير الوضع في غزة، باإلضافة إلى حالة الـسخط العالميـة                  

  ".ستخدمها في حربه ضد غزةضد القوة المفرطة التي ا
كما أن العديد من كبار القادة العسكريين في الجيش اإلسرائيلى هم اآلن عرضة للمالحقة أمـام                " وأضاف

المحاكم الدولية، وهو ما يزعج القيادة السياسية كثيرا، والتي من الممكن أن تلجأ إلى تحقيقـات داخليـة                  
  ". االدعاءات محمل الجدتحمي بها ضباطها، وتظهرها بمظهر من يأخذ هذه

على أن العمليات الشرسة للجيش اإلسرائيلى، أثارت سخطًا عالميا شديدا، مستبعدا أن تكون             " ليفى"وشدد  
  .له أثاره السلبية في ظل الدعم األمريكي واألوروبي لها

خرجت قوية من الحرب، واسـتطاعت رغـم العمليـات          ) حماس(وأكد في سياق حديثه على أن حركة        
رية أن تحافظ على كيانها وقوتها وسيطرتها على القطاع، مشيرا إلى أن الدولة العبرية عليهـا أن                 العسك

على حـد   . تتعامل بشكل سياسي مع قوة تستطيع السيطرة على القطاع، وهو ما تقدر عليه حركة حماس              
  .قوله

  11/2/2009صحيفة فلسطين، 
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  لى الئحة لليمين المتطرفمرشحين دروز لالنتخابات االسرائيلية أحدهم ع خمسة .28
تنافس للمرة االولى خمسة مرشحين من الطائفة الدرزية في مقاعد مـضمونة            :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

المتطرف المعادي للعرب الـى     '' اسرائيل بيتنا ''تقريبا يتوزعون على لوائح احزاب اسرائيلية مختلفة من         
  .لعربيةحزب التجمع العربي الديمقراطي المدافع عن الهوية ا

ويشكل هذا العدد اكبر نسبة تمثيل في اسرائيل نظرا الن الطائفة الدرزية المنتشرة في الجليل االعلـى ال                  
ويبلغ عدد الناخبين االسرائيليين نحـو      . تعد اكثر من مائة الف نسمة من بين نحو سبعة مليون اسرائيلي           
  .ئة والعشرينخمسة ماليين تمت دعوتهم الثالثاء النتخاب نواب الكنيست الما

ومن ابرز المرشحين الدروز سعيد نفاع، مرشح المقعد الثاني في حزب التجمع الديمقراطي الذي اسـسه                
  .عزمي بشارة، والمطالب بدولة ثنائية القومية

وان كان فوز نفاع متوقفا على نسبة مشاركة العرب في االنتخابات، فان مقعد المرشح الـدرزي مجلـي                  
جية تسيبي ليفني والمرشح الى المقعد الحادي والعشرين في قائمة كاديما، مـن             وهبي نائب وزيرة الخار   

  .المقاعد المضمونة
وهناك المرشح ايوب قرا للمقعد الحادي عشر في حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، وانتخابه ايضا               

  .مضمون، وكذلك مقعد شكيب شنان المرشح للمقعد السادس عشر في حزب العمل
'' اسرائيل بيتنـا  ''درزي الخامس المثير للجدل هو حمد عمار المرشح للمقعد الثاني عشر في حزب              لكن ال 

بزعامة افيغدور ليبرمان اليميني المتطرف الذي يطرح افكارا معادية للعرب ويصل الى حد تبني فكـرة                
  .''الترانسفير القومي''

من اصول روسية اختراقا غير مسبوق      وتتوقع االستطالعات ان يحقق حزب ليبرمان المتطرف المتحدر         
  .''ال مواطنة بدون والء''في االنتخابات في حملة مركزة ضد االقلية العربية شعارها 

يمثل خطرا على اكثر من مليون ومائتي الف عربي         '' عنصري''و'' فاشي''ويرى معارضوه انه متطرف     
باي تصريح لفـرانس بـرس بـشأن        واعتذر المرشح حمد عمار عن االدالء        .فلسطيني من سكان البالد   

  .تمثيله في حزب يدعو الى ترحيل العرب، طالبا االتصال بالناطق باسم الحزب
  11/2/2009الرأي، األردن 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تمنع متطرفاً يهودياً من دخول أم الفحم .29

رلمـاني يهـودي    تدخلت الشرطة االسرائيلية أمس للحيلولة دون وقوع اشتباك بين ب         :  وكاالت -ام الفحم   
 في أم الفحم وتفادي أعمال عنف كان يمكـن أن تـشوب االنتخابـات البرلمانيـة     48متشدد وفلسطينيي  

  .االسرائيلية
وقال متحدث باسم الشرطة ان ضباطا نقلوا عضو البرلمان االسرائيلي ـ الكنيست ـ أرييه الـداد مـن     

بينه وبين أهل المدينة ألقوا حجارة على       " وتراتوقوع ت "القائمة الوطنية الموحدة خارج بلدة أم الفحم بعد         
  ".ألقيت حجارة على رجال الشرطة المرافقين له"وذكر ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة  .الشرطة

وكانت الشرطة منعت في وقت سابق النشط المتطرف باروخ مارزل من الوصول الـى البلـدة خـشية                  
  .بطردهم من اسرائيلتعرضه لهجمات من سكان غاضبين من مطالبه 

وكان حزب مارزل اختاره لممارسة حق الحزب القانوني باالشراف علـى التـصويت فـي أي لجنـة                  
  .وحاول الداد دخول البلدة بعد أن منع مارزل من دخولها. انتخابية

حـين  . ال يهمني ان تسيل الدماء    "وقال مارزل لالذاعة قبل اعالن قرار الشرطة بمنعه من دخول المدينة            
  ".مهاجمتنا فعلينا ان نفرض احترام النظام والقانون) االرهابيون(واذا اراد . لنا غزة سالت الدماءدخ
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 ، جرى استجوابه مرارا مـن  1994ومارزل الذي كان رئيسا للحزب العنصري كاخ الذي تم حظره في       
ـ         48قبل الشرطة بسبب اعتداءات على فلسطينيي        ذ وبـاداء    وحكم عليه باحكام بالسجن مع وقـف التنفي

  .اعمال للصالح العام
  11/2/2009الدستور، 

  
   يعلق اآلمال على البيت االبيضألنه اإلسرائيليةالعالم العربي غير مهتم باالنتخابات  :باحث .30

خالفا لالنتخابات السابقة التي جرت في اسرائيل، يقول البروفيـسور ايـال             : زهير اندراوس  -الناصرة  
 ديان ورئيس قسم تاريخ الشرق االوسط في جامعة تـل ابيـب، ان              زيسر، باحث كبير في معهد موشيه     

العالم العربي غير الديمقراطي ال يهتم باالنتخابات االسرائيلية التي جرت امس الثالثاء، وذلـك النّـه ال                 
يعلق آماال على الزعماء االسرائيليين، بل يرى ان المخلص الوحيد لالزمات في منطقة الشرق االوسـط،     

  . االمريكي الجديد، باراك اوباما، وليس غيرههو الرئيس
ويضيف البروفيسور االسرائيلي قائال ان المعركة االنتخابية الحالية التي وصلت الى نهايتها تميزت الول              
مرة في تاريخ الدولة العبرية بظاهرة الالمباالة وعدم االكتراث من قبل الجمهور االسرائيلي، على الرغم               

ثة التي قام بها رؤساء االحزاب المختلفة اليقاظ الناخب االسرائيلي من نومه، علـى              من المحاوالت الحثي  
  . حد وصفه

ولكن هذه الظاهرة لم تقتصر على االسرائيليين فقط، بل عبرت الى العالم العربي الذي كان في الـسابق                  
ث باالنتخابات وبنتائجها،   يتابع بقلق وبعصبية المعارك االنتخابية في اسرائيل، ولكنّه اليوم بقي غير مكتر           

وكأن االنتخابات االسرائيلية ال تعنيه، وكان نتائجها لن تؤثر على العالقات بين العالم العربـي والدولـة                 
  .العبرية، وستؤثر على منطقة الشرق االوسط برمتها

  11/2/2009القدس العربي، 
  

  "الكنيست" األدنى في تاريخ 48نسبة التصويت لدى فلسطينيي  .31
، أمس، ارتفاعا في حجم اإلقبال      "اإلسرائيلي"شهدت االنتخابات للكنيست     : وديع عواودة  -المحتلة  القدس  

على التصويت في الشارع اليهودي مقابل انخفاض لدى فلسطينيي الداخل جراء عدة أسباب منهـا حالـة        
يت ويبدو أن أكثر من نصف أصحاب حق االقتراع العرب لم تمارس حقهـا بالتـصو              . الطقس العاصف 

ويأتي ذلك استمرارا لظاهرة تدني نـسبة التـصويت لـدى           . وفق استطالعات وعمليات احتساب ميدانية    
 2006في انتخابـات  % 56 لتنحدر إلى 2003عام % 62حيث بلغت  %) 18( ببلوغها   48فلسطينيي ال   
 .1992عام % 77بعدما كانت 

لقـرى العربيـة وحـثهم علـى        وجراء ذلك اضطرت األحزاب العربية لمخاطبة الجمهور في المدن وا         
التصويت عبر مكبرات الصوت في المساجد والمراكب عالوة على المناشـدات الوحدويـة باإلذاعـات               

  .المحلية
  11/2/2009الخليج، 

 
  مصدر التعّددية وانعدام االستقرار: نظام االنتخابات .32

ات السياسية في المجتمع على رغم أن النظام االنتخابي في اسرائيل يعكس تعدد التيار - القدس المحتلة 
  .االسرائيلي، إال أنه السبب في إخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتالف مستقر

 مقعداً 120المؤلف من ) الكنيست(ويعني نظام التمثيل النسبي أن أي حزب في إمكانه أن يدخل البرلمان 
  .إذا تخطى عتبة االثنين في المئة في االنتخابات العامة
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عدد المقاعد التي يحصل عليها في الكنيست فهو نسبي يحدد اعتماداً على عدد األصوات التي يحصل أما 
، 1948وفي االنتخابات التي جرت يوم أمس، وهي الثامنة عشرة منذ إنشاء دولة اسرائيل عام . عليها

  .لبالد مركز اقتراع في أنحاء ا9263تتاح الفرصة ألكثر من خمسة ماليين مواطن بالتصويت في 
 حزباً على مقاعد في البرلمان المقبل، على رغم أنه ال يتوقع أن يدخل البرلمان 33ويتنافس أكثر من 

وفي أعقاب االنتخابات، سيكون أمام الرئيس شمعون . سوى نصف ذلك العدد، بحسب استطالعات الرأي
  .بيريز سبعة أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة

وفي حال الضرورة يمكن لبيريز تمديد .  يوماً لتشكيل ائتالف28كون أمام زعيم الحزب وبعد ذلك، سي
وفي حال لم يشكل ائتالف، يكون في إمكان بيريز تكليف زعيم حزب آخر للقيام .  يوماً اضافيا14ًالفترة 

  . يوماً لتشكيل ائتالف28بهذه المهمة، وسيكون أمامه 
وفي حال فشله في تشكيل ائتالف خالل . ز شخصاً ثالثاً بهذه المهمةوإذا لم يكن ذلك ممكناً، يكلف بيري

والشخص الذي يتمكن من تشكيل ائتالف من .  يوماً، فإن الرئيس يدعو إلى اجراء انتخابات جديدة14
ولم يتمكن .  نائباً على األقل هو في العادة زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات61

  . الالزمة للحكم لوحده61خ اسرائيل من الفوز بالمقاعد الـحزب واحد في تاري
، صوت االسرائيليون مباشرة لرئيس الوزراء 1999 و1996وفي مرتين، وتحديداً في انتخابات عامي 

، جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء بعدما فشل رئيس 2001وفي عام . اضافة إلى قائمة حزب
  .ك في الحصول على دعم الكنيستالوزراء من حزب العمل ايهود بارا

وعملية تشكيل ائتالف يمكن أن تكون صعبة، كما أن على الحزب الرئيسي التفاهم مع عدد من األحزاب 
  .التي تطالب بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقاً ألجندته

ى ستة برلمانات من وكان هذا األمر سبباً لعدم استقرار معظم الحكومات االسرائيلية إذ لم تتمكن سو
 الماضية لوحدها، جرت الدعوة الى 13وخالل السنوات الـ. إكمال مدتها القانونية، وهي أربع سنوات

  .االنتخابات ست مرات بعدما سحبت أحزاب دعمها للحكومة
وسيقرر نجاح المفاوضات السياسية التي ستلي االنتخابات مباشرة، قوة الحكومة االسرائيلية المقبلة 

  .رارهاواستق
  11/2/2009الحياة، 

  
  عتقل عدداً من المصلين الحتجاجهم على اقتحام المستوطنين لألقصىي االحتالل .33

قامت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، باعتقال والتحقيق مع عدد من المصلين في المسجد  :فلسطين المحتلة
متطرفة والمستوطنين األقصى على أثر احتجاجهم ومعارضتهم لقيام عدد من الجماعات الصهيونية ال

باقتحام المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، والتجوال في ساحات األقصى، حيث قاموا برفع 
 .أصواتهم وترديد شعارات دينية

  11/2/2009الخليج، 
  

  االحتالل يبدأ بتعديل مسار الجدار العازل جنوب قلقيلية  .34
نفيذ األمر العسكري القاضي بتعديل الجدار في شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس، بت: قلقيلية

والتي تضم خمس قرى " الفي منشة"المنطقة المعزولة الواقعة جنوب محافظة قلقيلية، المحاذية لمستوطنة 
ويبلغ طول المقطع المنوي إقامته من الجدار في تلك المنطقة حوالي ثالثة كيلو مترات يمر  .فلسطينية

اس طيرة حيث سيعمل على تدمير عشرات الدونمات من األراضي بمحاذاة قريتي واد أرشا، ور
 دونم من أراضي كفر ثلث وراس طيرة ومغارة الضبعة وواد 2500الزراعية، إضافة إلى ضم حوالي 
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وتشكل نسبة األراضي الزراعية التي سيضمها ، ارشا وراس عطية مزروعة معظمها بأشجار الزيتون
% 60من أراضي واد ارشا و % 80اضي تلك القرى إذ تبلغ حوالي الجدار المذكور بنسبة عالية من أر

  .من أراضي رأس طيرة
  11/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ألف عائلة فلسطينية160تأخير رواتب السلطة يمس بحياة : زكارنة .35

 قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، ان مجلس النقابة:  يوسف الشايب–رام اهللا 
قرر اإلضراب يوم االحد المقبل، الخامس عشر من شباط الحالي، وذلك بعدم توجه الموظفين للعمل في 

وبين زكارنة في بيان له، أمس ان االضراب صرخة موجهة للعالم اوالً ، جميع المؤسسات والوزارات
أخيرها يمس بحياة الذي نطالبه بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالرواتب حيث أن ت

  . ألف عائلة فلسطينية، مناشداً اإلسراع في إرسال دعهم وبشكل خاص إخوتنا في الدول العربية160
  11/2/2009الغد، األردن، 

  
  الوثائق العثمانية تثبت ملكيتنا لحي الشيخ جراح: القادر عبدحاتم  .36

م فياض لشؤون القدس أمس، أن وفداً أكد حاتم عبدالقادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سال: رام اهللا
من القانونيين الفلسطينيين عادوا من تركيا بعد حصولهم على وثائق األرشيف العثماني، التي تثبت ملكية 
فلسطينيين لألراضي والعقارات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي يتنازع عليها فلسطينيون 

  .وإسرائيليون في المحاكم اإلسرائيلية
أعرب عبدالقادر عن أمله في أن يستفيد الشعب الفلسطيني أمام المحاكم اإلسرائيلية من تلك الوثائق، من و

وقال إن قضية حي الشيخ جراح  .خالل الرد على ادعاءات المستوطنين اليهود حول ملكيتهم للحي
 باسم تكشف عن توجه آخر أكثر خطورة، حيث تعمل سلطات االحتالل على إفراغ الحي من أهله

القانون، وبحجة امتالك منظمات يهودية لألرض التي تقام عليها منازل الحي المبنية منذ ما قبل عام 
  . هكتارات3 بمساحة تصل إلى 1948

  11/2/2009الغد، األردن، 
  

   تحذر من مخاطر إفتتاح باب لكنيس يهودي"مؤسسة األقصى" .37
ات ومخاطر قيام منظمات يهودية بإفتتاح باب من تداعي" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذّرت : القدس

 مترا عن 50وال يبعد سوى ، لكنيس يهودي، أقيم على ارض وقف إسالمي، بمساندة الشرطة اإلسرائيلية
انه توجه الى المحكمة الشرعية في غربي " خالد زبارقة"المسجد األقصى المبارك، فيما أكد المحامي 

من قبل المنظمات اليهودية على أرض الوقف ، لوقف اإلسالمي بدعوى لمنع وقوع الضرر على ا،القدس
  .اإلسالمي 

 11/2/2009السبيل، 
  

  رام اهللا بالتحقيق في جرائم ارتكبتها اجهزتهما االمنيةوتطالب حكومتي غزة " الضمير" .38
 حكومتي رام اهللا ، لحقوق االنسان في بيان الثالثاء"الضمير"طالبت مؤسسة  :وليد عوض - رام اهللا

اسة الدكتور سالم فياض وغزة برئاسة اسماعيل هنية بالتحقيق في جرائم ارتكبتها اجهزتهما االمنية برئ
وجاءت المطالبة للحكومتين بالتحقيق في  .ضد مواطنين فلسطينيين جرى اعتقالهم من قبل تلك االجهزة

لماضية على يد تلك اداء اجهزتهما االمنية في ظل ارتفاع عدد المواطنين الذين قتلوا خالل الفترة ا
   .االجهزة
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 الحكومتين بنشر نتائج تحقيقاتهما على المأل، ومالحقة المتسببين بوقوع هذه الجرائم ،مؤسسةالوطالبت 
قائمة بالقتلى الفلسطينيين على ' الضمير'واوردت  .قانونيا وقضائيا، وتقديمهم للعدالة الجنائية الفلسطينية

  .بية وقطاع غزةيد االجهزة االمنية في الضفة الغر
  11/2/2009القدس العربي، 

  
 وفاة شاب فلسطيني في أحد األنفاق بين مصر وغزة .39

شاب فلسطيني جراء سقوطه في بئر نفق على الحدود المصرية الفلسطينية في ، توفي اليوم الثالثاء: غزة
  .رفح جنوب قطاع غزة

  10/2/2009، قدس برس
  

   مليار دوالر1.9خسائر غزة : "اإلحصاء" .40
قدر تقرير فلسطيني رسمي حجم الخسائر االقتصادية المباشرة التي مني بها قطاع غزة جراء  :لقاهرةا

من إجمالي مباني % 14 مليار دوالر، مشيراً الى أن العدوان ألحق الضرر ب 1،9المحرقة بأكثر من 
 الجهاز ووصف التقرير الذي أعده رئيس .من األراضي الزراعية% 85قطاع غزة ودمر ما يقرب من 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني الدكتور لؤي شبانة وتلقاه األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية 
الدكتور أحمد جويلي القطاع بأنه أصبح منطقة منكوبة من النواحي اإلنسانية واالقتصادية والصحية 

 .واالجتماعية
  11/2/2009الخليج، 

 
  48لسطيني ماقبل الـفيلم وثائقي يستعرض التاريخ الف .41

 للمخرجة الفرنسية الفلسطينية "االرض بتتكلم عربي"المسمى أثار الفيلم الوثائقي : رويترز - رام اهللا
االصل ماريز غرغور مشاعر الكثيرين وهو يعود بهم الى ما شهدته االراضي الفلسطينية قبل عام 

ويتناول الفيلم  .سي االلماني في رام اهللا خالل عرضه الليلة قبل الماضية في المركز الثقافي الفرن1948
 وحياة من كان يسكن هذه االرض من فلسطينيين 1948 دقيقة التاريخ الفلسطيني قبل العام 16على مدار 

مسلمين ومسيحيين ويهود قبل نشوء الحركة الصهيونية في ظل االنتداب البريطاني عبر شهادات حية 
ويقدم الفيلم رواية كل االطراف من خالل  .باحث نور مصالحةووثائق تاريخية وصور ارشيفية واراء ال

كتابات رواد الحركة الصهيونية واراء قادة مخططاتهم النشاء وطن قومي لهم قائم على ترحيل 
الفلسطينيين من ارضهم باالضافة الى اعطاء مجال لعدد من الفلسطينيين الذين عاشوا تلك المرحلة 

العديد من صور الرسائل المتبادلة بين حكومة االنتداب والفلسطينيين لالدالء بشهادتهم مع استحضار 
ويعرض الفيلم مشاهد حية لقصف الطائرات   .1948 الى 1917واليهود في الفترة التي امتدت من 

للقرى الفلسطينية وتقارير عن عمليات التفجير التي كانت تشهدها مدن يافا وحيفا والقدس وروايات عن 
  .عمليات القتل للنساء والرجال في القرى الفلسطينية

  11/2/2009الرأي، األردن 
 

 المقبل محاكمة جنائية شعبية لقادة إسرائيليين في عّمان يونيو  .42
 أن المحكمة الجنائية الدولية الشعبية لمالحقة "المدني األردني"أعلن أمس تحالف :  حاتم العبادي- عمان 

   يونيو المقبل بالتزامن مع 17مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين في قطاع غزة ستعقد في عمان في 
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حقوق إنسان، وجمعيات ونقابات  منظمة مدنية، ومراكز 40: ويضم التحالف. "يوم العدالة العالمي"
 .واتحادات، ومنظمات نسائية

 11/2/2009العرب، قطر، 
  

  تدعو لفتح معبر رفحأحزاب المعارضة في األردن  .43
 عقدت لجنة التنسيق العليا الحزاب المعارضة الوطنية اجتماعها الدوري مساء اول امس في مقر :عمان

كدت اللجنة اهمية وضرورة أو. جدول اعمالهاالحزب الشيوعي واستعرضت القضايا المطروحة على 
فتح معبر رفح من اجل ايصال المساعدات للمواطنين الطبية والغذائية والسماح بدخول فرق المتطوعين 

  .من المهندسين واالطباء وغيرهم 
  11/2/2009الرأي، األردن 

  
 افتتاح مركز طبّي في مخيم نهر البارد وإعمار قسم منه في أول آذار .44

إن عملية إزالة الردم في :  الفلسطيني السفير خليل مكاوي- قال رئيس لجنة الحوار اللبناني : سطرابل
 القديم تسير جيداً، ونأمل أن تبدأ عملية إعادة اإلعمار في القسم األول من المخيم في  نهر الباردمخيم

ين بإعادة اإلعمار أوائل شهر آذار المقبل، كما نأمل أن نرسل من خالل ذلك رسالة الى كل المشكك
بالتعاون بين األونروا ولجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والدول المانحة التي تعمل على تحسين 
ظروف عيش الالجئين الفلسطينيين ليس فقط في مخيم نهر البارد بل في المخيمات االخرى في لبنان، 

 وتبرعاتها لمخيم البارد وللمخيمات من هنا فإن رسالتي الى الدول المانحة بأن تضاعف من مساعداتها
 . االخرى لكي نصل الى ما نرجوه بأسرع وقت ممكن

احتفلت وكالة األونروا والسفارة األميركية في لبنان بافتتاح مركز صحي في مخيم نهر البارد، الى ذلك 
 الصحي في ويقع المركز بتمويل من الواليات المتحدة األميركية، وذلك في مقر األونروا في طرابلس، 

 الف دوالر، وقادر على تقديم خدمات صحية أساسية 556في مخيم البارد وهو أنشئ بكلفة ) أ(القطاع 
 .  حالة مرضية85 عائلة، ويستوعب يوميا نحو 600ألكثر من 

اعتبر مكاوي أن افتتاح المركز الصحي بتمويل من الواليات المتحدة األميركية هو أمر جيد جدا، يساهم و
  ن ظروف عيش الالجئين الفلسطينيين لحين أن تصبح عودتهم نهائية الى المخيمفي تحسي

 11/2/2009السفير، 
  

 مبارك يدعو بيرلسكوني إلى عرض خطته لدعم االقتصاد الفلسطيني في مؤتمر المانحين  .45
دعا الرئيس حسني مبارك إلى حشد التأييد الدولي لالقتراح الذي أطلقه رئيس :  أسامة سرايا- روما 

الوزراء اإليطالي سيلفيو بيرلسكوني بطرح خطة دولية، على غرار خطة مارشال، تستهدف دعم 
االقتصاد الفلسطيني، واستكمال مقومات الدولة وبنيتها األساسية والمؤسسية، وأعرب الرئيس عن ثقته 

 تكون نقطة بقدرة إيطاليا ورئيس الوزراء بيرلسكوني على حشد تأييد واسع النطاق لهذه الخطة، على أن
البداية هي المؤتمر الدولي إلعمار غزة الذي تستضيفه القاهرة يوم الثاني من مارس المقبل، وتشارك فيه 

وأضاف الرئيس مبارك، في كلمته خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع . إيطاليا ضمن رعاته الرئيسيين
الل المباحثات نتائج االتصاالت التي رئيس الوزراء اإليطالي عقب انتهاء مباحثاتهما أمس، أنه تناول خ

أجرتها مصر مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، من أجل تثبيت وقف إطالق النار، واستعادة التهدئة، 
  .وفتح المعابر، ورفع الحصار، باإلضافة إلى جهود مصر لتحقيق الوفاق الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة

جية، عقب اللقاء، بأن الرئيس اإليطالي عبر عن تقديره لجهود وصرح السيد أحمد أبوالغيط وزير الخار
وأكد نابوليتانو، أن إيطاليا . مصر في إقناع األطراف المعنية بقبول وقف إطالق النار في قطاع غزة
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ودول االتحاد األوروبي تعتمد تماما على النهج المصري لتثبيت وقف القتال، واستعادة التهدئة، وإعادة 
 .وأشار إلي أن إيطاليا ستشارك في مؤتمر إعادة اإلعمار بالقاهرة. لفلسطينيتوحيد الصف ا

  11/2/2009األهرام، 
  

  االقتتال الفلسطيني بين فتح وحماس سوف يدينه التاريخ: عمرو موسى .46
 من الدوحة عبر مراسلها محمد خير الفرح، أن األمين العام ،11/2/2009 الدستور، ذكرت صحيفة

ربية، أعرب عن أمله في أن تكون قمة الدوحة المقبلة قمة للمصالحة ورأب الصدع بين لجامعة الدول الع
وقال موسى، إن هذه المصالحة . الدول العربية لتبني على ما تم إنجازه خالل قمة الكويت في هذا الصدد

دة وشدد على أن إعادة توحيد الصف العربي وإعا. ستكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة في ذات الوقت
ليس موضوع قبالت وعناق، هذا كالم عفا عليه الزمن ولم يعد مقنعاً، وإنما يجب البناء "اللحمة العربية، 

على مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وأن نبحث في أساس الموضوعات التي أدت الى الخالفات، وان 
  ". نجلس سويا ونبحثها نقطة نقطة

. أبعاد فلسطينية وأبعاد أخرى وهو موضوع العالقات العربيةإن المصالحة العربية فيها "وقال موسى، 
أما الموضوع الفلسطيني فمسؤوليته تقع على الفلسطينيين، نحن كعرب وانا شخصيا أحد المؤيدين بال 
شروط للقضية الفلسطينية، لقد أصبت بصدمة هائلة عندما رأيت الدم الفلسطيني يسيل بين أبناء الشعب 

 متقبل لهذا وغير مستعد ألن أتقبله وغير مستعد ان أهضم ان الفلسطينيين يحتاجون الفلسطيني، وانا غير
الى وسيط للصلح فيما بينهم وهم يواجهون مشكلة كبيرة إسمها القضية الفلسطينية، ومشكلة كبيرة إسمها 

حماس اعادة بناء المجتمع الفلسطيني، ومشكلة كبيرة تتعلق بالسباق مع الزمن، فكيف نتحدث عن فتح و
وبشأن توقعاته لنتائج المصالحة ". في ظل اإلحتالل اإلسرائيلي، هذا كالم فارغ وسوف يدينه التاريخ

إن األمل في ذلك معقود على الحكمة "الفلسطينية التي تجري حولها مشاورات في القاهرة، قال موسى، 
 من القاهرة ،11/2/2009الشرق، قطر، وأضافت صحيفة ". الفلسطينية اذا بقي هناك من حكمة فلسطينية

عبر مراسلها مراد فتحي،أن عمرو موسى قال ان الجامعة ستشارك في جلسات الحوار الفلسطيني 
.  فبراير الحالي وفي مؤتمر المانحين إعادة إعمار غزة الذي تنظمه مصر الشهر القادم22بالقاهرة 

م العربية التي تضم ثالث عشرة دولة وأعلنت جامعة الدول العربية أمس الثالثاء أن لجنة مبادرة السال
  . فبراير الحالي في مقر الجامعة19عربية ستعقد اجتماعا عاجال لها يوم 

 
 ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية ال ينكره إال جاحد: نظيف .47

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، : ريق، أحمد سامي متولي، أحمد جالل عيسىأحمد البط
تتخلى عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وأشقائها العرب، مؤكدا أن إقامة أن مصر لن 

وقال إن الحكومة تؤكد ما أكده الرئيس . الدولة الفلسطينية المستقلة هي الطريق الوحيد لتحقيق السالم
 لحقن الدم مبارك من أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا أو مستباحا، وقد بذلت مصر مجهودات كبيرة

الفلسطيني ال ينكرها إال جاحد، وأعلنت موقفها الواضح والصريح من العدوان على غزة منذ اللحظة 
األولى، حيث طالبت بوقف العدوان واالنسحاب الكامل للقوات اإلسرائيلية من قطاع غزة وااللتزام 

  .بالتهدئة
  11/2/2009األهرام، 

  
   العالمىمثل جميع المعابر على مستو مفتوحامصر تسعى ألن يظل معبر رفع : مفيد شهاب .48

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن مصر ترغب وتسعى بأن يظل 
معبر رفح مفتوحا مثل جميع المعابر على مستوى العالم، ولكن المشكلة أن هناك تنظيما قانونيا للدخول 
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حاليا وتتمنى مصر ان تنتقل السلطة فيه " إسرائيل"ذي تتحكم فيه والخروج من الطرف اآلخر للمعبر ال
جاء ذلك في رد الوزير على المطالبات العديدة من النواب المستقلين بفتح . إلى الفلسطينيين مستقبال

المعابر بين مصر وفلسطين لتوصيل المساعدات المعطلة، وأكد شهاب، انه ينبغي تأمين عمليات الدخول 
من المساعدات للفلسطينيين مرت عبر معبر رفح المصري، % 90ار إلى ان أكثر منوالخروج، وأش

وانه اذا كان هناك بعض الشاحنات تتواجد هناك حاليا فإن األمر يتعلق بضرورة تأمين دخولها مع 
وطالب شهاب بعدم اللجوء إلى أساليب المغالطات والتهييج التي العالقة لها بالجوانب . الطرف اآلخر

  .ونية أو السياسية أو حتى االعتبارات االنسانيةالقان
  11/2/2009األهرام، 

 
  المصرية" أون تي في"دحالن ينوي شراء فضائية : إعالمي مصري .49

كشف مصدر إعالمي مصري النقاب عن جهود يقوم بها القيادي في حركة فتح النائب محمد : القاهرة
 أن هذه الجهود تجابه بعراقيل عديدة على رأسها دحالن لشراء قناة تلفزيونية في مصر، لكنه أشار إلى
وأكد اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن . أن القاهرة ال ترغب في وجود دحالن إعالميا فيها

، أن لديه معلومات عن أن النائب "قدس برس"الفلسطيني إبراهيم الدراوي، في تصريحات خاصة لـ 
مال المصري المشهور المهندس نجيب ساويرس محمد دحالن يريد الدخول في صفقة مع رجل األع

      .التي يملكها ساويرس بعد أن منيت بخسائر كبيرة" أون تي في"لشراء قناة 
  10/2/2009قدس برس، 

  
  "إسرائيل"قلق برلماني مصري إزاء االتفاقية األمنية بين أمريكا و .50

جتماع مشترك للجنتي ، في ا)البرلمان(اعرب عدد من نواب في مجلس الشعب المصري : القاهرة
العالقات الخارجية والدفاع بمجلس الشعب، عن قلقهم إزاء االتفاقية األمنية اإلسرائيلية األمريكية حول 

وقال النائب االخواني سيد عسكر، إن الهدف من االتفاق األمريكي . منع تهريب السالح إلى غزة
. ووصف د. تفاقية ماسة بالسيادة المصريةاإلسرائيلي هو إحكام الحصار على قطاع غزة، معتبرا أن اال

مصطفى الفقي، رئيس اللجنة االتفاقية، بأنها كانت الهدية األخيرة من اإلدارة األمريكية السابقة بكل 
كآبتها وأخطائها للحكومة اإلسرائيلية، فيما طالب النائب اإلخواني علي لبن بفتح الباب للجهاد وزيادة عدد 

وأيد النائب المستقل مصطفى بكري مطالبات لبن، مشيرا إلى أنه يجب على . القوات المصرية في سيناء
، خاصة في الوقت الذي "إسرائيل"مصر أن تغض البصر عن األنفاق ال أن تعمل على إغالقها كما تفعل 

  .يذهب السالح فيه علناً إلى الصهاينة
  11/2/2009الخليج، 

  
  وقت العصيبعرفات قائد فذّ نستذكره في هذا ال: عمرو موسى .51

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس مجلس أمناء :  جيهان الحسيني-القاهرة 
أمس، ضرورة األخذ بالتاريخ العظيم للراحل الكبير، مستذكراً المحطات المهمة " مؤسسة ياسر عرفات"

جاء ذلك خالل كلمة . نيةالتي عايشها عرفات عبر مراحل مختلفة مرت بها القضية الوطنية الفلسطي
موسى فى الجلسة االفتتاحية لالجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة أمس الثلثاء في مقر األمانة العامة 

وقال موسى، إن . للجامعة في حضور رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس األمناء الدكتور ناصر القدوة
عيش فيه القضية الفلسطينية مأساة كبيرة تصاحبها الرئيس عرفات قائد فذ نستذكره في هذا الوقت الذي ت

. مأساة عربية، مشيداً بعمل مؤسسة عرفات المتعدد من أجل تخليد ذكرى مناضل فلسطيني عظيم
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وأضاف أنه يأخذ بجدية كبيرة عمل هذه المؤسسة وبرامجها المختلفة، ألن تاريخ هذا الشهيد ملكنا جميعاً 
  . ره في قيادة وحدة الشعب الفلسطيني على رغم الصعاب الجساميجب أن نحترمه ونسجله، وبخاصة دو

  11/2/2009الحياة، 
  

      ونقل معداتها إلى نواكشوط  " إسرائيل"إغالق سفارة موريتانيا بـ .52
قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أثناء مؤتمر صحفي 

وأكد، أن المجلس الذي يرأسه لم يتعامل ". إسرائيل"د لها عالقات فعلية مع في نواكشوط، إن بالده لم تع
إلى غاية قرار تجميد العالقات معها، مشيرا إلى أن سفارة " إسرائيل"منذ وصوله إلى السلطة مع 

  .موريتانيا في تل أبيب أغلقت تماما ونقلت جميع معداتها إلى البالد
  11/2/2009. الجزيرة نت

  
   ناشطا530لبين عاما بتهمة التسلل لغزة واستمرار إعتقال حبس طا: مصر .53

قضت محكمة اإلسماعيلية العسكرية بالسجن عاما مع الشغل لطالبين أدينا :  حسام أبو طالب- القاهرة 
وكان الطالبان قد وصل كل منهما بمفرده لغزة سيراً . بالتسلل لقطاع غزة عقب إنتهاء الحرب األخيرة

وقد قضيا هناك عدة أيام من غير أن . حيث عبرا الحدود مستخدمين إحدى الثغراتعلى األقدام من رفح 
  .يلتقيا حيث كان كالهما يسعى لالنضمام لفصائل المقاومة للجهاد ضد المحتل اإلسرائيلي

وفي سياق متصل، شهدت القاهرة، أمس، مظاهرة شارك فيها العديد من نشطاء القوى الوطنية للمطالبة 
على غزة حيث " إسرائيل"ري عن خمسمائة وثالثين معتقالً على خلفية الحرب التي شنتها باإلفراج الفو

ألقي القبض على هؤالء خالل مظاهرات شهدتها العديد من المدن المصرية ووجهت لهم تهمة التعاطف 
وقد رفضت السلطات اإلفراج عن المعتقلين الذين ينتمي . مع غزة وتكدير صفو الشارع المصري

، أكد محمد مهدي عاكف "القدس العربي"وفي تصريحات خاصة لـ.  لجماعة االخوان المسلمينمعظمهم
مرشد الجماعة بأن ما يعتقل ألجله هؤالء ينبغي أن يكون سبباً مباشراً لتكريمهم ال أن يدفع بهم في 

ين وال يعد واعتبر استمرار إصرار النظام في إغالق المعبر يمثل مكافأة لإلسرائيلي. غياهب المعتقالت
  .بأي حال من األحوال في صالح الشعب المحاصر

  11/2/2009القدس العربي، 
  

  عواصم االعتدال العربية تتوقع تغييرات على الموقف القطري من ازمة االنقسام الفلسطيني  .54
، بأن عواصم "القدس العربي"ابلغ مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى :  بسام البدارين-عمان 

لعربية تتوقع تغييرات او تعديالت يمكن ان تطرأ على الموقف السياسي القطري الراهن من االعتدال ا
ازمة االنقسام الفلسطيني ومقررات قمة الكويت االقتصادية في غضون االيام القليلة المقبلة لصالح اقامة 

وقال . مصريةاتصاالت بدأ بعضها فعال بين السلطة الفلسطينية والحكومة القطرية برعاية امريكية و
المصدر، ان وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصل لوح في كواليس االجتماعات النشطة التي 

مارس المقبل اذا لم / عقدها المعتدلون العرب بافشال عقد قمة الدوحة العربية الدورية في شهر آذار
  .تحصل تغيرات ملموسة في الموقف القطري الحالي

  11/2/2009القدس العربي، 
  

  مصر تعتقل ثالث مدّون الكتروني من المدافعين عن الفلسطينيين  .55
. اعتقلت الشرطة المصرية، أمس، ثالث مدون من المدافعين عن قضية الفلسطينيين:  د ب أ- القاهرة 

وقال مصدر قريب من وزارة الداخلية المصرية طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشرطة أخذت ضياء 
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وغالبا ما كان جاد ينتقد بشدة سياسة الحكومة . ه في محافظة الغربية الجمعة الماضيالدين جاد من منزل
، وزاد من انتقاده الصريح لها بصورة خاصة أثناء "صوت غاضب"المصرية إزاء غزة في مدونته 
  .العدوان اإلسرائيلي على القطاع

  11/2/2009الدستور، 
  

  وّحد من كل الدول نحو القطاعنداء إلطالق أسطول م: لجنة كسر الحصار على غزة .56
القوى الحية في األمة والعالم من أجل "نداء إلى " لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة"وجهت 

تشكيل وإطالق األسطول السلمي لكسر الحصار على غزة، تشارك فيه سفن من كل أقطار األمة وبلدان 
أن تتوحد مواعيد انطالق السفن إلى شاطئ غزة "ه القوى إلى ودعت اللجنة، في بيانها أمس، هذ". العالم

على نحو يبرز التضامن العربي واإلسالمي والعالمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر، ويكشف الطبيعة 
العدوانية للكيان الصهيوني اإلرهابي وممارسات القرصنة البحرية التي يقوم بها على نحو مخالف 

".  ولشرعة األمم المتحدة وللقانون الدولي ولإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانلقوانين المالحة البحرية
أن الحصار الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين، وفي غزة بالتحديد، لن يسقط "وأكّدت 

إال إذا شعر القائمون عليه في تل أبيب وحلفاؤها والمتواطئون بأن كلفة الحصار قد باتت من النواحي 
  ".ياسية واإلعالمية والقانونية أكثر بكثير من المكاسب الناجمة عن الحصارالس

  11/2/2009األخبار، 
  

  بان كي مون سينشأ لجنة للتحقيق في االضرار التي أصابت منشآت األمم المتحدة  .57
ـ             :  وكاالت األنباء  -نيويورك   ى أبلغ االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مجلس األمن الدولي أنه عل

وشك انشاء لجنة خاصة للتحقيق في األضرار التي ألحقتها القوات اإلسرائيلية بمنشات لألمم المتحدة أثناء               
وقد أعلن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومقره جنيف خطة لتحقيق            . العدوان على قطاع غزة   

  .أوسع النتهاكات حقوقية في غزة
11/2/2009الدستور،   

  
  الحكومة المقالة عملها في غزة بعد إعادة مساعدات صادرتها األونروا تعاود .58

أمس أنها أعادت مجددا عملية توزيع المساعدات الغذائيـة         ) األونروا(قالت وكالة   :  اشرف الهور  -غزة  
على المحتاجين في قطاع غزة، بعد أن أعادت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس المواد اإلغاثية                

 مسؤولية تدمير عمليات اإلغاثة بغزة      "إسرائيل"وقد حملت الوكالة الدولية     . بل خمسة أيام  التي صادرتها ق  
  . سيارات محملة بالمواد البالستيكية الالزمة لتعبئة المواد الغذائية إلى قطاع غزة3عبر منعها دخول 

11/2/2009القدس العربي،   
  

   أخارنون اليونانية وخان يونسبلديةتوأمة بين  .59
قررت بلدية أخارنون اليونانية إقامة عالقة توأمة مع بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، ففي               : بروكسيل

اجتماع للمجلس البلدي اليوناني، عقد مؤخراً، تقرر المضي قدماً في عقد اتفاقية توأمة مع بلديـة خـان                  
ي إطـار مـد يـد    يونس، بأغلبية مطلقة من أعضاء المجلس البلدي باختالف انتماءاتهم الحزبية، وذلك ف   

  .العون للشعب الفلسطيني، ال سيما في غزة
11/2/2009الخليج،   
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  روسيا تدعو إيران إلى التوسط لدى حماس لتحقيق التهدئة .60
أعربت روسيا عن أملها في أن تستخدم إيران مكانتها في العمل مـع حمـاس               :  كريم المظفر  -موسكو  

ينيين واإلسرائيليين وقال مدير القسم اآلسيوي الثـاني        بهدف بلوغ اتفاقات سلمية طويلة األمد بين الفلسط       
  .لوزارة الخارجية الروسية الكسندر مارياسوف إن إيران تعتبر بال ريب العبا مؤثرا في الشرق األوسط

11/2/2009الخليج،   
  

  حماس اغتالت وجرحت العشرات في غزة": ةالعفو الدولي" .61
تشن منذ الهجوم اإلسرائيلي علـى قطـاع      ) حماس(ة  امس ان حرك  » منظمة العفو الدولية  «أكدت  : جنيف

 ."إسرائيل"مع  » متعاملين«لمن تعتبرهم   » حملة اضطهاد «الماضي  ) ديسمبر(غزة في نهاية كانون االول      
ان اجهـزة   ) يناير(نهاية كانون الثاني    » المركز الفلسطيني لحقوق االنسان   «و  » الضمير«وأفادت جمعيتا   

مع اسرائيل خـالل    » التعاون«او المتهمين بـ    » فتح«عناصر حركة   امن حماس هاجمت العشرات من      
خطف واعدام متعمدة وتعذيب وتهديد بالقتل      «بعمليات  » منظمة العفو «ونددت  . الهجوم االسرائيلي وبعده  

، واضافت المنظمة التي قالت انها      »بحق الذين تتهمهم بالتعامل مع اسرائيل ومعارضي حماس ومنتقديها        
بعض «تلك الوقائع، ان    » اكدوا«د من الضحايا وموظفي المستشفيات وكذلك شهود عيان         استجوبت العدي 

قيـادة  » منظمـة العفـو   «ودعت  . »الضحايا اغتيل حتى في المستشفى حيث عولجوا إلصابتهم بجروح        
حد فوري لحملة التجاوزات تلك، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية محايـدة تكلـف              «حماس الى وضع    

حـد فـوري    « ودعت منظمة العفو قيادة حماس الى وضع         .»قيق مستقل حول تلك التجاوزات    بالقيام بتح 
لحملة التجاوزات تلك، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية محايدة تكلف بالقيام بتحقيق مستقل حول تلـك                

  .»التجاوزات
11/2/2009الحياة،   

 
  خارطة طريق مصالح القاهرة في غزة  .62

 دبلوماسية شديدة األهمية لجهة تأثيراتها الفائقة الحساسية على مسرح الصراع           تدور حالياً معركة  : الجمل
 اإلسرائيلي وبكلمات أكثر وضوحاً فإن تأثيرات هذه المعركة الدبلوماسية سيترتب عليها تحديد             –العربي  

  . اإلسرائيلي الرئيسية والفرعية–شكل واتجاه كافة سيناريوهات الصراع العربي 
  :تكامل السيناريوهات: عسكري والمسرح الدبلوماسيبين المسرح ال* 

برغم انفراد المسرح العسكري بخصائص وسمات ومكونات تختلف عن تلك الموجـودة فـي المـسرح                
الدبلوماسي، إال أن كليهما، كما أكدت التجارب، يختلفان على أساس اعتبارات الوضع الجزئي للـصراع               

 –لصراع، وبإسـقاط ذلـك علـى الـصراع الفلـسطيني            ويتفقان على أساس اعتبارات الوضع الكلي ل      
اإلسرائيلي، وتحديداً المواجهة العسكرية بين القوات اإلسرائيلية وقوات حركة حماس مؤخراً في مـسرح              
قطاع غزة، يمكن القول أن ما يجري حالياً في المسرح الدبلوماسي ليس سوى المكمل لما سبق أن تم في                   

  .المواجهة العسكرية
القوات اإلسرائيلية ومقاتلو حركة حماس كانا يمثالن طرفـي المواجهـة فـي             :  البنائي –هيكلي  البعد ال • 

المسرح العسكري واآلن فإن المفاوضين اإلسرائيليين والمفاوضين من حماس يمثالن طرفي المواجهـة             
  .في المسرح الدبلوماسي

 العدو الرئيسي وترفض االعتراف     تنظر حركة حماس إلى إسرائيل باعتبارها     :  القيمي –البعد اإلدراكي   • 
بها وباالتفاقيات التي وعتها مع السلطة الفلسطينية، وعلى الجانب اإلسرائيلي ترفض إسرائيل االعتـراف       

  .بحماس كما ترفض التعامل معها
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تحاول تل أبيب الحصول بالوسائل الدبلوماسية على ما لم تستطع الحصول           :  السلوكي –البعد التفاعلي   • 
سائل العسكرية وذلك في مواجهة حماس التي تحـاول علـى العكـس، الحـصول بالوسـائل                 عليه بالو 

  .الدبلوماسية على ما لم تستطع الحصول عليه بالوسائل العسكرية
تأسيساً على النقاط المشار إليها فإن من الواضح أن ما هو جديد في السيناريوهات يتمثـل فـي طبيعـة                    

القوة المصرية، التي أصبحت تميل إلى مساندة الطرف اإلسرائيلي بما          وتحديداً  " القوة المضافة "واتجاهات  
  .يساعد تل أبيب في تحقيق أهدافها من جهة ومن الجهة األخرى عرقلة حركة حماس من تحقيق أهدافها

أدى التدخل المصري بهذه الطريقة إلى حدوث تغيير نوعي وكمي في ميزان القوى وطبيعـة معطيـات                 
 إسرائيل أكثر تعقيـداً لجهـة تعـدد         – أخرى فقد أصبحت معادلة صراع حماس        توازن القوى وبكلمات  

الالعبين وعلى وجه الخصوص القاهرة التي أصبحت تمثل طرفاً في المعادلـة عـن طريـق اسـتخدام        
  :المعايير المزدوجة فالقاهرة

  .على الصعيد المعلن تقول أنها تسعى إلى حل الصراع وإعادة االستقرار إلى المنطقة• 
على الصعيد غير المعلن تسعى إلى إضعاف حركة حماس من جهة وتقوية حركة فـتح مـن الجهـة                   • 

األخرى، بما يعيد سلطة فتح إلى القطاع، كما تسعى كذلك إلى إرغام حركة فتح على العودة القسرية إلى                  
  .دائرة السلطة الفلسطينية وفقاً لشروط وإمالءات حركة فتح

بلوماسية الحالية هما تل أبيب وحركة فتح، فإن األطراف غيـر المباشـرة             برغم أن أطراف المواجهة الد    
مثل القاهرة وواشنطن واالتحاد األوروبي تقومل حالياً بلعب دور كبير لجهة استخدام القـاهرة كـسالح                

  . األمريكية على حركة حماس–سري في فرض الشروط اإلسرائيلية 
  ؟"ةصفقة القاهر"ماذا تقول آخر التسريبات حول * 

تشير التحليالت والتسريبات أن المواجهة الدبلوماسية بين تل أبيب وحركة حمـاس قـد اتـسع نطاقهـا                  
وأصبحت تضم بعض المواجهات الفرعية اإلضافية وعلى هذه الخلفية نشير إلى أن محـاور المواجهـة                

  :تتمثل حالياً في الملفات اآلتية
بين حركة حماس وحركة فتح كملـف فـتح المعـابر           ملفات يدور حولها االشتباك الدبلوماسي الساخن       • 

  .ورفع الحصار وإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي شاليط وملف الهدنة
ملفات يدور حولها االشتباك الدبلوماسي البارد بين حركة حماس وحركة فتح كملف إصـالح منظمـة                • 

  .طاع غزةالتحرير الفلسطينية ومشاركة حماس في السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار ق
وتجدر اإلشارة إلى أن القاهرة تقوم حالياً بدور الوسيط المزدوج في هذه الملفات إضافة إلى أنها تلعـب                  

 تل أبيب الدبلوماسي وأيضاً دور القوة       –دور القوة المضافة لصالح الجانب اإلسرائيلي في اشتباك حماس          
 القاهرة باستخدام تكتيك الدمج بين هـذه        إضافة لذلك تقوم  .  فتح الدبلوماسي  –المضافة في اشتباك حماس     

الملفات بحيث تتقاطع وتتشابك بما يقيد قدرة حماس بحيث إذا وافقت على بند معين فإنها سـتجد نفـسها                   
مضطرة بالضرورة للموافقة على بند آخر، وهكذا على سبيل المثال، فإن القاهرة تلعب لعبة دبلوماسـية                

و بحيث أن تحريك أي قطعة يترتب عليه تحريك القطع األخرى،           نقل الصدمات على طريقة لعبة الدومين     
  :وبهذا الخصوص نشير إلى اآلتي

فتح المعابر سيترتب عليه فتح معبر رفح الذي تشترط القاهرة بأن يتم فتحه في حالـة عـودة سـيادة                    • 
  .السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وهذا معناه عودة نفوذ حركة فتح إلى القطاع

اس ليتم إطالق سراح جيلعاد شاليط أن يتم ضمن صفقة إطالق لألسرى الفلسطينيين ولكـن               تشترط حم • 
إسرائيل ومن ورائها القاهرة وحركة فتح ترفض إطالق البرغوثي زعيم فتح الذي يمثل البديل لعبـاس،                

ي وأحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يتمتع بوزن كبير داخل المجتمـع الفلـسطين               
إضافة إلى تأثيره الكبير على الفصائل الفلسطينية وبالتالي إذا وافقت حماس على إطالق سـراح شـاليط                 
دون إطالق سراح البرغوثي وسعدات ضمن قوائم األسرى فإن ذلك يعني خلو حركة فتح من أي منافس                 
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ب أحمد سعدات   إضافة لذلك فإن غيا   . حقيقي لمحمود عباس وهو ما سيسهل لعباس االحتفاظ بزعامة فتح         
  .سيضعف جهود إصالح المنظمة

  خارطة طريق مصالح القاهرة؟* 
  :تشير التحليالت إلى أن جهود القاهرة إزاء إدارة قطاع غزة تهدف إلى اآلتي

السيطرة على مشروع إعادة إعمار القطاع واستخدامها ضمن برامج تدفقات رأس المال المباشر وغير              • 
مصري تحقيق قدر أكبر من االنتعاش وعلى وجه الخصوص دعـم قـدرة             المباشر بما يتيح لالقتصاد ال    

الشركات الخاصة التي تسيطر عليها نخبة الحزب الوطني الحاكم، هذا وتجدر اإلشارة إلـى أن القـاهرة                 
سبق أن استحوذت على أموال عراقية تقدر بمليار دوالر ولم تقم حتى اآلن بتنفيذ التزاماتهـا إزاء هـذه                   

  .األموال
 القاهرة سيتيح للقاهرة بناء مشروعها الدبلوماسي الذي يتـيح لهـا            –يز التحالف على خط رام اهللا       تعز• 

  .القيام بدور الشريك الرئيس القابض على مفاعيل الملف الفلسطيني
على خلفية ملفات المواجهة الدبلوماسية وتحديداً بين فتح وحماس وبين حماس وإسرائيل، فإن التـداعيات               

  :ل في اآلتيالمؤجلة تتمث
إطالق سراح جيلعاد شاليط سيعزز احتماالت اإلطاحة بسيطرة محمود عبـاس إضـافة إلـى تعزيـز                 • 

  .احتماالت مصالحة فتح وحماس
إطالق أحمد سعدات سيعزز احتماالت اإلطاحة بسيطرة محمود عباس على منظمة التحرير الفلسطينية             • 

  .مةإضافة إلى احتماالت انضمام حركة حماس إلى المنظ
سيطرة القاهرة على إعادة اإلعمار سيتيح للقاهرة الحصول على الفوائد المالية وتعزيز قـدرتها علـى                • 

  .ابتزاز حماس والتواطؤ مع فتح البتزاز سكان القطاع
حتى اآلن لم تتضح سوى الخطوط العامة المحددة لمالمح الصفقة التي تسعى القاهرة إرغام حماس على                

ح أن الحركة لن تكون صيداً سهالً للقاهرة وتشير التسريبات والتقـارير إلـى أن               قبولها ولكن من الواض   
حركة حماس ما زالت تطرح شروطها بقوة على طاولة المفاوضات وهو أمر أكدته ليس التقارير العربية                

  !وإنما التقارير اإلسرائيلية نفسها
  9/2/2009موقع الجمل 

  
  حوارات ومفاوضات تحت الضغوط والتهديد  .63

  اسر الزعاترةي
لو كانت المفاوضات بين الدولة العبرية وقوى المقاومة ، وعلى رأسها حركة حماس ، تجري في ظـل                  
دعم عربي لكان بوسعها ترجمة الصمود واالنتصار الذي تحقق بطريقة مختلفة ، لكن الموقف ليس كذلك                

ت يعرف المعنيون أن    ، فهي جرت وتجري في ظل ضغوط تنوء عن حملها الجبال ، بل وفي ظل تهديدا               
  .باإلمكان ترجمتها الحقاً ، ال أعني إغالق المعبر فقط ، بل ما هو أكثر من ذلك

لو كشفت تفاصيل تلك الضغوط والتهديدات لذهل المواطن العربي ، بمن في ذلك المواطن المصري مما                
ذي طالما تغنى بـه     يجري ، وألدرك أي إسناد يحصل عليه الفلسطينيون من مرجعيتهم العربية ، ذلك ال             

الكثيرون وعيروا به شعب فلسطين ، في تجاهل لحقيقة أنه شعب عظيم يدافع عن أمته ، ومصر علـى                   
رأسها ، أكثر مما يدافع عن نفسه ، هو الذي كان بوسعه أن يتفاهم مع اإلسرائيليين بأي طريقة لتحصيل                   

  .العيش الرغيد
ا يؤكد أنها ال تبيع قضايا شـعبها تحـت طائلـة        إن مجرد صمود حماس في مواجهة هذه الضغوط ، إنم         

التهديد ، ال سيما التهديد لقادتها الذين ما اختاروا هذا النهج إال وهم يدركون حقيقة أنهم على درب الموت                   
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والشهادة ، ومثل هؤالء وحدهم هم من يؤتمنون على القضايا المقدسة ، أما الذين يبيعون ويشترون مـن                  
  .نائهم ، وربما ألنفسهم فهم برسم التنازل طوال الوقتأجل ترتيب الصفقات ألب

في أي حال ، فما جرى حتى اآلن كان صموداً في ميدان البطولة ، تماماً كما كان صموداً فـي ميـدان                      
صحيح أن االتفاق المتوقع ، في حال تم بالفعل ، لن يلبي شروط المقاومة كاملة ، إال أنه جيـد                    . السياسة

القائمة ، ويكفي أن راية المقاومة التي كانت المعركة أهم عناوينها ستبقى مرفوعة             في ظل موازين القوى     
  .، وفشل العدوان في فرض وقفها بشكل دائم

تبقى الجوانب األخرى المتعلقة بالحصار وفتح المعابر ، وهذه قضايا يصعب ضمانها ، لـيس فقـط ألن                  
سيبقى في نهايـة المطـاف رهـن المـزاج          لمصر دورا محوريا فيها فحسب ، بل أيضاً ألن أي اتفاق            

ونتذكر أن الموقف كان كذلك حتى أيام السلطة قبل الحسم العسكري ، بل كان كـذلك أيـام                  . اإلسرائيلي
  .السلطة قبل االنتخابات التشريعية ، وفي ظل قيادة تعلن في وضح النهار رفض مبدأ المقاومة المسلحة

س واضحاً ، فهذه قضية مختلفة تدار بناء على صـفقة           في موضوع الجندي الصهيوني ، كان موقف حما       
لتبادل لألسرى ، وشاليط لن يخرج من دون صفقة معقولة ، مع العلم أن أي صيغة يخرج بهـا أسـرى                     

ستكون بالغة األهمية والداللة على كسر إرادة العدو ، حتى لو وقع            " دم على األيدي  "ممن يصنفون بأنهم    
حتى خارج فلسطين ، وال قيمة ألية مزايدة هنا ألن النضال من أجـل              إخراج بعضهم إلى قطاع غزة أو       

  .قضية األمة ليس له حدود ، وبوسع هؤالء أن يكونوا في مقدمة الجهاد من أجل وطنهم ودينهم
تبقى مسألة ربط المفاوضات برمتها بملف المصالحة ، وهذه تستحق الكثير من التوقف ، ألن لها مقدمات                 

ني المطالبة بإغالق سجل االعتقال السياسي لمناضلي حماس في الضفة فقط ، وإنمـا              ال بد منها ، ال أع     
إغالق ملف دايتون برمته ، ومن قرأ مقال توماس فريدمان في نيويورك تايمز عن رحلته إلـى جنـين                   

  .برفقة الجنرال دايتون وما سمعه وما رآه سيشعر بالعار من دون شك
 هذه التضيحات على مذبح الحفاظ على برنـامج المقاومـة ، ثـم              كيف يمكن لقوى المقاومة أن تقدم كل      

تطارد مصالحة على إيقاع برنامج يذبحها من الوريد إلى الوريد ، فيما يعلن أن مساره الواحد والوحيـد                  
  .هو المفاوضات بصرف النظر عن نتيجتها

ألن المـصالحة التـي     لقد آن لمن يتحدثون عن المصالحة أن يحرروا هذا المصطلح كما قلنا من قبل ،                
تشطب المقاومة وتضع القضية رهن رحلة عبث جديدة ليست أمراً يحتفى به ، ناهيك عن أن تكون ذات                  
عنوان باطني هو إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل االنتخابات بأية وسيلة ، وهو مطلـب ينطـوي                   

 ممثالً حقيقياً للشعب الفلـسطيني      على تجاهل لكل دعوات إعادة تشكيل منظمة التحرير لكي تكون بالفعل          
  .في الداخل والخارج

  11/2/2009الدستور، 
  

 منطقة واحدة ودولتان .64
 شمعون بيريز

ال نعاني من نقص في اآلراء عندما يتعلق األمر بشؤون الشرق األوسط، ولم توقف األحداث األخيرة في 
يرا لتدافع عن حل الدولة وقد ظهرت قلة من النقاد في الشرق األوسط أخ. غزة صخب هذه اآلراء

الواحدة، وهو األمر الذي سوف يقوض شرعية إسرائيل وحقها المعترف به على الصعيد الدولي في 
 للتقدم - بصورة شخصية - ومع رؤيتي . الوجود كدولة يهودية مستقلة على تراب اآلباء السابقين

فإنني أعتقد أن حل الدولتين ليس هو الملحوظ الذي حققناه مع السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة، 
 .الخيار األمثل لهذا الصراع الطويل، لكنه الخيار الذي يمكننا تحقيقه

ومن . وحل الدولة الواحدة به من العيوب واألخطاء الجوهرية ما يجعله غير قابل للتحقيق على اإلطالق
تيبا يعني نهاية وجود الدولة وجهة النظر اإلسرائيلية، فليس من الممكن للشعب اليهودي أن يقبل تر
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ومن وجهة النظر الفلسطينية، فليس من المقبول حرمان الشعب الفلسطيني من فرصة تقرير . اليهودية
 .مصيره القومي

 أن غزة والضفة الغربية صغيرتان، وال يمكن -  بشيء من المنطق -ويرى مخالفو حل الدولتين 
ك هو ما سوف تكون عليه الحال مع حل الدولة الواحدة لكن ذل. استيعاب الالجئين الفلسطينيين فيهما

 كيلومتر مربع وتمتلئ بعدد من السكان يزيد على 24,000كذلك، حيث ستكون هناك دولة تبلغ مساحتها 
وفي الوقت الذي قد يشكك فيه المتشائمون ).  مليون عربي4,5 مليون يهودي و5,5( ماليين نسمة 10

 .ن المتفائلين ينظرون إلى سنغافورة كمثال على صحة وجهة نظرهمفي حجم الضفة الغربية وغزة، فإ
فمساحة الضفة الغربية وغزة تبلغ تسعة أضعاف مساحة سنغافورة، لكن عدد السكان الفلسطينيين في 

ويتمتع هذا البلد الذي يقع في جنوب غرب آسيا بأحد أعلى . كلتيهما أقل من عدد سكان سنغافورة
ونحن نؤمن بأن الفلسطينيين قادرون على تحقيق نجاح مماثل، وسوف . الممستويات المعيشة في الع

 مع شركائنا، من خالل المفاوضات، لتأسيس دولة الحكم الذاتي -  دون كلل أو ملل - نستمر في العمل 
 .الفلسطيني، حيث يؤسس شعبها دولة ذات اقتصاد حديث يقوم على العلم والتقنية ومزايا السالم

ولة واحدة متعددة األطياف طريق غامض ال تتضح معالمه تماما، وهو يعزز من إن طريق تأسيس د
فقد عانى لبنان األمرين من جراء سفك الدماء وعدم االستقرار فيه، وهو بلد يمثل . احتمال تخليد الصراع

 .مثاال واحدا فقط على ما يمكن أن يحل من خراب لبلد تكون هذه طبيعته
د فال تُحصى، لكنه يبقى الحل الواقعي الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني إن صعوبات حل الدولتين تع

ويرى معارضو هذا الحل أنه بعد تأسيس الدولة الفلسطينية، فإن الجزء األوسط من إسرائيل . اإلسرائيلي
 . بحيث ال يمكن ضمان أمن مواطني إسرائيل-  ستة أميال فقط - سوف يكون ضعيفا تماما 

ن ستة أميال سوف تكون مساحة قليلة لضمان األمن الكامل، وهو األمر الذي يعزز وفي واقع األمر، فإ
فالسالم يوفر . من اعتقادنا بأن أمن إسرائيل ال يتمثل فقط في الدفاع الجغرافي، ولكن في السالم كذلك

 .بسط الجناحين، حتى لو كان الوسط هزيال
وعلى الرغم من أنني ال . ماضي حل الدولة الواحدةوقد اقترح القائد الليبي معمر القذافي في األسبوع ال

 .أتفق مع هذا الحل، فقد تحمست لسلوكه الذي شرح به وجهة نظره
إن معنى ذلك . »الشعب اليهودي يريد ويستحق أرضه«ويأتي ذلك في إطار وجهة نظره التي تقول بأن 

 اليهودي في أن يكون له الكالم واضح ألنه يعارض رأي العناصر اإلسالمية التي تعارض حق الشعب
وطن على أرض آبائه، وعلى أساس هذه المعارضة، فإنهم يشنون حربا جهادية تهدف إلى تدمير 

 .إسرائيل
ويريد الشعب الفلسطيني ويستحق أن . إن الشعب اليهودي يريد ويستحق العيش في سالم على أرضه

 إنه لمن الضروري لهذه القضية أن .يعيش على أرضه وأن ينعم بمؤسساته السياسية وحق تقرير مصيره
تؤسس على العيش المشترك بين اليهود والعرب، وهو ما يمكن أن يترجم إلى التعاون في مجاالت مثل 

فتحقيق ذلك كله، سوف يكون ممكنا فقط من خالل منح كل شعب . االقتصاد والسياحة والبيئة والدفاع
مانهم، وزراعة أرضهم والتحدث بلغاتهم وحراسة دولته وحدوده وتمكين المواطنين من الصالة حسب إي

 .تراثهم
وربما في يوم من األيام، سوف يختار . لنبذْل ما وفي وسعنا للعمل على ازدهار هاتين الدولتين

 عدم السماح للحدود بإعاقة التعاون االقتصادي أو أن - كما في أوربا - اإلسرائيليون والفلسطينيون 
  .تشكل سببا للحرب

 "وستواشنطن ب"
 11/2/2009الشرق األوسط، 
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  حاجة حماس الى التواضع .65
  خالد الحروب. د

هنـاك  . خطاب حماس ومواقفها السياسية واعالناتها المتسرعة بعد حرب غزة تحتاج الى مراجعة عميقة            
ما حدث هو عدم تمكين اسرائيل      . الزائدة عن حدودها بنصر مبالغ في توصيف مكوناته       " الثمالة"نوع من   
صمود قطاع غزة   . ق كثير من أهدافها ، وهذا نصف نصر للفلسطينيين ونصف هزيمة السرائيل           من تحقي 

والمقاومين ، وفي مقدمتهم حماس ، ولفترة جاوزت األسابيع الثالثة هو حقيقـة ال يمـاري فيهـا أحـد                    
ء الجيش االسرائيلي الذي حطم جيوشا عربية في ستة أيـام واحتـل سـينا             . وتستحق التقدير بال مواربة   

بكاملها والجوالن بكاملها والضفة الغربية بكاملها ، لم يستطع أن يحقق أهدافه العسكرية في قطاع غـزة                 
حماس انتزعت شرعية اضافية ، فلسطينية ، واقليمية ، وعالمية ، كنتيجة لتلك الحرب              . ويحطم مقاومتها 

لكـن  . ن مناظير أيديولوجيـة   وهذه أيضا حقيقة سياسية ال يماري فيها من يريد أن يرى الحقائق من دو             
سياسة وخطاب حماس بعد الحرب ال يطمئنان ، وتقديراتها للوضع الفلسطيني واالقليمي والـدولي غيـر       

  .دقيقة وفيها مقادير خطيرة من تفكير التمنيات
والمباهاة به واالحتفاالت التي لم تـراع حـساسية         " النصر"هناك أوالً نبرة الخطابة العالية في توصيف        

ربما ليس هنـاك    . الف الفلسطينية الباهظة وألوف الشهداء والجرحى والمعاقين الذين خلفتهم الحرب         األك
بيت أو عائلة فلسطينية في قطاع غزة اال ولحق بها جزء ولو يسير من بطش الوحشية االسرائيلية ، من                   

ـ             . قريب أو بعيد   ف وتحتـضن   وما زالت آالم هؤالء جميعا طرية ودموعهم ساخنة ، وأجدى بـأن تكفك
عوض عن تحقن بشعارات الخطباء الذين يرددون بال انقطاع بأن تحرير األوطـان يمـر بالتـضحيات                 
الجسام ، في نبرة بعضها اتهام للذين ضحوا أنفسهم وكابدوا وفقدوا أعزاءهم وال يراد لهـم أن يعبـروا                   

راتهم ، وليس التخفيف    ما يحتاجه هؤالء هو تضميد الجراح والتأكيد على هول خسا         . حتى عن جراحاتهم  
من هولها ، والتضامن مع كل قطرة دم بريئة سالت ، وليس اظهار عدم االهتمام بشالالت الدماء، علـى                   
حماس وكل فصائل المقاومة وغير المقاومة أن تصوغ خطابا وسياسة تعتبر أهمية كل فلسطيني ال تقـل                 

المقاومة والذي تخوض دولته حروبا وتطلـق       قيد أنملة عن أهمية جلعاد شاليط ، األسير االسرائيلي بيد           
  .صراعات من أجل تحريره

وهناك ثانياً مسألة حفظ المسافات السياسية المتساوية ازاء األطراف العربية واالقليمية بدقة وحـساسية ،               
تثير عالقة حماس مع ايران بطبيعة الحال حساسيات عربية معروفة ، وال تحتـاج الـى                . خاصة ايران 
وسواء اعتبارا لتلك الحساسيات أو بطرحها جانباً فان االعالنات المتواصـلة فـي             . تشريحاعادة شرح و  

ـ   ال معنى لها ، وليست من السياسة في شيء ، وتفتقـد الـى الحـد                " ولي أمر المسلمين  "اهداء النصر ل
الـى  في هذه األيام فيجـب أن يحـال         " ولي أمر للمسلمين  "ان كان هناك    . األدنى من الحصافة السياسية   

المحاكمة لسكوته على احتالل فلسطين لهذه العقود الطويلة مـن الـسنين ، ولعـدم تـسييره الجيـوش                   
يقال هذا مع ضرورة االشارة هنا الى خطأ العرب في التعامل مع حماس ، وهو ما فاقم مـن                   . لتحريرها

 من سبتمبر حكمهـا     فالسياسات الحكومية العربية بعد الحادي عشر     . أندفاعة حماس الى المربع االيراني    
االرتباك الشديد والخوف من االقتراب من أي من الحركات االسالمية في البلدان العربيـة ، ممـا ولـد                   

بموازاة ذلك تصاعد الخطاب األمريكي في اسـتعدائه اليـران          . فراغاً سياسياً في عالقات هذه الحركات     
اياها الى المزيد من التطـرف ومحاولـة        والتوعد باستهدافها ، دافعاً     " محور الشر "وتنصيبها على رأس    

كسب أكثر ما يمكن من أوراق اقليمية ، بما في ذلك حماس والبعد الفلسطيني الذي تتيحـه ، لتـساعدها                    
لكن خمول السياسة العربية ازاء حماس أستمر وتواصل حتى بعـد           . على المواجهة من الواليات المتحدة    

 حيث سارع العرب في االندراج في سياسة الحصار         2006ل  أن فازت في االنتخابات الفلسطينية في أوائ      
وفـي لحظـة الحـصار      . في ذلك الوقت فتحت ايران بواباتها لحماس على مصاريعها        . وطبقوها بأمانة 

المطبقة كان من الطبيعي أن تدلف حماس الى الباب المفتوح ، أما بقية األبواب المغلقة والتـي تـصايح                   
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 على التوجه الى ايران فانها كانت تفترض أن السياسة تشتغل بحـسب             أصحابها من خلفها الئمين حماس    
  . قوانين خيالية ال واقعية

باختصار حماس دفعت الى الحضن االيراني بسبب قصر نظر الساسة العرب والحكومات العربية هـي               
وسحب حماس مرة أخرى الـى الحـضن        . التي ساهمت في حصار حماس بدل أن تفتح العالقات معها         

  .بي ال يتأتى بمواصلة شتمها واتهامها بأنها ايرانية الوالء ، بل بفتح مساحات تسيس عربي أمامهاالعر
نتائج ما بعد   . في اللحظة الحالية والمستقبل القريب    " الحماسي"وهناك ثالثاً ، وهو األهم ، الطرح السياسي         

 القـضية الفلـسطينية     الحرب وصمود قطاع غزة أكدا رسالة مدوية للعالم وهي اسـتمرارية مركزيـة            
وهذا التأكيد قوض التفكير الذي أريد له أن يـسود خـالل            . والحاحها ، ليس فقط اقليميا بل ودوليا أيضا       

السنوات الثماني الماضية والذي خفض من مركزية االحتالل االسرائيلي االقليمية ونـضال الفلـسطينيين       
اشـتغلت ادارة   . قضايا وليس القضية األساسية   النتزاع حقوقهم الوطنية ، واعتبر ذلك مجرد قضية من ال         

. جورج بوش بحماس على هذا التخفيض مستندة الى تنظيرات ال تنتهي من قبل عتاة المحافظين الجـدد                
وكانت حرب العراق ، وحرب أ فغانستان ، ثم تالحق ملفات لبنان ، وايران ، والصومال قد أسـتخدمت                   

". ت الشرق األوسط ليس اال وجها لتلك األزمات وليس األهم فيها          البعد الفلسطيني في أزما   "كلها لتقول ان    
لكـن هـذا    . األنجاز األهم لما حدث في غزة هو اعادة ترتيب األولويات ، وان كان ثمة نصر فهذا هو                

يحتاج الى أستثمار على مستوى وطني وعربي وبالتالي يستدعي مناقشة طرح حمـاس الـسياسي بعـد                 
  .الحرب

 المرء من خطاب حماس المتولد عن الحرب هو الرغبة الجارفة في اسـتثمار تلـك                لحد اآلن ما يستشفه   
النتيجة أو غيرها لحصد أرباح حزبية على صعيد تكريس وجود الحركة ، أكثـر مـن تلمـس رغبـة                    

اقامـة مرجعيـة فلـسطينية      "يتلخص هذا في االعالن عن الرغبة في        . لالستثمار على المستوى الوطني   
هذا االعالن يفتح معركة جانبية مدهشة وسوف يستنزف الجهد         .  أو خاصة بالمقاومة   ، سواء عامة  " جديدة

طبعا من حق حماس أن تفكر بما يمكن أن تحققه كحـزب ، وبمـا يمكـن أن            . والوقت ويكرس االنقسام  
لكن في نفس الوقـت مـن حـق         . يقويها ، وليس علينا افتراض مثالية غير موجودة في السياسة أصال          

أن يحاسبوا على حماس على طرحها الحالي على المستوى العام وفيما ان كـان يـستثمر أو            الفلسطينيين  
وبشكل أكثر تحديـداً    . يضيع فرص ما بعد الحرب ، خاصة وأنهم هم الذين دفعوا ثمناً باهظاً وغالياً فيها              

 يجب على حماس أن تطرح برنامجاً سياسياً وعلى مستوى وطني ، وليس حزبي أو فـصائلي ، يأخـذ                  
باالعتبار اولوية الوحدة الوطنية التي تحطمها أية دعوات لمرجعيات جديدة ، ويأخذ باالعتبار االنزيـاح               
الهائل نحو اليمين في المجتمع االسرائيلي ، ويأخذ باالعتبار قدوم أوباما ، وعلى األغلب قدوم نتنيـاهو ،    

  .وللحديث بقيات
  11/2/2009الدستور، 

  
  "تقنّية"كفى أخطاًء ! حماس .66

  نهلة الشهال
بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يدين تصفية أحد مناضليها في القطاع على يد مجموعة تابعـة                 

. لألمن، كان أول خروج موثوق به إلى العلن ألخبار بدأت تتسرب من غزة مع نهايات القصف الفظيـع                 
قه كان أخباراً تناقلتهـا أوسـاط       وما سب . على حماس » التشنيع«موثوق به، ألن ما سبقه صنّف في خانة         

على صلة بحركة فتح أو بالسلطة، تفيد عن وقوع عشرات التصفيات، ثم أخباراً أخرى متداولة دولياً، في                 
أوساط خبراء من االتحاد األوروبي، أو مناضلين من منظمات حقوق اإلنسان العالمية، أو حتى برلمانيين               

. ئتان األخيرتان كانتا تقوالن همساً ما تنامى إلى أسماع أفرادها         والف. أوروبيين مؤيدين للنضال الفلسطيني   
فصدمة القصف المهول على غزة من جهة، والحاجة إلى عدم إيقاع اضطراب في موجة التضامن مـن                 
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ثم اضطرت حركـة حمـاس إلـى        . وربما عدم التصديق  ... جهة أخرى، كانتا تدفعان بهما إلى التحفّظ      
ار، فقالت إن شمول الهجوم اإلسرائيلي قصف السجون، وصـعوبة تـوفير          التصدي بالتوضيح لهذه األخب   

الصلة بالقادة المسؤولين، ووجود عمالء إلسرائيل بين المعتقلين لديها قد يفسر ما حدث، واعدةً بالتحقيق               
 فيه بكل شفافية، ومجددة تعهدها عدم القيام بتصفيات على خلفية سياسية، واحترام اإلجراءات القانونيـة              

نتيجـة  «وأما بخصوص الشاب من الجبهة الشعبية، فأوضحت الحركة أنه قُتـل            . في ما يخص العمالء   
  .»خطأ

مـن  )  عاماً 51(ولكن، بعد انتهاء القصف، منذ أيام قليلة، تسربت مجدداً أنباء عن تعرض جميل شقورة               
ته للتعزية، وقال الدكتور يونس     وقد زار وفد من حماس عائل     . خان يونس العتقال وتعذيب أديا إلى وفاته      

األسطل، عضو قيادة حماس والنائب في المجلس التشريعي، إن حماس تقر بمسؤوليتها عن وفاته وستتّخذ               
وال يبدو أن الرجل كان مثالً عميالً إلسرائيل، بل تشير األنباء إلى ضغوط مورست              . اإلجراءات للتحقيق 

ل حتّى العمالة إلسرائيل ال تبرر، كما بات متوافقاً عليه، التـصفية       ب. عليه لتغيير شهادته في حادثة معينة     
علماً أن ظروف الحرب تتطلّـب      . االستنسابية، خارج أي إطار قانوني قادر على تحمل مسؤولية قراره         

  .التصدي الصريح لهذا الواقع والتوافق على أساليب لمعالجته
من أمن حماس باالستيالء علـى شـاحنات ومخـازن          في مجال آخر، ومنذ أيام أيضاً، قامت مجموعات         

، ممـا سـبب غـضب       )األونروا(المساعدات الغذائية العائدة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         
وقد واجهت حماس هذا الحـادث بارتبـاك، بـدأ بالتنديـد            . المنظّمة الدولية وإعالنها توقّفها عن عملها     

    مساعداتها ال توز ج على مسألة أنها تعطيها لجمعيـات أهليـة ال للنـاس               باألونروا ألنع بعدل، ثم عر
هل ألنّه يبرز وجود منظّمات أهلية في غزة ال حمـاس وجمعياتهـا             (مباشرة، وهو غير مقبول بنظرها      

، وأن المواد المستولى عليها ستعود      »خطأ تقني «، لينتهي باإلقرار الصريح بأن المسلك نتج من         )فحسب؟
  .مة الدوليةإلى المنظ

. ، ليس أنها تُغضب هذه أو تلك من الجماعات الدوليـة          »التقنية«ما يثير الرعب في تكرار هذه األخطاء        
وبالمناسبة، فمن يغضب هنا ليس عدواً، بل أصدقاء في دوائر متفاوتة، وجهات يحتـاج إليهـا النـضال                  

ولكن دعك مـن  . ائه لعناصر صمودهالوطني الفلسطيني، كما يحتاج إليها المجتمع الفلسطيني في سياق بن     
  .هذا االعتبار، رغم أهميته

أنها تشي بمفهوم عن طبيعة المعركة الدائرة، هو فـي          » التقنية«ما يثير الرعب في تكرار هذه األخطاء        
فإما أنها معركة وجـود بالنـسبة إلـى         . واقع الحال دون مستلزماتها ودون مستوى الوعي المناسب لها        

» إدارة«طويلة ومتعددة األوجه، وتجري في أصـعب الـشروط وأقـساها، أو أنهـا               الفلسطينيين، وهي   
للصراع مع إسرائيل، على ما تفعل السلطة في رام اهللا، وإن بوسائل أخرى، وبلغة أخـرى غيـر تلـك                    

  .المعتمدة من حماس
مـثالً مـن    تدخل في منطق إدارة الصراع ال بناء شروط المجابهة، عقلية االستئثار بالسلطة، والغيـرة               

يدخل في منطق إدارة الصراع فحسب، وليس أبداً االنتماء إلى ثورية جذرية كما             . جمعيات أهلية مستقلة  
قد يتوهمون، تصور إمكان إلغاء حركة فتح بكل بساطة، أو الحلول محلها بـدالً مـن وضـع الخطـط                    

صائل واألحزاب والتيارات   كما الضيق بالجبهة الشعبية أو بغيرها من الف       . الستعادتها إلى أرض المعركة   
ويدخل في المنطق نفسه استسهال االعتداء على الناس بحكم السكرة التـي تمنحهـا              . والظواهر المختلفة 

وهـو ال ينـتج سـوى       . السلطة على األرض، سواء االعتداء على حياتهم الجسدية أو على نمط حياتهم           
تظل فئة وال تصبح قائداً طوعياً للناس، ألناس        فهي  ... التقوقع العصبوي، مهما بلغ حجم التنظيم أو الفئة       

يواجهون هذا القدر من التضحيات المطلوبة في خيارهم الحفاظ على قضيتهم، ومعها علـى اعتـزازهم                
  !وهما ال ينفصمان... بأنفسهم

  11/2/2009األخبار، 
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  جلعاد سيعود، حماس ستنتصر .67

  "معاريف" -  عوفر شيلح
 شاليت في االسر تحدثت مع احد قدامى العاملين في شؤون االسرى            بعد وقت غير بعيد من سقوط جلعاد      

شاليت، بقرار  : تلك كانت االيام التي يرغب اصحاب القرار في حينه ان ينسوها          . والمفقودين في اسرائيل  
مـن  . هادئ، تحول من جندي ينبغي العمل على اعادته الى ذريعة العادة ترتيب الوضع في قطاع غزة               

، بعد اسبوعين من االختطاف في كـرم ابـو          2006 تموز   11فليتفضل ليتذكر انه في     يحتاج الى برهان    
سالم وقبل ليلة من اختطاف ريغف وغولد فاسر في الشمال، اجرى الجيش االسرائيلي محاولـة تـصفية                 

  .للقيادة العسكرية لحماس، مع العلم ان رجال ذات القادة هم الذين يحتجزون شاليت
ل حرصت اسرائيل على عدم الخلط بـين المواضـيع االنـسانية والمواضـيع              كل السنين، قال لي الرج    

السياسية ــ االستراتيجية، اما هذه المرة، كما اضاف يخيل لي اننا نحن الذين نخلط الواحـد بـاآلخر،                  
بعد ثالث سنوات ونصف السنة من ذلك، وقبل        . وهذا لن يجلب خيرا ال لهذه المواضيع وال لجلعاد شاليت         

تي تلوح في االفق لتحرير شاليت، هناك انطباع بأن الرجل كان محقا ــ وان الـثمن الـذي                  الصفقة ال 
  .تدفعه اسرائيل لقاء ذلك ولقاء اخطاء اخرى ارتكبتها، باهظ على نحو خاص

اضاعة الفترة التي تلت االختطاف، والتي كل خبير في المفاوضات كان سيقول لكم انها حرجة، كانـت                 
 هي وغيرها ادت في نهاية المطاف الى ان يكون على الطاولة فقط مطلب حمـاس                .فقط الخطيئة االولى  

 من كبار القتلة ويمكن السرائيل ان تقبله او ترفضه، وعندها فـان             450 سجين منهم نحو     1000بتحرير  
ولكن حتى لو كان ممكنا عقد هذه الصفقة قبل اكثر من سنة فقد كان ممكنا فـي حينـه                   . شاليت لن يعود  

فيذها كخطوة منفصلة، انسانية صرفة، موضع خالف ولكنها ال تنتج لحماس اي انتاج باسـتثناء               ايضا تن 
  .تحرير السجناء

بدال من ذلك حبذت اسرائيل االنتظار، انتظار تحسن الظروف او فرصة لحملة عسكرية ــ وربما الن                
ولما لم تعمـل    . شيئا ما اصحاب القرار تمسكوا بأمل عابث في ان الخلط بين االنساني والسياسي سينتج             

قيادتنا ابدا حسب المبادئ، بقيت قضية شاليت موضوعا لحوار بكاء في وسائل االعالم وفي المظاهرات               
  .العابثة فقط

خطوة اخرى اديرت بشكل متدحرج في ظـل االمتنـاع عـن            ": رصاص مصهور "وعندها جاءت حملة    
لو .  باراك ولفني اكثر مما هي عملية فكر       تحديد االهداف وفي قرارات كانت نتيجة توازن بين اولمرت،        

كانت الحملة انتهت بعد بضعة ايام وتحددت كعملية عقاب فقط، ما كنا لندخل بعدها في مسيرة ترتيب مع                  
لو كان قطـاع غـزة قـد        . حماس، تجعل الحركة الحاكم الرسمي في غزة، وترفع جدا قوتها في الضفة           

واالن، تحرير شاليت سيكون    . نان ليس هكذا وال ذاك حصل     ولكن مثلما في لب   . احتل، الختنق حكم حماس   
اسرائيل ستدفع الثمن الكامل، الذي كان بوسعها ان تدفعه منذ زمن بعيـد وان              . جزءا من الصفقة الكبرى   

شرعية ومكانة ال شـك فيهـا    : توفر على جلعاد وعائلته معاناة ال توصف، فحماس ستحظى بكامل السلة          
ذا معابر مفتوحة، وتحرير اعضاء البرلمان الذين اعتقلوا بعـد اختطـاف            كحاكم غزة على حد سواء وك     

اذا ما تمكن من الحفاظ علـى التهدئـة للفتـرة           . شاليت والذين سيعودون الى بيوتهم في الضفة كابطال       
الخلط بين االنساني والموضـوعي والتـدحرج خلـف         . المقررة فانها ستخرج منها ايضا معززة القوى      

  .لعسكري ستدفع اسرائيل مرة اخرى الى وضع اسوأ، بينما تعلن هي عن االنتصارالتظاهر بالنجاح ا
الجيش االسرائيلي نجح في ان يتقدم بضعة كيلومترات امام عـدو           . االسوأ هو ان قلة فقط سيهمها االمر      

شاليت سيعود الى الديار    . غير منظم، ويمكن االعالن انه استخلصت دروس لبنان وان وزير الدفاع مدفع           
دولة آخذة في الغـرق     . رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية سيكون بوسعهما ان يقوال انهما نظفا الطاولة          و

في مسيرة صبيانية وخصخصة يمكنها ان تحتفل بعودة االبن، دون ان تـستوعب بـأن الطريـق التـي                   
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 ما كان   ، منحتا المنظمة االسالمية نصرا    "ضربت حماس ضربة شديدة   "عولجت فيه قضيته، والحملة التي      
  .يمكنها حتى ان تحلم به

  11/2/2009. األيام، فلسطين
  

  منظمة التحرير الفلسطينية ليست حكرا على احد .68
  إبراهيم أبراش. د

حادا وأحيانا استفزازيا كان النقاش بين أنصار ومعارضي منظمة التحرير الفلسطينية بعـد تـصريحات               
 لفصائل المقاومة،وحتى داخل حركـة حمـاس        السيد خالد مشعل في الدوحة بشان تشكيل مرجعية جديدة        

ظهرت تباينات فهناك من تحدث عن قيام بديل لمنظمة التحرير التي تعتبر في نظـرهم قـد ماتـت أو                    
موجودة كأطالل تُذكر بماض كان  ،وهناك من فسر قول السيد خالد مشعل بأنه يقـصد إعـادة تفعيـل                    

  .ذهب إليه السيد محمود الزهارمنظمة التحرير بالعودة لبرنامجها األصلي وهذا ما 
بغض النظر عن جدل اللحظة فإن مسالة تفعيل وإعادة بناء المنظمة لتستوعب القوى الفلـسطينية غيـر                 
المنضوية بها ولتستوعب المستجدات الوطنية والمحلية والدولية وللنظر في برنامجها السياسي،كان محل            

أولى جوالت الحوار في السودان بدايـة       .الجهادنقاش منذ عقدين من الزمن عند ظهور حركتي حماس و         
التسعينات كانت منصبة حول المحاصصة على مؤسسات المنظمة وحول البرنامج السياسي وإن كانـت              
المحاصصة أخذت الجزء األكبر من االهتمام،وتعمق النقاش وأصبحت مسألة تمثيلية المنظمـة للـشعب              

 مطروحة بحدة بعد فوز حركة حمـاس باالنتخابـات          الفلسطيني وموقع حركة حماس في النظام السياسي      
صحيح أن فوز حركة حماس بهذه االنتخابات التشريعية ال يمنحهـا الحـق              .2006التشريعية في يناير    

بإدعاء تمثيل كل الشعب الفلسطيني ألنها لم تكن انتخابات حول من يمثل الشعب الفلسطيني؟ بـل كانـت                  
س التشريعي من فلسطينيي الضفة وغزة،إال أنهـا كـشفت عـن            انتخابات خاصة باختيار أعضاء للمجل    

توازنات جديدة للقوى في الساحة الفلسطينية وكشفت مأزق فصائل منظمة التحرير وخصوصا حركة فتح              
  . العمود الفقري للمنظمة

بالرجوع إلى مالبسات تأسيس المنظمة واألسباب التي صيرتها ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلـسطيني              
د أن عدة أسباب أو شروط كانت وراء ذلك،فبالرغم من التباس الموقف العربـي بالنـسبة لـدوافع                  سنج

تأسيس المنظمة بقرار قمة عربية حيث ذهب البعض للقول بان دافع األنظمة العربية، وخصوصا مـصر          
ب بقيادة جمال عبد الناصر، كان التخلص من عبء القضية الفلسطينية وتحميلهم مسؤولية صـراع يـسب               

لألنظمة إحراجا ويكشف عجزهم المتواصل عن فعل شيء،بالرغم من ذلك فإن ظهور المنظمـة شـكل                
   -:منعطفا مصيرا في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني لألسباب التالية

إنها عبرت عن الهوية الوطنية الفلسطينية التي كانت معرضـة للتبديـد، و أخرجـت الـشعب                   -1
والوصاية واليأس واإلحباط وجعلت القضية الفلسطينية قضية شعب يناضـل          الفلسطيني من حالة اللجوء     
  .من اجل الحرية واالستقالل؟

ممارستها الكفاح المسلح قي مواجهة العدو،فصفتها التمثيلية للشعب واعتراف العالم بها اسـتمدا               -2
لعمل الفدائي  كان ا .من حضورها كحركة تحرر وطني وانطالقا من حق الشعوب بتقرير مصيرها الوطني           

داخل الكيان الصهيوني أو عبر الحدود األردنية واللبنانية أو خارج فلـسطين هـو مـا جعـل الـشعب                    
الفلسطيني يلتف حول فصائل المقاومة وخصوصا حركة فتح وبالتالي حول المنظمة عندما سيطرت هذه              

ا ووحيدا هـو عـام       عام االعتراف بها ممثال شرعي     1974،وكان عام   1968الفصائل على المنظمة عام     
  .ظهور إستراتيجية جديدة توفق ما بين المقاومة والنضال السياسي والدبلوماسي

كانت قوة المنظمة مستمدة باإلضافة إلى ذلك من حفاظها على استقاللية القـرار الـوطني قـي                   -3
لو لـم   ما كانت المنظمة تستحق صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب            .مواجهة كل التحديات الخارجية   



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1342:         العدد       11/2/2009األربعاء  :التاريخ

تكن تملك قرارا مستقال بالرغم من التحديات والمعارك التي خاضتها المنظمة للحفاظ على استقاللية هذا               
  .القرار والمزالق الناتجة عن التفسير السيئ والممارسة الخاطئة أحيانا الستقاللية القرار

ماعات بغض النظر عن    كونها إطارا جامعا للكل الفلسطيني مفتوحا للفلسطينيين جميعا أفرادا وج           -4
األيديولوجيات،ففيها تعايـشت مختلـف األطيـاف السياسية،يـسارية وقوميـة وعلمانيـة وإسـالمية               
ووطنية،مسلمون ومسيحيون ويهود،هذا االنفتاح هو الذي مكنها من كسب تأييد شـعوب العـالم بـدون                

  .     حساسيات أيديولوجية 
 المنظمة الملتزمة بالشروط المشار إليها أو التي لم تفقد          إذن منظمة التحرير التي نتحدث وندافع عنها هي       

اإلمكانية لتصحيح نفسها لتكون كذلك،منظمة تحرير تحمل وتحمي المشروع الوطني التحرري الذي لـم              
ينجز بعد،وبالتالي فإن الحق بقيادة منظمة التحرير ليس حكرا على أحد،ال أشخاص وال أحزاب  بل ملكا                 

أمينا لما مثلته المنظمة ولمن يقدر أن يحمل ويحمي هذا المشروع،كما أن مجـرد              لمن يستطيع أن يكون     
إن أي حـزب أو     .االنتماء للمنظمة أو تبوء مواقع قيادية في ظروف تاريخية سابقة ال يمنح شرعية ألحد             

د، قائد أو حكومة ال يمكنه الزعم بالشرعية لمجرد عمله تحت مظلة المنظمة فالتاريخ ال يمنح شرعية ألح                
  .بل الشرعية تُستمد من االلتزام بروح المنظمة وبرنامجها التحرري بكل مضامينه

قبل أن تفتح حركة حماس ومن يواليها النار على منظمة التحرير وتقول بأنها منظمة متهرئـة وعـاجزة            
ركز وفاشلة الخ كان الواقع يقول ذلك بشكل ما، حيث غابت أو غُيبت المنظمة في السنوات األخيرة عن م                 

 - بالرغم من أن وجودها أصال كان يمثل بديال كامنا للمنظمـة           –اتخاذ القرار ليس بسبب حركة حماس       
األسباب الخارجية تكمن بالمحاوالت الـصهيونية      .،ولكن ألسباب أخرى بعضها خارجي وبعضها داخلي        

ة،وقد خاضـت   المتواصلة لتدمير المنظمة وإفشال مساعيها التحررية سـواء العـسكرية أو الدبلوماسـي            
إسرائيل معارك شرسة عسكرية ودبلوماسية لتدمير المنظمة الن المشروع التحـرري للمنظمـة نقـيض        
للوجود الصهيوني وحتى مع دخول المنظمة معترك مسلسل التسوية فقد عملت إسـرائيل علـى إفـشال                 

لـسلطة و القـائمين     مشروع السالم الفلسطيني سواء من خالل إعاقة العملية السلمية أو من خالل إفساد ا             
أما الخلل الداخلي فتمثل بتاريخ طويل من الممارسات الخاطئة التي لم تجد            .عليها من مفاوضين وسياسيين   

محاسبة من احد وعدم قدرة المنظمة على تفعيل ذاتها حتى على ادني المـستويات  كتفعيـل االتحـادات      
ها وخصوصا في الـسنوات األخيرة،وبـسبب       الشعبية ،ثم عندما انقلبت السلطة التي أسستها المنظمة علي        

خضوع متواصل لمسئولين في المنظمة لالبتزاز الصهيوني تحت شعار اسـتحقاقات التـسوية والـسالم               
 اشتق كلها منهـا طريقـا       - المنظمة تحالف عدة فصائل    -والمفاوضات،باإلضافة إلى أن فصائل المنظمة    

عالقات الخارجية حتى بات القول بأنهـا فـصائل         مستقال سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو ال        
منظمة التحرير قوال ال يعني شيئا،واالهم من ذلك حالة اإلنفالش فـي حركـة فـتح العمـود الفقـري                    
للمنظمة،فال يمكن استنهاض المنظمة بدون استنهاض حركة فتح  ومن يعجز عن عقد مؤتمر لحركة فتح                

ي؟ ومن يعجز عن توحيد حركة فتح فكيف سيوحد الشعب          فكيف سيعقد مؤتمرا للمجلس الوطني الفلسطين     
  .الفلسطيني؟

لكل ما سبق يمكن القول بان طرح موضوع المنظمة للنقاش مبرر ومشروع والدعوة لتفعيلهـا وإعـادة                 
بنائها أمر مشروع حتى الحديث عن قيادة جديدة للمنظمة أيضا أمر مشروع ومبرر،وفي هـذا الـسياق                 

 غيرها التطلع لقيادة المنظمة وبالتالي قيادة الشعب الفلسطيني، إال أن مـا  يصبح من حق حركة حماس أو  
يؤخذ على حركة حماس هو أنها منذ تأسيسها لم تكن جادة بان تكون جزءا من منظمة التحريـر ومـن                    
المشروع الوطني بل كانت تتطلع لتكون بديال وبالتالي كانت مواقفها وممارساتها معارضة بـل معيقـة                

نظمة لتفعيل ذاتها أو التقدم نحو تحديث وتطوير النظام السياسي،أيضا يؤخذ على حركة حماس              لجهود الم 
أنها تتحدث عن بديل للمنظمة وليس تفعيلها مما يعزز حالة االنقسام والقطيعة وخصوصا قي ظل وجـود               

كيزهـا  سياسيين منفصلين في الضفة وغزة،كما أن عدم وضوح البعد الوطني عند الحركة وتر            ) كيانين(
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على االيدولوجيا اإلسالمية وارتباطها بجماعة اإلخوان المسلمين  يؤسس لحالة من القلق والخوف عنـد               
الوطنيين الفلسطينيين من فصائل منظمة التحرير وحتى بالنسبة لحركة الجهاد اإلسالمي،ويطرح تـساؤال             

ليبراليـة وبـسارية    حول قدرة حركة حماس على التعايش مع  والقبول بحركات وتيـارات وطنيـة و                
وعلمانية تختلف أيديولوجيا مع حركة حماس،أيضا فإن طرح موضوع القيادة الجديدة للشعب أو تفعيـل               
المنظمة خارج إطار الحوار والمصالحة الوطنية لن يساعد على تفعيل المنظمة بل يؤشر لتأسيس قيـادة                

  .طنيموازية مرتبطة بمرجعية خارجية مما يغيب استقاللية القرار الو
نخلص للقول،إن كان يصح القول بأن واقع منظمة التحرير الفلسطينية ال يطمئن بأنها قادرة على قيـادة                 
الشعب في هذه الظروف الصعبة سواء على مسار السالم أو مسار المقاومة،ويصح القـول بـأن قيـادة                  

 تصح إال تحت راية الوطنية      الشعب والمنظمة ليسا حكرا على احد، إال أنه يجب التأكيد بأن هذه القيادة ال             
الفلسطينية وفي إطار المشروع الوطني الفلسطيني المتصالح مع األبعاد القوميـة واإلسـالمية للـشعب               
الفلسطيني والمنفتح على العالم الخارجي وليس الملحق بأي منهم،ونعتقد أن الحالة الراهنة تتطلب قيـادة               

  .   حه انتخابات تشريعية قصب السبقجماعية للشعب الفلسطيني يكون على رأسها من تمن
 10 /2 /2009 
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