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   بدون شاليط شهرا18 ساعة اتفاق التهدئة لمدة 48مصر ستعلن خالل : أبو مرزوق .1

مصادر مطلعـة فـي   ، أن     القاهرة عن محمد ياسين مراسلها من       13/2/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
أن وفد حماس الذي يضم قياديين مـن الـداخل          " فلسطين"ذكرت لصحيفة    وفد حركة حماس في القاهرة    

والخارج برئاسة موسى أبو مرزوق، نائب رئيس مكتبها السياسي بالقاهرة توصل أمس فـي لقـاء مـع                  
  .سطينية ، وتحقيق مصالحة فلسطينية فل)إسرائيل(مع " تهدئة"اللواء سليمان الى اتفاق 

وأوضـحت   .وأوضحت أن االتفاق ينتظر موافقة بقية الفصائل الفلسطينية، كي يكون اتفاقا وطنيا شامال            
) اسـرائيل (المصادر أن االتفاق يشمل وقف العدوان وفتح المعابر، مؤكدة أن مصر تعهدت بالتدخل لدى               

  .في حال قامت بخرق االتفاق
 على وقف الحمـالت     -حسب المصادر –لفلسطينية الداخلية كما ينص االتفاق الخاص بتحقيق المصالحة ا      

  .اإلعالمية بين فتح وحماس، مرجحة إعالن هذا االتفاق غدا السبت أو بعد غدا األحد
من جانبه اعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق أمس لوكالة انباء الشرق                

اعطينـا  "وقال ابـو مـرزوق       . شهرا   18دئة لمدة    ساعة اتفاق الته   48االوسط ان مصر ستعلن خالل      
  ".موافقتنا على تهدئة مع الطرف االسرائيلي لمدة عام ونصف العام

أما علي بركة نائب ممثل الحركة بسوريا فقال في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة القطريـة أن إعـالن        
إن حمـاس   : لتفاصيل، مضيفاً وأن البحث مع سليمان يجري حول ا      " عناوين عامة "التهدئة هو عبارة عن     

  ".ضمانات تلزم الكيان الصهيوني بااللتزام ببنود التهدئة وعدم إغالق المعابر مجددا"تريد 
إن أفكارا يجري تداولها مع سليمان من قبيل تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ االتفاق بإشراف              : ومضى إلى القول  

يد أيضا كشفا بالمواد التي يصر االحـتالل        إن حماس تر  : وقال. مصري ومشاركة دول أخرى لم يحددها     
  .على عدم إدخالها إلى القطاع ريثما يتم إبرام صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي األسير جلعاد شاليط

وتحدث ممثل حماس عن أن البحث مع الجانب المصري يشمل أيضا هوية الجهة التي ستعلن هذا االتفاق                 
، مشددا على أن وفد الحركة سيبقى بالقاهرة بانتظار         )أي القاهرة (عية  هل هي الفلسطينيون أم الجهة الرا     

  .رد اإلسرائيليين على األسئلة
نحن ننتظر رد الجانب الصهيوني     : "إن األسئلة طرحت على الجانب المصري، مضيفاً      : وذهب إلى القول  

بعـد  "عن االتفاق سيتم    ، وأوضح أن االعالن     "مفوض بإبرام هذا االتفاق   "وأن الوفد بقيادة أبو مرزوق      " 
  .بحضور الفصائل الفلسطينية" الرد الصهيوني

المقبلة االتفاق يتوجب عليهـا تحمـل مـسؤولية         ) اإلسرائيلية(إذا رفضت الحكومة    : "وقال ممثل حماس  
  ".التراجع عنه وبدء دورة العنف من جديد
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ن التهدئة مع تل أبيب     وكشف بركة أن مفاوضات تضم مصر وحماس والسلطة الفلسطينية ستبدأ بعد إعال           
  ".للتوصل إلى صيغة مؤقتة لتسيير معبر رفح"

ريثما يتم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية،        "وذكر أن االتفاق المؤقت حول معبر رفح سيعمل به          
شباط الجاري، وتبحث فيه سـبل      /  فبراير 22بعد الحوار الوطني الفلسطيني الذي ستستضيفه القاهرة في         

  .حة وطنية فلسطينية، وفق وثيقة قدمتها مصر للفصائل المصريةتحقيق مصال
ابو مرزوق قالدون أن يذكر تفاصيل انه ستكون  من القاهرة، أن 13/2/2009وكالة رويترز، وأضافت 

واضاف ان اتفاق التهدئة ليس  .هناك اجراءات في مارس اذار لتسهيل انتقال الفلسطينيين عبر المعبر
  .مل لمبادلة االسرى مع اسرائيل الطالق سراح الجندي االسرائيلي جلعاد شاليطمرتبطا بأي اتفاق محت

وقال مصدر ان ربط اتفاق ." تم عزل قضية الجندي االسرائيلي االسير عن التهدئة"وقال ابو موسى 
 ان مصر هي الضامن الرئيسي أبو مرزوقوقال  .بمبادلة لالسرى كان من شأنه ان يعقد المحادثات

  .لالتفاق
 أن مصادر فلسطينية موثوق بها،  غزةمراسلها منفتحي صباح  عن 13/2/2009الحياة، نشرت و

ان إنجاز صفقة تبادل شاليت، باتت مسألة وقت بعدما شهدت المفاوضات غير المباشرة بين كشفت 
شمل  واسرائيل التي تجريها مصر تقدماً كبيراً جداً خالل األيام االخيرة، موضحة أن الصفقة ست"حماس"

وقالت إن ملفي التهدئة . نحو ألف أسير فلسطيني، بينهم األسرى األطفال والنساء والنواب والوزراء
وشاليت يسيران حالياً في خطين متوازيين، وأنه سيتم االتفاق النهائي في شأنهما قبل األربعاء المقبل حين 

تفاق التهدئة وشاليت سيضمن فتحاً واضافت ان ا. سيتم االعالن عن اتفاق التهدئة لمدة عام ونصف العام
  .كامالً للمعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة كلياً

وقالت انه في ما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين في القطاع على العالم 
ق بروتوكول الخارجي، فان هناك اتفاقاً مع المسؤولين المصريين والرئيس محمود عباس على تشغيله وف

، فيما وافق االتحاد االوروبي على أن يعود مندوبوهم الى العمل في المعبر وفق اآللية 2005العام 
وأوضحت أن هذه اآللية سيتم العمل بها . السابقة نفسها، مع احتمال أن ينضم اليهم مراقبون من تركيا

جديدة تتولى ادارة المعبر، ليتسنى موقتاً الى أن تتم المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني 
  .فتحه كلياً أمام حركة الفلسطينيين

وقالت إن االتفاق يشمل أن يشرف على المعبر ضباط وجنود من قوات االمن التابعين للسلطة الذين كانوا 
، وتحت اشراف ضابط رفيع من حرس عباس الرئاسي برتبة "حماس"يعملون في القطاع قبل سيطرة 

وأضافت أن السلطة في رام اهللا تعكف . "حماس"افق واحترام من الفصائل، خصوصاً عميد يحظى بتو
وأشارت . حالياً على اعداد قوائم بأسماء الضباط والجنود الذين سيتولون االشراف على العمل في المعبر

 سيكون لها دور في االشراف على المعبر من خالل انخراط بعض عناصرها في هذه "حماس"الى أن 
  .ات أو في صفوف رجال الشرطة المكلفين فحص جوازات السفر وغيرها من األمور االداريةالقو

 أن اسرائيل "الحياة"وفي تفاصيل صفقة شاليت، كشفت مصادر أخرى ذات عالقة وطيدة بملف شاليت لـ
وطنين  اسيراً فلسطينياً ينتمون الى كل الفصائل ممن قتلوا جنوداً أو مست230وافقت رسمياً على أسماء 
 أسيراً قدمت أسماءهم حركة 450، من أصل "الملطخة ايديهم بدماء اسرائيليين"او من تصفهم اسرائيل بـ

وقالت ان . ، وهما الجهتان اللتان تملكان القرار في شأن الصفقة"لجان المقاومة الشعبية" و "حماس"
. اكن سكناهم ومسقط رؤوسهماسرائيل وافقت على مطلب الحركة واللجان بأن يعود المفرج عنهم الى أم

ال يزال قائماً، مشيرة الى أن اسرائيل رفضت اطالق ) 220(وأضافت أن الخالف على بقية األسماء 
عدد منهم، وعرضت اطالق معظمهم، على أن يتم إبعاد قسم من المفرج عنهم من سكان الضفة الغربية 

  .الحركتان بشدةالى قطاع غزة، والقسم اآلخر الى سورية، األمر الذي ترفضة 
  



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1344:         العدد       13/2/2009الجمعة  :التاريخ

   بوصفهم مدارس يتعين التعلم منهاأهالي القطاعغزة قدمت معركة : مدير الزيتونة من الكويت .2
مدير مركز  أن جهاد أبو العيس، الكويتنقالً عن مراسلها في  12/2/2009. الجزيرة نتنشرت 

 عندما صد 1887 محسن صالح ذكر أن المقاومة في فلسطين وجدت منذ عام .الزيتونة للدراسات د
أهالي الخضيرة اعتداء يهوديا على أرضهم، مشددا على أن تاريخ القضية الفلسطينية حافل بالثورات 

  .التي شبهها بأمواج البحر المتتابعة والتي ال تهدأ في وجه الظلم مهما حصل
 أنصار  التي نظمتها الجالية الفلسطينية ولجنة،"فلسطين أصل الصراع ومستقبله"وذكر صالح في ندوة 

 أن ما تغير في حرب غزة األخيرة هو اإلنسان سواء اإلنسان ،القدس بجمعية المعلمين الكويتية األربعاء
الفلسطيني الذي اختلف في بنيته وفكره ومعنوياته وإيمانه بعدالة قضيته عن إنسان الهزائم القديم، أو 

  . آخراإلنسان اإلسرائيلي الذي بات أكثر حرصا على الحياة من أي عامل
وتحدث مدير مركز الزيتونة عن التقنية العالية للجيش اإلسرائيلي التي لم تشفع في ترميم معنويات 

 لمجموعة من التقارير اإلسرائيلية التي الجندي الذي ثبت خوفه من المواجهة في معركة غزة، مشيراً
لجيش وتقنياته العالية وهو ما أكدت على أن نفسية ومعنويات الجندي اإلسرائيلي لم تتعزز بزيادة قدرات ا

  .أثار المخاوف لدى القيادات العليا
ولفت أن معركة غزة قدمت المرأة والطفل والشيخ والمجاهد الفلسطيني بوصفهم مدارس يتعين التعلم 

 إلى أن صمودهم وثباتهم سيمكن األجيال القادمة من إيجاد أرضية صلبة منها في القرن الحالي، مشيراً
  .رة على إحداث التغيير المنشودللتحرير قاد

كيف يقبل  "مستغرباً" بالسرطان المتفشي في الجسد" إياها وهاجم صالح عملية التسوية الجارية واصفاً
  ".المؤمنون بهذا السرطان أن يستشري في أجسادهم وهم يعلمون خطورته

الشعوب حولها وكذلك من صعود نجم التيارات اإلسالمية والتفاف " الكيان الصهيوني"وعبر عن تخوف 
معايشته للقنبلة الفلسطينية الديمغرافية في الداخل والخارج والتفاف الشارع الفلسطيني في مقاومته حول 

  .أصحاب النهج اإلسالمي
  إن قالصالح محسن . د أن هاني شاكر،نقالً عن مراسلها 13/2/2009الراي، الكويت، وأضافت 

 ، في فلسطين وهذا ليس بغريب عليهمإخوانهمالفلسطينية ونصرة  يقف مع القضية الشعب الكويتي دائماً
 الكبرى في ارض فلسطين ولماذا يتم التركيز على ارض اإلسالميةمتسائالً لما دائما تقع األحداث 

فلسطين وليس أي ارض أخرى وهذا الن هذه األرض مباركة ومقدسة وهي المنطقة التي يفصل بها بين 
ن ما يحدث في ارض إ قائال ،تاريخ وفي كل مرة ينتصر الحق على الباطلالحق والباطل منذ بدء ال

فلسطين اآلن هو حلقة من حلقات الصراع الدائم والمستمر بين الحق والباطل والذي استمر منذ آالف 
 اهللا بهزيمة الباطل وانتصار الحق ولهذا نحن مطمئنون أن أصل الصراع بإذنالسنين والذي سينتهي 

  .انومستقبله واضح
 ال إرادة كثيرة على أن الشعب الفلسطيني له وإشارات معركة غزة األخيرة لها دالالت إن صالحوقال 

تنكسر وان أهل الحق ال يتنازلون عن حقهم، وهي مقاومة وبطوالت لم تكن األولى ولكن هي موجة من 
 ،1918كان في العام  إنشاؤهاالموجات المستمرة للمقاومة الفلسطينية حيث ان أول منظمة فدائية تم 

 أن المقاومة ارتبطت مع بداية المشروع الصهيوني على ارض فلسطين وهي عملية مستمرة إلىمشيراً 
  .فنحن أمام بحر من المقاومة والبطوالت التي يسطرها أبناء فلسطين

  
   مليون دوالر إغاثة عاجلة للمتضررين55توزع المقالة  الحكومة .3

مة الفلسطينية في ختام جلستها السابعة والتسعين في مدينة غزة، قررت الحكو : محمد ياسين-  غزة
 موضحة ،أمس، االستمرار في تنفيذ برامجها إلغاثة المتضررين من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

  .أنها تسير بتنفيذ خمس مراحل بشكل متواز
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 المساعدات االغاثية تتضمن نسخة عنه، أن المرحلة األولى من" فلسطين"وذكرت الحكومة في بيان تلقت 
توزيع خمسة آالف دوالر على خمسة آالف بيت مدمر بشكل كامل بمبلغ إجمالي مقداره خمسة وعشرين 
مليون دوالر، بينما تتضمن المرحلة الثانية توزيع ألفين وخمسمائة دوالر على خمسة آالف بيت غير 

دوالر، والمرحلة الثالثة توزيع أربعة ماليين صالح للسكن بمبلغ قيمته اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف 
ونصف دوالر على ستة آالف وخمسمائة شهيد وجريح بمقدار ألف ومائتين دوالر للشهيد وستمائة دوالر 

وتشمل المرحلة الرابعة توزيع ثمانية ماليين دوالر على ثمانين ألف عامل متضرر من الحرب  .للجريح
 الحكومة أيضا صرف خمسة ماليين دوالر كإغاثة طارئة لبعض وقررت. بواقع مائة دوالر لكل عامل

 ومليونا دوالر لقطاع ، منها مليون دوالر للقطاع الزراعي،الوزارات المتضررة والقطاعات المختلفة
 ومليونا دوالر على العديد من القطاعات كالشباب والرياضة واألشغال والحكم المحلي ،الصناعة

 أن قيمة اإلغاثة العاجلة التي قدمتها وصلت حتى اآلن إلى خمسة وخمسين وأفادت. واألوقاف والتعليم
  . مليون دوالر

وأكدت الحكومة على االستمرار في تنسيق المواقف والتعاون وتسهيل مهام كافة المؤسسات الدولية 
ر الحياة  معربة عن استعدادها لتذليل كل العقبات لتوفي،العاملة في قطاع غزة في مجال اإلغاثة الطارئة

  .الكريمة ألبناء شعبنا
  13/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  وتطالب برفع الحصار  هنية ترحب بجهود المصالحةحكومة .4

 لبدء الحوار الوطني   حكومة المقالة، برئاسة إسماعيل هنية، إلى توفير األجواء المناسبةال دعت :غزة
 سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وإنهاء حالة االنقسام، واإلفراج عن المعتقلين السياسيين في

كل اإلجراءات "حكومة في بيان لها، بوقف الوطالبت  .مرحبة بكل الجهود التي تبذل من أجل ذلك
والمظاهر التي تُعكر األجواء، ووقف سياسة قطع الرواتب وفصل الموظفين، وتبيض السجون الفلسطينية 

  . ، على حد تعبيرها"من االعتقال السياسي
مصلحة الشعب الفلسطيني "وشددت الحكومة على ضرورة أن تحقق أي تهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي، 

من رفع الحصار بشكل شامل وكامل، وفتح كافة المعابر بال استثناء، واإلسراع في أعمار ما دمره 
  . ، كما قالت"العدوان

، مشيرة "دم ولم تؤخر في الشأن الفلسطينيلم تق"واعتبرت حكومة هنية أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية 
ال ترى فرقاً بين األحزاب الصهيونية حيث كلها تقف ضد الحق الفلسطيني، وكلها تمارس القتل "إلى أنها 

  . ، حسب تحذيرها"واإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني
  13/2/2009 قدس برس،

  
   للمجلس الوطنيراء انتخابات لحين إج"منظمةال"قتاً في ؤدعو حماس إلى المشاركة م ربه يعبد .5

 أن الحوار أمس كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه : محمد يونس- رام اهللا 
 الشهر الجاري لالتفاق على تشكيل 22الوطني سيبدأ في القاهرة بلقاء لألمناء العامين للفصائل في 

 إلىكما دعا حركة حماس . أيامجاري لمدة ثالثة  ال28اللجان، على ان تبدأ هذه اللجان عملها في 
ذاهبون ": وقال عبد ربه . انتخابات للمجلس الوطنيإجراء حين إلى في منظمة التحرير قتاًؤالمشاركة م

: وأضاف. " طرفأي نبدأ في الحوار من دون شروط مسبقة من أن الحوار بقلوب مفتوحة، ونريد إلى
 انتخابات، وعلى تشكيل حكومة توافق وطني، إجراءنبدأ بالتوافق على فل... أهدافه ينجز أننريد للحوار "

 أننريد ": وتابع. " انتخابات للمجلس الوطنيإجراءقتة، في منظمة التحرير لحين ؤوالمشاركة، ولو الم
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 االتفاق سيساعد إنوقال . " نتفق على كل شيء أو ال شيءأن إما:  نصطدم بعقبةأن امام، ال إلىنسير 
  . اعمار القطاعإعادةلحصار عن غزة، وعلى على فك ا

  13/2/2009الحياة، 
  

  أفضت إلى لقاءات القاهرة بين حماس وفتح" الحرب"اتصاالت الكواليس قبيل وخالل : يوسف .6
 أحمد يوسف المستشار السياسي في وزارة الخارجية أن اللقاءات .أكد، أمس، د : محمد أبو جياب-  غزة

من حركتي حماس وفتح في القاهرة في األيام الماضية كان يرتب لها ويتم العلنية والتي جرت بين وفود 
 أنها كانت تهدف لقطع الطريق التشاور بشأنها خلف الكواليس قبل الحرب على غزة وأثنائها، موضحاً

 :وقال يوسف .على االحتالل ووقف حربه وعدوانه، وإعادة الوحدة وإنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي
أهم تداعيات الحرب اإلسرائيلية على غزة ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة كانت تمثل إن أحد "

انتقال الحوارات والحراك الفلسطيني الداخلي من مرحلة الخفاء والكواليس إلى العلن، بحيث بدأنا نتحدث 
  ".علنا وليس خلف الكواليس

حول تداعيات نتائج انتخابات االحتالل " راساتمركز فلسطين للد"وأكد يوسف خالل ندوة سياسية نظمها 
وجود اتصاالت حثيثة ومكثفة بين مختلف األطراف وخاصة بين فتح ، اإلسرائيلي على المسار الفلسطيني
إنهم ينطلقون من القناعة بضرورة الجلوس على طاولة الحوار " :وحماس الستعادة الوحدة، مضيفا

 تمت خالل األسبوع الماضي هي بداية النطالق الحوار الجاد، الحوارات التي"إلى أن  شاروأ ".الوطني
، مؤكدا بأنهم لن يستسلموا لحالة االنقسام )"فبراير(وهناك جلسات حوار ستكون أواخر هذا الشهر

  . وسيواصلون جهودهم إلنهاء هذه الحالة الطارئة على الشأن الفلسطيني
  13/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "الحمساوية" باستحضار الحالة ل حكومة اليمين اإلسرائيلي دولياًعباس يسعى لعز: "هآرتس" .7

اإلسرائيلية أمس، عن " هآرتس"نقلت صحيفة : برهوم جرايسي ويوسف الشايب -  رام اهللا، الناصرة
مصدر سياسي إسرائيلي كبير قوله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى خالل لقاءاته األخيرة مع 

عزل كل حكومة إسرائيلية يمينية ترفض االنخراط في العملية السياسية، ما يعني قادة أوروبيين إلى 
وحسب  .بالتالي أن تفرض عليها األسرة الدولية شروطا كتلك التي فرضتها على حكومة حركة حماس

 المصدر ذاته، فإن عباس يسعى إلى أن تعزل األسرة الدولية الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو،
وقالت  .لكونها ترفض التوجه إلى مفاوضات سياسية، وتكثف االستيطان في الضفة الغربية المحتلة

 الفرنسي وااليطالي، ورئيس الحكومة ينالصحيفة، إن عباس التقى في اآلونة األخيرة مع الرئيس
لسطينية، البريطانية، وقال لهم إن أوروبا فرضت على حكومة حماس ومن ثم حكومة الوحدة الوطنية الف

شروطا مثل االعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات المبرمة معها، وعلى األسرة الدولية اآلن أن تفرض 
شروطا على أي حكومة إسرائيلية يمينية، لدفعها نحو المفاوضات وتجميد االستيطان في الضفة الغربية 

ل مع حكومة الوحدة انتم رفضتم التعاون بشكل كام"وقال عباس للزعماء األوروبيين،  .المحتلة
 تتخذوا موقفا أنالفلسطينية، الن حركة حماس لم تستوف شروط اللجنة الرباعية الدولية، وسيتعين عليكم 

وشدد  ."مشابها تجاه حكومة إسرائيلية تعارض إقامة دولة فلسطينية ومفاوضات حقيقية على مسائل اللباب
نه أعرب عن تخوفه من زخم بناء جديد في على أن معنى األمر ضربة موت للمسيرة السلمية، كما أ

  .المستوطنات
وحسب ما ذكرته هآرتس، فإن عباس تلقى وعدا من الزعماء األوروبيين الثالثة، بأنهم لن يقبلوا بتجميد 

وشدد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير . المسيرة السلمية وترك خيار قيام الدولة الفلسطينية
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بتخليد االحتالل في الضفة الغربية تحت رعاية مبادرات "ميليبند بانهما لن يسمحا ونظيره البريطاني دافيد 
  .حسب ما يطرح نتنياهو" اقتصادية

  13/2/2009الغد، األردن، 
  

  ال تفاوض قبل الوقف الفوري لالستيطان": اللعبة القديمة" انتهاء اًعلنمعبد ربه  .8
 أمسذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه  سر اللجنة التنفيأمينعلن أ : محمد يونس- رام اهللا 

.  الجديدة من دون الوقف لفوري التام لالستيطاناإلسرائيليةمنظمة عدم التفاوض مع الحكومة القرار 
نتفاوض . األرضنتفاوض ويسرقون . أوقفناهالعبة الخداع السابقة ": وقال في مؤتمر صحافي في رام اهللا

لن نتعامل، ولن ": وأضاف. "وأقفلتهذه اللعبة انتهت . بنون الجدارنتفاوض وي. ويهودون القدس
 جديدة ما لم تقبل مبادرة السالم العربية، وما لم توقف االستيطان إسرائيلية حكومة أينتفاوض، مع 

 هذه أن جديدة، ووضع عالمي جديد، وقرار عربي واضح يقول أمريكية إدارةهناك ": ضافأو ."فورا
 بوضع األميركية اإلدارةوطالب . "تي نضع فيها مبادرة السالم العربية على الطاولة الاألخيرةالمرة 

، بما فيه النمو الطبيعي في المستوطنات، االستيطانيمسار جديد لعملية السالم يقوم على وقف النشاط 
د نعتق": وأضاف. 2001 جورج ميتشل الذي وضعه عام األميركيتطبيقا لتوصيات تقرير مبعوث السالم 

 اللجنة أطرافان على الرئيس باراك اوباما مسؤولية وعبئا كبيرا في هذه اللحظات، وكذلك على 
 المسؤولية إسرائيلن تتحمل أ وإما نسير باتجاه عملية سياسية بال خداع وال مناورات، أنالرباعية، فإما 

  ."عن التعطيل وما يترتب عليه
اجل التسريع في تقديم الدعم المالي للسلطة كي تقوم من "وناشد باسم منظمة التحرير الدول العربية 

 من الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم، ونحن نقترب من األلوف عشرات أمام أعباءهابواجبها، وتتحمل 
 اعمار قطاع إعادة السلطة الفلسطينية في أعباء هذا التأخير ناجم عن زيادة إنوقال . "منتصف الشهر

  .غزة
  13/2/2009الحياة، 

  
 آن األوان ألن يعيش الفلسطينيون كباقي شعوب العالم: فياض .9

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض إنه آن األوان لوضع حد لسيطرة : سامي سعيد- رام اهللا 
شعب على شعب آخر، ومصادرة أرضه، وتطلعاته الوطنية، وحقه الطبيعي، كسائر شعوب األرض في 

 للمؤتمر الدولي لوحدة 15وأضاف فياض في كلمة أمام الدورة الـ  .مالحرية والحياة اآلمنة والسال
الشعوب األرثوذكسية حول دور الديانات في البحث عن قرارات السالم والتحديات العالمية والتهديدات 
اإلقليمية، في قصر المؤتمرات ببيت لحم أمس الخميس أن انعقاد المؤتمر في فلسطين، وفي هذه اللحظات 

المؤلمة والكارثية التي يعيشها الفلسطينيون إنما يشكل رسالة دعم وتضامن ضد الظلم والقتل الصعبة و
وقال فياض إن الشعب الفلسطيني أصل في هذه األرض قيم التسامح،  .والقهر واالحتالل واالضطهاد

غم الظلم وسار على خطى األنبياء، وحافظ، بمسيحييه وبمسلميه، على ثقافة وقيم التسامح والتعايش، ر
وأكد أن التسامح والتعايش بين األديان ضرورة  . عاما60التاريخي الذي تعرض له منذ ما يزيد عن 

حتى نتمكن من حماية هذا اإلنجاز، والمطلب : وأضاف. تقتضيها الحياة اإلنسانية والعيش بين بني البشر
حد ألعمال العدوان والقتل وغطرسة اإلنساني النبيل، يتوجب علينا العمل لتحقيق العدالة والسالم، ووضع 

إن أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، وهي تحتضن في رحابها مآذن : وقال .الشعور بالقوة والتفوق
المسجد األقصى وأجراس كنيسة القيامة، تشكل ومع كل حجر وركن في شوارعها وأحيائها، خالصة 

 .فات، ومبعث األمل ألهلها بالخالص من قيود االحتاللالقدرة الهائلة على التعايش بين الحضارات والثقا
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 أن المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن، وتحمل المسؤولية إلنقاذ شعبنا من الكارثة التي فياضوأكد 
ألمت به، تمثل أولوية وطنية عليا، وهي المقاومة الحقيقية لجوهر المشروع اإلسرائيلي، والرد العملي 

  .دوان اإلسرائيلي ونتائجهوالمباشر على الع
 13/2/2009العرب، قطر، 

  
  أردوغان جامل حزبه وشعبه و...نتصار في غزةال ا عنثيحدال في ت بالغحماس: عمرو .10

 ى لصراع قواألكبر مصر هي الهدف أنأكد نبيل عمرو سفير فلسطين في القاهرة : كتبت سحر رمضان
 لهذا الصراع وما يحدث في الكبرىلسمكة  وأوضح عمرو ان مصر هي ا.األوسطيجتاح منطقة الشرق 

 مصر وشدد علي ى الدائم لتحميل القطاع عل"إسرائيل" سعي إلىوأشار . غزة هو جزء من هذا المخطط
لو فتحت مصر هذا المنفذ لرأينا سيناء ": عمرووقال . دعمه الكامل لموقف القاهرة فيما يتعلق بمعبر رفح

 الدولة إقامة بمخيمات شتات جديدة عن ى نرض21ن في القرن لماذا ونح"وأضاف . "امتألت بالمخيمات
 من الخطورة أن ،وأكد خالل الندوة التي نظمتها جمعية الشبان المسيحيين في الجيزة. ؟"الفلسطينية

  . "معبر رفح"اختزال القضية الفلسطينية في 
.  لالنشقاق الفلسطينيوهناك تمويل.  في فلسطين ولبنانوإليران وجود فصائل لسوريا عمرو إلىوأشار 

وصارت غزة . اإلقليمية لألدوار تركيا جاءت تفتش عن دور وكانت غزة هي االسم الحركي إنوأضاف 
 هذا ى وتركيا علإيران دخول أنوأكد .  لهذا الصراع الذي يعيد رسم خريطة المنطقةاألكبرهي العنوان 

 انسحاب حالة إلى الفراغ العربي مشيراً الخط وبقوة خالل العدوان الغاشم علي غزة يأتي في سياق ملء
 تركيا بانسحاب رئيس وزرائها من أنكدنا نصدق "وقال .  المحيط العربي الكبيرإلىاالنقسام الفلسطيني 

 في اإلسالميان جامل حزبه والرأي العام غوأوضح ان أردو. " دافوس انها الممثل الشرعي للعربىمنتد
  .بالده

 وإعادة إنهاء االحتالل إلىلسطيني كله مع المقاومة كمبدأ وممارسة يؤدي وشدد عمرو علي أن الشعب الف
 مبالغة حماس وتصريحات رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في حدوث أنوأكد . ألصحابهاالحقوق 

 1300انتصار في غزة يعطي مفاهيم خاطئة وقال عمرو مهاجماً حماس أي انتصار علي جثث أكثر من 
  . بقنابل محرمة دولياًى والنساء وآالف الجرحطفالاألشهيد معظمهم من 

 النار إطالقووصف عمرو ما أقدمت عليه حماس بأنه جنون وأكد دعمه الكامل للمبادرة المصرية لوقف 
وأوضح انه .  واحدإسرائيليلتجنب سقوط المزيد من الشهداء والمصابين واعتقال المئات مقابل جندي 

وانما .  حسابات من خالل قراءة الواقع فهي ليست عملية انتحارية عمياءمن المهم أن تكون المقاومة لها
 . أن أكبر سالح لدي الفلسطينيين هو هراوة الشرطيإلىلها وسائلها وفقاً للتطورات والظروف مشيراً 

وقال عمرو كان من الممكن تجنب .  أن حماس ستقبل بالهدنة الطويلة وسيراقب التهريبإلىوأشار 
  . جثث الشهداءىمس ولكن علوهي اليوم تقبل بما رفضته باأل.  لم تفعل حماس ما فعلتهمذابح غزة لو

  13/2/2009الوفد، مصر، 
  

   للحفاظ على الكراسي"المنظمة"تعمد تخدير ت قيادة منظمة التحرير : أبو ستةسلمان .11
ة منظمة  سلمان أبو ستة قياد.هاجم عضو المجلس الوطني الفلسطيني د: جهاد أبو العيس -الكويت 

 وقال أبو ستة في ندوة ."بتعمد تخدير المنظمة للحفاظ على الكراسي"التحرير الفلسطينية متهما إياها 
 التي نظمتها الجالية الفلسطينية ولجنة أنصار القدس بجمعية المعلمين ،"فلسطين أصل الصراع ومستقبله"

 فاقدة للشرعية بسبب تجاوزها السقف ال حياة فيها وهي" إن هياكل المنظمة اليوم ،الكويتية األربعاء
ولفت إلى أن أعضاء في المجلس الوطني رفعوا أكثر من ". القانوني الجتماعاتها ومدد تجديد انتخاباتها

مرة مذكرة لرئيس السلطة محمود عباس تطالبه بعقد اجتماع للجنة التحضيرية بهدف إعادة الروح لهياكل 
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ها إال أن جميع هذه الدعوات أهملت لغايات إبقاء الحال القائم المنظمة وتحديد مواعيد النتخاب مجالس
ودعا أبو ستة إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني يفتح فيه المجال لدخول مختلف  .على حاله

أطياف الصف الفلسطيني ضمن انتخابات حتى يحدد الفلسطينيون بأنفسهم أي قيادة وبرنامج يريدون، 
استمرار المقاومة بكل أشكالها والعمل بكل جهد ممكن لدعم صمود الثابتين على  "مشددا على أهمية

  ".أرضهم داخل فلسطين
 في السيطرة على األرض، مفندا باألرقام والخرائط ما االحتالل واستعرض أبو ستة وسائل وطرق 

 .1948نها عام يزعمه الكيان الصهيوني من استحالة إمكانية عودة الالجئين ألراضيهم التي هجروا م
من مساحة األرض التي هجر منها أصحابها ما تزال خالية كما هي، وهناك إمكانية % 90وأوضح أن 

كبيرة جدا الستيعاب جميع من هجر من أرضه مضافا إليهم اليهود الغاصبين الموجودين حاليا في الدولة 
وأشار إلى أن  .ستيعاب شكالالعبرية دون بزوغ مشاكل لو تم الحديث عن مشكلة قدرة األرض على اال

 مدينة وقرية عربية عن األرض إخفاء لحقيقة أن لفلسطين شعبا يسكنها، منوها إلى أن 675اليهود أزالوا 
االحتالل الصهيوني لفلسطين ال يوجد مثيل له في التاريخ بوصفه استعمارا استيطانيا إحالليا يهدف 

 . ما لم تعرفه سيرة االستعمار على مدار التاريخلتهجير السكان وامتصاص الثروات وسلب األرض وهو
من أهالي فلسطين الذين هجروا ونزحوا بسبب االحتالل لخارجها % 90وكشف عن أن أكثر من 

متواجدون فقط على بعد مائة كلم في البلدان المجاورة، بمعنى أن رجوعهم لن يستغرق أكثر من ساعتين 
  استيعاب ، جدال،وزاد بالقول إن جنوب فلسطين يمكن له. لو أرادوا الرجوع ألرضهم باستخدام حافلة

 دون عناء رادا في معلوماته هذه على من بات يقتنع من 67 و48جميع من هجر من أرضه عامي 
الزعامات العربية من أن رجوع الالجئين قد يحدث مشكلة سكانية حقيقة نظرا ألكذوبة صغر مساحة 

  .فلسطين الجغرافية
 12/2/2009. الجزيرة نت

  
  في غزة للشرطة اً عاماًمدير" أبو عبيدة الجراح" المقالة تنفي تعيين الداخلية .12

 التي تناقلتها وسائل األنباء" سما" نفت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة لوكالة :غزة
مدير عام للشرطة ك" أبو عبيدة الجرح" جمال الجراح المعروف ن المحلية والعربية حول تعيياإلعالم

  . مدير عام الشرطة في قطاع غزةبأعمال الجراح ما زال هو القائم أنالفلسطينية مؤكده 
  13/2/2009 ،وكالة سما

  
  والسلطة تطلب المزيد.. . في الضفة تزيل حاجزين"إسرائيل" .13

بادرات ، م"إسرائيل"ضمن ما تعتبره ذلك واإلسرائيلية، قررت وزارة الدفاع :  كفاح زبون-  رام اهللا
حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إزالة حاجزين عسكريين، في بني نعيم في منطقة 

وقال منسق الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين . الخليل، وفي سلواد إلى الشمال من رام اهللا
هيل التنقل في الضفة الشيخ إنه ال تكفي إزالة حاجز أو حاجزين، ودعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتس

. "إنه يجب أن يشعر عامة الناس في الضفة الغربية بوجود تغيير" العبرية لإلذاعة وأضاف. الغربية
 هذا التغيير ال يمكن أن يقتصر على مائة أو مائتي صاحب منصب كبير في السلطة أنواعتبر الشيخ 

ن الشعب الفلسطيني كله يستحق بطاقات إ"وقال الشيخ  .الفلسطينية سيكونون قادرين على التنقل بسهولة
  .اإلغالق جانب سياسة إلى إسرائيلي حاجز عسكري 500 من أكثر يعاني من وجود ألنهتسهيل الحركة 

  13/2/2009الشرق األوسط، 
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   يوقف رئيس ديوان عباس على معبر الكرامة ويحقق معهاالحتالل .14
رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة .  أمس دأوقفت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء: القدس المحتلة

أثناء عودته عبر معبر الكرامة، قادما من األردن بعد مشاركته في اجتماع لمؤسسة الرئيس الشهيد ياسر 
 في الشرطة "قسم األقليات"عرفات في القاهرة، وقامت بإبالغه بضرورة مراجعة ما يسمى بجهاز 

  .ها في معتقل المسكوبيةاإلسرائيلية، وفتحت تحقيقا معه في مقر
ورفض الحسيني، اإلجابة عن كثير من أسئلة شرطة االحتالل ورفض وضع توقيعه على أي ورقة قدمت 

 أن كل الشعب الفلسطيني بجموعه وقياداته مستهدف  هذا اإلجراء اإلسرائيلي يؤكد تكراراًإن: وقال، له
  .ل غير الشرعيمن قبل سلطات االحتالل، معبرا عن رفضه الشديد لهذا العم

وذكر المحامي جواد بولص أن االتهامات التي وجهتها الشرطة اإلسرائيلية تتمثل في ادعاء بتهديد أطلقه 
الحسيني ضد أفراد الشرطة أثناء قيام قوات الجيش اإلسرائيلي بإخالء عائلة الكرد من منزلها في القدس 

  . المحتلة
  13/2/2008وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
  ريع يلتقي أبو مرزوق في القاهرة لبحث الحوار الوطنيق .15

 علمت "الشرق األوسط"، أن القاهرة مراسلها منصالح جمعة  عن 13/2/2009الشرق األوسط، ذكرت 
أن لقاء رفيع المستوى بين قياديين من حركتي فتح وحماس عقد الليلة الماضية، في القاهرة، لبحث ملف 

لت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة أن أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم وقا المصالحة الفلسطينية،
، "حماس"في حركة فتح، التقى الليلة الماضية مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

، على رأس وفد الحركة المكلف بالتباحث مع المسؤولين "القاهرة"الموجود حالياً في العاصمة المصرية 
  .صريين حول مسألة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيلالم

 أن القياديين الفلسطينيين بحثا في اجتماعهما الذي رعته "الشرق األوسط"وقالت المصادر في اتصال مع 
المخابرات المصرية، ملف المصالحة بين فتح وحماس في إطار حوار وطني ترعاه القاهرة، ومن 

  .  من فبراير الجاري، ويشمل كافة الفصائل الفلسطينية22المقرر أن يبدأ يوم 
علمت ' القدس العربي '،، أن   رام اهللا  من    مراسلها وليد عوض  عن 13/2/2009 القدس العربي،    وأضافت

من مصادر فلسطينية مطلعة بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اوفد احمد قريـع الخمـيس للقـاهرة                 
ويـشارك فـي    .  الـشهر الجـاري    22لحوار الوطني الفلسطيني في     الجراء حوارات تمهيدية النطالق ا    

واوضحت المصادر بأن ارسال قريع للقاهرة الخميس جاء بـالتزامن مـع وجـود              . اللقاءات نبيل شعث  
  .قيادات من حركة حماس في القاهرة تبحث مع المسؤولين المصريين ملف التهدئة مع اسرائيل

ي جمع وفدين قياديين من فتح وحماس ليل الثالثاء في القـاهرة            وحسب المصادر فان اللقاء التمهيدي الذ     
  .احرز بعد التقدم في الحوار بين الحركتين مما دفع عباس الرسال قريع للقاهرة

وأكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية الموجود في القاهرة التي تتهيأ الستضافة الحـوار الـوطني          
اللقاء التمهيدي الذي جمع وفدين قياديين من فتح وحماس ليل          ' ميس ان   الخ' القدس العربي 'الفلسطيني لـ   

 .'الحوار مع حماس بدأ بالفعل.. الثالثاء في القاهرة يعتبر بداية للحوار الشامل
  

   يزور ليبيا ويلتقي القذافيمشعل .16
مـاس   استقبل الزعيم الليبي معمر القذافي أمس رئيس المكتب السياسي لحركة ح           :)ا ف ب  ( - طرابلس

خالد مشعل الذي اطلعه على تطورات الوضع الفلسطيني بعد الهجوم اإلسرائيلي على غزة، بحسب وكالة               
اطلع الزعيم الليبي على تطورات الوضع الفلسطيني بعد        "وذكرت الوكالة الليبية ان مشعل       .االنباء الليبية 

زيمة العدوان الصهيوني على غزة     ه"ونقلت عن مشعل تأكيده خالل لقائه القذافي ان          ".العدوان الصهيوني 
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ـ   ".تحققت بفعل خيار المقاومة    دعم ليبيا السياسي وفضحها للحصار والعدوان الصهيوني       "واشاد مشعل ب
  ".المساعدات التي قدمها الشعب الليبي الشقائه في قطاع غزة"، مثمنا "في كل المحافل

  13/2/2009الغد، األردن، 
  

   اإلسرائلية تلعب دوراً هاماً في انجاح الحوار الوطني تداعيات االنتخابات: الديمقراطية .17
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير  : هدى سالمة-  دمشق - وكاالت - القاهرة 

فلسطين صالح زيدان أن ملف التهدئة سيتم إنجازه خالل بضعة أيام على قاعدة وقف الخروقات 
: وعلى صعيد الحوار الوطني الداخلي قال زيدان ".قطاع غزة اإلسرائيلية وفتح المعابر المحيطة ب

تداعيات الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة وفوز المعسكر اليميني المتطرف في االنتخابات 
قد تلعب دوراً هاماً في إنجاح الحوار الوطني المزمع عقده في القاهرة على خالف ما جرى ، اإلسرائيلية

 .الة االنقسام الداخليبالسابق إلنهاء ح
  13/2/2009الشرق، قطر، 

  
   الجاري22على الفصائل تمهيداً للحوار فـي ) ورقة مبادئ( توزع مصر .18

 وزعت مـصر علـى عـدد مـن الفـصائل            : وكاالت – كامل ابراهيم    - سمر خالد      - القاهرة   -غزة  
ء الفصائل في الثاني والعـشرين      أساسية للحوار الذي سيبدأ في القاهرة مع أمنا       '' ورقة مبادئ ''الفلسطينية  

  .من شباط الجاري
وتتضمن هذه المبادئ تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة وال تسمح بعودة الحـصار، إلـى          
جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون االنتخاب الفلسطيني، وإعادة هيكلة األجهـزة              

  .يةاألمنية على أسس مهنية ووطن
على نسخة منها، كذلك عن تفعيل منظمـة        '' الرأي''وتتحدث المبادئ التي جاءت في الورقة التي حصلت         

  ).2006أيار (ووثيقة الوفاق الوطني ) 2005آذار (التحرير وفقاً التفاق القاهرة 
ة إلـى   وتدعو الورقة إلى تشكيل لجان الحكومة واالنتخابات واألمن ومنظمة التحرير والمصالحة الداخلي           

  .جانب لجنة التوجيه العليا التي تشكل مرجعية عمل اللجان، من مصر والجامعة العربية
وجاء في الورقة كذلك دعوة لعقد اجتماع للجان في القاهرة لبحث التفعيالت الالزمة وتحديد أسس الحـل                 

 بين مصر وجامعة الـدول      وبلورة آليات استناداً لمبدأ التوافق، على أن تبدأ عملية التنفيذ الفعلي بالتنسيق           
  .العربية التي ستتولى عملية اإلشراف والمتابعة ومساعدة األطراف على التنفيذ

إن المجتمعين وهم يدركون طبيعة التغيرات اإلقليمية والدولية والمخاطر المحدقة          '': وتختتم الورقة بالقول  
ة تسمو وتعلو فوق المصالح الحزبيـة       بالوضع الفلسطيني الحالي وإيمانهم بأن المصلحة الوطنية الفلسطيني       

والتنظيمية واتفاقهم على تجريم االقتتال والعنف الداخلي، وأن الحوار هو الوسيلة الوحيـدة إلنهـاء أي                
خالفات، ليحدوهم األمل في التعاون الصادق والمثمر من الجميع من أجل إنجاح هذا االتفاق التـاريخي،                

تطلب استثمار مناخ التهدئة وتضافر كل الجهـود إلعـادة وحـدة            وهم على قناعة بأن المرحلة القادمة ت      
  .''الشعب والوطن

  : ومن أجل هذه المبادئ والقواسم المشتركة موضع التنفيذ تم االتفاق على تشكيل اللجان التالية
  .لجنة الحكومة) 1(
  .لجنة االنتخابات) 2 (
  .لجنة األمن) 3(
  .لجنة منظمة التحرير) 4(
  .ات الداخليةلجنة المصالح) 5(
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  .والتي تشكل مرجعية لعمل اللجان من مصر والجامعة العربية'' التوجيه العليا''لجنة ) 6(
واستثماراً لقوة الدفع التي نجمت عن هذا الحوار، فقد تقرر أن تعقد اللجان أعمالها في القـاهرة لبحـث                   

 التوافق، على أن تبدأ عملية التنفيـذ        التفصيالت الالزمة، وتحديد أسس الحل، وبلورة آلياته، استناداً لمبدأ        
الفعلي بالتنسيق بين مصر وجامعة الدول العربية التي ستتولى عملية اإلشـراف والمتابعـة ومـساعدة                

  .األطراف على التنفيذ
  13/2/2009الرأي، األردن 

  
   اإلعمارسعى لتهدئة مشرفة تقضى بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإعادة ن: رضوان .19

إنها جادة في البحـث عـن تهدئـة         " حماس"قال إسماعيل رضوان الـمتحدث باسم حركة        :خليل الشيخ 
مشرفة مع إسرائيل، تقضي بفتح الـمعابر وإنهاء الحصار ووقف جميع أشكال العدوان على الـمواطنين              

وأضاف خالل مؤتمر صحافي نظمته الحركة في إطار اإلعالن عـن حملـة البنـاء                .وتعيد إعمار غزة  
ي منطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا، أمس، أن الحركة ال يمكن أن تتنازل عن شروطها، ولن                 والتعمير ف 

تمنح تهدئة مجانية إلسرائيل، من منطلق الحرص على الـمصالح العليا للشعب الفلسطيني والتخفيف من              
  .معاناته

الداخلي، وشـكلت   وقال إن حركة حماس بدأت ومنذ اللحظة األولى للعدوان اإلسرائيلي في تنظيم الصف              
األجهزة واللجان لحماية األمن واالستقرار، وتنظيم حمالت اإلغاثة واإلسعاف، فـي الــمناطق التـي               

وأضـاف إن دائـرة العمـل        .تتعرض لالجتياح، وتقديم ما يمكن من الـمساعدات، وانقاذ للـمصابين        
ـ             ن الـشوارع والطرقـات     الجماهيري التابعة للحركة بدأت في حمالت إزالة األنقاض وفتح ما أمكن م

  .وترميم الـمنازل، وفق اإلمكانات الـمتاحة، مؤكداً أن الحركة لن تتخلى عن الـمتضررين
 13/2/2009. األيام، فلسطين

  
  على حكومة ضيقة ويرفض التناوب مع ليفني" كديما"اهو يفضل ائتالفاً مع تنين .20

اهو نيأن زعيم الحزب بنيامين نت" كودلي"أكدت أوساط رفيعة المستوى في حزب :  أسعد تلحمي-الناصرة 
على حكومة يمينية ضيقة إلدراكه أن مشاركة " كديما"ما زال يفضل تشكيل حكومة بمشاركة حزب 

تضفي االعتدال على حكومته وتحسن صورته أمام العالم، في ظل تقارير عن قلق واشنطن " كديما"
  .وجهات دولية أخرى من تشكيل حكومة متطرفة

، "نشوة االنتصار"تسيبي ليفني صحت، بعد يوم من " كديما"أفادت تقارير صحافية أن زعيمة في المقابل 
من حلم تشكيل حكومة برئاستها، وأضحت تقر بأن فرصها لذلك شبه معدومة في ظل وجود تكتل يميني 

  . نائباً يبدو أنه سيدعم نتانياهو بكل قوة65من 
حقيبتي الخارجية " كديما"ساط نتانياهو قولها إنه مستعد لمنح إلى ذلك، نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أو

وأضافت ان نتانياهو ال يلغي احتمال . والدفاع في حكومته لليفني والرجل الثاني في حزبها شاؤول موفاز
  .المسؤول األعلى عن هذه الوزارة) نتانياهو(منح ليبرمان حقيبة المال، على أن يكون هو 

ياهو فكرة التناوب مع ليفني على رئاسة الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، مثلما يقترح في المقابل، يرفض نتان
وسنتوجه "إن الحزب حصل على تفويض من الشعب " ليكود"ونقل عنه قوله في اجتماع لكتلة . البعض

  ".ولن يكون تناوباً في رئاسة الحكومة... إلى شركائنا الطبيعيين، وبعد ذلك سنعمل على توسيع الحكومة
  13/2/2009الحياة، 
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  "إسرائيل"نتنياهو صاحب الحظ األوفر لتشكيل حكومة في  .21
، تسيبي ليفني، لم تستسلم وما زالت "كاديما"على الرغم من أن رئيسة حزب  :نظير مجلي: تل أبيب

، إال أن ) نائبا28(تحاول التمسك بحقها في تشكيل حكومة، كونها حصلت على أكبر عدد من النواب 
سيين اإلسرائيليين يزدادون قناعة بأن رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، هو الذي سيحظى بمهمة السيا

، "اسرائيل بيتنا"وقد ازدادت هذه القناعة رسوخا، أمس، بعد أن كشف رئيس حزب . تشكيل الحكومة
وع أفيغدور ليبرمان انه حسم أمره وقرر لمن سيوصي على رئيس الدولة، شمعون بيريس، في االسب

  .المقبل
فقد اعتبر المراقبون هذا التصريح تأكيدا ان ليبرمان سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو، حيث ان اعالنه 

المعروف ان القانون االسرائيلي . وبدا أن األمور منتهية. جاء بعد جلستين له مع كل من ليفني ونتنياهو
ة الرسمية، بعد ثمانية أيام من االنتخابات، يبدأ ينص على انه بعد نشر نتائج االنتخابات النهائية في الجريد

وفي ضوء هذه المشاورات يلقي مهمة تشكيل الحكومة على . رئيس الدولة مشاوراته مع الكتل البرلمانية
واذا انحاز ليبرمان الى نتنياهو فذلك يعني ان الغالبية البرلمانية . النائب الذي يقبل ويقدر على المهمة

  .قي مهمة تشكيل الحكومة على زعيم الليكودستوصي بيريس بان يل
 نائبا على األقل حسموا أمرهم بالتوصية على نتنياهو، هم نواب الليكود نفسه، 50ويبدو حتى اآلن ان 

 5لليهود المتدينين الغربيين، " يهدوت هتوراة" نائبا، و11لليهود الشرقيين المتدينين، " شاس" وحزبا 27
بينما الحزب الوحيد المضمون لصالح ليفني .  نواب3واب، والبيت اليهودي،  ن4نواب، واالتحاد القومي، 

. فقد قرر حزب العمل البقاء في المعارضة، وهناك نقاش داخله حول هذه التوصية. هو حزبها وحده
البعض يقول ان من واجب الحزب أن يوصي بتكليف ليفني، واألكثرية تقول إن ليفني هي المسؤولة عن 

وحزب ميرتس قرر أن ال يوصي بها، . مل في االنتخابات ولذلك ال تستحق التوصية بهاتحطم حزب الع
، التي )48فلسطينيي (واألحزاب العربية الوطنية . ألنها حاولت تشكيل تحالف مع ليبرمان العنصري

.  نائبا، قررت أن ال توصي بتكليف ليفني ألنها كان شريكة في الحرب العدوانية على غزة11تؤلف 
.  جهته يحاول نتنياهو ضمان حزب ليبرمان معه، ليحطم بذلك أي أمل لدى ليفني بتشكيل الحكومةومن

واعتبر هذا المنصب كبيرا وخشبة قفز مناسبة . فعرض عليه وزارة المالية ومنصب نائب رئيس الحكومة
راره حول ومن هنا جاء تصريحه بأنه اتخذ ق. لطموحاته في الوصول الى رئاسة الحكومة في المستقبل

  .هوية رئيس الحكومة المقبل
  13/2/2009الشرق األوسط، 

  
  ليبرمان يختار مرشحه وال يفصح عن هويته .22

أفيغدور ليبرمان، الذي سيقرر هوية رئيس " إسرائيل بيتنا" قال رئيس حزب : أسعد تلحمي- الناصرة 
كنه رفض أن يفصح عنه، الحكومة المقبلة، إنه حسم أمره في مسألة اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، ل

مضيفاً أنه سيبلغ به الرئيس شمعون بيريز المفترض أن يبدأ بعد أسبوع مشاوراته مع األحزاب المختلفة 
  .أو ليفني تشكيل الحكومةنتنياهوتمهيداً لتكليف 

 مهمة تشكيلها بلنتنياهووال يبدو أن ليبرمان الذي ال يخفي ميله الى حكومة يمينية متشددة، سيسهل على 
ويشترط ليبرمان أن تتضمن الخطوط . يمارس عليه ضغوطاً ليستجيب ألكبر عدد ممكن من مطالبه

العريضة للحكومة الجديدة مطالبه الرئيسة، وفي مقدمها تغيير طريقة االنتخابات، وتشريع قانون يشترط 
الزواج "ق قانون في قطاع غزة، وتطبي" حماس"المواطنة بالوالء للدولة العبرية ولرموزها، وإسقاط حكم 

ويهدد بأن عدم االستجابة لهذه المطالب سيحول دون أن يوصي أمام الرئيس اإلسرائيلي بتكليف ". المدني
نتانياهو، وفي هذه الحال سيفقد األخير فرصة تشكيل جسم مانع يحول دون تمكن ليفني من تشكيل 

  .الحكومة
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" يهدوت هتوراة"و " شاس"دى حركتي مرفوض تماماً ل" الزواج المدني"لكن الشرط المتعلق بـ 
، "االتحاد القومي"المتزمتتين اللتين شرعتا أمس في تنسيق المواقف بينهما ومع الحزب الديني الصهيوني 

في كل ما يتعلق بالعالقة بين الدين " الوضع القائم"لمنع رئيس الحكومة المقبل من إحداث أي تغيير على 
  . والدولة

  13/2/2009الحياة، 
  

   كاديما رسميا والسباق يحتدم على رئاسة الحكومةفوز .23
احتفط حزب كاديما برئاسة تسيبي ليفني بتقدمه بمقعد واحد على حزب ليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو                
وفق النتائج النهائية لالنتخابات العامة اإلسرائيلية التي أعلنت اليوم، فيما يحتدم التنـافس بـين زعيمـي                 

  .كيل الحكومة المقبلةالحزبين للظفر بتش
 28حـصل علـى     ) يمين الوسط (وقالت لجنة االنتخابات اإلسرائيلية في مؤتمر صحفي إن حزب كاديما           

  . مقعدا120 مقعدا في الكنيست المكون من 27على ) يمين(مقعدا، فيما حصل ليكود 
غدور ليبرمان علـى     ووفق النتائج النهائية حصل حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه القومي المتطرف أفي           

، بينما تراجع العمل بزعامة إيهود باراك إلى المركز الرابع ألول مرة في تاريخ إسرائيل بحـصوله                 15
  . مقعدا11 مقعدا، وحركة شاس على 13على 

وقد دخل ليفني ونتنياهو سلسلة من المشاورات مع األحزاب األخرى بهدف إقناعهـا باالنـضمام إلـى                 
  .يله كل منهماائتالف حكومي يحاول تشك

وفي هذا اإلطار قال وزير األمن الداخلي مئير شتريت إن كاديما لن يشارك في حكومة يمينية متطرفـة                  
وذكر شتريت إلذاعة الجيش أن ليفني التي التقـت اليـوم رئـيس              .برئاسة زعيم ليكود بنيامين نتنياهو    

وأضاف أن حزب كاديمـا      .ستهاالوزراء المنصرف إيهود أولمرت تبذل ما بوسعها لتشكيل حكومة برئا         
وكانت ليفني التقت    .ليس خائفا من الجلوس في صفوف المعارضة إن لم يتمكن من تشكيل تلك الحكومة             

  .كال من زعيمي حركة شاس وحزب إسرائيل بيتنا، بينما أجرى نتنياهو مباحثات مماثلة معهما
معون بيريز الذي سـيقرر مـا إذا كـان           ونتيجة لهذا االنقسام باتت أنظار إسرائيل تتجه نحو الرئيس ش         
  . يوما لتشكيل حكومة42سيستدعي ليفني أو نتنياهو اللذين سيكون أمام أي منهما حينئذ 

 12/2/2009. الجزيرة نت
  

  اتصاالت سرية بهدف تشكيل حكومة وحدة يرأسها نتنياهو وتخلو من ليبرمان": معاريف" .24
ي عددها الصادر اليوم الجمعة أن اتـصاالت سـرية          ذكرت صحيفة معاريف العبرية ف     - القدس المحتلة 

ولكن بدون أفيغدور ليبرمـان زعـيم       نتنياهوتجرى بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها بن يامين          
  . اليميني المتطرف"يسرائيل بيتنا"حزب 

ك مـن   وتسيبي لفني وإيهود بارا   نتنياهووأشارت الصحيفة إلى ان هناك تحركا سريا للتوسط بين بنيامين           
وليفني القامة جسم مـانع يحـول       نتنياهووراء الكواليس  بالتوازي مع الجهود العلنية التي يبذلها كل من            

  .دون تشكيل حكومة برئاسة الطرف الخصم حسب الصحيفة
لفترة محددة  نتنياهو وبحسب معاريف فإن التحرك السري يهدف الى تشكيل حكومة وحدة واسعة برئاسة             

تغييـر النظـام    "ديما وحزب العمل، تضع نصب عينيها مهمة تغيير طريقة الحكـم            باشتراك الليكود وكا  
مشيرة إلى أن الحل الوسط الضروري النجاز هذا التحرك هو اعتراف ليفني بعجزهـا عـن      .."االنتخابي

من جهـة   نتنيـاهو تشكيل حكومة برئاستها من جهة وتليين الخطوط العريضة للحكومة الجديدة من قبـل              
 حزب كاديما ضمن هذا التحرك حقيبتي الدفاع والخارجية والتساوي مع الليكـود فـي    وسيحصل. أخرى

  . عدد الوزراء األعضاء في المجلس الوزاري



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1344:         العدد       13/2/2009الجمعة  :التاريخ

 وبحسب الصحيفة أيضا فان ااالطراف المعنية بهذا التحرك السري اتفقت على ان يتم نفي ما ينشر علنيا                 
تحرك لم تتضح بعد غير ان هناك في قيادات هذه          مضيفة أن احتماالت او فرص نجاح هذا ال       ..بهذا الشأن 

األحزاب الثالثة عددا ال بأس به من المؤيدين لفكرة تشكيل حكومة تستند الى هذه االحزاب المركزية مما                 
  .سيؤدي إلى تحييد قوة ليبرمان وقوة المتشددين دينيا

يهود باراك ليستوضح   وتضيف الصحيفة ان وزيرا كبيرا في كاديما تحدث أمس مع رئيس حزب العمل إ             
. ايضانتنياهومشيرا الى انه يتكلم نيابة عن       .. منه عما إذا كان سيوافق على االشتراك في حكومة موسعة         

وقد ايد الوزير في حـديث      . كما بحث الوزير المذكور هذا الموضوع مع جهات اخرى في حزب العمل           
ه لم يتم في هذه المرحلة تنـسيق هـذا           ان " معاريف "وتقول . مع معاريف تفاصيل المعلومات بهذا الشأن     

  . التحرك السري مع رئيسة كاديما بالذات تسيبي لفني
  13/2/2009 ،وكالة سما 

  
  "الليكود" و"كاديما"ليفني تدرك بأن وضعها كئيب، بسبب فارق المقعد الواحد بين  "هآرتس" .25

 وضعها كئيب، بسبب فارق ان تسيبي ليفني تدرك تماما بأن' هآرتس'ذكرت : الناصرة ـ زهير اندراوس 
، الذي من المحتمل ان يتم اختزاله اليوم ليتساوى عدد المقاعـد بـين              'والليكود' كاديما'المقعد الواحد بين    

 مقعدا، فبالرغم من    65الحزبين، وبسبب وجود كتلة يمين موحدة يسعى نتنياهو لتشكيلها وهي عبارة عن             
ن تسيبي ليفني تسعى وبكل جهدها، كما قال المحلل للشؤون          كل هذه المتغيرات في نتائج االنتخابات اال ا       

  .الحزبية يوسي فارطر، ان تواصل التحدي لتشكيل حكومة يسار
علـى غالبيـة    ' كاديمـا 'لقد منحني الجمهور الثقة، في الوقت الذي حصل فيه حـزب            : واشارت ليفني 

نني اسـتطيع مـنح ليبرمـان       االصوات، صحيح بان الكتلة المركزية في الحكومة ليست لصالحي، اال ا          
التحالف الثنائي، والتغيير في سياسة السلطة االمر الذي لن يستطيع نتنياهو ورفاقه القيام به، علـى حـد                  

  .تعبيرها
الى ان ليفني تدرك ان محاوالتها لتشكيل حكومة هـي محـاوالت ذات             ' هآرتس'من جانب اخر اشارت     

بتوصية رئيس الدولة ان تكون ليفني رئيسة الوزراء فـي         احتمال ضئيل في النجاح، حتى لو قام ليبرمان         
حال كان هناك تعادل في المقاعد، ذلك انه في حالة قيامه بالتوصية، فان ليفني ستخسر اصوات حزبـي                  

  .العمل وميرتس، وستفشل بتشكيل حكومة كما فشلت قبل نصف عام
  13/2/2009القدس العربي، 

  
  لإلطاحة بباراك بسبب فشله االنتخابيأصوات في حزب العمل اإلسرائيلي تدعو  .26

ارتفعت أصوات عديدة في حزب العمل اإلسرائيلي، في اليومين األخيرين،  "الشرق األوسط: "تل أبيب
في أعقاب الفشل الكبير في المعركة االنتخابية، تدعو رئيسه وزير الدفاع، إيهود باراك، لالستقالة من 

التحدي وتعيد للحزب المكانة التي فقدها كحزب رائد في منصبه وإتاحة الفرصة لقوى جديدة تواجه 
وجاءت هذه الدعوى في أعقاب تراجع هذا الحزب عن مكانته كحزب ثان، ثم كحزب ثالث  .إسرائيل

فقد خسر هذا ". اسرائيل بيتنا"و" كاديما"و" الليكود"وقبوعه في المرتبة الرابعة في سلم األحزاب بعد 
 مقعدا وفقد حوالي 13 الى 19ة، الثالثاء الماضية، ثلث قوته وهبط من الحزب في االنتخابات األخير

وتدل النتائج النهائية لالنتخابات على انه فقد كل معاقله تقريبا، بما في ذلك .  ألف صوت من مؤيديه200
، كما قال "التعاونيات التي أقامها حزب العمل بالكد والعرق عبر سنين طويلة"حركة الكيبوتسات، وهي 

وحصل في البلدات العربية على عدد هزيل من األصوات يقل حتى عن عدد أعضاء . حد قادة الحزبأ
  .الحزب نفسه من العرب

  13/2/2009الشرق األوسط، 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1344:         العدد       13/2/2009الجمعة  :التاريخ

  
  االنتخابات أثبتت أن الناخب الدرزي ال يثق بالمؤسسة اإلسرائيلية: نفاع .27

،  وهو شخـصية     "الغد"ي حديث لـ    يقول عضو الكنيست سعيد نفاع، عن التجمع الوطني الديمقراطي، ف         
وطنية من العرب الدروز، وأبناؤه من رافضي الخدمة العسكرية، وتم الزج بهم في السجون العـسكرية،                

، هو مؤشر لعدم ثقة الناخـب العربـي الـدرزي           %50إن انخفاض نسبة التصويت، إلى حتى ما دون         
ل إن هذه بداية لمرحلة انتقالية بين العـرب         بالمؤسسة اإلسرائيلية وعلى رأسها الكنيست، وباإلمكان القو      

  .الدروز، خاصة وأن القوى الوطنية ترسخ وتوسع انتشارها في هذه البلدات من عام إلى آخر
إال أن وصول ثالثة أعضاء كنيست آخرين من العرب الدروز إلى الكنيست ضمن األحـزاب اليمينيـة                 

  .صة وأنهم من الجناح المتشدد في هذه األحزاب، خا48المتشددة، يثير امتعاضا شديدا بين فلسطينيي 
عاد إلى الكنيست نائبا فيه هو أيوب القرا، الذي يتفاخر بأنه صهيوني، وأنه مناصـر               " الليكود"ففي حزب   

  لعصابات المستوطنين، 
هناك عضو الكنيست مجلي وهبة، ويتباهى بمواقفه اليمينية المتشددة، ويشن          " كاديما"كذلك فإن في حزب     

  .ا بائسا ودائما على الكتل الوطنية الثالث الناشطة في الكنيستهجوم
اليمينـي  " يـسرائيل بيتينـو   "أما النائب الثالث، فهو عمار حمد، الذي دخل إلى الكنيست نائبا عن حزب              

العنصري بزعامة اإلرهابي أفيغدور ليبرمان، الذي اقتصر خطابه في الحملة االنتخابيـة علـى العـداء                
ت لطردهم من وطنهم، ولم يجد حمد أي حرج في مساعيه لتجنيد أصوات وتأييد لزعيمه               للعرب، والدعوا 

  .ليبرمان
  13/2/2009الغد، األردن، 

  
  مؤسسة األقصى تحذر من مضاعفات الحفريات اإلسرائيلية في األقصى  .28

، مـن مـضاعفات     48حذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في فلسطين المحتلة عام           :القدس المحتلة 
حفريات اإلسرائيلية تحت محيط المسجد األقصى خاصة بعد االنهيار الذي وقع فـي مدرسـة البنـات                 ال

 موضـحة فـي     .التابعة لألونروا يوم مطلع شباط الجاري، على بعد أمتار من جنوبي المسجد األقـصى             
ـ            أ"  تقرير لها  ة، بـسبب   نها تخشى وقوع انهيارات في المسجد األقصى، أو في المباني المقدسية التاريخي

خطورة ما يحدث في باطن األرض، مضيفة أنها عبر رصدها ووسائل رقابتها تعرف جزءاً من حقيقة ما                 
يجري من حفريات، لكن االنهيار في مدرسة البنات في سلوان كان سبباً لمزيد من الرصـد والمراقبـة                  

  ".  القريبة
  13/2/2009صحيفة فلسطين،   

  
  تعامل مع مرضى غزة كأسرى بال مصر تتهملجنة أهلية فلسطينية  .29

اتهمت لجنة أهلية فلسطينية تعنى بشؤون المرضى والجرحى أمس السلطات المـصرية            :  د ب أ   -غزة  
بالتعامل مع المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة والذين خرجوا للعالج عبر معبر رفح كأسـرى وأنهـا                 

  .دول أخرى، كما تمنع نقلهم ل والتحقيق معهمتخضعهم تحت اإلقامة الجبرية
  13/2/2009الدستور، 

  
   إلى قطاع غزةومساعدات اإلغاثة اإلنسانيةبإدخال السلع ح اسميواصل الاالحتالل  .30

 واصل االحتالل لليوم الثاني على التوالي أمس إدخال الـسلع ومـساعدات اإلغاثـة               : غزة – حامد جاد 
إدخال كمية من السوالر الصناعي،     اإلنسانية والشاحنات المحملة باألعالف والحبوب والقمح، إضافة إلى         

وأعلن مسؤول لجنة تنسيق دخول البـضائع        .فيما واصل منع دخول غاز الطهي، منذ األسبوع الماضي        



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1344:         العدد       13/2/2009الجمعة  :التاريخ

في وزارة االقتصاد الفلسطينية رائد فتوح أن عدد الشاحنات، التي سمح امس بإدخالها عبر معابر قطـاع                 
 .لسوالر الصناعي الالزم لتشغيل محطـة كهربـاء        شاحنة إضافة الى كمية من ا      200غزة التجارية بلغ    

 120وأوضح أن معدل الشاحنات التي سمح االحتالل بدخولها يومياً خالل األسابيع الماضية بلـغ نحـو                 
من هذه الشاحنات محملة بالمواد والمـساعدات       % 80شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث كانت نسبة          

من جهته حذر رئـيس جمعيـة شـركات          .منتجات للقطاع الخاص  اإلغاثية، والنسبة المتبقية عبارة عن      
 االمتناع عـن تزويـد      ،الوقود محمود الشوا من خطورة مواصلة شركة دور اإلسرائيلية الموردة للوقود          

أن تسويق الغاز مـن دون      ، بذريعة   القطاع بغاز الطهي وذلك منذ يوم األربعاء من األسبوع قبل الماضي          
  .جد بالنسبة لها من ناحية تجارية وربحيةسائر مشتقات الوقود غير م

  13/2/2009الغد، األردن، 
  

    عبر االنفاقمصر تصادر مئات األطنان من السلع كانت في طريقها إلى غزة .31
صادرت السلطات المصرية فجر أمس مئات األطنان من السلع         :  وكاالت – شادي محمد    - مصر   -رفح  

اخل مزرعة للخضر والفاكهة على الحـدود بـين رفـح           والبضائع المصرية والمستوردة كانت مخبأة د     
  .المصرية ورفح الفلسطينية وفي طريقها للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق

  13/2/2009العرب، قطر، 
  

  دون إصاباتالطائرات اإلسرائيلية تقصف مقرا أمنيا في خانيونس  .32
رطة مدينة خان يونس وسـط       قصفت أمس طائرة حربية إسرائيلية مقر ش       : وكاالت – سمر خالد    -غزة  

مجمع األجهزة األمنية للمرة الثانية خالل أسبوع، فيما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها وفتحـت نيرانهـا           
الرشاشة تجاه أراضي المواطنين على طول ساحل المدينة، إال أنه لم تقع إصابات في صفوف المواطنين                

  . أو عناصر الشرطة الفلسطينية
  13/2/2009الرأي، األردن 

  
  التوغالت اإلسرائيلية في الضفة تتواصل بوتيرة مرتفعة مصحوبة باعتقاالت: تقرير .33

قوات االحتالل واصلت عمليات أن  ،التقرير األسبوعي للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ذكر :رام اهللا
ت اختطاف التوغل اليومية بوتيرتها المرتفعة، في أرجاء الضفة الغربية، مع ما يصاحبها من عمليا

/ خالل األسبوع الممتد من الخامس وحتى الحادي عشر من شباطحيث قامت . للمواطنين الفلسطينيين
  . اثنتين وثالثين عملية توغل على األقلبتنفيذالجاري،  فبراير

  13/2/2009 قدس برس
  

  زيادة شعبية حماس والمقاومة بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة : استطالع .34
 – 29/1/2009ع حديث للرأي أجراه مركز أبحاث المستقبل في الفتـرة مـا بـين               أظهر استطال  :غزة

من المستطلعة آراؤهم أيدوا حركة حماس بعد الحـرب،         % 38.7 ونشرت نتائجه أمس، أن      ،2/2/2009
وجاءت حركة   .بخمس نقاط آلخر استطالع أجراه المركز قبيل الحرب       لشعبية الحركة    يمثل ارتفاعاً    مما

 ،%3.5ثم المبادرة الوطنية    ،  %4 ثم حركة الجهاد بنسبة      ،%25.2بة التالية بحصولها على     فتح في المرت  
 ، فيما قال  أنه كان جيد جداً   % 48.8وعن أداء المقاومة خالل العدوان فقد أجاب         %.3.4والجبهة الشعبية   

 ثقة ىل يؤشر ع و ما وه. فقط أنه ضعيف  % 12.9 بينما رأى    ،أنه عادي % 16.8رأى  ، و جيدأنه  % 20.7
ن الحرب  إ قالوا% 55.5أوضح االستطالع أن     إلى ذلك    .الشارع في قطاع غزة في المقاومة وإنجازاتها      
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أن الحرب أضـعفت  % 42.5رأى وفي المقابل   . أنها لم تؤثر  % 26.2 فيما رأى    ،عززت من قوة حماس   
 اهللا وحركة فتح أثناء     داء الحكومة في غزة ورام     أما بالنسبة أل   .أنها لم تؤثر  % 40.3 فيما قال    ،حركة فتح 
 بينما رأى حـوالي     ،أن أداء السلطة والرئاسة في رام اهللا كان ضعيفاً        عن  % 50 أعرب حوالي    ،الحرب
منهم أن أداء الحكومة الفلـسطينية      % 54.4 رأى حوالي    في حين  ،أنها كانت جيدة جداً أو جيدة     % 28.8

أن أداء  % 46.2 نفس اإلطار اعتبـر       وفي .عكس ذلك % 20.9 فيما رأى    ،في غزة كان جيد جداً أو جيد      
وفيما يخـص إدارة اإلعمـار       .فقط أنه كان جيد جداً أو جيد      % 27.7فيما رأى   ،  حركة فتح كان ضعيفاً   

% 26.2 بينما قـال  ،أن تسند إلى مؤسسات وهيئات دولية     % 38.2 رأى   ،والتصرف في أموال التبرعات   
وفيمـا يخـص     .حكومة وحدة وطنية  إلى   تسند   أن% 23.4  فيما رأى  أن تسند للحكومة المقالة في غزة،     

أن العدوان جاء بتوافق إسرائيلي     % 73.9 فقد رأى    ،العدوان على غزة والظروف المحيطة به وتداعياته      
 أعـرب مـا نـسبته       ،وحول تحديد الطرف المنتصر في غزة      %.25  االفتراض  فيما رفض ذلك   ،عربي
 في حـين  .  هي المنتصرة  "إسرائيل"أن  % 12.3 بينما رأى    ،أن فصائل المقاومة هي المنتصرة    % 55.3
 "إسـرائيل "مـع   وحول تداعيات الحرب على مسار التـسوية         .أنه ال منتصر في الحرب    % 26.5أجاب  
  .ذلكأنها ستعجل في % 35 بينما رأى حوالي ،أنها لن تعجل التسوية% 64.2اعتبر 

  13/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ة اإلعالم بالضفة وغزةهيئة حقوقية فلسطينية ترصد انتهاك حري .35
فـي تقريـر    ) ديوان المظالم (أكدت المستقلة لحقوق اإلنسان     : عوض الرجوب وعاطف دغلس    -رام اهللا   

 أن العام الماضي شهد انتهاكات غير مسبوقة لحرية العمل اإلعالمي بكل من الضفة الغربية وقطاع                ،لها
ـ          .غزة ي تعرضـت لهـا الحريـات اإلعالميـة         وأشار التقرير إلى أن أنماط االنتهاكات الخطيـرة الت

سياسة ممنهجة يؤسس لها تتجاوز حدود القوانين النافذة في أراضي الـسلطة            "تؤكد  والتي  واإلعالميون،  
الفلسطينية وتنفذ بإصرار من المستويات األمنية في كل من األجهزة األمنية في الضفة الغربية ومن قبـل      

منع الصحفيين مـن التغطيـة اإلعالميـة        ،  من بين االنتهاكات   مبيناً أن ". الحكومة المقالة في قطاع غزة    
واالعتداء عليهم، واعتقال بعضهم وتقديمهم للمحاكم العسكرية، واقتحام مؤسـسات إعالميـة وإغـالق              

 صـحفيا العـام     45اعتقـال    كما أشار التقرير إلـى       .بعضها، وكذلك منع صحف فلسطينية من التوزيع      
  .قطاع بال13 منهم بالضفة و32الماضي 

  12/2/2009الجزيرة نت، 
  

   قطاع غزة من المرضىقافلة شهداء حصارشاب فلسطيني ينضم إلى  .36
 اً فلـسطينياً  أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في الحكومة المقالة بأن شاب        :  وكاالت – سمر خالد    -غزة  

 شهيداً،  274إلى    الذي ارتفع عدادها   من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة انضم إلى قافلة شهداء الحصار          
 نتيجة منعه من السفر لتلقي العالج في الخارج بالرغم من امتالكه كافة األوراق الثبوتية وتحويلـة                 وذلك
أكدت الوزارة بأن العدد مرشح لالرتفاع في ظل تواجد العشرات مـن المرضـى فـي              في حين   . العالج

  .غرف العناية الفائقة بمستشفيات القطاع
  13/2/2009الرأي، األردن 
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  قافلة مساعدات جديدة إلى غزة:الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية .37

قافلة مساعدات إنسانية إلى قطـاع      ) الخميس( عبرت جسر الملك حسين امس       :بترا –جسر الملك حسين    
غزة سيرتها الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية، ضمن قوافل المساعدات التي كان جاللة الملـك عبـداهللا                

  . أمر بإرسالها إلى القطاع للتخفيف من معاناة أهله جراء العدوان اإلسرائيليالثاني
 طنا من مواد اإلغاثة المتنوعة من مواد تموينية مختلفة وبطانيات تم            268 شاحنة تحمل    24وتضم القافلة   

  .عها هناكالتي ستقوم بتوزي) االونروا(تحديدها باالتفاق مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
وساهم في تجهيز القافلة الهيئة وفعاليات شعبية أردنية حيث وصل عدد القوافل التي تم تـسييرها لغايـة                  

  . قافلة276االن 
13/2/2009الرأي، األردن   

  
 ةينضم الى قائمة الممنوعين من خطباء الحركة االسالميالعبادي : األردن .38

إيقافـه عـن    "سابق نضال العبادي قرارا يقـضي بــ         أبلغت وزارة االوقاف النائب ال    :  السبيل –عمان  
حملة حكومية تستهدف تغييب    " لينضم الى قائمة الممنوعين من خطباء الحركة االسالمية، ضمن           "الخطابة

الخطوة الحكومية تناقض ارادة المـواطنين      "، حسب العبادي مؤكدا ان      "الشأن العام عن الخطابة المسجدية    
لم يتجـاوز   "واكد العبادي انه    . "ك غير ديموقراطي يضيق بالرأي اآلخر     ومصلحة البلد، وتؤشر إلى سلو    

قانون الوعظ واالرشاد، ولم يذكر اسماء اشخاص وال دول، واتبعت سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي                  
العالم تغير والناس يتابعون وسائل االعالم التي تنقل الوقـائع          "وختم بالتأكيد على ان     . "النقد غير المباشر  

الخاسر االكبر هو دور المـسجد كموجـه ومرشـد          ... بالتفصيل، ولم يعد هنالك مجال لحصار الحقائق      
  ."لمسيرة المجتمع

13/2/2009السبيل، األردن،   
  

 الجديدة بإشارات واضحة بشأن السالم  " إسرائيل"أبو الغيط يطالب حكومة  .39
خابات اإلسرائيلية، قال وزير في أول تعليق مصري على نتائج االنت:  عمر عبدالرازق-القاهرة 

سيكون عليها إبداء مؤشرات واضحة على " إسرائيل"الخارجية أحمد أبوالغيط، إن أي حكومة تتشكل في 
وأوضح أبوالغيط، في . جديتها في العمل مع مصر والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية لتحقيق السالم

لب إدراكا من جميع األطراف بأن السالم واالستقرار بيان له أمس، أن األوضاع الحالية في المنطقة تتط
أنه ومن "واألمن لن تتحقق إال من خالل تنفيذ خيار الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأضاف 

هذا المنطلق فمن الضروري أن يكون هناك شريك استراتيجي حقيقي وجاد ينخرط بسرعة في مساعي 
  ". يار الدولتينالسالم التي تستهدف تنفيذ خ

  13/2/2009العرب، قطر، 
  

  إيجابيا كانرد حماس على المقترحات المصرية:  مصريمصدر .40
عقد الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية اجتماعا، أمس، مع وفد :  محمود جمعة- القاهرة 

وردها حماس برئاسة موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لبحث موقف الحركة 
النهائي على اتفاق التهدئة الذي تبلوره مصر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والمتوقع إعالنه مطلع 

رد حماس على المقترحات المصرية كان "، إن "العرب"وقال مصدر مصري مسؤول لـ . األسبوع القادم
 المصدر المصري، إلى أن وألمح". إيجابيا، وسيتم اإلعالن عنه رسميا خالل الساعات القليلة القادمة

حماس أبلغت مصر موافقتها النهائية على مقترحات التهدئة، لكنه أوضح أن هناك فرقا بين موافقة حماس 
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ألن اإلعالن يتطلب مشاورات مع باقي الفصائل "على المقترحات المصرية، واإلعالن عن اتفاق التهدئة، 
  . "الفلسطينية وترتيبات محددة مع الجانب اإلسرائيلي

  13/2/2009العرب، قطر، 
  

  األولوية للتوصل التفاق شامل للتهدئة والعودة إلى مفاوضات السالم:  عمر سليمانالوزير .41
ترتبط طرديا مع تحقيق مصلحة الشعب " إسرائيل"أكد الوزير عمر سليمان أن عالقات مصر مع 

امل مع أي حكومة وقال، في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف، إن مصر مستعدة للتع. الفلسطيني
 اإلسرائيلية سوف تتأثر سلبا بأي اعتداء يتعرض له قطاع - إسرائيلية مقبلة، لكن العالقات المصرية 

والفلسطينيين " إسرائيل"غزة، وشدد سليمان على أن من المهم في المرحلة المقبلة إعادة عملية السالم بين 
هودها حاليا على التوصل إلى اتفاق شامل ومن هذا المنطلق، فإن مصر تركز ج. إلى مسارها األصلي

وأوضح أن هذه المسألة تحتل األولوية في الجهود . للتهدئة كي يكون مقدمة للعودة إلى مفاوضات السالم
وكشف سليمان عن أن هناك أربع مشكالت تعترض التوصل إلي اتفاق التهدئة، . المصرية الراهنة

تعهد من حماس : ، وثالثا"إسرائيل"ة منطقة عازلة بين غزة وإقام: إطالق الصواريخ، وثانيا: أوال.. وهي
وأشار إلى أنه تجري حاليا معالجة هذه القضايا، في إطار . وقف تهريب السالح: باحترام التهدئة، ورابعا

  . إسرائيلية تستهدف رفع الحصار عن قطاع غزة- مفاوضات مصرية 
  13/2/2009األهرام، 

  
 د بين مصر وغزة  عسكري أميركي يتفقد الحدووفد .42

تفقد وفد عسكري تابع للسفارة األميركية بالقاهرة، أمس، :  محمد المتولي، شادي محمد- القاهرة، رفح 
وضم الوفد األميركي،  .الحدود بين مصر وغزة لمتابعة جهود القاهرة في مكافحة التهريب عبر األنفاق

وقام الوفد بتفقد الشريط  . أعضاء آخريننائب رئيس مكتب التعاون العسكري بالسفارة إضافة إلى ثالثة
 كيلو مترا خاصة المناطق التي تنتشر بها األنفاق في 14الحدودي بين مصر وغزة البالغ طوله نحو 

   .الجهة المقابلة للجانب الفلسطيني كما قاموا بتفقد معبر رفح الحدودي
  13/2/2009العرب، قطر، 

  
   آخرين38ال  إخوانيا واعتق296 المصري يفرج عن القضاء .43

 من قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان المسلمين 296قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، اإلفراج عن 
واعتبر عبدالمنعم عبدالمقصود . كانت أجهزة األمن اعتقلتهم على خلفية تظاهرات التضامن مع غزة

مواقف باقي المعتقلين محامي الجماعة قرار اإلفراج خطوة إيجابية على الطريق الصحيحة نحو تصفية 
  .الذين تم توقيفهم على خلفية أحداث غزة

 عضوا بالجماعة كانت قد ألقت القبض عليهم 38في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية قرارا باعتقال 
الجمعة الماضي في التظاهرة التي دعا لها مرشد اإلخوان محمد مهدي عاكف رداً على تهديدات 

  .ى غزةبعدوان جديد عل" إسرائيل"
  13/2/2009العرب، قطر، 

  
  برلمانية الستجواب الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصريةاستنكارات .44

محمد فضل سنار عضوا الكتلة البرلمانية . استنكر النائبان الدكتور عبد الحميد زغلول، ود: محمد يوسف
ن بالمستشفيات المصرية أثناء لإلخوان المسلمين ما أثير عن استجواب األمن المصري لجرحى فلسطينيي

فترة تلقيهم العالج، معتبرين أن هذا األمر إن صح فهو جريمة بكل المقاييس ترتكب بحق أشقاء نساعد 
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وأكد النائبان في بيانين عاجلين تقدما بهما إلى وزيري الصحة والداخلية، أن . الكيان الصهيوني عليهم
ت مصرية وعادوا إلى قطاع غزة أبلغوا إحدى القنوات جرحى فلسطينيين قد تلقوا العالج في مستشفيا

الفضائية أن قوى األمن حققت مع بعضهم بشكل عنيف، وطالبتهم بمعلومات عن أماكن تصنيع 
الصواريخ وكيفية تهريب األسلحة إلى القطاع، وهددت الرافضين للتحقيق بالمالحقة وعدم السماح لهم 

  .بإكمال العالج في المستشفيات المصرية
  12/2/2009إخوان أون الين، 

  
  توقيف شقيقين في العريش بتهمة إيواء عناصر من حماس: مصر .45

أوقفت السلطات األمنية في مدينة العريش المصرية شقيقين ينتميان إلى :  أحمد رحيم- القاهرة، غزة 
اق جماعة اإلخوان المسلمين بتهمة إيواء عناصر من حركة حماس وحيازة مقذوفات نارية وكتب وأور

  .تتضمن معلومات عن صناعة المتفجرات
، إن السلطات األمنية طلبت من المتهمين لدى توقيفهما "الحياة"من جانبها، قالت مصادر حقوقية لـ 

تحديد المكان الذي آوى األمين العام لحزب العمل المجمد مجدي أحمد حسين الذي قضت محكمة 
  .  إلى غزة، وأنهما افادا بأنهما ال يعلمان شيئاً عنهعسكرية بحبسه سنتين بتهمة التسلل بشكل غير شرعي

في غضون ذلك، أعربت الكتلة البرلمانية لجماعة اإلخوان عن أسفها إزاء حكم المحكمة العسكرية بحبس 
مجدي أحمد حسين، وجددت رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبت في بيان رئيس 

إلفراج عن مجدي حسين وكل المعتقلين من المدنيين على ذمة محاكم الجمهورية بممارسة صالحياته با
  .عسكرية

 13/2/2009الحياة، 
 

   طن من مساعدات غزة وتعتقل اثنين من اإلخوان  2000 تصادر مصر .46
صادرت السلطات المصرية أكثر من ألفي طن من مخزون المساعدة المخصصة لقطاع غزة، : أ ف ب

طباء المصريين في شمال سيناء، واعتقلت اثنان من مسؤولي النقابة الخميس، من مستودعات نقابة األ
  .وهما عضوان في جماعة اإلخوان المسلمين

  13/2/2009موقع اإلسالم اليوم 
  

   المصرية تداهم مزرعة كانت تستخدم لتهريب البضائع الى غزةالشرطة .47
رعة قرب الحدود افاد مسؤول امني، امس، ان الشرطة المصرية داهمت مز:  ا ف ب- العريش 

وقال المسؤول، . المصرية مع غزة كانت تستخدم كنقطة توزيع لمواد كانت تعد للتهريب الى قطاع غزة
انه من بين البضائع المهربة ثالجات وهواتف نقالة واغذية معلبة وحتى دراجات نارية وكانت محملة في 

كان يتم اعدادها لتهريبها الى "اد وقال ان تلك المو. اكثر من مئة شاحنة ووضعت في مخزن لتخزينها
  ".غزة

  13/2/2009الرأي، األردن 
  

  لتهريب بضائع" إسرائيل"القبض على بدوي يحاول التسلل إلى  .48
قالت مصادر األمن، شمال سيناء، أنه ألقي القبض على بدوي كان يحاول التسلل :  يسري محمد- رفح 
 تم اعتقاله بمنطقة نجع شبانة الحدودية بين مصر ،) عاما35(، يدعى فرج اهللا سالم سليمان "إسرائيل"لـ
  ". إسرائيل"، أثناء محاولته تهريب كميات كبيرة من دخان المعسل والسجائر إلى داخل "إسرائيل"و

  13/2/2009الشرق األوسط، 
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  إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك:  االقتصادي واالجتماعي العربيالمجلس .49

وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي، في ختام اعمال دورته : رمسعود الحناوي، محمد شعي
 التي عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، على االلتزام بإعفاء 83العادية رقم 

  .المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لقرار القمة العربية
  13/2/2009األهرام، 

  
      رية لتوحيد الموقف العربي بمواجهة اليمين اإلسرائيلي  دعوة سو .50

قال رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد، إن :  محمد الخضر- دمشق 
وأضاف، في .  يعني دخول المنطقة في مرحلة خطيرة18فوز اليمين المتطرف بانتخابات الكنيست الـ

ال تريد " إسرائيل"غي بالعرب أن يقتنعوا قناعة تامة بعد ما حصل بأن تصريح للجزيرة نت، أنه ينب
السالم، واستطرد بأن هذا يستدعي ترتيب البيت العربي والفلسطيني الداخلي واالستعداد لمواجهة التحدي 

وركز حداد على عاملين لمواجهة اليمين اإلسرائيلي طريق المقاومة وتعزيز مواقعها من جانب . القادم
جيا باستنهاض الدور األميركي واألوروبي ضد اآلطروحات العدوانية والعنصرية التي يرفعها وخار
  .ولم يخف حداد تشاؤمه من مجمل المشهد السياسي المقبل في المنطقة". إسرائيل بيتنا"و"الليكود "حزبا 

  12/2/2009. الجزيرة نت
  

  1981يب عام العراق يسعى لفتح ملف مفاعل تموز النووي الذي قصفته تل أب .51
" تموز"يسعى أعضاء في مجلس النواب إلى فتح ملف الهجوم العسكري االسرائيلي على مفاعل : بغداد

 عاما، والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدوالرات، استنادا إلى القرار 28النووي قبل 
القرار الصادر من "لعة إن وقالت مصادر برلمانية مط. 1981األممي الصادر بهذا الشأن في العام 

 2288 -  2280 بعد عدة جلسات حمل أرقاماً مابين 1981 في العام 487مجلس االمن الدولي والمرقم 
تنص صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم االسرائيلي على مفاعل تموز 

  ".النووي
  12/2/2009قدس برس، 

  
  ول غزة في القاهرة وتشارك فيه بوفد رفيعواشنطن تدعم عقد مؤتمر المانحين ح .52

أعلنت واشنطن تأييدها القوي لعقد مؤتمر المانحين إلعمار قطاع غـزة فـي             :  طلحة جبريل  - واشنطن
. المقبل، مشيرة إلى أنها ستشارك في المؤتمر بوفد رفيع المـستوى          ) آذار(القاهرة في الثاني من مارس      

ها احمد أبو الغيط وزير الخارجية المـصري مـع هـيالري            وتزامن ذلك مع محادثات على انفراد أجرا      
كلينتون وزيرة الخارجية األميركية في واشنطن، تركزت حول األوضاع في غزة، وهو أول لقاء يتم بين                

  .وزير عربي وكلينتون منذ أن تولت مهامها وزيرة للخارجية في إدارة الرئيس األميركي باراك اوباما
وحثـت  .  إن مؤتمر المانحين في القاهرة يهدف إلى تقوية االقتصاد الفلسطيني          وقالت الخارجية األميركية  

ورحبت الخارجية األميركية بجهود    . واشنطن المجتمع الدولي لكي يبدي تأييدا ومساندة للمبادرة المصرية        
مصر لتثبيت وقف إطالق النار في غزة، معبرة عن أملها في أن تتيح الظروف على األرض للواليـات                  

  .حدة وباقي أعضاء المجتمع الدولي لتزويد أهل غزة بمساعدات كبيرةالمت
13/2/2009الشرق األوسط،   
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  الرئيس األميركي يتصل بشمعون بيريز، ليستفسر منه حول اشكاليات تشكيل حكومة جديدة .53
اتصل الرئيس األميركي، مع الرئيس االسـرائيلي شـمعون بيريـز،    :  طلحة جبريل-تل أبيب،واشنطن  

سر منه حول اشكاليات تشكيل حكومة جديدة، في ضوء نتائج االنتخابات التي جرت يـوم الثالثـاء                 ليستف
في وقت يؤكد فيه خبراء ودبلوماسيون في واشنطن ان نتائج هذه االنتخابات واتجاه اسـرائيل               ، الماضي

  .منطقة، بالنسبة الى ادارة اوباما ومشاريعها في ال"ونبأ سيئا جدا"شكال صدمة .. نحو اليمين
ولم يـتكلم عـن     . وحسب ناطق بلسان بيريز، فإن أوباما، بارك لبيريز على هذه االنتخابات الديمقراطية           

ولكنه وجه أسئلة كثيرة حـول      . نتائجها كثيرا، حتى ال يبدي أي موقف ازاء هوية رئيس الحكومة القادم           
ويطلعه على تقديراته بشأن    . فراح بيريز يشرح له بالتفصيل    . طريقة انتخاب رئيس الحكومة في اسرائيل     

وأخبره ان الفرق بين اسرائيل والواليات المتحدة ان ألميركا حزبين اثنين           . شكل الحكومة وهوية رئيسها   
  . قائمة12 قائمة وتوجد في الكنيست اليوم 34كبيرين فقط، بينما في اسرائيل خاضت االنتخابات 

مسألة مركبة، ولكنني واثق من أن اسرائيل سـتحظى         فعال انها   ": ولخص أوباما محادثته مع بيريز قائال     
إذا كنتم تعتقدون بأن البلبلة     ": وعلق أحد المقربين على هذه المحادثة بقوله      . "بالكثير من حكمتك وخبرتك   

انها تصيب العـالم كلـه، وستـصيب        . تصيب االسرائيليين فقط من نتائج هذه االنتخابات فأنتم مخطئون        
 يـذكر ان النـاطق بلـسان وزارة الخارجيـة           " الغرب ال أقل مما يصيبنا     األميركيين وغيرهم من دول   

األميركية، روبرت وود، صرح بأن الواليات المتحدة ستواصل عملها مع اسرائيل تحـت أيـة حكومـة                
  .كانت

13/2/2009الشرق األوسط،   
  

  بنديكتوس يطلب الصفح من اليهود بطريقة بولس الثاني  البابا .54
 لدى اسـتقباله    "اسرائيل"أكد البابا بنديكتوس السادس عشر انه يحضر لزيارة         : نباء وكاالت اال  -الفاتيكان  

وفدا من منظمات يهودية اميركية، بعد اسبوع على جدل كبير اثاره قراره رفع الحرم الكنسي عن اسقف                 
 بسبب  من اليهود " الصفح"واستشهد كذلك بكالم لسلفه يوحنا بولس الثاني الذي طلب          . ينكر وجود المحرقة  

 الن جذور ايماننـا     "اسرائيل"احضر لزيارة الى     "،وقال بنديكتوس السادس عشر   . 2000المحرقة، العام   
وذكر ان بولس الثـاني قـال       . صالة اطلقها يوحنا بولس الثاني    " يتبنى"واكد انه يريد ان     ". موجودة هناك 

فالكم ونطلب الصفح ونرغـب     نحن حزينون جدا لتصرفات الذين الحقوا المآسي باط       "متوجها الى اليهود    
   ".في تكريس صداقة حقيقية مع شعب العهد

  13/2/2009الدستور، 
  

   في جامعات بريطانية تضامنا مع قطاع غزةاعتصامات .55
والواقعة في مدينـة نـوريتش شـرق انكلتـرا          ' ايست انغليا 'قامت مجموعة من الطلبة في جامعة       : لندن

  .صباح امس الخميس تضامنا مع سكان غزةباحتالل أحد مباني الجامعة واالعتصام به 
ويأتي تحرك الطلبة ضمن تحركات مماثلة شهدتها جامعات مختلفة في المملكة المتحدة ومنهـا جامعـة                
ادنبره التي يعتصم الطالب في احد مبانيها منذ اكثر من تسعة ايام مطالبين بكسر الحـصار المفـروض                  

  .على غزة ومحاكمة مجرمي الحرب االسرائيليين
13/2/2009القدس العربي،   

  
  معركة قضائية إلثبات أن بي بي سي منحازة للفلسطينيين وليس إلسرائيل .56

 "بي بـي سـي    "ربح محامٍ بريطاني يهودي مؤيد إلسرائيل، دعوى رفعها ضد          :   إلياس نصراهللا  -لندن  
حياز في بـرامج     يعتقد أنه يؤكد وجود ان     2005إلرغامها على نشر تقرير داخلي كانت أعدته الهيئة عام          
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الهيئة حول الشرق األوسط إلى جانب الفلسطينيين، األمر الذي يثير استغراب أوساط واسعة من الـرأي                
، ويعتقد أن الهدف من هذا التقرير كان تخفيف الضغط عن           "بي بي سي  "العام البريطاني المتابعة لبرامج     

ن بأي حال من األحوال تغطيته، رغـم كـل          الهيئة والتغطية على انحيازها الفعلي إلسرائيل الذي ال يمك        
  .الذرائع اإلسرائيلية

13/2/2009الراي، الكويت،   
 

  !منظمة في الثالجة .57
  وحيد عبد المجيد. د

لم تكف . ال جدوي من أي تهدئة في قطاع غزة بدون وضع حد لالنقسام الفلسطيني الذي ال يقف عند حد
نقسام، مازالت آثاره المدمرة للقضية العادلة دماء األطفال التي غطت أرض غزة لوضع حد لهذا اال

سيل األخطاء التي ترتكب في ثناياه يتدفق ويجرف كل ما حققه النضال الفلسطيني علي . تتوالي
وحتي منظمة التحرير، التي كانت هي األمل األخير، صارت مهددة، دعوة رئيس المكتب . تواضعه

عية وطنية فلسطينية جدية ليست وحدها التي تشي  خالد مشعل الي إنشاء مرج"حماس"السياسي لحركة 
 احتواء ردود الفعل السلبية علي هذه الدعوة، فركزوا "حماس"حاول بعض المعتدلين في . بهذا التهديد

علي انها ال تستهدف منظمة التحرير، ولكن آخرين اكثر منهم نفوذاً في الحركة نفسها جهروا بأن 
 "حماس"وبغض النظر عن مدي استعداد قيادة . ي هذه المنظمةالمطلوب هو اطالق رصاصة الرحمة عل

لخوض معركة الستبدال منظمة التحرير اليوم، فقد أصبحت هذه المنظمة في مهب الريح بسبب التأخر 
 ترتكب خطأ كبيراً عندما تقحم منظمة التحرير في "حماس"واذا كانت قيادة . في اصالحها وتطويرها
خطأت قيادة هذه المنظمة بدورها حين جمدتها بعد التوصل الي اتفاق أوسلو في االنقسام الفلسطيني، فقد أ

وربما نسي رئيسها الراحل ياسر عرفات، . لم يعقد اجتماع لمجلسها الوطني منذ ذلك العام. 1993العام 
قط في ذلك الوقت، انها هي األصل وأن السلطة الوطنية التي أعجبته رئاستها ليست اال فرعاً يمكن ان يس

وربما ظن ان السالم بات قريباً وأن الدولة قادمة ال ريب فيها، فال تبقي حاجة الي المنظمة . أو يجف
وبدا معظم الوقت ان الزعيم الراحل نسي وجودها أصالً اال في . التي ناضلت من أجل هذا الهدف

ه محمود عباس ان  ال يليق بحركة تحرر وطني، ولم يتذكر خلف"فولكلور"المناسبات التي تحولت الي 
لقد كان تجميد . هناك منظمة تحرير اال حين أراد استخدامها أداة لدعم شرعيته، فأساء اليها، والي تاريخه

كما . منظمة التحرير خطأ تاريخياً، حدث هذا التجميد في الوقت الذي كان اصالحها وتطويرها ضرورياً
.  اليها، اكثر من ضرورة"الجهاد" و"حماس"كان توسيع نطاقها وضم الحركات الجديدة، وأهمها حركة 

ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل وضعت المنظمة بكل ما كان فيها من فساد في ثالجة، ومع ذلك، مازال 
  . اليها"الجهاد" و"حماس"اصالحها ممكناً، بدءاً بضم حركتي 

  13/2/2009الوفد، مصر، 
  

   اإلسرائيلية تفرز حكومة حرب جديدةاالنتخابات .58
  وال ناصرنق

بينما يتعمق االستقطاب العربي ويتفاقم االنقسام الفلسطيني نتيجة غرق العرب حتى آذانهم فـي حـراك                
مفاوضـات  "دبلوماسي وسياسي واسع ومكثف لترتيب أوضاعهم استعدادا الستئناف جولة جديـدة مـن              

تخابات اإلسرائيلية، تشير كـل      وعدتهم بها اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما بعد االن          "السالم
 أوال وعلى عرب فلسطين     "عرب إسرائيل "الدالئل إلى أن هذه االنتخابات لم تفرز إال حكومة حرب على            

وبخاصة في قطاع غزة ثانيا وعلى العرب بعامة ثالثا من خالل الزج بهم في مواجهة ساخنة مع إيـران                   
ط اللهم إال إذا استغلت إدارة أوبامـا الجديـدة فـي            ال يخفي كل المرشحين الرئيسيين أنها مسألة وقت فق        
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ـ             فرصة ذهبية  "واشنطن لتدارك مواجهة كهذه ما وصفه رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني ب
 اإليرانية كما قال في افتتاح الدورة الخامسة واألربعـين          - لتطبيع العالقات األميركية     "للواليات المتحدة 

  .سياسات األمنية في السادس من الشهر الجاريلمؤتمر ميونيخ السنوي لل
وأن تتمخض انتخابات اإلسرائيلية عن حكومة حرب ال يعني طبعا أن وزارة ايهـود أولمـرت الـسابقة         
كانت حكومة سالم بل إنها كانت حكومة حرب أيضا كما ثبت من شنها حربين خالل عامين األولى على                  

غزة بينما تواصل الحرب التي بدأتها سابقتها بقيادة رئـيس           وحربها األخيرة على قطاع      2006لبنان عام   
، وليس فقط ألن أولمرت كـان       2002الوزراء الغائب عن الوعي أرييل شارون على الضفة الغربية عام           

، وهل يوجد   "كاديما"خليفة شارون وألن حكومته كانت امتدادا لالئتالف الحاكم بقيادة حزب شارون نفسه             
وفي الحقيقة أن كل    ! وض ثالث حروب عدوانية خالل أقل من أربع سنوات؟        أي وصف آخر لحكومة تخ    

الحكومات التي توالت على قيادة دولة المشروع الصهيوني منذ إنشائها كانت حكومات حـرب ألن هـذا                 
المشروع ما كانت لتقوم له قائمة وما كان ليستمر حتى اآلن في فرض أقلية اسـتيطانية مـستوردة مـن           

ية وطنية وغالبية إقليمية ساحقة عدديا إال بالقوة المسلحة المتفوقة الغاشمة واالحـتالل             الخارج على أكثر  
  .والحروب العدوانية

 بكل فصولها وتنوعاتها إال جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية الحربية اإلسـرائيلية             "عملية السالم "ولم تكن   
 يحقق األهداف السياسية للغزو العسكري      في محاولة النتزاع قبول عربي وفلسطيني سياسي باألمر الواقع        

واالحتالل الذي أعقبه، ولم تستطع هذه العملية بالرغم من صدق بعض العرب الـذين جنحـوا للـسالم                  
معترفين باألمر الواقع تغييب هذه الحقيقة التاريخية الساطعة عن الوعي الجمعي العربي فلسطينيا وقوميا،              

 ولذلك فإن الجيش فيها هو الدولة وهي ما زالت بعد أكثـر مـن               فهذه دولة ال تعيش إال بالحرب وحدها      
 وقادتها السياسيون عسكريون سابقون وشعبها بنسائه ورجاله قوات احتياط حتى           "دولة الجيش "ستين عاما   

 الوحيدون فيها عـالوة علـى       "المدنيون"يقعدهم السن أو يأخذهم الموت وربما يكون عرب فلسطين هم           
وقين الذين ال يصلحون للجندية واألطفال من اليهود، وقد عبر إيهود باراك وزيـر              بعض المتدينين والمع  

 اإلسرائيلي الحالي المرشح عن حزب العمل لرئاسة الوزراء عن العقلية الحربيـة التـي تحكـم                 "الدفاع"
بية  خالل الحملة االنتخا   "إسرائيل بيتنا "إسرائيل عندما عير منافسه أفيغدور ليبرمان زعيم ومؤسس حزب          

  ."لم يسبق له أن حمل سالحا أو قتل أحدا"بأنه 
لكن حتى االدعاء اإلسرائيلي بالسالم كجزء من االستراتيجية الحربية ليس هو الموضوع الرئيسي الـذي               
تنافست عليه أربع وثالثون قائمة حزبية لكسب أصوات ما يقدر بخمسة ماليين ناخب للحصول على أكبر                

ة والعشرين، فلم تعد األحزاب الرئيسية وزعماؤها يأبهون حتـى باالدعـاء            عدد من مقاعد الكنيست المائ    
بالعمل من أجل السالم بعد أن وجدوا القوة األميركية األعظم تحثهم على مواصـلة الحـرب العدوانيـة                  
وتحول دون المجتمع الدولي وإصدار قرار من مجلس أمن األمم المتحدة لوقف إطالق النار في حـربهم                 

قطاع غزة خالل العامين الماضيين، لذلك فإنهم جميعا كانوا في الدعاية النتخابـات يـدقون               على لبنان و  
طبول الحرب، في تناقض صارخ مع الموقف العربي والفلسطيني المتشبث بالسالم حـد االنقـسام بـل                 
االقتتال دفاعا عنه وحد محاصرة أي مقاومة باعتبارها إرهابا وقمـع أي دعـوة للمقاومـة باعتبارهـا                  

 على اإلرهاب وباعتبار المقاومة والدعوة لها كلتاهما تعطي ذرائع للعدوان اإلسرائيلي، وهـو              "تحريضا"
موقف ال يرى فيه دعاة الحرب اإلسرائيليون بالتأكيد سوى عجز يشجعهم على االستهتار بالسالم وبدعاته               

  .العرب على حد سواء بقدر ما يشجعهم على اإلمعان في مخططاتهم الحربية
نا البد من التوقف عند اللوم العلني الذي كرره الكثير من دعاة السالم العرب خـالل األيـام القليلـة                    وه

الماضية، وبخاصة الفلسطينيين منهم، للمقاومين في قطاع غزة بحجة أن مقاومتهم هي المـسؤولة عـن                
لينضموا في ذلك إلى ما      اإلسرائيلي حسب نتائج االنتخابات اإلسرائيلية عشية االنتخابات،         "اليمين"صعود  

 الـذي   "معسكر السالم "تكرره الدعاية اإلسرائيلية نفسها بأن االنتفاضة الفلسطينية الثانية هي التي أبعدت            
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كآخر حلقة في سلـسلة مـن األمثلـة        (كان يقوده إيهود باراك عن الحكم وجاءت بآرييل شارون خلفا له            
لكن أولئك وهـؤالء يتجـاهلون      . ين نتنياهو إلى السلطة   مثلما ستعيد المقاومة في غزة اآلن بنيام      ) األقدم

 "دولة فلـسطين  "حقائق التاريخ القريب، فقاتل اسحق رابين بعد عامين من إبرامه اتفاق أوسلو مع رئيس               
 لم يكن مقاوما فلسطينيا بل كان ابنا نموذجيـا للمؤسـسة            1993الحالي محمود عباس في واشنطن عام       

فيق رابين والرئيس الحالي لدولة االحتالل شمعون بيريس فـي االنتخابـات            الحربية اإلسرائيلية وفشل ر   
 كان يمثل بداية انقالب المؤسسة العـسكرية الحاكمـة   1996التي أعقبت اغتياله ونجاح نتنياهو فيها عام  

 التي بدأها رابين دون أي انتفاضة أو مقاومة فلسطينية يمكـن أن تـساق كذريعـة                 "عملية السالم "على  
ب عليها، ال بل على العكس كان صعود أمثال شارون إلى الحكم في دولة االحتالل هو الذي فجر                  لالنقال

مثلما يهدد نجاح نتنياهو اآلن بتجديد العدوان على قطـاع غـزة            ) األقصى(االنتفاضة الفلسطينية الثانية    
  .وبتفجير انتفاضة ثالثة ضد االحتالل في الضفة الغربية

 الذي حقق فوزا انتخابيا تجربة مرة مع األردن من الجـدير التوقـف عنـدها                وفي هذا السياق لنتنياهو   
 وبعد ظهور نتائجها بفوزه انفـرد األردن بـدعوة أشـقائه            1996فعشية انتخابات عام    . الستذكار العبر 

العرب إلى منح نتنياهو فرصة وعدم التسرع في إصدار أحكام مسبقة عليه ألنه متطرف في معارضـته                 
 وعملية السالم المنبثقة عن هذا االتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، فبرنامجه الـسياسي              التفاق أوسلو 

آنذاك المعارض إلقامة دولة فلسطينية ولتفكيك المستوطنات ووقف توسيعها ولتقسيم القدس وإخراجها من             
 واستبدالها بعملية   "يسعملية أنابول "السيادة اإلسرائيلية هو نفسه برنامجه الحالي مضافا إليه معارضته لـ           

 في رأيه   "قبل األوان " ما لم ينهه العدوان على غزة الذي توقف          "إنهاء" وتعهده المعلن بـ     "سالم اقتصادي "
  . كما قال"بكل الوسائل"وبمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي 

مـع أي قيـادة ينتخبهـا       فإثباتا لحسن النية من جهة ولمبدأ عدم التدخل في الشؤون اإلسرائيلية بالتعامل             
اإلسرائيليون من جهة ثانية دعي نتنياهو إلى العاصمة عمان، وخالل أربعة شهور بعدها انتهـك الـدور                 
األردني في القدس الشريف المنصوص عليه في المعاهدة األردنية اإلسرائيلية بحفر نفق تحـت الحـرم،            

لمـستعمرات االسـتيطانية تغلـق الـصلة     ، وبدأ في بناء سلسلة مـن ا       "معركة القدس قد بدأت   "معلنا ان   
الجغرافية الوحيدة الباقية بين القدس وبين الضفة الغربية، ثم كانت المفاجأة األخيرة التي تجرأ فيها علـى                 
انتهاك السيادة األردنية نفسها عندما بعث القتلة من أجهزة استخباراته الغتيال رئيس المكتـب الـسياسي                

العاصمة عمان، وما زالت قصة غضبة الملك الراحل الحسين علـى           لحركة حماس خالد مشعل في قلب       
خيانة نتنياهو حية في الذاكرة األردنية والعربية حتى اآلن، والمفارقة أن مشعل الذي أنقذته تلك الغـضبة             
من موت محقق سيكون في قيادة المقاومة للحرب التي يعلن نتنياهو أنه يخطط الستئنافها علـى القطـاع                  

لمحاصر، أما المفارقة الثانية فهي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما صـرح بأنـه               الفلسطيني ا 
سيتعامل مع أي قيادة ينتخبها اإلسرائيليون يبدو على وشك أن يلدغ من الجحر الذي لـدغ منـه شـقيقه                    

  .األردني قبل اثني عشر عاما
 تقرره نتائج االنتخابـات اإلسـرائيلية       "عملية السالم "ويكتب المحللون والمعلقون السياسيون بأن مستقبل       

وكأنما كانت هناك حقا عملية جارية للسالم، متجاهلين أن هذه العملية اغتيلت بمقتـل رابـين أوال ثـم                    
باغتيال شريكه في العملية ياسر عرفات بعد تسع سنوات وبأن محاولة إنعاشها بالمفاوضات فـي الفتـرة          

امب ديفيد عام ألفين وبأن محاولة إنقاذها بإدخالها العناية المركزة          الفاصلة بين االغتيالين قد انهارت في ك      
 قد باءت بالفشل وكان إعالن فوز نتنياهو إعالنا بوفاتها أيـضا،            2007 نوفمبر   27لمؤتمر أنابوليس في    

 جديدة إلدارة   "مقاربة"ويبني دعاة السالم العرب والفلسطينيون اآلن آمالهم في استئناف المفاوضات على            
باما األميركية، مما يعني الدخول مجددا في دوامة مبادرات جديدة إلحياء عملية التفاوض مـن أجـل                 أو

السالم ال سقف زمنيا وال ضمانات وال مرجعيات واضحة لها، ومن هنا التحذير الهام الذي أطلقه الملـك                  
شرق األوسط جورج ميتشل    عبد اهللا الثاني أثناء استقباله مؤخرا للمبعوث الرئاسي األميركي للسالم في ال           
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بأن عملية السالم ال تحتاج إلى مبادرات جديدة وهو التحذير الذي لم يلق ما يستحقه حتى مـن اهتمـام                    
األطراف العربية المعنية مباشرة باتصاالت ميتشل بدليل أن أيا منها لم يتبن هذا الموقف حتى اآلن ناهيك                 

لعربي المنخرط في عملية السالم في ترتيب أوضـاعه          ا "االعتدال"عن انهماك الحراك السياسي لمعسكر      
  .استعدادا لالنخراط في دوامة أي مبادرات جديدة تصدر من واشنطن

في الثاني من الشهر الحالي قالت الواشنطن بوست األميركية في عنوان تقريـر لهـا عـن االنتخابـات                   
ب على غزة قبل األوان ؟ إن وقـف         هل انتهت الحر  : اإلسرائيلية إن القضية الرئيسية في االنتخابات هي      

إسرائيل إلطالق النار من جانب واحد في حرب األسابيع الثالثة على غزة قبل ثالثة أسابيع من موعـد                  
االنتخابات فرض مواصلة الحرب كبند أول على جداول أعمال األحزاب الرئيسية المتنافسة فيها بقدر ما               

الت االنتخابية لها جميعها للفوز في االنتخابات، ويلفت        كان شن هذه الحرب أداة رئيسية حاسمة في الحم        
النظر في هذا السياق إجماعان، أولهما إجماع المتنافسين الرئيسيين في االنتخابات وثانيهما شبه إجمـاع               
الرأي العام اإلسرائيلي على تأييد العدوان، ثم إجماع الجميع على اجتثاث المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها               

ها كهدف سياسي واالختالف بينهم فقط هو على مستويات الحرب الالزمة لتحقيق هذا الهدف، فـ               وأشكال
 كما قال محمـد     "سباق دموي " هي المسيطرة في إسرائيل وتحولت المنافسة االنتخابية إلى          "عقلية الحرب "

للـدفاع عـن    بركة عضو الكنيست ورئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، فنتنياهو الـذي تجنـد              
ال خيـار أمـام     "العدوان كتفا إلى كتف مع أولمرت وباراك ووزيرة خارجيتهما تسيبي ليفني يقول إنـه               

 من قطاع غـزة، وأولمـرت       "الحكومة المقبلة غير إنهاء العمل وإزالة قاعدة اإلرهاب اإليرانية إلى األبد          
 بينمـا  "القوة، قوة كبيـرة فقـط  استخدام " وليفني تدعو إلى "هجوم عسكري ضخم بال ضوابط"يدعو إلى  

  .يتبجح باراك بأدائه العسكري خالل العدوان
أما السالم بالنسبة لهؤالء األربعة الذين يتنافسون على قيادة دولة االحتالل فإنهم جميعا يراوغون تاركين               

وفيتـز  ، كما كتب رئيس تحرير الجروزالم بوست ديفيد هير        "تسعى إسرائيل إليه  " حول ما    "عميا"الناخبين  
واتفقت مـع هيروفيتـز صـحيفة       . "عمي يقودهم مراوغون  "مؤخرا ليخلص إلى القول إن اإلسرائيليين       

تفتقـد أي التـزام أو      "هآرتس في افتتاحية لها عندما قالت إن نتنياهو وباراك وليفني يطرحون بـرامج              
كي ينجح في تجميـع      بينما ال يجد كل منهم أمامه        "وال يقدمون أي بديل سياسي للوضع الراهن      ... موقف

 الذي أسقط حكومة كاديما     "شاس"ائتالف حاكم بعد االنتخابات إال التحالف مع حزبين أكثر تطرفا أولهما            
 الـذي   "إسرائيل بيتنـا  "بسبب معارضته لتفاوض ليفني حول القدس مما قاد إلى انتخابات مبكرة والثاني             

 على حزب العمل والذي خاض االنتخابـات علـى          احتل المرتبة الثالثة بعد الليكود وكاديما متقدما بذلك       
 بتخييرهم بين   "مواطني إسرائيل   "أساس برنامج انتخابي جوهره شن حرب على العرب الفلسطينيين من           

 لها وبين الحرمان من حمل جنسيتها وبتعديل القوانين اإلسرائيلية على هـذا األسـاس وبطـرح                 "الوالء"
لحاقهم بالدولة الفلسطينية الموعودة، وبينما كانت ليفنـي قـد          وجودهم نفسه على طاولة التفاوض بهدف إ      

أثارت ضجة مؤخرا بإطالق تصريح يصب في االتجاه نفسه، والتزم باراك الصمت دون أي رفض ولو                
على استحياء لمثل هذا البرنامج العنصري، فإن نتنياهو لم يتـردد فـي القـول إن مطالـب ليبرمـان                    

  ."مشروعة"
يفصل بين األحزاب الخمسة الرئيسية في نتائج االنتخابات، واتفاقها العام المعلـن            إن ضيق الهامش الذي     

، وامتناعها السلبي عن الجهر بمواقف محددة صريحة مـن عمليـة            "األمن والدفاع "حول غزة وإيران و   
السالم، جميعها وغيرها عوامل رجحت نجاح نتنياهوفي ما أعلنه عن نيته تأليف حكومة وحدة تشير كل                

الئل إلى أنها ستكون حكومة حرب على الشعب الفلسطيني، وإذا كان االتفاق يكاد يكون كـامال بـين                  الد
عمليـة  "األحزاب الخمسة حول غزة فإن برنامج نتنياهو للضفة الغربية هو برنامج حرب أيـضا علـى                 

 تراهن عليه، فهـو      وبالتالي على البرنامج السياسي الذي ما زالت القيادة الفلسطينية في رام اهللا            "أنابوليس
 "سالم اقتصادي " بـ   "حل الدولتين "يرفض علنا كليهما ويعارض إقامة دولة فلسطينية ويسعى إلى استبدال           
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ومواصلة بناء جدار تقسيم الضفة بين مواطنيها وبين مستوطنيها واستكمال عملية تهويد شـرقي القـدس              
لقائمة ورفض تفكيكها وتعزيـز الـسيطرة   وعزلها تماما عن الضفة واالستمرار في توسيع المستعمرات ا     

 "تحسين نوعيـة الحيـاة االقتـصادية      "األمنية في وادي األردن كحدود شرقية لدولة االحتالل وبعد ذلك           
  .للفلسطينيين داخل ما يتبقى لهم من معازل

ميق  للحرب يستعد العرب لها بتع     "وحدة"أنها حقا لمأساة سياسية أن تتمخض نتائج االنتخابات عن حكومة           
 التـي تعمـق     "شروط الرباعية الدولية  "االستقطاب بينهم ويستعد الفلسطينيون لها بمواصلة التخندق خلف         

  .انقسامهم الوطني الراهن
  13/2/2009الوطن، قطر، 

  
  ثاني أهم ضحية لالنقسام الفلسطيني الداخلي  .. اإلنسانحقوق  .59

  عريب الرنتاوي
 في قائمة ضحايا االنقسام الفلـسطيني الـداخلي ، المرتبـة          حلت قضية حقوق اإلنسان في المرتبة الثانية      

  .األولى احتلتها بالطبع ، القضية الوطنية للشعب الفلسطيني
بمئـات  " الحديثـة "في الضفة الغربية ، تعج سجون السلطة وحكومة تصريف األعمال واألجهزة األمنية             

من دون أن توجه إليهم تهم محـددة ،  المعتقلين السياسيين ، الذين يخضعون لمختلف صنوف التعذيب ، و         
بعضهم فقد حياته في    ... أو يعرضوا على المحاكم أو يتمتعوا بالحقوق األساسية لسجناء الرأي والضمير          

أقبية السجون مؤخرا ، أما التبرير المألوف في مثل هذه الحاالت ، فهو االنتحار أو الوفاة ألسباب طبيعية                  
  .رير الذي ال يشتريه مغفّل، العذر الذي ال يقبله أحد والتب

إلى جانب االعتقال السياسي والمطاردات للخصوم ، والتي طاولت فصائل غير حماس ، تـشهد الـضفة        
الغربية عمليات إغالق لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهلية واإلغاثيـة والخيريـة ، ألسـباب               

ئالت والمحتاجين ، مصدر دخل وغوث مهما       سياسية تتعلق بصلتها بحماس أو بالجهاد ، وتفقد ألوف العا         
، وتفرض الحـصول  " االجتماعات العامة"لهم ، في الوقت الذي تتبنى فيه السلطة واحدا من أبشع قوانين            

على ترخيص مسبق للمظاهرات واالحتجاجات الشعبية ، حيث قوبلت مظاهرات االحتجاج على أنابوليس             
ال يليق إال بالحالة الفلـسطينية ،       " سريالي"طيني ، في مشهد     والتضامن مع غزة ، بهراوات البوليس الفلس      

  .وسالت دماء كثيرة لجرحى وشهداء ، وزج بآخرين في السجون
التقاسـم  "ليست وظيفة السلطة في رام اهللا الدفاع عن شعبها في مواجهة األخطار الخارجية ، فاتفاقـات                 

هزة السلطة تكمل في النهار ، ما تكون قوات         مع قوات االحتالل افتضحت ، ليتبين معها أن أج        " الوظيفي
  .االحتالل اإلسرائيلية قد بدأته في الليل من مالحقات ومطاردات

أما في غزة ، فإن الوضع يقترب من حد الفوضى والفلتان ، قتل في الشوارع ، وإطـالق نـار علـى                      
طـاول علـى قوافـل      بهدف إحداث إعاقات مزمنة بالضحايا ، تعد على النشطاء الخصوم ، وت           " الركب"

  ".خلل تقني"أو " تصرف فردي"اإلغاثة الدولية ، ودائما بحجة 
تعديات حكومة حماس لم تقتصر على فتح وكوادرها ونشطائها ، بل تجاوزتهم إلى الجبهتـين الـشعبية                 
والديمقراطية ، وقد صدرت عن التنظيمين بيانات تندد بممارسة الحكومة المقالة وأجهزتهـا التنفيذيـة ،                

  .دعو الحترام التعددية الفلسطينيةوت
وإذا كنا من الموقع الوطني الفلسطيني ، أو القومي العربي ، أو الديمقراطي واالنـساني ، نـدين هـذه                    
الممارسات ونطالب بوقفها فورا ومن دون إبطاء ، إال أننا في الحقيقة نميز بين ما يجري في الضفة وما                   

 بتصفية حماس ومؤسساتها وبالتنسيق األمني مع االحتالل ، أما          يجري في القطاع ، ففي الضفة ثمة قرار       
في القطاع فلم يبلغ األمر هذا الحد ، بداللة النشاط الملحوظ لكتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فـتح ،                   
وانخراطها المسلح في المقاومة ، واستمرارها في إطالق الصواريخ على جنوب إسرائيل حتى بعد اتفاق               
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 في خطوة لم نقرأ فيها سوى الرغبة في المزايدة والتوريط ، ومع ذلك لم نسمع عن تعرض أو                   التهدئة ، 
  .اشتباك أو استئصال

أيا يكن من أمر ، فإن الحوار والمصالحة المطلوبين ، يقتضيان الشروع في سلسلة متبادلة من خطـوات                  
سات والجمعيات ، ووقف المالحقـات      بناء الثقة بين الجانبين ، تبدأ بتبييض السجون ، وإعادة فتح المؤس           

والمطاردات ، فضال عن وقف الحمالت اإلعالمية وحروب التخوين والتكفير والعمالة والتبعية المتبادلـة         
، وهذا أضعف اإليمان في مواجهة انتصار اليمين اإلسرائيلي فـي االنتخابـات األخيـرة ، وانجـراف                  

  .للحرب والعدوان واالستيطانالمجتمع اإلسرائيلي نحو العنف والتطرف وجنوحه 
  13/2/2009الدستور، 

  
  حليف أميركا المزعج: "إسرائيل" .60

  باتريك سيل
لم يرث الرئيس باراك أوباما عن عهد جورج بوش االبن وضعاً اقتصادياً ومالياً مزرياً فحسب بل 

رائيلياً لطالما وينبغي عليه اآلن أن يصارع حليفاً إس. حربين لم تنتهيا في كّل من العراق وأفغانستان
حظي بدالل بوش المفرط، وهو حليفٌ يميل حالياً إلى القوميين المتشددين الذين ينتمون إلى اليمين وذلك 

  .في إطار تحد كبير لمعظم بلدان العالم
ووجهت نتائج االنتخابات االسرائيلية التي جرت يوم الثلثاء الماضي ضربةً قاسيةً أو ربما قاضيةً 

كما أنها قد تعيق بشكل كبير سياسة أوباما التي تقوم على .  االسرائيلي- السالم العربي لمستقبل عملية 
  .بناء الجسور مع العالم العربي واالسالمي

وهو زعيم نتنياهووزادت نتائج االنتخابات من احتمال حصول معركة إرادات بين باراك أوباما وبنيامين 
شح األبرز لرئاسة الوزراء كونه يرأس كتلة يمينية في  في إسرائيل، والذي يعتبر المر"ليكود"حزب 

  .وليس أكيداً أن أوباما سيخرج منتصراً من هذه المعركة.  عضوا65ًالكنيست تضم 
وتدل .  االسرائيلية في اي يوم عالقةً بين قوة عظمى وبين دولة خاضعة لها- لم تكن العالقة األميركية 

وفي . لتي تعتمدها الواليات المتحدة وليس على سياستها الخارجيةطبيعة العالقة على السياسات الداخلية ا
فاسرائيل لم تتردد في اي يوم، عندما . بعض األحيان، كان إلسرائيل تأثير كبير على الواليات المتحدة

) الواليات المتحدة(كانت تعتبر ان ذلك هو بغرض الدفاع عن مصالحها الحيوية، في التالعب براعيتها 
 1967والمثال على ذلك هو الحدث الذي سجل في العام . التجسس عليها وحتى في تهديدهاوإحراجها و

 وعلى "يو أس أس ليبرتي"عندما تجرأت إسرائيل على مهاجمة سفينة التجسس االلكترونية األميركية 
  .تعطيلها، عندما رأت أن المراقبة التي تفرضها الواليات المتحدة قد تحد من تحركاتها

ي حال، أمضت إسرائيل عقوداً تتحضر لمواجهة حدث طارئ كالذي تواجهه اليوم وهو انتخاب وعلى أ
في أن يواجه نتنياهووقد يتردد . رئيس أميركي قد يحاول أن يكون عادالً في موضوع الشرق األوسط

ادين، الرئيس األميركي مباشرةً، إذ أنه يعرف مدى اعتماد إسرائيل على الواليات المتحدة في كل المي
لكنه قادر على استخدام . بدءاً من التسلّح والتكنولوجيا المتقدمة وصوالً إلى الموارد المالية والديبلوماسية

كما أنه لن يتردد في أن يحشد . كل الحيل الممكنة بغية الحد مما قد يحقّقه أوباما فعلياً في الشرق األوسط
بما في ذلك الدعم التام الذي تحظى به الدولة اليهودية كل مصادر القوة األميركية التي تملكها إسرائيل 

  .في الكونغرس األميركي
، خصم "كاديما"وعلى الساحة السياسية االسرائيلية، تشكّل تسيبي ليفني وهي زعيمة حزب الوسط 

 عضواً، إال أنها لن 55لكن باستطاعتها في أحسن االحوال أن تشكل تحالفاً من . الجدي والوحيدنتنياهو
 120 األساسية كحد أدنى كي تحصد الغالبية في الكنيست الذي يضم 61جح في حيازة المقاعد الـتن

  .وبالتالي، تُعتبر فرصها في تشكيل حكومة ائتالفية شبه معدومة. مقعداً
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وستشهد األسابيع األربعة أو الخمسة المقبلة مفاوضات ومساومات فيما ستعمد األحزاب االسرائيلية 
ويبدو أن ال خيار امام . دة التي يمثّل كل منها مصالح خاصة، إلى المقايضة على مقاعدهاالصغيرة المتعد

  .أن يشكل حكومةًنتنياهوالرئيس شمعون بيريز سوى الطلب من 
فقد فاز . أما إيهود باراك وحزب العمل اإلسرائيلي الذي يرأسه، فهما اكبر خاسرين في هذه االنتخابات

 1948 سنة من العام 30صهيوني لدولة اسرائيل الذي حكم على مدى حزب العمل، وهو المهندس ال
أما . ويترتب عليه أن ينظّم نفسه ليصبح في صفوف المعارضة.  مقعداً فحسب13، بـ1977ولغاية العام 

 اليساري وهو الحزب الوحيد الذي نظّم حملةً من أجل تحقيق السالم مع الفلسطينيين، فقد "ميريتس"حزب 
  .وما من دليل أفضل من ذلك يظهر رفض إسرائيل للسالم. قاعدفاز بثالثة م

وقد . ماذا تستطيع اميركا ان تفعل امام هذه النتائج؟ تعهد أوباما أن يحقق السالم في الشرق األوسط
أوضح إلى جانب وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أن صيغتهما المفضلة هي حّل الدولتين 

ويجسد جورج . اء دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسالم وأمانالذي يقوم على إنش
فالسالم هو أيضاً رغبة المجتمع . ميتشيل وهو مبعوث أوباما الخاص إلى الشرق األوسط هذه السياسة

ي الدولي الجامحة واالتحاد األوروبي والدول العربية وروسيا وتركيا واألمين العام لألمم المتحدة بان ك
  .مون

األرض "فقد أعلن جهاراً أنه يرفض مبدأ . سيبذل قصارى جهده كي يحبط هدف أوبامانتنياهووال شك أن 
. كما أنه يعارض أي تنازل عن األراضي سواء لمصلحة الفلسطينيين أو لمصلحة سورية. "مقابل السالم

 في الجوالن في إشارة شجرةنتنياهووفي األسبوع الماضي، غرس . حتى أنه يرفض مناقشة مسألة القدس
  .إلى أن هذه الهضبة السورية باتت ملكاً إلسرائيل إلى األبد

، وهو "إسرائيل بيتنا"األساسي فهو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب اليمين المتطرف نتنياهوأما حليف 
. الحزب الذي يكره العرب ويرغب في طرد كل عربي في اسرائيل يرفض أن يكون وفياً للدولة اليهودية

  . في أي حكومة مستقبلية برئاسة نتانياهو"بوزارة مهمة"وقد حصل على وعد بأن يحظى 
لماذا صوت اإلسرائيليون على هذا النحو؟ يعزو عدد كبير من المعلقين سبب ذلك إلى وقع الصواريخ 

يطة فهي تسببت بأضرار بس.  على مدن النقب، على الرأي العام االسرائيلي"حماس"التي أطلقتها حركة 
والسبب الثاني هو حرب غزة . ولم تحصد ضحايا كثراً، إال أنها تُبقي الشعب في حالة استنفار وترقّب

  .التي لبت حاجة االسرائيليين إلظهار قوة بلدهم الهائلة
 200وقد يبدو أن الرأي العام االسرائيلي يخشى أعداءه في الخارج وأعداءه في الداخل، أي المليون و

ويصعب . "طابوراً خامساً" يعيشون في إسرائيل والذين وصفهم ليبرمان بأنهم يشكلون ألف عربي الذين
حزب "على العالم أن يصدق أن إسرائيل باتت تخاف من الخطر المزعوم الذي يفرضه كل من إيران و 

علت  وهما التنظيمان المقاومان الموجودان على حدودها الشمالية والجنوبية والتي ف"حماس" وحركة "اهللا
  .إسرائيل كل ما بوسعها لقيامهما

 لبناني، ثم حاولت ذلك مع 1200 فقتلت 2006 في العام "حزب اهللا"لقد حاولت إسرائيل أن تقضي على 
الماضي فقتلت ) يناير(وبداية شهر كانون الثاني ) ديسمبر( في أواخر شهر كانون األول "حماس"حركة 
 آلتها العسكرية الضارية التي استخدمتها من دون أن تبالي وفي كلتا الحالتين، لم تنفع.  فلسطيني1300

 فحسب بل خرجا أكثر قوة سياسياً إن لم يكن "حماس" و "حزب اهللا"فلم يصمد كل من . بالسكان المدنيين
  .عسكرياً

 "وجودياً"أما في ما يتعلق بإيران، فأقنع اإلسرائيليون أنفسهم أن برنامج إيران النووي يفرض خطراً 
تمحوها " رغم أن من السهل على إسرائيل في حال برز أي خطر فعلي عليها من ناحية إيران، أن عليهم

.  رأس حربي نووي وأنظمة إطالق للصواريخ200 بفضل ترسانتها التي تضم أكثر من "من الخريطة
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إلسالمية ويتخوف االسرائيليون من أن تسمح االقتراحات التي قد يقدمها أوباما إلى إيران، للجمهورية ا
  .بأن تمضي قدماً ببرنامجها النووي

وال شك أن ذلك هو نتيجة المحرقة التي ارتكبت . وتُعتبر مخاوف إسرائيل غير منطقية على اإلطالق
بحق اليهود في الماضي ونتيجة التفوق العسكري الذي تمتعت به إسرائيل على مدى العقود الستة 

  .ر معتادة على أن يتم تحديهافإسرائيل غي. الماضية والذي اعتادت عليه
وتقوم مهمة أوباما شبه المستحيلة على ترويض غرائز إسرائيل القاتلة وعلى إنقاذ الفلسطينيين من 

وبمساعدة الدول العربية واالتحاد األوروبي، يجب أن يدفعهم ذلك إلى وضع حد . غرائزهم االنتحارية
  .ة في خطرللعداوة في ما بينهم التي وضعت قضيتهم الوطني

وقد توافق . ما هو الجواب على هذا اللغز؟ من الممكن أن تضمن الواليات المتحدة رسمياً أمن إسرائيل
إيران بدورها على أن تجمد برنامجها النووي في حال حصلت على ضمانات بعدم تعرضها لهجوم وفي 

ملة هي الطريقة الوحيدة وقد تكون هذه الصفقة الشا. حال استطاع الفلسطينيون أن يحظوا بدولتهم
  .لكن في الوقت الحاضر، ليست إسرائيل في وضع يسمح لها أن تفكر بعقالنية. للخروج من مأزق خطر

  13/2/2009الحياة، 
  

   لعمل حكومة في المئة يوم األولىاقتراح .61
  "معاريف" -  اوري سافير*

 ولكي ال ندفع الى وضع حكومـة        يبدو اننا نخطو في اتجاه حكومة وحدة وطنية، بقيادة الليكود وكاديما،          
ولهذا اليكم اقتراحـا    . شلل وطني، فان بحث الجوهر اهم من شل النفس بالتعيين الشخصي في الوظائف            

  .لعمل حكومة في المئة يوم االولى
وتدفع الحكومة الثمن المطلوب العادة جلعاد شاليت اذا لم يعيدوه          . تعمل الحكومة القرار الهدنة والتسوية    

وفـي الموضـوعات    . وتنسيق سياسة السالم واالمن مع ادارة اوباما وممثليـه ومبعوثيـه          . هاحتى اقامت 
االقتصادية واالجتماعية ــ اقرار الحكومة وارباب العمل والهستدروت خطة اقتصادية لتـشجيع نمـو              

  .الجهاز االقتصادي، وانشاء اماكن عمل واقرار القطاع المالي
لسلمية واالمن وفي ضـمنها الـسياسة نحـو ايـران وخادماتهـا             اهم موضوع يتعلق باقرار المسيرة ا     

عقـد  : يقترح ان تأخذ الحكومة بسياسة جريئة بالتنسيق مع ادارة اوباما في المجاالت االتية            . االصوليات
مؤتمر اقليمي لبحث الموضوعات العامة للمسيرة السلمية على اساس المبادرة السعودية ومبادىء مؤتمر             

ة للفلسطينيين بفهم انه ينبغي التوصل في خالل وقت معقول لتسوية دائمة مع حدود              وبدء مفاوض . مدريد
 مع تبادل مناطق، من اجل توطين المستوطنات من جديـد فـي الكتـل               1967دائمة على اساس خطوط     

وفيما يتصل بالقدس، تطبيق مخطط كلينتون اي مدينة واحدة موحدة لكنها عاصمة للدولتين،             . االستيطانية
ياء االسرائيلية واالماكن المقدسة لليهود السرائيل، واالحياء العربية واالمـاكن المقدسـة لالسـالم              فاالح

والمسيحية للفلسطينيين، ومناطق مشتركة كالمنطقة تحت جبل الهيكل تحت حكم خاص وبتعاون؛ وفيمـا              
  .م دولي للتعويضاتتكون العودة الفلسطينية لدولة فلسطين الجديدة فقط الى جانب نظا: يتصل بالالجئين

وفيما يتصل بالتسويات االمنية، تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، ما عدا قوة شرطة واحدة تكون               
وينـزع سـالح كـل المنظمـات        . مسؤولة عن النظام العام وتتعاون مع اسرائيل على مكافحة االرهاب         

 وتعاون في جميع مجاالت الحياة وفيهـا        تسود بين الدولتين عالقات تامة    . االرهابية والعصابات المسلحة  
  .احتياجات الماء

فيما يتصل بسورية، يجب على اسرائيل ان تفحص مع الواليات المتحدة هل بشار االسد حقا شرك جدي،                 
الـثمن  . بحيث يكون الشرط لذلك اال تشجع سورية ارهاب حزب اهللا وحماس، وان تبرد عالقاتها بايران              
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عمق االنـسحاب كعمـق     : "دفعه واضح بقدر كاف ويعبر عنه قول رابين       الذي يجب على كل جانب ان ي      
  ".السالم واالمن

في السياق االقليمي يجب على الحكومة الجديدة ان تستعد لتطبيع عام، كما قيل في المبـادرة الـسعودية                  
ـ        باب يتضمن عالقة اقتصادية تجارية، واقامة نظام مالي اقليمي وصلة بين البنى التحتية، ومن جملـة اس

هذا مخطط شجاع لحكومة وحدة وطنية جديدة، لكن اذا كان زعماؤنا الجدد            . ذلك تشجيع السياحة االقليمية   
ــ القدماء، يريدون ان يسوقونا الى االستقرار والنماء والسالم، فان هـذه هـي الطريقـة الوحيـدة،                  

  .وسيفحص االتجاه في اول مئة يوم من واليتها
  ان في الماضي المدير العام لوزارة الخارجية للسالم، وكزرئيس مركز بيري*

  13/2/2009. األيام، فلسطين
  

   انقالب، حقبة شلل جديدةيحدثلم  .62
  "معاريف" - عوزي بنزيمان

سجلت تلك الفترة على    .  تولت الحكم في باريس اربع وعشرون حكومة       1958 ــ   1946بين السنوات   
مات وسقطت، وكانت الدولة محاطـة بجـو عـدم          فقد قامت حكو  : انها األسوأ في تاريخ فرنسا الحديثة     

استقرار، وانشقاق داخلي هتك نسيج التضامن القومي، وبلغت الحال العامة الى شفا حـرب اهليـة بـل                  
من وراء ذلك كانت فرنسا متورطة في حربين ــ في الهند الصينية وبعد ذلك في الجزائر،                . تجاوزتها

الى ان جعـل االسـتنزاف الـداخلي      . غته في واقع االمر   وهذه االحداث اثقلت على المزاج القومي وصا      
فقد اختاروا الجنرال شارل ديغـول      : الفرنسيين يستخرجون من انفسهم غريزة البقاء التي احدثت التغيير        

اخلـت  . رئيسا، واستجابوا لجميع مطالبه الدستورية والحكومية، ومنحوه سلطة ان يغير الواقع من اساسه            
  .هارة مكانها لعهد جديد من االستقرار والنماءالجمهورية الرابعة المن

من اجل  (استيقظت اسرائيل امس على يوم كآبة وطنية، ستسجل كصفحة اخرى في سجل االالم السياسية               
لم تبشر نتائج   ). 2008 ــ   1990تجسيد ذلك، تولت كل حكومة في المعدل مدة سنتين فقط بين السنين             

ان عالقات القوى الجديدة التي     . قالب بل باستمرار شلل نظام الحكم     االنتخابات للكنيست الثامنة عشرة بان    
تلوح في الكنيست ــ اكثرية واضحة لكتلة اليمين ــ لن تفضي الى التحول المأمول، النها لم تـنجح                  

وان هذا الطريق المـسدود،     . في دفع المجتمع االسرائيلي الى تخاذ قرار حاسم في شأن مستقبل المناطق           
على التحول الى هنا او هناك، والقصور الذاتي الذي تدير به الدولة عالقتها بالفلـسطينيين،               وعدم القدرة   

  .هو ما يصوغ الواقع السياسي ويجعل النظام االسرائيلي يبدو كأنه يسافر في قطار اشباح
في ظاهر االمر دحضت االنتخابات اول من امس الفرض المقبول ان الجمهور في الـبالد يـسير الـى                   

اعتمد هذا القول على استطالعات رأي في العمق، دلت على استعداد آخذ في االزديـاد               . ر بالتدريج اليسا
للموافقة على مصالحات مناطقية بعيدة المدى، وتسليم واسع باقامة دولـة فلـسطينية، وصـورة قبـول                 

مـين هـي    في ظاهر االمر الكثرة التي قبلت كتلة الي       "). خصة االنفصال ("الجمهور الخالء غوش قطيف     
بيد انه اذا تحقق هـذا      . التي بادرت الى هذا التمييز وهي تمكن بنيامين نتنياهو من اقامة حكومة برتقالية            

السيناريو ايضا، فانه لن ينجح في ان يترجم الى سياسة عملية تحسم االخـتالف فـي مـستقبل الـضفة                    
ولية وجزءا ملحوظا في المجتمع     لن تكون حكومة يمين متسقة قادرة على ان تواجه الجماعة الد          . الغربية

ستمضي في االكثر في سبل سابقاتها وتستعمل سياسـة         . االسرائيلي، وان تبت امرها مؤيدة ضم المناطق      
سيظل النزاع االسرائيلي ــ الفلسطيني اذا يثقل على الواقع االسرائيلي ويقـرر بقـدر              . اخماد الحرائق 

  . لهذا السبب ايضا محدث االزمة السياسية المقبلةحاسم المزاج العام وجدول العمل الوطني، وسيكون
ان تبديل طريقة االنتخاب واصالحات حكومية اخرى لن تخرج اسرائيل من الوحل؛ انها ضرورية فـي                

ان استعمال انتخابات نصف لوائية،     . حد ذاتها لكن يعوزها القدرة العجيبة وهي تغيير الوضع من اساسه          
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لحكومة شبه رئاسة اجراءات تقنية ستجدي في الهوامش فقـط علـى            ورفع نسبة الحسم، وتخويل رئيس ا     
من اجل شفاء الساحة السياسية، واحداث تكافل قـومي اساسـي واالتيـان             . اقرار نظام الحكم في البالد    

باستقرار في نظام الحكم، ال مناص من عالج القضية الجوهرية اال وهي حسم االختالف فـي مـستقبل                  
  .المناطق

هذا التطـور الحاسـم     . وجد الفرنسيون الحل في شخصية زعيم قوي نفذ اهواء اكثرهم         قبل خمسين سنة    
تدل نتائج  . كان ممكنا وبين يديه استنزاف داخلي متصل جعل مواطني فرنسا يشمئزون من الوضع القائم             

  .انتخابات الكنيست الثامنة عشرة على ان اسرائيل ال تزال بعيدة من لحظة الرحمة
  13/2/2009. األيام، فلسطين
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