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  41  :كاريكاتير
***  

  
  حماس وفتح تتفقان على وقف الحمالت الدعائية واالعتقاالت السياسية .1

 أن  ، القاهرة وصالح جمعة من غزةصالح النعمي من  عن 12/2/2009الشرق األوسط، ذكرت 
ول من أمس األربعاء ممثلين عن أن اللقاء الذي جمع أ" الشرق األوسط" ذكر لـ ا مطلعا فلسطينيامصدر

وأشار المصدر أن . حركتي فتح وحماس، أسفر عن اتفاق مبدئي بوقف الحرب اإلعالمية بين الجانبين
هناك إجماعا بين الجانبين على أن البيئة السياسية الجديدة في إسرائيل بعد االنتخابات، والواقع في قطاع 

بخطوات أكثر جدية نحو دفع الشروع في حوار وطني، غزة بعد الحرب، يحتم على الجانبين القيام 
  .وصوال إلى إنهاء حالة االنقسام الحاصل حاليا

وأكد المصدر أن وفد وحماس طرح خالل اللقاء ملف االعتقال السياسي في الضفة الغربية، وسياسة قطع 
 في حين طرحت الرواتب عن الموظفين الذين التزموا بمواصلة العمل في مؤسسات السلطة في القطاع،
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فتح االعتداءات التي قالت إنها طالت نشطاءها على أيدي مسلحين في أثناء وبعد الحرب اإلسرائيلية على 
  .القطاع

 أن رئيس الوزراء 48وأكد المصدر أن حماس أكدت لوسطاء من شخصيات سياسية من فلسطينيي 
صبه في سبيل التوصل إلى اتفاق ينهي المقال إسماعيل هنية كان يعني ما قال عن استعداده للتخلي عن من

  .حالة االنقسام
  عضو المجلس الثوري ، أنالقاهرةمن  عن جيهان الحسيني مراسلتها 12/2/2009 الحياة، وأضافت

، واصفاً "هذا اللقاء هو استكمال للقاءات السابقة التي جرت بيننا": "الحياة"قال لـ  عزام األحمدلفتح 
الهدف من هذا اللقاء هو تذليل "وأضاف أن ". ايجابية جداً" بأنها كانت أجواء االجتماع والمحادثات

 من الشهر الجاري، خصوصاً بعد أن وجهت 22العقبات أمام الحوار المرتقب عقده في القاهرة في 
وأوضح أن الحوار المرتقب سيبحث كل نقاط المبادرة ". مصر الدعوات للقوى والفصائل الفلسطينية

سها إنهاء االنقسام وفتح األبواب على مصراعيها لمعالجة كل القضايا العالقة في ما المصرية، وعلى رأ
بيننا، وعلى رأسها تشكيل حكومة توافق وطني، إضافة إلى األمن واالنتخابات واالنضمام إلى منظمة 

  . التحرير الفلسطينية
ء كانت سياسية أو اتفقنا أن أي حكومة ستنبثق من الحوار، سوا: "وعن شكل هذه الحكومة، قال

تكنوقراطية، يجب أن يكون عليها توافق وطني في ما بيننا، لذلك شكل الحكومة ليس هو األساس إنما 
واللجان الخمس المقرر تشكيلها، هي ". األساس هو أن هذه الحكومة يجب أال تعيد الحصار بل أن ترفعه
  .رالحكومة، واألمن، واالنتخابات، وحسن النيات، ومنظمة التحري

، موضحاً )"في مصر(لن يحضر جلسات الحوار "أن الرئيس محمود عباس " الحياة"وكشف األحمد لـ 
ال أجد مبرراً : "أن الدعوة المصرية إلى الحوار وجهت إلى أمناء الفصائل أو من ينوب عنهم، وقال

تفاق في ، مرجحاً مشاركة عباس في لحظة إعالن اال"لمشاركته في هذه التفاصيل فهو رئيس السلطة
وأشار األحمد إلى أن اتفاق المصالحة . احتفالية ستشارك فيها أطراف عربية ووزراء خارجية عرب

لن يكون هناك إعمار إال في ظل حكومة توافق : "وحول إعمار غزة، قال. الوطنية سيتوج بمظلة عربية
  ".وطني

فوزي برهوم النـاطق    أن  ،  غزة عن أشرف الهور مراسلها من     12/2/2009القدس العربي،   وجاء في ا  
، 'مـستلزمات إلنجـاح الحـوار     'ان حركته طالبت بما اسـماها       ' القدس العربي 'لـ  أوضح  باسم حماس   

والمتمثلة بوقف الحمالت االعالمية، ووقف االعتقال السياسي، واطالق سراح ناشطيها في الضفة، الفتـا              
  .'ال تعتبرها حماس شروطا'الى ان هذه المطالب 

قضية اطالق النار على اقدام المناضلين من       'ان  ' القدس العربي 'لـ   في حديث    االحمدزام  قال ع من جهته   
  .'حركة فتح في غزة والتسبب بإعاقات دائمة لهم اهم من مسألة المعتقلين

واكد االحمد رفض حركة فتح الحديث عن موضوع المعتقلين في هذه المرحلة، لكن في الـسياق طمـان     
وفـد  (سمعنا مـنهم    'ح جهود الحوار التي ترعاها مصر بين فتح وحماس، وقال           االحمد الى امكانية نجا   

  .'لغة جديدة، ونحن مرتاحون لها، وهم سمعوا منا مواقف وأبدوا ارتياحهم لها) حماس
  

   إلنهاء االحتاللنا أن تفي بمطالب"إسرائيل"على أية حكومة في : منحة أوروبية يتلقى فياض .2
تسيير  [ رئيس الحكومة أن محمد يونس،رام اهللا عن مراسلها في نقالً 12/2/2009الحياة، نشرت 

بغض النظر عن شكل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، ": "الحياة"سالم فياض قال لـ .  د]األعمال الفلسطينية
 عملية وملموسة إلنهاء االحتالل، إجراءات تتخذ أن حكومة، في مقدمها أيفان لدينا مطالب محددة من 

أ بوقف االستيطان في المناطق كافة بما فيها القدس، وتغيير السلوك األمني، بمعنى االنسحاب وهذا يبد
 ما قبل اندالع االنتفاضة الثانية، إلى أي، 2000 سبتمبر عام /أيلول 28 مواقع وخطوط ما قبل إلى
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وقال فياض  ." معاناة شعبنا من خالل رفع الحصار عن غزة وإزالة الحواجز العسكرية من الضفةوإنهاء
 مطالب وتوقعات المجتمع الدولي من الحكومة أيضاً تكون أنهذه المطالب والتوقعات يجب " إن

 من عملية سالم، ليس فقط لم تنجز ما هو مطلوب إلنهاء االحتالل،  عاما15ًاإلسرائيلية الجديدة بعد 
  ."ملية السالم تتناقض مع الهدف الرئيس من عاألرض واكبها ايجاد وقائع سلبية على وإنما

سالم فياض ورئيس مكتب  أن  جعفر صدقة،نقالً عن مراسلها 12/2/2009. األيام، فلسطينوأضافت 
، برفع الحصار وفتح المعابر أمس، "إسرائيل"ا  في القدس كريستيان بيرغر طالباألوروبيةالمفوضية 

قيع اتفاقية مع االتحاد وقال فياض للصحافيين عقب تو . اعمار قطاع غزةإعادة أمام المجال إلفساح
نتوقع ): " مليون دوالر217حوالي ( مليون يورو 168 بمبلغ 2009 لدعم موازنة السلطة للعام األوروبي

 المقبل، مارس/  آذار2، الذي ينوي المشاركة في مؤتمر المانحين في القاهرة في األوروبيمن االتحاد 
 إلعادة العرب، في دعم الجهد المطلوب شقاءواأل، باالشتراك مع المانحين اآلخرين إضافيةمساهمة 

  ".اعمار القطاع
  

  حال رفض اإلدارة اإلسرائيلية مبدأ الدولتين" فض الشراكة" عريقات يهدد بـ .3
 حذر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صـائب            : يوسف الشايب  – رام اهللا 

ـ        عريقات، من حكومة إسرائيلية قادمة ال تملك م         قومات صناعة السالم، وقال في تصريحات خاصة لـ
بغض النظر عن شكل االئتالف الذي سيحكم إسـرائيل،         "، تعقيباً على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية       "الغد"

فإنه من الواضح أن أية حكومة إسرائيلية قادمة لن تملك مقومات صناعة السالم، فإذا كانت هذه الحكومة                 
واالتفاقات الموقعة، وستمشي في مفاوضات من أجل المفاوضات فقـط، فلـيس            سترفض مبدأ الدولتين،    

  .أمامنا في السلطة إال اإلعالن عن أنها ليست شريكاً
ـ وطالب عريقات الرباعية الدولية، التي طالبت حكومة الوحدة الفلسطينية بـاالعتراف ب            ل الـدولتين،   ح

كاً معترفاً به في العملية السلمية، بضرورة إلـزام         واالتفاقات الموقعة، ونبذ العنف، وإال فإنها ليست شري       
أية حكومة إسرائيلية قادمة باالعتراف بجل الدولتين واالتفاقات الموقعة، وإيقاف االستيطان، والبدء فـي              
عملية سالم حقيقية، فصنع السالم غير البحث عنه، وفي حال رفضها لذلك، يجب اإلعـالن عـن أنهـا                   

  .م، وتحميلها كامل المسؤولية عن فشل هذه العمليةليست شريكاً في عملية السال
ورجح عريقات أن يقوم اليمين واليمين المتطرف بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية القادمـة، متوقعـا فـشل                
اقتراح التناوب في الحكم ما بين كاديما والليكود، أو تشكيل حكومة ما بين كاديما وإسرائيل بيتنا وأحزاب                 

بمجرد أن ينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة سيتوجه إلى واشنطن، ليؤكد علـى              "أخرى، ويتوقع عريقات  
تأييده ودعمه الكاملين لحرب على إيران، وسيعلن عن استعداده للدخول في عملية مفاوضات مـن أجـل                 

  ".المفاوضات فقط، وهذا ما ال نقبله
لسطينيين إنهاء االنقـسام فـوراً،      يجب علينا كف  " الخطيرة"أمام هذه المعطيات    "وأشار عريقات إلى أنه، و    

".. وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكعرب االستفادة من دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى توحيد الموقف             
  .علينا توحيد الموقف للتصدي للعواصف القادمة: وقال

  12/2/2009الغد، األردن، 
  

   نتيجة التعذيبنقل أسير محرر مختطف لدى األمن الوقائي للمستشفى: مصدر فلسطيني .4
 من سكان مخيم طولكرم ، قال مصدر إعالمي فلسطيني إن األسير المحرر عصام ضميري:طولكرم
 قد تم نقله إلى مستشفى طولكرم نتيجة تعرضه للتعذيب على أيدي محققي األمن الوقائي الذين ،لالجئين

مستشفى تحت القل إلى وحسب ذات المصدر فإن الضميري قد ن. يختطفونه لليوم الثالث على التوالي
حراسة أمنية وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب والشبح المتواصل من قبل محققي الوقائي، 
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ويعاني الضميري من أمراض عدة نتيجة اإلهمال الطبي في . ن محققي الوقائي يمنعون عنه الزيارةوإ
وتحمل عائلة . قبل بضعة أشهرسجون االحتالل التي أمضى فيها أكثر من سنتين وأطلق سراحه 

الضميري مدير الوقائي في طولكرم إبراهيم أبو الجزر المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها، كونه ال يتحمل 
  .الشبح المتواصل والتعذيب نتيجة مرضه، وتدعوه لإلفراج الفوري عنه

  11/2/2009قدس برس، 
  

  لضباط في السلطة لسياسيين وكبار اV.I.P تمنح عشرات بطاقات "إسرائيل" .5
 منحت عشرات البطاقات إسرائيل أنكدت مصادر فلسطينية لوكالة معا أ : تقرير معاً- رام اهللا - القدس 

لسياسيين وضباط في السلطة الفلسطينية ومعظمهم من  ) V I P( المسهلة للحركة على حواجز االحتالل 
  .الضفة الغربية، لتسهيل حركة تنقلهم وحركة سياراتهم

 منحت هذه البطاقات لمسؤوليين "إسرائيل" أن) ريشت بيت( العبرية اإلسرائيلية اإلذاعة أكدت والحقا
  . كانت منحتها من قبلأخرى جانب عشرات إلىسياسيين وضباط من رتبة قائد كتيبة وما فوق 

عب  الشإن" :من جانبه قال حسين الشيخ رئيس هيئة االرتباط المدني الفلسطيني في السلطة لوكالة معا
 حاجز عسكري 500 من أكثر يعاني من وجود ألنهالفلسطيني كله يستحق بطاقات تسهيل الحركة 

 التخفيف من معاناة السكان ومنحهم اإلمكان وان الهيئة تحاول قدر اإلغالق جانب سياسة إلى إسرائيلي
  ." غاياتهم اليوميةإلىالمزيد من التسهيالت للتحرك والقيام بوظائفهم والوصول 

  12/2/2009ة معاً، وكال
  

   والجرحىاألسر الفقيرةالحكومة المقالة توزع مساعدات مالية عاجلة على  .6
 أحمد الكرد، أنه سيتم اعتبـارا مـن         ]في الحكومة المقالة   [أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية     :غزة

يين بقيمـة    ألف أسرة من العمال والمزارعين والصيادين والصناع       80اليوم صرف مساعدات عاجلة لـ      
 ماليين دوالر مقدمة من الحكومة برئاسة إسـماعيل هنيـة كمـساعدة             8 دوالر لكل أسرة بإجمالي      100

   .للعمال العاطلين عن العمل واألسر الفقيرة في قطاع غزة
ـ           يورو لكـل   " 500"جريحاً بقيمة   " 2232" من جانب ثان أعلنت وزارة المالية أنه تقرر توزيع مساعدة ل

وتأتي هذه المساعدة، وفق بيـان       .، وذلك خالل األسبوع القادم    " ألف يورو  116مليون و "مصاب بإجمالي   
، ضمن سلسلة المساعدات التي تقدمها الحكومة بعد الحرب اإلسـرائيلية علـى              أمس الوزارةصدر عن   

  .قطاع غزة التي خلفت آالفاً من الشهداء والجرحى
  12/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في غزة ويطالبها بالمهنية"األيام" يسمح بتوزيع جريدة ة المقالةملحكولالمكتب اإلعالمي  .7

 حسن أبو حشيش رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي وكيل مساعد وزارة اإلعالم في مكتبه              .التقى د  :غزة
بمدينة غزة وفداً صحفياً يمثل جريدة األيام الفلسطينية في قطاع غزة بحضور غسان رضـوان مـسئول                 

ونـاقش الجانبـان     .ر، وإيهاب الغصين مدير اإلعالم بوزارة الداخلية والناطق باسمها        المطبوعات والنش 
في القطاع، التي تم منعها من دخول قطاع غزة على إثر أزمة تغطيتها             " األيام"مسألة إعادة توزيع جريدة     

  .النفجار شاطئ البحر قبل عدة شهور، والتي اتهمتها الحكومة بعدم المهنية
 أن المكتب اإلعالمي الحكومي طلب من جريدة األيام ضرورة االلتزام بالمهنيـة فـي               وأكد أبو حشيش،  

كما طالبهـا    .التغطية الصحفية بما يخص أخبار قطاع غزة والحكومة الفلسطينية والشأن الفلسطيني العام           
هيئـات  بمعالجة أي خلل وفق األصول المهنية اإلعالمية والبعد عن كل ما من شأنه اإلساءة المتعمـدة لل                

  .والشخصيات من خالل استخدام كلمات وعبارات قدح وإساءة
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من جانبه، ثمن سامي القيشاوي مدير مكتب غزة بجريدة األيام خطوات الحكومة الفلسطينية اإلعالميـة                
ممثلة بوزارة اإلعالم وعبر عن تقديره لفهم الوزارة للعمل اإلعالمي الفلسطيني الذي يعتمد على البنـاء                

نعلم سـيادتكم   : "وقال القيشاوي في رسالة لوزارة اإلعالم      ).على حد تعبيره  (ال الهدم واإلساءة    واالحترام  
، مطالبا بـأن يظـل بـاب وزارة         "أن جريدة األيام تلتزم بالمهنية الصحفية التامة في تغطية أخبار غزة          

  .ية المتعارف عليهااإلعالم مفتوحاً أمام جريدته اليومية لمعالجة أي خلل وفق األصول الصحفية والمهن
  .وعلى إثر ذلك قرر المكتب اإلعالمي الحكومي السماح بتوزيع جريدة األيام ابتداء من اليوم
  12/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
 السلطة تقدم للجامعة العربية تصوراً إلعمار غزة .8

سيق العليا  تقدمت السلطة الفلسطينية بمجموعة من المطالب الجتماع لجنة التن: أحمد علي- القاهرة 
لمؤسسات العمل العربي المشترك المخصصة إلعادة إعمار غزة، الذي عقد في مقر األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية، وخلت هذه المطالب من أي إشارة آللية التنفيذ وموقع حكومة حماس منها غير 

مندوب دولة فلسطين وقال بركات الفرا  ."بتشكيل حكومة وفاق وطني"أنها ربطت أي عملية إعمار 
المناوب لدى جامعة الدول العربية في تصريح عقب اجتماع اللجنة إن وفد فلسطين قدم لالجتماع تصورا 

 .ألولويات عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة من خالل ثالث مراحل
 "المرحلة الطارئة"وأوضح الفرا أن المرحلة األولى من األولويات التي طالبت بها فلسطين وهي 

وتتضمن اإليواء لمن فقدوا منازلهم، وتوفير الرعاية الصحية، وكذلك توصيل الغذاء للمواطنين، وإصالح 
 .ما تم تدميره من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإصالح محطات تنقية الصرف الصحي

مفهومها الشامل بما وأضاف أن المرحلة الثانية من األولويات تتمثل بالبدء في عملية إعادة اإلعمار ب
يتعلق بالقطاعات االقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة وبناء، باإلضافة لبناء مؤسسات 

مرحلة التنمية "السلطة الوطنية المدمرة، وإصالح شبكات االتصاالت، بينما المرحلة الثالثة وأطلق عليها 
 . على حد سواء"غربيةاالقتصادية واالجتماعية الشاملة في قطاع غزة والضفة ال

 12/2/2009العرب، قطر، 
  

  التهدئةوفد حماس يتوجه إلى القاهرة مجدداً لبحث  .9
أمس، " األخبار"أعلنت مصادر مصرية مطلعة، لـ:  سعاد مكرم، خالد محمود رمضان،القاهرة ـ دمشق 

ـ "أن رئيس جهاز االستخبارات المصرية، عمر سليمان، سيجتمع اليوم مع وفد يمثـل حركـة                 ، "اسحم
الستالم ردها على المبادرة المصرية لتثبيت وقف إطالق النار في قطاع غزة بين الجـانبين الفلـسطيني                 

من المقرر أن تصدر القاهرة إعالن تثبيت هذه الهدنة يوم األحـد أو االثنـين               "وأكدت أنه   . واإلسرائيلي
العسكري في غزة سيمهد الطريق     وقف إطالق النار وتهدئة الموقف      "، معتبرة أن    "المقبل على أبعد تقدير   

  ".نحو انطالق جلسات الحوار الفلسطيني الموسع في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري
برئاسة نائب رئيس المكتب الـسياسي للحركـة، موسـى أبـو            " حماس"وسبق هذا التفاؤل أن توجه وفد       

ته إلى دمـشق بلقـاء نائـب        مرزوق، إلى القاهرة، بعدما أنهى وفد الحركة برئاسة محمود الزهار زيار          
الرئيس السوري فاروق الشرع الذي بحث معه نتائج الحوارات الجارية بشأن التهدئة مع إسرائيل وفـتح                

  .المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة
األولـى هـي    . تنحصر في نقاط محددة   "وقال الزهار، بعد اجتماعه مع الشرع، إن المهمة التي يقوم بها            

 بالشروط التي تحقق للشعب الفلسطيني حصاداً طيباً لهذه المعركـة، بمعنـى رفـع               كيفية تثبيت التهدئة  
والثانية تتعلق ببرنـامج المـصالحة الفلـسطينية ـ     . الحصار ووقف كل أشكال العدوان وإعادة اإلعمار
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حوار فلـسطيني ـ   "في الداخل والخارج بأن يكون هناك " حماس"وأعلن عن رغبة قيادات ". الفلسطينية
  ".يني ليس على أسس تخاذل أو تعاون مع العدو، أو تفريط في حق المقاومةفلسط

تكون هذه النقـاط محـور      "، وتوقع الزهار أن     "مسألة المعابر، وتحديداً معبر رفح    "أما النقطة الثالثة فهي     
ـ            ". االهتمام في األسابيع المقبلة    ال وتعقيباً على سؤال عما إذا كانت جولة المحادثات في مصر حاسمة، ق

ليس هناك جولة حاسمة بل قضية حاسمة، وأن هناك قضايا ال بد مـن أن تحـسم وأال تبقـى فـي                      "إنه  
موقف الفصائل المقاومة موحد مـن      "، كاشفاً عن وجود معطيات تفيد بأن        "المرحلة الرمادية، منها التهدئة   

  ".موضوع التهدئة
حماس وضعت آلية لـذلك سـيتّفق       "ن  وعن وجود ضمانات اللتزام إسرائيل بأي اتفاق، أوضح الزهار أ         

  ".عليها مع الجانب المصري، رافضاً اإلفصاح عنها
  12/2/2009األخبار، 

  
 الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه خالل العدوان بفضل المقاومة : شلح .10

ة مرشد الجمهوري، خالل لقائه األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح أعرب:  وكاالت
شكره الجزيل لدعم ومساندة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية "اإليرانية آية اهللا علي خامنئي، أمس، عن 

 ". للفلسطينيين في مواجهة الكيان الصهيوني، وباألخص خالل العدوان األخير على غزة
شل في الكيان الصهيوني كان قد رسم لنفسه عدة أهداف في عدوانه على غزة، وقد ف"وأوضح شلح ان 

، مشيراً إلى "تحقيق أي من أهدافه في هذا العدوان بفضل المقاومة الشعبية والمقاومة اإلسالمية في غزة
 العدو ورغم الدراسات التي أجراها عن نقاط ضعفه في حرب تموز ضد لبنان، والتجارب التي "أن

  ". واألطفالاختزنها، لم يتمكن من تحقيق أهدافه، حيث كان إنجازه الوحيد قتل النساء 
 12/2/2009السفير، 

  
  اتفاق التهدئة في مرحلة وضع اللمسات االخيرة:  في فتحمسؤول .11

ان اتفاق التهدئة الذي تتوسط ' القدس العربي'قال مسؤول كبير في حركة فتح لـ  :غزة ـ اشرف الهور 
قال المسؤول انه   و .'وضع اللمسات االخيرة  'فيه مصر بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل دخل في مرحلة          

وضع اللمسات االخيرة، وانـه     'واكد ان هذا االتفاق في سياق        .'ال توجد اآلن عوائق البرام اتفاق التهدئة      '
وكانت حركة حماس قالت ان تقدما قد حصل فـي مباحثـات     . 'سيعلن عن البدء في تطبيقه في اي لحظة       

 الى ان وفدا من قادتها سيجتمع االربعاء        ، مشيرة ')اسرائيل(مع وجود تراجعات في موقف العدو       'التهدئة  
  .مع المسؤولين المصريين لمناقشة اخر مستجدات الملف

  12/2/2009القدس العربي، 
  

 االنتخابات اإلسرائيلية وعلى السلطة عدم المراهنة على السالمبال يهمنا من يفوز : رضوان .12
يهما من سيفوز في االنتخابات ال "إن حركته " حماس"قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة  :غزة

ودعا  ".الصهيونية ألن حماس تنظر إلى هذه األحزاب الصهيونية على أنها كلها معادية للشعب الفلسطيني
مع هذا " سراب السالم"السلطة في رام اهللا إلى عدم المراهنة على ما اسماه بـ " حماس"القيادي في 

هاب ومصادرة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وهو إنما أقام كيانه على اإلر"االحتالل الذي قال 
  ".يتقدم بقدر الدماء والقتل والدمار والمحارق التي يقوم فيها ضد شعبنا الفلسطيني

 11/2/2009قدس برس، 
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  ال نراهن كثيرا على التسوية في ظل العقلية اإلسرائيلية الحالية: أبو النجا .13
أنهم ال يراهنون كثيرا على التسوية في ظل " فتح"لبارز في حركة أكد إبراهيم أبو النجا القيادي ا: غزة

العقلية اإلسرائيلية التي أدت إلى نتائج االنتخابات األخيرة والتي أظهرت تقدم اليمين اإلسرائيلي وتراجع 
  .لليسار والوسط

اإلطالق في هذا  أنهم ال يروا أي جديد على  وشدد أبو النجا تعقيبا على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية
  .االنتخابات الن العقلية اإلسرائيلية واحدة، مشيرا الى انه ال يوجد في إسرائيل معسكرات مختلفة

 11/2/2009قدس برس، 
  

   لبلورة الموقف من قضايا الحوار الوطني تضمن فتح وجبهة اليسارلجنة خماسية: غّزة .14
فلسطينية على بلورة مواقف مشتركة من ال" جبهة اليسار"و" فتح"اتفقت حركة :  فتحي صباح-غزة 

ولهذ .  الشهر الجاري22ملفات وقضايا الحوار الوطني الذي سيعقد أولى جلساته في القاهرة في 
لتحرير فلسطين " الديموقراطية"و " الشعبية"الغرض، اتفق ممثلو جبهة اليسار، التي تضم الجبهتين 

جنة خماسية تتألف من ممثلين رفيعي المستوى من على تشكيل ل" فتح"، مع ممثلي حركة "الشعب"وحزب 
وأكدوا حرصهم على أن يكون الحوار  .الفصائل األربعة، اضافة الى ممثل عن الجبهة العربية الفلسطينية

جاداً، مشددين على أن قلوبهم وعقولهم ستكون مفتوحة للحوار كي يتسنى انهاء االنقسام واستعادة الوحدة 
  . الوطنية

  12/2/2009الحياة، 
 

  وافقت على بعض شروط المقاومة إلتمام صفقة تبادل األسرى" إسرائيل: "أبو عبيدة .15
على بعض " إسرائيل"كشف أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام عن موافقة :  محمد الصواف–غزة 

فصاح شروط فصائل المقاومة اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط لم تكن توافق عليها سابقا، دون اإل
عن الشروط التي تمت الموافقة عليها، كما كشف أن هناك جهودا جديدة تبذل في الملف من عدة 

ورفض أبو عبيدة الحديث عن وجود تقدم حقيقي في ملف صفقة  .وساطات دون اإلفصاح عن هويتها
  ".وعندما يتحقق شيء فعلي سنتحدث عنه"التبادل يمكن أن يتم التعويل عليه 

أن كتائب القسام تعكف حالياً على إجراء تحقيقات في أداء " السبيل"في حديثه الى وكشف أبو عبيده 
مقاوميها على األرض خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة، الفتاً إلى أن النتائج األولية للتحقيقات 

وان اإلسرائيلي إيجابية حتى اللحظة، وأشار إلى أن كتائب القسام استفادت في مواجهتها األخيرة مع العد
  .ومن تجارب خاضها جيش االحتالل اإلسرائيلي أيضاً" إسرائيل"من تجربة المقاومة اللبنانية في مواجهة 

وأفصح أبو عبيدة عن عشر محاوالت ألسر جنود إسرائيليين خالل المواجهة األخيرة نجحت منها 
تى تم قصفهما من االحتالل نفسه، محاولتان تمكن فيهما مقاومو القسام من االحتفاظ بجنود االحتالل ح

كاشفاً عن دراسة تجري حالياً في أروقة كتائب القسام إليجاد خطة يتمكن خاللها المقاومون من 
  .االنسحاب بالجندي المأسور من أرض المعركة

وسنظهر الجديد "وأكد الناطق باسم القسام أن كتائب القسام تعمل على تجهيز نفسها ألي معركة محتملة، 
  ". ي لم يظهر خالل المعركة األخيرة، فنحن معركتنا طويلة مع هذا االحتاللالذ

 12/2/2009السبيل، األردن، 
  

  غير منصف ويمس بسمعة الحركة" العفو الدولية"تقرير : حماس .16
وصفت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم تقرير منظمـة العفـو              :  حامد جاد  -غزة  

 اتهمت الحركة بارتكاب انتهاكات في غزة بأنه غير منصف وأن فيه تجنيا كبيـرا               التي" أمنستي"الدولية  
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واعتبر برهوم أن التقرير استند في جميع المواقف على قصص           .على الحركة والحكومة المقالة في غزة     
ـًا بشكل جيد من قبل البعض        االستماع من قبل مندوبي هذه المنظمة تم من        "وقال   .وهمية مفبركة إعالمي

  ".رف واحد دون االستماع إلى وجهة نظر الطرف اآلخر وهذا يتنافى مع أبسط أسس المهنية والحياديةط
هذا التقرير فيه مس بشكل مباشر بسمعة حركة حماس ومواقفها ومن بـاب أولـى أن                "وأضاف برهوم   

ـًا للمجازر وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق أبناءنا        وأهلنـا فـي   تعطي هذه المنظمة ومرجعيتها اهتمام
  ".غزة ولضحايا هذه الحرب من األطفال والنساء والشيوخ ولالنتهاكات الصهيونية خالل هذه الحرب

  12/2/2009الغد، األردن، 
  

  هناك مخطط مبرمج للنيل من الحركة ورموزها: قيادي في حماس .17
ة حماس اثارت تصريحات أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين المهاجمة لحرك: بيروت

ووتحديدا في لبنان واتهامها بإدخال السالح الى مخيمات الالجئين الفلسطينيين، ردود فعل رافضة لتوتير 
  .الساحة الفلسطينية في لبنان

عضو القيادة السياسة لحركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي إن الحركة وفي هذا السياق، أكد 
تفزازت كثيرة تحديدا بعد االنتصار الذي حققته الحركة في وعناصرها تعرضوا خالل الفترة الماضية الس

أنه تم التواصل مع الجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية الحتواء التوتر باالضافة إلى  وأضاف .غزة
توجيه أبناء الحركة بعدم الرد على هذه االستفزازات واالعتداءات، وأشار إلى ان هذه االعتداءات 

 اتهام .ي في إطار عرضي، أنما في إطار مخطط مبرمج للنيل من الحركة ورموزهاواالستفزازت ال تأت
محض أكاذيب وافتراءات ال أصل لها، نافيا في ذات الوقت  هو بانها تدخل السالح إلى المخمياتحماس 

صلة الحركة بالصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة ابان الحرب على 
  .غزة

 12/2/2009يل، األردن، السب
  

  توافق فلسطيني على التوصل إلى تهدئة شاملة ومتزامنة": الديمقراطية" .18
قال عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن هنـاك               :أيمن أبو ليلة  

 .لمعابر وتنهي الحـصار   توافقا فلسطينيا على التوصل إلى تهدئة شاملة توقف العدوان اإلسرائيلي وتفتح ا           
، أن عملية التوافق جاءت بعد تقييم الفصائل للتهدئـة الـسابقة التـي              "األيام"وذكر أبو دقة في حديث لـ       

 أشهر وكانت مجحفة بحق الشعب، مؤكداً أن التهدئة اإلسرائيلية القائمة على نظريـة هـدوء                6استمرت  
ونوه إلى أن الفصائل اتفقت علـى        .لعات الشعب مقابل هدوء مرفوضة كلياً وال تلبي الحد األدنى من تط         

أن تكون التهدئة القادمة مع االحتالل اإلسرائيلي شاملة ومتزامنة وتـشمل األراضـي المحتلـة ورفـع                 
الحصار وفتح المعابر، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ال يمكن له أن يقبل بأقل من ذلك بعـد أن قـدم                     

  . جريح5000 شهيد و1400أكثر من 
 12/2/2009. يام، فلسطيناأل

  
  ال فرق بين قادة االحتالل في اإلجرام :كتائب المجاهدين .19

أكدت كتائب المجاهدين في بيان صحفي صدر أمس علـى أن كـل الشخـصيات التـي فـازت                    :غزة
باالنتخابات اإلسرائيلية هي وجوه واحدة لعملة القتل واإلجرام، وأنهم في قتل الشعب الفلسطيني وإبادتـه               

 فاز اليوم اليمين المتطرف الصهيوني بغالبية المقاعد في الكنيست الـصهيوني، وهـذا             : "وأضافت .سواء
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اليمين ال يمثل فقط بنيامين نتنياهو وليبرمان المجرمين فحسب، بل أن ليفني اإلرهابية الغبية تعتبر مـن                 
  ".أكثر الشخصيات تطرفاً في دولة الكيان

  12/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  بين ليفني ونتنياهو" تناوب"من بينها حكومة ..  سيناريوهات5 أمام "إسرائيل" .20
قرر الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس تأجيل عملية تكليف الحكومة إلى حين  : نظير مجلي - تل أبيب

والسبب هو الخروج من المأزق الذي يواجهه . نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية األسبوع المقبل
ف أي من زعيمي الحزبين اللذين حصال على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست الثامن عشر في تكلي

 ). مقعدا27ً" (الليكود"وبنيامين نتنياهو زعيم ) مقعداً (28" كديما"وهما تسيبي ليفني زعيمة 
ت أول هذه السيناريوها. 32ورغم ذلك فإن هناك خمسة سيناريوهات لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الـ 

وهو األكثر ترجيحاً، أن يشكل نتنياهو ائتالفاً فقط من أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي تحتل مع 
 . تشكل مجمل مقاعد الكنيست120 مقعداً من أصل 65الليكود 

) وهو ما تدعو إليه ليفني(والسيناريو الثاني، تشكيل حكومة وحدة وطنية يترأسها كديما والليكود بالتناوب 
 ).ستبعد لكنه ليس مستحيال بسبب رفضه من قبل نتنياهو قبل االنتخاباتوهذا م(

والسيناريو الثالث، وهو مستبعد، أن تقبل ليفني االنضمام إلى حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو الذي 
 .عرض عليها ما تختاره من الوزارات بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع

ة برئاسة ليفني ومشاركة نتنياهو وهو سيناريو أيضاً مستبعد ألنه والرابع، تشكيل حكومة وحدة وطني
 .مرفوض من قبل الليكود

الفائز األكبر " (إسرائيل بيتنا"والسيناريو الخامس، أن تنجح ليفني في إقناع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب 
ر األكبر بالحصول الخاس(، باالنضمام إليها وحزب العمل ) مقعدا15ًفي هذه االنتخابات بالحصول على 

وهذا السيناريو مستبعد ألن حزب العمل قرر البقاء في المعارضة . في تشكيل الحكومة)  مقعدا13ًعلى 
 .لكن احتمال عدوله عن هذا الموقف ممكنة

 متديناً 33إلى ذلك جاءت انتخابات أول من أمس التي سيعلن عن نتائجها النهائية اليوم، إلى الكنيست بـ 
 امرأة أي 21ويضم الكنيست الجديد أيضاً . ن أحزاباً علمانية والباقي من األحزاب الدينية يمثلو5منهم 

 شخصيات 3 رجال إعالم بارزين وثالثة رؤساء أركان و7 عن الكنيست الحالي وكذلك 4بفارق 
 ".إسرائيل بيتنا"أكاديمية بارزة وعارضة أزياء هي ابنة وزير الخارجية األسبق ديفيد ليفي عن حزب 

 . يمثلون أحزاباً صهيونية3 يمثلون القوائم الوطنية و11 منهم 14وارتفع عدد النواب العرب إلى 
 12/2/2009الشرق األوسط، 

  
  ليفني ونتنياهو يلتقيان لمنع ابتزاز األحزاب الصغرى .21

مع انتشار نتائج االنتخابات شبه النهائية في إسرائيل، أمس، دخلت األحزاب :  نظير مجلي-  تل أبيب
 28(برئاسة تسيبي ليفني فاز بأكبر عدد من المقاعد " كديما"إذ إن حزب . األساسية إلى حالة تلبك كبيرة

، ولكنه ال يستطيع تشكيل حكومة بسبب تراص صفوف أحزاب اليمين المتطرف والتفافهم حول )مقعدا
 الطرف الذي يمتلك وبذلك يكون نتنياهو هو.  مقعدا27زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 

، ولكنه يقرأ ) مقعدا120من مجموع  (65األكثرية التي تخوله تشكيل حكومة يمينية متطرفة بأغلبية 
 .الخريطة العالمية ويريد إقامة حكومة وحدة وطنية

ومن هذا المنطلق أعلن كل من ليفني ونتنياهو، أن الجمهور اختاره رئيسا للحكومة، ولن يتنازل عن هذا 
ر، وبدأ كل منهما، منذ ساعات الفجر األولى من يوم أمس، االتصاالت مع قادة األحزاب، يحاول االختيا

ولكنهما الحظا على الفور أن األحزاب األخرى، الصغيرة . كل منهما إقامة سد في وجه اآلخر
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ته حزب يريد مناصب عليا وحزب يريد ميزانيات خاصة لتنظيماته وجمعيا. والمتوسطة، تريد ابتزازهما
وبدا أن مفتاح تشكيل الحكومة بيد حزب . وأحزاب اليمين المتطرفة تريد االبتزاز السياسي. ومدارسه

لليهود الشرقيين " شاس"، وبيد حزب ) مقعدا11ارتفع من ( مقعدا 15الذي فاز بـ" إسرائيل بيتنا"
أن حزبه " شاس"وقد أعلن ايلي يشاي، رئيس ).  مقعدا12هبط من ( مقعدا 11المتدينين الذي فاز بـ

لكننا ال ننفي ".. سيوصي بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة، ولكنه أبقى الباب مفتوحا أمام ليفني، فقال 
، أفيغدور لبرمان، أن قلبه مع اليمين ويفضل حكومة "إسرائيل بيتنا"وأعلن رئيس ". تحالفا مع غير الليكود

 .وينتظر ماذا تعرض عليه ليفني. يمين بقيادة نتنياهو، ولكنه ال يوقع معه على شيء
واجتمع لبرمان فعال مع ليفني صباح أمس، وقاال إن االجتماع كان إيجابيا، ولكن أوساطا مقربة من ليفني 
قالت إن لبرمان طلب تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وإعادة تقييم هذه المفاوضات ووضع 

 استئناف المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني خطة لتصفية حركة حماس وحكمها في قطاع غزة قبل
وطلب منها عددا من االلتزامات التي تلغي قوانين قائمة تخدم مصالح ). أبو مازن(محمود عباس 
واجتمع لبرمان أيضا مع نتنياهو وطرح . كما طلب الحصول على حقيبة وزارة الدفاع. األحزاب الدينية

وسيفاوض الحزبين حتى األسبوع .  غير متعجل من أمرهوقال لبرمان انه. في ما يبدو مطالب مشابهة
 .وسمع مطالب مشابهة. كما باشر نتنياهو االتصاالت مع جميع األحزاب األخرى في اليمين. المقبل

ولوحظ أن جميع األحزاب طالبت نتنياهو أن يوقع لهم خطيا على ما يلخصونه معه، كونهم ال يثقون 
 مقعدا فقط 13ن العام لحزب العمل، أن حزبه، الذي حصل على من جهة ثانية، أعلن األمي. بوعوده

وهرعت إليه ليفني تدعوه . ، اختار البقاء في المعارضة ولن يشارك في أي ائتالف) مقعدا19هبط من (
ولكن النائبة شيلي يحيموفتش من حزب . إلى أن يوصي رئيس الدولة بتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة

ألن ليفني سارعت إلى عناق لبرمان العنصري الفاشي " في أن يوصي حزبها بذلك، العمل قالت إنها تشك
 ".وينبغي عدم التوصية بها ما دامت ستذهب إلى ائتالف معه

إزاء هذه األجواء، التقى نتنياهو وليفني معا بشكل مفاجئ وحاوال التفتيش معا على طريقة لوضع حد 
باء في القدس تقول إن اجتماعهما تم بطلب من الرئيس وانتشرت أن. لالبتزاز من األحزاب الصغيرة

 انه صعق صباح أمس زوقال أحد المقربين من بيري. شيمعون بيريس، الذي دعاهما إلى الوحدة الوطنية
من قراءة الصحف األميركية والغربية التي اعتبرت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية بمثابة انعطاف خطير 

وأضاف هذا المقرب قائال، . بأن الشعب اإلسرائيلي صوت ضد العملية السلميةإلى اليمين، يعطي رسالة 
 وسألوه عن سر هذا التصويت وأعربوا عن زإن عددا من الدبلوماسيين الغربيين اتصلوا مع بيري

وقال له . مخاوفهم من ان إسرائيل ستدفع باألوضاع السياسية إلى تدهور شامل قد يفجر حربا مدمرة
كديما "يذكر أن تحالفا بين ". أي تنتحرون(فهم، هل أنتم تعودون إلى أيام شمشون الجبار دعني أ"أحدهم 
والمشكلة أن كال من رئيسي الحزبين يتمسك برئاسة . يعتبر اليوم مطلبا شامال لدى اإلسرائيليين" والليكود

هي تقول . المنصبالحكومة، مع ميل لدى ليفني للتنازل عن نصف الوظيفة والقبول بفكرة المناوبة على 
وهو يقول لها إنها إذا حاولت تشكيل الحكومة لن تنجح ألن . إنها حصلت على أكبر عدد من األصوات

وقال لها إن أولئك الذي يجتمعون معها إنما يستعملونها لرفع سعرهم عند . أحزاب اليمين كلها معه
 .التفاوض معه وليسوا جادين في التحالف معها

ن نتنياهو انه مستعد اليوم ألن يعطي ليفني أية مناصب تريدها في الحكومة، بما وقالت مصادر مقربة م
ولكنها لم تتوصل معه إلى أي . في ذلك وزارتا الخارجية والدفاع، بشرط أن تتنازل عن رئاسة الحكومة

 .شيء وحاولت االبتعاد في الحديث عن المناصب والتركيز على إمكانيات تشكيل حكومة وحدة
 12/2/2009وسط، الشرق األ
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  " بالقضاء على حماس"شترط أن تقوم الحكومة المقبلة يليبرمان  .22
 مقعداً، إلى 20ألمح ليبرمان الذي خاب أمله نظراً الى عدم حصول حزبه على :  أسعد تلحمي- الناصرة 

لف مع أنه سيوصي الرئيس شمعون بيريز بتكليف نتانياهو لترؤس الحكومة المقبلة، لكنه لم يستبعد التحا
وهذا المفتاح يحملنا مسؤولية "لتشكيل الحكومة المقبلة بيد حزبه، " المفتاح"وقال إنه سعيد في أن . ليفني

كبيرة، وقرارنا لن يكون سهالً، لكنني أعترف بأنني كمن ترعرع في المعسكر القومي، فإننا نريد حكومة 
بالقضاء "واشترط أن تقوم الحكومة المقبلة . "ونحن ال نخفي ذلك... هذا ما تهواه قلوبنا... قومية، يمينية
  .ورفض أي تفاوض أو تهدئة مع هذه الحركة" على حماس

من (وفي حال أعلن ليبرمان رسمياً دعمه لنتانياهو، فستتوافر لدى األخير غالبية برلمانية مطلقة لحكومته 
، وربما )كديما والعمل وميرتس( نائباً 44، بينما سيكون لدى ليفني في أحسن األحوال دعم من ) نائبا65ً

  .بعض النواب العرب الذين تستثنيهم في حساباتها لتشكيل الحكومة
 65من " جسماً مانعاّ"ويسعى نتانياهو الى الحصول على دعم سريع من ليبرمان ونواب حزبه ليشكل 

مثلي األحزاب نائباً يذهب به إلى الرئيس اإلسرائيلي، مع بدء األخير األسبوع المقبل مفاوضاته مع م
ويرى مراقبون أن نتانياهو ليس . لتشكيل الحكومة، ويبلغه أن غالبية النواب تدعمه لتشكيل الحكومة

متحمساً إلقامة حكومة يمينية متطرفة قد تعرض إسرائيل إلى انتقادات دولية، لكنه يريد من خالل ضمان 
ا الحقاً بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، بطلب أن يحول دون أن يناط التكليف بليفني، ليتوجه إليه" جسم مانع"

االنضمام إلى حكومته على حساب بعض األحزاب اليمينية المتطرفة، ما من شأنه أن يمنح حكومته 
  .بعض االعتدال

الدينية " شاس"ولم ينتظر نتانياهو وليفني النتائج النهائية، فباشرا لقاءاتهما أمس بليبرمان وبزعيم حركة 
ودهما، علماً أن األخير يريد أيضاً أن يكون له دور في تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ايلي يشاي لخطب 

الذي أفشل مساعي ليفني قبل ثالثة أشهر لتشكيل حكومة جديدة في ظل أنباء عن أنه اتفق سراً مع 
  .منتانياهو على إفشال جهود ليفني في مقابل ضمه إلى حكومته لقاء التجاوب مع شروط الحركة لالنضما

  12/2/2009الحياة، 
  

  باراك يعترف بهزيمة حزبه في االنتخابات اإلسرائيلية .23
، وزير الحرب إيهود باراك، بهزيمة حزبه فـي   "العمل"اعترف رئيس حزب    :  برهوم جرايسي  -الناصرة

االنتخابات البرلمانية، إال أنه لم يعلن نيته االستقالة من منصبه، وقال في اجتماع أمام قلة مـن نـشيطي                   
لحزب، الذي تواجدوا في مقر الحزب بعد صدور النتائج األولية، إنه يعترف بالضربة التي تلقاها حزبه،                ا

  .ولكن اعتبر أن عليه وعلى الحزب دراسة األخطاء واالستفادة منها
أن يختار باراك وحزبه البقاء في صفوف المعارضة، وعدم االنـضمام           " العمل"وتقدر أوساط في حزب     

  .رئاسة بنيامين نتنياهوإلى أي حكومة ب
  12/2/2009الغد، األردن، 

  
  "ارض اسرائيل ليست حكرا لليمين: "ليفني .24

صرحت رئيسة حزب كاديما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رغم فوزها بثمانية وعشرين مقعدا واهليتهـا               
ما أن السالم لـيس  إن أرض اسرائيل ليست ملكا لليمين ، ك    "قانونيا بتشكيل الحكومة االسرائيلية القادمة ،       

ودعـت ليفنـي    ".أن هوية الدولة اليهودية ليست حكرا على هذا الطرف أو ذاك          "، وأضافت   " ملكا لليسار 
  .قادة االحزاب األخرى الى االنضمام الى حكومة برئاسة كاديما على قاعدة مبادئ الحزب

  12/2/2009الدستور، 
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  "العمل"بون األحزاب العربية تسجل اكبر تمثيل لها وناخبوها يعاق .25
 في المئة 50في حدود ( في االنتخابات 1948رغم تدني نسبة التصويت لدى فلسطينيي الـ - الناصرة 
، وخالفاً للتوقعات بانحسار التمثيل العربي، سجلت األحزاب ) في المئة في البلدات اليهودية68في مقابل 

مثيل في تاريخ الكنيست، إذ حصلت العربية الثالثة التي خاضت االنتخابات أفضل نتيجة لها وأكبر ت
  . ألفاً في االنتخابات السابقة252 آالف صوت في مقابل 305مجتمعة على أكثر من 

و "  الجناح الجنوبي–الحركة اإلسالمية "التي تضم ثالثة أحزاب هي " القائمة العربية الموحدة"وحصلت 
ف صوت وستتمثل بأربعة مقاعد سيشغلها  أل113على " الحزب الديموقراطي العربي"و " العربية للتغيير"

. مسعود غنايم) الوجه الجديد(كل من النواب ابراهيم صرصور والدكتور أحمد الطيبي وطلب الصانع و 
التي تحرص على تسمية نفسها حزباً عربيا يهودياً، " الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة"وحصلت 

وستتمثل في الكنيست أيضاً بأربعة نواب هم ) هودبضعة آالف منها من الي( آالف صوت 110على 
الدكتور ) الوجه الجديد(و ) وهو يهودي شيوعي(النواب محمد بركة والدكتور حنا سويد ودوف حنين 

 83، في غياب مؤسسه الدكتور عزمي بشارة، على "التجمع الوطني الديموقراطي"وحصل . عفو أغبارية
واب هم النائبان الدكتور جمال زحالقة والمحامي سعيد نفاع و ألف صوت وسيتمثل في الكنيست بثالثة ن

  .حنين زعبي، وهي أول امرأة عربية تدخل الكنيست ممثلة لحزب عربي) الوجه الجديدة(
وفي قراءة سريعة ألنماط التصويت في البلدات العربية، يتبين أن هذه، باستثناء القرى الدرزية، عاقبت 

الذي " العمل" على قطاع غزة، فانخفض التصويت بشكل حاد لحزب األحزاب الصهيونية على حربها
  .طالما حصل على عشرات آالف األصوات العربية رداً على تطرف زعيمه وزير الدفاع ايهود باراك

و ) مجلي وهبة" (كديما"في المقابل، جاء الفتاً أن ثالثة نواب دروز سيتمثلون في الكنيست الجديد ضمن 
وحصل األخير على نحو ستة آالف صوت ). حمد عمار" (إسرائيل بيتنا"وحتى ) اأيوب القر" (ليكود"

كما جاء . من خالل التحريض على عرب الداخل)  مقعدا15ً(رغم أن نجاح الحزب تحقق في االنتخابات 
الدينية المتشددة على أكثر من خمسة آالف صوت في القرى العربية، أكثر " شاس"الفتاً حصول حركة 

  .في القرى الدرزيةمن نصفها 
  12/2/2009الحياة، 

  
  االنتخابات االسرائيلية نذير شؤم لعملية السالم: محللون اسرائيليون .26

وبنتيجـة  . المجتمع االسرائيلي اتجه فعال نحو اليمـين      "قال المحلل السياسي االسرائيلي مناحيم كالين ان        
" بالتنازالت المطلوبة للتوصل الى اتفـاق ذلك ، من الصعب تخيل ان تكون الحكومة المقبلة مستعدة للقيام  

  .مع الفلسطينيين
وبينما حصل حزب كاديما بزعامة تسيبي ليبي على ثمانية وعشرين مقعدا ، اال ان نتنياهو الذي حـصل                  
حزبه الليكود على سبعة وعشرين مقعدا ، قد يقوم بتشكيل الحكومة وفقا لبعض التقـديرات االسـرائيلية                 

  .ن االغلبية المطلوبة في الكنيست بتحالفه مع اليمين المتطرف واالحزاب الدينيةالنه االقدر على تامي
اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان الذي حل ثالثا بوضوح انه يريد تـشيكل            " اسرائيل بيتنا "واعلن زعيم   
  .حكومة يمينية

يين يعتقدون ان ليفنـي     ان الفلسطين "وقال الخبير السياسي اشير كوهن في جامعة بار ايالن قرب تل ابيب             
هي السياسية الوحيدة التي ال تزال معنية بالتوصل الى اتفاق بعد ان قادت جهود التوصل الى السالم منذ                  

 ، ولكن بحصولها على حوالى ربع مقاعد الكنيـست الـذي   2007استئنافها في تشرين الثاني ـ نوفمبر  
ومة بدون ليبرمان الذي يعارض التفاوض       نائبا ، سيكون من الصعب على ليفني ان تشكل حك          120يضم  

  ".مع الفلسطينيين
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فسيواصل الحوار مع الفلسطينيين لكنه لن يقدم التنازالت المطلوبة         "وفي حال قام نتنياهو بتشكيل الحكومة       
  .، كما قال كالين" للتوصل الى اتفاق

لفلسطينيين بدون ازالة    كيف يمكن تحسين حياة ا     -كالم فارغ   "وقال سيفر بلوتزكر في يديعوت احرونوت       
ثم كيف يمكن لحكومة برئاسة نتانياهو ان تساعد االقتصاد الفلسطيني في وقت لم تجد              "واضاف  "الحواجز؟

  ".المليارات التي انفقها الواهبون نفعا؟
  12/2/2009الدستور، 

  
  ال يرفض المشاركة في حكومة ترأسها ليفني" شاس: "مصادر .27

ال يرفض مشاركته في حكومة     " شاس"إن حزب   : "أمس" كاديما"زب  قالت مصادر في ح    -القدس المحتلة 
لم يستبعد في حديث هـاتفي      " إيلي يشاي "وذكرت المصادر أن رئيس حزب شاس        ".تسيبي ليفني "برئاسة  

إن يشاي  : " وأضافت. مع ليفني بعد اإلعالن عن نتائج العينات التلفزيونية مشاركته في حكومة برئاستها           
يذكر أن يشاي كان قد أعلن قبيـل االنتخابـات أنـه سيوصـي               ".ة اإلمكانيات مفتوحة  قال لليفني أن كاف   

وحصل حزب شاس المتطـرف      .بنتنياهو لتشكيل الحكومة في مشاورات الحزب مع الرئيس اإلسرائيلي        
سياسياً بزعامة إيلي يشاي والحاخام المتطرف دينياً عوفاديا يوسف على المركز الخامس من حيث عـدد                

  .مقاعد) 9(في الكنيست، حيث حصل على المقاعد 
  12/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في االنتخابات اإلسرائيليةلقوائم العربيةانتائج  .28

رغم تدني نسبة المشاركة في االنتخابات البرلمانية في أوساط فلـسطينيي           :  حسن مواسي  -باقة الغربية     
بشقيها ، والحركة اإلسـالمية  " أبناء البلد"كة   ، ودعوات المقاطعة لهذه االنتخابات والتي قادتها حر        48الـ

بشقها الشمالي الذي يتزعمه الشيخ رائد صالح ، إال أن القوائم العربيـة الـثالث التـي تنافـست فـي                     
 مقعدا ، بعد أن كانت تتمثـل        11االنتخابات نجحت في زيادة قوتها ونيل مقعد إضافي ، بحصولها على            

  . مقاعد10في الكنيست السابق بـ
  :ءت النتائج للقوائم العربية على النحو التاليوجا

 مقاعـد ، يمثلهـا      4برئاسة إبراهيم صرصور واحمد الطيبي      "  العربية للتغيير  -القائمة الموحدة   "تحالف  
، ) رئيس الحركة العربية للتغييـر    (رئيس القائمة النائب الشيخ إبراهيم صرصور ، النائب احمد الطيبي           

عـن الحركـة    ) جديـد (والنائب الشيخ مسعود غنايم     ) الديمقراطي العربي الحزب  (النائب طلب الصانع    
  . صوتًا112230اإلسالمية الشق الجنوبي ، وحصلت على 

 مقاعد ، يمثلها    4الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ، التي يترأسها النائب محمد بركة ، حصلت على              
 109806، وحـصلت علـى      ) جديد( اغبارية   عفو.دوف حنين ود  .حنا سويد ، د   .النواب محمد بركة ، د    

  .اصوات
 مقاعد ، يمثله في     3وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه النائب جمال زحالقة ، حصل على             

، وهي أول   ) جديدة(جمال زحالقة ، سعيد نفاع والسيدة حنين الزعبي         .الكنيست القادم كل من النواب ، د      
 4 صوتا ، فيمـا نجـح        82758على  " التجمع" عربيا ، حيث حصل      نائب عربي من السيدات تمثل حزبا     

) التجمـع (، سعيد نفاع    ) الليكود(، ايوب قرا    ) كاديما(مجلي وهبه   : نواب دروز في دخول الكنيست وهم     
  ).اسرائيل بيتنا(وحمد عمار 

  12/2/2009الدستور، 
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  خ على غزةرو صا1000 غارة وأطلقت 1500بـ  المروحيات قامت :  في سالح الجوضابط .29
كشف ضابط رفيع في سالح الجو اإلسرائيلي أشرف على الحرب األخيرة فـي غـزة عـن أن                   -غزة

  .المقاتلة اندالع لن تشارك في أي حرب جديدة على قطاع غزةالمروحيات 
على اإلنترنت، إلى أن معظم المروحيات التي شاركت فـي الحـرب            " هآرتس"ولفت هذا الضابط لموقع     

لقد كان عليها عبء كبير اضطرها      :" دورها على إخالء جنود من ساحة الحرب، قائالً       على غزه اقتصر    
وحسب أقوال الضابط    .لالنشغال بإخالء جرحى على الرغم من قدرة تلك المروحيات من إصابة أهدافها           

في الخطة العسكرية للحرب على غزة خططنا بأن تطول الحرب لفترة زمنيه طويلة، و نحن نعلم بأن                 :" 
  ".والفصائل األخرى هي ليست مثل قوات حزب اهللا اللبناني والجيش السوري" حماس"اتلي مق

 غارة على أهداف فـي القطـاع        1500إن المروحيات المقاتلة قامت ورغم ما سبق بـ         :" وأضاف قائالً 
  "".عوريف"و" هلبيلر" صاروخ من نوع 1000وأطلقت 

ئيلي العميد غابي اشكنازي بشراء أربع مروحيات من        وحسب الضابط فقد وافق قائد هيئة األركان اإلسرا       
 .ولكن سالح الجو بحاجه إلى عدد كبير من المروحيات المتطورة ألداء مهامه العسكرية" أباتشي"نوع 

  11/2/2009دنيا الوطن 
  

  الصحف البريطانية تتناول نتائج االنتخابات االسرائيلية بالتحليل والتعليق .30
لصادرة صباح الخميس نتائج االنتخابات االسـرائيلية بالتحليـل والتعليـق،           تناولت الصحف البريطانية ا   

  . وناقشت االحتماالت المختلفة للتحالفات الحزبية من أجل تشكيل الحكومة القادمة في إسرائيل
  الديلي تلجراف 

كتبـه  " ليةالسالم هو الخاسر األكبر في االنتخابات االسرائي      "في صحيفة الديلي تلجراف نجد مقاال بعنوان        
  . ديفيد بلير

من وجهة نظر السالم    " أحالها مر "يناقش بلير في مقاله االحتماالت الممكنة للتحالفات الحزبية ويقول ان           
  . في الشرق األوسط

االحتمال األول، يقول الكاتب، هو أن يحظى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بدعم أفيجدور ليبرمان               
اليميني المتشدد، وعندها ستكون الحكومة اإلسرائيلية األكثـر تـشددا منـذ            " ااسرائيل بيتن "زعيم حزب   

  . عشرين سنة، وستصل العملية السلمية في الشرق األوسط الى طريق مسدود
فستكون هناك حكومة مـشلولة غيـر       " كاديما"أما اذا اختار ليبرمان االنضمام الى تسيبي ليفني وحزبها          

تعلقة بالعملية السلمية، فليبرمان لن يوافق على االنـسحاب مـن أي مـن              قادرة على اتخاذ القرارات الم    
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أو التفاوض على تقسيم القدس، وبالتالي سوف لن يكون هنـاك                
اتفاق داخل الحكومة على المفاوضات مع الفلسطينيين مع أن ليفني مستعدة لقبول دولة فلسطينية وتفكيك               

  . ستوطناتبعض الم
  الفاينانشال تايمز 

  . الفتتاحيتها" إسرائيل تعود الى حالة االختناق السياسي"أما صحيفة الفاينانشال تايمز فقد اختارت العنوان 
إما أن اإلسرائيليين   : يقول كاتب االفتتاحية ان نتائج االنتخابات األخيرة في إسرائيل تعكس شيئا من اثنين            

 إيجاد حل سلمي لنزاعهم مع الفلسطينيين أو أن األحزاب الـسياسية منقـسمة              قد أقلعوا تماما عن محاولة    
  . ومشتتة بحيث أدى ذلك الى نفس هذه النتيجة

وتتطرق االفتتاحية الى مأزق تشكيل الحكومة وتناقش حظوظ الفائزة تسيبي ليفني في تشكيلها، وتقول انه               
أخرى باالنضمام اليها في حكومة وحـدة وطنيـة،         ما لم تتمكن ليفني من اقناع نتنياهو أو أحزاب يمينية           
  . فسيكون حظ األخير أفضل في إمكانية تشكيل الحكومة
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لم يعد مفهوما سياسيا بل هندسيا وان إسرائيل قد انزلقـت باتجـاه             " الوسط"وتستنتج االفتتاحية أن مفهوم     
  . اليمين

لطريق في وجه العملية السلمية ألن ذلـك        وتختتم االفتتاحية بالقول ان على االسرائيليين اال يرضوا بسد ا         
  . سيجعل اليهود أقلية في األراضي الواقعة بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط

  االندبندنت 
أما صحيفة االندبندنت فقد نشرت تقريرا أعده دونالد ماكنتاير مراسل الـصحيفة فـي القـدس بعنـوان                  

  ". الخصمان السياسيان يغازالن صانع الملوك"
نفس الموضوع يتكرر هنا وهو دور أفيجدور ليبرمان في حسم قضية تشكيل الحكومة وتأثير ذلك علـى                 
العملية السلمية في الشرق األوسط، ومحاولة كل من الخصمين السياسيين كسبه لصالحه وتأثير ذلك على               

  . فاعلية الحكومة ان شكلت
نخراط في حكومة يمينية إال أنـه ال يـستثني   ويكتب ماكنتاير ان ليبرمان يتفاوض مع نتنياهو ويفضل اال 

  . إمكانية تشكيل حكومة مع ليفني
أوباما سيحتاج الـى كـل أفكـاره الخالقـة          "وفي صحيفة االنبدنتت أيضا تكتب آن بينكيث مقاال بعنوان          

  ". ليستطيع التعامل مع إسرائيل
 األمريكي باراك أوباما للسالم فـي       تناقش الكاتبة تأثير نتائج االنتخابات اإلسرائيلية على تصور الرئيس        

  . الشرق األوسط
تتساءل الكاتبة فيما اذا كانت المفاوضات ستستمر بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني في حـال تـولى                

  . بنيامين نتنياهو الحكومة، وهو ما يبدو مرجحا
 أن طردت فتح    اإلسرائيلي حيث استولت حماس على غزة بعد      -وتعرض صورة قاتمة للوضع الفلسطيني    

منها، واالقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة يحتضر في وقت يستمر بنـاء المـستوطنات واطـالق                 
الصواريخ الفلسطينية من غزة على البلدات اإلسرائيلية بعد أن فشلت العملية العسكرية اإلسـرائيلية فـي              

  . إيقافها
بنجاح أوباما، وإن كـان يتوقـع أن يتخلـى     وتنسب الكاتبة الى دبلوماسي عربي قوله ان العرب واثقون          

  . جورج ميتشل مبعوث أوباما الى الشرق األوسط عن مهمته خالل ستة شهور
  الجارديان 

  ". االئتالف النزق:افتتاحية صحيفة الجارديان حملت عنوان 
ـ             "تقول كاتبة المقال   ا من الصعب تخيل تشكيل حكومة اسرائيلية لن تكون عقبة في طريق طموحات أوبام

في المنطقة الممتدة من شرق البحر المتوسط الى إيران وأفغانستان وباكستان، حيث تتركز أكثر مـشاكله                
  ". خارج الواليات المتحدة

مهما كان االئتالف الذي سيتوصل اليه السياسيون فان الكنيـست ستـسيطر عليـه              : وتتابع الكاتبة قائلة  
في إسقاط حماس ويشغلها الخطر اإليراني، وهذا       أحزاب تعارض حل الدولتين، وتقسيم القدس، وترغب        

  . كفيل بوضع اسرائيل في مواجهة مع الواليات المتحدة في كثير من القضايا
 12/2/2009بي بي سي 

  
    في غزةأحوال الطقسالمواطنين جراء خيام آالف اقتالع  .31

 في اقتالع  الليلة قبل الماضية وصباح أمس،تسببت أحوال الطقس في قطاع غزة:  د ب أ- غزة 
. العشرات من خيام الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع

أكثر من ألفي فلسطيني غادروا تلك الخيام المنتشرة شمال قطاع غزة بسبب "وأوضحت المصادر أن 
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لجهات التي أغاثتهم بعد العواصف والجو الممطر وقد أتت األمطار على محتوياتهم التي تسلموها من ا
  ".العدوان

  12/2/2009الدستور، 
  

   في مصر جراء الحرب على غزة جريح فلسطينياستشهاد  .32
وا في ط عن وفاة احد المصابين، الذين سق،مسأعلنت مصادر طبية فلسطينية  أ:اشرف الهور -غزة

واشارت . خطورة اصابتهول اليها جراءالحرب االسرائيلية على غزة، في احد المشافي المصرية التي ح 
 عدد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم منذ بدء العدوان بالمستشفيات المصرية ارتفاع الى المصادر

  . شهيدا33الى 
  12/2/2009القدس العربي، 

  
  عشرة آالف عائلة دمرت منازلها في غزة ستستلم مساعدات نقدية .33

 ان عشرة آالف عائلة فلسطينية ستتسلم مساعدات نقدية ،"برنامج االمم المتحدة االنمائي"علن أ: القدس
بهدف مساعدتهما على تجاوز المصاعب الناشئة عن تدمير أو تضرر منازلها جراء ثالثة اسابيع من 

 غزة، بحيث سيحصل المتضررون الذين دمرت منازلهم بالكامل على مبلغ خمسة آالف على الحرب
ت منازلها بشكل كبير على مبلغ ثالثة آالف دوالر لكل أسرة، دوالر لألسرة، وتحصل األسر التي تضرر

  .واألخرى التي تضررت منازلها بشكل جزئي على ألف دوالر لكل أسرة
 ألف 14ويقدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من خالل المسح الميداني األولي الذي قام به، أن حوالي 

لجوء العديد من العائالت للسكن المؤقت إما في المدارس منزل قد دمرت إما كليا أو جزئيا مما نتج عنه 
  .أو الخيم أو لدى األقارب أو في البنايات غير المكتملة

 12/2/2009السبيل، األردن، 
  

  حكومة وحدة وطنية وتهدئة يتصدران اهتمامات اهالي غزة: استطالع .34
 يتوقعوا حدوث حرب من السكان لم% 53.1أظهر استطالع للرأي العام في قطاع غزة، أن : غزة

أن % 56.1من عينة االستطالع حدوثها، ورأى أكثر من نصف العينة % 46إسرائيلية، بينما توقع 
وأجرى  .أولويات ما بعد الحرب هي حوار وطني يقود إلى حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل

) إسرائيل(وشنت  .ها السياسيةاالستطالع مركز أبحاث المستقبل، تطرق فيه إلى الحرب األخيرة، ونتائج
وأجري  . شهيد، وخمسة آالف جريح، نصفهم من النساء واألطفال1400حرباً مدمرة على غزة، أوقعت 

شباط الجاري، على عينة عشوائية /فبراير2كانون الثاني و/ يناير29االستطالع في الفترة الواقعة بين 
ان لكل منطقة، وبحسب المركز فقد تراوح هامش  مواطنين، تم فيها مراعاة عدد السك1010يبلغ عددها 

نسخة عنه، أن " فلسطين"وبين االستطالع الذي نشرت نتائجه أمس، وتلقت صحيفة  % .3± الخطأ 
خالل شهر، بينما اعتقد % 24.8اعتقدوا أن الحرب ستنتهي خالل أسبوع واحد فقط، و% 26.6
العدوان على غزة والظروف المحيطة به وفيما يخص  .أنها يمكن أن تستمر ألكثر من شهر % 20.9

دول "من أفراد العينة أن العدوان جاء بتوافق إسرائيلي عربي في إشارة إلى % 73.9وتداعياته، رأى 
وحول األسباب التي من أجلها شنت دولة الكيان الحرب  .فقط % 25، فيما رفض ذلك "االعتدال العربي

% 25.6بينما رأى ، غيير حكم حماس في غزة أن السبب الرئيس لشن الحرب هو ت% 48.5رأى 
  .أن السبب هو القضاء على إطالق الصواريخ% 24.1ورأى ، القضاء على المقاومة

وأكد أكثر من نصف المشاركين في االستطالع، أن المقاومة هي المنتصر في الحرب اإلسرائيلية، بينما 
 .أنه ال يوجد منتصر في الحرب % 26.5فقط أن االحتالل هو من انتصر، بينما اعتقد % 12.3رأى 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1343:         العدد       12/2/2009الخميس  :التاريخ

أنها لن تعجل % 64.2، أجاب )إسرائيل(أما بشأن تداعيات الحرب على مسار التسوية بين السلطة و
وحول تأثير الحرب على القضية الفلسطينية، أعرب ما  .أنها ستعجل في األمر % 35التسوية، فيما رأي 

واعتبر ، أنها أساءت للقضية الفلسطينية% 27.1أنها أثرت بشكٍل ممتاز، فيما رأى % 43.4نسبته 
  .أنها لم تؤثر% 28.4

حققت أهدافها فقط بتدمير البنية التحتية، ولم تضعف ) إسرائيل(من العينة أن % 77في ذات السياق رأى 
إلطالق ) إسرائيل(أن وقف % 44.5وفي ذات السياق، أجاب  .اعتقدوا أنها فعلت ذلك% 5المقاومة، و
وبشأن تداعيات الحرب  .أنه لضغوط دولية % 42.6بينما رأى ، بب الخشية من المقاومة النار كان بس

 42.5، و"حماس"من أفراد العينة إلى أن الحرب عززت قوة % 55.5على السياسة الفلسطينية، أشار 
وحول أداء الحكومة الفلسطينية في غزة  .سياسياً" فتح"من العينة ذاتها فقد أضعفت الحرب حركة 

أن أداء السلطة والرئاسة في رام اهللا كان % 50يرتها في رام اهللا أثناء الحرب، أعرب حوالي ونظ
 من العينة المستطلعة أن أداء حكومة غزة كان 54.4أنه كان جيداً، بينما رأى % 28.8ضعيفاً، وأظهر 

  . عكس ذلك20.9جيداً، واعتقد 
 تصل إلى ثالث سنوات، وأكد على ذلك ما كما عكس االستطالع رغبة الشارع في تهدئة طويلة األمد

وفيما يخص إدارة اإلعمار والتصرف  .أن تكون المدة أطول% 43 من العينة، بينما يرغب 28.2نسبته 
أن تسند % 26.2أن تسند إلى مؤسسات وهيئات دولية، بينما قال % 38.2في أموال التبرعات، رأى 

  .د إلى حكومة وحدة وطنية أن تسن% 23.4للحكومة الفلسطينية في غزة، ورأي 
  12/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  االحتالل يعيد فتح معابر غزة .35

قال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع الى قطاع غزة ان السلطات  :اشرف الهور -غزة
ل االسرائيلية ابلغت الجانب الفلسطيني بانها ستعيد فتح ثالثة من معابر القطاع جزئيا االربعاء إلدخا

  .مساعدات غذائية وكميات من الوقود الصناعي
  12/2/2009القدس العربي، 

  
 بين النازحين % 26بين العائدين و% 40نسبة البطالة : مخيم نهر البارد في لبنان .36

وحضرته » إن روى.. نهر البارد«الذي نُظّم تحت عنوان واللقاء التواصلي، عقد : يوسف حاج علي
 "األونروا" أرقام وتقارير وطرحت خالله  في لبنان،لبناني والفلسطيني،مؤسسات من المجتمع المدني ال

 في المئة من 72أكثر من : ، للتذكير بواقع الحال االقتصادي المتردي"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"و
 سبعون في المئة من أصحاب األعمال، على األقل،. المحالت التجارية في نهر البارد دمرت تدميراً تاماً

.  في المئة79بعد الحرب مباشرة شهد المخيم ارتفاعاً لمعدل البطالة وصل إلى . فقدوا أجهزتهم وأدواتهم
 في المئة لدى أهل المخيم 26 في المئة لدى العائدين الى المخيم، و40المعدل الحالي للبطالة بلغ 

 .  في المئة40وتدنى مدخول األسر بمعدل . المهجرين
 مؤسسة تعمل في المخيم في مجال التنمية المجتمعية والتربوية واالقتصادية 35وأصابت الحرب أيضا 

والصحية، وتشمل خدماتها الفلسطينيين وعدداً من اللبنانيين، ومن بينها جمعية التأهيل المجتمعي التي 
 في المئة من 35وتحدثت باسم الجمعية، جميلة لوباني، فأشارت إلى أن . خسرت مركزين لها في المخيم

كما تحدت كل من رئيس بلدية المحمرة نديم تالوي، .  هم من اللبنانيين125مستفيدي الجمعية الـ
 . ومنسقة هيئة المناصرة في المخيم سكينة العينين، ومريم الجعجع من منظمة العمل الدولية

 12/2/2009السفير، 
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   فلسطينيا في الضفة 20عتقل تاالحتالل قوات  .37
 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة 20قوات اإلسرائيلية فجر اليوم الخميس اعتقلت ال: الضفة المحتلة
  .الغربية المحتلة

  12/2/2009 ،وكالة سما
 

  "التكبير"أسبوعين بتهمة " األقصى" فلسطيني عن االحتالل يبعد .38
مود  امس أمراً يمنع الفلسطيني احمد ح،أصدر ضابط شرطة إسرائيلي في القدس المحتلة :القدس المحتلة

 24 من دخول المسجد االقصى ألسبوعين، وذلك بعد اعتقال دام 1948من منطقة عكا المحتلة عام ،
ساعة، وذلك على خلفية قيامه وعدد من المصلين بالتكبير داخل المسجد االقصى احتجاجا على قيام 

د المبارك عشرات المستوطنين ببعض الشعائر الدينية والتلمودية، والرقصات الجماعية داخل المسج
  .الثالثاء

  12/2/2009الخليج، 
  

  االحتالل يجبر مواطن في الطيرة على هدم منزله بيده .39
 على هدم منزله بيده، وكانالطيرة بلدة مدحت سلطان من أجبرت قوات االحتالل االسرائيلي، المواطن 

  . هدم منزله، بعد أن أغلقت كافة األبواب بوجهه، حيث شرعنت المحاكم الهدمقد نسلطا
 11/2/2009، 48عرب

  
  273وفاة شقيقين في غزة جراء منعهما من السفر يرفع عدد ضحايا الحصار إلى  .40

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة، أمس، وفاة شقيقين فلسطينيين من سكان القطاع  :وكاالت
  .جراء منعهما من السفر لتلقي العالج بالخارج بسبب الحصار اإلسرائيلي

 إلى  المفروض على قطاع غزة وفاة الشقيقين يرتفع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيليوأوضحت أنه ب
 5 حالة، محذرة من تزايد أعداد المرضى المتوفين بعد قرار مصر إغالق معبر رفح كليا منذ 273
  .شباط/ فبراير

  12/2/2009الخليج، 
  

  الحرب على غزة قراءة الواقع ودالالت المستقبل: "دراسة" .41
 في مدينة نابلس، بالضفة الغربية، دراسة "المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات"ر أصد: نابلس

 ".قراءة الواقع ودالالت المستقبل.. الحرب على غزة"جديدة حول الحرب على قطاع غزة بعنوان 
ات، وشارك في إعدادها كل من رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية  الدكتور رائد نعير

  .والمحلالن  بالل الشوبكي وسليمان بشارات
وتناولت الدراسة األهداف التي دفعت باتجاه الحرب، وطبيعة الظروف التي أوجدت المناخ المالئم لكي 

كما تناولت الدراسة المواقف العربية والدولية من الحرب وشكل هذه المواقف  .تقوم إسرائيل بهذه الحرب
وركز الجزء الثاني من الدراسة على  .ر األخرى التي برزت كالدور التركيوطبيعتها، إلى جانب األدوا

عرض الخسائر في الجانب الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي المعتدي، من خالل اإلحصائيات التي وفرتها 
وفي الجزء األخير من الدراسة رسم الباحثون مالمح ودالالت للمستقبل من  . العديد من الجهات الرسمية

  . ق النتائج التي انتهت إليها الحربمنطل
  11/2/2009صحيفة فلسطين،    
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   سنوات3لف زهرة قرنفل من قطاع غزة الول مرة منذ أ 25 تسمح بتصدير "سرائيلإ" .42
 سنوات، سمحت إسرائيل 3 ذكرت االذاعة العبرية الرسمية اليوم الخميس انه والول مرة منذ : غزة

 غزة اليوم الخميس، إلى هولندا بمناسبة عيد العشاق الذي  ألف زهرة قرنفل من قطاع25بتصدير 
  .  من شباط من كل عام14يصادف بعد غد السبت الـ 

 دونم تكرس للزهور 400وقالت مصادر في فرع الزهور في إسرائيل إنه يوجد في قطاع غزة حوالي 
  . وقد تضررت بعضها خالل عملية الرصاص المصبوب في القطاع

  12/2/2009 ،وكالة سما
  

  سلطة عباس أداة مستأجرة لخدمة األجندة الصهيونية : الحركة اإلسالمية في األردن .43
استنكرت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن ممارسات السلطة الفلسطينية برئاسة محمود : عمان

  .بحق أبناء الضفة الغربية" المنتهية واليته"عباس 
ممارسات سلطة "ذي لجماعة اإلخوان المسلمين كاظم عايش وأدان مسؤول ملف فلسطين في المكتب التنفي

   ".الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته بحق والتي كان آخرها اغتيال أحد منتسبي المقاومة تحت التعذيب
، منوها إلى "سلطة عباس ليست أكثر من أداة مستأجرة لخدمة األجندة الصهيونية"وأشار عايش إلى أن 

التي نفذها جيش االحتالل " المحرقة" باالصطفاف إلى جانب االحتالل ضد شعبها خالل موقفها المفضوح
ليسوا حريصين إال :" للحوار، وقال" فريق سلطة رام اهللا"وشكك عايش في مصداقية دعوات  .في غزة

ي العام تصريحات الرئاسة الفلسطينية المضللة للرأ"، مشيراً إلى أن "على االستفراد بسلطة تابعة لالحتالل
   ".باتت مكشوفة

  12/2/2009صحيفة فلسطين،   
  

  االردن يأمل بتشكيل حكومة اسرائيلية تلتزم بمسار السالم .44
 تابعت نتائج  األردنية  أن الحكومة، صالح الدين البشير االردني قال وزير الخارجية: بترا–عمان 

مة اسرائيلية تلتزم بمسار السالم االنتخابات االسرائيلية التي جرت يوم أمس وأنها تأمل بتشكيل حكو
وتعمل على الدخول في مفاوضات جادة ومنتجة مع الجانب الفلسطيني وتلتزم بوقف االستيطان ووقف 
تهويد القدس، وصوالً النجاز اتفاق سياسي شامل يعالج كافة القضايا العالقة بين الجانبين على أساس 

لعربية، وصوالً الى تحقيق حل الدولتين، الذي حظي المرجعيات الدولية المعروفة، ومبادرة السالم ا
بإجماع المجتمع الدولي وكافة األطراف المعنية بالمفاوضات، و بما يحقق األمن و السالم للفلسطينيين 

  .واالسرائيليين
  12/2/2009الرأي، األردن، 

  
  ناالنتخابات كشفت تطرفا غير مسبوق في المجتمع االسرائيلي نحو اليمي: بني ارشيد .45

 في االردن زكي "االخوان المسلمين" قال االمين العام لجبهة العمل االسالمي، الذراع السياسية لـ :عمان
االخيرة كشفت تطرفا غير مسبوق في السرائيلية االنتخابات " ان ،"فرانس برس"بني ارشيد، لوكالة 

  . "المجتمع االسرائيلي نحو اليمين
وز حزب كديما او تسيبي ليفني بإمكان إحراز تقدم في عملية هناك وهماً كبيراً يرافق ف"واضاف ان 

ليفني وحزبها قادا الحكومة االسرائيلية في "واوضح ان . "التسوية والسالم، وهو وهم خادع وال أمل
. " والحرب االخيرة في غزة2006مرحلة سابقة شهدت اشرس حربين قادهما حزب كديما في لبنان عام 

 ال تسمح بالتفاؤل بإنجاز اي خطوة الى االمام اليجاد تسوية للقضية ،الظروف بمجملها"وأكد ان 
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حتى لو كانت هناك نيات او برامج لبعض االحزاب االسرائيلية إليجاد دولة فلسطينية "، و"الفلسطينية
  . "بحسب المقاييس االسرائيلية، فإن نتائج االنتخابات الحالية لن تسمح بتمرير هذا الحل

 السياسية لليمين االسرائيلي ترفض االنسحاب من االراضي ووضع حد لالستيطان البرامج"وقال ان 
وترفض حق العودة كما ترفض مجرد البحث في موضوع القدس، ولن تستطيع ليفني وال غيرها تعديل 

  ."المزاج االسرائيلي المتطرف
  12/2/2009الحياة، 

 
  سرائيلية المتنافسة حزاب اإلال فرق بين األ: حزب اهللا .46

امس ان نتائج االنتخابات االسرائيلية لن تحدث أي تغيير بشأن ، قال حزب اهللا:  رويترز–يروت ب
السياسة االسرائيلية تجاه الفلسطينيين وانه ال فرق بين االحزاب االسرائيلية التي تتنافس لرئاسة الحكومة 

ن الجميع في اسرائيل وقال حسين الحاج حسن عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب اهللا ، ا .المقبلة
  .لديهم نفس الرؤية بشأن الحقوق الفلسطينية

  12/2/2009الدستور، 
 

  إرسال أطباء إلى غزة  في لبنان يعتزمتجمع األطباء .47
 في بيان اصدره أمس، انه مصمم على إرسال مجموعة من أعضائه في لبنان " تجمع األطباء" أعلن 

. للمساهمة في معالجة جرحى العدوان االسرائيليأصحاب االختصاصات المتنوعة الى قطاع غزة، 
 عملية 26وأشار البيان الى ان العضو الدكتور حسان مغنية عاد من غزة، بعد أن أجرى أكثر من 

 . جراحية لفلسطينيين أصيبوا في العدوان
 12/2/2009السفير،    

  
 "سفينة األخوة"بشور يوجه رسائل تطالب باإلفراج عن  .48

، معن بشور، مجموعة رسائل إلى "مبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزةلجنة ال"وجه منسق 
المسؤولين اللبنانيين، وإلى كل من أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام جامعة الدول العربية 
عمرو موسى، واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمال الدين إحسان اوغلو، تطالب باإلفراج عن 

القرصنة البحرية للسلطات «وأكدت الرسائل على .  اللبنانية التي احتجزتها إسرائيل"األخوة"ينة سف
  . »اإلسرائيلية وانتهاكها كل المواثيق واالتفاقيات الدولية

 12/2/2009السفير، 
  

 مبارك يدعو لشرق أوسط جديد والرئيس التركي غول يناشد الفلسطينيين بالوحدة .49
ل، عقب محادثات مع نظيره المصري حسني مبارك و التركي عبد اهللا غقال الرئيس: الوكاالت

/ بإسطنبول األربعاء، إن بالده ستحضر مؤتمر إعمار غزة الذي ستستضيفه مصر في الثاني من مارس
وأضاف غل، أن تركيا ومصر بلدان مهمان فيما يتعلق باالستقرار واألمن بالمنطقة، مشيرا . آذار المقبل

غزة شهدت مأساة "وأوضح الرئيس التركي أن . ما ومساندة وعمال مشتركا بين البلدينإلى أن هناك دع
  ".كبيرة، ومن أجل ضمان تكرار هذه المأساة نحن في عمل مستمر من أجل هذا الموضوع

دون أن يوضح المقصود " هناك حاجة اليوم إلى شرق أوسط جديد"من جانبه، قال الرئيس المصري إن 
ة أخرى، أن المشاورات تركزت على تداعيات ما بعد العدوان اإلسرائيلي على وأضاف من جه. بذلك

تقديرا خاصا لموقف تركيا "وأضاف أن بالده تحمل . قطاع غزة ومجمل الوضع على الساحة الفلسطينية
كما دعا مبارك إلى المحافظة على المرجعية التاريخية للشعب الفلسطيني ممثلة ". الداعمة للقضايا العربية
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وأضاف أنه أطلع الرئيس غل على تطورات ونتائج االتصاالت مع الجانبين . بمنظمة التحرير الفلسطينية
الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل تثبيت وقف إطالق النار بغزة واستعادة التهدئة وفتح المعابر ورفع 

  .الحصار والمصالحة الفلسطينية وإعادة اإلعمار
  11/2/2009. الجزيرة نت

  
  لديه القدرة على التعامل مع أي حكومة إسرائيلية تفرزها االنتخاباتمبارك : عواد .50

صرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ردا :  أسامة سرايا- اسطنبول 
على سؤال حول نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، ومدى تأثيرها على عملية السالم في الشرق األوسط، قال 

إن الرئيس تعامل مع حكومات إسرائيلية متعاقبة، وله عالقات وثيقة وتعامل مع الرموز : عواد
. اإلسرائيلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبارك لديه القدرة على التعامل مع أي حكومة تفرزها االنتخابات

  .وطالب عواد االنتظار حتى يتم تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة
  12/2/2009األهرام، 

  
   " إسرائيل"حاكم موريتانيا يؤكد القطيعة مع  .51

أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، :  أمين محمد- نواكشوط 
. بعد أخذها لقرار التجميد في قمة غزة الطارئة بالدوحة" إسرائيل"أن بالده لم تعد لها أي عالقات مع 

رد، أمس، على جدل متصاعد في بلده بشأن هذه العالقات، واتهامات لنظامه وكان ولد عبد العزيز ي
  .باالحتفاظ بها رغم اإلعالن الرسمي عن تجميدها

  11/2/2009. الجزيرة نت
  

 لجنة التنسيق العربية تبحث خطة عمل إلعادة إعمار غزة .52
 اجتماعا استثنائيا، صباح عقدت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك:  سوسن أبو حسين- القاهرة 

أمس، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية لوضع خطة عمل وبرامج تنفيذية إلعادة إعمار غزة، وبحث 
إمكانية مساهمة المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال اهتمامه لدعم قطاع 

العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي . غزة
إن هذا االجتماع يأتي في إطار دعم اآللية العربية إلعادة إعمار "تصريح للصحافيين عقب االجتماع، 

، مشيرا إلى أن هناك منظمات ومؤسسات عربية قدمت مقترحات وأفكارا ومشاريع إلعادة اإلعمار "غزة
دة عربية تعرض على األمين العام للجامعة العربية كل في مجال تخصصها وسيتم إعداد ورقة موح

  . لتعرض على مؤتمر المانحين الدولي في بداية الشهر المقبل في مصر
وأعلنت األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون االجتماعية السفيرة سيما بحوث، في تصريح 

ضها على المؤتمر الدولي للمانحين مماثل، أنه تم االتفاق على صياغة ورقة عمل عربية موحدة لعر
الدوليين إلعادة إعمار غزة، مؤكدة أن هذه الورقة ستحدد كافة المشاريع واألفكار والمقترحات التي 
ستقوم المؤسسات العربية بتنفيذها في مجال إعادة اإلعمار في غزة واالنتقال لمرحلة تالية بعد اإلعمار 

رصدا عربيا لكل احتياجات قطاع غزة في مختلف المجاالت هناك "وأضافت أن . وهي التنمية في غزة
الصحية والتعليمية والبنية التحتية حتى يمكن للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية أن تقوم بدورها 

 ".في إعادة إعمار القطاع المختصة فيه
  12/2/2009الشرق األوسط، 
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 "السياسة اإلسرائيلية لن تتغير: "عمرو موسى .53
في أول رد فعل حول فوز حزب كاديما اإلسرائيلي باالنتخابات اإلسرائيلية، قال :  مراد فتحي- رة القاه

عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، إن السياسة اإلسرائيلية لن تتغير تجاه الشرق األوسط 
 بتصحيح وضعهما في وإنها تمر بمرحلة من عدم الوضوح وأطالب الحزبين اليميني واليساري بأن يقوما

الشرق األوسط، خاصة العالقة مع العالم العربي وال بد من أن تتطور الحكومة الجديدة وتأخذ خطوات 
نحو السالم العادل بأن توقف بناء المستوطنات وترفع الحصار عن غزة والضفة الغربية ولو استمرت 

ها وعلى نتنياهو هو اآلخر أن يظهر الحكومة اإلسرائيلية على هذا النهج فلن نجد تطورات في سياسات
نيته نحو تحقيق السالم بين الطرفين وعموما أنا غير مطمئن للسياسة التي ستقودها الحكومة الجديدة تجاه 

  . اإلسرائيلية- الشرق األوسط، خاصة العالقات العربية 
  12/2/2009الشرق، قطر، 

  
 يزداد صعوبةاستمرار اإلجراءات الـمصرية ضد األنفاق والتهريب : رفح .54

أكد مالّك أنفاق وعاملون في مجال التهريب تواصل اإلجراءات المصرية التي بدأت : محمد الجمل
مؤخرا ضد األنفاق التي تربط قطاع غزة باألراضي المصرية، وذلك بصورة مكثفة خالل األيام القليلة 

نفاق المنتشرة جنوب واضطرت معظم األ. الماضية، ما جعل عمليات التهريب من خاللها أكثر صعوبة
المدينة للتوقف عن العمل، في حين عجزت األنفاق المختصة بضخ الوقود السائل إلى القطاع عن إدخال 

  .أية كميات جديدة
إلى ذلك وفي سياق ذي صلة، واصلت قوات األمن المصرية انتشارها المكثف على طول الشريط 

وبحسب مصادر .  الدين الحدودية ومعبر رفحالحدودي جنوب محافظة رفح، والسيما قرب بوابة صالح
محلية وشهود عيان، فإن قوات أمن مصرية كبيرة تساندها ناقالت جند مصفحة وآليات عسكرية واصلت 

  .انتشارها بصورة مكثفة في الجانب المصري من الحدود
  12/2/2009. األيام، فلسطين

  
  تهمة التسلل لغزةبمين العام لحزب العمل الحكم بالسجن سنتين على األ: مصر .55

قضت محكمة عسكرية بمدينة اإلسماعيلية المصرية، أمس، :  شادي محمد، محمد المتولي- اإلسماعيلية 
بسجن مجدي أحمد حسين األمين العام لحزب العمل المجمد، والناشط اإلسالمي لمدة عامين بتهمة التسلل 

در قضائية، إن المحكمة التي وقالت مصا. إلى غزة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة
إحدى مدن قناة السويس قررت أيضا تغريم حسين نحو ) شرق القاهرة(عقدت جلساتها باإلسماعيلية 

  ). جنيه5.5الدوالر يعادل (خمسة آالف جنيه مصري 
وأدانت عدة منظمات حقوقية ونواب ينتمون إلى كتلة اإلخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب 

كم، ووصفوه بغير الشرعي، حيث قال عبدالعزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة، إنه ال المصري الح
يوجد قانون يعاقب المواطن على تضامنه مع أشقائه في غزة ضد الهجمة الصهيونية باإلحالة إلى 

  .محاكمة عسكرية والسجن لعامين
 12/2/2009العرب، قطر، 

  
 " إسرائيل"مع دعوة لمقاطعة شركات ساويرس لتطبيعه : مصر .56

، المواطنين المصريين إلى توسيع دائرة مقاطعتهم "اللجنة العامة للمقاطعة"دعت :  حسام حنفي- القاهرة 
لشركات رجل األعمال المصري نجيب ساويرس بعد تقارير عن تصدير إحدى شركاته أسمدة إلى 

لالتصاالت الجوالة التي " يلموبين"وطالبت اللجنة، في بيان أمس، المصريين بمقاطعة شركة ". إسرائيل"
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وأكدت اللجنة تأييدها للموقف الوطني .  مليون مشترك، ووقف كل تعامل معها15يتعامل معها نحو 
" إسرائيل"لعمال الشركة المصرية لألسمدة التي يملكها ساويرس، بامتناعهم عن تصدير السماد إلى 

  .وإضرابهم احتجاجا على تصدير األسمدة للدولة العبرية
  12/2/2009عرب، قطر، ال

  
  شاحنة في طريقها للقطاع واالنتخابات اإلسرائيلية تعوق دخول المساعدات30مصر تضبط  .57

قالت مصادر حدودية مصرية إن مئات األطنان من المساعدات الغذائية واإلغاثية :  شادي محمد- رفح 
بسبب " إسرائيل"ولم تتمكن من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر العوجة على الحدود بين مصر 

وعلى صعيد متصل، قال مسؤولو إغاثة مصريون إن بطء اإلجراءات . االنتخابات اإلسرائيلية
اإلسرائيلية عند معبري العوجة وكرم أبو سالم والخالفات بين حماس وبعض منظمات اإلغاثة داخل غزة 

د أدى إلى عرقلة وبطء ورفض دول عربية دخول مساعدتها إلى القطاع مرورا باألراضي اإلسرائيلية ق
  . ألف طنا من المساعدات الغذائية المصرية والعربية12دخول نحو 

 شاحنة 30إلى ذلك، قالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة األمن بشمال سيناء ضبطت فجر األربعاء 
 وقال. محملة بكميات كبيرة من السلع المصرية كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق

مصدر إن السلع التي تم ضبطها داخل الشاحنات شملت المواد الغذائية وأجهزة كهربائية وقطع غيار 
وأضاف أن السلطات المصرية صادرت السلع التي كانت بجميع . أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية

  . الشاحنات وألقت القبض مع جميع السائقين للتحقيق معهم
  12/2/2009العرب، قطر، 

 
  يبحث دور العلماء الميداني في نصرة فلسطين" زة النصرغ"مؤتمر  .58

غزة "تنطلق، اليوم الخميس، بمدينة اسطنبول التركية وعلى مدى ثالثة أيام وقائع مؤتمر : محمد لشيب
. الذي تنظمه الحملة العالمية لمناصرة فلسطين إحدى فعاليات الحملة العالمية لمقاومة العدوان" النصر

منظميه إلى إطالق ما اعتبره مرحلة جديدة من المشاركة الفاعلة لعلماء األمة، ويهدف المؤتمر حسب 
كما أنه يسعى إلى التباحث . وتعزيز دور الشعوب العربية واإلسالمية في نصرة القضية الفلسطينية

العلمي الشرعي في القضية الفلسطينية وفي فقه المقاومة بخاصة، وفي أفضل السياسات الشرعية إلخراج 
لنا المنكوبين في غزة من محنتهم، وكذا كسر حصار غزة، ورفع شتى ألوان المعاناة والمشقة عن أه

كاهل المحاصرين، خصوصا األطفال والنساء والعجزة منهم، مع االهتمام بالصحة والتعليم والحالة 
ت السياسية المعيشية، كما تقول رسالة المؤتمر إنها تتوخى الخروج بمشاريع وبرامج عملية في المجاال
  .والحقوقية والقانونية واإلغاثية واإلعالمية، لنصرة ودعم أهلنا في فلسطين بعامة وغزة بخاصة

  12/2/2009العرب، قطر، 
 

  إيفاد بعثة لتقصي الحقائق لغزة من المنظمة العربية لحقوق اإلنسانمصر تمنع  .59
من الحكومة المصرية ردا سلبيا قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، إنها تلقت :  وكاالت- عواصم 

ورأت المنظمة، أن الحقوق السيادية للحكومة المصرية في . على طلبها إيفاد بعثة لتقصي الحقائق لغزة
التحكم في منافذها الحدودية ال تبرر منع البعثات اإلنسانية من المرور عبر رفح، بحكم انضمامها 

ولفتت . اطة الجهات المختصة بمصر علماً بالبعثة، وأوضحت أنه تمت إح1949التفاقيات جنيف للعام 
المنظمة إلى أن توثيق االنتهاكات من أجل مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين هو قرار صادر من القمة 
  العربية الذي شاركت مصر في إقراره، وأشارت الى أنها ال ترى أي مصلحة لمصر في إعاقة البعثة، 
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السياسية، وتستند في عملها إلى معايير القانون اإلنساني الدولي حيث هي بعيدة عن كل الخالفات 
  .والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  12/2/2009الخليج، 
 

 علينا إخضاع العدو إلرادتنا : خامنئي يلتقي شلّح .60
حث مرشد الجمهورية اإليرانية آية اهللا علي خامنئي، أمس، الفلسطينيين على الصمود في : الوكاالت
وقال خامنئي، خالل استقباله ". في مستقبل غير بعيد"، مشيراً إلى أن النصر سيكون "إسرائيل"مواجهة 

في الساحة السياسية ال ينبغي االستسالم "األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح، إنه 
الساحة العسكرية، واالنصياع إلرادة العدو، وإنما من خالل التعويل على القوة الذاتية، كما هي الحال في 

إلى ذلك، اعتبر األمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي ". يجب حمل العدو على الخضوع إلرادتنا
 إسرائيل"اإليراني سعيد جليلي، خالل لقائه شلح، أن " اآلن أضعف من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن

ليلي على أهمية إعادة إعمار غزة ووحدة وشدد ج". طبيعتها اإلجرامية قد انكشفت للرأي العام العالمي"
 ". إسرائيل"الصف الفلسطيني في مواجهة 

  12/2/2009السفير، 
  

  في بالده   طالبا فلسطينيا للدراسة الجامعية20الرئيس اليمني يتكفل مصاريف  .61
أعلن مسؤول في مؤسسة القدس الدولية عن كفالة الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح لعشرين : صنعاء

  . لبا فلسطينيا للدراسة في اليمن من خالل المؤسسةطا
  11/2/2009قدس برس، 

 
  موجهة إلى قطاع غزةإيران تنفي وجود أسلحة إيرانية على سفينة روسية  .62

نفت إيران، امس، وجود أسلحة إيرانية موجهة إلى قطاع غزة في سفينة روسية ترفع العلم القبرصي 
  .الماضياعترضتها السلطات القبرصية في يناير 

  12/2/2009الشرق، قطر، 
  

  المؤتمر القومي اإلسالمي يحيي صمود الشعب الفلسطيني في غزة    .63
على صبرهم وتضحياتهم "حيا المؤتمر القومي االسالمي صمود الشعب الفلسطيني في غزة : بيروت

بأهلنا "تزازه مؤكدا بالقدر نفسه اع"وانتصار مقاومتهم التاريخي، الذي هز أركان المشروع الصهيوني، 
". ، هؤالء المرابطون المقاومون للتهجير وسياسات التمييز العنصري1948داخل فلسطين المحتلة عام 

وقال المؤتمر، في بيانه الختامي امس، ان المقاومة البطلة في غزة أفشلت أهداف المحرقة والتآمر 
 وألحقت به فشالً عسكرياً غير األميركي الدولي، وتصدت للجيش الصهيوني ومنعته من إجتياح القطاع

وحذرالمؤتمر من مخاطر اثارة النعرات واالنقسامات الطائفية . مسبوق فوق أرض فلسطين الحرة
ان هذه الوحدة تتجلى "واكد . والمذهبية واالثنية التي تصب في خدمة العدو وتضعف من قدرات المقاومة

رير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب على الساحة الفلسطينية باعادة االعتبار لمنظمة التح
، وتبني خط المقاومة وتأكيد حق العودة وإعادة بنائها 1968الفلسطيني من خالل العودة الى ميثاقها لعام 

وطالب البيان بالعمل على كسر ". كحركة تحرير ومقاومة بحيث تضم قوى وفصائل المقاومة كافة 
دون شروط او امالءات اسرائيلية ومعاودة "ما معبر رفح الحصار عن غزة وفتح المعابر كافة والسي
  ".تسيير السفن لتأمين مستلزمات البناء والصمود

  12/2/2009الدستور، 
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  نخضع لضغوط من الساسة األوروبيين: عضو لجنة التحقيق في الجرائم اإلسرائيلية .64

مين وعضو اتحاد المحامين قال المحامي الدولي وعضو االتحاد الدولي للمحا:  عبدالقادر مبارك-رفح 
العرب لؤي ديب، في حوار معه عند معبر رفح في انتظار الدخول إلى غزة وهو عضو لجنة التحقيق 

 علي "الدولية والتي تمثل التحالف الدولي لمالحقة مجرمي العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، أن
ية لدى المدعي العام على نظام روما وتبنى خشان، وزير العدل الفلسطيني، وقَّع لدى محكمة العدل الدول

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأيضا ذهب مع الوزير الدكتور هيثم مناع كمنسق عام للتحالف 
من كل مكان من "وشكى ديب من الضغوطات التي تمارس عليهم ". الدولي لمالحقة مجرمي الحرب

وطها في مجلس األمن واألمم المتحدة في كل تمارس ضغ" إسرائيل"إن "، وقال "أوروبا ومن غيرها
لمواد القانون الدولي، وقال، إن ما حدث في  % 90انتهكت أكثر من " إسرائيل"وشدد على أن ". مكان

اغتصاب للقانون الدولي وهو قفز من توصيف العدوان إلى جريمة حرب وجريمة إبادة "غزة، هو 
  ".جماعية

  12/2/2009الشرق، قطر، 
  

   المبالغ المضبوطة مع حماس في حساب باسم السلطات المصريةإيداع .65
أعلن مصدر مسؤول في البنك األهلي المصري، أن المبالغ المضبوطة مع وفد حماس قد تم إيداعها في 
حساب خاص باسم السلطات المصرية لدى فرع البنك األهلي بالعريش على أال يتم التصرف فيها إال 

وكانت األهرام قد نشرت خطأ أن المبالغ المضبوطة .  السلطات المصريةبناء على تعليمات صادرة من
  .قد أودعت في حساب باسم حماس في البنك األهلي

  12/2/2009األهرام، 
 

 إطالق المدّون رزق المناصر للفلسطينيين وما زال مصير زميله مجهوال: مصر .66
ا في مجال مناهضة الحرب ضد أطلقت الشرطة المصرية مدونا ينشط سياسي:  حمدي سليم- القاهرة 

واصطحبه . غزة، ويناصر الحق الفلسطيني، يدعى فيليب رزق، وهو مصري يحمل الجنسية األلمانية
رجال شرطة من مقر محبسه، إلى قرب منزل أسرته، فيما ال يزال مصير مدون آخر يدعى ضياء الدين 

 .الحقوقية مختطفا من قبل أجهزة األمنجاد من محافظة الغربية بدلتا مصر مجهوال، وتعتبره المنظمات 
  12/2/2009الشرق األوسط، 

  
  بشأن عملية السالمقد تؤثر في خطط أوباما  االنتخابات االسرائيليةنتائج  :مصادر أمريكية .67

قد " يةاالسرائيل"أن نتائج االنتخابات " الخليج" أكدت مصادر أمريكية في واشنطن ل : وكاالت-عواصم 
تؤثر في خطط الرئيس الجديد باراك أوباما بالنسبة لعملية السالم، وأضافت أن مع نتيجة سيطرة محتملة 

المبعوث األمريكي للسالم جورج ميتشل " أجندة"لليمين على صنع القرار وبالتالي إدخال تعديالت على 
 إدارة أوباما الى النظر في احتماالت خالل جولته المرتقبة للمنطقة نهاية الشهر الحالي، فإن ذلك قد يدفع

استخدام الضغط على الحكومة االسرائيلية الجديدة، وإن كان هذا لن يمنعه من النظر في خيارات أخرى 
لحلحلة الوضع في ما يتعلق " إسرائيل"في الوقت ذاته، من ضمنها تقديم ضمانات أو مكافآت أمنية ل 

صادر  قد يبطئ من التقدم على صعيد المسار الفلسطيني  بعملية السالم، وهذا األمر  والكالم للم
 -االسرائيلي، معطياً الفرصة لتنشيط المسار السوري، في الوقت الذي قد يكون بدء حوار أمريكي 

" سالم"مقبلة لكي تحاول إبقاء دينامية الحوار حول عملية " اسرائيلية"ايراني، دافعاً مناسباً ألي حكومة 
  .شنطنمحتملة قائمة مع وا
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بنيامين نتنياهو على وجه الخصوص بأن " ليكود"وأكدت مصادر أن مسؤولين أمريكيين ألمحوا لزعيم 
، وأن تكون لديه "سالم"واشنطن تأمل في أن يكون لديه موقف حالي مختلف تجاه الدخول في مفاوضات 

السبيل والحل الوحيد قناعة جديدة بعد كل هذه السنين التي مرت بأن الجلوس إلى مائدة المفاوضات هو 
أن المسؤولين األمريكيين كانوا يفضلون التعاون مع ليفني، " واشنطن بوست"وذكر تقرير ل . للصراع

  .على الرغم من سجلها غير الناجح في إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين
أن "  بوستواشنطن" تزامنت وتأكيد مراقبين وبعض وسائل االعالم األمريكية ومنها ال التلميحاتهذه 

وخططه إلحداث تحرك سريع في هذا الشأن تعرضت لنكسة كبيرة " سالم"آمال أوباما حول احراز اتفاق 
  .بعد نتائج االنتخابات

12/2/2009الخليج،   
  

  حذر واضح إزاء نتائج االنتخابات اإلسرائيلية : الواليات المتحدة ودول أوروبية .68
ت الواليات المتحدة ودول أوروبية، أمس، حذراً واضحاً أبد:  أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي أي، د ب ا

مشوباً بمرارة ضمنية إزاء نتائج االنتخابات اإلسرائيلية والصعود القوي لليمين ومخاطر دخول األحزاب 
 . المتطرفة الى السلطة وتأثير ذلك على عملية التسوية في المنطقة

ننتظر بفارغ الصبر العمل مع الحكومة «ر ومن جهته، قال المتحدث باسم البيت األبيض مايك هام
اإلسرائيلية المقبلة على تعزيز العالقة المميزة القائمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل، مع نية راسخة في 

 . »صب جهودنا على امن إسرائيل ومساعي السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل وجيرانها
في » احترام تعهدات إسرائيل«حاد األوروبي، في بيان، الحكومة المقبلة إلى ودعت الرئاسة التشيكية لالت

تجنب اإلجراءات التي تجعل من المستحيل تعايش دولتين إسرائيلية وفلسطينية «مجال عملية السالم و
 . »جنباً إلى جنب

لنا أن نرى كيف اعتقد انه ينبغي «وقال مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا 
 . »آمل بشدة أن تلتزم أي حكومة مهما كانت، بالمفاوضات. ستتشكل الحكومة

أفضل االحتفاظ بتعليقاتي «وفي الكويت، قال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، في مؤتمر صحافي، 
 هاجس آمل أن يكون لدى السلطات اإلسرائيلية الجديدة«وأضاف . »إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة

 . »السالم الذي يشكل الضمان ألمن إسرائيل، لكن التوصل إلى السالم، يتطلب قيام دولة فلسطينية
في االنتخابات اإلسرائيلية، » اليمين انتصر«وكان وزير الخارجية برنار كوشنير قال، في المنامة، إن 

 . »تشكيل الحكومة«ني لكن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز قد يكلف زعيمة حزب كديما تسيبي ليف
12/2/2009السفير،   

  
  فرنسا تطالب الحكومة االسرائيلية المقبلة بالتزام مسار السالم .69

طالب الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إريك شوفالييه امس الحكومة :  مراد مراد- باريس 
 اإلسرائيلية، اإلدارة اإلسرائيلية الجديدة المقبلة في اول ردة فعل فرنسية رسمية على االنتخابات

ندعو الحكومة اإلسرائيلية "وقال ". االلتحاق بمسار السالم وبأسرع وقت ممكن"اإلسرائيلية المقبلة بـ
المقبلة الى التزام مسار السالم من دون اي تأخير وبأسرع ما يمكن، للتوصل إلى حل سلمي نهائي 

الواليات المتحدة واالمم (لمحادثات الرباعية يدعمه بشكل كامل كل من فرنسا واالتحاد األوروبي ودول ا
من ديبلوماسي فرنسي " المستقبل"وعلمت ". والمجتمع الدولي بأسره) المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي

  بنيامين نتنياهو رئاسة " الليكود"ان هناك مخاوف في االروقة الديبلوماسية الفرنسية من تسلم رئيس 
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ذا يعني أن عملية السالم ستكون في خطر داهم على الرغم من عزم الرئيس ألن ه"الوزراء في اسرائيل 
  ".االميركي باراك اوباما االهتمام بهذه العملية

12/2/2009المستقبل   
 

       منشورات بأوكرانيا تفضح جرائم االحتالل في غزة   .70
لف منـشور علـى     أطلقت في أوكرانيا اليوم حملة واسعة لتوزيع مائة أ        :   محمد صفوان جوالق   -كييف  

وتتناول المنشورات الحرب التي شنها جـيش       . المكتبات العامة وعموم المواطنين في شتى أرجاء المدن       
االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة اآلالف ودمار واسع النطاق في البنيـة                

، "الرائـد "اتحاد المنظمات االجتماعية    وتهدف الحملة وفق ما قال منظموها في        . التحتية والمنشآت المدنية  
إلى فضح جرائم االحتالل في قطاع غزة أمام أكبر شريحة ممكنة في المجتمع األوكراني وخاصـة فـي                  

إسماعيل القاضي عن أمله    " الرائد"وأعرب رئيس االتحاد المنظمات االجتماعية      . صفوف الطلبة والمثقفين  
دافه بنشر الوعي بشأن ما حدث ويحـدث فـي القطـاع،            أه" حقيقة ما يحدث في غزة    "في تحقق منشور    

  ".كسب تعاطف وتأييد ومساندة الشعب األوكراني اإلنسانية لغزة والقضية الفلسطينية"وكذلك 
11/2/2009. الجزيرة نت  

  
  مارست تعتيما اعالميا خالل حربها على غزة" اسرائيل: "الطبيب النرويجي ماتس جيلبرت .71

عقد في مدينة هيل النرويجية مؤتمرا للصحافيين النرويجيين ، حيـث           : دين حسام عز ال   -هيل، النرويج   
عرض الطبيب النرويجي ماتس جيلبرت  الذي عمل في مستشفى الـشفاء فـي غـزة أثنـاء العـدوان                    
اإلسرائيلي على قطاع غزة، صورا وتقارير تتشابه الى حد كبير مع جوهر العمل الـصحافي وتظهـر                 

" إسـرائيل "وقال جيلبرت أمام الصحافييين النـرويجيين،       .  وصورها بنفسه  حقيقة االوضاع التي شاهدها   
مارست تعتيما اعالميا خالل حربها على غزة، وأغلقت القطاع أمام الصحافيين االجانـب، لـيس فقـط                 
الغالق القطاع امام الـمعلومة االعالمية، بل الظهار الصحافيين الفلسطينيين على انهم غيـر مهنيـين               

دم الطبيب لإلعالم النرويجي اسماء صحافيين وصحافيات فلسطينيين من قطاع غزة، وقال            وق". وكاذبون
هؤالء عشت معهم في غزة وهم محترفون، ويتقنون اللغة االنجليزية، ويشكلون مصدرا هاما عما يجري               "

  ".بأن الصحافيين الفلسطينيين يشوهون الحقيقة" إسرائيل"هناك، وليس صحيحا كما تقول 
12/2/2009. لسطيناأليام، ف  

  
  إعادة تشكيل خارطة الشرعيات .72

  عمران الرشق
أعادت الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ترميم ما تصدع من شرعية حركة حمـاس، كقائـد مظفـر                  
للمقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي تسحب فيه ما تبقى من بساط من تحت قدمي الـرئيس الفلـسطيني                  

  .محمود عباس
ينيين، الذين ال يتوقعون عادة نصرا مجلجال لفصائل المقاومة في مواجهة آلـة الحـرب               فبالنسبة للفلسط 

اإلسرائيلية الضخمة، يعد صمود حماس بحد ذاته انتصارا،  خاصة أن إسرائيل لم تنجح فـي القـضاء                  
عليها، أو إنهاء حكمها في قطاع غزة، ناهيك عن الفشل في منعها مـن اسـتهداف المـدن والتجمعـات            

  . ئيلية بصواريخها، التي باتت تصل إلى مناطق إسرائيلية لم تكن تصلها قبل الحرباإلسرا
، 1968ويمكن، وإن كان في األمر استباق لإلحداث، تشبيه حرب غزة األخيرة بمعركة الكرامـة عـام                 

التي استلمت حركة فتح بفعلها قيادة الشعب الفلسطيني من النظام الناصري الذي هزم في حرب حزيران                
آنذاك نجحت فتح في تصوير تصديها لقوات الجيش اإلسرائيلي التي حاولت احتالل الـضفة              . 1967م  عا
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الشرقية من نهر األردن على أنه انتصار ضخم، فرغم الخسائر الجسيمة التي لحقت بالفدائيين إال أنهـم                 
، وهـو مـا     )يحـا  قتيال وقرابة تسعين جر    28(كانوا ألول مرة يكبدون اإلسرائيليين خسائر كبيرة أيضا         

أكسب حركة فتح شرعية عالية في أوساط الشعب الفلسطيني مكنتها من إعادة صياغة منظمـة التحريـر    
الفلسطينية من جديد، كائتالف بين مختلف القوى السياسية الفلسطينية المسلحة، حيـث تولـت األخيـرة                

خل رغم غيابها كسلطة علنيـة      مدعومة بما اكتسبته من شرعية ثورية، تنظيم المجتمع الفلسطيني في الدا          
  .لوجود االحتالل، وفي الخارج كسلطة لمجتمع غائب عن أرضه بالشتات

بنفس الطريقة أعادت حرب غزة نظرة الفلسطينيين لحماس كمحارب صلب متفان،  يبذل ما في وسـعه                 
صـل  للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ورفض الخضوع لالمالءات اإلسرائيلية واألمريكية، حتـى لـو و             

األمر حد اغتيال قادته وتدمير منشأته ومقراته، وبات من المألوف االستماع الـى فلـسطينيين يتبـاهون                 
 مـن  –بانجازات حماس  بالحرب ويقارنونها ببطلهم المفضل حزب اهللا اللبناني صاحب السجل المشرف            

 تموز عـام     في مواجهة إسرائيل، خاصة مع ما يرونه من تشابه بين حرب غزة وحرب             -وجهة نظرهم 
، حين تصدى حزب اهللا بنجاح للجيش اإلسرائيلي، ملحقا خسائر كبيرة فـي صـفوفه اعتبرتهـا                 2006

إسرائيل إخفاقات خطيرة وتهديدا وجوديا لها، وذلك خالفا لصورة الطامع بالسلطة والمستعد للتخلي عـن               
لحكم، إضافة إلى صراعها    كل مواقفه في سبيل الحصول عليها، التي تركتها تجربة حماس المتعثرة في ا            
  . الدموي على السلطة مع حركة فتح والذي انتهى باستيالئها على قطاع غزة

 قتيـل  1300أكثـر مـن   (صحيح أن الفلسطينيين يتساءلون عن الثمن المرتفع الذي دفعوه في الحـرب            
ة الجيش  ، لكنهم ال يحملون حماس المسؤولية بقدر ما يعزون ذلك إلى جبن ووحشي            )وخمسة آالف جريح  

اإلسرائيلي الذي يستهدف المدنيين، نتيجة عجزه عن مواجهة المقاومة، وهو األمر الذي كـان  ليختلـف                 
جذريا لو كان ثمة عملية سالم حقيقية تنهي الظلم اإلسرائيلي الممارس بحقهم، إذ كانت المقاومة لتكـون                 

  .غير شرعية أو مبررة حينها النتفاء أسبابها
لفلسطينيين بالخبرة أن أوقات التهدئة مع إسرائيل ليست أفضل بكثير من أوقـات             ويضاف إلى ما تعلمه ا    

الحرب معها، فحتى حين جربت حماس هدنة من ستة أشهر أوقفت فيها ومنعت كل أعمال المقاومة ضد                 
االحتالل، استمرت إسرائيل في التنكر اللتزاماتها فلم تنه حصار قطاع غزة ولم تفـتح معـابره، وبقـي                  

نيون العالقون هناك يعيشون أوضاعا اقتصادية مزرية، فيما يتوفى المرضى مـنهم بانتظـار إذن               الفلسطي
  .إسرائيلي بالسفر إلى الخارج للعالج

في المقابل زعزعت حرب غزة ما تبقى من مصداقية  للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي لم يتخـذ                  
د فيه أبناء شعبه في ما يتعرضون لـه مـن           موقفا جذريا يسان  --حسبما يرى الفلسطينيين  —خالل الحرب 

عدوان، كالتلويح بحل السلطة الفلسطينية أو التوجه لغزة لالستشهاد مع أبناء شعبه، إضافة لتصدي قوات               
أمنه للتظاهرات الغاضبة التي انطلقت في الضفة الغربية ومنعها من التطور إلى مواجهات مـع جنـود                 

 الكثيرون يتساءلون  إن كان سلفه ياسر عرفات ليرضى بالعمل           االحتالل على الحواجز العسكرية، وبات    
 لمقاتليـه    - وإن بشكل موارب كعادته    –الدبلوماسي وحده في مواجهة المجزرة اإلسرائيلية، أم كان ليعز          

  .بشن هجمات على أهداف إسرائيلية، كي ال يظهروا بمظهر المتخاذل عن نصرة أبناء شعبهم
ن الفلسطينيين، وقوفه في صف األنظمة العربية المناوئة لحماس رغـم           وزاد صورة عباس سوءا في أعي     

الحرب، والتي ترى في المقاومة ال االحتالل سببا في الحرب، األمر الذي تجلى في دفاع عبـاس عـن                   
النظام المصري الحاكم ومشاركته في القمة التي عقدها في شرم الشيخ، التي انتهـت بـضرورة وقـف                  

اس، لتزيد السخط الشعبي من الطرفين، خاصة مع اتهامات المقاومة الفلـسطينية            تهريب األسلحة إلى حم   
للرئيس المصري حسني مبارك بالتواطؤ مع إسرائيل في حرب على غزة، مستشهدين بالتهديـد الـذي                
أطلقته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسفي ليفني من القاهرة  بعد لقائها به، بإنهاء سيطرة حمـاس علـى                  

  . ك قبل يومين فقط من بدء إسرائيل للحربغزة وذل
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وهكذا باءت بالفشل غالبية الجهود التي بذلها الرئيس  الفلـسطيني محمـود عبـاس وسـلطته إلقنـاع                   
الفلسطينيين بعبثية المقاومة، فمع سقوط قرابة مائتي قتيل فلـسطيني فـي اليـوم األول مـن العـدوان                   

ات من الفلسطينيين الغاضبين، الذين صـدحت حنـاجرهم         اإلسرائيلي، امتألت شوارع الضفة الغربية بمئ     
بالهتاف طلبا للثأر من إسرائيل، معيدين االعتبار للكفاح المسلح بما في ذلك تنفيذ عمليات انتحارية داخل                

  .الخط األخضر
 لموقف عباس، إضـافة  - على األقل–لذا أصبح من الدارج في الشارع الفلسطيني سماع عبارات اإلدانة   

 العديد من   المواقع االلكترونية، بما في ذلك موقع الفيسبوك الذي بات المكان المفضل للكثيـر                  إلى نشر 
  .من العرب للتعبير عن رأيهم بعيدا عن الرقابة الحكومية، مواضيع تطالب عباس باالستقالة

هـزة   لدى العديد من الفلسطينيين قبل الحرب، من حمالت تشنها أج- ولو على مضض-وما كان مقبوال   
األمن التابعة للرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية على أعضاء حمـاس وبنيتهـا التحتيـة، بـات اآلن                  
مرفوضا، بل وباتت السلطة الفلسطينية مدانة من وجهة نظرهم، ألن تصفيتها لقواعد حماس في الـضفة                

انوا يسقطون في غـزة     الغربية، حالت دون انطالق عمليات انتحارية منها  تثأر للقتلى والجرحى الذين ك            
واليوم، يبدو الحديث عن انتخابات رئاسية وتشريعية والفلسطينيون لم ينتهـوا مـن             . على مدار  الساعة   

لملمة جراحهم بعد ترفا ال مبرر له، لكن وقتا طويال لن يمضي قبل أن يطالب من قاتل وصـمد علـى                     
صويت له وقد زالت مخاوفهم مـن أن        األرض بحصة أكبر من السلطة، وحينها قد يتوجه الفلسطينيون للت         

يؤدي إنتخابه ثانية إلى فرض مقاطعة دولية وحصار مالي عليهم، خاصة أن حمـاس اسـتطاعت عبـر           
الحرب فرض واقع دولي جديد، عنوانه االبرز توجه أوروبي لالعتراف بها باعتبارها العب أساسـيا ال                

  .يمكن تجاوزه
، ويكفي أن تغير أسـماء      " اشهد يا عالم علينا وعلى بيروت     "عها  ثمة أغنية لفرقة العاشقين الفلسطينية مطل     

المواقع التي أشبعتها إسرائيل قصفا ودمارا وقتال للمدنيين في حربها ضد المقاومة الفلسطينية في لبنـان                
، بأخرى من غزة، لنكتشف مدى التشابه بين مجزرتي األمس واليوم، ولكن مع فرق واحـد،                1982عام  

لحرب بداية النهاية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أجبر قادتها ومقاتلوها على مغـادرة             فإذا كانت تلك ا   
ساحة المواجهة إلى المنافي، فإن حرب غزة  ثبتت وجود حماس في عقول وقلوب الفلـسطينيين، قمـة                  

  .الشرعية الفلسطينية
   12/2/2009مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي  

  
  ة الوطنية الفلسطينيةفي مستقبل المنظمة والمرجعي .73

  بشير موسى نافع. د
أثار التصريح القصير، الذي أشار فيه رئيس المكتب السياسي لحماس، السيد خالد مشعل، إلى ضـرورة                

  .إنشاء إطار مرجعي لقوى المقاومة الفلسطينية، عاصفة من ردود الفعل
 بدا في الـشريط المـصور       وجميعهم كما (في عمان، التقى عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني          

، للتوكيد على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الـشرعي           )تجاوز السبعين من العمر   
وكذلك فعل الرئيس محمود عباس في سلسلة تصريحات صارخة، أطلقها من           . والوحيد للشعب الفلسطيني  

لشعبية، التي بدت خالل الحرب على قطاع غزة        كما أعلنت مواقف مشابهة من الجبهة ا      . رام اهللا والقاهرة  
ولم تقتصر ردود الفعـل علـى   . أقرب إلى معسكر المعارضة الفلسطينية منها إلى معسكر سلطة رام اهللا          

هذا إلى  . الدوائر السياسية، بل طالت قطاعاً أوسع من الكتاب والمثقفين، الفلسطينيين والعرب على السواء            
في صـيغته   .  األقل في رام اهللا، للتعبير عن القلق على مستقبل المنظمة          جانب تنظيم مظاهرة واحدة على    

األولى، لم يكن تصريح مشعل واضحاً تماماً، ولكن اعتبار التصريح خطوة إلقامة كيان بـديل لمنظمـة                 
الدعوة إلى تأسيس إطار مرجعي لقوى المقاومة قد تعنـي إطـاراً            . التحرير يتطلب بالتأكيد خياالً واسعاً    
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 غير الممثلة حالياً في مؤسسات المنظمة؛ وحتى إن فهمت من منظار واسع، فقد تعني القوى غيـر                 للقوى
. الممثلة في منظمة التحرير وبعض القوى الفلسطينية األخرى التي تتفق معها حالياً في المقاربة السياسية              

عية الوطنية عـن    ولكن من الصعب على أية حال فصل الجدل الفلسطيني المستجد حول المنظمة والمرج            
السياق الفلسطيني العام منذ توقيع اتفاقية أوسلو وتأسيس سلطة الحكم الذاتي، وعن الحرب علـى قطـاع                 

  .غزة وما نجم عنها من نتائج
 وما تبعها مـن     1948منظمة التحرير هي بال شك إنجاز لنضال وطني كبير، استمر بال هوادة منذ نكبة               

كانت سلطات االنتداب البريطاني، منذ نهاية الحرب       . ة الفلسطينية شتات وتقويض لوجود الجماعة الوطني    
العالمية األولى وحتى نهاية االنتداب، وضعت الموافقة على صك االنتداب، بما في ذلك إعـالن بلفـور                 
الخاص بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، شرطاً للسماح للفلسطينيين بـالتنظيم الـوطني التمثيلـي                

وألن الحركة الوطنية الفلسطينية تحت االنتـداب رفـضت         . دارة شؤونهم وحكم أنفسهم   والمشاركة في إ  
االعتراف بوعد بلفور، فقد ظلت الجهود إلقامة مؤسسات تمثيلية وطنية محـصورة بالمحـاوالت غيـر                
الرسمية وغير المكتملة؛ وهو ما أدى إلى أن تتسم االنقسامات الداخلية السياسية بطابع انشقاقي وصراعي               

بوقوع النكبة، لم يخسر الفلسطينيون فرصة العمل على بناء مؤسسات وطنية تمثيليـة             . وغير ديمقراطي 
ولعل شـعباً، وال حتـى شـعب        . وحسب، بل وواجهوا تحدي إعادة بناء الجماعة والهوية الوطنيتين معاً         

في . لى كتل متفرقة  جنوب إفريقيا، واجه تحدياً بحجم ووطأة الشتات الفلسطيني، وانقسام الوطن والشعب إ           
، أدرك عبد الناصر، أبرز القيادات العربية على األطالق، أن النظام العربي الرسـمي لـم يعـد                  1964

بإمكانه االستمرار في تجاهل التحركات الفلسطينية الحثيثة إلعادة التوكيد على الهوية الوطنية، وطـرح              
أخذ الـشقيري التفـويض العربـي       . فلسطينيةعلى القمة العربية بالتالي مشروع إنشاء منظمة التحرير ال        

الرسمي إلى أبعد ما يمكن أن يؤخذ، بما في ذلك إقامة مجلس وطني لتمثيـل كـل قطاعـات الـشعب                     
  .الفلسطيني، في الوطن والشتات، ودائرة عسكرية وجيش فلسطيني

سـيما بـروز    ، أدرك عبد الناصر حقيقة المتغيرات الكبرى التي تشهدها الساحة الفلسطينية،            1968في  
منظمات العمل الفدائي، ووفر غطاء عربياً، بموافقة السعودية والجزائر والعـراق وسـورية، لـدخول               
المنظمات الفدائية إلى المنظمة، وهي الخطوة التي تطورت نحو أن يصبح ياسر عرفات رئيـساً للجنـة                 

طني وكافة مؤسسات المنظمة    التنفيذية للمنظمة، وأن تصبح فتح وأنصارها القوة الرئيسية في المجلس الو          
لم يكن مسار المنظمة خالل العقود القليلة التالية سلساً،         . أن تصبح القوة القائدة للحركة الوطنية     : األخرى

ليس فقط للتعددية السياسية الفلسطينية، ولكن أيضاً ألن الساحة السياسية الفلسطينية كانت، وستظل، مرآة              
، ونظراً لالندفاعة العربية الرسمية نحو السالم التفاوضي، أعلنـت          1974في  . للتدافعات العربية الرسمية  

القمة العربية منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وذلك إللقاء عبء قرار              
. التسوية على كاهل الفلسطينيين أنفسهم، وتحرير النظام الرسمي العربي من مسؤولياته تجـاه فلـسطين              

  .كن المنعطف األهم في تاريخ المنظمة جاء بعد توقيع اتفاقية أوسلوول
إلى جانب الرئيس الراحل عرفـات،      (كان الرئيس عباس أحد المهندسين الثالثة الرئيسيين التفاقية أوسلو          

، وهو بالتالي مسؤول مباشر عن اآلثار المدمرة التي تركتها االتفاقيـة علـى موقـع                )والسيد أحمد قريع  
فاوض الفلسطينيون في أوسلو، ولو ضمنياً، باسم منظمة التحريـر، ووقعـوا            . لتحرير ودورها منظمة ا 

وكانت أوسلو بالتأكيد آخر عمل كبير تعهدته المنظمـة، باعتبارهـا           . االتفاقية في واشنطن باسم المنظمة    
لغاء بعض  ما حدث بعد ذلك من عقد مجلس وطني في غزة إل          . إطار الحركة الوطنية الفلسطينية ومظلتها    

بنود الميثاق الوطني الفلسطيني، استجابة للضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، كان عمالً مسرحياً أكثر منـه              
ما أكده اتفاق أوسلو أن سـلطة       . اجتماعاً شرعياً، منظماً، ومعداً على أسس من توافق ونقاش وطني جاد          

، ال الفلسطينيين جميعاً، بـالرغم مـن أن         الحكم الذاتي ستمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة        
ولكن التوقيع على اتفاقية أوسلو استبطن      . فلسطينيي الضفة والقطاع هم أقل من نصف الشعب الفلسطيني        
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أن التسوية النهائية بين الفلسطينيين والدولة العبرية ستكون في جوهرها تـسوية            : ما هو أخطر من ذلك    
نيين المقيمين على أرضهما، وليس علـى مـستقبل كـل الـشعب             على مستقبل الضفة والقطاع والفلسطي    

وبالرغم من أن القيادة الفلسطينية لم تقر هذا التوجه صراحة، إال أن الواضح خالل تفاوضات               . الفلسطيني
عقد التسعينات أن مسألة الالجئين الفلسطينيين، الفلسطينيين في الشتات، الذين هم أكثرية الشعب، لم تكن               

ومن كامب ديفيد إلى وثيقة جنيف، وصوالً إلى مساق أنـابوليس، كانـت             . ل المفاوضات على رأس جدو  
  .اإلشارات نحو هذا التوجه أكثر من أن تحصى

 تهميشاً حثيثاً لمنظمة التحرير ومؤسساتها المختلفة،       1994والحقيقة أن قيادة سلطة الحكم الذاتي بدأت منذ         
من وافـق أو    . دما كان هناك تفاوض، استمر باسم المنظمة      بالرغم من أن التفاوض مع اإلسرائيليين، عن      

أراد العودة من قادة وكوادر المنظمة من المهجر إلى مناطق السلطة الفلسطينية أنجزت إجراءات عودته،               
وبعد أن كان الصندوق القومي الفلسطيني يعمل بمثابـة وزراة ماليـة            . واستوعب في مؤسسات السلطة   

ية كافة نفقات العمل الوطني ومؤسساته وتنظيماته، أصـبحت الـسلطة هـي             فلسطينية في المهجر، لتغط   
مصدر المالية الفلسطينية، ليس لمؤسسات السلطة وحسب، بل ولما يحتاجه بعض من قادة المنظمة فـي                

وبدالً من أن تكون الممثليات الفلـسطينية فـي         . الخارج وبعض ما تبقى من القدر الضئيل من نشاطاتها        
مثليات للمنظمة باعتبارها اإلطار الوطني لكل الشعب، خاضعة لدائرة المنظمة الـسياسية،            أنحاء العالم م  

أهملت تنظيمات العمـل الـشعبي التابعـة        . وضعت الممثليات تحت سيطرة حكومة السلطة في رام اهللا        
ـ               ن هـم   للمنظمة كلياً، وغيبت المنظمة من الذاكرة الفلسطينية، بحيث أن الفلسطينيين ال يعرفون اليوم م

أعضاء المجلس الوطني، وال يكاد فلسطيني واحد تحت سن الخامسة والعشرين يتـذكر انعقـاداً واحـداً                 
وبهذا التجميد الطويل، لم يعد أحد يعرف كيف وصل أعضاء اللجنة التنفيذية إلى مواقعهم، وما               . للمجلس

  .أن كان أي منهم يتمتع بشرعية ما
ي الفلسطيني في القاهرة برعاية مصرية، اتفق كافة المشاركين         ، عندما عقد الحوار الوطن    2005في ربيع   

بمـا  (وقيادة فتح   ) غير األعضاء في المنظمة   (من قادة التنظيمات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد          
ولكن الرئيس الفلسطيني لـم يخـط       . على إعادة بناء المنظمة وتفعيل مؤسساتها     ) في ذلك الرئيس عباس   

وكان من الواضح أن قيادة المنظمة الحالية تريـد أن تبقـى            .  باتجاه تنفيذ هذا االتفاق    خطوة جادة واحدة  
المنظمة على حالها، هيئة لتبرير سياسات السلطة، وتوفير الشرعية لهذه الـسياسات، بـدون المخـاطرة               

. ن الفلسطيني بعملية إعادة بناء شاملة توفر تمثيالً حقيقياً لكافة قطاعات الشعب وقواه، داخل وخارج الوط             
ولم تستعد قيادة السلطة اهتمامها بالمنظمة، وبشكل جزئي فقط، إال بعد فـوز حمـاس فـي االنتخابـات                  

ألن نوايا قيادة السلطة لم تكن من البداية صادقة للتعاون مع حكومة            . 2006التشريعية للسلطة في مطلع     
ة المجلس التشريعي والحكومة    حماس، أصبحت منظمة التحرير ضرورية لتوفير شرعية بديلة عن شرعي         

ولكن هذه المنظمة ليست المنظمة الفاعلة، ليست المنظمة اإلطـار          . الفلسطينية، حيث باتت حماس أغلبية    
الموحد للحركة الوطنية الفلسطينية، ليست المنظمة التي تعمل على تفعيل قوى الشعب وتقود حركته؛ هذه               

  .ام اهللا على المرور عبر مرحلة صعود حماس االنتخابيالمنظمة ليست إال أداة لمساعدة قيادة سلطة ر
المشكلة أن الفلسطينيين ال يعرفون هذه القصة وحسب، ولكنهم يعرفون أيضاً أن ثمة تجـاهالً فاضـحاً                  
للواقع السياسي الفلسطيني ومتغيراته، مقاومة يائسة لقاطرة التاريخ التي تعصف بالواقع الـسياسي، لـن               

القلـة الفلـسطينية    . النقسام الفلسطيني وإطالة المعاناة التي يولدها هـذا االنقـسام         ينتج عنها إال إطالة ا    
المسيطرة على إطار المنظمة المفرغ من محتواه، والدول العربية التي تـدعم سـيطرتها علـى مقاليـد                  

ت ، عندما اتخذ القرار الحكيم بمساعدة المنظمـا       1968المنظمة، ال تريد أن ترى ما رآه عبد الناصر في           
الخارطة السياسية الفلسطينية تغيرت منذ زمن، والحرب على        . الفدائية على إطاحة حرس المنظمة القديم     

إما إعادة بناء وإصالح لمنظمة التحرير، يأخذ فـي     . قطاع غزة أوضحت أن هذه المتغيرات ليست عابرة       
معارضة الفلـسطينية إلـى     االعتبار هذه المتغيرات، أو أن يتحول اقتراح تشكيل إطار لقوى المقاومة وال           
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مرجعية موازية لمرجعية منظمة التحرير، حتى إن لم يكن دعاة اإلطار الجديد يسعون فعالً إلـى إيجـاد                  
هذه هي الحقيقة؛ أما تباكي القلة المسيطرة على مستقبل المنظمة فلـيس سـوى تبـاك                . مرجعية موازية 

  .مضحك
  12/2/2009القدس العربي، 

  
  بالعودة إلى الشعب الفلسطينيال مخرج من األزمة إال  .74

  حسن نافعة
أعتقد أن الوضع الفلسطيني وصل إلى درجة من التعقيد أصبح من الصعب معها توقع إمكانية وصـول                 
األطراف المتصارعة إلى حلول وسط تسمح للحركة الوطنية الفلسطينية باستعادة حيويتها واالتفاق علـى              

إلدارة الصراع مع المحتل اإلسـرائيلي وقيـادة الـشعب          استراتيجية أو حتى على برنامج موحد وفعال        
وقد أتـيح لـي أن   . الفلسطيني بطريقة تمكنه من تحقيق آماله وطموحاته في التحرر وبناء دولته المستقلة 

، ) مـساواة (أشارك مؤخرا في ورشة عمل دعا إليها المركز الفلسطيني الستقالل المحامـاة والقـضاء               
 ، لبحث اآلليات القانونية المتاحة للخروج من        2009 يناير   27 - 25من  وعقدت في قبرص خالل الفترة      

وقد شارك في هذه الورشة أساتذة جامعات وخبراء أجانب وعرب في القانون            . األزمة الفلسطينية الراهنة  
الدستوري والعلوم السياسية من بريطانيا وسويسرا ومصر والمغرب والعراق ولبنان واألردن وفلـسطين             

لمركز الفلسطيني الداعي بتزويدهم بمختلف الوثائق القانونية التي تسمح لهم بالتعرف على طريقة             ، وقام ا  
  .عمل المؤسسات الفلسطينية

كان من المفترض أن تعقد ورشة العمل هذه في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي ، وأن يكون الموضوع                  
مأزق الدستوري المترتـب علـى اقتـراب    الوحيد المطروح على جدول أعمالها هو كيفيه الخروج من ال    

 ينـاير   8موعد انتهاء فترة والية الرئيس محمود عباس وإعالن حماس أنها لن تعترف بـشرعيته بعـد                 
 غير أن ظروفا ومالبسات خاصة حالت دون انعقاد الورشة في ذلك التـاريخ ، وحـين أصـبح              2009،

فقبل أن تنتهي واليـة     . ار الفلسطينية والعربية  انعقاد الورشة ممكنا ، كانت مياه كثيرة قد جرت في األنه          
محمود عباس كانت فترة التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة قد انتهت ، واتخذت إسرائيل               
من عدم تجديدها واستئناف إطالق الصواريخ ذريعة لشن حرب شاملة على غزة ، كان لها تأثيرات بعيدة                 

  .ة وطرحت معطيات جديدة أدت إلى تعقيدها بأكثر مما هي معقدةالمدى على الحالة الفلسطيني
 القانوني والبعد السياسي أصبح من الصعب تماما أن تعثـر           -في سياق هذا التداخل بين البعد الدستوري        

ورشة العمل على مخرج قانوني يصلح أساسا لحل تقبل به األطراف الفلسطينية المتصارعة ، واتفقـت                
  :على ما يلي

 الحالة الفلسطينية حالة استثنائية ال مثيل لها في أي نظام سياسي ، حيث ال توجد سوابق تاريخية                   أن - 1
فالنظام السياسي الفلسطيني الـراهن     . مماثلة أو مشابهة تصلح للقياس عليها أو استخدامها كإطار مرجعي         

نـشأت بموجبـه    هو إفراز لحركة تحرر وطني تحولت إلى سلطة على إثر اتفاق مع دولـة احـتالل ،                  
مؤسسات إلدارة أجزاء من األراضي التي كان يفترض أن تقوم عليها دولة فلسطينية مستقلة ، في نهاية                 

 وألن مقومات االستقالل للدولة المنشودة لم       1999،مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بحلول عام         
رحلة االنتقاليـة بطريقـة مـشوهة       تكتمل ، ألسباب ال مجال للخوض فيها هنا ، فقد نمت مؤسسات الم            

وتحولت إلى مؤسسات شبه دائمة تقوم على أرض واقعة تحت االحتالل الفعلي ، ممـا أوجـد وضـعا                   
الذي تستند إليه هذه المؤسسات في أدائها لوظائفها        ) أو الدستور (فالقانون األساسي   . دستوريا بالغ الشذوذ  

لشعب مصدر السلطات ، ويتحدث عن مؤسـسات        حيث ينص على أن ا    : يبدو ديمقراطيا من حيث الشكل    
تشريعية وتنفيذية وقضائية تقوم على مبدأ الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة ، رغم عدم تمتعهـا بـأي                 

هذه المفارقة الواضحة بين نصوص     . يصالحيات حقيقية في ظل احتالل قائم تتركز في يده كل السلطات،          
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ق إال في ظل دولة مستقلة ذات سـيادة ، وواقـع مقيـد بـسالسل       تبدو شديدة الطموح وغير قابلة للتطبي     
االحتالل هو الذي يفسر معظم ما يواجهه النظام الفلسطيني من تعقيدات ، ومن بينها تعقيـدات األزمـة                  

  .الراهنة
فوالية الرئيس محمـود    .  لألزمة التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني حاليا بعد دستوري واضح          - 2

قا لنص صريح في الدستور يحدد مدة الوالية الرئاسية بأربع سنوات من تاريخ االنتخـاب ،                عباس ، وف  
 ومع ذلك يوجد في قانون االنتخاب المعمول به حاليا ، والذي صدر بعـد               2009، يناير عام    8تنتهي في   

ـ         2005) لسنة   9القانون  (تولي الرئيس لمنصبه     ية  ، نص يتحدث عن ضرورة تزامن االنتخابات الرئاس
مع االنتخابات التشريعية ، وهو النص استند إليه الرئيس محمود عباس ليصدر قرارا بقانون يمد فتـرة                 
واليته عاما آخر كي تزامن االنتخابات الرئاسية مع االنتخابات التشريعية القادمة والتي يحين موعدها في               

نا مطلقا ، خـصوصا وأنـه    ، وهو ما اعترضت عليه حماس واعتبرته قرارا باطال بطال      2010 يناير   9
وكان يمكن ألزمة دستورية من هـذا النـوع أن تحـل            . صدر بعد اندالع األزمة السياسية بين الطرفين      

غيـر أن حـال     . ببساطة ، في أي دولة تعمل مؤسساتها بشكل طبيعي ، باللجوء إلى المحكمة الدستورية             
فالنظام السياسي الفلسطيني بوضعه    . لةكهذا ليس متاحا في نظام سياسي فلسطيني تبدو كل مؤسساته معط          

الحالي يحتوي على حكومتين ، أحدهما في غزة واألخرى في رام اهللا ، ال يعترف اي منهمـا بـشرعية                    
اآلخر ، وكالهما مشكوك في شرعيته الدستورية ، فضال عن أن المجلس التشريعي معطل منذ قيام قوات                 

على أي سلطة قضائية أن تمارس عملها في ظل وضـع           ويصعب  . االحتالل باعتقال عدد كبير من نوابه     
  .بهذا الشذوذ

 من الواضح أن النظام السياسي الفلسطيني حاليا ، خاصة بعد انفراد حماس بإدارة قطاع غزة ، بات                  - 3
محشورا بين مطرقة االحتالل اإلسرائيلي ، من ناحية ، وسندان االنقسام بين فتح وحماس ، مـن ناحيـة         

االنقسام السياسي واأليديولوجي بين الفريقين المتصارعين قد جعل األزمة الدسـتورية           وإذا كان   . أخرى
تبدو وكأنها أزمة صراع على السلطة ، إال أن االحتالل الجاثم على األرض الفلسطينية يعـود ليـذكرنا                  

قـوات  بعبثية صراع على سلطة ال وجود لها في الواقع حيث السلطة الفعلية والحقيقية ما تزال في يـد                   
وهنا تتضح األسباب الحقيقية لألزمة والتي تكمن في وجود االحتالل نفسه واختالف الفـريقين              . االحتالل

فبينما يرى أحدهما أنه ال سبيل إلنهاء االحـتالل إال          . المتصارعين حول وسائل تحقيق االستقالل الوطني     
له قيمة حتـى اآلن وأصـبحت       بالمفاوضات ، يرى الفريق اآلخر أن المفاوضات جربت ولم تثمر شيئا            

وسيلة لتكريس االحتالل ، ومن ثم فال سبيل إلنهائه إال بالمقاومة المسلحة، من هنا قناعة كافة المشاركين                 
في ورشة العمل المشار إليها بأنه ال حل لألزمة الفلسطينية الراهنة إال بتوافق بين الفريقين المتصارعين                

  : أحدهما سياسي محض ، واآلخر ذو صبغة قانونيةعلى واحد من بديلين ال ثالث لهما ، 
اتفاق كافة الفصائل الفلسطينية على استراتيجية موحدة إلدارة الـصراع مـع إسـرائيل ،               : البديل األول 

بالوسائل السياسية أو العسكرية أو غيرها ، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على نحـو يعكـس                 
  .دة ، وهو أمر يخرج عن نطاق المهمة الموكولة لورشة العملويؤكد هذه االستراتيجية الموح

االحتكام إلى الشعب واستفتاؤه حول تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في منتصف            : البديل الثاني 
 وفي هذه الحالة يتعين على الجانبين تهيئة الشروط الالزمة لكي تأتي هذه االنتجابات حـرة                2009،عام  

  :  ، ومنهاونزيهة تماما
 االتفاق على حكومة محايدة ومستقلة من شخصيات ال يرقى إليها الشك من حيث النزاهـة تنحـصر                  -أ  

  .مهمتها في تنظيم االنتخابات وتصريف األمور اليومية
  . االتفاق على وسائل وآليات تضمن إشرافا دوليا كامال ورقابة فعالة على سير العملية االنتخابية-ب 
اوضات مع إسرائيل إلى ما بعد االنتخابات ومحاولة العثور غلى آليـات دوليـة تلـزم                 تجميد المف  -ج  

  .إسرائيل في الوقت نفسه بوقف االستيطان خالل تلك الفترة االنتقالية
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 توافق فصائل المقاومة على إعالن هدنة لمدة عام على األقل مقابل فتح المعابر وإنهـاء الحـصار                  -د  
  .بالكامل

  .ستقلة محايدة اإلشراف على عمليات اإلعمار في غزة تولي لجنة م-هـ 
 التزام الحكومة المؤقتة بالقيام بواجباتها كاملة وعمل كل ما في وسعها لمالحقة مجرمـي الحـرب                 -و  

  .اإلسرائيليين في المحافل الدولية
ن يلقي بكل   وأظن أنه بات على العالم العربي ، خاصة في ضوء نتائج االنتخابات اإلسرائلية األخيرة ، أ               

  .ثقلها لوضع هذا التصور موضع التطبيق
  12/2/2009الدستور، 

  
  القادم" االنقالب"آفاق .. المشهد السياسي اإلسرائيلي  .75

  أسعد عبد الرحمن. د
" الءات"، رسميا وعلنيا، على )العمل(و) كديما(و) الليكود(تجمع األحزاب اإلسرائيلية الثالثة الكبرى 

ل في عدم االعتراف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، وعدم االنسحاب من القدس إسرائيلية تقليدية، تتمث
 –وال يبدو أن هذه األحزاب، المرشح أحدها . 1967الشرقية، أو االنكماش إلى حدود الرابع من يونيو 

 فبراير الجاري، في وارد التوصل التفاق 10 للوصول إلى الحكم بعد االنتخابات العامة في - نظريا 
دائما –، المرشح األكبر للفوز باالنتخابات وتشكيل الحكومة، يعتبر)فالليكود. (الم حقيقي مع الفلسطينيينس

وال يطرح ". حل اقتصادي"ال تسمح بالتوصل إلى تسوية ويتحدث عن " الحالية"أن الظروف - وأبدا
جهة فلسطينية ومحاربة أفقا سياسيا محددا، وإنما يتحدثان عن إجراء مفاوضات مع ) العمل(وال ) كديما(

، " سياسي- أمني "في حيازة هذه األحزاب وإنما برنامج " برنامج سياسي"إذن، ال يوجد . الجهة األخرى
  .األمر الذي يدل على عمق الجانب األمني واستحواذه على العقل السياسي اإلسرائيلي

 أوضح آخر استطالع أجرته كما) أفيغدور ليبرمان(ورئيسه ) إسرائيل بيتنا(المفاجأة، جاءت من حزب 
، حيث نجح هذا الحزب اليميني المتطرف الداعي عالنية الستخدام القوة ضد الفلسطينيين، في "هآرتس"

وقد بين االستطالع أن كتلة اليمين . ، على التوالي14 مقعدا مقابل 15 - التاريخي ) العمل(تجاوز حزب 
أيضا، في معظم االستطالعات المنشورة .  مقعدا53 مقعدا وكتلة اليسار تتقلص إلى 65تزيد قوتها إلى 

 أو قبلها أيضا، تتوضح حقيقة أن كتلة اليمين تتفوق 18سواء منذ بداية الحملة االنتخابية للكنيست الـ 
البيت (و) االتحاد الوطني( الوسط، وال سيما من جهة الحزبين اليمينيين جدا، - على كتلة اليسار 

  .بحصد عشرة مقاعد) شاس(ا على سبعة مقاعد، فيما ستحظى اللذين سيحصالن مع) اليهودي
قادم وإنجازه سيكون على أيدي اليمين اإلسرائيلي الرافض للتسويات اإلقليمية والمتمسك " االنقالب"إذن 

الداعية إلى ضم الضفة الغربية التي ظلت في صميم أيديولوجيته طوال " إسرائيل الكبرى"بأسطورة 
، والمستبعد 2005ليمين نفسه هو المندد دوما باالنسحاب من قطاع غزة في وهذا ا. عشرات السنين

يكفي إلقاء نظرة على المنضمين الجدد لندرك حقيقة ) لليكود(وبالنسبة . إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة
بيني بيجين ابن مناحم بيجين، ويائير شامير ابن إسحاق شامير، ورئيس األركان السابق موشيه : "الموقف

وعضو الكنيست آفي إيتام من حزب االتحاد الوطني ") كي وعي الفلسطينيين"صاحب نظرية (علون ي
القادر على كسب " ومن أبرز دعاة التطهير العرقي للفلسطينيين، والوزير السابق ناتان شارانسكي

م يهودي ال يريدون مغادرة الضفة وهضبة الجوالن يمثل طموحاتهم إيتا" مستوطن" ألف 750أصوات 
جميع التنازالت "إن ) الليكود(الذي يعتبر من الشخصيات األكثر شعبية في ) بيني بيجن(ويقول ". نفسه

ولهذا . التي قدمتها إسرائيل حتى اآلن لم تجد نفعا، وذلك ألنه ليس هناك شريك للسالم في الجانب العربي
  ".فإنني أعارض إنشاء أي دولة فلسطينية
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، فرغم "عملية السالم"، المرشح األقوى لتشكيل الحكومة، وفاة )نياهونتا(من غير المتوقع أن يعلن 
ناحوم (، إال أن األول، كما يقول الكاتب المخضرم )ليبرمان(ليصبح على يمين ) نتانياهو(محاوالت دفع 

وال يستطيع أن يكون في هذه المواقع ال قبل االنتخابات ) نتانياهو(ال يريد : "في مقال حديث) بارنيع
فمع خطاب حماسي مناد بالحروب كهذا ستوصد أبواب .  المترددين، وال بعدها بسبب األمريكيينبسبب

الرئيس " جندت) "كديما(رئيسة ) تسيبي ليفني(ورغم أن وزيرة الخارجية ". البيت األبيض في وجهه
األميركية سيؤدي لصدام مع اإلدارة ) الليكود(في حملتها االنتخابية واعتبرت أن فوز ) باراك أوباما(

وليس ائتالفية، األمر الذي " وحدة وطنية"الجديدة، فإنها، في النهاية، على استعداد للمشاركة بحكومة 
نتانياهو سوف "أن ) يوسي هالفر(ويرى المحلل ). إيهود باراك" (الدفاع"وزير ) العمل(ينطبق على زعيم 

ا لم يتمكن من ذلك فإنه سيتعين عليه وإذ). العمل(و) كاديما(يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع 
مما يثير مخاطر وقوع خالفات مع .. التحالف مع أحزاب دينية ويمينية متطرفة ويصبح بالتالي رهينة لها

اإلدارة األميركية الجديدة التي يبدو أنها لن تكون على استعداد لمنح إسرائيل التأييد غير المشروط الذي 
  ".كانت تحظى به في عهد بوش

، بل سيجري الحزب "مقابل السالم(!!!) الليكود مستعد لتقديم تنازالت"فإن ) نتانياهو(حسب وب
خصوصا مع الفلسطينيين إن حافظت قوة الدفع ) فحسب برأينا" المفاوضات"بقصد (سياسية " مفاوضات"

 فإسرائيل عندما تكون في خضم عملية مفاوضات، ال تتعرض لضغوط. األميركي الجديدة على زخمها
وباإلمكان المراهنة على أن إسرائيل، بأي . دولية، خصوصا من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة

مع الفلسطينيين بل ومع سوريا أيضا، لمنع ممارسة ضغوط عليها من " مفاوضات"حكومة مقبلة، ستجري 
: في هآرتس) كوسيوئيل مار(وفي مقال كاشف، يقول . جانب اإلدارة األميركية في عهد الرئيس أوباما

غير مرة تحدث عن الحاجة إلى .  أال يقول شيئا ملزما يورطه-  كعادته –، مما رأيناه، يمكن ...نتانياهو"
يدرك أنه مع ليبرمان ) نتانياهو(لكن : "ويضيف". تحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين كوصفة للتسوية

آري (لذا، يقول ".  للمواجهة مع إدارة أوباماوشاس المؤيدين له، يصبح انتصار كتلة اليمين وصفة مؤكدة
بعد ثالث سنوات من حكم . سيصبح نتانياهو رئيسا للوزراء": "كديما خان شارون"في مقال ) شبيط
 –السيناريو غير المتوقع هو حكومة ليكود . يمين في إسرائيل/ يسار سيتم تنصيب حكم الوسط/ الوسط
وهكذا ليس : "ويضيف".  كاديما– عمل –نطقية هو حكومة ليكود والتوقع األكثر م.  إسرائيل بيتنا–شاس 

السبب . انتصار الليكود المتوقع في االنتخابات نابعا من تحول الناخب اإلسرائيلي فجأة إلى بني بيجن
خيبة أمل من قيادة الوسط وحزب الوسط وسخافة . الحقيقي هو خيبة إسرائيليين كثيرين من الوسط

.. عدم قيام الوسط بتحويل نهجه إلى نهج شامل يتمخض عن سياسة واضحةخيبة أمل من .. الوسط
يهودا (حزب كاديما، خالل سنوات حكمه الثالث، لم يفعل شيئا لتغيير الوضع القائم الخطير في 

وخالل العامين األخيرين أجرى الحزب مع الفلسطينيين مفاوضات فشلت حول التسوية ). والسامرة
  ".يجة السياسية التي ترتبت على هذا المزيج المتفجر كانت فشال متعدد األبعادالنت: "ويختم". الدائمة

األمر الذي ): "بارنيع(وكما استنتج : ال يعني بالضرورة نهاية عملية السالم) نتانياهو(ختاما، فإن انتخاب 
ى افتراض  عل77هو انتخب بيغن في عام . ال يمتلكه الناخب اإلسرائيلي هو الثقة بوجود معنى لتصويته

 على افتراض أنه سيجلب السالم 81وانتخبه في . فأخلى كل سيناء... أنه لن ينسحب من متر واحد
... بصورة أفضل" اإلرهاب" على افتراض انه سيكافح 92انتخب رابين عام . فأدخلهم في حرب فاشلة

 2003 شارون وانتخب. فأعطاه االنتفاضة...  لجلب السالم99وانتخب باراك في عام . فجلب أوسلو
  "!على افتراض أنه سيجلب األمن والسالم فجلب فك االرتباط

 12/2/2009الشرق، قطر، 
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  فضيحة على الهواء .76
  فهمي هويدي

ليست مفهومة القواعد التي على أساسها يسمح للبعض بالمرور من معبر رفح، في حين يمنع آخرون 
م، لكن المؤكد أن عملية المنع سببت حرجا كبيرا ممن قدموا إلغاثة المنكوبين في القطاع وتقديم العون له

وقد كنت أحد الذين وجه إليهم السؤال أكثر من مرة حول . لمصر، وأساءت إلى سمعتها وموقعها كثيرا
سبب منع األطباء والمهندسين واإلعالميين وخبراء اإلغاثة من الوصول إلى القطاع، لكني في كل مرة 

وقد أخبرني أحد األصدقاء األتراك أن أخبار المنع هذه . ن السائلكنت أقول إن المسؤول ليس أعلم م
حين نشرت في الصحف التركية، فإن الناس دهشوا وصدموا ولم يصدقوا أن مصر يمكن أن تقدم على 

  .خطوة من ذلك القبيل، لذلك فإنهم اعتبروها أخبارا مدسوسة وملفقة
 معبر رفح، وفضحت بها حقيقة ما يجرى هناك حلقة صورت فيها الموقف عند» الجزيرة«لقد بثت قناة 

إذ حين ظل مدير مكتب الجزيرة في بيروت، الزميل .. على نحو بدا كاشفا وباعثا على الخزي والخجل 
غسان بن جدو، واقفا أمام المعبر طيلة عشرة أيام، لم يسمح له فيها بالدخول، فإنه استثمر وجوده هناك 

مع الوفود التي طالها المنع، وتلك التي أمضت أياما » حوار مفتوح «في تقديم حلقة من برنامجه المميز
وهي المسألة .. وتتعلق بأمل تلقي إشارة من القاهرة تسمح لها بالوصول إلى القطاع » الفرج«تنتظر 

  .التي بدت لدى كثير من الواقفين أصعب من الوصول إلى القمر
متحدثون فيها خليطا من المهنيين والخبراء ، وكان ال»7/2«جرى بث الحلقة مساء السبت الماضى 

األطباء تحدثوا عن تخصصاتهم التي تحتاجها مستشفيات القطاع، المهندسون الذين كانوا . واإلعالميين
من كبار أساتذة الجامعات المصرية عرضوا بعضا من األفكار التي حملوها معهم إسهاما منهم في 

ة ومدهشة عن كيفية إقامة بيوت من أكياس البالستيك أحدهم شرح فكرة مبتكر.. مواجهة الكارثة 
أستاذ آخر تحدث عن كيفية . المحشوة بالرمل، ورأينا صورا للتصميم والبحث الذي أعده بهذا الخصوص

االستفادة من األنقاض الموجودة وتوظيفها في إقامة البيوت بأسلوب علمي فهمنا أنه يدخل في 
لعلماء المتخصصين في األراضي، أراد أن يقدم خبرته في دراسة تابعنا أيضا شهادة ألحد ا. اختصاصه

ما أصاب أراضي القطاع جراء القنابل الفوسفورية واألسلحة المحظورة والقذرة التي استخدمتها إسرائيل 
  .في الحرب

من أغرب ما سمعت في البرنامج شهادة لخبير قانوني قادم من النرويج جاء ومعه زميالن أحدهما 
ضا واآلخر فرنسي، وكانت مهمتهم محاولة تسجيل وتوثيق الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل نرويجي أي

. أثناء الحرب، سواء بحق المدنيين أو بحق األماكن التي يحرم القانون الدولي استهدافها أثناء الحرب
لمدعي العام وشرح صاحبنا أنه والفريق المرافق له كان عليهم أن يقدموا تقريرا بهذه المخالفات إلى ا

 فبراير، لكي يدرج ضمن الملفات التي تخضع للدراسة قبل 6للمحكمة الجنائية الدولية في موعد أقصاه 
وقد تم ترتيب هذه الرحلة باالتفاق مع مختلف الجهات المعنية في النرويج . العرض على المحكمة

نهم ملتزمون بمواعيد يمكن أن والقاهرة، كما أنهم شرحوا مهمتهم للمسؤولين عن المعبر ونبهوهم إلى أ
ولكن ذلك كله لم يشفع لهم، فلم يسمح . يترتب عليها قرار بعرض األمر على المحكمة الجنائية الدولية

  .لهم بالدخول، على األقل قبل الموعد الذي ضرب لهم
 من هذا الكالم وأضعاف أضعافه جرى بثه على الهواء مباشرة من أمام المعبر، األمر الذي شكل فضيحة

العيار الثقيل، لم تكذب فقط ادعاء القاهرة بأن المعبر مفتوح للجرحى وجهود اإلغاثة، ولكنها وفرت أدلة 
اتهام وإدانة للموقف المصري، المجرح أصال منذ بدأت الحرب، خصوصا أن أحدا لم يقدم للممنوعين أي 

ستقابل بالترحيب والتشجيع من وهم الذين تصوروا أن مهمتهم . تفسير إلغالق باب المعبر في وجوههم
التي قتلت » الدبة«في هذه الحالة قد قام بدور » األمن«، إننى أخشى أن يكون »الشقيقة الكبرى«سلطات 
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إلى متى تظل : األمر الذي يدعونا إلى التساؤل.. صاحبها، وهي تحاول أن تهش الذبابة عن صاحبها
  السياسة في خدمة األمن وليس العكس؟

 12/2/2009الشرق، قطر، 
  

  الدولة العبرية في أزمة وهنا تكمن الخطورة .77
  ياسر الزعاترة

: فـي يـديعوت أحرونـوت يقـول       ) ناحوم برنياع (قبل أيام كتب المحلل السياسي اإلسرائيلي المعروف        
إسرائيل كفيلة بان تستيقظ يوم األربعاء صباحاً على ساحة سياسية مفتتة ، قابلة لالبتـزاز يوجـد فيهـا                   "

تلك هي الحقيقة التي تعيشها الدولة العبرية ،        ".  شظايا االحزاب ، ولكن ليس فيها حزب سلطة        الكثير من 
فهنا ثمة دولة في ذروة أزمتها ، ال تتمتع بزعيم كبير يمكنه إقناع الناس بقدراته وبرنامجـه الـسياسي ،                    

  .ء آخربينما تعيش في ظل شظايا أحزاب عنوان صراعها هو المصالح الشخصية أكثر من أي شي
لم يحدث ذلك من فراغ ، فالتراجع الذي يصيب الدول يأتي نتاج أزمات داخلية وأخرى خارجية ، وهـو                   
ما حصل للكيان الصهيوني الذي عانى من مسلسل أزمات داخلية وخارجية أفضت إلـى هـذا البـؤس                  

  .السياسي القائم
ير ، بل هي دولة األجيال الجديدة األقل        هذه الدولة لم تعد هي ذاتها دولة اآلباء المؤسسين ، إن جاز التعب            

مبدئية واألكثر انتهازية وفساداً ، في ذات الوقت الذي تعيش فيه تحديات كبيرة عنوانها عقدة األمن بسبب                 
الرفض والمقاومة التي تواجهها في المنطقة ، وهي مقاومة لم تسمح لها بربح معركة واحدة منـذ العـام                   

 ، وبعدها   2000بيرة خالل السنوات األخيرة ، تحديداً من هزيمة أيار           ، فيما عاشت مسلسل هزائم ك      67
 المدويـة ، وحتـى الفـشل        2006انتفاضة األقصى واالنسحاب من قطاع غزة ، ومن ثم هزيمة تموز            

  .األخير ، إذا أنكروا الهزيمة ، في قطاع غزة
ة في ظل نتائج االنتخابـات ،       ربما كان من الطبيعي أن نركز على الحديث المتعلق بشكل الحكومة المقبل           

وبعد تفوق كاديما بمقعد واحد على الليكود مع أغلبية لقوى اليمين ، لكننا نعتقد أن أياً مـن االحتمـاالت                    
المتوقعة لن يغير في النتيجة التي تعنينا كفلسطينيين وكأمة عربية وإسالمية ، وبخاصة القوى التي تؤمن                

  .لدولةبمنطق المقاومة في التعامل مع هذه ا
في تقديري أن أية تشكيلة حكومية مهما كانت طبيعتها ، لن تغير في واقع المسار السياسي القادم للدولـة                   
العبرية ، أعني المسار العام بعيداً عن التفاصيل الصغيرة ، اللهم إال إذا تشكلت حكومـة مـن اليمـين                    

سياسية والعسكرية واألمنية برمتها ،     واليمين المتطرف ، وهو أمر يبدو مستبعداً ، وسترفضه المؤسسة ال          
فضالً عن صهاينة الخارج ذوي التأثير ، لكن حدوث ذلك سيعني أننا سنكون إزاء حكومة لن تعمر أكثر                  

  .من عام وبعض العام
أما الوضع الطبيعي والمتوقع فهو حكومة تخلط بين الوسط واليمين ، بصرف النظر عن رئيسها ، وهي                 

التعامل مع الملف السياسي بطريقة تنسجم مع مطالب القوى الدولية المتعاطفة           حكومة ستكون قادرة على     
مع الدولة العبرية ، في ذات الوقت الذي تدرك فيه الحد المطلوب لحفظ ماء وجـه األنظمـة العربيـة                    

  .المتشبثة بمسيرة السالم والتفاوض أمام شعوبها" المعتدلة"
مة في الدولة العبرية لن يكون بوسعها تغيير قواعـد اللعبـة            قلنا من قبل ، ونؤكد هنا أن أية حكومة قاد         

السياسية في المنطقة ، وهي لعبة تقوم على مبدأ استمرار المفاوضات ، بصرف النظر عن النتيجة ، لكن                  
حساسية الموقف في ظل صعود قوى المقاومة وتراجع القوى المؤمنة بمسار التفاوض يقتضي صفقة ما               

  .، السيما أن المعطيات األخرى تدفع في اتجاههاخالل المرحلة المقبلة 
المجتمع اإلسرائيلي ، ومعه نخبته السياسية واألمنية تدرك ذلك ، وتعلم أن ما يمكن أن تحصل عليه فـي                   
ظل القيادة الفلسطينية الحالية ، ومرجعيتها العربية البائسة ال يمكن الحصول عليه في المستقبل في ظـل                 
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ي صالح استمرار الهيمنة األمريكية على العالم ، ما يعني ضـرورة اسـتغالل              تحوالت دولية ال تصب ف    
  .الفرصة المتاحة وعقد صفقة مع الطرف الفلسطيني تبدو ضرورية للمصالح األمريكية أيضا

من هنا يتحتم القول إن على قوى المقاومة أال تركن كثيراً لمقولة أن حكومة يمينيـة سـتحرج أنظمـة                    
ها السلطة الفلسطينية ، أو أن الدولة العبرية غير جاهزة للسالم ، وعليها أن تتوقـع         االعتدال ، ومن ضمن   

األسوأ ممثالً في صفقة تنطوي على التنازل عن كثير من الثوابت ، أعني الثوابـت بمنطـق قـرارات                   
وحـزم  الشرعية الدولية وليس الثوابت الوطنية والتاريخية ، وعليها تبعاً لذلك العمل على التصدي بقوة               

للمحاوالت الجديدة الرامية إلى التنازل عن تلك الثوابت ، ال سيما حق العودة ، ولن يتم ذلـك مـن دون                     
مرجعية للشعب الفلسطيني تمثل الداخل والخارج ، سواء كانت منظمة التحرير التي ينبغي التركيز علـى   

  .ة حركة فتح من خاطفيهاإعادة تشكيلها ، أم مرجعية أخرى تمثل قوى المقاومة وتسعى إلى استعاد
  12/2/2009الدستور، 
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  12/2/2008الدستور، األردن،   


