
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طال اتفاق تهدئة من دون إطالق شالي: أولمرت
  وحدة برئاسة فياض بين فتح وحماس على حكومة  أولياتفاق": الغد"مصادر فتحاوية لـ

  حول المشاركة" كاديما" وانقسام في ... حكومة وحدةياًيعرض رسم" الليكود"
  تركيا تريد السالم.. ".إسرائيل"مخطئ من يقول إن أنقرة مع حماس وضد : أردوغان
   تعاقب سكان غزة ليكرهوا حماس"إسرائيل": كارتر

تتراجعـ"إسـرائيل" :حماس
وال طالب بتهدئـة مفتوحـة      تو

  ة بين شاليط والتهدئةعالق
  

  ٣ص ... 

 ١٥/٢/٢٠٠٩١٣٤٦األحد



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٤٦:         العدد       ١٥/٢/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   مرفوضإسرائيلي وفتح معابر غزة ابتزاز سياسي طمحاولة الربط ما بين شالي: عريقات .٢
 ٤   بشأن تهويد القدس"إسرائيل"ال فرق بين اليمين واليسار في : الرئاسة الفلسطينية .٣
 ٥  والموظفون يضربون اليوم.. .دفع الرواتبالسلطة تعاني من أزمة مالية تؤجل  .٤
 ٥  تهم حكومة فياض بفصل مزيد من الموظفين العتبارات سياسيةتنقابة الموظفين  .٥
 ٦  الدعوة إلى استعادة دور منظمة التحرير في اإلشراف على السلطة والعملية السياسية: ندوة .٦
 ٦  أريحا سجناء من الفارين من سجن ٦القبض على  .٧

    
    :المقاومة

 ٧  وحدة برئاسة فياض بين فتح وحماس على حكومة  أولياتفاق": الغد"مصادر فتحاوية لـ .٨
 ٧  قل بكثير من كلفته غداًأماس اليوم كلفة االتفاق مع حفتح ترى ": الحياة" .٩
 ٧  منظمة التحرير  بناء مؤسساتإعادةال بد من : بو مرزوقأ .١٠
 ٧    الحوارجدية كبيرة لتذليل عقباتأبدت  فتح :حماس .١١
 ٨  ل ضحايا قصف غزة قد يكون ضمن األطفاشاليط: أبو مرزوق .١٢
 ٨  شمل فتح المعابر وتشغيلها من دون الحديث عن نسبت يجب أن التهدئة: الجهاد اإلسالمي .١٣
 ٨  االعتقال السياسي عثرة أمام الحوار :الجبهة الديمقراطية .١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  طال اتفاق تهدئة من دون إطالق شالي: أولمرت .١٥
 ٩   من اغتيالهيفرض حماية مشددة على ليبرمان خوفاً" الشاباك" .١٦
١٠  حول المشاركة" كاديما" وانقسام في ... حكومة وحدةيعرض رسمياً" الليكود" .١٧
١٠   نواب بالكنيست يقطنون في مستوطنات الضفة١٠ .١٨
    

    :األرض، الشعب
١٠  التميمي يؤكد حدوث تصدعات في ساحات األقصى بسبب الحفريات اإلسرائيلية .١٩
١١   في الضفة"ونروااأل"إضراب يشل مرافق  .٢٠
١١  قوات االحتالل تستهدف قوارب صيد فلسطينية في غزة .٢١
١٢   بالسجن المؤبد يقضون أحكاماً أسيراً فلسطينيا٧٦٠ً: تقرير األسرى .٢٢
١٢  ال يحصلون على المياهغزة قطاع  ألف مواطن في ٥٠": أوتشا"تقرير  .٢٣
   

   : إسالميعربي،
١٣  تركيا تريد السالم.. ".إسرائيل"مخطئ من يقول إن أنقرة مع حماس وضد : أردوغان .٢٤
١٤  أنقرة تستدعي السفير اإلسرائيليو... تل أبيبالجيش التّركي يحذر من تضرر العالقات مع  .٢٥
١٥  اتصاالت سريعة لتوفير أموال للسلطة الفلسطينية في أسرع وقت :ىموس .٢٦
١٥   على فتح جميع المعابر مع قطاع غزة مبدئياًت وافق"إسرائيل" :يحسام زك .٢٧
١٥  مصر تعثر على طن متفجرات في مخبأ بسيناء .٢٨
١٥  "إسرائيل"مؤتمر دولي في الرباط لبحث إجراءات محاكمة قادة  .٢٩
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   :دولي
١٦    تعاقب سكان غزة ليكرهوا حماس"إسرائيل": كارتر .٣٠
١٦   في قطاع غزةإسرائيل ارتكبت جرائم حرب: وفد أوروبي .٣١
١٧   العثور على عدد من قنابل الفسفور األبيض في قطاع غزة: األمم المتحدة .٣٢

   
    :حوارات ومقاالت

١٧  عريب الرنتاوي... ماذا لو؟.. الضمانات المصرية للتهدئة .٣٣
١٨  بالل الحسن... جعية البديلةبين المرجعية الثابتة والمر: منظمة التحرير .٣٤
٢٠  مأمون الحسيني... المرجعية البديلة وتحديات الدخول في المجهول... عن منظمة التحرير .٣٥
٢٢  وحيد عبد المجيد... االنتخابات اإلسرائيلية وتداعيات زلزال غزة .٣٦
٢٤  الدين محمد نور. د ...اسطنبول..من رفح إلى: غزة" معابر" .٣٧
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  وال عالقة بين شاليط والتهدئةطالب بتهدئة مفتوحة ت وتتراجع" إسرائيل" :حماس .١

 المتحـدث   ،زي برهوم فوأن  ) ب.ف.ا( ووكالة   نقالً عن مراسلها   ١٥/٢/٢٠٠٩ ، فلسطين ،األيامذكرت  
مع تراجع  "على قطاع غزة تزامن     األخير   اإلسرائيلي أن التصعيد والقصف     ،"األيام"قال لِـ   ،  باسم حماس 

 وليس عامـاً    األمدفي الموقف الصهيوني المتعلق بسقف التهدئة والذي طالبوا فيه بتهدئة مفتوحة وطويلة             
لفصائل الفلسطينية وحركة   لابتزاز  " هو   ن التصعيد ن حماس تعتبر أ   أوأكد   ".ونصف العام كما كان معتمداً    

وأشار إلى أنه كـان مـن        ".حماس لحشرها في زاوية الخيارات الصهيونية، وبما يلبي شروط االحتالل         
 "إسـرائيل "المفترض أن يتم اإلعالن عن التهدئة أمس السبت ويصار إلى تطبيقها اليـوم األحـد إال أن                  

قبة حقيقية في طريق إعالن اتفاق التهدئة، إال أن وفد حماس مـا             تراجع إسرائيل ع  ": وأضاف .تراجعت
وأكد أن مصر ما زالت تتواصل       ."زال في القاهرة يواصل مشاوراته للخروج بصيغة نهائية تعلنها مصر         

 لتذليل هذه العقبة وعندما تنتهي األمور ويتم تذليل العقبات سيتم إعالن هذا االتفاق، مشيراً               "إسرائيل"مع  
  . هذه اإلشكالية تؤكد أن المشكلة ليست في حماس بل في تعنت ومماطلة االحتاللإلى أن

نحن ال نتعامل مع االحتالل بـل       : وعن التخوف من عدم التزام الحكومة اإلسرائيلية القادمة بالتهدئة قال         
مع الوسيط المصري، ونحن ال نبدل متطلباتنا حسب المتغيرات في إسرائيل بل حـسب مـدى تلبيتهـا                  

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تضمن إلزام إسرائيل باتفـاق التهدئـة هـي              .موح الشعب لط
وعن معبر رفح قال برهوم إن حماس تلقت وعداً من القاهرة بأن يكون هناك اتفـاق                 .مصر كما وعدت  

صل إلى اتفاق   جديد حول معبر رفح يتم التفاوض بشأنه في األسبوع األول من شهر آذار القادم ويتم التو               
وقال إن االتفاقية ستشمل وجوداً لقوات السلطة الوطنية والحكومة المقالة إلى جانـب              .خالل نفس الشهر  

  .المراقبين الدوليين الذين سيقيمون في مدينة العريش المصرية
 حكومة المقالة وعضو وفد حماس لمباحثات التهدئة في       المن جهة اخرى، قال طاهر النونو المتحدث باسم         

: وتـابع  ". ولكل منهما استحقاقاته المختلفة    طال عالقة بين ملفي التهدئة وشالي      ":اتصال هاتفي من القاهرة   
  ". السابقة في القاهرة لم تربط بين الملفينواأليامالمباحثات طوال اليوم "
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 في القاهرة، بأنه ليس لـدى الحركـة أي          أمسوقال عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمد نصر         
. ب.د(  بها عبر الهاتف لوكالـة       أدلىوقال في تصريحات     ."إسرائيل" تهدئة مع    إلىر زمني للتوصل    إطا
  ". عن تهدئة بعد ساعة أو بعد غداإلعالنيمكن ) "أ

حّمل ،  حماس في لبنان    ممثل حركة  ،أسامة حمدان ، أن   ١٤/٢/٢٠٠٩المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأورد  
راجع عن تفاهمات التهدئة، داعياً القاهرة التخاذ موقـف مـن هـذا             مسؤولية أي ت  اإلسرائيلي  االحتالل  

أنـه  ) ١٤/٢(وأكد في تصريح لقناة الجزيرة مساء الـسبت         . لالتفاقالتراجع، بصفتها الراعي والضامن     
حصل اتفاق كامل بين حماس مع مصر حول تفاهمات التهدئة، موضحاً أنه وأثناء البحث عن الصياغات                

 .راجع صهيوني نعتبره مماطلة صهيونية بهدف تحقيق مكاسب في اللحظات األخيرة          النهائية حدث هناك ت   
وحول ما أعلنه ايهود أولمرت عن ربط التهدئة بقضية شاليط، أكد حمدان أن هذا األمر لم يكن وارداً منذ                   

  .بدء المباحثات، حيث تم االتفاق على فصل المسارين
رية حسام زكي الذي نفى فيه أن تكون مصر ضـامنة           واستغرب تصريحات الناطق باسم الخارجية المص     

هذا التصريح مفاجئ وغير دقيق وكان الحديث يدور عن ضمانات وهي كلمة سـمعناها              : "لالتفاق، وقال 
هذا التصريح يمكن أن يكون لـه انعكاسـات         " مؤكداً أن    فودعا إلى توضيح هذا الموق     ".على مدى شهر  

 ."سلبية على حوارات الوصول إلى التهدئة
  
   مرفوضإسرائيلي وفتح معابر غزة ابتزاز سياسي طمحاولة الربط ما بين شالي: عريقات .٢

 صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة .اعتبر د :رناؤوطأكتب عبد الرؤوف 
 إعادةولمرت ربط أ ايهود اإلسرائيليإعالن رئيس الوزراء " األيام"التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ 

ابتزاز " بأنه ط في غزة جلعاد شالياألسير اإلسرائيلي عن الجندي باإلفراجتح المعابر في قطاع غزة ف
 وفتح المعابر في شاليطإن محاولة الربط ما بين الجندي : وقال عريقات ". مرفوضإسرائيليسياسي 

ة، خاصة أن  وللمبادرة المصري٢٠٠٥قطاع غزة يعتبر خرقاً فاضحاً التفاق المرور والحركة لعام 
 له مسار خاص يتم التفاوض حوله لمبادلته بأسرى فلسطينيين وال عالقة له بالمعابر شاليطاإلفراج عن 

  ". بعيدأومن قريب 
 القادمة بوقف اإلسرائيليةمن جهة ثانية، أكد عريقات أن ال جدوى من المفاوضات ما لم تقم الحكومة 

عندما شكلنا حكومة : وقال .ولتين واالتفاقات الموقعةاالستيطان ورفع الحواجز واالعتراف بمبدأ الد
الوحدة طلب منا المجتمع الدولي االعتراف باالتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والقبول بمبدأ الدولتين 

 ما شكل زعيم الليكود حكومة يمينية ترفض إذاواشترط هذه المسائل حتى يتعامل مع الحكومة، واآلن 
 الدولتين وتستمر في العنف واالستيطان فيجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه االتفاقات الموقعة ومبدأ

نحن من جانبنا لن : "ضافأو ". على انها ليست شريكاًاإلسرائيليةاللجنة الرباعية معاملة هذه الحكومة 
 عملية السالم بصفتها عملية ولكن لصناعة إلى المفاوضات بهدف المفاوضات، ولن نذهب إلىنذهب 
 االستيطان وترفع الحواجز وتعترف بمبدأ الدولتين اإلسرائيليةم، وبالتالي ما لم توقف الحكومة السال

  ".واالتفاقات الموقعة فال جدوى وال معنى للمفاوضات
  ١٥/٢/٢٠٠٩ ، فلسطين،األيام

  
   بشأن تهويد القدس"إسرائيل"ال فرق بين اليمين واليسار في : الرئاسة الفلسطينية .٣

لفلسطينية إن هناك إجماعاً إسرائيلياً حول تهويد مدينة القدس المحتلة جغرافياً قالت الرئاسة ا
ونقلت وكالة األبناء . وديموغرافياً، واستمرار عزلها عن الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً

نية أنه ال  عن المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطي"وفا"الفلسطينية الرسمية 
 إلى في المدينة، مشيراً "إسرائيل"توجد فروق بين اليمين واليسار اإلسرائيلي، فيما يتعلق بإجراءات 
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 وجود مخطط إسرائيلي إلىولفت الرويضي األنظار . وجود سباق إسرائيلي مع الزمن لتهويد المدينة
 واستقطاب مليون يهودي ٢٠٢٠ام  بالمائة من المواطنين الفلسطينيين في المدينة حتى نهاية ع١٢لطرد 

 أن هذا المخطط تمت مناقشته من قبل كل إلى، منوهاً ٢٠٢٠لإلقامة فيها ضمن ما يطلق عليه مخطط 
.  والهيئات والجمعيات االستيطانية والقضائية، وتم رصد الموازنات لذلك"إسرائيل"أسس الحكم في 

منازل واستمرار سيطرة الجمعيات االستيطانية إننا مقبلون على مرحلة خطرة متمثلة في هدم ال"وأضاف 
وبدعم من القضاء اإلسرائيلي على منازل المواطنين الفلسطينيين في حيي الشيخ جراح ووادي حلوه في 

 منزالً في القدس منذ مطلع ١٥، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل دمرت "سلوان والبلدة القديمة من القدس
  .العام الحالي

  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  والموظفون يضربون اليوم. ..السلطة تعاني من أزمة مالية تؤجل دفع الرواتب .٤

ن تأخر التحويالت المالية من الدول إ الفلسطينية، ]تسيير األعمال [ الحكومةالتق:  غزة-رام اهللا 
ونة  وزير االقتصاد كمال حسوأوضح. المانحة، هو السبب في تأخير صرف رواتب الموظفين هذا الشهر

 المالية التي تمر بها الحكومة، هي بسبب تأخير بعض الحواالت التي األزمة، بأن "األوسطالشرق "لـ
 المتضررين من وإيواء إغاثة لقطاع غزة، من اجل أخرى أموالتأتي من الدول العربية، وصرف 

ال تبدو األسباب و . الجارياألسبوع نهاية األزمة تنتهي أنورجح حسونة،  .األخير اإلسرائيليالعدوان 
كان يجب على "وقال حسونة .  اليوماإلضرابالتي ساقتها الحكومة مقنعة للموظفين الذين قرروا 

 إلى إضافةهم يعرفون الوضع السياسي واالقتصادي الصعب، ..  يتحملوا بعض الشيءأنالموظفين 
  ." يتعاونأنتداعيات الحرب على غزة، الكل يجب 

 موظف في غزة بعضهم ألف ٧٧لدينا "ة الموظفين الحكوميين، بقوله، ورد بسام زكارنة، رئيس نقاب
 من الجمر، ولدينا موظفون في الضفة بعضهم أحربدون منازل وبدون مأوى وينتظرون الرواتب على 

 المدرسية والجامعية، وهناك التزامات مالية األقساطيعيش اآلن بدون كهرباء، وال يستطيعون دفع 
، وقال أخرى ورفاقه في نقابة الموظفين، استخدام الرواتب لتسديد التزامات ويرفض زكارنة. "كبيرة

 يكون مستباحا ألي مسألة أنالراتب بالكاد يوفر لقمة العيش، فال يجوز " إن، "األوسطالشرق "زكارنة لـ
 ." والوزراء والمديرين العاميناألغنياء يتم االستفادة من أن األصل، أخرى ومن اجل دعم قضايا أخرى

 .آخر جميع الوزارات ستضرب اليوم باستثناء المدارس، التي لها برنامج احتجاج أنكد زكارنة، أو
 انه احتجاج على تأخير الرواتب، فإنه صرخة موجهة إلى إضافةضراب اليوم، إ أنواعتبر زكارنة 

ابلغونا "رنة ولم تحدد السلطة موعدا لدفع الرواتب، وقال زكا .للعالم والعرب باإلسراع لدعم السلطة
وشدد زكارنة . "أسبوع، والبعض بعد ٢٠بأكثر من موعد، رئيس الوزراء قال الثالثاء والبعض قال حتى 

 حجة كما أي تتهرب من مسؤوليتها تحت أن الحكومة تتحمل مسؤولية دفع الرواتب، وال يجوز أن"على 
  ."ال يجوز لها استخدام رواتبنا

  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  تهم حكومة فياض بفصل مزيد من الموظفين العتبارات سياسيةتموظفين نقابة ال .٥

اتهمت نقابة الموظفين في القطاع العام حكومة فياض بفصل المزيد من الموظفين في : غزة - رام اهللا 
 "األوسطالشرق "وفي بيان صادر عنها، تلقت . قطاع غزة والضفة الغربية بناء على اعتبارات سياسية

لت النقابة إن حكومة فياض أقدمت خالل الحرب على غزة على فصل العشرات من نسخة منه، قا
الموظفين، لينضموا إلى ما يزيد عن أربعين ألفا آخرين تم فصلهم من أعمالهم منذ تنصيب حكومة فياض 
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واستهجنت النقابة أن تقدم حكومة فياض على فصل الموظفين في الوقت الذي . ٢٠٠٧منتصف عام 
  ."الغريبة"لجهود إلنجاح الحوار الوطني، واصفة إجراءات الحكومة بـتتواصل فيه ا

  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  الدعوة إلى استعادة دور منظمة التحرير في اإلشراف على السلطة والعملية السياسية: ندوة .٦

ينية منظمة التحرير الفلسط"، أمس، ورشة عمل بعنوان اإلستراتيجيةنظم مركز إبداع للدراسات : غزة
، وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، بحضور مجموعة من الشخصيات القيادية "؟...إلى أين

وتناولت الكلمة االفتتاحية خالل . واالعتبارية من الفصائل الفلسطينية وشخصيات المجتمع المدني
، فيما استعرض عضو الورشة، واقع المنظمة وما آلت إليه بعد أكثر من أربعين عاماً على تأسيسها

المجلس التشريعي السابق ناهض الريس تجربته في السلطة ومنظمة التحرير وأهم المراحل التي مرت 
  .بها المنظمة ورؤيته لتفعيل وإعادة بناء المنظمة بعد مرور هذه السنوات

للطرق بدوره، أوضح النائب جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رؤية الجبهة 
محمد الهندي، القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي، فقد . أما د. الكفيلة بإعادة بناء المنظمة وتفعيلها

كما عرض يحيى رباح، السفير . تناول في مداخلته رؤية حركة الجهاد اإلسالمي حيال هذا الموضوع
محمد . وبين د .تفعيل منظمة التحريرالسابق في اليمن، والقيادي البارز في فتح، رؤية الحركة إلصالح و

ال خالف على أن منظمة التحرير ممثل شرعي "المدهون رؤية حركة حماس للموضوع، مؤكداً أن 
  ".للشعب الفلسطيني لكن ليس بصيغتها الحالية التي ال تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني

اركين في الورشة للخروج بأهم التوصيات وفي نهاية الورشة، تم فتح الباب أمام النقاش والمداخالت للمش
الكفيلة بالنهوض بالمنظمة وإعادة بنائها وتفعيلها، ومن أبرز هذه التوصيات وضع برنامج سياسي متفق 
عليه، وإعادة النظر في التنازالت التي أضرت بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على مبدأ االنتخاب المباشر 

  .ظام المحاصصة مهما كانت األسبابفي انتخابات المنظمة، وإلغاء ن
كما دعت التوصيات إلى الفصل التام بين المؤسسات ومواقع المسؤولية بين السلطة والمنظمة، وإعادة 
النظر في النظام األساسي واللوائح الفرعية بما يتناسب مع التغيرات التي حدثت منذ إنشاء المنظمة، 

ة أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا، بحيث تكون القدس وضرورة أن يكون المجلس الوطني ممثالً لكاف
  .مقره الدائم، ويعقد في أي مكان مؤقتاً

وبالنسبة للصندوق القومي، دعت التوصيات إلى فصل مالية المنظمة عن مالية السلطة بشكل كامل، 
  .وإعادة تفعيل مجلس إدارة الصندوق واعتماده من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أكدت على وجوب استعادة دور المنظمة في اإلشراف القانوني والرسمي على السلطة وعلى العملية و
السياسية، وتفعيل دور العالقات الخارجية، وكذلك اإلعالم، مع التشديد على ضرورة أن تدافع المنظمة 

  .عن جميع حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من آليات لهذا الغرض
  ١٥/٢/٢٠٠٩ ،طين فلس،األيام

  
  أريحا سجناء من الفارين من سجن ٦القبض على  .٧

 سجناء ٦ على أمس األجهزة األمنية ألقت القبض إن قال مصدر أمني مطلع : سمبلأبو عماد - أريحا 
 إلقاءتم " ضاف المصدر أو .ول الذين استطاعوا الفرار من سجن أريحا مساء أمس األ سجينا١٣ًمن الـ 

 سجناء في مناطق مختلفة من مدن ٦ود التي بذلتها القوات األمنية الفلسطينية على القبض من خالل الجه
  ". السجنإيداعهموقرى الضفة وتم 

  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٣٤٦:         العدد       ١٥/٢/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

  وحدة برئاسة فياض بين فتح وحماس على حكومة  أولياتفاق": الغد" فتحاوية لـمصادر .٨
ن أسطينية في حركة فتح شاركت حوارات القاهرة        قالت مصادر فل  : وكاالتالأحمد رمضان و   -رام اهللا   

 وإعـادة جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية قطعت شوطا كبيراً نحو تحقيق الوحدة الوطنية الفلـسطينية              
 بين حركتي فتح وحماس على      أولياً هناك اتفاقا    أنوأضافت المصادر    .توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة    
 تعمل على معالجة كل القضايا علـى الـساحة الفلـسطينية            األهدافة  تشكيل حكومة وحدة وطنية محدد    

 يـتم التوافـق علـى       أنورجحت المصادر    . انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد      إلجراءوتحضر  
 وزراء من حركة حماس فيهـا       إدخال يتم   أنتشكيل حكومة وحدة برئاسة سالم فياض كما تقترح مصر          

 القاهرة ومعها دول عدة تدعم هذا االتجاه وتـصر          أن إلىتقلة، مشيرة   وباقي الفصائل والشخصيات المس   
  .إنجاحهعلى 

  ١٥/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  قل بكثير من كلفته غداًأكلفة االتفاق مع حماس اليوم فتح ترى ": الحياة" .٩

وبعـد  حماس اليوم، بعد الحرب     "ن  أ "الحياة"لـ  فتح   قال مسؤول كبير في حركة       : محمد يونس  -رام اهللا   
، فالكثير من دول العالم بدأ بفـتح قنـوات اتـصال معهـا،              األمس، ليست حماس    اإلسرائيليةاالنتخابات  

 الفلسطينية وفي الوطن العربي ارتفعت بصورة كبيرة، فيمـا تراجعـت مكانـة              األراضيوشعبيتها في   
 انجاز في   أي تحقيق    الحرب، ويراها اليوم عاجزة عن     أثناءالسلطة التي رآها الجمهور الفلسطيني عاجزة       

  ."المفاوضات
  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  منظمة التحرير  بناء مؤسساتإعادةال بد من : بو مرزوقأ .١٠

ن أبو مرزوق   أ موسى   ،كد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس      أ :بو جزر أالرازق    عبد –القاهرة  
للتعبيـر عـن   " خطفهـا "ال يتم   أطارا جامعا للكل الفلسطيني و    إن تكون   أمنظمة التحرير في النهاية يجب      

ن حمـاس   أوقـال   . عادة بناء مؤسسات المنظمة من جديد     رادة سياسية إل  إسياسات معينة وانه ال بد من       
ن المعبـر هـو     ن يكون مصريا فلسطينيا مفتوحا أل     أن معبر رفح يجب     أعمار و ترفض تسييس قضية اإل   
  .عنوان االنفتاح على العالم

 هنـاك توجهـا للمجتمـع       أن) االنتخابـات  (أثبتـت  ": قال اإلسرائيليةبات  وفي تعقيبه على نتائج االنتخا    
 ينجـزوا   أنكشعب ومقاومـة ال يمكـن       " الفلسطينيين   أن، مشددا على    " نحو اليمين والتطرف   اإلسرائيلي
 ال يمكن المراهنة على فريق      أيضا لالنتصار لكن    أساسي يكونوا موحدين فالوحدة شرط      أن دون   أهدافهم

ن الوحدة ليست مع الذات      أل األطراف تكون المسؤولية عند كل      أنلق بوحدة الصف ويجب     واحد فيما يتع  
  ".بل مع اآلخر

  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 
 
   الحوارجدية كبيرة لتذليل عقباتأبدت  فتح :حماس .١١

أشاد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، باللقاءات التي تجري بين وفـدي حركتـي فـتح                  :غزة
أن يتم  "" : االيام"وتابع في تصريحات لـ      . القاهرة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تكسر الجليد        وحماس في 

بحثت في عدة مواضيع هامـة      "وأشار إلى أن هذه اللقاءات       ."اللقاء بهذا المستوى فهو أمر جيد وإيجابي      
عالميـة  تعتبر من ضروريات ومستلزمات الحوار، خاصة قضايا االعتقـال الـسياسي والحمـالت اإل             

  ".التحريضية واالستدعاءات وسياسة قطع الرواتب
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حماس طالبت بالعمل الجـاد إلنهـاء        وأشار إلى أن فتح أبدت جدية كبيرة لتذليل هذه العقبات، مؤكداً أن           
وعن موعد موقف الحمالت اإلعالمية وإطالق سراح المعتقلين         .ملف االعتقال السياسي ووقف التحريض    

 بتنا قـريبين    ":وتابع ".األصل أن يتم االتفاق على ساعة صفر يتم بعدها بدء ذلك          "السياسيين قال برهوم    
وقال إن حماس ال تعارض أي لقـاء         ."جداً من هذا اإلعالن وليس لدينا مشكلة في أن نبدأ في أي لحظة            

  .مع قيادة فتح في قطاع غزة، الفتاً إلى وجود استعداد للقاء فتح في أي مكان
  ١٥/٢/٢٠٠٩ ، فلسطين،األيام

  
   قد يكون ضمن األطفال ضحايا قصف غزةشاليط: أبو مرزوق .١٢

 موسى أبو مـرزوق مـا   ، رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس      : جيهان الحسيني  -القاهرة  
يتردد عن وجود خالفات داخلية بين قيادات الحركة، كما نفى أنباء أفادت أن خالد مـشعل لـم يـستقبل                    

ثنين، ثم إننا شكلنا وفـدنا       صورة تجمع اإل   ١٥هناك أكثر من    ":  دمشق، وقال  القيادي محمود الزهار في   
  ."الحالي من الداخل والخارج معاً

ليست لدي معلومات كافية، وربما يكون شـاليت        ": ، أجاب شاليطوعن آخر التطورات بالنسبة إلى صفقة       
 ملفاً شائكاً في ضـوء جهـود        وعما إذا كانت المقاومة   . "من ضمن األطفال الذين ماتوا، حقيقة ال أدري       

البرامج واضحة في الساحة الفلسطينية، ولن نجد من يقول إن المصالحة يمنعها            : إبرام المصالحة، أجاب  
إذا جرى الطرح بهذا المنطق، فإن برنامج التسوية هو الذي          ومة أو يمنعها برنامج التسوية، و     برنامج المقا 

نه ليس هناك طرف يجري الحديث أو التفـاوض معـه علـى             يواجه العقبة الحقيقية وليست المقاومة، أل     
   .المسار السياسي

  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  شمل فتح المعابر وتشغيلها من دون الحديث عن نسبت يجب أن التهدئة: الجهاد اإلسالمي .١٣

قفنـا  أبلغنا األخوة المـصريين بمو    ": "الحياة" زياد نخالة لـ     "الجهاد اإلسالمي "قال نائب األمين العام لـ      
مكتوباً من اتفاق التهدئة، وهو أن االتفاق يجب أن يشمل فتح المعابر وتشغيلها من دون الحديث عن نسب                  

ال نعلم ما يجري في حوارات القاهرة حالياً، وال يوجد لدينا أي تصور،             ": ضافأو. "إعالمذكرتها وسائل   
: ى صعيد جهود المـصالحة، أجـاب      وعل. "وسنعلن موقفنا عند إعالن اتفاق التهدئة في حينه وبعد درسه         

  . "ليس لدينا أي علم بما يجري في القاهرة عن هذه الجهود أيضاً"
  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  االعتقال السياسي عثرة أمام الحوار :الجبهة الديمقراطية .١٤

 ،أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان         : عبد القادر فارس   -غزة  
ملف االعتقال السياسي الذي تشترط حركة حماس إنهاءه قبل الدخول في الحوار يعتبر العثرة الرئيسة               أن  

 وأضاف أن الجبهة الديمقراطية وأوساطا واسعة ترفض االعتقال السياسي وتطالب           ،أمام الحوار الوطني  
لملـف سـيكون ضـمن      باإلفراج عن المعتقلين السياسيين سواء في الضفة أو غزة، مشيراً إلى أّن هذا ا             

وكشف زيدان عن أن جبهته تلقت الدعوة المصرية لحضور جلـسات           . جلسات الحوار قبل البدء وأثناءه    
 فبراير الحالي، موضحا أن جلـسات الحـوار الـوطني           ٢٢الحوار الوطني الفلسطيني التي ستنطلق في       

 لها في السابق، ليتمخض     ، دون جلسات احتفالية مثلما كان مقرراً      ٢٣ و ٢٢ستستمر على مدار يومين في      
عنها تشكيل ست لجان رئيسة تتولى إنهاء كافة الملفات العالقة في شطري الوطن الضفة الغربية وقطـاع            

 وأردف أّن اللجان الست المنوي تشكيلها هي لجنة اإلعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنيـة، ولجنـة                 ،غزة
 الرئاسية والتشريعية، ولجنة المـصالحة الداخليـة        إعادة بناء األجهزة األمنية، ولجنة اإلعداد لالنتخابات      
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ولجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، فضال عن اللجنة السادسة والتي توافق على تكوينها وهي لجنـة               
من المسؤولين المصريين وجامعة الدول العربية، و مهامها التدخل في حال تعثر عمل إحـدى اللجـان                 

وأوضح زيدان إلى أّن اللجـان سـتبدأ        . ي تتعثر أمامهم، حسب ما ذكر     الخمس بالضغط وحل القضايا الت    
 فبراير الحالي، لتنهي مهامها خالل أيام ويتم عرضها على المـسؤولين المـصريين              ٢٨عملها فعلياً في    

والفلسطينيين ضمن جلسات الحوار وعلى مجريات عملهم، حيث ستكون الجلسة االحتفاليـة فـي نهايـة         
  .الحوار الوطني

  ١٥/٢/٢٠٠٩ظ عكا
  
  طال اتفاق تهدئة من دون إطالق شالي: أولمرت .١٥

، حركة حماس، أمس، بإعالنها أنها لن توافق على تهدئة، أو "إسرائيل"فاجأت : نظير مجلي: تل أبيب
وفي . فتح معابر قطاع غزة قبل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير، لدى الحركة، جلعاد شاليط

ديد، نفى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمس األنباء، التي أشارت إلى أن بيان ينّم عن الغضب الش
 لم تتلق من مصر أي إشارات "إسرائيل" في بيانه إن أولمرتوقال . اتفاق التهدئة سيعلن خالل يومين

. طشالي هو أن ال تهدئة وال فتح معابر إال بإطالق سراح "إسرائيل"وأوضح أن موقف . حول الموضوع
إسرائيل أبلغت مصر بشكل واضح ال غبار عليه أنها ال تفاوض حماس وال تبرم معها "بيان إن وقال ال

اتفاقات إنما تتفاوض مع مصر على صيغة تضمن وقف عمليات إطالق الصواريخ وغيرها من العمليات 
وهي تعرف أن مصر .  من أسرهطشالياإلرهابية ضد إسرائيل وعلى ضمان إعادة الجندي اإلسرائيلي 

لذلك فإنها، أي إسرائيل، تنوي عقد سلسلة . متعضة من أالعيب ومماطالت حماس في هذه القضيةم
، في الليلة األخيرة، أمس، "إسرائيل"وقد لوحظت تحركات غير عادية في ". أبحاث إلعادة تقويم الموقف

لتطورات حيث دعا أولمرت، إلى سلسلة اجتماعات للقيادات السياسية واألمنية الضيقة للبحث في ا
وقال ناطق بلسان الحكومة، أمس، إن أولمرت يجري فعال مشاورات خاصة إلقرار الخطوات . األخيرة

القادمة في التعامل مع التطورات في الجنوب وكيفية التعامل مع حماس، خصوصا في ضوء تجدد 
  .إطالق الصواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية
رت ومستشاريه السياسيين واألمنيين وقادة األجهزة األمنية االجتماع الذي عقد مساء أمس، ضم أولم

وسيعقد اجتماع مشاورات صباح اليوم مع نائبيه، وزيري الخارجية، تسيبي ليفني، والدفاع، . والعسكرية
 طشاليثم سيطرح على طاولة أبحاث الحكومة موضوع  . ايهود باراك، قبيل جلسة الحكومة العادية

  . والتهدئة مع حماس
  ١٥/٢/٢٠٠٩رق األوسط، الش

  
   من اغتيالهيفرض حماية مشددة على ليبرمان خوفاً" الشاباك" .١٦

 أن دائرة حماية الشخصيات المهمـة فـي         أمسذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية     :  حسن مواسي  -حيفا  
إسرائيل "، قررت فرض حماية خاصة ومشددة على رئيس حزب          "الشاباك"جهاز األمن العام اإلسرائيلي     

" حزب اهللا "افيغدور ليبرمان، خالل جولته االستجمامية إلى روسيا البيضاء تحسبا من إقدام عناصر             " نابيت
وعلل الناطق بلسان رئيس الوزراء اإلسـرائيلي        .على تنفيذ عملية اغتيال لليبرمان، حيث يقضي إجازته       

ع ما وصفها بالتنظيمـات     كونه بات هدفا لجمي    بفرض حماية مشددة على ليبرمان،      " الشاباك"إقدام جهاز   
 في العالم بسبب مواقفه السياسية وتصريحاته، ونحن ملزمون بحمايته، وتزداد هـذه الحمايـة               اإلرهابية

  ". بالثأر الغتيال رئيس جناحه العسكري عماد مغنية" حزب اهللا"إلحاحا اآلن بعد تهديدات 
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 قد زادت أيضا على رئيس الوزراء،       وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد كشفت أن الحراسة المشددة أصال         
أيهود أولمرت، ونائبيه وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير األمن أيهود باراك، تحسبا من اغتيال أي               

  .أو خلية فلسطينية من أتباعها" حزب اهللا"منهما بأيدي 
  ١٥/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ول المشاركةح" كاديما" وانقسام في ... حكومة وحدةيعرض رسمياً" ليكودال" .١٧

جاء . أعلن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو أنه على استعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع كاديما
الليكود على استعداد للتقدم "وقال البيان إن  .هذا اإلعالن في بيان رسمي عممه الحزب، يوم أمس السبت

البيان على أنه يتعين على رئيسة كاديما وشدد ". باتجاه كاديما من أجل ضمها إلى حكومة وحدة وطنية
  ".أن ترتقي على السياسات الصغيرة، ووضع المصلحة الوطنية نصب عينها"تسيبي ليفني 

وفي المقابل برز خالف في المواقف داخل حزب كاديما بشأن المشاركة في االئتالف الحكومي، ويدفع 
وفي حزب . اه المشاركة في ائتالف نتنياهومعسكر شاؤول موفاز، الذي يعتبر مقربا من الليكود، باتج
  .العمل أبدى قياديون مركزيون معارضة لالنضمام للحكومة

، اليوم، أنه سيوصي لدى الرئيس اإلسرائيلي، بأن توكل مهمة تشكيل "لبيت اليهودي"وقد أعلن حزب 
ل االنتخابات أنه وينضم البيت اليهودي في هذا الموقف إلى حزب شاس الذي أعلن قب. الحكومة لنتنياهو

" يسرائيل بيتينو"ويرفض حزب . سيوصي ببنيامين نتنياهو في المشاورات مع الرئيس اإلسرائيلي
تسيبي ليفني، التي تجمعه معها " كاديما"اإلفصاح عن موقفه، ومن غير المستبعد أن يوصي برئيسة 

  .عالقة صداقة وثيقة
  ١٥/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب 

  
  ستوطنات الضفة نواب بالكنيست يقطنون في م١٠ .١٨

ذكرت مصادر إسرائيلية أن عشرة من أعضاء الكنيست الجدد يقطنون في  : قنا- القدس المحتلة 
 .اليميني المتطرف" إسرائيل بيتنا"مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، أربعة منهم أعضاء في حزب 

 إلى عضو الكنيست باإلضافة" نوكديم"وأوضحت أن أفيغدور ليبرمان رئيس الحزب يسكن في مستوطنة 
وألكس " نيلي"والعضو بانيه كيرشينبويم في مستوطنة " أفرات"دافيد رويتم الذي يعيش في مستوطنة 

كبرى مستوطنات الضفة، والتي يقطنها أكثر من عشرين ألف مستوطن، حيث " أرئيل"مبليرفي مستوطنة 
 .م إلى مدينة إسرائيلية١٩٩٦لوزراء عام أثناء توليه رئاسة ا" الليكود"حولها بنيامين نتانياهو زعيم تكتل 

يسكنون " االتحاد الوطني" وقالت المصادر إن أربعة آخرين من أعضاء الكنيست ينتمون لحزب
ويعقوب كاتس من " كفار أدوميم" وهم أوري أرييل وأريه الداد ويسكنان في مستوطنة ،المستوطنات
مضيفة أن يولي أدلشتين من  "..ي شمرونكرن"وميخائيل بن أري من مستوطنة " بيت إيل"مستوطنة 

عتنئيل شنلير  "كاديما" في حين أن عضو الكنيست عن حزب" ألون شفوت" الليكود يقطن في مستوطنة
  ".معليه مخماش"يسكن في مستوطنة 

  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  التميمي يؤكد حدوث تصدعات في ساحات األقصى بسبب الحفريات اإلسرائيلية .١٩

عن تـصدعات   ) بالصور(كشف قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي،        : وسف الشايب  ي -رام اهللا   
وتشققات في ساحات المسجد األقصى وأعمدته، مؤكدا استمرار حفر األنفـاق أسـفل الحـرم القدسـي،                 
والجزء الشرقي من القدس، من قبل الجامعات اليهودية المتطرفة، والتي تغـض الحكومـة اإلسـرائيلية                

ا، بل وتساعدها أحياناً، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار المسجد األقصى، وعـشرات                الطرف عنه 
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وقال التميمي، فـي مـؤتمر       .العقارات والمنازل الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس، ومنطقة سلوان         
اعد فـي   هنـاك تـص   "صحافي للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، في رام اهللا، أمس            

من هجمة استيطانية وحفريات وهـدم بيـوت وعـزل    .. الهجمة اإلسرائيلية على مدينة القدس هذه األيام   
مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك يتعرضـان       ... متواصل للمدينة وخاصة المسجد األقصى المبارك     

يلي والجماعات اليهوديـة    اليوم ألبشع أنواع اإلرهاب المنظم والممنهج من قبل سلطات االحتالل اإلسرائ          
المتطرفة وقطعان المستوطنين، في انتهاك واضح للمواثيق والقرارات واالتفاقيات الدولية التي تنص على             

  ".أن القدس مدينة محتلة وال تنطبق عليها قوانين االحتالل
ـ           "وقال التميمي    المية والعـالم   نحن في الهيئة اإلسالمية المسيحية نطلق هذه الصيحة ألمتنا العربية واإلس

المسيحي، متى ستتحركون لنصرة القدس ومقدساتها ونصرة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع             
مشددا على ضرورة إنجاح الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة، وإعـادة              ". غزة

 الوطنيـة مـن دون غيرهـا يمكننـا          اللحمة لشعبنا الفلسطيني ولشطري الوطن، مشيراً إلى أنه بالوحدة        
  .التصدي للمخططات اإلسرائيلية في القدس، وفي كامل األراضي الفلسطينية

حسن خاطر أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنـصرة القـدس والمقدسـات، أن              . ومن ناحيته أكد د   
ب التي شنت علـى     سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشن حربا حقيقية على القدس ال تقل خطورة عن الحر            

وأكد أن هذه الحرب من خالل األنفاق التي ال تستهدف البحث عن اآلثـار               .القطاع لكن من دون دبابات    
اليهودية كما يزعمون، بل تستهدف التجمعات العربية في مدينة القدس والبلدة القديمة وسلوان، وان هـذه                

  .ه بهدف تركيز الضرر في هذه البقعةالحفريات بدأت تلتقي بجوار المسجد األقصى وأسفله وفي محيط
  ١٥/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 

  
   في الضفة"ونروااأل"إضراب يشل مرافق  .٢٠

في مدن الـضفة    " ونرواألا" جميع مؤسسات ومرافق وكالة      أمس عم إضراب شامل     .):أ.ب.د (–رام اهللا   
 وقال باسم أبـو جنيـد   .الغربية بسبب رفض إدارة الوكالة التجاوب مع مطالب الموظفين والعاملين فيها          

الناطق اإلعالمي باسم اتحاد العاملين العرب في الوكالة إن مكاتب الوكالة أغلقت أبوابها امس فيما تجري                
تحضيرات لإلضراب في السادس والعشرين من الشهر الجاري، مـشيرا إلـى أن هنـاك اسـتعدادات                 

 أن مطالب العاملين في وكالة الغـوث        وبين أبو جنيد   .إلضراب مفتوح في حالة عدم االستجابة لمطالبهم      
 موظف وموظفة تتلخص بأمور نقابية ومادية أبرزها صرف بدل غـالء معيـشة              ٤٥٠٠والبالغ عددهم   

  .يتناسب وغالء المعيشة الحقيقي وإعادة تصنيف الموظفين والدرجات لجميع الموظفين 
  ١٥/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن، 

  
  نية في غزةقوات االحتالل تستهدف قوارب صيد فلسطي .٢١

 أمـس قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت ظهـر           : وكاالتوال سمر خالد    -غزة  
وحسب المصادر فقد    .نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب صيادي أسماك فلسطينيين في سواحل غزة          

  .أدى إطالق النار إلى تضرر عدد من القوارب دون وقوع إصابات
الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد األغا السلطات اإلسرائيلية بانتقـاص           من جهته اتهم وزير     

المسافة التي كانت تسمح للصيادين الفلسطينيين اإلبحار فيها من ستة أميال إلى ثالثة أميال فقـط عقـب                  
ت احتجاجها  وقال األغا في بيان صحافي إن وزارة الزراعة قدم         .العملية اإلسرائيلية األخيرة على القطاع    

للجهات الراعية للتهدئة السابقة والقادمة التي يتم الحديث عنها بأنه ال حدود مانعـة لحـق المـزارعين                  
  .والصيادين في تحصيل أرزاقهم من أراضيهم وحرية الصيد في المياه اإلقليمية الفلسطينية

  ١٥/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
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   بالسجن المؤبدكاماً يقضون أح أسيراً فلسطينيا٧٦٠ً: تقرير األسرى .٢٢

 أصدر الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر عوني فروانة، تقريراً إحصائياً            : سمر خالد  -غزة  
وبين فروانـة، أن مـن بـين آالف األسـرى           . عن األسرى في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي      

 أسيرا يقضون أحكامـاً     ٧٦٠الموزعين على قرابة عشرين سجنا ومعتقال ومركز تحقيق وتوقيف، يوجد           
 أسيرا معتقلين قبل اتفاق     ٣٣٦ أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، و         ١١بالسجن المؤبد، منهم    

 أسـيرة   ٦٩، كما يوجد بينهم أيـضاً        سابقاً  ووزيراً  نائباً ٤١وتابع أن بين مجموع األسرى يوجد       . أوسلو
جبته والدته األسيرة فاطمة الزق في كانون ثان         طفال، أصغرهم يوسف الزق الذي أن      ٢٤٦منهن أمهات، و  

وأشار  .يوجد بين األسرى العشرات من األسرى من جنسيات عربية مختلفة         : وأضاف. من العام الماضي  
فروانة إلى أن هناك قرابة مئتي مواطن من قطاع غزة، يعتقد أنهم اعتقلوا خالل الحرب على غزة ونقلوا                  

هؤالء هم عملياً في عداد المفقودين، ال سيما وأن سلطات          : وقال. طاعإلى أماكن احتجاز خارج حدود الق     
االحتالل ما زالت ترفض التعاون مع منظمة الصليب األحمر والسلطة الوطنية، ولم تسمح لمنـدوبيهم أو                
لمحامين بزيارتهم وااللتقاء بهم، وترفض أيضاً تسليمهم أعداد وقوائم بأسماء المعتقلين خالل الحرب على              

  .، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام كافة االحتماالت المتعلقة بمصير هؤالءغزة
منهم يقضون أحكاماً مختلفة بيـنهم قرابـة        % ٥١وعن طبيعة نوع االعتقال، بين فروانة في تقريره أن          

 أسيرا يقضون حكماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، وبينهم، كذلك، عدد من األسيرات،                ٧٦٠
 معتقالً رهن االعتقـال اإلداري دون تهمـة أو          ٥٥٠ينتظرون المحاكمة، بينهم أيضاً     % ٤٣لى  إضافة إ 

وعن الحالة االجتماعية، أشار التقرير إلى أن نسبة األسـرى المتـزوجين            %. ٦محاكمة ونسبتهم قرابة    
وذكر فروانـة أن مـن بـين          %.٧١، في حين بلغت نسبة عدد األسرى غير المتزوجين          %٢٩بلغت  
رى المئات من المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة وصعبة، منهم العـشرات يعـانون مـن                 األس

أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان والقلب والكلى، كما يوجد عدد منهم مقيمون بشكل دائم منذ سـنوات                
وتابع فروانة أن من بـين هـؤالء        . في مستشفى سجن الرملة وأوضاعهم صعبة وحياتهم مهددة بالخطر        

، ١٩٤٨ أسيرا من األراضي عـام  ٢١ أسيراً من القدس، و ٤٥سرى يوجد ثالثة أسرى من الجوالن، و      األ
أما عن األسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاما، فذكر           . والباقي من الضفة الغربية وقطاع غزة     

 أسيراً مضى   ٩١ أسيراً، بينهم    ٣٢٠تقرير فروانة، أن عددهم اإلجمالي بلغ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير            
  .على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ويطلق عليهم مصطلح  عمداء األسرى

 مواطنـة،   ٨٠٠ ألف مواطن خالل انتفاضة األقصى، بينهم        ٦٧وبين فروانة أن قوات االحتالل اعتقلت       
رف وأكد أن سلطات االحتالل ال تزال تحتجز جثامين مئات الشهداء والشهيدات في ما يع              . طفل ٧٦٠٠و

بمقابر األرقام أوفي ثالجات الموتى، منذ سنوات عديدة وترفض إعادتهم وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم فـي        
وفيما يتعلق بشهداء الحركة الوطنية األسيرة، أظهر التقرير        . أماكن مؤهلة لذلك ووفقاً للشريعة اإلسالمية     

قال جراء اإلعدام المتعمد والمباشر، أو       أسيرا بعد االعت   ١٩٦ ولغاية اليوم، استشهد     ١٩٦٧أنه ومنذ العام    
  .داخل السجون جراء التعذيب واإلهمال الطبي

  ١٥/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن، 
  
  ال يحصلون على المياهغزة  ألف مواطن في قطاع ٥٠": أوتشا"تقرير  .٢٣

يدخل أكد تقرير حديث لألمم المتحدة أن معدل الشاحنات اليومي الذي           :  عبد الرؤوف أرناؤوط     - رام اهللا 
إلى قطاع غزة ما زال أقل من االحتياجات الفعلية، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية مـا زالـت                   

وتحدث التقرير عن نقص إمدادات الوقود في القطاع مـشددا          . تواجه صعوبات في الوصول إلى القطاع     
 ألف مواطن ال    ٥٠على أن أعداداً كبيرة من السكان في غزة تحتاج إلى عالج طويل المدى في حين أن                 
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وأشار إلى أن ثالثة مالجئ لوكالة األمـم المتحـدة لغـوث وتـشغيل الالجئـين                . يحصلون على المياه  
  .ما زالت مفتوحة وأن آالف السكان ما يزالون بدون مأوى" ونروااأل"الفلسطينيين 

ل ما يـدخل قطـاع      إلى أن معد  " أوتشا"وأشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة          
 شاحنة في اليوم في األسـبوع الثالـث مـن           ٢٤٦ شاحنة يوميا بالمقارنة مع معدل       ١١٧غزة يصل إلى    

 "إسـرائيل "، أي بعد شهر واحد من التوصل إلى تهدئة بين الفـصائل الفلـسطينية و              ٢٠٠٨يوليو  / تموز
بدخولها إلى غزة، فـإن      شاحنة سمح    ٧٠٠من مجموع   "وقال التقرير   .  يونيو ١٩برعاية مصرية بتاريخ    

من المواد المستوردة فيمـا شـكلت       % ٨١وشكل الغذاء   ". منها تابعة لمنظمات المساعد اإلنسانية    % ٣٩
، أما بقية حمولة الشاحنات فقد توزعت بين اللوازم الطبية واألجهـزة            %٥المستهلكات غير الغذائية نسبة     

وطبقا لمتحدث رسمي   .  خالل هذا األسبوع   أغلق معبر رفح مرة أخرى    "وأضاف   .الصناعية والكهربائية 
إضافة إلـى   . باسم المعبر، سيسمح لألجانب الذين دخلوا إلى غزة في السابق بمغادرة القطاع عبر المعبر             

ذلك، سيسمح بمغادرة ودخول الحاالت الطبية بحسب كل حالة، كما لن يسمح بمرور الشحنات عبر هـذا                 
 التقرير أن طواقم المنظمات اإلنسانية غيـر الحكوميـة تواجـه            وأكد". المعبر باستثناء الحاالت الخاصة   

، تم منح تصاريح إلى     "أوتشا"وطبقا لمكتب   . صعوبات عند محاولتها الوصول إلى غزة عبر معبر ايريز        
 طلبا قـدم مـن   ١٧٨ عامال أجنبيا من المنظمات غير الحكومية الطبية للدخول إلى غزة من مجموع            ١٨

بع ذلك دخول عدد صغير من الفنيين للتعامل مـع األجـسام واأللغـام غيـر                وت. قبل مختلف المنظمات  
  . يوما٢٠وقد استغرقت دراسة طلبات المنظمات ما يزيد عن . المتفجرة

لم يتم السماح بإدخال المشتقات إلـى غـزة خـالل           " وأكد التقرير وجود نقص في إمدادات الوقود وقال       
. إلى غزة عبر األنفاق على الحدود بـين مـصر والقطـاع   بجانب تناقص كميات الوقود القادمة  . أسبوع

 فبراير اضطرت محطة غزة للطاقة      ٦بتاريخ  " وحول استمرار برنامج قطع التيار الكهربائي قال التقرير         
واستؤنفت عمليـات توريـد     .  ميجاواط بسبب نقص الوقود    ٣٠ ميجاواط إلى    ٦٠إلى خفض إنتاجها من     

راير مما سمح لمحطة غزة بتشغيل التوربين الثاني مما رفـع اإلنتـاج              فب ٨اإلمدادات من الوقود بتاريخ     
 ساعات ثـالث مـرات فـي        ٨وما زال العمل جارياً بجدولة قطع التيار        .  ميجاواط ٦٠مرة أخرى إلى    

  ". ساعات مرتين في األسبوع في المنطقة الوسطى٨-٦األسبوع في محافظتي غزة وشمالي غزة، و
فبرايـر، تفيـد    / شـباط  ٩لغاية  " وقال. ف مواطن ال يحصلون على المياه      أل ٥٠وأشار التقرير إلى أن     

-١٥٠,٠٠٠ مواطن ال يحصلون علـى الميـاه وأن بـين            ٥٠,٠٠٠مصلحة مياه البلديات الساحلية أن      
بالرغم من استمرار أعمـال     "وتابع  .  أيام ٦ أو   ٥ مواطن يحصلون على المياه مرة واحدة كل         ٢٠٠,٠٠٠

م بإصالحات رئيسية بدون إدخال قطع الغيار الضرورية إلى غزة والتي تعتبـر             اإلصالح، ال يمكن القيا   
  ".مشكلة تحتاج إلى حل

  ١٥/٢/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  تركيا تريد السالم.. ".إسرائيل"مخطئ من يقول إن أنقرة مع حماس وضد : أردوغان .٢٤

 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال إن  أنلندنمن  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، نشرت 
انتقاد تركيا الشديد للهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة لن ينهي دورها كوسيط للسالم في منطقة الشرق 

 وصحيفتين تركيتين، في وقت متأخر من مساء أول من "رويترز"وقال أردوغان في مقابلة مع  .األوسط
ائيلية التي جرت الثالثاء الماضي وأظهرت تحقيق أحزاب اليمين أمس، إن نتائج االنتخابات اإلسر

  . للمستقبل"رسمت صورة قاتمة جدا"مكاسب، 
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن ضررا قصير المدى لحق بدور تركيا كوسيط للسالم في الشرق األوسط، 

 ودفاعه عن "إسرائيل"ـ  وسورية، بسبب انتقاد أردوغان الالذع ل"إسرائيل"خاصة كمفاوض محايد بين 
تركيا دولة قوية لها موقف دولي .. ال أفكر بهذه الطريقة" : على ذلك قائالًأردوغانيعلق و .حماس
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أرادت كل من سورية وإسرائيل أن تلعب تركيا . لسنا من أراد هذا الدور التفاوضي"واستطرد  ."مميز
 وحدث الشيء نفسه في المحادثات بين .دور الوسيط في المفاوضات بينهما، ولهذا السبب شاركنا فيها

وأضاف أن منتقدي بالده يسيئون فهم السياسة الخارجية التركية، إذا اعتقدوا أن . "باكستان وإسرائيل
وقال إن تركيا تريد السالم في المنطقة وتدافع . "إسرائيل"الحكومة التركية تقف إلى جانب حماس أو ضد 

  .دنيون في غزةعن الضعفاء وهم، في هذه الحالة، الم
وأشار أردوغان إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذا الجذور اإلسالمية، أعاد نفوذ تركيا في العالم، 

  . ومن الطبيعي أن تستخدم تركيا قوتها الجديدة في حل األزمات من منطقة القوقاز إلى الشرق األوسط
 الطريقة التي تنفذ بها سياساتها وأفعالها تجاه وحث أردوغان الحكومة اإلسرائيلية المقبلة على النظر في

 . الصارم مع الفلسطينيين فشل"إسرائيل"وقال إن نهج . الفلسطينيين، وعلى رفع الحصار عن الفلسطينيين
لألسف رأينا أن اإلسرائيليين صوتوا لصالح هذه "وأشار أردوغان إلى نتيجة االنتخابات اإلسرائيلية وقال 

 ."لألسف رسمت االنتخابات صورة قاتمة جدا..  ويجعلني هذا حزينا بعض الشيء،)اليمينية(األحزاب 
يجب أن يطلق سراح الشعب الفلسطيني من هذا السجن في . يجب رفع الحصار مع التهدئة "وأضاف

  ."هذا األمر ضد حقوق اإلنسان. الهواء الطلق الذي يعيشون فيه حاليا
ودافع . "ما صوت من ال صوت له وحامي من ال حماية لهأتوقع أن يكون الرئيس أوبا"وقال أردوغان 

يجب أن نفرق بين أمرين وهما الشعب "وقال . أردوغان مجددا عن انتقاده للسلطات اإلسرائيلية
. "أعتبر معاداة السامية جريمة ضد اإلنسانية. أقول األمر نفسه لشعبي. اإلسرائيلي والحكومة اإلسرائيلية

وقت الذي تعتبر فيه معاداة السامية جريمة ضد اإلنسانية فإن الخوف قلت أيضا إن في ال"وأضاف 
قلت إن الشعب اليهودي يجب أن يلعب دورا في . المرضي من اإلسالم جريمة أيضا ضد اإلنسانية

  ."محاربة هذا النوع من اإلجحاف
 جان  بول دو بنديرن وايال،اسطنبولنقالً عن مراسليها في  ١٤/٢/٢٠٠٩رويترز، وأضافت وكالة 

 في المجال اإلسرائيلية بأنه ال توجد خطط لتعليق اتفاق التدريبات "رويترز"ردوغان أبلغ  أن أياكلي
  .الجوي التركي

  
  أنقرة تستدعي السفير اإلسرائيليو... تل أبيبالجيش التّركي يحذر من تضرر العالقات مع  .٢٥

 لالحتالل التركي لشمال إسرائيلي ن االنتقادات التي وجهها جنرالإ أمس قال الجيش التركي :اسطنبول
واستدعت وزارة . ، تهدد بإلحاق ضرر بالعالقات بين الجانبيناألكرادقبرص وصراع تركيا مع 

 جابي ليفي لالحتجاج على تصريحات قائد القوات البرية اإلسرائيليالخارجية التركية أيضا السفير 
  . الجنرال اري مزراحياإلسرائيلية

 عن مزراحي قوله ان تركيا ليست في وضع يسمح لها بانتقاد االحتالل "هآرتس" صحفيةونقلت 
 األقلية فلسطينية في حين تحتفظ بجنود شمال قبرص، كما اتهم تركيا باضطهاد ألرض اإلسرائيلي

  .األولى خالل الحرب العالمية األرمنالكردية وبإبادة 
 تصريحات مزراحي غير إن الرسمية ناضولاأل التركية في بيان نشرته وكالة أنباء األركانوقالت هيئة 

جرى تقييم التصريحات على أنها تصل لدرجة قد تتضرر معها المصالح الوطنية بين ": ضافت وأ.مقبولة
 باستخدام المجال الجوي التركي اإلسرائيلية التعاون العسكري يشمل السماح للطائرات أن، علما "البلدين

  .في التدريبات
  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  اتصاالت سريعة لتوفير أموال للسلطة الفلسطينية في أسرع وقت :ىموس .٢٦
 في تصريحات خاصة ، األمين العام لجامعة الدول العربيةىأكد عمرو موس : مسعود الحناوي- القاهرة 
 أن الجامعة العربية تجري اتصاالت سريعة لتوفير أموال للسلطة الفلسطينية في أسرع وقت بعد ،لألهرام

  .الهاتفي الذي تلقاه مساء أمس األول من الرئيس محمود عباساالتصال 
  ١٥/٢/٢٠٠٩األهرام، 

  
   على فتح جميع المعابر مع قطاع غزة مبدئياًت وافق"إسرائيل" :يحسام زك .٢٧

 إن كل يقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زك :اهللا   محمد عبد-  القاهرة -غزة 
 مشيرا إلى أن ،لى اتفاق تهدئة طويل األجل بين إسرائيل وحركة حماسالمؤشرات تؤكد قرب التوصل إ

وأوضح زكي في مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية أمس  .اإلعالن عن هذا االتفاق قد يتم في أي وقت
مؤكدا أن هذا جزء ال يتجزأ  ...أن الجانب اإلسرائيلي وافق مبدئيا على فتح جميع المعابر مع قطاع غزة

  . فقة خاصة وأن ذلك كان مطلبا رئيسيا للجانب الفلسطيني وافق عليه الجانب اإلسرائيليمن الص
  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  مصر تعثر على طن متفجرات في مخبأ بسيناء .٢٨

ضبطت أجهزة األمن بشمال سيناء نحو طن من المتفجرات داخل مخبأ :  يسري محمد- )مصر(رفح 
وقالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة األمن تلقت معلومات . "لإسرائي"سري قرب الحدود بين مصر و

 على ٧من بعض السكان المحليين تفيد بوجود مخبأ للمتفجرات بمنطقة الدهينية قرب العالمة الدولية رقم 
وأضافت المصادر أن قوات الشرطة داهمت المكان وعثرت على المخبأ . الحدود بين مصر وإسرائيل

 جواال بالستيكيا، مشيرة إلى أن ١٧شديدة االنفجار معبأة داخل ) تي إن تي(دة وبداخله نحو طن من ما
الشرطة المصرية صادرت المتفجرات التي تم ضبطها وتقوم حاليا بعمليات تمشيط بحثا عن أي مخابئ 

  .أخرى قد تكون بالمنطقة، فيما لم يتم ضبط أي مشتبه بهم بجوار المخبأ
  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"ر دولي في الرباط لبحث إجراءات محاكمة قادة مؤتم .٢٩

دعا عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام لإليسيسكو، خالل افتتاح :  لطيفة العروسني-  الرباط
 النظر  إلى، المنظم من طرف االيسيسكو،"واإلبادة وجرائم الحرب إسرائيل" المؤتمر الدولي حول أشغال
 العدالة الدولية، إلى إسرائيلانونية التي يمكن اتخاذها لتقديم مجرمي الحرب من قادة  القاإلجراءاتفي 

 نتائج مؤتمر القمة العربي إلىوذلك اعتمادا على التشريعات والقرارات والتجارب الدولية، واستنادا 
  . الماضي) كانون االول(المنعقد بالكويت في يناير

 مكتب دائم للمالحقة إنشاء إلىكاتب السياسي الفلسطيني، من جهته، دعا عزمي بشارة، المفكر وال
، وليس استجابة فقط لفورات اجتماعية، منتقدا ازدواجية الخطاب الرسمي العربي، فهو إلسرائيلالقضائية 

، وفي نفس الوقت يطالب بمحاكمة قادتها باعتبارهم إسرائيل عملية سالم مع إلقامةمن جهة يسعى 
 يرحب بهم ترحيبا شديدا من طرف اإلسرائيليين عددا من مجرمي الحرب أن إلىمجرمي حرب، مشيرا 

 حقيقية لمحاكمة هؤالء أجواء أمام بأننابعض الزعماء العرب، وهذا التناقض ال يوحي، في رأيه، 
 باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اإلعالميحسنة، الناطق أبو قال عدنان و .المجرمين

 التحقيق في الهجمات التي تعرضت لها إجراءات المقبلة ستشهد تطورات بخصوص األيام أن، )اونروا(
  . جميع العمليات موثقةأنمدارس ومخازن االونروا، مؤكدا 

  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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   تعاقب سكان غزة ليكرهوا حماس"إسرائيل": كارتر .٣٠

 المسؤولية عن العـدوان     "إسرائيل"تر  ل الرئيس األميركي األسبق جيمي كار     حّم:  محمد سعيد  -واشنطن  
إسرائيل لو كانت وافقت على فتح المعابر مع قطاع غزة للـسماح        " أن   الذي شنته على قطاع غزة، مؤكداً     

 ".بدخول الغذاء والدواء واحتياجات السكان لما اندلعت الحرب األخيرة التي خلفت اآلالف من الـضحايا              
على موقعهـا اإللكترونـي إلـى        إلسرائيلية نشرتها الجمعة  ودعا كارتر في مقابلة مع صحيفة هآرتس ا       

 اإلسرائيلي، لكنه قـال إن التـسوية        - عملية تسوية الصراع العربي      فيضرورة مشاركة حركة حماس     
   . فلسطينية-تتطلب مصالحة فلسطينية 

ي لحمـاس   لو وافقت إسرائيل على الرسالة التي نقلتها من خالد مشعل رئيس المكتب السياس            "وقال كارتر   
 الماضي لما كانت هناك حاجة للهجوم على غزة، ولو فتحـوا المعـابر ونقلـوا                أبريل/ في شهر نيسان  

األغذية والمياه واألدوية والوقود للسكان لكان مشعل وجميع قيادة حماس مستمرين في االلتـزام بوقـف                
 الهـدوء  أن شـك لـدي    ال يوجد أدنى  "وأضاف   ". إطالق نار تام، ولألسف إسرائيل رفضت القيام بذلك       

سيسود غزة لو حصل سكانها على تمويل بكميات مناسبة وعلى إمكانية الوصول للعالم الخارجي، لكـن                
عندما تسجنون الجماهير الفلسطينية في جميع مخيمات الالجئين وتمنعوهم من الحصول على االحتياجات             

لخارج، فإن إسرائيل تعمل على تعزيـز       الحياتية األساسية السيما حرية التنقل بين قطاع غزة والضفة وا         
  ".الكراهية التي تتحول إلى عنف

ربما تريد إسرائيل معاقبة سكان غزة      " بهذا الشكل؟، قال كارتر      "إسرائيل"وردا على سؤال لماذا تصرفت      
ويشكل هذا تكرارا للخطأ الذي ارتكب في لبنان، إذ أصبح حزب اهللا يتمتع             ..  يكرهوا حماس  أنمن أجل   
  ".٢٠٠٦كانة منظمة سياسية هامة لم يكن يتمتع بها حتى حرب تموز اآلن بم

 النشاط االستيطاني يؤدي إلى فشل الجهود األميركية فـي عمليـة            في "إسرائيل"وقال كارتر إن استمرار     
 كان هنـاك    ١٩٧٣التسوية، مشيرا إلى أنه عندما زار للمرة األولى الضفة الغربية وهضبة الجوالن عام              

  .فقط في المناطق المحتلة وازدادت خطورة األوضاع خالل الستة عشر عاما األخيرة مستوطن ١٥٠٠
  ١٥/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
   في قطاع غزة ارتكبت جرائم حرب"إسرائيل": وفد أوروبي .٣١

قال رئيس الوفد البرلماني األوروبي كاريكوس فيلديليفس بعد زيارة قطاع غزة ولقاء  : قنا- عمان 
الفلسطيني إن الوفد سيعمل بكل قوة من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي أعضاء المجلس التشريعي 

 تصريحات صحفية في وأضاف .والعمل لكشف جرائم الحرب ومالحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية
سنعود إلى بروكسل ونعمل على ما رأيناه وأعددنا مشروع قرار سنصوت عليه األسبوع "أمس السبت 

ه إسرائيل بضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع وإدخال جميع المساعدات القادم نطالب من خالل
 وأضاف أن زيارته جاءت بهدف لقاء القيادة السياسية في كل من القطاع والضفة الغربية ،"اإلنسانية

 إضافة إلى تفقد الدمار الذي أحدثته إسرائيل بغزة مؤكدا أنها ارتكبت جرائم حرب بحق اإلنسانية وقال
  .الجرائم ارتكبت عمدا من خالل آلة الحرب اإلسرائيليةهذه "

وعبر أعضاء الوفد األوروبي عن رفضهم وشجبهم للجرائم التي ارتكبها جيش االحتالل في غزة 
وخاصة قصف المناطق المدنية وقتل المواطنين والمؤسسات المدنية، وأكد أن ما شاهده الوفد يوضح 

  .ن هذه األماكن مدنية تعرف أ"إسرائيل"بالدليل القاطع أن 
  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
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  العثور على عدد من قنابل الفسفور األبيض في قطاع غزة: األمم المتحدة .٣٢
أعلنت األمم المتحدة أنها عثرت علي عدد من قنابل الطائرات وقـذائف الفـسفور              : وكاالتال -نيويورك

وقالت ميشيل مونتاس المتحدثـة      .اع غزة األبيض التي أطلقتها القوات اإلسرائيلية خالل حربها علي قط        
باسم األمين العام لألمم المتحدة إن فريقا من العاملين مع المنظمة الدولية في مجال تطهير األلغام عثروا                 

 غير أن الفريق لن يستطيع تحديد النطاق الحقيقي للمشكلة          ،علي هذه القذائف في منطقة داخل مدينة غزة       
 المتحدثة نفسها أن تلك الفـرق العاملـة مـع األمـم      وأضافت. من المنطقةإال بعد رفع مزيد من الركام   

 بعض  إدخالالمتحدة ال تمتلك المواد الالزمة لتدمير هذه العبوات أو عزلها بسبب القيود المفروضة علي               
ـ              . إلي القطاع  اإلمدادات ين ووفقا لبيان األمين العام لألمم المتحدة فستقوم لجنة التحقيق التي شـكلها األم

  . التي شهدها قطاع غزةاإلحداثالعام للمنظمة الدولية بالتحقيق في عدد محدد من 
  ١٥/٢/٢٠٠٩األهرام، 

 
  ماذا لو؟.. الضمانات المصرية للتهدئة .٣٣

   عريب الرنتاوي
، )ومن معها من الفصائل الفلـسطينية     (التعهد المصري بضمان تنفيذ اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس          

  .مجازفة لمصر وأخرى للفلسطينيين: ة مزدوجةينطوي على مجازف
من ناحية مصر، تكمن المجازفة الكبرى في إقدام إسرائيل على خرق هذا االتفاق وعدم الوفاء بالتزاماتها                

ما الذي ستفعله مصر في حالة كهذه؟ هل تكتفي بدور          : وتعهداتها المقطوعة بموجبه، حيث سيقفز السؤال     
، أم أنها ستشتبك سياسيا ودبلوماسية وإعالميا مع تل أبيـب، هـل هـي               "مراقب االنتخابات "شبيه بدور   

  .جاهزة لخيار كهذا، وبأي حدود؟
أما من الناحية الفلسطينية، فإن المجازفة الكبرى تكمن في احتمال الصدام مع مصر، وثمة أسباب عديدة                

فـصيل ثـانوي   " فلّـت ت"ماذا لو : يمكن أن تفضي إلى وقوع صدام أو صدامات بين الفلسطينيين ومصر         
ماذا لو رد الفلـسطينييون علـى       ... كيف سيكون رد فعل مصر على حماس أساسا؟       ... وخرق التهدئة؟ 

خرق إسرائيلي عسكريا كان أم في سياق الحصار وإغالق المعابر، كيف ستتعامل مصر مع أمر كهـذا،                 
ئمة على الطرف األضـعف،     هل تصطدم باإلسرائيليين دفاعا عن الفلسطينيين، هل ستقدم على إلقاء الال          

هل ستوزع القاهرة   ... وتعيد انتاج تجربة التهدئة السابقة والخروق اإلسرائيلية لها وقرار حماس بإلغائها؟          
  .اللوم على الجانبين مناصفة لتفادي الحرج واإلحراج؟

حجر الفلسطينيون الذين يبحثون عن ضمانات مصرية لتنفيذ اتفاق التهدئة يسعون في ضرب عصفورين ب             
هم من جهة أولى، ال يثقون باإلسرائيليين، قبل االنتخابات األخيرة وباألخص بعـدها، ويريـدون               : واحد

 -مصر في الصدام    " توريط"وهم من جهة ثانية، يريدون      ... اإلسرائيلية" سوء النوايا "شاهدا مصريا على    
ي للتهدئـة هـو مـصر       مع إسرائيل، كون المعني والمستهدف بأي خـرق إسـرائيل          -سياسيا وإعالميا   

  .ودبلوماسيتها وقيادتها وكرامتها، ومن حقها، بل ومن واجبها أن تأثر لهذا وذاك وتلك
، "إعادة التسلح "و" التهريب"اإلسرائيليون من جانبهم ال يثقون بالفلسطينيين، خصوصا في قضايا من نوع            

 فـي مواجهـة مـع       -أمكن   سياسيا وإعالميا وال بأس عسكريا إن        -مصر  " توريط"وهم لذلك يريدون    
إعـادة  "و" التهريـب : "الفلسطينيين، وستعمد تل أبيب عشية اليوم التالي للتهدئة على إثارة هذه الملفـات            

قبل تنفيذها وذلك في كل مرة تحتاج فيها        " عملية إرهابية "، كما ستواظب على الزعم بأنها أحبطت        "التسلح
  .رف مصر والحالة كهذهإلى مبرر أو ذريعة الستئناف عدوانها، فكيف ستتص

 ملفات التهدئة والمصالحة وإعادة إعمار غزة، ال تجد مندوحة عن تقديم            - حصريا   -القاهرة التي تولت    
الحرص على نجاح دورها، وهي تدرك أن أي فشل لـن           "في زاوية   " محشورة"لالتفاق، فهي   " الضمانات"
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حسب، بل وسيفتح الباب على مصراعيه،      يفضي فقط إلى جولة جديدة من التصعيد الذي ال تحمد عقباه ف           
  .لشتى صنوف الوساطات والوسطاء، وهو أمر تخشاه مصر ولن تسمح به ما استطاعت إلى ذلك سبيال

ضروية ومطلوبة لتسهيل التوصل التفاق التهدئـة، ولجعـل         " الضمانات المصرية "أيا يكن من أمر، فإن      
طوي على بذور أزمات مضمرة في عالقات أضـالع         تنفيذه أكثر يسرا وسالسة، بيد أنها في المقابل، تن        

المثلث المصري الفلسطيني، والمصري اإلسرائيلي، وإذا كنا ال نرجح انهيارات في العالقات المـصرية              
اإلسرائيلية على وجه العموم، فإن أخشى ما نخشاه هو أن نشهد انهيارات أشـد صـعوبة وقـسوة فـي                    

 في عالقات مصر مع حماس وقوى المقاومـة فـي غـزة،             العالقات المصرية الفلسطينية، أو باألحرى    
خصوصا إن جاءت تطبيقات االتفاق في غير ما تشتهي سفن القاهرة وبغير ما يتوافـق مـع حـساباتها                   
وتحسباتها، وعلينا أن نتذكر أن من مصلحة إسرائيل زرع ألغام موقوتة على الطريق بين غزة والقاهرة                 

ت والتفجير عن بعد، فال شيء أكثر أهمية من وجهة نظر إسـرائيل،             وأن تحتفظ بين يديها بأجهزة التوقي     
من رؤية القاهرة تردد الرواية اإلسرائيلية، أو تلتقي مع تل أبيب في الهجوم على الفلـسطينيين وإحكـام                  

  .القبضة حول أعناقهم
  ١٥/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  بين المرجعية الثابتة والمرجعية البديلة: منظمة التحرير .٣٤

  سنبالل الح
عاشت المنطقة العربية في األسابيع الماضية عاصفة سياسية، مشابهة تماما لعواصف الطبيعة، حيث تأتي 

وقد . النذر أوال ثم تهب العاصفة، وتخلف العاصفة الدمار وراءها، ثم يهب الجميع للمساعدة وإعادة البناء
 عليه في السابق، وبين قوم يحدث أن يختلف البناؤون، بين قوم يريدون إعادة كل شيء إلى ما كان

  .آخرين يريدون استغالل الفرص لبناء شيء جديد
في وسط هذه العاصفة السياسية كان هناك صراخ، وكان هناك مشادات، وقد تعصب كل طرف لمكانته 
وموقفه ومطلبه، ثم هدأ كل شيء، وأدرك الجميع أنهم يحتاجون إلى التفاهم مهما كانوا مختلفين، وأنهم 

  .ضهم إلى بعض مهما كانوا متباعدين، وبدأت مرحلة من مراجعة النفس عربيا وفلسطينيايحتاج بع
وإذا أردنا أن نتجاوز حالة العتاب إلى حالة الفحص والتحليل، تتجمع لدينا مجموعة من المواقف التي 

جدال تحتاج إلى إعادة نظر، لعل أبرزها ما يتعلق بالمرجعية الفلسطينية، وهي القضية التي أثارت 
  .عاصفا في األيام الماضية

ومع أن الحوار حول هذه القضية الهامة قد تطرف إلى حد اإلسفاف، فإن هذا الحوار ال بد أن يستمر 
ويتعمق ويتواصل، ولكن ال بد أوال من إرساء أعمدة األساس قبل المضي في البناء، أو ال بد من تنظيف 

  .المسرح قبل فتح الستار
ينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منذ أن تأسست، ومنذ أن منظمة التحرير الفلسط

، ومنذ أن أصبحت في العام نفسه عضوا مراقبا في ١٩٧٤أعطتها القمة العربية هذه الصفة في عام 
  .األمم المتحدة

اريخية منظمة التحرير الفلسطينية جمع الناس حولها من كل االتجاهات ميثاق وطني، يسجل الرؤية الت
وهو الميثاق الذي تم إلغاؤه في المجلس . للقضية الفلسطينية، ويرفعها في وجه الرؤية الصهيونية المزيفة

 ١٩٩٨، وفي اللقاء الفلسطيني المنعقد في غزة عام ١٩٩٦الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة عام 
  .ة تثبيتهبحضور الرئيس األميركي بيل كلينتون، وهو الميثاق الذي ال بد من إعاد

، سلطة أوسلو، وهي مرجعية هذه السلطة، »السلطة الفلسطينية«منظمة التحرير الفلسطينية أعلى من 
  .وكل هذه أمور ليس من السهل التفريط فيها. وهي أيضا مرجعية القرار السياسي الفلسطيني
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نية، سلطة أوسلو، ولكن منظمة التحرير تعرضت بالمقابل إلى عملية تهميش، حلت محلها السلطة الفلسطي
وذلك حين . حلت محلها عمليا، حتى أصبحت السلطة هي األساس وأصبحت المنظمة هي التابع لها

  :بادرت السلطة إلى االستيالء على صالحيات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن أبرزها
  .تيعابه إلى التقاعد جيش التحرير الفلسطيني تم استيعابه في أجهزة السلطة األمنية، وأحيل من لم يتم اس- 
مجلس ( الصندوق القومي الفلسطيني أصبح تابعا لوزارة المالية، ولم ينتخب المجلس الوطني األخير - 

  .رئيسا للصندوق القومي كما جرت العادة منذ التأسيس) ١٩٩٦
  . سفارات منظمة التحرير أصبحت تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وزارة السلطة- 
حرير الفلسطينية انتزعت من الدائرة السياسية وأصبحت تابعة عمليا للرئاسة  دوائر منظمة الت- 

  .الفلسطينية
الدائرة «، وتالشت »دائرة الوطن المحتل«، وتالشت »دائرة التنظيم الشعبي الفلسطيني« تالشت - 

  .، ولم يتم إنشاء دوائر بديلة لها تعبر عن واقع جديد»العسكرية
ة القيادية األعلى في منظمة التحرير الفلسطينية، ونعني بها المجلس  واألهم من كل ذلك أن الهيئ- 

الوطني الفلسطيني، لم يتم تجديده ولم يتم تطويره، ولم يتم دعوته لالجتماع منذ عشرين عاما أو يزيد، 
  .بحيث أصبح، وهو الهيئة التشريعية األولى، هيئة هرمة وال دور لها

، فهي على حالها منذ عشرين عاما أو )اللجنة التنفيذية(منبثقة عنه  كذلك أصبح حال الهيئة القيادية ال- 
  .يزيد، لم تتجدد ولم تتطور، حتى أصبحت على أبواب فقدان النصاب بسبب االستقالة أو الوفاة

إن هذه المواصفات الواقعية القائمة اآلن لمنظمة التحرير، هي المواصفات التي تدفع نحو توجيه النقد 
، أحيانا من أجل إعادة بنائها، وأحيانا من أجل إيجاد قيادة بديلة لها، بعد أن تالشت أو لمنظمة التحرير

وهذه المواصفات هي التي تحتاج إلى وقفة جادة من أجل وضع صياغة جديدة . تجمدت أو اهترأت
لنقاش للمنظمة يتوافق حولها الجميع، وتكون قادرة على استيعاب الجميع، بعد أن تبين من خالل الجدل وا

  .والمالسنات أن ال أحد يريد تدمير المنظمة، إنما كثيرون يريدون تفعيلها وإعادة بنائها
كيف؟ تنبري الفصائل الفدائية كلها، من فتح إلى حماس، لتذكر باتفاق : وحين نصل إلى السؤال الصعب

ل مجلس وطني ، وهو االتفاق الذي صاغ خطة إلعادة بناء المنظمة، وتشكي٢٠٠٥القاهرة الموقع عام 
ويوحي حديث الفصائل هنا أن إعادة البناء هي عملية ستتم بين الفصائل، وحسب القواعد . فلسطيني جديد

ولكن تغيرات كثيرة وقعت خالل السنوات السابقة، انهارت فيها فصائل وبرزت . التي اتبعت سابقا
وبرزت قوى اجتماعية تمارس فصائل، وانهارت نقابات وبرزت نقابات، وانهارت أشكال للعمل السياسي 

لقد جرت مياه كثيرة في النهر كما يقولون، بحيث إن إعادة بناء منظمة . عمال سياسيا من نوع جديد
  :التحرير أصبحت تحتاج إلى رؤية جديدة، من أبرز بنودها

ائل فهناك فص. ضرورة إعادة النظر في كون الفصائل الفدائية هي العمود الفقري لمنظمة التحرير: أوال
  .فدائية لم تعد موجودة إال باالسم، وهناك فصائل فدائية كفت عن ممارسة العمل الفدائي

ضرورة إعادة النظر في تمثيل النقابات واالتحادات المهنية في المجلس الوطني، بحيث ال يدخل : ثانيا
 وتم انتخاب أماناتها المجلس إال مندوبون يمثلون نقابات موجودة فعال، وانعقدت مؤتمراتها المنتخبة فعال،

  .العامة فعال، بحيث تنتهي حالة الشلل، بل حالة الموات، التي تعيشها هذه النقابات منذ سنوات طويلة
بذل أكبر جهد ممكن من أجل تشكيل مجلس وطني على قاعدة االنتخاب، وعادة ما تستخدم هنا : ثالثا

نى استحالة إجراء االنتخابات، وتتم العودة إلى ، وتتم ترجمة هذه الكلمة بمع)االنتخاب حيثما أمكن(كلمة 
وفي اعتقادي أنه إذا . وما نحتاجه هو استكشاف فعلي إلمكانية إجراء االنتخابات. قاعدة التعيين من جديد

استثنينا األردن فإن من الممكن إجراء االنتخابات في أوساط التجمعات الفلسطينية كافة، أي في البالد 
  .، وفي األمريكتينالعربية، وفي أوروبا
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أو ) المستقلون(جرى العرف سابقا بأن يتم تخصيص مقاعد في المجلس الوطني لما يسمى : رابعا
وهذا توجه إيجابي، ولكن هناك حاجة لتطوير هذا المفهوم النتزاعه من صفته الحيادية أو ). الكفاءات(

مجلس الوطني، بل ال بد من أن يكون إذ ال بد من تمثيل القوى االجتماعية الفلسطينية داخل ال.الفردية
كوتا (تمثيل هذه القوى االجتماعية هو األساس، بدال من األساس السابق الذي كان قائما على قاعدة 

  ).الفصائل
النقابات، واالتحادات المعنية، واألكاديميون، واإلعالميون، ورجال : وما نعنيه بالقوى االجتماعية هنا

 الجاليات الفلسطينية التي تالقت ونظمت نفسها في أكثر من بلد عربي، وفي وما نعنيه أيضا هو. األعمال
وما تعنيه أيضا هو منظمات ومؤتمرات حق العودة التي نمت . بلدان المهاجر األوروبية واألميركية

  .وتطورت منذ عام
الفلسطيني ولكن البعض في منظمة التحرير يتصور أن مجرد دعوة اللجنة التنفيذية، أو المجلس الوطني 

أن من يقولون بهذا، ولو بصوت عال ... بينما الحقيقة. لالجتماع، هو إحياء وإعادة بناء لمنظمة التحرير
  .وسيحاسبهم التاريخ... جدا، هم من هدم منظمة التحرير

  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  المرجعية البديلة وتحديات الدخول في المجهول... عن منظمة التحرير .٣٥

  نيمأمون الحسي
أيا تكن التفسيرات التي حاولت التخفيف من وطأة تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد               
مشعل حول شروع حركته وحلفائها بإنشاء مرجعية وطنية تمثل فلسطينيي الداخل والخارج، فإن ذلـك ال   

، والتحول، تاليا، إلى    "ةالنصر في غز  "ينفي أن الحركة اإلسالمية الفلسطينية التي استماتت لتكريس مقولة          
 في ما بعد، واكتساب اعتراف      "الهدنة الطويلة األمد  " وربما   "التهدئة" في معادلة الصراع و    "الرقم الصعب "

إسرائيلي وعربي ودولي بشرعية حاكميتها على قطاع غزة، قررت فتح ملف التمثيل على مـصراعيه،               
لى إيقونة مقدسة تخص حماس ومن يقـف        وتحويل جهدها الرئيسي، وتحت ذات التوصيف الذي تحول إ        

، إلى الداخل الفلسطيني الذي عليه، وفـق        "قوى المقاومة "معها دون غيرهم من الفلسطينيين والعرب من        
هذا الطرح الحمساوي، االستعداد لمرحلة جديدة ال مكان فيها للتعددية األيديولوجية والبـرامج الـسياسية               

منظمة التحرير الفلسطينية كتعبير ليس فقط عن التنـوع الفكـري           المختلفة التي طالما انتظمت في إطار       
والثقافي والسياسي واالجتماعي والطبقي، وإنما كذلك عن التوزع والتشتت الجغرافي الذي فرض علـى              

  . وحتى اليوم١٩٤٨الشعب الفلسطيني منذ النكبة الكبرى عام 
ييد ودعم بعض القوى اإلقليمية، وتعاطف      وفق المرئي، لم تجد قيادة حماس حرجا في محاولة استثمار تأ          

، والتقاط اللحظة التاريخية التي يوفرها انقسام الموقـف العربـي           "مأساة غزة "معظم الشارع العربي مع     
لحصد نتائج العدوان على غزة ووضعه في حسابها الخاص عبر االندفاع نحو محاولة سحب البساط من                

الحركة اإلسالمية بعلمانيتهـا، أوال وقبـل أي حـديث عـن            تحت أقدام منظمة التحرير المتهمة من قبل        
أما حيثيات ذلك فيزعم    . »ذات طابع إسالمي  «، والدفع باتجاه تشكيل مرجعية أخرى       "المساومة والتفريط "

 "االنتصار في غـزة   "خطاب الحركة ومناصروها أنها تشتمل على جملة عناوين وعناصر، من بينها أن             
دة حركة تحرر جذرية بقيادة حمـاس، وبـروز قيـادة ثوريـة تـؤمن               أسس لمرحلة جديدة تفترض وال    

 تحـت  "محـررة "بإستراتيجية المقاومة، وترفض المساومة وتقديم التنازالت، وترسيخ قطاع غزة كقاعدة       
سلطة المقاومة التي يجب أن تصبح هي القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني، بعد أن انتزعـت شـرعيتها                 

  .نتصار على االحتالل، رغم الخلل الكبير في توازن القوى، وعدم التكافؤبالجهاد والمقاومة، واال
غير أن هذا الخطاب اإلنشائي الفضفاض الذي يرى األمور من زاوية حادة جدا، ويحل الرغبـة محـل                  
الوقائع التي تدب على األرض، أقله في ما يتعلق بشروط وحيثيات المقايضة حول التهدئـة واألسـرى                 
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 المفترض أن يقلع استجابة الستحقاقات فتح المعابر وإعادة اإلعمـار وبقيـة المـسائل               والحوار الوطني 
المتشابكة التي طفت على السطح بقوة بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة، بات يصطدم بصخور الواقـع                
الصلدة التي تفيد بأن ما يمكن انتزاعه بخصوص التهدئة والمعابر، وربما عملية تبـادل األسـرى، لـن                  
يفيض قطرة واحدة عن الوضع الذي كان سائدا في المرحلة السابقة، ال بل أقل بكثير من نظيـره قبـل                    

  .٢٠٠٧سيطرة حماس على قطاع غزة أواسط العام 
واألمر ذاته ينطبق على مسألة الحوار الوطني ومحاوالت وضع حد لالنقسام الفلـسطيني، إذ يبـدو أن                  

لحوار الذي تصر عليه األغلبية الـشعبية الفلـسطينية والـدول           حماس لم تجد بدا من االستجابة لمطلب ا       
العربية، والقبول بالورقة المصرية الخاصة بالحوار وآلياته، والتي حملت تبديال في ترتيـب األولويـات               

 نوفمبر الماضي،   /جوهره رمي الكرة في الملعب الفلسطيني، على عكس ما كان في حوار تشرين الثاني             
تأليف اللجان الخمس التي اتفق عليها سابقا وتحديد طبيعة مهمتها، ومن ثم اجتماع هذه              عبر البدء بمناقشة    

  .اللجان في القاهرة للوصول إلى وثيقة اتفاق وطني إلنهاء االنقسام
، ٢٠٠٥أما بخصوص قضية إصالح منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت أحد عناوين إعالن القـاهرة               

وخّصتها القاهرة باقتراح مفاده مشاركة كافة التنظيمـات        . أولوية في الحوار  فقد أعطتها الورقة المصرية     
في اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من حركتي فتح وحماس وخمسة فصائل               

الحكومة، األجهزة األمنيـة، االنتخابـات، ولجنـة المـصالحة     (يجري التوافق عليها في اللجان األخرى     
تأليف حكومـة توافـق     : ، دون تخلي القاهرة المبادىء األساسية التي تضمنتها الورقة المصرية         )يةالداخل

وطني محددة المهام والمدة وال تسمح بعودة الحصار، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديـدة طبقـا                
 ووطنيـة، تفعيـل     لقانون االنتخاب الفلسطيني، إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية          

مـايو  / أيار(ووثيقة الوفاق الوطني ) ٢٠٠٥مارس / آذار(منظمة التحرير الفلسطينية طبقاً التفاق القاهرة  
٢٠٠٦.(  

ومع ذلك، ال يعني ما سبق أن الطريق باتت ممهدة أمام إنهاء االنقسام الفلسطيني الـذي يـشكل شـرطا                    
حقوق الوطنية والحد من الخسائر الباهظة التي تلـوح         ضروريا وحيويا لمقاومة الرياح العاتية المهددة لل      

مالمحها في األفق، وال سيما بعد عربدة االنتخابات اإلسرائيلية األخيـرة التـي حملـت عتـاة اليمـين                   
الصهيوني إلى مقاعد الكنيست، وتهدد ببلورة حكومة شلل سياسي في تل أبيب، أو ائتالف يميني صـاف                 

ت النظرية التي توكأ عليها حديث التسوية والمفاوضات خالل المراحل          متحلل من كافة األسس والمرتكزا    
إذ ال يمكن استبعاد إمكانية التشدد في قضية الحوار والمصالحة الفلسطينية، انطالقا مـن الـوهم        . السابقة

بأن فوز اليمين الصهيوني في االنتخابات اإلسرائيلية أثبت صحة الشعارات التي طرحتها حماس، وأن ال               
ر أمام الفلسطينيين سوى المقاومة المسلحة التي تقودها الحركة اإلسالمية، وبالتالي ال بد من مواصلة               خيا

، دون إمعان النظر    "ال تفهم سوى لغة القوة    " تواجه إسرائيل التي     "مرجعية فلسطينية جذرية  "السعي لبلورة   
 االنقسام العربي فـي عروقـه       في حقيقة أن استمرار االنقسام السياسي والجغرافي الفسطيني الذي يضخ         

دماء جديدة، وبصرف النظر عن الشعارات والذرائع والحجج الجاهزة، يوفر فرصة تاريخيـة لتـصفية               
القضية الفلسطينية وتهشيم ركائزها عبر البحث عن حلول موضـعية مختلفـة للفلـسطينيين باعتبـارهم      

لشتات، فضال عـن تـرجيح توجـه        تجمعات سكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق اللجوء وا         
األضواء نحو جبهة الملف النووي اإليراني الذي يتوقع أن يوضع على نار إسرائيلية حامية في المرحلة                

  .المقبلة
في ظل هذا المشهد المعقد والضبابي الذي يترك معظم الخيارات مفتوحة، ال بد من التشديد علـى أنـه،                   

 بعـد االنتخابـات     "دولة أبارتايـد  "سرائيل نحو التحول إلى     وتحت وطأة انهيار عملية التسوية ومضي إ      
التشريعية األخيرة، من العبث المضي في الجدل والصراع حول الخالف العقائـدي العميـق، ال علـى                 
صورة فلسطين، بل على هويتها، ووجودها كوطن يخص الشعب الفلسطيني، وعلى المرجعية الوطنيـة              
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ور ينبغي أن تشكل مادة الحوار الوطني المنشود الذي ربمـا يكـون،   وكلها أم. ووسائل الكفاح والمقاومة 
هذه المرة، الفرصة األخيرة لترميم البيت الفلسطيني، وإعادة تفعيل منظمة التحرير ذات الطابع الوطني،              

  .وحماية مصالح الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج
  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  ت زلزال غزةاالنتخابات اإلسرائيلية وتداعيا .٣٦

  وحيد عبد المجيد
أظهرت حملة انتخابات الكنيست ازدياد الميل إلى التطرف في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي بأكثر ممـا                

وال مفاجأة في ذلك، ألن هذا الميل آخذ في االنتشار في المجتمع منـذ              . انعكس بشكل مباشر في نتائجها    
، واندالع المواجهـات األطـول      ٢٠٠٠ يوليو   /في تموز ) ٢كامب ديفيد   (فشل مفاوضات الوضع النهائي     

  .١٩٦٧زمنا واألشد عنفا في الضفة وغزة منذ احتاللهما في 
غير أن الحرب على القطاع، عشية االنتخابات، أوضحت تسارع الميـل إلـى التـشدد فـي المجتمـع                   

طرة على القطاع في     التشريعية ثم انفرادها بالسي    ٢٠٠٦اإلسرائيلي، وأكدت أن فوز حماس في انتخابات        
 التغير النـوعي، الـذي ازدادت       ٢٠٠٧فقد بدأ في صيف     . العام التالي، كانا نقطة تحول في هذا االتجاه       

  .معدالته كميا في األسابيع األخيرة
قبل . اإلسرائيلي-وليست هذه المرة األولى التي تتسبب غزة في إحداث تحول نوعي في الصراع العربي             

ة إسرائيلية مفاجئة عليها ضربت معسكرا للقـوات المـصرية فـي بلـورة               عاما، ساهمت غار   ٥٤نحو  
لم تكن القيادة المصرية الجديدة حينئـذ قـد حـسمت          . وإطالق تحول كبير كان يختمر في المنطقة حينئذ       

فجاءت الغارة على غزة، التـي كانـت        . أمرها في شأن موقع الصراع ضد إسرائيل على جدول أعمالها         
 عندئذ، لتدفعها إلى إعطاء أولوية متقدمة لهذا الصراع، وتبني سياسـة راديكاليـة              تحت اإلدارة المصرية  

بدأت بعقد صفقة السالح المشهورة مع االتحاد السوفياتي السابق عبر تشيكوسلوفاكيا، ثـم تـأميم قنـاة                 
وأدى ذلك إلى تغيير المعادالت في الشرق األوسط عموما، وليس فقط على صـعيد الـصراع                . السويس
  . اإلسرائيلي-بي العر

وال يعـود   . وها هي غزة، المتناهية الصغر والبؤس معا، تغير المعادالت مجددا ولكن بصورة مختلفـة             
فقد صارت القضايا المتعلقـة     . االختالف إلى الزمن الطويل الذي غير الكثير في المنطقة والعالم فحسب          

  . لبساًاإلسرائيلي، وما يرتبط بها، أقل وضوحا وأكثر-بالصراع العربي
 وكـانون   ٢٠٠٧ يونيـو    /ومع ذلك فما يبدو واضحا اليوم بدرجة أو بأخرى أن ما حدث بين حزيـران              

فقد زلزل خيار السالم، الذي ظل يحكم الكثيـر مـن           .  يشبه زلزاال لم تنته تداعياته     ٢٠٠٩ يناير   /الثاني
  .معادالت المنطقة على مدى نحو ثالثة عقود

لذي وضع غزة بين يدي حماس من فراغ، وإنما سبقته مقدمات تفاعلـت   ومثلما لم يأت الحسم العسكري ا     
فقد تراكمت العوامل المؤدية إلى     . فلسطينياً لعدة سنوات، كذلك الحال بالنسبة النتخابات الكنيست األخيرة        

  .هذا المشهد الذي جعل مصير خيار السالم موضع شك عميق
وال يمكن وضع   .  دامت تداعيات الزلزال مستمرة    وهو سيظل كذلك، من دون استبعاد احتمال سقوطه، ما        

وال تكفي أية تهدئة بـين      . حد لهذه التداعيات بغير معالجة الوضع في مصدر الزلزال نفسه، أي في غزة            
  .المسيطرين عليه وإسرائيل لتحقيق ذلك، ألنها تعالج أحد تداعيات الزلزال، وليس مصدره في العمق

حل أزمة االنقسام الفلسطيني، التي يرجح أن تحدث فيها الهزة المقبلـة            فالمدخل الوحيد الذي قد يفيد هو       
وقد تكون منظمة التحرير المنطقة المرشحة لهذه الهزة، بعد أن أخذت عوامـل             . ضمن تداعيات الزلزال  

االنقسام في االقتراب منها منذ أن دعا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى مرجعيـة وطنيـة         
  ."مرجعية المقاومة"ديدة اسماها فلسطينية ج
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ومن هنا تكتسب المحاولة المصرية الجديدة لتنظيم حوار فلسطيني يستهدف مصالحة ما أهميـة خاصـة                
غير أن المحاولة، وقد تبدأ األسبوع المقبل، لن تجـدي إذا           . ربما تفوق أية محاولة سابقة في هذا المجال       

 نوفمبر الماضي عندما    /التي أخفق آخرها في تشرين الثاني     أعاد القائمون عليها إنتاج جهودهم المتكررة       
  .رفضت حماس في اللحظة األخيرة المشاركة في الحوار

وحتى بافتراض أنها لم ترفض، وأن الحوار حدث وأسفر عن اتفاق، فليس هناك ما يـضمن أن يكـون                   
 فـي   ٢٠٠٧فبراير   / في القاهرة وشباط   ٢٠٠٥ مارس   /مصيره أفضل من ثالثة اتفاقات سبقت بين آذار       

  .مكة
، فقد صار صعبا بعدها الوصول إلـى        "موقعة غزة "وإذا كانت هذه االتفاقات ظلت حبرا على ورق قبل          

ويعود ذلك ألسباب في مقدمتها تشبث حماس بـسيطرتها علـى           . اتفاق يضاف إليها ويلقى مثل مصيرها     
  .القطاع، وحرص بعض قادة فتح والسلطة في رام اهللا على امتيازاتهم

التي باتت شائهة بعد انهيار أوسلو التي نشأت في إطارها، عائقا جوهريا أمـام تنفيـذ                 لقد كانت السلطة،  
وعندما انقسمت  جغرافيا وسياسيا، وغدت سلطتين باألمر الواقع، صار التوصـل            . عدة اتفاقات للتوافق  

ولذلك لم يعـد    .  في اليد  فال استعداد لدى حماس أو فتح للمخاطرة بفقد ما        . إلى اتفاق أصعب من ذي قبل     
المنهج الذي تعتمده مصر، في سعيها لترتيب حوار فلسطيني، منتجا ألنه يتضمن تشكيل حكومة توافـق                

  .تشرف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة
 ٢٠٠٥أن تنتهي إلى نتائج ال تختلف عما أسفرت عنـه رئاسـية   -: فلهذه االنتخابات سيناريوان رئيسيان  

وأن تفـوز إحـدى الحـركتين بالرئاسـة         . ، أي رئيس من فتح وأغلبية نيابية لحماس       ٢٠٠٦يعية  وتشر
  .واألغلبية معاً

وإذا كان السيناريو األول ال يضمن تحقيق مصالحة، وإال لكان ممكنا بلوغها من دونـه، فالثـاني يثيـر                   
ى انتخابات قد تخسر فيهـا      مخاوف الحركتين معاً، ما يجعل كال منهما في حال تردد في شأن اإلقدام عل             

كل شيء، وخصوصا حماس التي يبدو حصولها على شرعية عربية ودولية هـدفها األول بـال منـازع           
  .اآلن

فما زال إجراؤه، والتطلع إلى نجاحه، ممكنـا بـشرط أن تكـون             . ال يعني ذلك أن الحوار أصبح عصيا      
المقاربة المصرية األخيـرة، فقـد فـتح        ولما كان التشبث بالسلطة مصدر عدم واقعية        . المقاربة واقعية 

الصراع في شأن منظمة التحرير بابا لمقاربة أخرى تبدأ بالسعي إلى إصالحها في المرحلة األولى، على                
  .نحو قد يفيد في مد جسور بين الحركتين وبناء شيء من الثقة المفقودة
لجسور بما يخلق أجواء جديدة فـي       وربما تكون هذه المقاربة الجديدة للحوار أقدر على كسر الجليد ومد ا           
  .الساحة الفلسطينية قد تنعكس إيجابا على الضفة وغزة وفي ما بينهما

وعندئذ، فقط، يمكن الحديث عن إمكان إنهاء تداعيات الزلزال الذي هز خيار السالم وبات يهـدد بتبـدد                  
بعوثها الجديد جورج ميتشيل هي     فالرسالة التي حملتها الجولة األولى لم     . اآلمال المعلقة على إدارة أوباما    

  .أنه معني بإدارة األزمة وليس السعي إلى حل الصراع ما دام االنقسام الفلسطيني مستمرا
كما أن توافقا فلسطينيا عبر مقاربة جديدة لهذا االنقسام يبدو شرطا ال غنى عنه لخلـق فرصـة جديـدة                    

قبلة في الشهر القادم حتى ال يكون حلول موعدها         الحتواء االنقسام العربي قبيل القمة العربية الدورية الم       
  .منذرا بتكريسه وربما مفاقمته

  ١٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  اسطنبول..من رفح إلى: غزة" معابر" .٣٧
  الدين محمد نور. د

على . زار الرئيس المصري حسني مبارك يوم الخميس الماضي مدينة اسطنبول للمرة االولى في حياته
  .تكاد تناهز الثالثين عاما اقتصرت زيارات مبارك على انقرة،العاصمة الرسميةامتداد سني حكمه التي 

قال مبارك لنظيره التركي عبداهللا غول انه أراد زيارة اسطنبول بدال من انقرة هذه المرة لكي يشاهد 
  .المدينة قبل ان يموت

الخوض في بعض لكن ليس من قبيل المبالغة أو تحميل الرئيس المصري ما ليس في عقله الباطن 
  .التمارين الذهنية

لم يكن يقصد . قبل اسابيع وصف رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان نفسه بأنه حفيد العثمانيين
هل هو حلم فعال؟ وبنظر من؟ ولمن؟ ام انه كابوس؟ وبنظر من؟ (القول انه يريد تجديد الحلم العثماني

د ان يقول لليهود اإلسرائيليين انهم عديمو الوفاء للشعب والتوسع في الشرق االوسط، بل كان يري) ولمن؟
 من اضطهاد الكاثوليك االسبان فأسكنهم في السلطنة العثمانية من اسطنبول الى ١٤٩٢الذي آواهم عام 

على هذه االرض فكانت مجازر  لكن هؤالء اليهود لم يفعلوا سوى تقتيل احفاد الناس الذين كانوا. فلسطين
 وحتى اليوم من دير ١٩٤٧ فضال عما سبقها من مجازر منذ العام ٢٠٠٩مطلع العام غزة الفظيعة في 

  .ياسين وجنين وصبرا وشاتيال وقانا لبنان
وبرزت . اثناء العدوان على غزة برز واضحا الدور التركي كمنافس للدور المصري وفي غزة بالذات

الناصر  ت صورته على انه عبد كزعيم جديد لكل المظلومين في غزة ورفعأردوغانصورة رجب طيب 
  .الجديد أو سلطان عبد الحميد جديد أو أحد الفاتحين العثمانيين ألوروبا عبر بوابة دافوس

امر بإغالق : في مقابل هذه الصورة البطولية ألردوغان كانت صورة الرئيس المصري على الضد تماما
حتى في تركيا كان مبارك هدفا .غزةمعبر رفح وامتنع عن نجدة اخوانه في الدين والدم العربي في 

  .لهتافات حادة من قبل المتظاهرين المتعاطفين مع غزة
ربما أراد العقل الباطني لمبارك ان يطلع عن كثب على العاصمة الفعلية او المحتملة للعثمانيين الجدد كما 

بعد عودته من )لكبير الصقور او الصقر االو(الجديد الذي اسمه اردوغان" الفاتح"أراد سبر غور هذا
  .مصر وبالد الفراعنة"فتح"دافوس والذي قد ال يتردد في تجديد دور السلطان سليم االول في 

  .زيارة مبارك الى تركيا تأكيد للدور التركي في الشرق االوسط وفي غزة تحديدا
. د الشامفي غزة تحديدا وجدت مصر العبا آخر في ملعبها ال تستطيع ان تتهمه بالعمالة للفرس وال ألس

  .من هنا الحرج الشديد الذي تجد مصر نفسها فيه
لكن المأساة انه فقط مجرد معبر لعوامل الجغرافيا وهذا . مصر معبر حتمي الى غزة والى اي حل فيها

ال ميزة للقاهرة فيه ولم تأخذه ال بقوة الموقف السياسي وال بقوة الردع العسكرية وال حتى بقوة دعم 
  . بل ان مصر متهمة بتشجيع العدوان اإلسرائيلي والتغطية عليهانساني ألهل غزة ال

 ايضا والذي وصل الى اإلسالمي بل حتى واإلنساني األخالقيجاءت تركيا الى غزة العبا قويا بموقفها 
فيما بلغت التراجيديا . درجة رفع صور اردوغان في غزة بل تنظيم تظاهرة كبيرة خاصة لشكر تركيا

  .ما وقفت في الضفة المقابلة للموقف التركي اثناء العدوانالمصرية ذروتها عند
مصر تنظر الى حماس على انها تهديد للنظام فيها وليس على انها حركة مقاومة ومصر تنظر الى 

سلطة محمود عباس وعلى انها مجرد امتداد لطهران في "شرعية"حماس على انها عاصية ومارقة على 
  .ه مجموعة من المرتزقة للخارجاتهام ضمني للشعب الفلسطيني بأن

في المقابل تنظر تركيا اردوغان الى حماس على انها حقيقة على االرض ال يمكن تجاوزها وعلى انها 
  .ممثل شرعي للشعب الفلسطيني وفي انتخابات ديمقراطية وعلى انها جزء من حركة مقاومة لالحتالل



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٣٤٦:         العدد       ١٥/٢/٢٠٠٩األحد  :التاريخ

الفلسطيني لما كان للعدوان ان يقع في تبرئة للعدو وفي قلب اسطنبول كان مبارك يقول انه لوال االنقسام 
  .فيما الموقف التركي كان ادانة العدوان من اساسه. اإلسرائيلي على التسبب بالعدوان

وفي حالة غزة وحدها الجغرافيا، وال فضل ألحد بها، هي التي تجعل الدور التركي يمر . موقفان مختلفان
الدور المصري في غزة كان يمر حتما باسطنبول البعيدة لكن . حتما بمصر ويتقاطع مع دور مصري

  .آالف الكيلومترات عن غزة
وهل بعد كل هذا العرض والتفصيل يبقى عصيا على ابناء الفراعنة ان يعرفوا الجواب عن السبب الذي 

  يجعل من عبور معبر اسطنبول البعيدة حتميا للوصول الى غزة فيما يبقى معبر رفح مقفال؟
  ١٥/٢/٢٠٠٩، الشرق، قطر

  
  :كاريكاتير .٣٨

  

  
  ١٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 


