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  ال يوجد اي اتفاق حول شاليتدئة و أجلت التهانتكاسة: مشعل في الدوحة .1
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل       ، أن   القاهرةمن   14/2/2009القدس العربي،   ذكرت  

 ساعة يجري خاللها مباحثـات مـع المـسؤولين          24وصل مساء الجمعة الى الدوحة في زيارة تستمر         
 التهدئة مع اسرائيل سيتم االحد المقبـل        واوضح مشعل ان السلطات المصرية ابلغته ان توقيع        .القطريين

  .ما يجعل موعد توقيع اتفاق التهدئة غير واضح حتى االن' حدثت انتكاسة'في القاهرة، غير انه 
واضـاف  . اثـر ذلـك   ' ابلغنا المصريون انه فعال يوم االحد تبدأ التهدئة لكن حدثت انتكاسة          'وقال مشعل   

  .'وع لنعرف ان كان االمر سيتم يوم االحد ام الواالخوة االن في القاهرة بصدد بحث الموض'
ووصل مشعل الى الدوحة قادما من ليبيا حيث كان تطرق خالل لقائه مع الزعيم الليبي معمـر القـذافي                   

، بحـسب   'الى ملف المصالحة الوطنية ورؤية حماس حول هذا الموضوع        'ونجله سيف االسالم الخميس     
  .تصريحات ادلى بها في ليبيا

ئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات في ليبيا انه ال يوجد حتى اللحظـة اتفـاق                 كما اكد ر  
ميل المجتمـع االسـرائيلي    'واعتبر ان االنتخابات االسرائيلية كرست      . حول اطالق سراح الجندي شاليط    

  .'نحو التطرف
ال ' ليل الخميس الجمعـة      المقرب من سيف االسالم القذافي تم بثه      ' الليبية'وقال مشعل في حديث لتلفزيون      

يوجد اي اتفاق الى هذه اللحظة حول شاليط واسرائيل تحاول خلط الملفـات وتربطـه بموضـوع فـتح                   
  .'المعابر
ال يوجد اي اتفاق : "'الليبية'لتلفزيون من طرابلس، ليبيا، أن مشعل قال  14/2/2009 الحياة، وأضافت

: واضاف". لملفات وتربطه بموضوع فتح المعابرالى هذه اللحظة حول شاليت، واسرائيل تحاول خلط ا
  ".هذا االمر مرفوض ونحن ابلغنا المسؤولين المصريين بذلك"

فتح معبر رفح لما له من خصوصية كونه نافذة الفلسطينيين الى العالم، "وشدد مشعل على ضرورة 
واعتبر ان ". ونحن نصر على فتحه عمليا ووفق آلية جديدة، ونتفاوض مع االخوة في مصر حول ذلك

حماس قدمت صيغا عملية لفتح "، موضحا ان "االتفاقات السابقة حول المعبر كرست الحصار على غزة"
معبر رفح بمشاركة اوروبية مصرية مع الحكومة في غزة والحكومة في الضفة لحين اتمام المصالحة 

نقبل على تهدئة مع ان رؤية حماس تقوم على رفع الحصار وفتح المعابر حتى : "واضاف". الوطنية
  ".الطرف االسرائيلي لمدة عام ونصف العام

  
  إعداد قائمة بأسماء الضباط والجنود الذين سيشرفون على معبر رفح:السلطة الفلسطينية .2

 أكدت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية بدأت بإعداد قوائم بأسماء الضباط والجنود :ألفت حداد
العمل في معبر رفح الحدودي المتوقع أن يفتح أمام الفلسطينيين بشكل كلي الذين سيتولون اإلشراف على 

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حركة حماس سيكون لهم دور في  .مارس /في أوائل شهر آذار
 .اإلشراف على المعبر، بحيث سيتابعون فحص جوازات السفر وغيرها من األمور اإلدارية

 13/2/2009، 48عرب
  

   الدول العربية خطورة الوضع المالي للسلطةإبالغ من موسى  يطلبعباس .3
 مع األمين العام لجامعة الدول  هاتفياً أجرى الرئيس محمود عباس مساء أمس اتصاالً: وفا–رام اهللا 

نية، وطلب فلسطي األزمة المالية التي تمر بها السلطة الموسى على عباسوعرض . العربية عمرو موسى
عربية الشقيقة بخطورة الوضع المالي الذي تمر به السلطة في هذه المرحلة الحرجة، منه إبالغ الدول ال

األمر الذي أدى إلى تأخر صرف رواتب الموظفين حتى اآلن، إضافة إلى عدم القدرة على توفير 
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 االستحقاقات واالحتياجات الالزمة لعمل الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها توفير االحتياجات الطارئة
  .لقطاع غزة بعد العدوان

  14/2/2009الحياة الجديدة، 
  

  من محكمة الهاي التحقيق في جرائم حرب إسرائيليةالسلطة الفلسطينية تطلب رسمياً .4
 من المحكمة الجنائية الدولية في الهاي أمسطلب وزيرا العدل والخارجية في السلطة الفلسطينية : لندن

وقال وزير . 2002 بحق الفلسطينيين منذ اإلسرائيليكبها الجيش  التي ارت"جرائم الحرب"فتح تحقيق في 
 فلسطين بوصفها أن هنا اليوم لتقديم وثائق تبين إلى أتينالقد "العدل علي خشان للصحافيين في الهاي 

 المحكمة والطلب منها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش إلىقادرة على اللجوء .. دولة
، ليس اإلنسانيةسوف نقدم المزيد من الوثائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد " فوأضا "اإلسرائيلي

 2002 تلك التي حصلت من أيضا وإنما، األخير اإلسرائيليفقط تلك التي جرت في غزة خالل الهجوم 
  ".وحتى اليوم

 أربعمدى  التقيا على أنهما وأعلن الهاي وزير الخارجية رياض المالكي، إلىورافق خشان في زيارته 
قال المالكي للصحافيين انه  و.ساعات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو

 نأتي لنسلم المدعي أناليوم علينا " وأضاف.  المحكمة ستتحرك بعد تقييم طلب السلطةأنواثق من 
وقال . "ل قضيتها في المحكمة فلسطين كدولة لديها الصالحية لتمثيأنمجموعة من الوثائق التي تظهر 

 في غزة اإلسرائيلي والجيش اإلسرائيليونجئنا نطلب العدل ونطلب التحقيق في الجرائم التي ارتكبها "
 ." يتخذ االدعاء تحركاتأننتوقع "وتابع . "حديثا

 14/2/2009الشرق األوسط، 
  

  من سجن أريحا الفلسطيني بالضفة" سياسيين"فرار سجناء  .5
 سجينا، احدهم 13 أنكشف مسؤول في األجهزة األمنية الفلسطينية  ::.]ب.ف.أ[الفرنسيةة الوكال - أريحا

 أريحامن سجن ) الجمعة( ايهود اولمرت، فروا أمس اإلسرائيليمتهم بالتخطيط لقتل رئيس الوزراء 
  .الفلسطيني بالضفة الغربية

ين ما ال يقل عن خمسة مسجونين إن من بين السجناء الفار"وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته 
 الفلسطينية حواجز على األمنيةووضعت الشرطة والقوى ".  لجنح مرتبطة باألمنأوألسباب سياسية 

 وضواحيها بحثا عن الفارين، وداهمت منزل فار كانت أريحاالطرقات ونفذت عمليات بحث في 
ورفض مسؤولون في  .زيارته ألريحا  خالل 2007اتهمته باإلعداد لمحاولة قتل اولمرت في " إسرائيل"

  .سجن أريحا تأكيد أو نفي ما إذا كان هذا المتهم في عداد الفارين من السجن
  14/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  شرطة المقالة تحتفظ بسجناء في سجن بديل عن السرايا بمكان غير معلن .6

فظ ببعض من وصفتهم بالمجرمين  أكدت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة، أنها ما تزال تحت:غزة
 في عدوانها على قطاع "إسرائيل"والمتهمين في قضايا جنائية في سجن بديل لسجن السرايا الذي دمرته 

وأوضح إسالم شهوان الناطق باسم الشرطة في تصريح صحافي أن السجن  .غزة أواخر العام المنصرم
، وحفاظاً على أرواح النزالء والقائمين على هذا  عنه لدواع أمنيةاإلفصاحالبديل يوجد في مكان لن يتم 

  .السجن
حقيقة ما نعيشه اليوم : "وحول إمكانية أن تخضع مقرات الشرطة ضمن مخطط إعادة إعمار غزة، أجاب

يذكرنا في بدء عملنا عندما كنا في القوة التنفيذية حيث لم يكن لدينا أي مقرات، وكنّا في خيام 
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ر هذه المراكز كان به، وإن لم يشملها سنخرج من بين الركام وسنضع فإن شمل اإلعما.. .وبركسات
 مقراً أمنياً 50، مؤكداً أن أكثر من "خياماً وبركسات في هذه األماكن حتى نؤدي رسالتنا ألبناء شعبنا

  .دمرت للشرطة ولم يبق إالّ مقر واحد
  14/2/2009وكالة معاً، 

 
  " قطاع غزة فقطفي  ""إسرائيل"التهدئة الوشيكة مع : حماس .7

 محمد نصر عضو المكتـب الـسياسي        قال:  وكاالت االنباء  - سمير حمتو    - الدستور   - غزة   -القاهرة  
في تصريحات تلفزيونية ردا على إمكانية أن يشمل اتفاق التهدئة مع إسرائيل الضفة             ،  لحركة حماس امس  

". ومة وإسرائيل في قطاع غزة فقط     نحن نتحدث حاليا عن تثبيت وقف إطالق النار بين قوى المقا          "الغربية  
وقال إن هذا االتفاق    . وأكد نصر على تقدم الجهود التي بذلت منذ ثالثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق التهدئة             

  سيوفر للمواطن "
  14/2/2009الدستور، 

  
  تتمّسك بإنهاء االعتقال السياسّي قبل المصالحة حماس": األخبار" .8

من مصادر قريبة مـن اللقـاءات   " األخبار"علمت : محمود رمضانخالد ،  قيس صفدي،القاهرةـ غزة  
وفد حماس أكد لنظيره الفتحاوي أنه ال يمكن له حضور الحوار من دون اإلفراج              "الثنائية في القاهرة أن     

عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الضفة، فيما ردت فتح بأن ممارسات عناصر حماس فـي                 
حمـاس تواجـه   "وأضـافت أن  ". اويين من شأنها تهديد فرص المصالحة الوطنية     غزة واضطهادها للفتح  

ضغوطاً كبيرة من قيادة الحركة في الضفة إزاء التشدد في المشاركة في الحوار ما لم تستجب سلطة رام                  
تلقّيها دعوة رسمية مصرية للمشاركة في الحـوار الـوطني،          " حماس"وفي غزة، أعلنت     ".اهللا لشروطها 

التحرك الجدي والفاعل إلنهـاء ملـف االعتقـال         "تحدث باسمها، فوزي برهوم، على أنه يجب        وشدد الم 
  ".السياسي

  14/2/2009األخبار، 
  

  مطلوب منا أن نعطي بالسياسة ما لم نعطه بالنار والدم : "غزة النصر"مؤتمر  خالل نزال .9
المنعقد " غزة النصر"في مؤتمر ، قال محمد نزال القيادي في حركة حماس:  محمد لشيب-إسطنبول 

 إن العدوان على غزة ال عالقة له بعدم تجديد اتفاق التهدئة مع الكيان ، بمدينة إسطنبول التركية
الصهيوني أو إطالق الصواريخ من قطاع غزة، بل هو عدوان مبرمج بشكل مسبق، وهو مشروع قديم 

في كل مرة، ليبدأ بشكل عملي بعد جديد مخطط له منذ االنسحاب الصهيوني من القطاع، لكنه كان يتأجل 
 .فوز حماس في االنتخابات

وأكد نزال أن كل هذه المحاوالت القائمة على ثالثية الحصار والحوار والنار فشلت فشال ذريعا بفضل 
 .التثبيت الرباني الذي يفسر صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته
لعدو فشلت، فقد فشل الحصار في إحداث وقال القيادي في حماس إن كل األهداف التي راهن عليها ا

ثورة واالنقالب على الحكومة، كما راهن الحوار على إخراج حماس من الشرعية السياسية، كما فشل 
العدوان في تعميم نموذج الضفة الغربية حيث يشرف ثالث جنراالت أميركيين على تدريب جهاز 

 . سجون السلطة معتقل في600الشرطة العتقال المقاومين البالغ عددهم 
 وقال نزال إنه كان من المخطط له أن يتم استهداف كل قادة المقاومة وإنهاؤها في ثالثة أيام من العدوان،

 .والقضاء على الحكومة الحالية
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وكشف محمد نزال عن تعرض حماس لضغوط شديدة من أجل توقيع اتفاق مجحف يتنكر لدماء الشهداء 
كما أكد نزال على وجود . ان االنسحاب من جانب واحد وبدون اتفاقوالضحايا، إال أننا رفضنا ذلك فك

 . مطالبات من أطراف عربية لحماس بعدم تهريب السالح
  14/2/2009العرب، قطر، 

  
  إلى أن تعود القضية الفلسطينية إلى دائرتها اإلسالمية" غزة النصر"حمدان يدعو في مؤتمر  .10

، "سيكون لنا ال نشك فـي ذلـك       "في لبنان، إن النصر     "قال أسامة حمدان، ممثل حركة حماس     : اسطنبول
تلك ميزة من ينظر للبعد اإلسالمي والقرآني بخالف أصحاب النظرات األخـرى التـي              "مؤكداً على أن    

ضمن فعاليات مؤتمر   ) 2/13(وفي كلمته التي ألقاها صباح الجمعة        ".تقيس فقط بمقاييس الربح والخسارة    
ه بمدينة إسطنبول التركية؛ طالب حمدان بأن تعود القضية إلى دائرتهـا            الذي يواصل أعمال  " غزة النصر "

اإلسالمية التي عمل أعداؤها على تقليص دائرتها عبر العقود من الدائرة اإلسالمية إلى العربية ثـم دول                 
  .الطوق ثم الداخل الفلسطيني

ارض ذلـك مـع ثوابـت       في إزالة االنقسام الفلسطيني من دون أن يتع       " حماس"وشدد حمدان على رغبة     
الحركة كعدم االعتراف بالكيان الصهيوني وحق المقاومة وما إلى ذلك، معتبراً استحالة التقارب مع مـن                

  .يحمل أجندة صهيونية أمريكية
في كونهـا  " حماس"وأشار حمدان إلى أن إيران تختلف عن الدول العربية التي تحتفظ بعالقات مع حركة      

، معتبـراً   "ا بالحركة ألسباب تخص اإلستراتيجية اإليرانية ذاتها في المنطقة        أكثر جرأة في إظهار عالقته    "
ليس مثلبة للحركة ما دامت بعض الدول العربية تخفي عالقاتها بحماس وتظهرهـا إيـران، وال                "أن هذا   

  ".، إال إذا كان القلق في إطار الحرص"القلق المقعد"أو " القلق المبالغ فيه"يصح أن تصير مبعثاً لـ 
  13/2/2009كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
   لعبد ربه وفصائل كل عناصرها ال تعبىء باصين وسيارة"منظمةال"مت القيادة سلّ: خضر .11

رئيس لجنة الدفاع عن  القيادي في فتح وقال النائب األسير المحرر حسام خضر :رام اهللا ـ  وليد عوض 
بيع من سجون االحتالل االسرائيلي فـي حـديث         حقوق الالجئين الفلسطينيين الذي اطلق سراحه قبل اسا       

  .'انا ادعو المركزية والمجلس الثوري لالستقالة فورا انصافا للحركة وتاريخها المجيد'، 'القدس العربي'لـ
وشكك خضر في مصداقية اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن جدية سعيها لعقد المؤتمر العـام الـسادس                 

  .1989للحركة الذي لم يعقد منذ عام 
انا اتمنى ان تكون هذه القيادة على قدر المسؤولية التاريخية ولو لمرة واحدة، وان تتمتع بمصداقية                'وقال  

الحركي العام السادس في التـاريخ المقتـرح كـضرورة       ولو لمرة واحدة كذلك، وان تنجز عقد المؤتمر       
مـة التحريـر الفلـسطينية      وطنية وتنظيمية مهمة جدا وملحة الخراج الشعب العربي الفلـسطيني ومنظ          

والسلطة الوطنية الفلسطينية من المأزق الذي تمر به وتعيشه، الن فتح هي الحركة االكثر اهليـة لقيـادة                  
  .'شعبنا نحو اهدافه الوطنية لو ما توفرت لها القيادة المخلصة، ولكن انا ال اثق في هذه الوعود الكاذبة

االحتالل لم يمس وجودهم ولم يهدد مكانتهم وال مصالحهم         'وشكك بنية قادة الحركة اجراء تغييرات وقال        
ووفر لهم كل االمتيازات فيما ان الديمقراطية ستفرض تغييرا حقيقيا في قيادة فتح وبالتالي هم يخـشون                 

هذه القيادة لم تتعظ ولم تستيقظ من غفوتها وكـل مـا يهمهـا هـو                'وقال  . 'الديمقراطية التي قد تغيرهم   
وانا من  . ات التي تتأتى من كون هذا عضو مجلس ثوري او ذاك عضو لجنة مركزية             المناصب واالمتياز 

هنا وعلى ابواب عقد المجلس الثوري اتمنى ان يمتلك اعضاء هذا المجلس واعضاء تلك اللجنة الشجاعة                
وروح المسؤولية وان يعلنوا عن حل انفسهم كإطارين قياديين معطلين في الحركة وغائبين عن مـسرح                

  .'ث اليومية االحدا
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اعتقد بأن مركزية فتح تمارس حالة من القهر واالنتقام ضد قيادات وكوادر وتـاريخ حركتنـا                'واضاف  
العظيمة فتح، فهذه القيادة بعثرت كل انجازات وتاريخ حركتنا وداستها بنعالها وسلمت رقابنا رخيصة إما               

زنـا واخطائنـا وممارسـاتنا القـذرة        لالحتالل االسرائيلي واما لالسالم السياسي الصاعد على سلم عج        
  .'والقبيحة

ال استثني احدا في الداخل والخارج فكلهم مسؤولون عن تدمير الحركة وتمزيقها وتعطيـل              'وقال خضر   
دورها القيادي لمسيرتنا الوطنية وذلك بحكم مسؤوليتهم الجماعية عن الحركـة ومؤسـساتها واهـدافها               

نظمة التحرير لياسر عبد ربه وفصائل كل عناصرها على االرض          وابنائها، ففي عهد هذه القيادة سلمت م      
، بحيث باتت حركة فتح غير حاضرة بقوة وفقا لحجمها او تاريخهـا ال فـي                'باصين وسيارة 'ال تعبىء   

المنظمة وال في السلطة علما بانها هي صاحبة المنظمة والسلطة والشرعية الثورية والتطلعات الوطنيـة               
 فـي تـونس     - فاروق القدومي  -لية للجنة المركزية مجتمعة من القائد ابو اللطف         وحمل المسؤو . الخالدة

 فـي رام اهللا، فكلهـم يتحملـون        - الرئيس الفلسطيني محمود عباس      -الى القائد العام للحركة ابو مازن       
مسؤولية الوضع الذي وصلت اليه حركة فتح اآلن، هذه القيادة مجتمعة مدانة النها هـي التـي تتحمـل                   

  . ؤولية تاريخياالمس
ال يوجد من الـسلطة بـالمفهوم الحقيقـي          وأضاف   . هي شاهد زور على عصر سياسي منحط       وقال فتح 

للسلطه اال الراتب الذي يتقاضاه الموظفون اخر الشهر ونوايا طيبة الحداث تغيير لن يأتي فيما االحتالل                
ية الفلسطينية وأتمنـى عليـه ان       الرئيس محمود عباس عنوان الشرعية السياس      .يسيطر حتى على انفاسنا   

يتخلص من بعض رموز الفساد من الشخصيات التي حوله وان يمارس دوره كقائد عام لحركة فتح مـن                  
اجل فرض تاريخ محدد لعقد المؤتمر العام السادس، ألنه لن تكون هناك مكانة ودور ووجود للحركة اذا                 

  .عبنا الفلسطيني ولحركة فتح العظيمة الخالدةلم نعبر هذه المحطة النقدية التقييمية الهامة جدا لش
  14/2/2009القدس العربي، 

  
   من عباس عقد اجتماع للفصائل لبحث إحياء مؤسسات منظمة التحريرسنطلب: الطاهر .12

إن الجبهة ستطلب من " الحياة"الشعبية الدكتور ماهر الطاهر لـ  الجبهة قال مسؤول الخارج في : دمشق
اجتماع لألمناء العامين للفصائل للبحث في إحياء مؤسسات منظمة التحرير الرئيس محمود عباس عقد 

الهدف الوحيد من هذا االجتماع تطبيق اتفاق " بحيث يكون 2005الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة عام 
  .وفق الجهود المصرية" القاهرة، وليس عاماً يشمل امورا اخرى مثل التهدئة والحصار

  14/2/2009الحياة، 
  

  ماع بين شعث والزهار في القاهرة تمهيداً للحوار الوطنياجت .13
نبيل شعث " فتح"اجتمع مساء امس في القاهرة عضو اللجنة المركزية لحركة : القاهرة، جيهان الحسيني
 - محمود الزهار، وذلك غداة اجتماع رفيع المستوى عقد ليل الخميس " حماس"مع القيادي في حركة 

موسى ابو " حماس"احمد قريع ونائب رئيس المكتب السياسي لـ" فتح "الجمعة بمشاركة القيادي في
وبحسب شعث، تهدف هذه اللقاءات الى تذليل العقبات التي تحول دون المصالحة واسترداد . مرزوق

 22الوحدة، وفي الوقت نفسه توفير اجواء ايجابية قبل التوجه الى الحوار الذي دعت اليه القاهرة في 
كدت الحركتان في بيان عزمها على انجاح المساعي المصرية للتهدئة والمصالحة، وا. الشهر الجاري

  .واتفقتا على وقف الحمالت االعالمية
  14/2/2009الحياة، 
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   السياسيينفتح وحماس لمراجعة ملفات المعتقلين بين لجنة قانونية مشتركة: أبو شهال .14
البرلمانيـة  " فـتح "يعي الفلسطيني عن كتلة      أعلن عضو المجلس التشر    : ماهر إبراهيم والوكاالت   -غزة  

لمراجعـة ملفـات المعتقلـين      " حماس"و" فتح"فيصل أبو شهال تشكيل لجنة قانونية مشتركة للتواصل بين        
اللجنة "وأكد أبو شهال في تصريحات صحافية أن      .السياسيين لدى الطرفين في إطار التمهيد للحوار الوطني       

إلـى  " فتح سترفع توصـياتها   "، موضحا أن    "ة الغربية وقطاع غزة   المشتركة ستبدأ عملها قريبا في الضف     
  . إلنهاء القضية) أبومازن(الرئيس عباس 

  14/2/2009البيان، اإلمارات، 
  

  وجرح آخرين في غارة جوية " ألوية الناصر"استشهاد مقاوم من  .15
ـ         :وكاالت- محمد عبد اهللا     – القاهرة   –غزة   ارة جويـة   استشهد فلسطيني وأصيب ثالثة آخرون فـي غ

إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس في حـين قتلـت القـوات                   
الطيران "وذكر أحد شهود العيان أن      . اإلسرائيلية فتى فلسطينيا في الرابعة عشرة في مدينة الخليل بالضفة         

كما أفاد شـهود    ". الح الدين اإلسرائيلي استهدف دراجة نارية كان يركبها شخصان من ألوية الناصر ص          
فـي  " الطائرات اإلسرائيلية نفذت عدة غارات على األنفاق على الشريط الحدودي مع مـصر            "عيان أن   

  .رفح
 14/2/2009الشرق، قطر، 

  
   "سرائيلإ"على جنوب  من قطاع غزة اطالق ثالثة صورايخ  .16

ة ثالثة صواريخ على اراضيها     قالت اسرائيل ان مسلحين فلسطينيين اطلقوا الجمع       :ـ اشرف الهور   غزة
من قطاع غزة، فيما قضت سيدة فلسطينية متأثرة بجراح اصيبت بها خالل حرب اسرائيل االخيرة ضـد                 

  .غزة
  14/2/2009القدس العربي، 

  
   على غزة اختفى خالل الحرب" شهداء األقصى"غموض كبير يكتنف مصير قيادي من  .17

، الذي "كتائب األقصى"الء الهمص، القيادي في ما زال غموض كبير يكتنف مصير ع :محمد الجمل
ووفق ما أكده ذووه ومؤسسات حقوقية  .اختفى خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة الشهر الماضي

فلسطينية وإسرائيلية، فإن الهمص على ما يبدو محتجز لدى سلطات االحتالل دون أن يتحدد إذا ما كان 
  .على قيد الحياة أو شهيدا

 14/2/2009 فلسطين، األيام،
  

  تشكيلة الكنيست الثامنة عشرة  .18
الثامنة عشرة المنبثقة عـن     ) البرلمان االسرائيلي (في ما يأتي تشكيلة الكنيست      :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

  :انتخابات العاشر من شباط ، بعد نشر النتائج النهائية
  : حزبا كما يأتي12 بين 120تتوزع مقاعد الكنيست ال

وسط يمين ، الحزب الحاكم المنتهية واليته برئاسة وزيرة الخارجية تـسيبي             ):نائبا( 28كاديما   •
  .ليفني

  .يمين ، بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو ):نائبا( 27الليكود  •
  .يمين متطرف علماني ، برئاسة الوزير السابق افيغدور ليبرمان ):نائبا( 15اسرائيل بيتنا  •
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  .وسط يسار ، برئاسة وزير الدفاع ايهود باراك ):بانائ( 13حزب العمل  •
  .ديني للسفرديم ):نائبا( 11شاس  •
  .ديني لالشكيناز ):خمسة نواب(اليهودية الموحدة للتوراة  •
   .يمين متطرف ديني ):اربعة نواب(الوحدة الوطنية  •
  ).اربعة نواب(القائمة العربية الموحدة للتغيير  •
  .ة عربية على ارتباط بالحزب الشيوعيالئحة يهودي ):اربعة نواب(حداش  •
حزب عربي معروف باالحرف االولى مـن اسـمه          ):ثالثة نواب (التجمع الوطني الديموقراطي     •

  ".بلد"بالعبرية 
  .قومي متطرف ديني ):ثالثة نواب(البيت اليهودي  •
  .يسار صهيوني ):ثالثة نواب(ميريتس  •

  14/2/2009الدستور، 
  

   مع قادة األحزاببيريز يبدأ األربعاء مشاوراته .19
يبدأ الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز االربعاء المقبل مشاوراته مـع قـادة            :  برهوم جرايسي  - الناصرة

  .االحزاب من اجل تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل، على ما اعلنت المتحدثة باسمه امس الجمعة
ء بعيـد نـشر النتـائج الرسـمية         سيبدأ الرئيس مشاوراته مساء االربعـا     "وقالت المتحدثة اياليت فريش     

، )"يمـين (ثم الليكـود    ) وسط يمين (سيلتقي في المساء ذاته ممثلي كديما       "وقالت   ".لالنتخابات التشريعية 
سيستقبل في االيام التالية ممثلي التشكيالت االخـرى وسـينهي          "وتابعت   .الحزبان اللذان تصدرا النتائج   

ل الرئيس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة الى المرشـح الـذي           ويوك ".اتصاالته خالل يومين او ثالثة ايام     
  .يعتبره في افضل موقع للفوز بثقة البرلمان

وفـي  .  يوما اضافيا لعرض تشكيلته على الكنيست      14 يوما قابلة للتجديد     28وأمام المرشح المعين مهلة     
  . يوما28حال لم ينجح في ذلك، يختار الرئيس مرشحا آخر تكون أمامه مهلة 

  14/2/2009د، األردن، الغ
    

   للضغط على حكومة يمين مستقبلية"إسرائيل" أوروبا تجمد تطوير العالقات مع ":هآرتس" .20
أمس الجمعة، إن االتحاد األوروبـي قـرر تجميـد          " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ية، ترفض المشاركة فـي     عملية تطوير عالقاته مع إسرائيل، للضغط على حكومة يمين إسرائيلية مستقبل          
عملية تفاوضية مع الفلسطينيين، وهذا بعد يوم واحد من اإلعالن عن مساعي الرئيس الفلسطيني محمـود          
عباس في أوروبا لفرض شروط على إسرائيل وعزلها، في حال رفضت استمرار المفاوضات واستمرت              

  .في بناء المستوطنات
يد كافة اإلجراءات لتطوير العالقـات مـع إسـرائيل،          وحسب ما نشر، فإن االتحاد األوروبي قرر تجم       

بانتظار تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، ومراقبة ما إذا ستقام حكومة يمينية ترفض االسـتمرار فـي                 
  .العملية التفاوضية، وأيضا بسبب طلب أوروبا من إسرائيل تجميد االستيطان في المستوطنات

وف من قيام حكومة إسرائيلية برئاسة زعيم الليكـود بنيـامين           وقالت الصحيفة إن االتحاد األوروبي يتخ     
نتنياهو، ترفض االستمرار في العملية التفاوضية، ولهذا فقد قرر االتحاد تجميد كل ما اتفق عليـه مـع                  
إسرائيل بشأن تطوير العالقات بينهما، وخاصة في المجال االقتصادي، وتوظيف أمـوال أجنبيـة فـي                

  .يع التسهيالت الجمركية على البضائع والخدمات اإلسرائيلية في أوروباإسرائيل، إضافة إلى توس
  14/2/2009الغد، األردن، 
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  "حكومة الوحدة"نتنياهو يواجه عقدة التشكيل ويدرس خيار  .21

بدت أمس الجمعة، مهمة تشكيل الحكومة أكثر تعقيدا مما تخيلـه الـبعض،             : برهوم جرايسي   -الناصرة
بنيامين نتنياهو، رغم أن االنتخابات البرلمانية أفـرزت تكـتال          " الليكود"وبشكل خاص أمام زعيم حزب      

، وحزبـي   "الليكود"يمينيا متشددا، وفي المقابل فقد كثر الحديث أمس عن خيار إقامة حكومة وحدة تضم               
  ".العمل"و" كديما"

دد، هـي وضـع     الصعوبة األكبر التي تقف أمام نتنياهو في هذه المرحلة، لدى اقامته حكومة يمين متش             
اليمينـي العنـصري    " يسرائيل بيتينـو  "ورقة عمل مشتركة بين األحزاب الدينية المتشددة، وبين حزب          

بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، فرغم أن هذه األحزاب تلتقي في معسكر اليمـين المتـشدد، إال أن                 
 األحزاب الدينية أعلنت عن تشكيل      الخالف بينها يدور حول الصدام بين العلمانية والقوانين الدينية، إذ إن          

أمام ليبرمان، لمنعه من تحقيق انجازات علمانية على حساب قوانين تـصطدم بالـشريعة          " جبهة مواجهة "
  .اليهودية

إلى ذلك فإن إحدى المسائل الصعبة التي تقف امام نتنياهو، هي مسألة توزيع الحقائب الوزاريـة التـي                  
ذي يطالب بحقائب كبيرة جدا، فمن ناحية فإن ليبرمان متورط بـشبهات            باإلمكان إسنادها إلى ليبرمان، ال    

فساد خطيرة جدا تصل خيوطها إلى المافيا الروسية، وهذا يعني منعه مـن تـولي حقائـب ذات شـأن                    
بالشرطة والجهاز القضائي، ولكن ليس هذا فحسب، بل إنه ليس بمقدوره الحصول مثال، علـى حقيبـة                 

لوزارة مسؤولة عن سلطة الضرائب، التي هي أيضا تجري تحقيقا ضد ليبرمان            وزارة المالية، ألن هذه ا    
  .بشأن احتمال اخفاء أموال عن سلطة الضرائب

أضف إلى كل هذا، فإن ال نتنياهو وال المؤسسة العسكرية األمنية تقبل بتعيين ليبرمان في حقيبـة أمنيـة                 
وجهاز االستخبارات العـسكرية، كـذلك      حساسة، مثل حقيبة الحرب، المسؤولة بشكل مباشر عن الجيش          

فإن ليبرمان ال يستطيع أن يتولى حقيبة الخارجية، نظرا للموقف العالمي منه، بسبب مواقفه العنـصرية،                
  .ورفضه المبدئي إلجراء أي مفاوضات مع أي جهة عربية، وخاصة الفلسطينيين

بزعامـة  " الليكـود "تضم أحزاب   وأمام وضع كهذا، فقد كثر الحديث أمس عن خيار إقامة حكومة وحدة،             
" معـاريف "بزعامة إيهود باراك، وقد صدرت صحيفة       " العمل"بزعامة تسيبي ليفني، و   " كديما"نتنياهو، و 

اإلسرائيلية أمس، بعنوان صارخ يتحدث عن اتصاالت ومحاوالت جس نبض بـين األحـزاب الثالثـة،                
نظام الحكم في إسرائيل، بـشكل يـسمح        وقالت إن الهدف من إقامة حكومة كهذه سيكون باألساس تغيير           

لرئيس حكومة بأن يبقى في منصبه أربع سنوات كاملة، وليس كما هو اليوم، بمعدل ثـالث سـنوات أو                   
  .أكثر بقليل

مقربا في نفس الوقت من نتنياهو، وعلـى األغلـب فـإن            " كديما"وادعت الصحيفة أن وزيرا من حزب       
الي زئيف بويم، فحص خيار إقامة حكومة كهذه لدى حزب          الحديث يجري عن وزير البناء واإلسكان الح      

  .ليفني" كديما"، وأيضا لدى شخصيات في محيط زعيمة "العمل"
  14/2/2009الغد، األردن، 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تستجوب أولمرت للمرة الرابعة عشرة ألربع ساعات في قضايا فساد .22

وبت، أمس، رئيس الوزراء المستقيل أيهود أولمرت       أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها استج     -القدس المحتلة 
وأوضح المـصدر أن اسـتجواب رئـيس الـوزراء           .للمرة الرابعة عشرة بشأن تورطه في قضايا فساد       

المستقيل استمر أربع ساعات أجاب خاللها أولمرت على أسئلة المحققين حول سلسلة تعيينـات لمقـربين          
وجـرت   ).2006-2003(عة والتجارة في الفترة بـين       منه في مناصب عامة عندما كان وزيرا للصنا       

  .عملية االستجواب في المقر الرسمي لرئيس الوزراء المستقيل في القدس
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  14/2/2009صحيفة فلسطين،   
  

   هجوماً حاداً على أردوغان لموقفه في مؤتمر دافوسيشن  قائد سالح البر اإلسرائيلي .23
احي هجوماً حاداً على رئيس الوزراء التركي رجب طيب شن قائد القوات البرية اإلسرائيلية آفي مزر

أردوغان على خلفية موقفه في مؤتمر دافوس االقتصادي وهجومه على الرئيس اإلسرائيلي شمعون 
 . بيريز

أمير أورن عن مزراحي، خالل مؤتمر دولي لعلم النفس العسكري في " هآرتس"ونقل الكاتب في صحيفة 
، متحدثاً ليس فقط عن المجازر التركية ضد "فلتحاسب نفسك أوالً"ردوغان تل أبيب، قوله حول ما فعله ا

 . األرمن واألتراك، وإنما أيضاً عن احتالل تركيا لشمالي قبرص
ضم تركيا "ورد مزراحي، على دعوة أردوغان لألمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، باقتراح 

 ". إلسرائيل في الموضوع ذاته
 فإن مزراحي كان ممثال لذراع القوات البرية في الجيش األميركي والتقى لفترات "هآرتس"وبحسب 

 .كثيرة مع قادة من جيوش مختلفة من كوسوفو والبوسنة والعراق وأفغانستان
 14/2/2009السفير، 

  
  قرب الحرم اإلبراهيمي فتى فلسطينيا االحتالل يقتل  .24

 عاما ظهر أمس برصـاص      14ين رضوان الجمل    استشهد الطفل عز الد   :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة الخليل إثر مواجهات وقعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل              

وذكرت مصادر طبيـة     .قرب حاجز ابو الريش في شارع طارق بن زياد المؤدي الى الحرم اإلبراهيمي            
في في المستشفى الذي وصل اليه بعد ان اصيب برصاصة حية           فلسطينية في المدينة ان الطفل الجمل تو      

  .في الصدر 
هذا واغلقت المحال التجارية أبوابها وأعلن الحداد في المدينة التي تغلق حواجز الجيش جزءا كبيرا منها،                
بينما الجزء الثاني مغلق بسبب سيطرة وعربدة المستوطنين المتطرفين وفرق الجيش والحراسة الخاصـة              

  .وطنين الذين سيطرواعلى مجموعة من المنازل في قلب المدينة وخاصة قرب الحرم اإلبراهيميللمست
  14/2/2009الدستور، 

  
  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ويصيب العشرات في الضفة .25

عتقال طالت بلدات   ا الجيش اإلسرائيلي سلسلة من التوغالت وحمالت        نفذ:  جمال جمال  -القدس المحتلة   
  .م اهللا وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل وقرى ومدن را

الى ذلك، أصيب العشرات من المواطنين من أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة خالل مشاركتهم فـي                 
مسيرة شعبية حاشدة، شارك فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين جـراء إطـالق الجـيش والقـوات                 

منعهم من الوصول الى البوابة في جدار الفصل العنـصري          الخاصة اإلسرائيلية القنابل المسيلة للدموع ل     
  .في البلدة 

  14/2/2009الدستور، 
  

  الشيخ رائد صالح يدعو لنصرة قضية األسرى  .26
 الشيخ رائـد صـالح، علـى        48أكد رئيس الحركة اإلسالمية في األرضي المحتلة عام         : القدس المحتلة 

أن أي انجاز كان أو      ":وقالموا للنضال الفلسطيني،    أهمية الفعاليات المناصرة لقضية األسرى الذين انض      
سيكون في المستقبل فإن لألسير الفلسطيني مساهمة به، باعتبارهم الوقـود الـدائم للموقـف والمـسيرة                 
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ال يعقل أن نتناسى األسرى وهم خلف القضبان؛ فقيمة المسيرة الفلسطينية تنبع من أسراها              " و   الفلسطينية،
  ".وشهدائها وثوابتها

، مـضيفاً أن    "يجب اتخاذ الوسائل المتاحة حتى عودة األسرى أحراراً إلى منـازلهم          : "قال الشيخ صالح  و
وأشار إلى   ". قضية األسرى أمانة يجب نصرتها واجباً، وليس تفضالً عليهم، ومن يتنكر لهم يعتبر خائنا             "

ا، منوهاً إلى سياسة اإلهمال     المعاناة التي يواجهها األسرى بسبب الظروف القاهرة والصعبة التي يعيشونه         
الطبي والتعذيب التي تمارسها مصلحة السجون اإلسرائيلية، مؤكداً أن معاناة األسرى تمتد إلـى أسـرهم            

إن كل أسير يمثل قضية فلسطينية كاملة، وهو عنوان ال يقبل التجزئة على أساس طائفي               : وقال. وأهاليهم
  ". أو حزبي

  14/2/2009صحيفة فلسطين،  
  

  يحذر من سياسة العزل االنفرادي في سجون االحتاللنة فروا .27
حذر الباحث المختص بقضايا األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد : غزة

الناصر فروانة من خطورة سياسة العزل االنفرادي التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق األسرى 
م وإذاللهم وكسر إرادتهم وتحطيم نفسياتهم، معتبراً إياها أقسى أنواع واألسيرات، والتي تهدف إلى تعذيبه

  .التعذيب
وأوضح أن سياسة العزل ليست مرتبطة بحقبة زمنية معينة، بل انتهجت ومورست على امتداد األسر في 
السجون اإلسرائيلية كنهج منظم، وتصاعدت خالل انتفاضة األقصى وامتدت فترة العزل، وافتتحت إدارة 

لسجون أقساماً جديدة للعزل أكثر قسوة وقهراً من التي كانت قائمة، وتعددت أقسام العزل الجماعية ا
ايلون الرملة واهلي كيدار وايشل في سجن بئر السبع، إلى الشارون والجلمة "والزنازين االنفرادية من 

يعزل من "، حيث »اءمقابر األحي«وبين فروانة أن زنازين العزل أقل ما توصف به أنها  ".وعسقالن
خاللها األسير عن العالم ورفاقه األسرى اآلخرين، ويعيش وحيداً في زنزانة صغيرة جداً رديئة قذرة 
سيئة، معتمة صامتة كصمت القبور بكل معنى الكلمة، ويجري فيها قتل األسرى جسدياً ونفسياً، وتمتد 

  ".اًفترة العزل لتصل في بعض األحيان إلى أكثر من خمسة عشر عام
 14/2/2009السبيل، األردن،   

  
   تحذر من كاميرات في المسجد األقصى لجماعات يهودية"مؤسسة األقصى" .28

من نية قيام مجموعات يهودية عن طريق ما يسمى " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذّرت : غزة
المزعوم على  وهو أحد المنظمات اليهودية التي تسعى الى بناء الهيكل -  "معهد الهيكل المقدس"بـ

 بتثبيت كاميرا لمراقبة المسجد األقصى من على سطح أحد البؤر االستيطانية - حساب المسجد األقصى 
في البلدة القديمة بالقدس، بحيث يتم مراقبة كل تحرك في المسجد األقصى، وتواجد الجماعات اليهودية 

  ."الهيكل" اليهودية الخاصة بـونشاطاتهم داخل األقصى وخاصة إقامة الشعائر الدينية والتلمودية
 14/2/2009السبيل، األردن، 

  
  استشهاد جريحة في حرب غزة في أحد المستشفيات المصرية .29

اعلنت مصادر طبية فلسطينية امس عن وفاة سيدة متأثرة بجراح اصيبت بها خالل الحرب االسـرائيلية                
  .في احد المستشفيات المصرية

  14/2/2009القدس العربي، 
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   مليون دوالر خالل العام المنصرم 17 من فاتورة العالج بالخارج تخفض ي رام اهللا فالصحة .30
 مليـون دوالر    17أعلنت وزارة الصحة، امس، أنها خفضت فاتورة العالج بالخارج مبلغ           :  وفا –نابلس  

ات وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على تلك تقييمات، قامت الوزارة بعقد عدة ورش             . خالل العام المنصرم  
عمل ولقاءات متخصصة شارك فيها عدد من األخصائيين، خاصة في مجال األورام السرطانية، من أجل               

  . وضع بروتوكوالت عالجية يجمع عليها كافة األطباء، بما يضمن توفير أفضل العالجات لمرضانا
ئمـة وزارة   وقالت الوزارة إن هذا اإلجراء اضطر وزارة الصحة إلى رفع عدد األدوية األساسية فـي قا               

 صنف، بحيث تعد هذه القائمة األكبر على صعيد العالم بأسره، ما كلف وزارة              500الصحة إلى أكثر من     
واعتبرت أن اإلجراءات التي اتخـذتها أدت إلـى          . الصحة زيادة اإلنفاق على تلك األدوية من موازنتها       

سلطة الوطنيـة، سـيتم إنفاقـه        على خزينة ال   2008 مليون دوالر فقط للعام      17توفير مبلغ تجاوز الـ     
سالم فياض لتطوير إضافي لمرافـق وزارة الـصحة ولتحـسين جـودة             . باالتفاق مع رئيس الوزراء د    

  . الخدمات المقدمة وضمان استدامتها وصوال إلى االكتفاء الذاتي واالعتماد على الذات بشكل كامل
اريخ السلطة الوطنية، تقرر اعتماد فـاتورة       ولفتت الوزارة إلى أنها، للمرة األولى على سبيل المثال في ت          

 مليون شيقل، بعيدا عن أموال الدعم التي كانت تتلقاها،          20التطعيمات من موازنتها الخاصة والبالغة نحو     
حتى تبعد هذا الموضوع نهائيا عن سيف حجب التبرعات والضرر الذي يمكن إلحاقه في حال تم قطـع                  

  . المعونات كما حصل في فترات سابقة
  14/2/2009الحياة الجديدة، 

  
  "خزعبالت"عن مبادلة أراض مع مصر " إسرائيل"أي حديث من : أبو الغيط
من واشنطن عن مراسلتها حنان البدري، أنَّ وزير الخارجية المصرية ، 14/2/2009الخليج، ذكرت 

األوسط، ونبه  عاماً للتسوية في الشرق 2009أحمد أبو الغيط، أعرب عن أمله أن تكون السنة الحالية 
وحذر أبو الغيط في . من أن عدم تحقيق تقدم سريع في هذا الخصوص سيضيع الفرص المتاحة

من تأثير صعود اليمين اإلسرائيلي على المسيرة السلمية في المنطقة، ونفى علمه " الخليج"تصريحات لـ 
اس، مشدداً على أهمية ما إذا كانت ادارة الرئيس األمريكي الجديد تفكر في اجراء حوار مع حركة حم

، وأن "خزعبالت"عن مبادلة أراض مع مصر " إسرائيل"توحيد الفلسطينيين، وشدد على أن أي حديث من 
  . القاهرة غير ملزمة باالتفاقية األمريكية  اإلسرائيلية لمنع وصول السالح إلى غزة

عاصم عبد الخالق،  من واشنطن عبر مراسليها هدى توفيق و،14/2/2009صحيفة األهرام، وأضافت 
أنَّ مصر طالبت الواليات المتحدة، أمس، بتحمل مسؤولياتها بقوة، من أجل وقف االستيطان اإلسرائيلي 

ونفى أبو الغيط أيضا وجود . في األراضي الفلسطينية، وتنفيذ وعودها بقيام الدولة الفلسطينية العام الحالي
 من ،14/2/2009 صحيفة الدستور، ، وذكرتأي بعثات أمنية أمريكية على منطقة الحدود مع غزة

واشنطن عبر مراسلها محمد سعيد، أنَّ وزير الخارجية المصري أشار الى أن الفصائل الفلسطينية 
 الشهر الحالي للتفاوض والتشاور حول التوصل إلى اتفاق من خمس نقاط 22ستجتمع في القاهرة في 

ومة عمل فلسطينية، واالتفاق على انتخابات التوصل إلى مصالحة وطنية، وتشكيل حك: رئيسية هي
رئاسية وبرلمانية، وإعادة تركيب منظمة التحرير الفلسطينية، وتسوية كل المشاكل المعلقة بين كل 
الفصائل واالتجاهات مع تحديد وضع األجهزة األمنية وشكل العالقة بين السلطة الفلسطينية وما سماه 

 22وقال ان جهود المصالحة الفلسطينية التي ستبدأ في ". األجهزة الموجودة على األرض في غزة"
وقال ان هذه الحكومة التي ستثمر عنها المصالحة هي . الحالي ستأخذ مداها دون وجود إطار زمني لها

حكومة توافق وتراض بين مختلف اتجاهات الشعب الفلسطيني وتقوم باإلعداد لالنتخابات، مؤكدا أنها 
وقال إن والية عباس لم تنته في كانون الثاني كما يقال وإذا كان هناك . باسستظل تحت رئاسة محمود ع
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جدل حول هذا األمر فإن مصر تتبنى الرأي القائل ان سلطاته سارية إلى أن تعقد االنتخابات التشريعية 
  .والرئاسية معا في يوم واحد

  
  ية و تسريع التهدئةفوز اليمين اإلسرائيلي وراء تنشيط المصالحة الفلسطين: مصادر مصرية

قالت مصادر سياسية مصرية إن تنشيط االتصاالت المصرية مع كل من حركتي فتح وحماس : القاهرة
وجمع الفصيلين الفلسطينيين المتناحرين في لقاء على مستوى قيادات الحركتين في القاهرة، أمس 

نتيجة مباشرة لفوز اليمين الخميس، وكذا تسريع مفاوضات التهدئة وقرب إنجازها خالل ساعات، جاء ك
وشددت المصادر، . فبراير الجاري/  شباط10اإلسرائيلي في االنتخابات الشاملة التي جرت يوم الثالثاء 

، على أن القاهرة تتوقع مشكالت كبيرة بينها وبين أي حكومة يمينية "قدس برس"في تصريحات لـ 
كبيرة في تشكيل هذا الحكومة بعكس ليفني قادمة في تل أبيب، في ضوء حظوط نتنانياهو وليبرمان ال

، وأنها لهذا السبب زادت من ضغوطها على الفلسطينيين لتسريع المصالحة وبدء "كاديما"رئيسة حزب 
  .جلسات الحوار الوطني وحل المشكالت العالقة وخصوصا قضايا معتقلي الطرفين لدى الطرف األخر

 13/2/2009قدس برس، 
  

  ساعة 48مصر ستعلن اتفاق التهدئة خالل : مصادر مصرية وفلسطينية
أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن مصر ستعلن في القاهرة التهدئة :  محمود جمعة-القاهرة 

بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل الثماني واألربعين ساعة القادمة، وذلك بعد إجراء االتصاالت 
إن ": "العرب"وقال مسؤول مصري رفيع المستوى لـ. جانب اإلسرائيليمع باقي الفصائل الفلسطينية وال

حركة حماس أبلغتنا بموافقتها على التهدئة، وسنجري االتصاالت مع الرئيس محمود عباس وقيادات 
الفصائل الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي؛ لالتفاق على عدد من المسائل الفنية قبل إعالن التهدئة المتوقعة 

بعد إعالن التهدئة سنكون قد حققنا البند الثاني من : "وأضاف". ماني واألربعين ساعة المقبلةخالل الث
، الفتاً إلى أن البند األول منها "مبادرة الرئيس حسني مبارك لوقف إطالق النار أثناء العدوان على غزة

سننطلق بعد هذا إلى : "وتابع.   يناير وقف إطالق النار18تحقق بعد أن أعلن الجانبان كل على حدة في 
  ".البند الثالث، وهو تحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي وإعادة الوحدة

  14/2/2009العرب، قطر، 
  

  توقعات بإتمام صفقة شاليت قبل مغادرة أولمرت وإعاقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة: مصر
، أنَّ اإلفراج عن الجندي "الحياة"عة، تحدثت لـ توقعت مصادر مصرية مطل:  جيهان الحسيني- القاهرة 

اإلسرائيلي االسير في غزة غلعاد شاليت سيكون قبل مغادرة رئيس حكومة تسيير األعمال اإلسرائيلية 
أيهود أولمرت منصبه وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وذلك في إطار صفقة تقودها مصر في 

خيار آخر سوى " إسرائيل"لم يعد أمام "، إنه "الحياة"ت المصادر لـ وقال. مقابل إطالق أسرى فلسطينيين
كانت تعول على خيارات أخرى كثيرة وعلى اتصاالت " إسرائيل"، مشيرة إلى أن "إبرام هذه الصفقة

ولفتت إلى . وجهود دولية أخرى غير مصر من أجل إطالق شاليت، لكنها جميعاً لم تثمر نتيجة إيجابية
ائلة شاليت التي لها مكانة مميزة في المجتمع اإلسرائيلي بإطالقه قبل إنهاء أعمال أن أولمرت وعد ع

حكومته ولو بساعات معدودة، موضحة أن أولمرت يملك اتخاذ القرارات، وأن وزير الدفاع إيهود باراك 
وتوقعت المصادر أن يتراجع أولمرت عن تشدده في خصوص عدد من األسماء تتمسك . لن يعارض ذلك

... أولمرت يبدي استعداده للتضحية ودفع ثمن باهظ في سبيل إطالق شاليت"س بإطالقهم، وقالت إن حما
الحكومة واألجهزة األمنية اإلسرائيلية تعبئ الشارع اإلسرائيلي وتقف وراء تنظيم التظاهرات الجماهيرية 

استجابة للرأي العام واالعتصامات أمام رئاسة الحكومة والكنيست كي يبدو القرار عندما يتخذ كأنه 
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، موضحة أن اإلفراج عن شاليت سيكون وفقاً لآللية التي تم االتفاق عليها مسبقاً مع "اإلسرائيلي
اإلسرائيليين والتي تتمسك بها حماس، وهي تتضمن ثالث مراحل وتشمل إطالق ألف أسير فلسطيني، 

 وربطت المصادر بين كسر الحصار .إضافة إلى األطفال والنساء والوزراء والبرلمانيين الفلسطينيين
اإلسرائيليين موقفهم واضح، فهم لن يشغلوا "الذي يتضمنه اتفاق التهدئة وإطالق شاليت، وقالت إن 

  ".المعابر بكامل طاقتها ولن يفتحوها على مصراعيها إال بعد إطالق شاليت
ش أن الجانب من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول في الهالل األحمر المصري في مدينة العري

اإلسرائيلي يعيق إدخال المساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر العوجة، إذ تم تعليق دخول 
الشاحنات ألكثر من أسبوع، خصوصاً المواد الغذائية التي يتم رفض إدخالها إلى قطاع غزة بدعوى عدم 

  .مطابقتها للمواصفات
  14/2/2009الحياة، 

  
  بية وتؤّسس لتعاون وثيق مع مصرتركيا تحّض على مصالحة عر

توجه مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد داوود اوغلو الى دمشق للقاء الرئيس بشار االسد : أنقرة
وتسليمه رسالة من الرئيس عبداهللا غل ضمن مساعي تركيا الجارية حاليا للعمل على دعم جهود رأب 

وحسب مسؤولين في وزارة الخارجية . ي الدوحةالصدع العربي قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة ف
. التركية، فإن زيارة مبارك كانت ايجابية للغاية وأسست لتعاون وثيق بين تركيا ومصر في المنطقة

، أن توافقا سياسيا كبيرا بين انقرة والقاهرة تجسد من خالل "الحياة"واعتبر مسؤول تركي تحدث لـ 
تبدأ بالتوصل الى اتفاق ثابت لوقف اطالق " خريطة طريق"ان على زيارة مبارك االخيرة، اذ اتفق الطرف

 شهرا، يتبعه الحديث عن معبر رفح والمصالحة الفلسطينية، من 18لمدة " اسرائيل"النار بين حماس و
اجل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة والتمهيد لالنتخابات، وذلك لمواجهة القادم االسرائيلي الجديد، فاذا 

برئاسة زعيمة حزب كديما تسيبي ليفني تقبل بحل الدولتين، فإن الموقف العربي كانت حكومة 
والفلسطيني حينها سيكون مستعدا الستئناف مسار السالم برعاية اميركية، اما اذا جاءت حكومة تطرف 
يميني برئاسة زعيم ليكود بينامين نتانياهو، فإن موقفا عربيا وفلسطينيا موحدا سيسهم في الضغط على 

  .لتتخلى عن تطرفها او تتحمل وحدها مسؤولية تعطيل عمية السالم في المنطقة" اسرائيل"
  14/2/2009الحياة، 

  
 أولمرت واألسد تحاورا عدة ساعات عبر الهاتف بواسطة أردوغان" : هآرتس"

كشفت صحيفة هآرتس، أمس، عن أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ايهود :  محمد جمال- القدس المحتلة 
لمرت، تحاور مع الرئيس السوري، بشار األسد، بواسطة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أو

وأضافت الصحيفة أن هذه المحادثة، غير . أردوغان، عبر الهاتف ولمدة أربع ساعات على األقل
 كانون األول الماضي، وأن الجانبين 22المباشرة، حدثت لدى زيارة أولمرت األخيرة إلى تركيا، في 

قال إلى محادثات مباشرة في المفاوضات بينهما رائيلي والسوري أوشكا خاللها على االتفاق لالنتاإلس
الحرب على غزة بعد خمسة أيام أوقف هذا " إسرائيل"وإصدار بيان مشترك بهذا الخصوص، لكن شن 

وحماس لوقف التوتر " إسرائيل"وأضاف أحد المصادر التركية، أن أردوغان اقترح التوسط بين . التقدم
وتوغالت عسكرية إسرائيلية في القطاع وإطالق صواريخ من في حينه بين الجانبين والمتمثل بغارات 

سترد " إسرائيل"أولمرت تهرب وفهمنا أن "وتابع المصدر التركي، أن ". إسرائيل"القطاع باتجاه جنوب 
  ".على إطالق الصواريخ لكننا لم نسمع ذلك من أولمرت ولم نتوقع ردا رهيبا إلى هذا الحد

  14/2/2009الشرق، قطر، 
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  طالما بقي في السلطة سيحميها من الصدمات و لتل أبيب" جيد"مبارك : سرائيليتقرير إ
من الجانب " صدمات أو زالزل"لـ " إسرائيل"استبعد تقرير إخباري إسرائيلي، أن تتعرض : محمد عطية

المصري ما دام الرئيس حسني مبارك مستمرا في السلطة، نظرا ألنه ال يميل إلى التغيير ويؤمن 
، المرتبطتين بمعاهدة "إسرائيل"، والحفاظ على العالقات بين مصر و"الهدوء واالستقرار"قيق بضرورة تح
اإلخباري اإلسرائيلي لشخصيتي " 1نيوز"جاء ذلك في رصد تحليلي أجراه موقع .  عاما30سالم منذ 

لذين مميزات وصفات األقوى من بين جيراننا العرب وا"الرئيس مبارك واألسد، في إطار التعرف على 
يقومون بإدارة موضوعاتنا من أمام ووراء الكواليس ألنه بهذه الطريقة سنعرف كيف نواجه وندير معهم 

  ".األمور باستمرار
يمكننا القول "أما عن الرئيس السوري بشار األسد، يخلص التقرير في تحليله شخصية الرئيس السوري، 

شخص من غير المتوقع معرفة ماذا يمكن أن إنه في نظر شعبه قائد طيب، لكن بالنسبة لنا هو خطر و
  ".يفعله منذ البدء

 13/2/2009صحيفة المصريون، 
  

  ما نقلته وسائل اإلعالم عن محرقة غزة جزء بسيط من الواقع: أطباء سوريون
أكد األطباء السوريون العائدون من قطاع غزة أن ما نقلته وسائل اإلعالم عن المجزرة التي : دمشق

هناك نذر يسير مما هو الواقع على األرض، ودعوا وسائل االعالم الى التركيز على " ئيلإسرا"ارتكبتها 
همجية ووحشية االحتالل خالل عدوانه الغاشم والتحدث عن مساحات اإلجرام التي مارسها هناك حتى 

وة جاء ذلك خالل ند. تدخل الى الوعي الجمعي لألمة وتدرك ان هذا العدو هو عدوها الرئيسي والوحيد
  .حوارية أقامها األطباء، أمس األول بدمشق، وأكدوا ضرورة التمسك بالمقاومة وأهمية تعميقها
  14/2/2009الخليج، 

  
  ترحيب بدعوة العلماء لصوم أسبوع للمطالبة بفتح معبر رفح: مصر

ء رحب العديد من الكتاب واألئمة في المساجد المصرية بدعوة إتحاد علما:  حسام أبو طالب- القاهرة 
واعتبر مفتي . المسلمين المواطنين والمسلمين حول العالم صيام األسبوع المقبل من أجل فتح معبر رفح

وشدد في تصريحات . مصر األسبق نصر فريد واصل الدعوة محاولة جديدة للضغط على الحكام
مع أعدائهم على أن الحكام الذين يظنون بأنه بوسعهم أن يكونوا مع شعوبهم حيناً و" القدس العربي"لـ

أحياناً مما يسهل لهم إبراء ذمتهم أمام اهللا والتاريخ فإنهم أكثر المتورطين في األزمة التي يعيشها الشعب 
ودعا المواطنين ألن يجددوا إيمانهم بالمقاومة كأداة وحيدة لكسر إرادة اإلحتالل وإلعادة . الفلسطيني

  .األراضي المسلوبة
، أشار المفكر محمد عمارة إلى أن اللحظة الراهنة ينبغي على "يالقدس العرب"وفي تصريحات خاصة لـ

العلماء ورجال الدين أن ينهوا العزلة التي دامت حقباً زمنية طويلة بينهم وبين األمة والتي كان من أبرز 
وهاجم عمارة الذين يطالبون . آثارها أن جعلت األنظمة تستأسد بالجماهير وال تعبأ بالمصالح العليا لألمة

وشدد على أن الضغط . الجماهير بأن تكف على التعاطي مع محنة الغزاويين أو عموم الفلسطينيين
الشعبي الهائل هو الذي بوسعه أن يجبر تلك األنظمة ألن تعيد النظر في سياساتها الفاسدة المستبدة وأن 

  .تفئ إلى أمر اهللا
عن إغالق المعبر، معتبراً أن لهؤالء وقلل المستشار يحيى الجمل من إمكانية يقظة ضمير المسؤولين 

أجندتهم الخاصة والتي تتعارض كلية مع مصالح الغالبية العظمى من الجماهير وفي المقدمة بالطبع قوى 
  . المقاومة

 14/2/2009القدس العربي، 
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  يواصل فعالياته بتركيا " غزة النصر"مؤتمر 

عقد بمدينة إسطنبول التركية على دعم المن" غزة النصر"أجمع المشاركون في مؤتمر : محمد لشيب
المقاومة الفلسطينية ومساندتها في وجه التحديات التي تواجهها بعد العدوان الصهيوني على غزة، واعتبر 
عدد من المتحدثين خالل ندوات المؤتمر، أمس األول، أن المعركة السياسية أهم وأخطر من المعركة 

رؤية سياسية للمستجدات "بداهللا النفيسي، في الندوة األولى بعنوان فقد اعتبر المفكر الدكتور ع. العسكرية
، أن معركة تحرير فلسطين ال تنفصل عن معركة تحرير الوطن العربي من الهيمنة "والمتغيرات الجديدة

  . األجنبية واالستبداد السياسي
  14/2/2009العرب، قطر، 

  
  مدرسة ميدانية هدية إماراتية إلى غزة

وصلت إلى الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة شحنة :  محمد أبو عيطة- رفح المصرية 
مساعدات إماراتية إلغاثة أطفال غزة تبرعت بها مؤسسة دبي العطاء وهي مدرسة ميدانية متكاملة تضم 

  . فصال مجهزا هدية ألطفال غزة11
 14/2/2009الخليج، 

  
  هوواشنطن تلمح إلى رفض حكومة إسرائيلية برئاسة نتانيا .31

ألمح مصدر مقرب من إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما أمس إلى استياء واشنطن : وكاالتال
وأوضح المصدر، الذي .  بنيامين نتانياهو"الليكود" تشكيل حكومة إسرائيلية برئاسة زعيم "رفضها"و

ألميركي رفض نشر اسمه، أنه حكومة يمينية برئاسة نتانياهو من شأنها أن تصيب تحرك المبعوث ا
  . لمنطقة الشرق األوسط جورج ميتشل في مهمته بالشلل

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أثرت على مسيرة السالم التي تبنتها إدارة 
وقال إنه على الرغم من . تعيشان جنباً إلى جنب) فلسطينية وإسرائيلية(أوباما من خالل حل الدولتين 

 في االنتخابات وتأييد رئيسته تسيبي ليفني لفكرة الدولتين إال أن التقديرات تشير إلى "كاديما"فوز حزب 
 حكومي ال يتضمن األحزاب اليمينية المعارضة لفكرة تقسيم فلسطين ائتالفأنها لن تتمكن من تشكيل 

 يمثل تحدياً ألوباما  اكتسح اليمين المتطرف االنتخابات، مؤكداً أن تشكيل حكومة برئاسة نتانياهوأنبعد 
وأضاف ان اإلدارة األميركية تتوقع . "ذات حساسية خاصة" إستراتيجيةما يعني ان األمور قد تحتاج إلى 

انه في حالة فشل ليفني في إقامة ائتالف فقد تضطر إسرائيل إلى دخول معركة انتخابية جديدة ربما مع 
  . خرىحلول شهر سبتمبر ما يعني تجميد عملية السالم مرة أ

 14/2/2009البيان، اإلمارات، 
  

  ترجح تخصيصها لحماس أو حزب اهللا" إسرائيل" وقبرص تُفرغ أسلحة إيرانية من سفينة .32
 أفرغت السلطات القبرصية أمس، شحنة من األسلحة اإليرانية كانت على سفينة تحمل :نيقوسيا، واشنطن

برة أنها تنتهك عقوبات فرضتها األمم المتحدة علماً قبرصياً راسية في ميناء ليماسول جنوب الجزيرة، معت
  .على صادرات األسلحة اإليرانية

 يناير الماضي، بعدما / كانون الثاني29 في "مونشيغورسك"وكانت السلطات القبرصية احتجزت سفينة 
وأعلن الجيش األميركي انه عثر في السفينة على قذائف . أوقفتها البحرية األميركية في البحر األحمر

 سورية وتحمل أسلحة يرجح إلى السفينة كانت متجهة من إيران أن إلىدفعية وأسلحة أخرى، مشيراً م
وأفادت وسائل إعالمية إسرائيلية أن السفينة قد تكون تحمل . أنها مخصصة لحركة حماس في قطاع غزة
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ها بناء على ن السلطات القبرصية احتجزتأ إلى حماس في غزة، مشيرة أوأسلحة لحزب اهللا في لبنان 
  .طلب واشنطن وتل أبيب

 أكثر، مضيفة أنها قررت إفراغ حمولتها بعد "أسلحة تقليدية"وأعلنت الحكومة القبرصية أن السفينة تحمل 
الحكومة القبرصية قررت إفراغ المواد من السفينة "وزادت ان . من أسبوعين من المناقشات حول السفينة
الجمهورية القبرصية أبلغت لجنة العقوبات في " موضحة ان ،"مونشيغورسك واالحتفاظ بها في قبرص

   ."وليس هناك مخاطر من االحتفاظ بالحمولة. مجلس األمن بقرارها
  14/2/2009الحياة، 

  
  حماس وحزب اهللا يعرقالن التسوية: االستخبارات األميركية .33

بلير، من صعوبة حذّر مدير مجلس االستخبارات القومي األميركي، دينيس :  محمد سعيد- واشنطن 
. التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي اإلسرائيلي في ظل تزايد قوة حزب اهللا وحماس ونفوذهما

تحقيق تقدم نحو "وقال، في جلسة استماع عقدتها لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ األميركي، إن 
زب اهللا في لبنان، سيكون  إسرائيلي في ظل سيطرة حماس على غزة وازدياد قوة ح-اتفاق فلسطيني 

أكثر صعوبة، يضاف إلى ذلك وجود إيران تبني قدرات نووية، وإسرائيل المصممة على عدم السماح لها 
الدول "أشار بلير إلى أن و. " إسرائيلية أو حدوث أزمة-احتمال مواجهة إيرانية "، مشيراً إلى "بذلك

دم حدوث تقدم في التسوية الفلسطينية، سيكون من العربية المعتدلة تخشى إيران النووية، ولكن في ظل ع
استطاع حزب اهللا وحماس، "وأضاف . "الصعب على هذه الدول الدفاع عن عالقاتها مع الواليات المتحدة

  ."بدعم من إيران الفارسية، انتزاع عباءة المقاومة ضد إسرائيل من الدول المعتدلة
  14/2/2009األخبار، 

  
  لي لمعالجة آثار محرقة غزة تدعو المجتمع الدوروسيا .34

دعت روسيا إلى تذليل آثار األزمة في قطاع غزة عاجالً، واعتبرته أكبر مهام  :موسكو كريم المظفر
المجتمع الدولي، وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف في أعقاب لقائه مع السكرتير 

 األولى ضرورة تقديم المساعدة اإلنسانية إلى العام لألمم المتحدة بان كي مون، إن ذلك يخص بالدرجة
سكان القطاع وإعادة بناء الهياكل األساسية المدنية، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر موسكو حول الشرق 

  .األوسط في النصف األول من هذا العام
في غزة وتتمسك روسيا واألمم المتحدة، بحسب الدبلوماسي الروسي، برأي متطابق بأن األحداث الفاجعة 

وقف إطالق "أكدت على ضرورة تنشيط الجهود في سبيل تفعيل عملية السالم، مشدداً على أهمية بلوغ 
باإلضافة إلى ضرورة استعادة الوحدة بين الفلسطينيين بغية ضمان توريد " النار الثابت والمديد

  .المساعدات عمليا
  14/2/2009الخليج، 

  
  رات االونروا تتجه إلى غزة قريباًلجنة األمم المتحدة للتحقيق في قصف مق .35

 المتحدة للتحقيق في األمم المتحدة ميشال مونتا، الخميس، ان لجنة األمم المتحدثة باسم أعلنت: )ب.ف.أ(
وقالت المتحدثة في بيان  . القطاعإلى على مبانيها خالل محرقة غزة ستتوجه قريبا اإلسرائيليالقصف 

وأضافت مونتا إن  ".، في نيويورك وستتوجه قريبا إلى المنطقةلجنة التحقيق بدأت أعمالها، أمس "إن
 / كانون األول27اللجنة ستجري تحقيقا حول عدد من الحوادث المحددة التي وقعت في قطاع غزة بين "

 أضرارا والتي تسببت في وقوع قتلى وجرحى وألحقت ،2009 يناير / كانون الثاني19 و2008ديسمبر 
 المنظمة إلى أن باحثيها الذين  وأشارت". المتحدةاألمم خالل عمليات أولمتحدة  ااألمممادية في منشآت 
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خالل الحرب وبعدها، وجدوا أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب " إسرائيل"زاروا غزة وجنوب 
وانتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي ومن بينها هجمات مباشرة شنتها القوات اإلسرائيلية ضد 

  .لفلسطينيين وأهداف مدنية في غزةالمدنيين ا
 الري جونسون والسريالنكي سينها األمريكيوستتألف اللجنة التي يرأسها البريطاني يان مارتن، من 

 األمانةوستضم اللجنة ايضا عضوا من . باسناياك والسويسري باتريك ايخنبرغر، كما ذكر بيان المتحدثة
  . المتحدة لم تكشف هويتهلألممالعامة 

  14/2/2009ج، الخلي
  

   وحماس"إسرائيل" فتح تحقيق دولي شامل يدقق بجميع انتهاكات يجب ":العفو الدولية" .36
إن تحقيق األمم المتحدة يجب أال يقتصر "قالت آيرين خان األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية : )ب.ف.أ(

 المتحدة وموظفيها ومكاتبها  على مدارس األمماإلسرائيليةعلى النظر فقط في الهجمات األخيرة للقوات 
". في غزة ألن حق معرفة أسباب االنتهاكات وتحديد المسؤول عنها ال يقتصر على ضحايا تلك الهجمات

المطلوب اآلن فتح تحقيق دولي شامل يدقق بجميع انتهاكات القانون الدولي من قبل "وأضافت خان 
، حسب "نية المتورطة في أزمة غزةإسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطي

  .تعبيرها
  14/2/2009الخليج، 

  
  متوجهة لغزةمن لندن  شاحنة تنطلق 100قافلة بريطانية تضم  .37

كشف منسق لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة معن بشور، النقاب عن أن جهات  :بيروت
وذكر بشور أمس، أنه تلقى  .سانية اليوم السبتبريطانية تستعد إلرسال قافلة برية محملة باإلمدادات اإلن

اتصاال هاتفيا من النائب البريطاني جورج غاالواي، رئيس حزب االحترام، ورئيس شبكة المحامين 
العرب في المملكة المتحدة صباح المختار، أفادا فيه أن قافلة برية محملة باإلمدادات اإلنسانية ستتحرك 

 شاحنة كبيرة 100وستسلك القافلة التي تضم  .لجاري باتجاه معبر رفحفبراير ا / شباط14من لندن في 
ومواداً بقيمة مليون جنيه إسترليني طريقاً برياً يمر بفرنسا وإسبانيا فمضيق جبل طارق وصوالً إلى 

  .المغرب، فالجزائر، وتونس وليبيا ومصر حتى معبر رفح وصوالً إلى غزة
  14/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "انتهت حرب غزة وبقي الغضب: "يطانياجامعات بر .38

من النشاط الجامعي، ولدتها الحرب " موجة جديدة"تنشر الغارديان مقاال في صفحة العالم حولما تسميه 
 الكثير وأرغموا على غزة، حيث احتل الطلبة عشرات المباني الجامعية في بريطانيا، األخيرة اإلسرائيلية

. "إسرائيل"بـ  قطع عالقاتها بشركات السالح المرتبطة أواسية منها على منح الفلسطينيين منحا در
 إال، أسابيع على القطاع منذ ثالثة اإلسرائيليوتقول كاتبة المقال الكسندرا توبينغ انه رغم انتهاء الهجوم 

 جامعة بريطانية، 21 في حوالي إضرابات، حيث نظم الطلبة مؤخرا األجواء الغضب الزال يمأل أن
.  حتى الرسائل النصية على الهواتفأو موقع فيسبوك للتعارف أوا عن طريق المدونات نظموا معظمه

ن يستجاب لطلباتهم بعدما آتت أ إلىفالطلبة المضربون في مانشستر وجالسجو رفضوا مغادرة المباني 
مرحلة جديدة من النشاط "وترى الصحيفة في هذه التطورات . أخرى في جامعات أكلهاحمالت مماثلة 

 عاما، وهو من الطلبة الخمسين الذين احتلوا 22وتنقل الغارديان عن كاتن الدر، ." طالبي المنظم بدقةال
تخلوا عن تكتيكاتهم الدبلوماسية لصالح التحرك " الطلبة إن، أياماحد مباني جامعة مانشستر لتسعة 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1345:         العدد       14/2/2009السبت  :التاريخ

 أنواثقين من الغضب بلغ درجة غير مسبوقة، وان زمالءه صاروا " الطالب ان وأضاف." المباشر
  ."التصعيد هو الطريقة الوحيدة لتحقيق المكاسب

، حيث بدا الطلبة في تحديث األنشطةوتقول الكاتبة ان تكنولوجيا االتصال لعبت دور محوريا في هذه 
مدوناتهم بعد دقائق قليلة من احتالل المبنى، كما انتشرت الرسائل النصية كالنار في الهشيم بين الطلبة 

  . منهم الفان في مظاهرة مساندةالذين تجمع 
  14/2/2009بي بي سي، 

 
  تزايد الهجمات ضد يهود بريطانيا بسبب الحرب على غزة .39

، أمس، أن الهجمات على اليهود وأمالكهم في "سي.بي.بي"ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية : )اي.بي.يو(
) صندوق أمن الجالية(منظمة اليهودية وقالت اإلذاعة إن ال. بريطانيا شهدت ارتفاعاً حاداً منذ محرقة غزة

 هجوماً ضد اليهود البريطانيين خالل األسابيع األربعة الماضية ومن 250في بريطانيا سجلت وقوع 
 27بينها تهديدات كالمية، وتخريب ممتلكات واعتداءات جسدية وقع أغلبها في شمال لندن بالمقارنة مع 

وأضافت أن المنظمة سجلت أيضاً هجمات على اليهود . الماضيحادثاً فقط خالل الفترة نفسها من العام 
 .البريطانيين في الشوارع

  14/2/2009الخليج، 
  

  بعد االنتخابات اإلسرائيلية الفلسطينيون يستعدون النتفاضة ثالثة :التايم األمريكية .40
تى أظهرت تحوالً نحـو     قالت مجلة التايم األمريكية، إن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، ال         : ترجمة

اليمين، ربما تكون سبباً فى اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة مع زيادة احتمـال تراجـع العمليـة                  
  .السلمية فى ظل حكومة إسرائيلية يسيطر عليها اليمين

وأوضحت المجلة أن االنتخابات العامة األخيرة فى إسرائيل، وقبلها الحرب على قطاع غزة كـشفا عـن                
التحديات التى تواجه الرئيس األمريكى باراك أوباما فيما يتعلق ببدء جهود السالم بين الفلـسطينيين               حجم  

فالناخبون اإلسرائيليون صوتوا لصالح اليمين، وستكون الحكومة التى تتشكل وفقا لنتـائج            . واإلسرائيليين
 على حل الدولتين مـع القيـادة        هذه االنتخابات فى جميع األحوال أقل ميالً للتوصل إلى اتفاق سالم يقوم           

وبالطبع فشلت المفاوضات التى أجراهـا      .(الفلسطينية، من الحكومة اإلسرائيلية التى قادها إيهود أولمرت       
وفى الوقـت نفـسه،     ). أولمرت والرئيس الفلسطينى محمود عباس على مدار سنوات فى إحراز أى تقدم           

  .سياسية مهيمنة بين الفلسطينيينفإن الحرب على غزة عززت من مكانة حركة حماس كقوة 
وليس هناك حاجة للقول إنه ال يوجد كثير من التفاؤل فى المنطقة بشأن آفاق عملية السالم، لكن الحاجـة                   
الملحة لحل الصراع ربما أصبحت أقوى من ذى قبل ألنه من المرجح أن يشهد الوضع األمنى انحـداراً                  

ب أعضاء حركة فتح الفلسطينية التـى يتزعمهـا الـرئيس           فأغل. محفوفا بالمخاطر خالل األشهر القادمة    
محمود عباس، يدعون إلى التوقف عن استراتيجية الرئيس الفلسطينيى فى التفاوض مـع اإلسـرائيليين،               

  .والعودة إلى مواجهة اإلحتالل اإلسرائيليى فى الضفة الغربية
نوا يعلمونه من قبل، وهو أنه ال توجد        فقادة فتح على األرض يرون أن االنتخابات اإلسرائيلية أكدت ما كا          

فهم لم  . مكاسب يمكن تحقيقها من االستمرار فى المحادثات مع اإلسرائيليين التى ترعاها الواليات المتحدة            
يستطيعوا الحصول على ما يريدونه من أولمرت، كما أنهم يعلمون أن خلفاء أولمرت سـيكونون أكثـر                 

 السنوات الثمانية الماضية من انتظار المفاوضات مـع إسـرائيل      وعلى الجانب الفلسطينى، تركت   . تشدداً
والرئيس عباس خالى اليدين، فى حين أن الحرب األخيرة على غزة جعل حماس فى وضع أقـوى عنـد          

  .الرأى العام الفلسطينى
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وعلى الرغم من العنف الذى يمارسه مسلحو حركة حماس ضد نشطاء فتح فـى غـزة منـذ الهجـوم                    
ن الكثيرين فى حركة فتح يرون أن األمل الوحيد للحركة يظل مقصوراً على إعادة تدشين               اإلسرائيلى، فإ 

دورها القيادى فى السياسات الفلسطينية واالنضمام لحكومة وحدة مع حمـاس وبدايـة تحـدى مباشـر                 
  . لالحتالل اإلسرائيلى على األرض فى الضفة الغربية

ومة إسرائيلية تتشكل من مجموعة من الصقور، تـشير         وحقيقة أن مثل هذا الرأى يتزامن مع انتخاب حك        
وقد دفع حمام الدماء فى غزة الرئيس أوبامـا         . إلى أن الشرق األوسط سيشهد صيفاً طويالً شديد السخونة        

إلى إرسال السيناتور السابق جورج ميتشيل إلى الشرق األوسط فى جولة استماع للتعبيـر عـن عـزم                  
لكـن األحـداث التـى      . جعل جهود السالم فى المنطقة أولوية بالنسبة لها       اإلدارة األمريكية الجديدة إلى     

شهدتها األسابيع السنة االخيرة أكدت أن عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية التى كـان الـرئيس بـوش                 
  . يرعاها قد ماتت

 فإنها ستكون فى    وإذا كانت اإلدارة الجديدة قد فعلت حسناً بتعهدها بإحداث تقدم على أساس حل الدولتين،             
حاجة إلى نوع من إعادة النظر فى سياساتها الشاملة التى يجرى االضطالع بهـا حاليـا مـع إيـران،                    

فالرئيس األمريكى السابق جورج بوش، اكتفى بتقديم الفتات رمزية لـدعم           . ومجموعة جديدة من األفكار   
ن للدور األمريكى فـى العـراق،       الحل القائم على أساس دولتين، وذلك حتى يفوز بدعم العرب المعتدلي          

فمجموعة من المناسبات التقاط الصور، والقمم واإلعالنات توجـت  . وموقف واشنطن فيما بعد من إيران     
  . المحادثات بين أولمرت وعباس حول ما أسمته واشنطن باتفاق مبدئى

، وبالتالى لم يبق أمام     لكن لم يتم التطرق إلى حقيقة االحتالل اإلسرائيلى للضفة الغربية على أرض الواقع            
وأصبح الرئيس الفلسطينى فى موقف أضـعف، عنـدما         . عباس فرصة لدعم المفاوضات على المواجهة     

اضطرت إسرائيل إلى التفاوض على هدنة وتبادل السجناء مع حركة حماس، ألن الحركة اإلسالمية هى               
  .التى شكلت تحدياً أمنياً كان على إسرائيل أن تحتويه

ع للرأى أجرته إحدى المنظمات الفلسطينية المستقلة األسبوع الماضى، فإن حركة حماس،            ووفقا الستطال 
وألول مرة، أصبح لديها دعم سياسى أكبر من الذى تمتلكه حركة فتح فى كل األراضى الفلسطينية فـى                  
 قطاع غزة والضفة الغربية، كما أظهر االستطالع أن حماس ستفوز فى أى انتخابات تُجرى فى الوقـت                

  ..الحالى
يشعر مساعدو الرئيس عباس بالقلق، وفقا لما ذكرته بعض التقارير، من أن يتضمن اتفاق بـين حمـاس                  
وإسرائيل إلطالق سراح الجندى اإلسرائيلى جلعاد شاليط، إلى اإلفراج عن أعضاء البرلمـان التـابعين               

تشريعى الفلسطينى غير قادر    يذكر أن المجلس ال   . لحركة حماس الذين تعتقلهم إسرائيل فى الوقت الحالى       
فى الوقت الحالى على االنعقاد بسبب اعتقال إسرائيل لهؤالء المشرعين، وإذا تمكن المجلس من االنعقاد،               

  .فإن حماس ستظل حزب األغلبية
وتستطيع حماس أن تستخدم أغلبيتها لإلطاحة بحكومة الرئيس عباس، غير أنه من غير المحتمل حـدوث                

وأشـارت  . كة اإلسالمية تعتمد على إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع عبـاس           ذلك ألن مصالح الحر   
بعض التقارير الواردة من القاهرة، حيت تتوسط مصر من أجل تنسيق الهدنة، إلـى أن حمـاس قبلـت                   
بوجود القوات الموالية لعباس فى المناطق المتحكمة فى المعابر الحدودية داخل غزة، والسماح بإعادة فتح               

  . معابرهذه ال
وجزء كبير من أعضاء حركة فتح العاديين يضغطون من أجل تشكيل حكومـة وحـدة وطنيـة، وهـو                   

ومن المفترض أن تنتخب حركة فتح قيادة جديدة الـشهر          . اإلجراء الذى كانت إدارة بوش تعارضه بقوة      
لى حركة فـتح    ، فإن السيطرة ع   "اسميا"وبينما تكون هناك فرصة لبقاء عباس فى موقعه القيادى          . المقبل

  .ستكون لجيل أصغر سناً وأكثر تسليحا وأكثر ميال التخاذ نهج مشترك مع حماس
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وبالطبع فإن اإلسرائيليين، سواء تولى قيادة الحكومة الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أو كاديمـا بزعامـة                
الرئيس عباس  ف. تسيبى ليفنى، سيرفضون بشدة التفاوض مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس           

فى وجهة نظر الكثيرين، ومن بينهم أعضاء حركة فتح، غامر بكل شىء لتحقيق رغبة الواليات المتحدة                
واآلن فإن هـؤالء    . والضغط على إسرائيل للوصول إلى حل قائم على أساس دولتين، وخسر فى النهاية            

  .أصبحوا أكثر ميالً لبدء انتفاضة ثالثة
  14/2/2009 ،وكالة سما

  
   للمفاوض حجة لالستمرار لم تبق .41

  نقوال ناصر
عـن أعـين    " عمليـة الـسالم   "إذا كان العدوان العسكري على قطاع غزة ليس سبباً كافياً النقشاع وهم             

المفاوض الفلسطيني ، ولم يكن سبباً كافياً لذلك أيضا أن الجديد الوحيد الذي جـاءت بـه إدارة أوبامـا                    
بألوان بشرة مختلفة لقديم إدارة بوش السابقة ، وال كان سـببا            األميركية الجديدة هو مجرد أسماء جديدة       

التي راهن عليها إلى الطريق الذي أعلن المفاوض نفـسه أنهـا            " عملية أنابوليس "كافيا قبل ذلك وصول     
مسدودة ، فإن نتائج انتخابات يوم الثالثاء الماضي في دولة االحتالل اإلسرائيلي ينبغي أن تكون قد أعفت                 

وض من الحجة التي طالما تذرع بها علناً لكي ال ينسحب من المفاوضات العقيمة حتى ال يتحمل                 هذا المفا 
  . ، كما كان يقول ، المسؤولية عن انهيار عملية التفاوض أمام المجتمع الدولي 

 )إسـرائيل (استفتاء  "فتلك االنتخابات كما قال عنوان افتتاحية الواشنطن تايمز في اليوم الذي سبقها كانت              
كما عنون جاكسون ديل مقاال له نشرته الواشنطن بوست في اليوم           " وعدا بالحرب "، وكانت   " على الحرب 

مارس / نفسه ، وقد أجمع المتنافسون على قيادة حكومة الحرب اإلسرائيلية عندما تتألف خالل شهر آذار                
فنـي ، علـى االسـتئناف       تسيبي لي " عملية أنابوليس "المقبل ، بمن فيهم شريكة المفاوض الفلسطيني في         

فيه ، وعلى وقـف     " نظام حماس "الوشيك للحرب على غزة وعلى استمرار حصار القطاع بحجة إسقاط           
وجوب سحق قـوة  "، وبينما وعد بنيامين نتنياهو منافس ليفني ب    " بكل الوسائل "البرنامج النووي اإليراني    

الـذي فـشلت الحكومـة      " ى إنهاء العمل  سو"أمام الحكومة الجديدة    " لم يعد هناك أي خيار    "ألنه  " حماس
 الذي أدانته الـصهيونية تاليـا     ---" إسرائيل بيتنا "السابقة في إنهائه ، فإن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب          

  . قد هدد باإلبادة النووية كوسيلة إلنهاء المهمة–" العنصري والفاشي"ب" ميرتس"ساسون من حزب 
مج سياسي يدعو إلى ترحيل من تبقى من عرب فلسطين فـي            وليبرمان هذا الذي خاض االنتخابات ببرنا     
صانعا للملوك  " قد خرج من انتخابات الثالثاء الماضي        1948دولة المشروع الصهيوني بعد إنشائها عام       

المترتب عليهما  " الثمن"لكي يسارع نتنياهو وليفني في اليوم التالي إلى االجتماع معه لمعرفة            " أو الملكات 
كي يفوزا بمنصب رئيس وزراء حكومة الحرب المقبلة ، وهو قد أعلـن بأنـه سـوف           دفعه لنيل رضاه    

، فهو أيضا متفق تماما مع الحرب الممتدة التي         " حكومة يمين "يوصي بتسمية نتنياهو لهذا المنصب ليقود       
رفض مبدأ األرض مقابـل     : أعلن نتنياهو خططه لها في الضفة الغربية وخاض االنتخابات على أساسها          

طويل األمـد   " سالم اقتصادي "واقتراح عملية   " عملية أنابوليس "م ، ورفض حل الدولتين ، ورفض        السال
كبديل لها ، ورفض التفاوض علـى       " أقل من سيادة  "ينتهي بدولة فلسطينية تكون     " سالم سياسي "يؤسس ل 

ـ       " غير قابلة للتفاوض  "الالجئين والقدس باعتبارهما قضايا      تيطانية ، ورفض تفكيـك المـستعمرات االس
لتوسيعها ، ووعد بسرعة استكمال بناء جدار تقسيم الضفة الغربيـة بـين             " النمو الطبيعي "ورفض تجميد   

مواطنيها ومستوطنيها وبمواصلة السيطرة على طول امتداد غور األردن شمال البحر الميـت وجنوبـه               
لرئيس الحكومة السابق   " تفاهمات"باعتباره الحدود األمنية الشرقية لدولة االحتالل ، كما اعتبر نتنياهو أي            

  " . ملزما بها"وتعهد بأنه لن يكون " باطلة"إيهود أولمرت مع المفاوض الفلسطيني تتعارض مع كل ذلك 
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 –وال يستطيع إال مكابر نفي حقيقة أن االنتخابات قد تمخضت عن انتـصار كاسـح لبرنـامج نتنيـاهو                   
" وحدة وطنيـة "ي ليفني ال مانع لديها من تأليف حكومة    ليبرمان ، وال إنكار أن شريكة المفاوض الفلسطين       

على أساس هذا البرنامج كما هو أو معدال تعديال طفيفا بدليل مبادرتها فور ظهور نتائج االنتخابات إلـى                  
عرض الشراكة في حكومة وحدة مع الرجلين برئاستها ، وسواء نجحت أو فشلت في ذلـك فـإن هـذا                    

ية العامة للحكومة المقبلة ، سواء كانت برئاستها أو بدونها ، مما سيحول             البرنامج سيحدد الخطوط الرئيس   
عمليا أي استئناف للمفاوضات إلى مجرد عملية عالقات عامة لن تتخلى طبعا عن الحرص على وجـود                 

  .لها لن يزيد دوره على دور شاهد الزور" شريك فلسطيني"
العمل مع مـن يؤلـف      "يتطلع إلى   "لي لكي يؤكد بأنه     وكان ملفتاً للنظر أن يتصل أوباما بنظيره اإلسرائي       

دون أي إشارة مماثلة إلى ضرورة التعامل مع أي حكومـة وحـدة             " الحكومة اإلسرائيلية التالية أياً كان    
وطنية فلسطينية أفرزتها صناديق اقتراع أشرف عليها نظيره األسبق جيمي كارتر وهو ما يحاول النائب               

  .خالل زيارته الحالية لبالده إقناع إدارته به الفلسطيني مصطفى البرغوثي 
لكن المفارقة األكثر إثارة لالستهجان هي أن يعلن المفاوض الفلسطيني الذي يقود الـسلطة فـي رام اهللا                  

التي كانت نتيجة االنتخابات اإلسرائيلية     " عملية أنابوليس "استعدادا مماثال مقرونا بتجديد التزامه بمواصلة       
، تـسمية   " مبادرة جنيـف  "، بينما رفض حتى حزب ميريتس ، شريك هذا المفاوض في            إعالن وفاة لها    

لقد حـان   . نتنياهو وليفني معا لرئاسة الوزراء األول بسبب برنامجه والثانية ألنها تتفاوض مع ليبرمان              
الوقت لكي تسقط االزدواجية التي يمارسها هذا المفاوض بإعالن اسـتعداده للتعامـل مـع أي حكومـة                  

حتالل تفرزها االنتخابات دون شروط بينما يصر على شروط مفروضة عليه للتعامـل مـع حكومـة                 لال
  .      فلسطينية أفرزتها االنتخابات أيضا 

  14/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لماذا ال توضع فلسطين تحت الوصاية الدولية؟ .42
  عبد اهللا األشعل

ة، توشك فلسطين معها أن تصبح بؤرة اعتقد أن الوضع في فلسطين وصل إلى مرحلة خطيرة للغاي
  .للصراع في العالم العربي، وأن تضيع القضية الفلسطينية برمتها إذا استمر التدهور الحالي

وأمام هذا الموقف البالغ الخطورة فإنه من األمانة أن نقرر أن األطراف كافة نسيت أن إسرائيل تعمل 
وال . ت حتى تكون مناخاً مثالياً لنمو هذا المشروعوفق مشروع، وأنها خلقت هذه البيئة وهذه التفاعال

مراء في أن المشهد في غزة كان كافياً للتوقف والتأمل والبحث عن إطار جديد لمعالجة هذه المأساة، فقد 
كان األمل لدى بعض البسطاء هو أن يكون الدم الفلسطيني في غزة قد حرك الجميع، خصوصاً أبناء 

دركوا أن هذا النوع من المحارق الذي يتعرضون له بين الفينة والفينة هو قدر الشعب الفلسطيني الذين أ
مكتوب عليهم من دون سواهم من سكان المنطقة، وأن الشعور بوحدة العرق واالستهداف والرغبة في 
الحياة والبقاء كان يجب أن تدفع الجميع إلى البحث عن إنقاذ، وليس استخدام المشهد في غزة ألي كسب 

وال أذيع سراً إذا قلت إن ما حدث في غزة . ي يصب في النهاية في خزينة المكاسب اإلسرائيليةسياس
والسلطة الفلسطينية، كما أدى إلى مزيد من الشقاق بين الدول " حماس"أدى إلى المزيد من الشقاق بين 

ها اآلخر العربية، وكانت مصر في عين العاصفة ألسباب كثيرة بعضها يتعلق بظروف موضوعية وبعض
وحتى ال نضيع في ركام ما سببته محرقة . يتعلق بسلوك مصري ال نريد الخوض فيه في هذه المرحلة

غزة فإنني أرى أن قضية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وال أظن أن المقاومة وحدها أو أن 
ي عالم عربي اضطر إلى فالمقاومة وحدها ف. طريقة التفاوض من دون أوراق يمكن أن يحال المعضلة

االنصراف عن المقاومة ومهادنة إسرائيل خوفاً منها ومن الواليات المتحدة ستحدث مشاكل مستمرة مع 
وحتى إذا سلمت المقاومة للدول العاقلة أمرها وطلبت منها أن تحرر أراضيها المحتلة، . الدول العربية
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، خصوصاً أن المقاومة ليست وظيفة وليست حرفة فهل تملك هذه الدول العاقلة سلطة إلزام إسرائيل بذلك
كذلك إذا . وليست ترفاً، ولكنها تعبير عن التمسك بالحق الفلسطيني الذي ينحسر في هذا المشهد الخطير

سلمت المقاومة أمرها لرئيس السلطة، فماذا بوسعه أن يفعل وهو ال يجرؤ عند اللقاء مع اإلسرائيليين 
لقد الحظ العالم كله أن تشقق التربة الفلسطينية . حقوق للشعب الفلسطينيعلى الحديث مجرد الحديث عن 

وإصابتها بهذه الحالة السرطانية، وارتفاع حوائط الثأر بين أبناء الشعب الواحد على سلطة ال تملك من 
أمرها شيئاً، هو تجاهل كامل للحقيقة وهي أن الشعب كله مستهدف من جانب إسرائيل، وأن أوهام 

  .ل والدولة الفلسطينية من خالل أوسلو هي التي جلبت هذا الصراع الدامي بين األخوةاالستقال
من ناحية أخرى، ال يظن عاقل أن قدرات الفلسطينيين حتى لو توحدت يمكن أن تقهر القوة اإلسرائيلية، 

 العربي وال مفر من االعتراف بأن إسرائيل نجحت في فصل اللحم عن العظم في القضية، أي إبعاد اللحم
فهل بوسع العالم العربي أن يتوحد . عن العظم الفلسطيني، فانكشف هذا العظم لكل الجراثيم والزواحف

مرة أخرى خلف دولة رائدة كما كان الحال في مصر الستينات لكي يحمي الحقوق الفلسطينية مثلما 
  ؟1948حاول وعجز عام 

طينية أصبحت شعاراً فارغاً ألن الطريق إليها ال بد من أن نعترف أيضاً بأن الدعوة إلى مصالحة فلس
حافل باألشواك، وأقلها عدم الثقة وارتفاع معدالت المصالح التي ال يمكن في ظلها أن ترى القيادات 

  .الفلسطينية مصلحة وطنها من خلف هذه الحوائط
ام المشروع في ظل هذه األوضاع التي يستحيل فيها أن يكون العالم العربي الواحد سداً منيعاً أم

الصهيوني، وبعد أن أصبح الشقاق الفلسطيني يتفاقم بالشقاق العربي، كما أصبح هذا الشقاق العربي يتفاقم 
بدوره بالشقاق الفلسطيني، وبعد أن أصبحت إيران طرفاً أساسياً في هذا الملف شاءت بعض الدول 

  .العربية أم أبت، ال مفر من فرز األوراق والعمل على إيجاد مخرج
قد يقول قائل إن المخرج السعيد هو زوال إسرائيل، ولكني أظن أن ذلك سيحدث ربما بعد قرون، ألن 
تاريخ المنطقة يشهد بأن هذا الوحش الكاسر كلما أمعن في إظهار وحشيته كلما أثبت أنه ليس جزءاً من 

ن يقيني هو أن الصراع ولذلك فإ. نسيج المنطقة، وأن تراب المنطقة سيلفظه يوماً كما لفظ عشرات الغزاة
مع إسرائيل ال مفر منه مهما حاولت بعض الدول أن تختبئ منه داخل حدودها، وبخاصة مصر التي 

وقد يقول قائل إن الحل السعيد هو أن تجلو إسرائيل عن األراضي . أنشئت إسرائيل خصيصاً من أجلها
: توظف االحتالل في أمرين أساسيينالمحتلة، ولكن ذلك ال يمكن أن يحدث طوعاً، ألن الدولة العبرية 

  .األول، االستمرار في التهام األراضي الفلسطينية، والثاني توظيف االحتالل في أوهام السالم
من الظلم أن نطالب رئيس السلطة أياً كان اسمه بأن يعمل على عكس ما قدر له في اتفاق أوسلو، وهو 

ادراً على سحق من يهدد هذا األمن حتى لو كانت أن يكون حارساً أميناً ألمن إسرائيل، وأن يكون ق
المقاومة، وهذا هو معنى التشديد في جميع خيارات السالم األميركية، في أن يقوم الجانب الفلسطيني 

  .وكان ذلك هو المدخل لما سمي بالتنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة. بالتزاماته تجاه أمن إسرائيل
د المعقد أنه لم يعد هناك فرصة للمقاومة ضد إسرائيل بسبب االحتالل، والحق في ظل قراءة هذا المشه

وإن بقيت المقاومة ضد التوحش اإلسرائيلي الجديد على الشعب الفلسطيني المدني، فمقاومة اليوم ال 
والدليل على ذلك أن المقاومة تتفاوض على هدنة طويلة . تناهض االحتالل وإنما تصد عمليات العدوان

ولكن المشكلة في أن السلطة تتفاوض على قضايا مستقبلية . لمقاومة والسلطة في جبهة واحدةما يجعل ا
وتفصل فيها في وقت ال يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحقق أهدافه، ولذلك ال يريد هذا الشعب أن يتم 

  .إبرام تسوية موقتة بطبيعتها مع إسرائيل تكرس أوضاع الضعف والتردي الراهنة
المشهد المعقد أعتقد أن الساسة الفلسطينيين والعرب ال بد أن يلجأوا إلى الجمعية العامة لألمم في ظل هذا 

قد يعترض البعض بأن الحالة الفلسطينية فيها . المتحدة لوضع فلسطين كلها تحت الوصاية الدولية
 لفصل جديد درجات من الحرية والعمل ستنتهي بفرض الوصاية، وأن هذه الوصاية ستكون غطاء دولياً
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من فصول المأساة الفلسطينية، ولكني أقول أن هذه الوصاية بالغة األهمية ألنها تعني أن المجتمع الدولي 
أما التناقض بين الوصاية وبين قبضة االحتالل اإلسرائيلي فيمكن حله . هو الذي يتصدي إلسرائيل

تحليل الفارق بين عالقة جنوب أفريقيا بالطريقة نفسها التي تمت في ناميبيا، ويجب أن نتجاهل في هذا ال
بناميبيا وبين عالقة إسرائيل بفلسطين، وأال تصير على السعي إلنقاذ فلسطين بحجة أن إسرائيل 
ستعترض، أو أن موقف الجمعية العامة سيظل موقفاً نظرياً ما دامت إسرائيل مدعومة من القوى 

حل هذه المشكلة . ا هو المجتمع المدني الدوليالرئيسية في النظام الدولي، وأن الذي يحاصر جرائمه
يكمن في قرار من الجمعية العامة بأغلبية ساحقة يعطي إسرائيل مهلة عام واحد لالنسحاب، ويتخذ نقطة 

، ويجب على إسرائيل أن تنسحب وتسحب مستوطناتها إلى 1967عام ) يونيو( حزيران 4البداية حدود 
معية العامة أن حجم إسرائيل هو قرار التقسيم الذي أصدرته ما وراء هذه الحدود، وإال قررت الج

هو ) يونيو( حزيران 4، وهو يعني أن الفارق بين قرار التقسيم وبين حدود 1947الجمعية نفسها عام 
ما لم تنسحب إسرائيل إلى حدود .  في المئة التهمتها إسرائيل بعد قيامها في حدود قرار التقسيم21,5

العامة انتهاء احتالل إسرائيل والحق في مقاومته وحصاره دولياً، والتزام دول العالم  تعلن الجمعية 1967
يساند هذا االقتراح قرار . بدعم المقاومة وعدم االعتراف بأي تصرفات إسرائيلية في األراضي المحتلة

ن الناحية محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل والتي وضعت قواعد أساسية لدعم هذا الموقف م
من مزايا هذا االقتراح وقف المواجهة بين العرب وإسرائيل، ورفع الحرج بسبب الضغط . القانونية

األميركي على العرب، وإدخال العالم كله شريكاً في هذه القضية الخطيرة، وأخيراً إطالع العالم على 
كما أن من مزايا هذا االقتراح . زيف الوجه اإلسرائيلي الذي خدع به العالم طيلة العقود الستة الماضية

منع التداخل بين إيران والعالم العربي، ويظل في كل األحوال الشعب الفلسطيني جاهزاً للمقاومة إذا لم 
وأخيراً، فإن من أهم مزايا هذا االقتراح هو أن يتصدى . تفلح الجهود السياسية الدولية في إزاحة االحتالل

  .ى ال يتمدد في بيئة عربية بالغة الهشاشة ومناخ فلسطيني بالغ الترديالعالم كله للمشروع الصهيوني حت
  14/2/2009الحياة، 

  
  قوى الشد العكسي وإرهاصات المصالحة الفلسطينية  .43

  عريب الرنتاوي
الحوار الوطني الفلسطيني بدأ بالفعل في القاهرة ، وفقا لما قاله عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس                  

 أبو  -ث تزامنت لقاءات وفود رفيعة من حركتي فتح وحماس ، وآخرها اجتماعات قريع              التشريعي ، حي  
 عـن   - الجوهريـة    -مرزوق ، مع قيام مصر بنشر وثيقة مبادئ للحوار ، تختلف في بعض جوانبهـا                

الورقة المصرية التي وزعت أواخر العام الفائت ، والتي تميزت باالنحياز لصالح فـتح علـى حـساب                  
  .حماس
كان باإلمكان قطع الطريق على     ...باإلمكان توفير الكثير من الجهد والمعاناة ، الدم والدموع والعرق         كان  

حرب إسرائيل المجنونة وتفادي وقوع عشرات ألوف الـضحايا مـن الـشهداء والجرحـى واألسـرى                 
لحة تصرف بحيادية أعلى ونزاهة أكبر في جهود المـصا        " الوسيط المصري النزيه  "والمشردين ، لو أن     

الداخل اإلخـواني   "وسيلة لتصفية حساب مع حماس ، وأداة لتخويف         " وساطته"الفلسطينية ، ولم يتخذ من      
  ".وإحراجه

  : نقول ذلك وفي أذهاننا جملة من الحسابات واالعتبارات والفرضيات نوجزها فيما يلي
ة ، وألمكن تـوفير حلـول       ألمكن تجديد اتفاق التهدئ   " في حينه "لو أن المصالحة الفلسطينية انجزت      : أوال

 ولكان باإلمكان تفادي    - ترفع الحصار    - وألمكن تشكيل حكومة وفاق      - رفح تحديدا    -لمشكلة المعابر   
ما حصل في الفترة ما بين السابع والعشرين من كانون األول الفائت ، وحتى التاسع عشر منه ، ونقـول                    
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ها الخاصـة بحمـاس والقطـاع والمقاومـة         ألننا نعرف أن إلسـرائيل أجنـدت      " باإلمكان وليس بالحتم  "
  .والفلسطينيين عموما

نحن ال نتهم مصر وال نحملها مسؤولية ما حصل وبأثر رجعي ، ولكننا نـسوق هـذه المالحظـة                   : ثانيا
متطلعين إلى المستقبل ، آملين أن تنتهي التدخالت الضارة والرهانات ضيقة األفق لدول االعتدال العربي               

فة لصالح فريق على حساب آخر ، والتي ال تقل خطورة في كثير من األحيـان عـن                  بانحيازاتها المعرو 
  .تدخالت محور الممانعة ، إن لم تك أشد خطورة وفاعلية ومضاء

ألول مرة منذ االنقسام الفلسطيني ، تلوح في األفق إرهصات فرصة جديـة للمـصالحة ، ونقـول                : ثالثا
والـسبب أن   ...ر وشائك ، وقد يكون مغلقا في نهايتـه        إرهاصات ألن الطريق إلى المصالحة طويل ووع      

قرر على ما يبدو االنتقال خطوة إلى منتصف المسافة بين فتح وحماس ، وتقدم              " الوسيط المصري النزيه  "
بورقة تأخذ بعين االعتبار المطالب األساسية لكال الفريقين ، وال تتنكر لمطالب فريق وتعلي مـن شـأن                  

  .مطالب الفريق اآلخر
  : أن للفرصة القائمة للمصالحة أسبابها األخرى العميقة منها على سبيل المثال ال الحصر: عاراب
سقوط مخططات إسقاط حماس بالقوة ، والقوة هنا ال تقتصر على االنقالبات الدحالنية المـضمرة ،                ) 1(

تصفية قادتها  بل وتشتمل على القوة اإلسرائيلية الغاشمة التي عجزت آلة حربها عن إسقاط حكم حماس و              
مع حمـاس لمراجعـة     " خيار القوة "وأذرعتها وكتائبها وبناها التحتية ، األمر الذي أجبر المراهنين على           

  .خياراتهم
خروج حماس من حرب غزة أكثر قوة ونفوذا وشعبية ، مقابل خسارة فـتح والـسلطة والمنظمـة                  ) 2(

  .ورموزها
وفتح ، فمن دون تعاون وتوافق بالحـد األدنـي ،           إدراك حماس حاجتها السياسية للمنظمة والسلطة       ) 3(

ستظل مطالب رفع الحصار وفتح المعابر مجرد صيحات في واد عميق ، والمسألة هنا ال عالقـة لهـا                   
بالصمود والنصر وأوزان القوى وموازينها ، المسألة مرتبطة بقرار دولـي إقليمـي مستمـسك بتيـار                 

  . تهافتهاالعتدال الفلسطيني ايا كان حجمه ومهما بلغ
لليمين اإلسرائيلي ، األمر الذي وضع معسكر       " مظفّر"نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي انتهت بفوز       ) 4(

  .االعتدال الفلسطيني في زاوية ضيقة زادته حرجا على حرج
بروز مؤشرات دولية على قرب خروج حماس من شرنقة الحصار الدولي ، وبداية االنفتـاح علـى        ) 5(

  .بول بمشاركتها في حكومة وحدة وطنيةالحركة والق
الخالصة ، أننا أمام انفراجة جديدة في المشهد الفلسطيني ، لم تصل بعد ضفاف األمان ، وقد ال تكـون                    

  .نهاية المطاف ، ذلك أن احتماالت النكسة واالنتكاس ما زالت قائمة
دءا بوقف االعتقاالت والتصفيات    المطلوب اآلن ، أن تتجه جهود مختلف األطراف لبناء ثقة المتبادلة ، ب            

، مرورا باإلفراج عن السجناء والمعتقلين وإعادة فتح المؤسسات والجمعيات ، ثم التوجه لحوار جـاد ،                 
ينتهي بحكومة توافق تنهي الحصار وتفتح المعابر وتجري االنتخابات التشريعية والرئاسية بعد سنة مـن               

  . فهذا الملف دام ونازف وال يحتمل التأجيل والمماطلةاآلن وتشرع في ملف إعادة اإلعمار في غزة ،
مطلوب توافق فلسطيني على برنامج وطني جديد يجمع بين التفاوض والمقاومـة ، ويـضع مرجيعـات             
وشروط للعمليتين التفاوضية والمقاومة ، ويؤسس لنظام فلسطين جديد ليس فيه مربعات مغلقة على أحـد                

ويعيـد بنـاء المرجعيـة الموحـدة للـشعب      " تفوضيها"السلطة ويحدد أو في وجه أحد ، نظام يعيد بناء  
الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية تمثيلية ، تتخلص بنتيجته منظمة التحريـر مـن الموميـاوات                
والعوالق والطفيليات وقوى الشد العكسي التي أصابها الذعر في األيام األخيرة حين الحت في األفق بواد                

جرائم حماس  " بفتح ملف    - وأكثر رموزها تطرفا ليسوا من فتح بالمناسبة         -، فأخذت   مصالحة فلسطينية   
في الوقت الذي كانت فيه قيادات فتح األصيلة تلتقي مع قيادات حماس في القـاهرة ،                " ضد فتح في غزة   
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 على  لكأن هؤالء الذين اختطفوا منظمة التحرير يريدون اختطاف فتح هذه المرة ، وهم بحربهم االستباقية              
  .حوارات القاهرة ، يحاولون وضع الكالم في أفواه قيادات فتح وقطع الطريق على مهمتهم في القاهرة

  14/2/2009الدستور، 
  

 !منظمة تحرير وليس منظمة تدجين .44
 زهير أندراوس

خالل العدوان اإلجرامي الذي نفذته الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كان واضحا جدا 
منظمة التحرير الفلسطينية عن المشهد السياسي، ولم نسمع أو نقرأ شيئاً عن موقفها من هذه اختفاء 

 .الحرب المجنونة
المنظمة بتشكيلتها الحالية انضمت، بسبب التباين في مواقف الفصائل الفلسطينية المنضوية تحتها، وغير 

 منظمة هرمة بكل ما تحمل هذه الكلمة المنضوية تحتها، إلى معسكر المنظمات العربية الخاملة المتقادمة،
من معان، ال تؤثر على األجندة الفلسطينية، وال يأخذها أحد على محمل الجد، على الرغم من أنها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، وأكثرية دول العالم تعترف بها وبدورها، خالفاً لسلطة رام 

 .اهللا المنقوصة
 كان لها القول الفصل في أي شأن فلسطيني، باتت تعاني من مرض عضال، نتيجة هذه المنظمة التي

 .الفيروسات التي هاجمتها من كل حدب وصوب، وأصبحت جسما هالميا، ال أكثر وال أقل
العديد من الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تطالب منذ سنوات بإعادة 

رير الفلسطينية بهدف توحيد البيت الفلسطيني الممزق الذي أصبح لألسف الشديد، بناء منظمة التح
 .التشرذم ماركته التجارية المسجلة

وإذا استمر تآكل موقع المنظمة، فإنه في غضون فترة قصيرة سيتم اإلعالن عن وفاتها، وال نستبعد أن 
 والتي ال تفعل شيئاً، اللهم إال إطالق يتم دفنها مع جامعة الدول العربية التي أقامها البريطانيون،

التصريحات الرنانة من أمينها العام السيد عمرو موسى الذي يتحرك وفق أجندة ما يسمى بمحور 
االعتدال العربي، الذي ال يألو جهدا في إدانة حماس وتحميلها مسؤولية العدوان على غزة، وتفضيل 

اس، على الطرف اآلخرالرئيس الفلسطيني المنتهية واليته، محمود عب. 
بكلمات أكثر وضوحا، الجامعة العربية، وهي أيضاً جسم هالمي ال يفعل شيئا، تدور في فلك األنظمة 
العربية المتأسرلة والمتأمركة، وتعمل كل ما في وسعها من أجل تحويل الضحية إلى جزار، والجزار إلى 

 .ضحية
 أردوغان لجزار قانا، الثعلب األبدي شمعون والجميع تابع تصدي رئيس الوزراء التركي رجب طيب

بيريز، واتهامه له بقتل األطفال ومغادرته المنصة في مؤتمر دافوس االقتصادي، في حين بقي السيد 
 .عمرو موسى، يجلس على المنصة وكأن األمر ال يعنيه

وان التي تعيشها وهذا المشهد الذي يمكن تسميته بالمشهد السريالي يؤكد للمرة األلف حالة الذل واله
األنظمة العربية، بعكس الشعوب العربية التي لم تنتخبها، ألن الديمقراطية، لألسف الشديد، ما زالت بعيدة 

 .عن عالمنا العربي على األقل ألف سنة ضوئية
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، فإن الشعب العربي الفلسطيني بحاجة إلى هيئة خاصة تكون مرجعية 

طيني، وبما أن منظمة التحرير قائمة، فال بد أوال من محاولة إعادة هيكلتها وإعادة هيبتها، للشعب الفلس
وعدم السماح لمجموعة عباس بالسيطرة على القرار الفلسطيني، ألن هذه السيطرة ستؤجج الخالف داخل 

المفاوضات ( وفتح )المقاومة(حماس : الساحة الفلسطينية، وستُعمق الشرخ القائم بين التيارين المركزيين
 ).العبثية
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وعلى الجميع أن يعلم، بما في ذلك قادة الحركتين المذكورتين، أن القضية الفلسطينية أكبر من حماس 
وأكبر من فتح، وال يمكن لشعب يرزح تحت نير االحتالل أن يبقى على هذه الحالة من الخالف 

م من إيماننا بأن القناع قد سقط عن وجوه والشرذمة والتراشق باالتهامات، نكتب هذه األمور على الرغ
زعماء تيار االستسالم عندما خاضت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المعارك الضارية ضد جيش 

 .االحتالل
 ب الذكر جمال عبد الناصر، الذي أكّد أنوهذا التيار عليه أن يتذكر مقولة الرئيس العربي الراحل، طي

 .عمر على حريتها، تُوقع في نفس الوقت على وثيقة عبوديتهاالشعوب التي تُساوم المست
ومن الوارد جدا أننا لم ننتبه لمضامين الخطاب السياسي في خضم اإلحداث وسقوط الضحايا في غزة، 
فرغم أن وسائل اإلعالم المختلفة نقلت وما زالت تنقل آالف األخبار واألفالم المسجلة والمصورة، فإننا 

ر لمنظمة التحرير الفلسطينية، إال في سياق االنتقادات الالذعة لمحمود عباس الذي ما لم نسمع عن أي دو
زال يحتفظ بمنصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤخراً انتخب نفسه مشكورا، رئيسا لدولة 

 .فلسطين، التي لم نسمع عنها حتى كتابة هذه السطور
ف بأن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد الحقيقة واضحة جدا، علينا اإلقرار واالعترا

للشعب الفلسطيني خالل نصف قرن تقريباً، قد استنفدت دورها التاريخي وأصبحت في سجل التاريخ 
 .الماضي

باعتقادنا المتواضع جدا، الحرب على غزة هي البداية الرسمية لفترة يمكن تسميتها بفترة ما بعد منظمة 
ينية في التاريخ الفلسطيني الحديث، ومن الجدير في هذا السياق التنبيه إلى أن بعض التحرير الفلسط

الفلسطينيين وأكثر مثقفيهم إسهاما في الدفاع عن دور منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها في سبعينيات 
اية منظمة وثمانينات القرن المنصرم مثل إدوارد سعيد وهشام شرابي وآخرين، قد توصلوا إلى نتيجة نه
 .التحرير قبل عقد أو أكثر بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، بين الدولة العبرية وبين منظمة التحرير

ولكن على الرغم من ذلك فإن المنظمة واصلت في تلك السنوات، وخصوصا تحت زعامة الرئيس 
لسلطة الفلسطينية الفلسطيني الراحل، الشهيد ياسر عرفات في العمل وتبوأ المحور المركزي، مقابل ا

وحتى حركة حماس، في تمثيل الفلسطينيين في المساعي السياسية لتحقيق إقامة دولة فلسطينية، 
 .والتفاوض مع إسرائيل

وبموازاة ذلك استمرت المنظمة في عملية التواصل مع الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من وطنهم في 
 الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، مضافا إلى ذلك، النكبة المشؤومة، ولم تتنازل قيد أنملة عن

استمرت المنظمة في تجنيد القدرات الفلسطينية والعربية في المواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي، وفرض 
 .الحصار على الرئيس عرفات حتى تسميمه واغتياله

ن فتح وحماس على من يتولى إعادة اآلن، تحولت القضية الفلسطينية إلى مسألة فتح معابر ونزاع بي
إعمار غزة بعد تدميرها من آلة الحرب اإلسرائيلية، ال بل أكثر من ذلك، فقد فرزت األمور في الساحة 
. الفلسطينية بين تيار مقاوم، تقوده حركة حماس، وبين تيار استسالمي، يقوده عباس والمحيطون به

عها، أن تتفق على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فإن اليوم، قبل غد، على الفصائل جمي
 .حتى ال نفقد آخر مؤسسة تمثل الشعب الفلسطيني على كافة أطيافه

ومن المفضل إن تنضم حركة حماس المقاومة إلى المنظمة بهدف إحداث التغيير من الداخل، وتحويل 
 نفقد البوصلة، ونصب جل اهتمامنا في المنظمة إلى مرجعية قوية للشعب العربي الفلسطيني، حتى ال

 .الصراعات الداخلية التي مزقت هذا الشعب، وقدمت خدمة ال يستهان بها لألعداء وهم بالمناسبة كثر
أما بالنسبة القتراح رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، السيد خالد مشعل، بوجود تحرك لبناء 

والخارج وتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية وقوى مرجعية وطنية جديدة تمثل فلسطينيي الداخل 
الشعب وتياراته الوطنية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية في حالتها الراهنة لم تعد تمثل مرجعية 
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الفلسطينيين وتحولت إلى إدارة النقسام البيت الفلسطيني، فإننا إذ نوافق معه مبدئيا على هذا الطرح، 
أن تستغل القوى االستسالمية في الشارع الفلسطيني هذه المبادرة الصحية جدا ونخشى في الوقت ذاته من 
 .لتكريس الشرذمة الفلسطينية

وهذا األمر يلعب في صالح إسرائيل ومعسكر المتواطئين والمتخاذلين من العرب، عالوة على ذلك، يثير 
) حماس وفتح(الفلسطيني، السياسي لدينا هذا االقتراح المخاوف العميقة من أن يكرس إلى األبد االنقسام 

 ).بفتح الراء والضفة الغربية المحتلة" المحرر"أي بين قطاع غزة (والجغرافي، 
من هنا، نقول، اقتراح مشعل هو اقتراح وطني وعملي يصدر عن قائد تنظيم مقاوم، وعلى حركة حماس 

ار تجمع عليه أكثرية الفصائل أن تُقنع الفصائل الفلسطينية بتبني هذا الموقف، بهدف تحويله إلى قر
الفلسطينية، ولكي ال تسمح لالنتهازيين باستغالل هذا االقتراح التهام الحركة بأنها ترسم سياساتها وفق 
األجندة اإليرانية أو السورية، االدعاء الذي ال يمت إلى الحقيقة بصلة، ألن حفاظ حماس وباقي الفصائل 

 .مي يصب نهاية المطاف في مصلحة الشعب العربي الفلسطينيالفلسطينية على بعدها العربي واإلسال
والسؤال األخير موجه إلى أقطاب حركة فتح، وخصوصاً االنبطاحيون منهم، هل المحافظة على البعد 
العربي واإلسالمي للشعب الفلسطيني، أفضل من المحافظة على البعد اإلسرائيلي األميركي لهذا الشعب 
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