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  37  :كاريكاتير
***  

  
   على تهدئة متبادلة تنهي الحصار وتفتح كل المعابر من دون أي قيودنصر: حماس .1

، أن غزةمن وفتحي صباح  القاهرة،من جيهان الحسيني  عن مراسليها 17/2/2009 الحياة، ذكرت
برئاسة نائب " حماس"وزير عمر سليمان اجتمع امس مع وفد حركة رئيس االستخبارات المصرية ال

االسرائيليين طلبوا منا "وقالت مصادر مصرية مطلعة إن . رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق
، مرجحة أن يكون ذلك "مهلة، وأبلغونا أنهم سيردون علينا بموقفهم بالنسبة الى التهدئة خالل أيام معدودة

لمقبلين بعد اجتماع المجلس األمني الوزاري المصغر الذي سيبحث اتفاق التهدئة، خالل اليومين ا
يبدو أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية وفوز ليكود بزعامة بنيامين نتانياهو، ألقت بظاللها على : "واضافت

  ".اتفاق التهدئة
 ان صمم الجانب ماذا سيكون الموقف" حماس"مسؤوال بارزا في " الحياة"في غضون ذلك، سألت 

ليس لدينا مانع في حل ومعالجة هذا الملف : "اإلسرائيلي على إقحام ملف شاليت في اتفاق التهدئة، فأجاب
وإنهائه بشكل كامل قبل التهدئة شرط إطالق كل األسماء واألعداد المدرجة في قائمتنا، وليس حسب ما 

نتمسك : "، مضيفاً" الملف، وموقفنا واضحيريده أولمرت، فنحن غير مستعدين إلبداء أي مرونة في هذا
باألسماء واألعداد واآللية التي تم التوصل اليها، أي إطالق ألف أسير فلسطيني، إضافة الى النساء 
واالطفال والوزراء والنواب في مقابل اطالق شاليت، وان يتم ذلك على ثالثة مراحل، كما سبق ان 

مروان البرغوثي "أن " الحياة"، كاشفاً لـ "لن نبدأ من جديد: "اكدو". توافقنا على هذه اآللية مع المصريين
ضمن القائمة وال توجد إشكالية كبيرة في شأن إطالقه، فيما ترفض إسرائيل إطالق االمين العام للجبهة 
الشعبية أحمد سعدات، وهو من ضمن أسماء ترفضها إسرائيل، لكننا ايضاً لن نقبل إال أن يكون هو 

  ".خرى جزءاً من الصفقةواألسماء األ
وكشف أن وفد الحركة الموجود حاليا في القاهرة طلب من سليمان أن تعرض مصر اي اتفاق للتهدئة 
اوالً على الفصائل الفلسطينية لضمان وجود توافق وطني حوله وان تشارك الفصائل في تحمل مسؤولية 

  .هذا االتفاق، وذلك قبل أن تعلن مصر رسمياً عن االتفاق
. اسرائيل المسؤولية عن تعطيل التوصل الى اتفاق للتهدئة" حماس"غزة، حملت الحكومة المقالة ووفي 

سليمان لبحث "وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن وفد الحركة في القاهرة التقى أمس 
ق واضح محدد آخر التطورات في موضوع التوصل الى تهدئة حيث تم االنتهاء من ورقة تفاهمات واتفا

قامت في "واتهم في بيان صحافي اسرائيل بأنها ". في شأن التهدئة بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي
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اللحظات االخير بإثارة قضية شاليت في محاولة إلدراجها في اطار هذا االتفاق، ما عطل اعالن اتفاق 
 الربط بين استحقاقات التهدئة الوفد أكد لسليمان رفض"وأضاف أن ". التهدئة بعد صوغ كل بنوده
  ".واستحقاقات اطالق شاليت

عدم استعداد الحركة لتكرار التجربة السابقة، وتصر "من جهته، أكد القيادي في الحركة رأفت ناصيف 
على تهدئة متبادلة تنهي الحصار وتفتح كل المعابر إلدخال جميع احتياجات قطاع غزة من دون أي 

ؤكد أن هذا الملف منفصل عن أي ملف آخر وله متطلبات معروفة، وأن الحركة ت"وقال إن ". قيود
اإلفراج عن الجندي األسير ال بد أن يكون في إطار عملية تبادل، والحركة منذ اليوم األول مستعدة 
إلبرام هذه العملية، ودوما كان قادة العدو والعتبارات شخصية وحزبية انتخابية، يمنعون الوصول لهذه 

نسانية ويصرون على استغالل هذه القضية اإلنسانية ومعاناة ذوي الجندي األسير لمصالحهم العملية اإل
 ".الذاتية

موسى أبو مرزوق أكد ، أن القاهرة  مراسها منمحمود جمعة عن 17/2/2009العرب، قطر، وأضاف 
 مانع في إبرام أن التهدئة وإطالق شاليط ملفان مختلفان لكل منهما استحقاقاته، والحركة ليس لديها أي
 . صفقة متكاملة تشمل التهدئة وتبادل األسرى، لكن من دون التنازل عن استحقاقات الملفين

نحن مستعدون اآلن، وفي هذه اللحظة لإلفراج عن شاليط مقابل أن تفرج إسرائيل عن "وقال أبو مرزوق 
ضاء المجلس التشريعي قائمة األسرى التي سلمت لهم عبر مصر إضافة إلى اإلفراج عن الوزراء وأع

 ".والنساء واألطفال
" حماس"إن الجهد المصري مستمر، مشيرا إلى أن وفد " حماس"وقال الدكتور محمود الزهار القيادي في 

وأكدنا ثقتنا الكبيرة في الجهود التي تقوم "اجتمع أمس مع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات 
 ".صالحة الوطنية الفلسطينيةبها مصر من أجل تحقيق التهدئة والم

وافقنا على التهدئة وأبلغنا الجانب المصري بذلك، وأودعناه ردنا " حماس"نحن في : "وأضاف الزهار
القائم على تهدئة تشمل وقف العدوان وفتح المعابر مع موافقة االحتالل على فصل ملف شاليط واإلبقاء 

ا اآلن بأن أولمرت يريد إنجاز ملف شاليط، ونحن  من الحصار للمراحل الالحقة، لكننا فوجئن20%على 
وحمل  ".ال مانع لدينا لكن أن يتم ذلك وفق استحقاقات ملف األسرى الذي تقدمت به فصائل المقاومة

 .إسرائيل عرقلة الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق للتهدئة
ية قال محمد نصر عضو وحول إمكان تأثير تأخر اإلعالن عن التهدئة على ملف المصالحة الفلسطين

المكتب السياسي للحركة إن ملف التهدئة هام جدا ونحن فتحناه ومن الوارد إذا استمرت إسرائيل في 
 .المماطلة يتم ترحيل المواعيد عدة أيام ألن الحوار له عالقة بالتهدئة

" نوتيديعوت أحرو"موقع صحيفة ، أن غزةمراسلها من  رائد الفيعن  17/2/2009 الخليج، ونشرت
قولها إن الصفقة المتوقعة تشمل في المرحلة األولى توسيع فتح " إسرائيلية" عن مصادر  نقلالعبرية

  . اسما450ًوتشمل " حماس"المعابر، وليس فتحها بصورة منتظمة، وإطالق سراح أسرى من بين قائمة 
بادرة حسن "ب " ائيليةاإلسر" أسيرا في إطار ما وصفته المصادر 550وفي المرحلة الثانية سيتم إطالق 

شاليت ويتم فتح المعابر " إسرائيل"وفي المرحلة الثالثة تستعيد . تجاه الرئيس المصري حسني مبارك" نية
 أسير فلسطيني، غالبيتهم من 400والقطاع بصورة كاملة ومنتظمة ويتم إطالق سراح " إسرائيل"بين 

.  أسير1400 إلى 1200طالق سراح ما بين وسيتم خالل الصفقة كلها إ. النساء والمسنين والقاصرين
بوقف تهريب األسلحة ووقف " حماس"وتشمل الصفقة، حسب المصادر، شروطا أخرى أبرزها تعهد 

وفي مرحلة الحقة سيتم فتح معبر رفح على غرار االتفاق الذي تم توقيعه بهذا . كامل إلطالق النار
  .2005الخصوص عام 

إطالق "الداعي إلى " اإلسرائيلي" ألكس فيشمان، التغير في الموقف "يديعوت"وعزا المحلل العسكري في 
  ".اإلسرائيلية"إلى نتائج االنتخابات " سراح شاليت أوال
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كانت توافق على الفصل بين شاليت والتهدئة حتى السبت الماضي، وقال إن ثمة " إسرائيل"واستذكر أن 
وإذا تم إرجاء حل موضوع المعابر ستعود "ضاف وأ. ثمناً لتغيير قواعد اللعبة منوها بعدم وجود فراغ

من أن تغيير الموقف " األمنية"وحذر فيشمان المقرب من المؤسسة . إلى نشاطها العنيف" حماس"
سيؤدي إلى تدهور في العالقات مع القاهرة والمساس بالجهد المصري والدولي لوقف أعمال " اإلسرائيلي"

  .التهريب
  

  حماس األحد مع المصالحةمحادثات : عباس .2
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس، أن محادثات المصالحة بين :  محمد إبراهيم- رام اهللا 

. حركته فتح وحماس ستبدأ األحد في القاهرة سعياً إلى تشكيل حكومة وطنية ال تتعرض للمقاطعة الدولية
 من أني سيرغي الفروف مازن في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروس وأضاف أبو

  ."أهداف مباحثات القاهرة اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن"
 17/2/2009البيان، اإلمارات، 

  
 والحركة ترفع اإلقامة الجبرية عن كوادر فتح..  من حماس معتقال21ًالسلطة تفرج عن : األحمد .3

سلطة الفلسطينية عن عدد من معتقلي حركة حماس وردت الحكومة أفرجت ال:  علي الصالح-  لندن
وقال عزام األحمد رئيس  .المقالة في قطاع غزة برفع اإلقامة الجبرية عن عدد من كوادر حركة فتح

 من كوادر حماس في 21إن السلطة الوطنية أفرجت عن " "الشرق األوسط "كتلة فتح البرلمانية لـ
ما رفعت حماس اإلقامة الجبرية عن كوادر وقيادات في فتح في غزة، منهم معتقالتها كخطوة أولى، بين

 ."عضو المجلس الثوري احمد نصر الذي وصل إلى غزة لحضور اجتماعات المجلس
 أن الرئيس محمود عباس سيعلن شخصيا غدا وبعد اجتماع اللجنة "الشرق األوسط"في هذا السياق علمت 

اهللا، عن وقف كامل للحمالت اإلعالمية من أجهزة السلطة اإلعالمية التنفيذية لمنظمة التحرير في رام 
وسترد حماس بدورها بوقف حمالتها اإلعالمية على السلطة ورئيسها عبر أجهزتها . على حماس
  .اإلعالمية

 17/2/2009الشرق األوسط، 
 

  اتنقل مهمة رئاسة طاقم التفاوض الفلسطيني من قريع إلى عريقي عباس": األوسطالشرق " .4
، من مصادر فلسطينية رفيعة، أن "الشرق األوسط"علمت :  كفاح زبون، علي الصالح-  رام اهللا،لندن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقل مهمة رئاسة طاقم التفاوض الفلسطيني، من أحمد قريع إلى رئيس 
 "األوسطالشرق "وأكد عريقات، لـ. دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات

، لكنه رفض إعطاء أي أسباب الستبعاد "نعم بالطبع أنا رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض"التغييرات قائال 
غير أن مكتب قريع نفى ذلك، وقال مسؤول فيه إن قرارا بذلك لم يصدر، وان قرار تعيين أبو . قريع

، لكنه اكتفى باستبعاد  مكتوباًدر قراراًوعلم أن أبو مازن لم يص.  للوفد ال يلغيه إال قرار آخرعالء رئيساً
  . إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيينقريع وعدم اصطحابه مؤخراً

 17/2/2009الشرق األوسط، 
  

  االستيطان يقضي على المفاوضات:  بعد لقائه الفروفعباس .5
 الرئيس محمود  أن محمد يونس،الناصرةورام اهللا نقالً عن مراسلها في  17/2/2009الحياة، نشرت 

 من دون جدوى، مضيفا في تعقيب له "إسرائيل" مفاوضات مع أين االستيطان يجعل إ  أمسعباس قال
: "افرات" جنوب بيت لحم لتوسيع مستوطنة أراضي دونم من 1700على قرار إسرائيلي أخير بمصادرة 
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وقال عباس  ."بثية وبال جدوىما لم يتوقف االستيطان، فإن أي لقاءات مع الجانب اإلسرائيلي ستكون ع"
في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف في مقر الرئاسة في رام اهللا، 

 فصل مدينة القدس كليا عن الضفة الغربية ويحمل إلى شرعت في تنفيذ مشروعها الرامي "إسرائيل" إن
الحوار المقبل مع ":  االستيطان بالكامل ما لم توقف"إسرائيل" انه لن يتفاوض مع وأكد). E-1(اسم 

الجانب اإلسرائيلي يجب أن يسبقه وقف كامل لالستيطان وإزالة الحواجز والعودة إلى حدود عام ألفين 
  ."، وذلك حسب البنود الواردة في خطة خريطة الطريق)األقصىالوضع ما قبل انتفاضة (

ليس من المهم من ": رائيلي المقبل، قال عباسوفي رد له على سؤال عن تعامله مع رئيس الوزراء اإلس
يشكل الحكومة اإلسرائيلية، بل المهم هو البرنامج السياسي لهذه الحكومة، وهل يتطابق مع قرارات 

 أنوقال انه يأمل في . "الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين، وهل سيتم التزام بنود خريطة الطريق؟
  ."من خالل هذه األشياء"سرائيلية المقبل يحكم العالم على رئيس الحكومة اإل

 من العام األولوقال انه اتفق مع الفروف على ضرورة عقد مؤتمر للسالم في موسكو في النصف 
  ."خطوة مهمة نحو تحقيق السالم في الشرق األوسط"الحالي، واصفا مؤتمر موسكو بأنه 

: ها عن الشهر الماضي، قال عباسوعن الوضع المادي للسلطة التي لم تتمكن من دفع رواتب موظفي
الوضع المالي صعب جدا، وتسبب في عجز السلطة عن دفع بنود الموازنة، ومنها الرواتب، ما أدى إلى "

لذلك قمنا بالتوجه لكل األشقاء واألصدقاء، من أجل معالجة هذا ": وأضاف. "قيام الموظفين بإضراب
  ."الوضع الخطير، ونرجو أن يلبوا نداءنا

روسيا مهتمة بضرورة تجاوز آثار أزمة قطاع غزة واستئناف العملية " إنه، قال الفروف من جانب
ستبذل كل جهودها من أجل استئناف العملية السلمية، وهذا يتطلب من الجانبين التمسك " و"السلمية

ن أ إلى  بالده ستواصل اتصاالتها مع حركة حماس، مشيراًإنوقال  ."بخريطة الطريق ووقف االستيطان
  . صحة هذا الموقفأثبتتالتطورات 
 أن  الفروف أكد  أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  17/2/2009القدس العربي، وأضافت 

ستشارك في مؤتمر إعادة بناء قطاع غزة المزمع عقده في العاصمة المصرية، إضافة إلى روسيا 
س عباس، من أجل إنشاء وتعزيز الجهات  روسيا في دعم السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيارتمراس

  .الحكومية واألمنية
  

  الموقعة ليست شريكة  الدولتين واالتفاقاتإقامة حكومة إسرائيلية ال تلتزم بمبدأ أية :عريقات .6
 صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية . دأعلن:  وليد عوض- رام اهللا 

 غير بأنها الدولتين واالتفاقات الموقعة بمبدأ حكومة إسرائيلية غير ملتزمة أيةتبر االثنين بان المنظمة ستع
ودعا عريقات المجتمع  .شريكة في عملية السالم، ولن تكون هناك مفاوضات معها من قبل السلطة

 ."غير شريكة" حكومة إسرائيلية قادمة ال تلتزم بمتطلبات السالم على انها أي التعامل مع إلىالدولي 
 في األمريكيين من مجلسي النواب والشيوخ أعضاء عريقات، في بيان صحافي عقب اجتماعه مع وأكد

 المجلس الوطني وأعضاء المجلس التشريعي أعضاء عن كافة لإلفراج ضرورة وجوب العمل ،رام اهللا
  .المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي

  17/2/2009القدس العربي، 
  

   أمام الجنائية الدولية"إسرائيل" لمقاضاة  فلسطيني بالهايسعي .7
بحث وفد فلسطيني مع المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بالهاي القضايا المتعلقة 

وأوضح بيان . بالصالحيات القانونية وإمكانية مقاضاة إسرائيل بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني
 .شات ركزت على إمكانية قبول المحكمة دعاوى ترفع من قبل السلطةأصدرته السلطة الفلسطينية أن النقا
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 وزير الشؤون الخارجية واإلعالم والمتحدث الرسمي باسم حكومة تصريف ،وأشار رياض المالكي
 إلى أن النقاشات تناولت الصفة القانونية التي توقع بها السلطة الفلسطينية اتفاقاتها وخاصة ،األعمال

 ألوكامبو وثائق ، يضيف البيان الذي توصلت الجزيرة نت بنسخة منه، الوفد الفلسطينيوقدم .الدبلوماسية
  .واتفاقيات تثبت عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين

 بجمع وتصنيف كافة الوثائق التي تؤكد صحة دعواها وتعزز من ، حسب المصدر،وستقوم السلطة
وأكد المالكي أن العمل يتم حاليا  . بأسرع وقت ممكنموقفها، وتثبت جرائم االحتالل اإلسرائيلي الممنهجة

 أمام مسؤولياتها القانونية، وإجبارها على التوقف عن كافة ممارساتها "إسرائيل"إلتمام هذه المهمة ووضع 
  .الهمجية

 16/2/2009. الجزيرة نت
  

   بنكيةضو بعد حصول الحكومة على قر اليومسيتم صرف رواتب موظفي السلطة: فياض .8
، انـه سـيتم صـرف       أمس للحكومة   األسبوعي سالم فياض رئيس الوزراء، االجتماع       .بلغ د أ: هللارام ا 

وذلك بعد حصول الحكومـة علـى   ) الثالثاء(رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر كانون الثاني اليوم        
، مؤكدا مجددا على أهمية قيام المانحين، ال سـيما العـرب، بتوريـد              أمسقرض مصرفي بنكي صباح     

المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية بالسرعة الممكنة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتهـا فـي األوقـات               
 أو توزيع طلبات المساعدة للفلسطينيين الذين هـدمت         أسبوععلن فياض انه سيتم خالل      أو .المحددة لذلك 

ه الطلبـات فـي      يتم الرد على هـذ     أن في غزة على     األخير اإلسرائيليتضررت منازلهم خالل الهجوم     
  .أسابيع 3لى إ أسبوعينغضون 

 17/2/2009. األيام، فلسطين
  

  اتهامات لفياض بربط رواتب الموظفين برئاسته للحكومة القادمة": . نتالجزيرة" .9
اتهمت مصادر سياسية فلسطينية رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض بربط :  خاص–. الجزيرة نت

 . في الضفة الغربية وغزة بالسعي لرئاسة حكومة الوحدة المقترحةصرف رواتب العسكريين والمدنيين
وقالت المصادر للجزيرة نت إن سالم فياض  .له من فياض" مخطط"ووصفت المصادر الموقف بأنه 

أراد من تأخير صرف رواتب موظفي السلطة التي كانت تصرف في العادة في الخامس من كل شهر "
  ".أنه الوحيد القادر على تسيير أي حكومة وحدة وطنية قادمةإيصال رسالة لحركتي فتح وحماس ب

 مشيرة إلى عدم ،ووصفت المصادر ما أعلنه فياض من ذهاب الميزانية لقطاع غزة بأنه غير صحيح
 .توزيع أي مساعدات على أهالي قطاع غزة المتضررين من الحرب اإلسرائيلية األخيرة من قبل حكومته

يث عن عجز مالي في ميزانية السلطة وهو ما كان قد أعلن عنه فياض وشككت المصادر في صدق الحد
  . ألف عائلة160 مشيرة إلى أن تأخير الرواتب يمس حياة ،في أوقات سابقة

 16/2/2009. الجزيرة نت
  

       سبع دول عربية ستتولى رعاية المصالحة  : مرزوقأبو  .10
حماس النقـاب عـن أن      لتب السياسي   كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المك      : محمد النجار  -عمان  

وقال أبو   .سبع دول عربية ستتولى رعاية الحوار الفلسطيني بعد انطالقه في القاهرة نهاية الشهر الجاري             
والتي نظمها مركز دراسات الـشرق      " ماذا بعد؟ .. معركة غزة "مرزوق عبر الهاتف للمشاركين في ندوة       

 حمـاس وفـتح تهيئـة األجـواء للحـوار           تيفدي حرك األوسط في عمان إن الهدف من اللقاءات بين و        
  .الفلسطيني
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ومـن بينهـا    ، وأوضح أبو مرزوق أن ست لجان ستنبثق عن الحوار وستبحث في كافة المسائل العالقة             
ملفات إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة الوحدة الوطنية، والملف األمني، وملف االنتخابـات،             

ا أشار إلى أن وفدي فتح وحماس بحثا في إغـالق المؤسـسات الفلـسطينية،               كم .ومعالجة آثار االنقسام  
وعبر أبو مرزوق عن أمله أن يـؤدي إنهـاء           .والحمالت اإلعالمية المتبادلة، وملف المعتقلين السياسيين     

   .االنقسام الفلسطيني إلنهاء االنقسام العربي الذي أثر على القضية الفلسطينية
 16/2/2009. الجزيرة نت

  
  جتماع بين فتح وحماس في رام اهللا يناقش سبل انجاح الحوار الوطنيا .11

في المجلس التشريعي   " فتح"صرح رئيس كتلة     :والوكاالت، وعن   عمان من   17/2/2009النهار،  ذكرت  
هو االول للطرفين على هـذا  " حماس"و" فتح"عزام االحمد بان اجتماعاً انعقد في رام اهللا ضم قياديين من     

نوقـشت  "واوضح انه   . 2007على غزة صيف    " حماس" االراضي الفلسطينية منذ سيطرة      المستوى داخل 
  ".خالل االجتماع سبل انجاح حوار القاهرة النهاء االنقسام الفلسطيني

احمد عبد الرحمن ومحمود العالول، فيما حـضر مـن          " فتح"وقال إن االجتماع ضم، اليه، الناطق باسم        
ناصـر الـشاعر    " حماس" ونائب رئيس الوزراء السابق في حكومة        النائب أيمن دراغمه  " حماس"جانب  

 .محمود مصلح" حماس"والوزير السابق سمير ابو عيشة والنائب عن 
رس،     وأضافت   ، علمت أن عدة اجتماعات عقـدت       "قدس برس " وكالة   أن  من غزة،      16/2/2009قدس ب

ظّل طي الكتمان بعيداً عـن وسـائل      بين قياديين في الحركتين بغزة والضفة، بعضها ُأعلن عنه وبعضها           
وجاء أنه تم خالل تلك االجتماعات تفكيك العديد من القضايا العالقة، كوقف الحمالت اإلعالمية              . اإلعالم

  .بين الطرفين تدريجياً، والبدء في إنهاء ملف االعتقاالت السياسية
ف إلى االتفـاق علـى وقـف        ، إن هذه اللقاءات تهد    "قدس برس "وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة      

  .الحمالت اإلعالمية، وإقرار اآلليات والصيغ التي تؤدي إلى إنهاء ملف المعتقلين
وبعد االجتماعات التي عقدت في القاهرة بين قياديين من الحركتين، عقدت عدة اجتماعات فـي الـضفة                 

  .وغزة
لحركة الدكتور يحيـى موسـى      النائبين عن ا  " حماس"وفي قطاع غزة؛ عقد اجتماع آخر ضم عن حركة          

  .النائبين الدكتور فيصل أبو شهال وأشرف جمعة" فتح"والمهندس إسماعيل األشقر، وضم عن حركة 
  

  اولويات فتح المصالحة واالعمار وتحويل الصمود النجازات سياسية: الرجوب .12
مام حركته في حدد اللواء جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ثالثة اولويات ا: بيت لحم

المرحلة القادمة وهي المصالحة الوطنية ،واعادة اعمار غزة ،وتحويل الصمود الوطني الى انجازات 
جاء ذلك في حوار متلفز عبر قناة  .سياسية ،ومحاكمة المسؤولين االسرائيليين عن العدوان على غزة

"anb "اللبنانية.  
ماس ضد حركة فتح في غزة داعيا اياها الى ووجه الرجوب انتقادات شديدة اللهجة الى ممارسات ح

ان ": وقال .التوقف عن مالحقة الفتحاويين والتواضع في قراءاتها السياسية لما بعد العدوان على غزة
  ".حماس لم تقدم نموذجا مختلفا عما قدمته الحركات الوطنية قبلها

دعا الى تشكيل اطار وطني يتولى ، وكما انتقد اللواء الرجوب التدخالت االقليمية في الساحة الفلسطينية
تحديد رؤية سياسية جامعة للفلسطينيين تضمن لهم تحقيق اقامة دولتهم وحماية هويتهم التي قدمت من 

  ".دون التورط في سجاالت المزايدة بين المقاومين والمفاوضين"اجلها شالالت الدم 
 كمدخل للحوار تتمثل في ملف الحوار وتطرق الرجوب الى ملف الحوار الوطني وذلك بتحديد اربع نقاط

وموضوع السالح ، ومفهوم واحد للمقاومة ووسائلها، السياسي وتوحيد مفهوم الحل للشعب الفلسطيني
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وتوحيد االجهزة االمنية وصوال الى ملف الشراكة السياسية التي تبدا من حرية الفرد ونهاية بالشراكة 
  .بمنظمة التحرير

  16/2/2009وكالة معاً، 
 

  ملف تبادل األسرى وصل نهايته لكننا ال نعرف الوقت: ارسفدورة ق .13
قال القيادي في حركة فتح قدورة فارس والمقرب جدا من القيادي الفلسطيني :  محمود الداوود- السبيل 

االسير أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي، ان ما قاله المحامي خضر شقيرات حول قرب االفراج 
انه من " السبيل"وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه  ".لضرورة ان يكون دقيقاليس با"عن البرغوثي 

المفترض ان يصدر مثل هذا التأكيد من المتحاورين أنفسهم سواء من حركة حماس أو من الطرف 
ال يوجد ما يؤكد أن : "وقال فارس .االسرائيلي او حتى من مصر كونها الوسيط في عميلة المفاوضات

اال ان كل المؤشرات والتحليالت والجدل القائم في اسرائيل، ونظرا لحاجة اسرائيل الصفقة قريبة، 
النجاز الملف لتخليص شاليط، فإن كل هذه المعطيات تشير الى ان هذين الملفين وصال الى نقطة 

  ".نفترض ان يكون مثل هذا االتفاق قريبا، لكننا ال نعرف الوقت بالضبط: "وأكد".. نهائية
 17/2/2009ردن، السبيل، األ

  
  األولوية يجب أن تكون لتشكيل الحكومة في عمل اللجان الخمس": الديمقراطية" .14

قالت الجبهة الديمقراطية، إن األولوية يجب أن تعطى لتشكيل حكومة انتقالية من قبل اللجان               :حسن جبر 
لى ذلك في اجتمـاع     التي ستبدأ عملها في الثامن والعشرين من شهر شباط الجاري بعد أن يتم االتفاق ع              

  .األمناء العامين
، أن هذه األهمية تنبع مما يترتب       "األيام"وأكد صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لـ          

  .على تشكيل الحكومة من فك للحصار وفتح المعابر والبدء في عمليات اإلعمار في قطاع غزة
مس التي سيتم اإلعالن عن تشكيلها في اجتمـاع األمنـاء           واعتبر أنه ال أهمية ألن يكون عمل اللجان الخ        

العامين متزامناً، مشيرا إلى أن هناك لجانا ستأخذ وقتاً في تنفيذ مهامها مثل اللجنة األمنية ولجنة منظمـة                  
  .التحرير

 17/2/2009. األيام، فلسطين
  

  في رام اهللا" دورة غزة الصمود والتحدي "36 تعقد اجتماعات الدورة الـفتح .15
ـ         :والوكاالت" النهار "-عمان   بأن وصـول   " النهار"صرح السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري ل

دورة "إلى رام اهللا اكتمل لبدء اجتماعات الدورة السادسة والثالثـين  " فتح"أعضاء المجلس الثوري لحركة   
لى أن معظم القـادمين مـن       وأشار إ  .، التي تبدأ رسميا اليوم وتستمر ثالثة أيام       "غزة، الصمود والتحدي  

وقال ان الـرئيس الفلـسطيني محمـود         .دخلوا من طريق األردن   ) سوريا ولبنان ومصر  (البالد العربية   
  .عباس رأس مساء أمس الجلسة التمهيدية قبل افتتاح اعمال الدورة رسميا

 اعـادة   تناقش حال االنقسام التنظيمي في قطاع غزة وسبل العمـل علـى           "وأوضح أن هذه االجتماعات     
 شـباط   22 الفلسطيني في القاهرة في      –، مع قرب انطالق الحوار الفلسطيني       "الوحدة الوطنية الفلسطينية  

واضاف ان اجتماعات المجلس الثوري هي التي ستسمي اعضاء اللجان لمناقشة القـضايا التـي               .الجاري
 برنامج جدول اعمال    وضع"وافاد خيري ان قرارات المجلس الثوري وتوصياته ستشمل          .يشملها الحوار 

  ".المؤتمر السادس للحركة
ـ   ان يقرر المجلس الثوري الزمان والمكان بدقة، ففي حين يتـردد ان االردن             " النهار"ورجحت مصادر ل

  .سيكون البلد الذي سيستضيف المؤتمر، ترجح اوساط اخرى مصر مكانا لعقده
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ـ  من مصادر فلسطينية ان اجتماعات المج     " النهار"الى ذلك علمت     ستناقش ما يدور من    " فتح"لس الثوري ل
صراع داخل الحركة منذ العدوان على غزة، بين ما يسمى الحرس القديم الذي تمثله اللجنـة المركزيـة                  
للحركة والمجلس الثوري، وجيل الشباب او االصالحيين الفلسطينيين الـذين يطـالبون بتـسلم مراكـز                

  .ركزية والمجلس الثوريومناصب قيادية، وتحديداً في عضوية اللجنة الم
 من اعضاء الضفة الغربية وقطـاع غـزة         250 قيادي منظم، منهم     500ويضم مؤتمر رام اهللا أكثر من       

في المجلس الثوري والمراقبين في المجلـس وهـم غالبـاً مـن             ) أصالء( من اعضاء    150والشتات، و 
  .مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية، الى اللجنة المركزية

  17/2/2009ر، النها
  

  فتح تختار وفدها لمباحثات القاهرة الهادفة لحل الخالف الفلسطيني الداخلي":  العربيالقدس" .16
من " القدس العربي" علمت ،غزة مراسلها من أشرف الهور عن 17/2/2009القدس العربي، ذكرت 

 22ار الذي سيبدأ يوم مصدر مطلع في حركة فتح ان الحركة اختارت وفداً قيادياً منها للمشاركة في الحو
  .الجاري في القاهرة بهدف إنهاء الخالف الفلسطيني الداخلي
مفوض عام التنظيم في المناطق ) أبو العالء(وبحسب المصدر فإن الوفد الذي سيرأسه أحمد قريع 

الفلسطينية يضم نبيل شعث رئيس الوفد السابق، والدكتور زكريا األغا، وهما عضوان في اللجنة 
 للحركة، وعزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وأحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم المركزية

الحركة، ونبيل عمرو سفير فلسطين في مصر، وثالثة نواب في المجلس التشريعي عن حركة فتح هم 
أشرف جمعة وفيصل أبو شهال ورضوان األخرس، إضافة إلى سمير مشهراوي، وأمين مقبول، وإبراهيم 

  .و النجا وهم من قادة الحركةأب
أن هذا الوفد سيلتئم في اجتماع له بمدينة رام اهللا قبل مغادرته " القدس العربي"وذكر المصدر لـ 

بهدف ترتيب أوراقه، واالتفاق على األسماء التي ستشارك في اللجان التي ستبدأ "لحضور االجتماعات، 
وتوقع المصدر أن تضاف أسماء  ". الجاري28 اجتماعاتها في القاهرة بحضور ممثلي الفصائل يوم

  .أخرى لوفد الحركة خالل الساعات القادمة
في القاهرة كشف عن " فتح" في حركة  مسؤوالًاًمصدر، أن القاهرة من 17/2/2009 الخليج، وأضافت

أشرف جمعة " كتائب شهداء األقصى"تعيين القيادي بالحركة وعضو المجلس التشريعي المقرب من "أن 
  ".هى أزمة داخلية نشبت بسبب تذمر القيادات الشابة للحركة في قطاع غزةأن
  

   على النقب من غزة تتبنى إطالق صاروخين" في فلسطين   حزب اهللاكتائب" .17
اعلن الجيش االسرائيلي عن سقوط صاروخين، من صنع  : ـ من اشرف الهور" القدس العربي"غزة ـ  

وفي غزة تبنـى فـصيل مـسلح     .انهما اطلقا من قطاع غزة    محلي في منطقة تقع جنوب اسرائيل، وقال        
، الهجوم، وقال انـه يـدخل ضـمن اطـار حملتـه      "كتائب حزب اهللا في فلسطين  "يطلق على نفسه اسم     

استمرار للرد  "نسخة منه ان الهجوم     " القدس العربي "وجاء في بيان للفصيل تلقت       ".لهيب غزة "العسكرية  
  )".عماد مغنية( لروح القائد الشهيد الحاج رضوان على جرائم العدو الصهيوني واهداء

  16/2/2009القدس العربي، 
  

   وحدة استيطانية جديدة2500  دونم من أراضي الضفة لبناء1700تلتهم " إسرائيل" .18
االسرائيلية امس عن مصادر اسرائيلية رسمية قولها انه تمت مـصادرة           "هآرتس"كشفت صحيفة   : وكاالت
تي هي جزء منها يربط بين مدينتي الخليل والقدس كأراض اسرائيلية، وتقع             دونم من األراضي ال    1700
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، والتي أقيمت بناء على المصالح اإلسـرائيلية االسـتيطانية،          "افرت"هذه األراضي بالقرب من مستوطنة      
  .والذي يربط بين القدس والخليل) 60(بهدف الحفاظ على الشارع الرئيسي رقم

 دونم، وبأنه تم اإلعالن     400ائيات يتضح بأن مساحة مستوطنة افرات تبلغ        وفقا للنقابة المركزية لإلحص   و
كلينتون في  ) الرئيس االميركي السابق بيل   (ووفقا لتخطيط   . 1983عن مجلس محلي لهذه المستوطنة عام       

ذاك الوقت، تم االتفاق على أن هذه المستوطنة ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية حتى لو تم التوصل إلـى                  
  . مستوطن9000بأن عدد المستوطنين يبلغ " هآرتس"ب سياسي مع الفلسطينيين، فيما ذكرت ترتي

 دونم كأراض اسرائيلية بشكل رسمي هذا األسبوع، بعـد          1700جاء اإلعالن عن ال     "وتابعت الصحيفة   
أن رفضت دائرة أراضي إسرائيل في المنطقة عن إلغاء ثمانية اسـتئنافات قـضائية قـدمها مواطنـون                  

 دونم تعود   1700ينيون، أشاروا الى ان أراضي التالل التي صادرتها إسرائيل والتي تبلغ مساحتها             فلسط
من جانب آخر قبلت دائرة أراضي إسرائيل طلبا الستئناف واحد، وسيتم إخراج أرضـه مـن                ". لملكيتهم

  ".افرات"تحت سيادة السلطة المحلية لمستوطنة 
 وحدة سكنية جديدة على هذه األراضي، ومن المحتمل         2500ناء  في هذه االثناء تم اإلعالن عن مخطط لب       

أن يبدأ العمل على بنائهم، بعد تعيين وزير إسكان جديد الذي سيهتم في مسألة توسيع المستوطنات، فـي                  
حين سيوافق رئيس الوزراء ووزير الدفاع اإلسرائيليان، على طلب دائرة أراضي إسرائيل، في رصـد               

  .م تحويل المنطقة لوزارة اإلسكان حتى يتم البدء في العملاألراضي للبناء، ومن ث
المستوطنين في منطقة الخليل نظموا ما وصفته بالكفاح الصلب وذلك بالتعاون           "الى ان   " هآرتس"وأشارت  

مع مستوطنين ولجان يهودية في القدس، وطالبوا الحكومة اإلسـرائيلية إيـصال جـدار الفـصل بـين                  
الفلسطينية، إال أن نضالهم في ذلك فشل، ولكن وزير األمن اإلسرائيلي لبـى             المستوطنات وبين المناطق    

جزءا من رغبتهم، فقد قام بتعبيد شارع في محيط المستوطنات، بهدف الحفاظ على األراضي المـصادرة   
من الفلسطينيين، خوفا من بناء الفلسطينيين البيوت على أراضيهم المـصادرة والتـي أصـبحت ملـك                 

  ".ذلك تم تعبيد الشارع كي تتمكن دائرة أراضي إسرائيل من مراقبة المنطقةالمستوطنات، ك
احتفل المستوطنون على التالل الصخرية ذلك في الوقت الذي أعلنت إسرائيل عـن             ":" هآرتس"وأضافت

هذه األراضي بأنها أراض اسرائيلية، كما رفعوا العلم اإلسرائيلي، والقوا خطابات فـي احتفـال علـى                 
وأعرب الحاخام في مستوطنة افرات عن سعادته، كـذلك         ". معلن عنها أنها أراض اسرائيلية    األراضي ال 

صرح رئيس المجلس المحلي في المستوطنة بأنه سيسعد فيما لو قام ببناء بيته على التالل التي ضـمت                  
  .للمستوطنة

 17/2/2009البيان، اإلمارات، 
  

  طالق األسرى اليومتدرس تثبيت اتفاق التهدئة وإ اإلسرائيلية الحكومة .19
أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت مجددا أن قضية الجندي :  أسعد تلحمي- الناصرة 

اإلسرائيلي في قطاع غزة غلعاد شاليت تتصدر أولويات حكومته المنصرفة، وأنه لن يتم االتفاق على 
ب مواقفه في األيام األخيرة، مؤكدا ونفى أن يكون صلّ. فتح المعابر أو التهدئة في قطاع غزة قبل اطالقه

  .ان موقفه قضى طوال الوقت باشتراط فتح المعابر الحدودية بإطالق الجندي، لكنه آثر عدم اعالنه
لكن مصادر صحافية أكدت أن اولمرت تبنى موقفاً متشدداً في أعقاب نتائج االنتخابات التي جاءت بغالبية 

بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك، وهو " العمل"راجع شعبية حزب برلمانية لليمين اإلسرائيلي في مقابل ت
الذي أيد التوصل إلى ) اولمرت وزعيمة كديما تسيبي ليفني وباراك(الوحيد بين أعضاء المطبخ السياسي 

  .بوساطة مصرية ثم متابعة صفقة األسرى" حماس"تهدئة مع 
اً، ربما غداً، للبتّ في المقترح المفروض أن ويتوقع أن تعقد الحكومة األمنية المصغرة اجتماعاً وشيك

.  باراك في شأن تفاصيل صفقة تبادل األسرى ثم التهدئة وفتح المعابر-  ليفني - يبلوره الثالثي اولمرت 
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الذي تم أسره بعد أقل من شهرين على (ووفقاً لتقارير صحافية، فإن اولمرت معني بإنهاء ملف شاليت 
ية حكمه بعد شهر، آمال في أن يعيد له اإلفراج عن الجندي بعضاً من قبل انتهاء وال) توليه منصبه

شعبيته المفقودة منذ الحرب الفاشلة على لبنان، فيمهد لعودته إلى الحلبة السياسية التي يخطط لها بعد 
  .االنتهاء من التحقيق معه في شبهات الفساد

ثمن "يين أن إسرائيل باتت مستعدة لدفع وبدا من تصريحات اولمرت وغيره من كبار المسؤولين اإلسرائيل
لكن هناك نقاش داخل المؤسسة األمنية التي .في مقابل إطالق شاليت، فضالً عن إعادة فتح المعابر" باهظ

كذلك . يطالب بعض أقطابها بإبعاد األسرى المحررين إلى قطاع غزة أو إلى خارج األراضي الفلسطينية
، إذ هناك من يخشى أن يشكل اإلفراج عن هذا 1400رى الـثمة جدل حول وتيرة اإلفراج عن األس

في المقابل، يبدو أن مسألة اإلفراج عن القيادي . العدد الكبير ضربة قاضية للسلطة الفلسطينية ورئيسها
األسير مروان البرغوثي جدية أكثر من أي وقت مضى، إذ تؤيد أوساط إسرائيلية اإلفراج عنه " فتح"في 

لكن التخبط اإلسرائيلي في قضية البرغوثي ). أبو مازن(اه الرئيس محمود عباس كبادرة حسن نية تج
الذي يحتاج اإلفراج عنه إلى إجراءات قضائية معقدة وإلى عفو من الرئيس شمعون بيريز، يعود إلى 

  . من اإلفراج عنه وتعتبره مكسباً لها" حماس"مخاوف إسرائيلية من أن تستفيد 
ورؤساء األجهزة األمنية " المطبخ األمني" أمس أن ثمة توافقاً في أوساط "يديعوت أحرونوت"وأفادت 

بوجوب أن يسبق اطالق شاليت أي اتفاق آخر في شأن فتح المعابر أو التهدئة، وأن رؤساء األجهزة 
" األمر حسم"ونقلت الصحيفة عن أوساط أمنية رفيعة المستوى قولها إن . األمنية يتفقون على ذلك أيضاً

ناع القرار في إسرائيل التي تتجه نحو صفقة تبادل أسرى، على رغم بعض الجدل في شأن بعض لدى ص
ووفقاً . األسماء، متوقعة أن يحظى االتفاق المتبلور بتأييد غالبية أعضاء الحكومة األمنية المصغرة

ا تصر على لن تقبل بتغيير الثمن الذي تطالب به لقاء شاليت، وأنه" حماس"لمسؤول سياسي أمني، فإن 
 من الوزن 450بينهم " أسير 1400جميع األسماء الواردة في القائمة التي سلمتها الى مصر بأسماء 

  ".الثقيل
  17/2/2009الحياة، 

  
  48العنصرية ضد فلسطينيي  "إسرائيل بيتنا"ليفني تقبل بطلبات  .20

برئاسـة تـسيبي    " اكديم"أعلن الوزير حاييم رامون من قادة حزب        : وكاالت -برهوم جرايسي -الناصرة
اليمينـي  " إسـرائيل بيتنـا   "من شروط حـزب     % 90ليفني أمس اإلثنين، أن حزبه وزعيمته تقبالن بـ         

، 48العنصري بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، والتي جلها طلبات عنصرية موجهة ضد فلـسطينيي              
  .وتعمق سياسة التمييز العنصري على كافة المستويات

، فإن ليفني وحزبهـا     "إسرائيل بيتنا "التي سلمها رامون أمس، لوفد تفاوضي عن        وحسب الوثيقة الرسمية    
، داخل  )48فلسطينيي  (يقبالن بطلب ليبرمان، بأن ال يكون أي تعبير قومي لألقلية الفلسطينية في وطنها              

  .إسرائيل، بزعم أنها دولة الشعب اليهودي
خدمـة  "العرب بأن يؤدوا الخدمة العـسكرية، أو        كذلك فإن ليفني تقبل باشتراط تقديم الحقوق للمواطنين         

بديلة عنها، وأن الحكومة برئاسة ليفني ستقدم أفضليات وامتيازات لهؤالء األشخاص، في جميـع              " وطنية
المجاالت، وعلى رأسها القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والقبـول فـي أمـاكن العمـل                 

  .ومجاالت أخرى، كما جاء في نص الوثيقة
وتقر الوثيقة بأن الحكومة ستقوم بإجراءات مستقبلية لفرض الخدمة العسكرية أو المدنية علـى الـشبان                

كذلك فإن الوثيقة التي لم تشمل أي طلب لعدم إجراء مفاوضات مع أطراف فلسطينية وعربيـة،                 .العرب
قول وثيقة ليفني، إنها ستعمل     ، وت "إرهابا"فإنها تقبل بطلبات ليبرمان لمحاربة ما يسميه اإلرهابي ليبرمان،          

  .على القضاء على سلطة حركة حماس في قطاع غزة، وهذا كهدف استراتيجي إلسرائيل بقيادة ليفني
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  17/2/2009الغد، األردن، 
  

  اإلسرائيلية تسعى لشراء الغاز الموجود أمام شواطئ غزة" الكهرباء: "مصادر عبرية .21
ة الكهرباء اإلسرائيلية لن تنتظر استخراج الغاز الطبيعي        إن شرك :" قالت مصادر عبرية     -القدس المحتلة 

البريطانيـة لـشراء    " برتش غاز "بل ستواصل مفاوضاتها مع شركة      ، الذي تم اكتشافه أمام شواطئ حيفا     
  .الغاز من الحقل الموجود أمام شواطئ قطاع غزة

ء اإلسـرائيلية   وبحسب صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر أمس، فإن مـدير شـركة الكهربـا              
من أجل تجديد المفاوضات مـع الـشركة        ) إسرائيل(سافر أمس إلى انجلترا كممثل عن       " عاموس لسكر "

وأشارت الصحيفة  ، الموجود أمام شواطئ قطاع غزة    ) غاز مارين (من حقل   % 60البريطانية التي تمتلك    
أمـا الـسلطة    ، %30 تمتلك   التي) CCC(إلى أن هناك أيضاً شركاء في هذا الحقل وهي الشركة اللبنانية          

  .فقط% 10الفلسطينية فلها 
أن شركة الكهرباء اإلسرائيلية كانت قد أجرت مفاوضات مع الشركة البريطانية في            " معاريف"وأوضحت  

ولكن الشركة البريطانية عرضت بيع جميـع       ، السابق لشراء نصف حقل الغاز الموجود في شواطئ غزة        
واشترطت الـشركة حينهـا بيـع الغـاز         ، عب من الغاز الطبيعي    مليار مك  33الحقل الذي يحتوي على     

  .وليس لشركة الكهرباء اإلسرائيلية) إسرائيل(
إن مكتب المالية والبنى التحتية اعتمدوا في الفترة األخيرة شركة الكهرباء اإلسـرائيلية             :" وقالت الصحيفة 

ذي تطلبه الشركة البريطانية هو     ويبقى موضوع ثمن ال   ، لشراء كل حقل الغاز   " دولة إسرائيل "كممثل عن   
  .العائق أمام إتمام الصفقة

  17/2/2009صحيفة فلسطين،  
  

  " إيران تهديداً وجودياًتعد" إسرائيلية "وثيقة" .22
" تهديداً على وجود دولة إسرائيل" ايران 2009للجيش اإلسرائيلي للسنة " خطة العمل"اعتبرت : الناصرة

أمس أنه للمرة االولى، منذ " يديعوت أحرونوت" والحظت صحيفة .يحتم االستعداد له على الصعد كافة
وقالت . على الدولة العبرية" خطراً وجودياً"سنوات كثيرة، تعلن المؤسسة األمنية بشكل رسمي أن هناك 

الصحيفة أن الخطة التي وضعتها هيئة األركان العامة، وتمت المصادقة، عليها عرضت امس على 
ونسبت الى رئيس . ة، بعد أسبوع من عرضها أمام وزير الدفاع ايهود باراكأعضاء القيادة العسكري

". التهديد الرقم واحد الذي يستعد الجيش اإلسرائيلي لمواجهته"االركان الجنرال غابي أشكنازي ان ايران 
 وأشارت إلى أن االستعداد يشمل تكثيف التدريبات العسكرية وتزود العتاد الالزم وتعزيز قدرات الجيش

كذلك يجري الحديث عن ". ومواصلة االستثمار في الذراع االستراتيجية الجوية وفي الطائرات الحربية"
استثمار هائل في مجاالت االستخبارات واالتصال األكثر تطوراُ، فضالً عن تعزيز تدريبات سالح المشاة 

  .في الحرب على قطاع غزة" الذي أبلى بالء حسنا"
يران كتهديد وجودي يلقي بظالله على كل الخطط العسكرية للجيش وقالت الصحيفة إن تعريف ا

ويقصد منه ليس القدرات النووية التي قد تحصل عليها ايران في المستقبل القريب، إنما . اإلسرائيلي
و " حماس"أيضاً القدرات البالستية المتوافرة والمثبتة لديها، ومحاربتها إسرائيل عبر أذرعها المتمثلة بـ 

  .ومنظمات أخرى" اهللاحزب "
  17/2/2009الحياة، 

  
  الجيش اإلسرائيلي يزعم أن ثلث ضحايا الحرب في القطاع من المدنيين .23
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جيروزاليم "وفقا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة ،  أكد الجيش اإلسرائيلي:الوكاالت،  وائل بنات-غزة
س أعطت انطباعا مغلوطا للمجتمع الدولي أن التقارير الزائفة التي أعلنتها حما، اإلسرائيلية أمس" بوست

، غير )ثلثا ضحايا العملية( قتيال مدنيا 895قائال إن عدد ، حول محصلة القتلى في الحرب على غزة
  .صحيح

الكولونيل موشيه ليفي إنه ، التي أعدت بيانات الجيش، وقال رئيس إدارة التنسيق واالتصال لعملية غزة
.  أعضاء في حماس أو جماعات أخرى580منهم ،  قتلى العملية من1200تم التعرف على أكثر من 

 عاما 15 من المدرجين في التقرير من النساء أو األطفال الذين تقل أعمارهم عن 300ووفقا للتقرير فإن 
  . عاما، وتم تصنيف هؤالء على أنهم غير محاربين65أو رجال تجاوزت أعمارهم 

  17/2/2009الوطن، السعودية، 
  

  جة للجنود بعد حرب غزة ما زالت تعالج في المستشفياتإصابات حر .24
تلقت المستشفيات اإلسرائيلية خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة العديد من اإلصابات في              

وكـان مـن ضـمن       .جنود الجيش اإلسرائيلي ، وتنوعت اإلصابات ما بين طفيفة ومتوسطة وخطيـرة           
ولى للعملية البرية بصورة حرجة جـدا، يـشار إلـى أن الجنـدي              المصابين جندي أصيب في الليلة األ     

، " ليفنشتين" آخرين يستكملون عملية العالج ، أحدهم موجود بمستشفى          15المصاب هو واحد من ضمن      
 جنود ما زالوا في العناية المركزة في مشفى         4، كما أن هناك     " شيبا يبنا "والبقية موجودون في مستشفى     

  .إصابته ميئوس منهاتل هشومير ، أحدهم 
  17/2/2009الدستور، 

  
  من سكان جنوب الدولة العبرية يرفضون شراء شقق غير محصنة% 95: استطالع .25

مـن  % 95 ان قرابـة     أمس أظهر استطالع للرأي اجرته شركة عقارات اسرائيلية نشر          -القدس المحتلة 
قق سكنية غير محصنة وذلـك  سكان المستوطنات االسرائيلية في جنوب الدولة العبرية يرفضون شراء ش         

  .بعد تساقط صواريخ المقاومة الفلسطينية على جنوب اسرائيل
وقالت صحيفة معاريف أنه حتى سكان وسط البالد البعيدة عن صواريخ المقاومة فـإن ثلـث الـسكان                  

وبين االستطالع أن نسبة الخوف عند النساء       .سيفكرون مرتين في شراء مكان ال يوجد به مكان محصن           
  .ر منها لدى الرجال حول السكن في شقق ال يوجد بها أماكن لالحتماء بها من صواريخ المقاومةأكث

 فان كل مبنى ملزم بتخصيص جـزء        1992وأضافت صحيفة معاريف أنه حسب القانون الذي سن سنة          
 ألف مبنى كانت مقامة قبـل سـنة         400وحسب التقديرات اإلسرائيلية فان أكثر من       ، منه كمكان محصن  

  .  ويوجد بها ملجأ مشترك فقط،  ال يوجد بها مساحة محصنة 1992
وكانت إسرائيل قد أنفقت مبالغ طائلة على تحصين المستوطنات المحيطة بقطاع غـزة بـسبب الـسقوط     

إال أن الزيادة المستمرة في مدى هذه الصواريخ جعـل مـن قـضية              ، المستمر لصواريخ المقاومة عليها   
  .التحصين ضعيفة الجدوى

  16/2/2009 ،لة سماوكا
  

   تقوم بعمليات اغتيال وتخريب لعرقلة البرنامج النووي اإليراني"إسرائيل"": ديلي تيليغراف" .26
البريطانية أنه بناء على معلومات     " ديلي تيليغراف "عن  " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 

عناصر وتنفيذ عمليات تخريب وتقـيم      مصدرها عناصر استخبارية أمريكية فإن إسرائيل تقوم باستخدام         
وبحسب . شركات وهمية وتستخدم عمالء مزدوجين، وذلك في محاولة لعرقلة البرنامج النووي اإليراني            
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التقرير فقد كانت العملية األبرز التي تنسب إلسرائيل هي التخطيط الغتيال مسؤولين إيرانيين كبار فـي                
قد صرح للصحيفة بأن هـذه      ) سي آي إي  (رات األمريكية   وتابعت أن أحد عناصر االستخبا     .مجال الذرة 

العمليات تهدف إلى إبطاء وتيرة التقدم في البرنامج النووي، وأنها تتم بطريقة تصعب على اإليرانيين فهم                
وبحسبه فـإن هـذه     . وبحسبه فإن هدف إسرائيل هو منع إيران من حيازة أسلحة نووية           .حقيقة ما حصل  

  .العسكري الذي ينطوي على مخاطر كثيرةالطريقة أفضل من الهجوم 
  17/2/2009 ،وكالة سما

  
 غارة إسرائيلية على رفح وانفجار قنبلة في بيت الهيا يوقع أربع إصابات .27

 أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنت صباح، االثنين، :ألفت حداد
ود إن الغارات اإلسرائيلية استهدفت أنفاق موجودة وقال الشه .غارات شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة

في منطقة الجرادات شرق معبر رفح وذلك ألول مرة منذ بدء استهداف إسرائيل منطقة الشريط الحدودي 
من جهة أخرى قُتل فلسطيني، وأصيب  .فيما أكدت مصادر طبية أن القصف لم يؤد إلى وقوع إصابات

 .بيت الهيا شمال قطاع غزةأربعة آخرون في انفجار غامض ببلدة 
 16/2/2009، 48عرب

 
   فلسطينيا في الضفة 37االحتالل يعتقل  .28

شن الجيش اإلسرائيلي حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة في الساعات األولى من :  د ب أ- تل أبيب 
   . فلسطينيا بدعوى أنهم مطلوبون37صباح امس بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة طالت 

  17/2/2009ستور، الد
 

 األسرى في سجون االحتالل يعانون من أمراض جلدية معدية ": نادي األسير" .29
دعا نادي األسير الفلسطيني لتشكيل لجنة دولية متخصصة لزيارة سجن ريمون :  رامي دعيبس-جنين

ين وإجراء الفحوصات الالزمة لألسرى لتحديد أسباب ونوعية المرض الجلدي الذي تجاوز عدد المصاب
فيه الخمسين أسيرا بينما ال زالت اإلدارة تهمل عالجهم وتغض الطرف عن هذه القضية الحساسة 

وفي تقرير صدر عنه بعد مقابلة محاميه .والخطيرة التي أصبحت كابوس يقض مضاجع األسرى 
بة للمعتقلين محمد يزن سمارو وعلي عليان وسائد جوابرة أكد أن األوضاع في المعتقل مزرية جدا وصع

للغاية خاصة في ظل إحجام اإلدارة عن اتخاذ أي خطوات لعالجهم ومساعدتهم على معرفة أسباب 
المرض الجلدي الغير معروف والذي قالوا انه غير معدي بالرغم من انتشاره بين األسرى حيث يظهر 

يكون سبب مع األسرى في أقسام مختلفة علما بأنهم منفصلين عن بعضهم البعض ويتوقع المعتقلين بان 
  .انتشار هذا المرض نتيجة تلوث مياه المعتقل

 17/2/2009، 48عرب
 

   كمجرمي حربغزة  االحتالل يعامل أسرى ": األسرى المقالةوزارة" .30
قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة إن سلطات االحتالل تنوي تطبيق  :غزة

 أسير، 200ين اعتقلتهم خالل المحرقة، يقدر عددهم بنحو على األسرى الذ" المقاتل غير الشرعي"قانون 
  .ال يعرف حتى اآلن مصيرهم في ظل إخفاء أي معلومات تتعلق بعددهم وأسمائهم أو أماكن احتجازهم

يعني استمرار احتجازهم بحجة وجود "وقال مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة رياض األشقر أن هذا 
 ". غطاء قانونياً الستمرار اعتقال من دون محاكم ولفترات طويلة جداًملف سري لألسير، وهذا يوفر

سلطات االحتالل كانت قبل المحرقة بأيام استحدثت جهازا قضائيا خاصا مهمته الرئيسية "وأشار إلى أن 
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على غزة أو جنوب لبنان في إطار " إسرائيل"محاكمة األسرى الذين يتم اعتقالهم خالل حرب تشنها 
   ".غير قانونيينمقاتلين "

  17/2/2009الخليج، 
 

   المحتلةفي القدس" مأمن اهللا" تجريف مقبرة االحتالل يستأنف .31
استأنفت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عمليات التجريف في مقبرة مأمن :  يوسف الشايب-رام اهللا

مين ومنهم العديد من مكان قبور المسل" متحف التسامح"اهللا، غرب القدس، تمهيداً لبناء ما يسمى بـ
عمليات التجريف، ووصفتها بالخطوات " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"واستنكرت  .الصحابة

المتواصلة لمسلسل انتهاك حرمة مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية، محملة المؤسسة اإلسرائيلية 
ت أمس أعمال تجريف في مقبرة وقالت، في بيان لها، إن جرافات االحتالل نفذ .مسؤولية هذا االعتداء

مأمن اهللا فيما تبقى من جزئها الغربي، بمحاذاة السياج الحديدي المرتفع الذي نصبته شركات إسرائيلية 
، ووصف ذلك باالنتهاك الصارخ والبشع لمقبرة "متحف التسامح"أمريكية لتنفيذ المشروع المسمى بـ 

  .مأمن اهللا
 17/2/2009الغد، األردن، 

  
  سر الفلسطينية تُحتجز في رفح المصريةعشرات األ .32

تنتظر عشرات األسر الفلسطينية، التي تمكنت من الفرار من قطاع غزة أثناء الحرب : أ ف ب
اإلسرائيلية األخيرة على القطاع، أمام معبر رفح المغلق على أمل أن يتم فتحه، ومنذ إعادة إغالق معبر 

زئيا، تقوم هذه األسر، التي يحمل أفرادها جنسية رفح في الخامس من شباط الحالي، بعد فتحه ج
مئات النساء واألطفال والمسنين يتحملون يومياً مشقة . مزدوجة، بمحاوالت يومية للعودة إلى القطاع

 كيلومتراً من 40االنتقال بين المعبر والفنادق الصغيرة التي يقيمون فيها في منطقة العريش على بعد 
  . رفح

  17/2/2009السفير، 
  

   الفلسطيني يعتقل صبي رشق موكب فياض بحذائه في بيت لحماألمن .33
ألقت قوات االمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على صبي رشـق سـيارة رئـيس وزراء                : رام اهللا 

اإلسرائيلية اليوم الثالثاء على    " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   . السلطة الفلسطينية سالم فياض بحذائه    
من مخيم الدهيش لالجئين الفلسطينيين     )  عاما 15(روني أنه تبين أن الصبي هو ساهر احمد         موقعها اإلليكت 

وقد وقع حادث فياض الخميس الماضي بينما كان في بيت لحم لحـضور مـؤتمر                .بالقرب من بيت لحم   
وأوضحت الصحيفة أن الصبي تعرض لضرب مبرح قبل نقلـه إلـى مركـز               .لرجال الدين المسيحيين  

  . ال يزال رهن االعتقال ومازال الدافع وراء فعلته غير معروفاعتقال وهو 
  17/2/2009 ،وكالة سما

  
  يحتفي بنصر غزةالمنتدى الفلسطيني في بريطانيا  .34

فـي قاعـة    " غزة الصمود واالنتصار  "نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا مهرجان       :  مدين ديرية  -لندن
وتحدث القيـادي    .لمنظمات سياسية واجتماعية وثقافية   تاون هيل بوسط لندن بحضور سياسيين وممثلين        

فحيا الحضور وقدم الشكر لكـل مـن        ، مشير المصري عبر الهاتف   ) حماس(بحركة المقاومة اإلسالمية    
بدوره قال رئيس المنتدى الفلسطيني الدكتور حافظ        .وقف مع قطاع غزة، في بريطانيا وكافة أنحاء العالم        
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نشعر األهل في غزة بأننا معهم في أحزانهم وفي أتـراحهم،           "من أجل أن    الكرمي إن هذا المهرجان هو      
  ".هذا اليوم هو يوم للجالية العربية والمسلمة والمناصرين للقضية الفلسطينية في بريطانيا

 16/2/2009الجزيرة نت، 
  
  

  275 عدد ضحايا الحصار إلى ارتفاع .35
كان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من س انضم المريض المسن حسن الطاليقة : رائد الفي-غزة

إلى قائمة شهداء الحصار المضروب على القطاع، وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا 
   . شهيدا275ًالحصار ارتفع إلى 

  17/2/2009الخليج، 
  

  ردن قادر على حماية مصالحه وال نخشى الوطن البديل األ: العاهل األردني .36
 التأكيد على أن ،  في الديوان الملكي الهاشمي امس، عبداهللا الثانيألردني العاهل اجدد:  بترا–عمان 

األردن قادر على حماية مصالحه، ورفض أي تخوف مما يسمى الخيار األردني، أو أي كالم عن الوطن 
البديل أو دور أردني في األراضي الفلسطينية، غير الدور الداعم لألشقاء في سعيهم إلقامة دولتهم 

وأشار إلى أن عدم إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين يهدد إسرائيل ، . ة على ترابهم الوطنيالمستقل
وأعرب جاللته عن أمله أن تشهد جهود تحقيق السالم تقدما في ظل إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 

  .م في المنطقةالذي تظهر المؤشرات األولية اهتمام إدارته بإيجاد حل للصراع والوصول إلى السال
  17/2/2009الدستور،                                                                      

  
  "إسرائيل"لمحاكمة قادة  "الجنائية الدولية" طلب لـ يعتزم تقديم األردن  .37

الجنائية  أنه سيتقدم الخميس المقبل بطلب الى مدعي عام المحكمة           ،أعلن مجلس النواب األردني   : ا ف ب  
ـ     وقـال   .بعد العدوان اإلسرائيلي المدمر علـى غـزة     " مجرمي حرب "الدولية لمحاكمة قادة إسرائيليين ك

سأكون الخمـيس المقبـل فـي الهـاي         "رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك ابو يامين أمس           
جنائية لمحاكمة عدد من    بتفويض من مجلس النواب األردني لتقديم الئحة طلب الى مدعي عام المحكمة ال            

   ".قادة إسرائيل كمجرمي حرب للجرائم المرتكبة في العدوان األخير على غزة
المجلس سيقدم بينات خطية وشهادات شخصية أهمها شهادة األمين العـام لألمـم             "وأوضح ابو يامين أن     

ة التـي اسـتخدمتها     المتحدة بان كي مون واالستعانة بخبراء فنيين وخبراء أسلحة لتحديد أنواع األسـلح            
  ".إسرائيل في استهداف األفراد والمباني في غزة

  17/2/2009المستقبل 
  

  ثبت فشلهأ خيار التسوية مع العدو اإلسرائيلي :نصر اهللا .38
، حسن نصر اهللا، أن خيار التسوية مع العدو اإلسرائيلي اثبت فشله على  اهللا أكد األمين العام لحزب
 بهزيمة قاسية إذا فكرت بشن هجوم على لبنان وحاول احتالل "إسرائيل"توعد  و.مدار السنين الماضية

بعد (في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان خرج سالح البحرية من معادلة الصراع ": وقال. جنوبه
، وخالل حرب غزة ثبت أن سالح البر غير قادر على خوض أية معركة حقيقية، فيما )استهداف البوارج
وتحدث نصر اهللا عن التخوف اإلسرائيلي من حصول المقاومة على سالح . "حده ال يكفيسالح الجو و

يثبت أو أن يؤكد "متطور مضاد للطيران بما يهدد مجال التفوق اإلسرائيلي الوحيد القائم، رافضا أن 
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المقاومة ان "، لكنه ألمح بقوة إلى امتالكها هذا السالح مشيرا إلى "حصول المقاومة على مثل هذا السالح
  . "تمتلك إرادة وشجاعة استخدام هذا السالح

الدعم الكامل لكل "، وأعلن نصر اهللا "من حقنا أن نمتلك أي سالح للدفاع عن أرضنا وشعبنا": وقال
سعادتنا وابتهاجنا لكل تقارب " وأعرب عن "أشكال الحوار والمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية

قوة "، معتبر أن هذا "عربية السعودية والجمهورية العربية السوريةومصالحة، وخصوصا بين المملكة ال
 ."لنا جميعا

 17/2/2009الشرق األوسط، 
  

  بالتهدئة في غزة" شاليت"ال يمكن ربط مسألة : مبارك .39
أجرى الرئيس المصري حسني مبارك محادثات مع العاهل البحريني حمد بن :  راشد الغائب- المنامة 

تبذل جهودا متواصلة "قال مبارك، عقب اللقاء مع حمد بن عيسى، إن مصر و. عيسى آل خليفة، أمس
وشدد على أن . في قطاع غزة على الرغم من التراجع في الموقف اإلسرائيلي" للتوصل إلى التهدئة

واعتبر موضوع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت . إزاء إرساء التهدئة" لن تغير من مواقفها"مصر 
وال يمكن ربطه بأي وجه بالمفاوضات المتواصلة للتوصل إلى التهدئة إلنهاء معاناة " موضوعا منفصال"

وحول المصالحة الفلسطينية، قال مبارك إن مصر على ثقة بأن الحوار الفلسطيني الذي . سكان القطاع
ال وأكد أنه . ألننا أصحاب حق" البد أن ينجح"تحتضنه القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري 

يمكن أن تكون هناك قضية قابلة للحل أو تفاوض في ظل حالة االنقسام الفلسطيني وتشتت المواقف بين 
من جانبه، أكد حمد بن عيسى تأييد البحرين للمبادرة المصرية التي أساسها تحقيق . رام اهللا وغزة

ة ودعم جهود المصالحة الفلسطينية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المصيري
  .المصالحة العربية

  17/2/2009الوطن، السعودية، 
  

  يناقش وثيقة مطالب أعدتها السلطة الفلسطينيةبالقاهرة مؤتمر المانحين .40
أعلن المتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير حسام زكي، أن وثيقة تعدها :  أحمد ربيع- القاهرة 

 مارس 2مؤتمر الدولي للمانحين الذي يعقد بالقاهرة السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تعرض على ال
وقال زكي، إن هذه الوثيقة تتضمن احتياجات السلطة الفلسطينية، الفتا إلى أنها الوثيقة الوحيدة . القادم

التي تطرح على المؤتمر، وأن الدول والمنظمات المشاركة به ستكون مطالبة باالستجابة لها واإلعالن 
تغطي ما تتضمنه هذه االحتياجات والمشروعات سواء عاجلة أو متوسطة أو عن تبرعات وتعهدات 

  .طويلة األمد
  17/2/2009الشرق، قطر، 

  
  عمر سليمان يرفض استقبال األسرى الفلسطينيين الخطرين في مصر .41

أكدت مصر رفضها لمقترح إسرائيلي بإبعاد عدد من األسرى الفلسطينيين، :  محمود جمعة- القاهرة 
إنهم من الخطرين على أمنها إلى خارج األراضي الفلسطينية، في حالة إتمام صفقة " ئيلإسرا"تقول 

وقال مسؤول مصري في تصريح . اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل أسرى فلسطينيين
. ، إن جهود مصر مستمرة من أجل إتمام صفقة األسرى بمعزل عن عملية التهدئة"العرب"خاص لـ 
كلما توشك التوصل إلى اتفاق حول الصفقة تقابل بالتشدد من هنا أو هناك، " أن الجهود المصرية وأضاف

وقال المسؤول إن حركة حماس تريد ". لكننا نبذل كل الجهد من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين
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 القيادات اإلفراج عن الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والنساء واألطفال، إضافة إلى ألف أسير من
  .فترفض اإلفراج عن كامل القائمة التي تسلمتها" إسرائيل"وأصحاب المحكوميات العالية أما 

  
إنهم من الخطرين على " إسرائيل"اقترحت إبعاد عدد كبير من األسرى تقول " إسرائيل" وأشار إلى أن 

وأكد على ضرورة رفض هذا الطرح، ) مدير المخابرات المصرية(لكن الوزير عمر سليمان "أمنها، 
  ".عودة األسرى إلى ديارهم

  17/2/2009العرب، قطر، 
  

  صر تمنع أطباء من دخول غزةم ":الخليج" .42
 طبيباً بريطانياً وفرنسياً من الدخول 22منعت سلطات األمن المصرية :  محمد أبو عيطة- رفح، القاهرة 

 من 6ى، وضم الوفد البريطاني إلى قطاع غزة عبر رفح للمشاركة في تقديم العالج ونقل أدوية للجرح
 طبيباً في مختلف التخصصات، وقالوا إنهم 16األطباء والممرضين المتطوعين فيما ضم الوفد الفرنسي 

  .لن يغادروا المعبر حتى تسمح لهم مصر بالدخول
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية مصرية عن اعتقال ثالثة فلسطينيين أثناء محاولتهم دخول 

  .األراضي المصرية عبر أحد األنفاق
  17/2/2009الخليج، 

  
  أحد زعماء التمرد في دارفور يزور تل أبيب ": هآرتس" .43

عات المتمردة في ذكرت صحيفة هآرتس، بأن زعيم إحدى الجما:  الوكاالت– أنور الخطيب -الدوحة 
واوضحت ". لكفاحه ضد الحكومة السودانية"مؤخرا لحشد الدعم " إسرائيل"إقليم دارفور السوداني قد زار 

الصحيفة اإلسرائيلية، على موقعها اإللكتروني أمس، أن عبد الواحد محمد أحمد النور زعيم حركة 
نرال احتياط عاموس جلعاد رئيس مكتب مع الميجور ج" إسرائيل"التقى خالل زيارته لـ" تحرير السودان"

األمن السياسي في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، إال أنه لم يلتق بمسؤولين من وزارة الخارجية ألن زيارته 
  .   لم تكن بصورة رسمية

  17/2/2009البيان، اإلمارات، 
  

   مستثمرون إسرائيليون يخططون الستغالل أرض إلقامة فندق خمسة نجوم: مصر .44
أن مستثمرين إسرائيليين يحملون الجنسية الفرنسية، باتوا قاب " المصريون"علمت : حسن بكرأحمد 

في منطقة األزاريطة باإلسكندرية، لمدة تتجاوز " كوتة"قوسين أو أدنى من الفوز بحق االنتفاع بأرض 
  .هاية المدة عاما، بغرض استغاللها في إقامة فندق خمس نجوم عليها، على أن يؤول إلى المحافظة بن50

  16/2/2009صحيفة المصريون، 
  

   توافق على مرور قافلة التضامن البريطانية عبر ترابهاالجزائر .45
، أن وزارة الخارجية الجزائرية وافقت على مرور قافلة التضامن "القدس العربي"علمت : الجزائر

.  مع المملكة المغربيةالبريطانية مع سكان غزة، عبر التراب الجزائري وعبر الحدود الغربية المغلقة
وذكرت المصادر، أن مسؤولي القافلة التي يقودها عضو البرلمان البريطاني جورج غاالوي، اتصلوا 
بالسلطات الجزائرية طالبين الحصول على موافقة لعبور الجزائر برا من الغرب نحو الشرق باتجاه 

مة، وتأمين القافلة طوال فترة تواجدها كما تعهدت الجزائر بتقديم المساعدات الالز. األراضي التونسية
  .فوق األراضي الجزائرية



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1348:         العدد       17/2/2009الثالثاء  :التاريخ

  17/2/2009القدس العربي، 
  

  
  مصر تصدر قرارات مشددة لدخول الفلسطينيين أراضيها  .46

قررت الحكومة المصرية، مؤخرا، إلزام الفلسطينيين القادمين إلى القاهرة بإبراز :  وكاالت- القاهرة 
لدولة التي قدموا منها، وأصدرت تعليمات تمنع دخول أي فلسطيني ما لم وثيقة تسمح لهم بالعودة إلى ا

يقدم ما يثبت عودته إلى مكان قدومه بعد انتهاء الزيارة، سواء كان رجالً أو امرأةً وبغض النظر عن 
  .العمر

  17/2/2009صحيفة فلسطين، 
    

  ينيين مليون جنيه تكلفة عالج المصابين الفلسط100: وزير الصحة المصري .47
أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري، أن مصر تحملت فاتورة عالج المصابين الفلسطينيين 

إن تكلفة العالج تعدت مائة مليون جنيه حتى : من جراء االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، وقال
ية استقبلت أكثر من وأوضح الجبلي،أمام لجنة الصحة بمجلس الشورى، أن المستشفيات المصر. اآلن

، في حين مازال العدد األكبر منهم يتلقى العالج 400 فلسطينيا، وخرج40ألف مصاب، وقد توفي منهم
  .حتى اآلن

  17/2/2009األهرام، 
  

  مهربين لمنعهم من اجتياز الحدودتهأثناء مطاردإصابة جندي مصري في رفح  .48
ن المركزي على الشريط الحدودي بين أصيب جندي مصري من قوات األم:  عبدالقادر مبارك- رفح 

بطلق ناري بساعده اليمنى أثناء قيامه بمطاردة عدد من المهربين لمنعهم من اجتياز " إسرائيل"مصر و
  .الحدود إلى الجانب اآلخر

  17/2/2009الشرق، قطر، 
  

  التحركات السعودية المصرية هدفها إعطاء دفعة لجهود المصالحة العربية : مصادر عربية .49
، أن التحركات السعودية المصرية "عكاظ"وصفت مصادر سياسية عربية رفيعة لـ :  فهيم الحامد-  جدة

الحالية المكثفة هدفها إعطاء دفعة لجهود المصالحة العربية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين عبداهللا 
رتيب البيت العربي من بن عبدالعزيز في القمة العربية التي عقدت في الكويت الشهر الماضي بغية ت

الداخل، وتعزيز العمل العربي المشترك، وانهاء الخالفات العربية العربية، والوصول الى رؤية عربية 
وافصحت المصادر، ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا . موحدة ومشتركة في القمة العربية العادية المرتقبة

 من 22لحة الفلسطيني المقرر عقده في القاهرة في من التحركات العربية العربية النجاح مؤتمر المصا
فبراير لمعالجة الوضع الفلسطيني، وانهاء االنقسامات الفلسطينية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية 
. الفلسطينية لمواجهة الحكومة االسرائيلية المتوقعة، سواء كانت مشكلة من قبل الليكود او حزب كاديما

م لجامعة الدول العربية عمرو موسى العربي وزيارته الى دمشق، قالت وحول تحرك االمين العا
المصادر، إن تحرك موسى يأخذ ذات االتجاه، على اعتبار ان الجامعة معنية بتحقيق وتنفيذ المصالحة 

  . العربية وتنقية االجواء العربية العربية
  17/2/2009عكاظ، 

  
  إطالق حملة بحرية عالمية لكسر حصار غزة: بشور .50
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كشف األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، أن عددا من المنظمات األهلية : بيروت
  في العالم العربي واإلسالمي تستعد إلطالق أسطول من السفن الحاملة لمساعدات إنسانية باتجاه غزة، 

  
  ".شبكة عربية واسالمية وعالمية للتضامن والنصرة"باإلضافة لتشكيل 

 16/2/2009 قدس برس،
  

 حرب غزة كشفت عورة المجتمع العربي : خبراء مصريون وعرب .51
أجمع عدد من الخبراء والمفكرين والمختصين المصريين والعرب، على أن :  محمود مختار-القاهرة 

وقالوا، في ندوة نظمها . الحرب األخيرة على غزة كشفت عورة المجتمع العربي ومؤسساته الرسمية
، إن تلك )ما بعد الحرب على غزة(ستقبلية واالستراتيجية بالقاهرة تحت عنوان مركز الدراسات الم

الحرب وما صاحبها من عدوان إسرائيلي سافر على القطاع كشفت ترهل المجتمع العربي ومؤسساته 
على أن تلك الحرب ستعمق الخالفات العربية أكثر مما هي " إسرائيل"الرسمية والشعبية حيث راهنت 

ارض المصالح بين األنظمة والتي كانت تلعب جميعها على مصالحها الشخصية وليست موجودة لتع
  .مصالح شعوبها أو الشعب الفلسطيني

  17/2/2009العرب، قطر، 
  

  انديك يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وحكومة وحدة وطنية اسرائيلية .52
 في الواليات   "بروكنغز" بمؤسسة   "رق األوسط سابان لسياسات الش  "دعا مارتن انديك مدير مركز      : الدوحة

المتحدة األمريكية، الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وحكومـة             
وحدة وطنية اسرائيلية، تكونا قادرتين على تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، معربا عن اعتقاده               

وقال انديك في تصريحات صحفية على هامش اعمال        . مريكي بارك أوباما  أن هذه ايضا رؤية الرئيس اال     
المشكلة لدى الجانب   :  المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة      "2009أمريكا والعالم اإلسالمي    "منتدى  

الفلسطيني أكبر ويجب أن يعمل الفلسطينيون على حلها حتى ال يتم تمزيق الوطن وتكون هناك سلطتان،                
  . في غزة والثانية في الضفةواحدة

 حركتي حماس وفتح الى سـرعة       "أمريكا والعالم اإلسالمي  "على صعيد متصل، دعا متحدثون في منتدى        
  .تحقيق المصالحة الوطنية

17/2/2009السبيل، األردن،   
  

  في غزة" إسرائيل"مؤتمر دولي حول الجرائم اإلسرائيلية يندد بجرائم الحرب التي ارتكبتها  .53
، أعماله مساء األحد    "جرائم الحرب واإلبادة اإلسرائيلية   "اختتم المؤتمر الدولي حول     :  وكاالت -ط     الربا

في العاصمة المغربية، باعتماده، إعالن الرباط، واتخاذ عدد من الخطوات العملية في اتجاه محاكمة القادة               
سانية التي ارتكبتها قوات االحتالل     بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلن    "،  "إعالن الرباط "وندد  . اإلسرائيليين

، ودعـا   "على الشعب الفلـسطيني   ) إسرائيل(اإلسرائيلي في قطاع غزة أثناء الحرب العدوانية التي شنتها          
كما دعـا المـؤتمر الـدول العربيـة         . المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجرائم واستنكارها بشكل واضح        

وشاركت فـي المـؤتمر منظمـات       . سرائيلي بجميع أشكاله  واإلسالمية إلى وقف التطبيع مع الجانب اإل      
حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، ومحامون دوليون، وخبراء في القانون الدولي، وشهود عيـان علـى               

وطالب المؤتمر برفع الحصار المفروض على قطـاع        . الجرائم التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي في غزة      
 عبور األشخاص والمواد والهيئات والمنظمات المهتمة بجمع األدلـة          غزة، وفتح معابر القطاع، وتسهيل    

ضماناً لتوثيق شامل لجرائم الحرب اإلسرائيلية يمهد لمحاكمـة مجرمـي الحـرب             "الجنائية، إلى غزة،    
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المسؤولية الكاملة للدمار الشامل الذي     "وحمل المؤتمر االحتالل اإلسرائيلي     . ، حسب الوثيقة  "اإلسرائيليين
 قوات االحتالل اإلسرائيلي بالمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الفلسطينية، وبالمرافق العمومية           ألحقته

" أونروا"والمنازل والمشافي ودور العبادة، والمؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين            
عام العـالمي والمجتمـع الـدولي،       ودعت الوثيقة إلى حشد التأييد الواسع داخل الرأي ال        ". في قطاع غزة  

حكومات ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية، للضغط من أجل مطالبـة الحكومـة اإلسـرائيلية بـدفع                
  .التعويضات كاملة للمواطنين الفلسطينيين

17/2/2009صحيفة فلسطين،   
 

  روسيا تدافع عن اتصاالتها بحماس  .54
عن االتصاالت التي تجريها بالده مـع حركـة         دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف       : أ.ب.د

وقال في رام اهللا، أمس، إن ممثلي العديـد مـن الحكومـات             . حماس ضد جميع االنتقادات الموجهة لها     
الغربية اعترفوا بأن عدم وجود اتصاالت لهم مع حماس كان له أثر سلبي، وأكـد أن بـالده ستـستغل                    

  . تجاوز انقسامهم وفي إقناعها بقبول برنامج التسويةلمساعدة الفلسطينيين على" حماس"اتصاالتها ب 
17/2/2009الخليج،   

 
  مؤسسات مدنية تروج للمبادرة العربية : لندن .55

تستعد مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني العالمية لطرح مبادرة السالم العربية :  زياد حيدر-  لندن 
م وانتخاب اليمين اإلسرائيلي المتشدد ، في ظل ارتدادات عدوان غزة على عملية السال"التسويق"لـ
ففي انعكاس جديد للعدوان .  التي تشكلت عموماً حول التوجهات السلمية في المنطقة"حالة اإلحباط"و

 أندريه أزوالي، في لندن، أمس، أن المبادرة العربية "مؤسسة آنا ليند"اإلسرائيلي على غزة، قال رئيس 
وأشار . كن لتلك المنظمات استخدامها في الترويج للسالم مجدداًللسالم ستكون إحدى األدوات التي يم

أزوالي، خالل اجتماع لمؤسسات مدنية بحضور باحثين وإعالميين في لندن، إلى أن مؤسسته وشركاءها 
سيعملون على الترويج للمبادرة العربية للسالم في أوساط اإلسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها حالً جيداً 

، مشيرا إلى " تكون موضوعاً للنقاش بين أفراد هذين المجتمعين" معتبراً أن المبادرة يمكن أن وواضحاً،
 . "يمكن االستفادة أيضاً من الزخم األميركي المؤيد لترويج لغة الحوار ودعم عملية السالم"انه 

17/2/2009السفير،   
  

   انتهاك لسيادة الدولقيام حركة حماس بتهريب السالح الى قطاع غزة:  عسكري فرنسيقائد .56
اعتبر نائب األميرال جيرار فالين قائد القوات الفرنسية المشتركة في المحـيط            :  جمال المجايدة  -ابوظبي  

وقال في  . الهندي ان قيام حركة حماس بتهريب السالح الى قطاع غزة غير قانوني وينتهك سيادة الدول                
ستراتيجية، امس حـول دور القـوات المـسلحة         محاضرة نظمها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اال      

  .الفرنسية في المحيط الهندي،  إن بالده تحارب تهريب السالح في أي مكان لمنع تعاظم خطر االرهاب 
17/2/2009القدس العربي،   

 
  رسالة تهديد للسفارة اإلسرائيلية في النرويج  .57

دت الى نقل   أو" إسرائيل"رسلت إلى سفارة    أعلنت الشرطة النرويجية أن الرسالة التي ا      :  ا ف ب   -اوسلو  
. ساعيي بريد الى المستشفى بسبب الحكة وشعورهما بالحروق ارسلت من النرويج وهي تتضمن تهديدات             

وأوضحت أن الرسالة التي صيغت باللغة النرويجية لم يتوصل الخبراء بعد لمعرفة المادة التي تحتـوي                
  .عليها وتسببت بالحكة والشعور بالحروق
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17/2/2009دستور، ال  
 

  
  ي مليون دوالر لميزانية العام الحال66األونروا تعاني عجزا يبلغ  .58

جمعت األونروا مساعدات طارئة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع غـزة            :  خالد الخواجا  -عمان  
تواجه الوكالة  و.  مليون دوالر لتوفير الغذاء والمساعدات النقدية والعينية في هاتين المنطقتين          9,68قيمتها  

 مليون دوالر لميزانيـة العـام   66صعوبات وتحديات في مقدمتها األزمة المالية، حيث تعاني عجزا يبلغ    
 مليون دوالر ، وفق مدير عمليات       72الحالي، اضافة الى النفقات التي تم تجميدها لهذا العام والتي بلغت            

وثيق وبتعاون مستمر مع الهيئـة الخيريـة        وقال كوك ان الوكالة تعمل بشكل       . األونروا ريتشارد كوك    
  .األردنية الهاشمية في سبيل توصيل المساعدات العينية والغذائية للمتضررين في قطاع غزة

17/2/2009الرأي، األردن   
  

  الف موظف78 مليون يورو لتغطية رواتب أكثر من 25,5االتحاد األوروبي يقدم  .59
 أكثر من   - مليون يورو    25,5االوروبي، أمس، عن تحويل     أعلن االتحاد   :  نائل موسى  -القدس المحتلة   

 الـف مـن     78، ضمن مساهمة من االتحاد في تغطية الرواتب الشهرية الكثر من            - مليون شيقل    122
. موظفي ومتقاعدي السلطة الوطنية المدنيين التي بدأ صرفها امس بعد تأخر هذا الـشهر دام اسـبوعين                

دمت عبر آلية بيغاس لدعم الفلسطينيين وهي جزء من مخصص قيمته           واعلن االتحاد ان المساهمة التي ق     
 مليون يورو قدمتها المفوضية األوروبية للسلطة الوطنية مؤخرا، عبر اتفاق وقعه ممثل المفوضـية               168

واكـد ممثـل    . األوروبية بالقدس كريستيان بيرغر في مكتب رئيس الوزراء برام اهللا األسبوع الماضي           
ة بالقدس، استمرار دعم االتحاد األوروبي لجهود السلطة الفلسطينية في الحفاظ علـى             المفوضية األوروبي 
  . دفع رواتب موظفيها

17/2/2009، الحياة الجديدة  
 

  "إسرائيل"لدولة القدس عاصمة  موقع وزارة الخارجية الفرنسي يحدد .60
اؤالت، عمـا إذا كانـت      أثار الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية على شبكة االنترنت تس         : باريس

باريس قد غيرت موقفها من القضية الفلسطينية، وجاء ذلك بعدما حدد الموقع القـدس عاصـمةً لدولـة                  
بالنسبة إلى فرنسا عاصـمة إسـرائيل       "وقد رد الناطق باسم وزارة الخارجية اريك شوفالييه،         .  إسرائيل

لمفاوضات بشأن الوضع النهائي للدولـة      ليست القدس، بل نعتبر أن وضعية القدس يجب حلها في إطار ا           
  ."الفلسطينية المقبلة

إن فتح المعابر من غزة وإليها أمر البد منه من أجل السماح ألهل غزة بالعيش حياة طبيعيـة،        ": وأضاف
فإن فرنسا تدعو باستمرار إلى إطالق سـراحه        )  الفرنسي -بالجندي االسير االسرائيلي  (أما في ما يتعلق     
روط، ونأمل في ان تشهد هاتان االولويتان اللتان تعالجان بـالتوازي نهايـة سـريعة               فورا ومن دون ش   

وايجابية، وذلك لمصلحة الجميع، ونحن نشاطر الوسطاء المصريين التعجيل في ايجـاد حـل ونواصـل              
انه البد من خلق ديناميكية ثقة، والعـودة بأسـرع          "وشدد على ان باريس ترى      . "دعمنا الكامل لجهودهم  

لى طريق السالم عبر التقدم نحو اطالق عدد كبير من االسرى الفلـسطينيين خـصوصا النـواب                 وقت ا 
  ."والنساء واألطفال

17/2/2009الجريدة، الكويت،   
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  وصول حملة المليون شمعة نظمتها بريطانية فلسطينية االصل الى رام اهللا .61
الى ... ة فلسطينية االصل منال تمراز    وصلت حملة المليون شمعة التي نظمتها وقادتها البريطاني       : رام اهللا 

مدينة رام اهللا امس حيث استقبلت في مقر االغاثة الزراعية الفلسطينية بحـضور مـدير عـام االغاثـة                   
وعدد من كوادر االغاثة الزراعية العاملين في اطار حملة المؤسـسات االهليـة             ...الزراعية خليل شيحة  

  .لدعم صمود ونصرة غزة
17/2/2009. الحياة الجديدة  

 
  المصالحة؟.. اإلعمار.. تبادل األسرى.. التهدئة: من يسبق من .62

  هاني المصري
كان من المتوقع أن يتم االعالن عن التهدئة في بداية االسبوع الجاري، اال أن عودة الحكومة االسرائيلية                 

  .لطرح مطالب قديمة سبق أن تراجعت عنها، أعاد االمور الى نقطة الصفر
ية تتمحور حول أن تكون التهدئة مفتوحة، وأن تشمل صفقة التهدئـة االفـراج عـن                المطالب االسرائيل 

الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت، ألن الحصار لن يرفع، والمعابر لن تفتح ما لم يتم االفراج عن شاليت،                 
  .كما صرح ايهود اولمرت رئيس الحكومة االسرائيلية

، شرطا ال تتم التهدئة بدونه، فهذا يعني أن التهدئة لن تتم في             وإذا كانت مطالبة اسرائيل بالتهدئة المفتوحة     
وإذا رحل هذا الملف للحكومة القادمة فإنها ستكون أكثر تشددا مـن الحاليـة، مهمـا                . عهد هذه الحكومة  

فالتهدئة المفتوحة غير المحددة زمنيا اذا حصلت، تمثـل خـضوعا مـن             . كانت االحزاب المشاركة فيها   
، لشرط اسرائيل الرئيسي لوقف العدوان، ألنه إذا تحقق يمثل تخليا           "حماس"ية، وتحديدا   الفصائل الفلسطين 

تتحدث عـن أن    " حماس"عن خيار المقاومة، الذي يجب أن يبقى مشرعا ما دام هناك احتالل، وما دامت               
  .خيار المقاومة هو خيارها الرئيسي إن لم يكن الوحيد

يد أن العقبات التي حالت دون اعالن اتفاق التهدئة قد ذللت، وهـذا  االنباء الواردة في الساعات األخيرة تف    
  .يعني أن االتفاق سيرى النور خالل األيام القادمة

ان تقدم المفاوضات حول صفقة تبادل األسرى، يمكن أن يحقق شرط اولمرت الثاني وهو ربط االفـراج                 
ق على التهدئة واالتفاق على صفقة تبادل       عن شاليت بالتهدئة، بحيث يتم االعالن بشكل متزامن بين االتفا         

  .األسرى
ان حكومة اولمرت كانت تريد أن يتم االتفاق على األمرين، او أحدهما على األقل، قبل االنتخابـات ألن                  

ولكن االنتخابـات جـرت     . هذا من شأنه مساعدة حزبي كاديما والعمل في الحصول على أصوات أكثر           
مينية األكثر تطرفا، بالرغم من حصول حزب كاديما على أكبر عـدد            وفازت فيها األحزاب اليمينية والي    

من المقاعد في الكنيست بفارق مقعد واحد عن حزب الليكود، لذلك الحكومة االسرائيلية باتت اآلن أقـل                 
تلهفا على اتمام التهدئة وصفقة تبادل االسرى، خصوصا أن هناك معارضة داخل الحكومـة للتنـازالت                

  .م عليهاالتي يمكن أن تقد
أما بالنسبة إليهود اولمرت شخصيا، فهو ال يزال، يريد أن ينهي فترة حكمه بإنجاز عبر اتمـام صـفقة                   
تبادل االسرى، واتفاق التهدئة، حتى يؤسس لعودته للحياة السياسية بعد أن يتجاوز سلسلة الفضائح التـي                

  .الحقته طوال فترة ترؤسه للحكومة
هدفه، ألن بنيامين نتنياهو المرشح االكثر حظـا لتـشكيل الحكومـة            اولمرت سيكون قادرا على تحقيق      

االسرائيلية الجديدة، لم يعارض إتمام االمر، ألنه يريد أن يزيح هذا الملف عن الطاولة قبـل أن يتـولى                   
  .الحكم ويصبح صعبا عليه أن يجد حال له مهما كان شكل الحكومة التي سيترأسها

وتحسن شروط اتفاق التهدئة وتبـادل االسـرى فـي          " حماس"ان تبتز   وأخيرا اقول، إن اسرائيل تحاول      
اللحظة االخيرة، ألنها تدرك مدى الحاجة الفلسطينية لهذا االتفاق، سواء من أجل رفع الحـصار وفـتح                 
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وحصولها على الـشرعية، إذا لـم يـتم         " حماس"المعابر والشروع في إعادة االعمار، أو لتثبيت سلطة         
  .نقسام واستعادة الوحدة الوطنيةاالتفاق على انهاء اال

ان االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني ساعد اسرائيل في تحقيق أهـداف كثيـرة مـن ضـمنها أن                  
المفاوضات تدور حول التهدئة وفتح المعابر وليس انهاء االحتالل، وتتم مع فـصيل فلـسطيني واحـد،                 

  .التفاوضي الفلسطينيبمعزل عن السلطة والفصائل االخرى، وهذا يضعف الموقف 
وإذا انتقلنا اآلن، الى المصالحة، نالحظ أن االجواء االيجابية تظلل االجتماعات التي عقدتها وفـود مـن                 

جديـة هـذه    " فتح"أن  " حماس"لقد بتنا نسمع من قادة      . حركتي فتح وحماس، في القاهرة والضفة الغربية      
بـالحوار، وانهـم    " حمـاس " غير مسبوقة عنـد      عن مرونة " فتح"المرة في الحوار، كما سمعنا من قادة        

  .متفائلون، هذه المرة، خالفا للمرات السابقة بامكانية االتفاق على انهاء االنقسام واستعادة الوحدة
، حتى تتغير االجواء الداخلية الفلسطينية، من رفض اللقاءات الثنائية حتى ال نقع فـي               "عدا عما بدا  "فماذا  

، ومن رفض الشروع في الحوار الى أن يتم اطالق سراح االسرى، وتعديل             خطيئة المحاصصة الفصائلية  
المبادرة المصرية بشكل جذري، وحتى يتم االتفاق على كل شيء برزمة واحـدة يـتم تطبيقهـا بـشكل         

  .متزامن
لقد جرت مياه كثيرة خالل األسابيع الستة الماضية، اجرت ومن شأنها أن تجري تغييرات ملموسة علـى                 

  .عيد، بما في ذلك على المواقف الفلسطينية المختلفة من المصالحةأكثر من ص
فقد شنت اسرائيل حربا همجية على قطاع غزة، لم تحقق اهدافها، ولكنها فرضت حقائق جديدة ال يمكـن                 

هذه الحقائق تتمثل بحجم الضحايا من الفلسطينيين خصوصا مـن المـدنيين والـدمار           . ألحد أن يتجاهلها  
 معاناة انسانية هائلة، واهتماما عربيا ودوليا كبيرا العادة االعمار، وما يتطلبه ذلك مـن               الهائل الذي خلق  

  .تهدئة وكسر الحصار وفتح الحدود والمعابر
كما ان العدوان بجذريته والمجازر التي رافقته أوضح أن اسرائيل ال تريد السالم، وال تقيم وزنا للشريك                 

 ودفعه الطالق تصريحات غير مسبوقة عن ان اسرائيل ال تريد           الفلسطيني، ما اضعف الرئيس ابو مازن     
  .السالم، وان اية مفاوضات قادمة يجب أن يسبقها وقف االستيطان كحد أدنى

  بحاجة للوحدة" حماس"القيادة ضعفت و
ومن الحقائق التي أكدتها الحرب، عجز طرف فلسطيني بمفرده، عن مواجهة التحـديات التـي تواجـه                 

بعد الحـرب ورغـم الخـسائر       " حماس"فـ. كل عام، أو تواجه غزة أو الضفة أو الشتات        الفلسطينيين بش 
الفلسطينية الفادحة اصبحت في وضع افضل سياسيا وشعبيا، ولكنها محاصرة وال تستطيع أن تحول هـذا   
الوضع الجديد الى مكاسب سياسية بدون كسر الحصار وفتح الحدود والمعابر، وهذا كله مفتاح تحقيقه في                

فمصر والدول العربية المعتدلة واميركا واوروبا والعالم، ال يمكن أن تعطي هذه            . يدي الرئيس ابو مازن   ا
ـ  ، حيث إن المصالحة الفلسطينية باتت بقصد أو بدون قصد ممرا اجباريا يجب علـى               "حماس"المكاسب ل

  .دود والمعابرالفلسطينيين أن يمروا به معا، من اجل كسر الحصار واالعمار والتهدئة وفتح الح
في هذا السياق، جاءت نتائج االنتخابات االسرائيلية األخيرة، لتوجه ضربة قوية جدا، وربما تكون قاضية               
لما يسمى عملية السالم، بحيث ليس أمام القيادة الفلسطينية للحفاظ على وجودها ودورهـا سـوى فـتح                  

ع الرهـان كثيـرا علـى إدارة الـرئيس          وهنا ال ينف  . الطريق أمام الحوار والمصالحة والوحدة الوطنية     
االميركي باراك اوباما، ألن نتائج االنتخابات االسرائيلية وضعت عقبة ضخمة أمام أية امكانيـة لبلـورة                
سياسة اميركية جديدة، بحيث ستنحصر الجهود األميركية خالل الفترة القادمة، في كبح جماح اسـرائيل               

عدوان على غزة ولبنان، وشن حرب جديـدة علـى ايـران            ومنعها من التوسع ومن استئناف الحرب وال      
  .وربما سورية

  مصالحة حقيقية أو عشائرية أو مؤقتة؟
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ان المصالحة باتت مصلحة لكل األطراف الفلسطينية، ولكنها قد تكون أو ينظر لها كمصالحة عشائرية او                
، بعد اتـضاح تـداعيات      مؤقتة، سرعان ما تزول مع تغير الظروف وانقشاع الغيوم في المنطقة والعالم           

عاصفة األزمة المالية العالمية، ومجيء رئيس اميركي جديد يريد أن يرى ضـرورة وضـع سياسـات                 
أميركية جديدة في كل مكان في العالم، باستثناء منطقتنا ألنه يخشى مـن ضـغط اللـوبي الـصهيوني                   

  .والمجموعات االميركية المؤيدة السرائيل
ى االدارة األميركية الجديدة، يجب أن نسعى لتحقيق مـصالحة حقيقيـة            حتى نستطيع ممارسة التأثير عل    

  .ترتكز على الجوهر وليس على الشكل
فعند الحديث عن البرنامج السياسي يجب االتفاق على برنامج سياسي واضح، يضمن الحقوق واالهـداف               

ينسجم مع القانون الدولي    الفلسطينية، ويحظى بثقة فلسطينية وال يخضع لشروط اللجنة الرباعية الدولية، و          
وقرارات األمم المتحدة حتى يستطيع ان يحلق بالحكومة التي ترفعه على كـل المـستويات واألصـعدة                 

  .المحلية والعربية واالقليمية والدولية
وعند الحديث عن الحكومة يجب عدم اعطاء االولوية للمكاسـب الفئويـة والفـصائلية واعـادة انتـاج                  

 الشراكة الوطنية وارساء األسس الديمقراطية، والخضوع لمرتكزات المـصلحة          المحاصصة وانما اعتماد  
  .الوطنية العليا

فمطلوب من أية حكومـة  . فليس المهم شكل الحكومة وإنما ما هو برنامجها، وما الذي يتوجب عليها فعله         
لواقـع الحـالي،    قادمة انهاء االنقسام وليس التغطية عليه، من خالل حكومة فوقية، ال تلغي االنقـسام وا              

  .ولكنها تكرسه وتغطي عليه وتجمده وتمنعه من التفاقم
ف ال يجب أن ينحصر في مشاركة الفصائل التي ال تـزال خارجهـا،              .ت.كما أن الحديث عن اصالح م     

وانما بوضع ميثاق وطني جديد، واالتفاق على برنامج قادر على توحيد الفلسطينيين اينما كانوا، وتفعيـل                
ات والدوائر، واللجوء الى االنتخابات حيثما أمكن ذلك، واعادة االعتبار للمنظمة، ووضع            وتطوير المؤسس 

  .السلطة في مكانها الطبيعي كذراع من أذرع المنظمة، والفصل ما بين رئاسة السلطة ورئاسة المنظمة
 نريـد   فـال . ال يمكن الي اتفاق للمصالحة أن يتجنب بلورة سياسة متكاملة حول المفاوضات والمقاومة            

مصالحة عشائرية أو هدنة مؤقتة جديدة، وانما وحدة وطنية حقيقية ال تلغي التنوع والتعدديـة، ولكنهـا                 
تستند الى أن الفلسطينيين في مرحلة تحرر وطني ما يقتضي اوال واساسا توحدهم في مواجهة االحتالل،                

  .ومن اجل تحقيق اهدافهم في الحرية والعودة واالستقالل
 17/2/2009. يناأليام، فلسط

  
  اختبار االرتفاع فوق الجراح .63

  فهمي هويدي
 يسمح بتجاوز ازمة التفاهمات االسرائيلية الفلسطينية، االمر الذى يفتح الباب "التهدئة"االتفاق حول 

  .للتعامل مع معضلة التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية
)1(  

. اب الموصل إلى الملفات الملغومة األخرىكان من الضرورى أن تنفك عقدة التهدئة أوال لكى ينفتح الب
إن شئت فقل . وهى مهمة لم تكن سهلة، أوال، ألن مصطلح التهدئة ذاته جديد، وليس له أى مدلول قانونى

. إنه وصف سياسى، ليس هدنة وال فض اشتباك وال وقفا إلطالق النار، ولكن فيه إشارات من ذلك كله
عنى السكون، فان ذلك ال يكفى فى ضبط المصطلح، الن الباب ورغم أن التهدئة فى مدلولها اللغوى ت

يظل مفتوحاً للتساؤل عن شروط ذلك السكون، والتزامات أطرافه، واألجل الذى يمكن أن يمتد إليه، يزيد 
من صعوبة الموقف أن طرفي التهدئة فى الموضوع الذى نحن بصدده ال يعترف كل منهما باآلخر، 

 ال يجد غضاضة فى أن يواصل عملياته ضد الطرف اآلخر، كلما "رائيلإس"والطرف األقوى عسكريا 
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 ديسمبر الماضى، التى 19وهو ما حدث فى تهدئة األشهر الستة األخيرة، التى انتهت فى . عن له ذلك
توقفت فيها حماس عن إطالق صواريخها ضد إسرائيل، فى حين أن األخيرة استمرت فى عمليات قصف 

وقد أدرك الفلسطينيون من تلك التجربة أن إسرائيل أرادتها تهدئة تكبل . ومينالقطاع وتصفية المقا
وكانت تلك هى الخبرة التى دفعت ممثلي حماس فى المفاوضات . أيديهم، فى حين تطلق يد اإلسرائيليين

وهذه الرغبة هى . األخيرة إلى التشدد فى التعرف كتابة على استحقاقات التهدئة ومحتواها وضماناتها
لتى أسهمت فى إطالة أمد االتفاق حول الموضوع، خصوصا أن اإلسرائيليين أرادوا التفاق التهدئة فى ا

 ديسمبر، المتمثل فى وقف إطالق الصواريخ 19البداية أن يكون عودة إلى الوضع الذى كان سائدا قبل 
وليس سرا . قطاعوقد أضافت إليه الحرب هدفا آخر هو إنهاء سلطة حماس على ال. مع استمرار الحصار

أن هذا الهدف األخير كان محل ترحيب من جانب جماعة السلطة فى رام اهللا، كما رحبت به بعض 
 أثار قلقها ألسباب 2006األطراف العربية التى اعتبرت أن نجاح حركة حماس فى انتخابات عام 

  .معلومة، كما سبب لها صداعا أرادت الخالص منه
)2(  

 إذ قلبت الحسابات وغيرت إلى حد كبير المعطيات الموجودة على األرض، الحرب أتت بما ال يشتهون،
. فصمود المقاومة فى غزة أفشل مخطط إسقاط حماس، وجعلها تخرج من الحرب أقوى مما كانت عليه
. ال أقصد القوة العسكرية، لكننى أعنى أنها أدت إلى رفع أسهمها وتعزيز موقفها فى الساحة الفلسطينية

 الحالى أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال فى رام اهللا 5/2 استطالع أعلنت نتائجه يوم تجلى ذلك فى
الذى يديره الوزير السابق الدكتور غسان الخطيب، إذ كشفت تلك النتائج عن مؤشرات مهمة، منها ما 

  :يلى
 فى حين ،28.6% إلى 19%إن نسبة الذين يختارون حماس إذا أجريت انتخابات جديدة ارتفعت من * 

   %.27.9 إلى 34%انخفضت نسبة ناخبى فتح من 
فى آخر يناير، كما  % 26.5 فى نوفمبر الماضى إلى12.8%إن شعبية حماس فى الضفة ارتفعت من * 

فى حين  % 21 إلى12.8%ارتفعت نسبة الذين يثقون فى السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال من 
وفى الوقت ذاته انخفضت نسبة ثقة الناس فى  %.. 18.5 إلى  %9.2تضاعفت شعبيته فى الضفة من 

  .أخيرا %13.4فى أكتوبر الماضى إلى  % 15.5الرئيس محمود عباس من 
تبين أن الحرب زادت من نسبة مؤيدى العمليات العسكرية ضد إسرائيل، إذ ارتفعت نسبة المقتنعين * 

 % 50.8 فى أبريل الماضى إلى 39.3%ية من بأن الصواريخ المحلية تنفع األهداف الوطنية الفلسطين
أما الذين رأوا أن تلك الصواريخ تضر بالمصالح الفلسطينية فقد انخفضت نسبتهم من . فى الوقت الراهن

   %.2.08إلى  % 35.7
قالوا إن إسرائيل هى  % 9.8أن حماس هى الطرف المنتصر فى الحرب مقابل  % 46.7ورأى

  .لجانبين لم يحققا انتصاراتأن ا % 37.4المنتصرة، واعتبر 
تبين أن أهل الضفة كانوا أكثر دعما لحركة حماس فى الحرب من أهالى القطاع الذين تكبدوا خسائر * 

من أهل  % 35.2من أهل الضفة إن حماس انتصرت مقابل  % 53.3فقال .. بشرية ومادية جسيمة
  .القطاع قالوا بانتصار حماس

)3(  
ء التى جرت فى ظلها محادثات التهدئة فسنضيف إلى تعزيز قوة موقف إذا جاز لنا أن نلخص األجوا

إذ . حماس، وتراجع شعبية أبو مازن وجماعته، النتائج التى أسفرت عنها االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة
األمر الذى وضعه فى . استدعت تلك النتائج أطرافا أكثر تشددا، ليس بمقدور أبو مازن أن يتواصل معها

حتى إنه حين تلقى قبل . رج، وهو ما جعله أكثر استعدادا للتفاهم مع حماس بغير شروط مسبقةموقف ح
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أيام اتصاال هاتفيا من القاهرة دعا ممثليه لالجتماع مع وفد حماس الذى قدم للتفاوض حول التهدئة، فإن 
 24 مضى اثنين من أركان حركة فتح هما أحمد قريع ونبيل شعث قدما إلى العاصمة المصرية قبل

ساعة، وعقدا اجتماعا فى نفس يوم وصولهما استمر حتى منتصف الليل، اتفق الجميع فيه على بعض 
على رأسها وقف الحمالت اإلعالمية بين (خطوات لتهيئة األجواء المناسبة إلنجاح المصالحة بينهما 

  ).الطرفين وإنهاء ملف االعتقاالت والتجاوزات
 فسنجد أن النقطة المحورية فيها تمثلت فى إصرار حماس على عدم العودة إذا عدنا إلى محادثات التهدئة،

ومن ثم انطالقهم من أن التهدئة ال يمكن أن تستمر فى ظل الحصار، .  ديسمبر19إلى أوضاع ما قبل 
 شهيد وأصيب أكثر من خمسة آالف جريح، غير الدمار 1300خصوصا بعد الحرب التى قتل فيها 

مران فى القطاع، وهو ثمن باهظ جعل استبعاد العودة إلى الوضع السابق أمرا والخراب الذى حل بالع
  .مفروغا منه

لم يكن هناك شك فى أن الطرفين بحاجة إلى التهدئة، ولكن الجدل كله أثير حول تفاصيلها، فى البدء 
من  %80تحدث اإلسرائيليون عن تهدئة مفتوحة وطويلة األمد، وعرضوا فتح المعابر الستة بنسبة 

الباقية حتى يتم اإلفراج عن الجندى  % 20وفهم أنهم أرادوا تعليق نسبة . البضائع التى يحتاجها القطاع
أيضا طلب اإلسرائيليون إقامة منطقة عازلة حول . األسير جلعاد شاليط، وإن لم يقولوا ذلك صراحة

ت ممثلي حماس فقد  متر، بحيث يمنع على سكانه االقتراب منها، أما طلبا500القطاع كله بعرض 
انصبت بالدرجة األولى على رفع الحصار بالكامل، وفتح كل المعابر، ليس فقط لتلبية احتياجات الناس 

  .الطبيعية، ولكن أيضا إلعادة إعمار ما دمر فى القطاع
احتاج األمر إلى أخذ ورد، وإلى مشاورات استغرقت وقتا طويال بين الراعى المصرى وممثلي حماس، 

ين اإلسرائيليين الذين حمل رسائلهم الجنرال عاموس جلعاد مسئول األمن والسياسة بوزارة وبينه وب
وفى المشاورات التمهيدية استبعد ملف الجندى األسير، باعتبار أنه ال صلة له برفع . الدفاع اإلسرائيلية

  شخصا450الحصار، وإنما موضوعه موصول بملف آخر يقوم على مبادلة قائمة لألسرى تضم 
وقبل الفلسطينيون على مضض بتأجيل .  منهم فقط176لكن وافقت إسرائيل على . محكوما عليهم بالمؤبد

وفهم أن ذلك مرهون بحل مشكلة إطالق سراح الجندى . موضوع فتح معبر رفح فى الوقت الراهن
  .تحاد األوروبىاإلسرائيلى، وقد يتطلب عقد اتفاق جديد إلدارته بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ودول اال

رفض الفلسطينيون فكرة التهدئة المفتوحة، قائلين إن ذلك مما يستحيل القبول به فى بلد محتل، وتم 
خصوصا أن تلك  % 80وتحفظوا على فكرة فتح المعابر بنسبة .  شهرا18التفاهم على أن تكون مدتها 

وتم التفاهم على فتحها بالكامل . النسبة يمكن التالعب بها، ناهيك عن أن قياسها يواجه صعوبات جمة
أال يسمح بتمرير الخامات : والثانى. أن تتولى لجنة مشتركة مراقبة ما يمر من سلع: بشرطين، األول

. التى يمكن استخدامها فى صناعة األسلحة مثل المواسير واألسالك وأنواع من األمونيا والكيماويات
 متر من أرض القطاع التى عرضها خمسة 500تطاع وحين نوقشت مسألة المنطقة العازلة، تبين أن اق

كيلو مترات، يهدر مساحات كبيرة فى المناطق السكنية واألراضى الزراعية، خصوصا أن بعضها 
 150 ثم 300مالصق بشكل مباشر للحدود مع إسرائيل، ولم يقبل االقتراح حتى بعد تخفيض الرقم إلى 

الشجاعية وتهجير سكان نصف مدينة رفح، لذلك استبعد مترا، بعدما تبين أن ذلك يعني إخالء كل حى 
وانتهت التفاهمات إلى أن تكون التهدئة فى حدود وقف إطالق الصواريخ من . ذلك الشرط من االتفاق

القطاع، مقابل فتح المعابر الستة المؤدية إلى إسرائيل بالكامل بالشرطين اللذين سبقت اإلشارة إليهما توا 
ولحل اإلشكال البرتوكولى حول كيفية اإلعالن عن البروتوكول اتفق .  رفح مع تأجيل موضوع معبر

  .على أن تقوم بذلك مصر باعتبارها الدولة الراعية له
)4(  
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وليس بعيدا عن األذهان . االصعب من اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل هو االتفاق بين فتح وحماس
شهر نوفمبر من العام الماضى، ألن بيان المصالحة فشل محاولة المصالحة بين الطرفين التى جرت فى 

الذى طلب من حماس أن توقع عليه فى البداية كان يفضى إلى إلغائها عمليا، وإعادة األمر إلى ما كان 
بمعنى أنه كان منحازا إلى فريق أبومازن وجماعة رام . 2007 الذى تم فى القطاع عام "الحسم"عليه قبل 

تماما بعد الحرب على غزة، إضافة إلى قوة الضغوط الشعبية الفلسطينية اهللا، وألن الوضع اختلف 
الداعية إلى إنجاح المصالحة واالحتشاد فى مواجهة الوضع اإلسرائيلى الذى استجد بعد االنتخابات، فقد 
استبعدت الترتيبات التى طرحت فى مشروع المصالحة السابق، وتم االتفاق على تشكيل خمس لجان 

ت العالقة بين الطرفين، وأضيفت إليها لجنة تمثل الجامعة العربية تكون مرجعا وحكما إذا لبحث الملفا
يفترض أنهم سبعة يمثل فى كل واحد منها عضو يمثل فتح وآخر يمثل "وقع خالف بين أعضاء كل لجنة 

  ."حماس
تشكيل األجهزة المصالحة ــ حكومة الوحدة الوطنية ــ إعادة : اللجان الخمس ستبحث الملفات التالية

  .األمنية ــ االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ــ إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية
الملفات الخمسة ساخنة، وبعضها ملتهب وال يكاد يرى اآلن أفق للتفاهم حولها، خصوصا فى مسألة 

تشريعى، وقضية تشكيل األجهزة الحكومة التى هى من حق حماس باعتبار أغلبيتها الكبيرة فى المجلس ال
كما أن فكرة إعادة بناء . األمنية التى كانت أداة الفريق اآلخر فى محاولة إفشال حكومة حماس من البداية

، ألنها قد تعني تغيير 2005منظمة التحرير تقابل بمقاومة شديدة منذ صدرت هذه التوصية بشأنها عام 
  .وعة التى اختطفت المنظمة واستثمرتها لحسابهامختلف الهياكل، بما قد ينهي سيطرة المجم

وألن المصالح متعارضة تماما بين الطرفين فيما يخص تلك الملفات، فإن السؤال الكبير الذى يطرح 
إلى أى مدى سيكون كل طرف مستعدا ألن يرتفع فوق حساباته الخاصة وجراحه، بحيث يعيد : نفسه هو

كنه من مواجهة تحديات المصير المطروحة على الجميع اآلن؟ للصف الفلسطينى وحدته وحيويته، بما يم
لننتظر نتائج المباحثات التى يفترض أن تبدأ فى الثانى والعشرين فى الشهر الحالى، علها تقدم لنا إجابة 

  .وافية عن السؤال
ن فيه هذا المقال كتب قبل ان تتراجع اسرائيل عن موقفها يوم االحد، الذى كان مقررا ان يعل: ملحوظة

  .بدء سريان التهدئة قبل منتصف ليلة االثنين
 17/2/2009الشرق، قطر، 

  
   باإلنابة ما هكذا تورد اإلبل؟"التشريعي"إلى رئيس  .64

   عريب الرنتاوي
وجه الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة رسالة إلى األمـين العـام التحـاد                 

ظمة المؤتمر اإلسالمي طلب إليه فيها قبول عضوية المجلس التـشريعي           برلمانات الدول األعضاء في من    
تحقيق مبدأ العدالة في تمثيل البرلمان الفلسطيني فـي اتحـادكم           "في االتحاد ، مبررا ذلك بالحرص على        

، علما بأن فلسطين ممثلة في المنظمة األم وفي االتحاد البرلماني المنبثق عنها ، بمنظمة التحرير                " الموقر
  .لفلسطينية ومجلسها الوطنيا

ما جهد بعض قادة حماس فـي إخفائـه أو تناولـه            " صريح العبارة "دعوة أحمد بحر تفصل بالملموس و     
بحر ينافس على التمثيل الفلسطيني ويطعـن فـي         "... المرجعية البديلة "حين طرحوا فكرة    " بالعموميات"

باسم التشريعي للحصول على مقاعـد إلـى        شرعية ووحدانية تمثيل المنظمة ومجلسها الوطني ، ويتقدم         
جانب المجلس الوطني توخيا لمبدأ العدالة في التمثيل كما يزعم ، وقادة حماس يقطعون أغلـظ اإليمـان                  
بأنهم ال ينوون الطعن بوحدانية التمثيل وشرعيته في إطار المنظمة ، وال أدري على أية حال ، مـا إذا                    

  .ل بمقعدين ومندوبين وعلمين ويافطتينكنت هناك دولة واحدة في العالم ، تمث
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قادة حماس يقولون أن المرجعية التي تحدثوا عنها هي إطار تحالفي مقاوم فقط وليست بديال عن المنظمة                 
أو موازيا ومنافسا لها ، فيما أحمد بحر يتقدم بأوراق رسمية إلى األمانـة العامـة لالتحـاد البرلمـاني                    

أيهما يعبر فعـال    ... ب والبرلمان الفلسطيني ، فإي الروايتين نصدق      اإلسالمي ، منافسا على تمثيل الشع     
  .أم ماذا يجري داخل حماس؟،" التقية"عن التوجهات الفعلية لحماس وأيهما يعمل بمبدأ 

رغبة الدكتور بحر في تقديم المجلس التشريعي على المجلس الوطني ، تحكمها اعتبارات فصائلية ضيقة               
هـو جـزء مـن      " التشريعي" الفرع على األصل ، أال يعرف الدكتور بحر أن           ومتهافتة ، وإال كيف يقدم    

في نهاية المطاف ، وأنه هو شخصيا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ، الم تـصل إلـى                  " الوطني"
هو جزء من سلطة انتقالية في نهاية المطاف ، وأن المجلس برمته قـد ال يظـل   " التشريعي"مسامعه بأن   
تضت ضرورات الصراع الفلسطيني حل السلطة واالنتقال إلى خيارات االنتفاضـة الثالثـة   قائما إذا ما اق   

  ).التي تدعو إليها حماس بالمناسبة(والمقاومة 
مؤسف أن ينطلق بعضنا من حسابات فصائلية ضيقة ، مؤقتة وطارئة ، فتحجب الشجرة عنه رؤية الغابة                 

ى السلطة ، مبادئه وشعاراته هو بالذات ، ألـيس          مؤسف أن ينسى بعضنا في حمأة الصراع عل       ... برمتها
ألم يعد التشريعي ومن ورائه السلطة برمتها       ... جزءا من سلطة أوسلو للحكم الذاتي المحدود؟      " التشريعي"

أال ينطلق الحوار الوطني الفلـسطيني الجـاري اآلن         ... ، حمال ثقيال على المشروع الوطني الفلسطيني؟      
ضع السلطة في نصابها الصحيح ، كلحقة تابعة للمنظمة وليست فوقها أو بديال             فعليا من الحاجة إلعادة و    

أال تتعالى األصوات وبقوة في أوساط الشعب الفلسطيني مطالبة بحل السلطة كجزء من مشروع              ... عنها؟
كفاحي فلسطيني السترداد األرض والحقوق ، فما بالنا في خضم كل هذا وذاك ، نسعى في إحياء العظام                  

رميم ، ونعمل بخالف كل ما نقوله ونبشّر به ، بل ونعاكس اتجاه حركـة المواجهـة الفلـسطينية                   وهي  
  .اإلسرائيلية؟،

ثم من قال للسيد بحر ، أن حماس ستظل صاحبة األغلبية النيابية في المجلس التشريعي ، ماذا لو عادت                   
اني اإلسالمي واحـد خلـف يافظـة    فتح إلى مقاعد األغلبية ، هل نطالب بمقعدين لفتح في االتحاد البرلم        

المجلس الوطني وآخر خلف يافطة المجلس التشريعي ، هل سلم بحر وحماس بأن المنظمة لفتح والسلطة                
أليست فتح هي   ... لحماس ، وإن كانوا قد فعلوا ، فهل يظن هؤالء بأن فتح سلمت بهذه القسمة وقبلت بها                

نا لنا وحدنا ، وما لكم لنا ولكم ، لينتظر الدكتور بحـر             ما ل : نفسها صاحبة النظرية األشهر في التحالفات     
إلى المحافل الدولية ليصبح صراعا على التمثيل والشرعية ،         " صراع السلطة "ويتريث قبل أن يقوم بنقل      

فنحن مقبلون على حوار وطني وحماس ذاتها تتحدث عن بوادر وإرهاصات إيجابية ، فهل هكذا تـورد                 
  .اإلبل؟،

  17/2/2009الدستور، 
  

   على معبر رفح"المرفوضون" .65
  أحمد منصور

كنت أقف مع العشرات من الصحفيين واألطباء والعالقين الفلسطينيين والحقوقيين الدوليين، ننتظر رد 
سلطات معبر رفح من الجانب المصري على طلباتنا الخاصة بالعبور إلى قطاع غزة بعد يوم طويل من 

معبر، ومع تثاقل الوقت وتسرب الملل إلى نفوس الكثيرين كانت االنتظار في ظروف غير آدمية أمام ال
أين الصحفيون " "أين الوفد األلماني؟"بوابة المعبر تفتح من آن آلخر ليطل ضابط البوابة وينادي 

فخالل اليوم األول من وجودي على المعبر دخلت عشرات ...  وهكذا"أين الوفد الفرنسي؟" "األمريكيين؟
 األوروبيين واألمريكيين، كان من بينهم أكثر من خمسة وعشرين من الصحفيين، الوفود ال سيما من

أحمد ": وحينما أوشك المعبر على اإلغالق نادى الضابط بصوت عال على مسمع من الجميع قائال
 وكانت هذه هي المرة األولى في "مرفوض" لم يمهلني ألجيب عن سؤاله حتى أتبع االسم بكلمة "منصور
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عليكم " "التنسيق األمني لم ينته بعد" كان الجميع يقال لهم "مرفوض"لتي تعلن فيه هذه الكلمة هذا اليوم ا
 باللغة العربية تماما كما ننطقها نحن "مخابرات" حتى الغربيين أصبحوا يقولون كلمة "مراجعة المخابرات

ال ":  قال"وضما معنى مرف":  قلت للضابط"مرفوض": العرب، لكن بالنسبة لي كان القرار فاصال
 لم أجادله كثيرا فهو مثل غيره ينفذ األوامر، لكن كان "أعرف، هذا ما بلغت به من الداخل، أنت مرفوض

التنسيق األمني لم ": هناك اثنان آخران ينتظران جوابا أيضا لكنهما لم يبلغا بالرفض مثلي ولكن قيل لهما
  ."يتم بعد

ل المعبر وخارجه يتداوله الجميع، أشخاص ينادى عليهم ليس هناك أسرار على المعبر، كل ما يدور داخ
  .ويتوجهون للداخل، يقضون دقائق وأحيانا ساعات، ثم يعودون مرة أخرى لالنتظار

 هي عبارة مهذبة للرفض، وأحيانا الختبار قدرة طالب الدخول إلى غزة على الصبر "التنسيق األمني"
دة إلى القاهرة مرة أخرى، ومن ثم العودة إلى بلده إن كان والتحمل، أو ليأخذ قراره من تلقاء نفسه بالعو

  .أجنبيا
لم أقض اليوم األول في المشاهدة واالنتظار فقط، ولكني ما تركت وفدا في طريقه إلى غزة أو عائدا منها 
إال وتحدثت إليهم، كان بعضهم يتحفظ إلى حد عدم األفصاح عن الهدف من الدخول، بل قالت لي إحداهن 

 أما المسؤول عنهم، فقد رفض حتى اإلدالء "لدينا أوامر من المسؤول أال نتحدث إلى أحد": مانيةوهي أل
بالمعلومات البسيطة التي كنت أجمعها من أفراد الوفد المتناثرين، بعض الوفود كانت تتكون من شخصين 

اليونانيون وبعضها كان يصل إلى عشرين شخصا، معظمهم أوروبيون ال سيما األلمان والفرنسيون و
واإليطاليون، وقد الحظت أن كثيرا منهم يتحدث العربية أو يفهمها على األقل، وأصبحت على يقين جازم 
من اليوم األول لوجودي على المعبر أنه ما من جهاز مخابرات في العالم إال وأرسل بعض عمالئه و 

فة ماذا حدث ويحدث في غزة بعد مندوبيه تحت أي من المسميات الكثيرة التي كان يدخل بها هؤالء لمعر
 عليها، بل إني ال أستبعد أن هناك إسرائيليين ممن يحملون جنسيات مزدوجة ال سيما "إسرائيل"حرب 

األوربيين واألمريكيين قد دخلوا للقطاع خالل األيام الماضية لجمع المعلومات، فجواز سفر غربي ومهنة 
 جمعية من الجمعيات التي تمأل العالم، ورسالة من صحفي أو لجنة إغاثة أو حتى طبيب أو متطوع أو

  .سفارة بلدك، وتنسيق أمني؛ كفيل بأن تكون في غزة خالل ساعات، تجمع ما تريد من معلومات ثم تعود
تعرفت في اليوم األول على كل من كورت جورنج النائب األول للمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية 

 وزميلته نانسي هوكر وهي بريطانية تعمل مسؤولة للحمالت في منطقة وهو أمريكي يقيم في واشنطن،
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، وقد جاءا كوفد من المنظمة لدعم زميلين لهما تمكنا من 
الدخول إلى غزة في اليوم األول لفتح المعبر مع عشرات من الصحفيين والناشطين حيث دخل في هذا 

صحفيين وناشطي حقوق األنسان كان من بينهم بعض زمالئنا من قناة الجزيرة، وألن اليوم مئات من ال
منظمة العفو الدولية مكروهة من قبل السلطات المصرية بسبب تقاريرها فإنه لم تشفع لجورنج وهوكر 

فيها جنسياتهما األمريكية والبريطانية وال عشرات االتصاالت التي بقيا يجريانها طوال ثالثة أيام بقيا 
معي على المعبر مع كل من وزارات الخارجية وسفارات بلديهما ومقر المنظمة الرئيسي في لندن 
ووزارة الخارجية المصرية التي ربما أي جندي من الواقفين على المعبر له سلطة أكبر من سلطة 

لقد ": وبيوزيرها عليه، ففي نقاش بين أحد المرفوضين ومسؤولي بوابة المعبر قال المرفوض وهو أور
اتصل وزير خارجيتنا مع وزير الخارجية المصري وأكد له أن كافة الترتيبات الخاصة بنا قد أنجزت من 

  ."خلي وزير الخارجية ييجي يدخلك"أجل الدخول إلى غزة فرد عليه المسؤول األمني قائال 
التى ارتكبتها كان كورت ونانسي لديهما دأب وإصرار عجيب على الدخول إلى غزة وتوثيق الجرائم 

 بحق الشعب الفلسطيني، في بعض األحيان كنت أجدهما وقد استبشرا بمكالمة أو اتصال ثم "إسرائيل"
يمأل اإلحباط وجهيهما مرة أخرى، ثم يعودا معي في المساء إلى الفندق وهما بين الدهشة والذهول مما 

وال عشرين عاما في هل تعرضت لمثل هذا في أي من مهمات عملك ط.. كورت: يحدث، قلت له
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على اإلطالق، هذا شيء غريب ال أكاد أصدقه، وما يؤلمني هو أن مصر ": منظمة العفو الدولية؟ قال
 ضد الفلسطينيين وليست مصر، فلماذا "إسرائيل"تمنعنا من دخول قطاع غزة لنوثق تجاوزات قامت بها 

عاملني على الحدود األفغانية الباكستانية حتى حكومة طالبان لم ت": ، أما نانسي فقد قالت لي"تمنعنا مصر؟
بهذه الطريقة، فمرة واحدة طال وجودي على الحدود األفغانية ولم يزد عن ساعة، أما ثالثة أيام ومن 
.. أجل رصد انتهاكات قام بها اإلسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، والذي يمنعني هي الحكومة المصرية

  ."!أنا ال أكاد أصدق
لقد .. أحمد": هر من اليوم الثالث لوجودهما على المعبر جاءني كورت متهلال وقال ليبعد أذان الظ

بعد الصالة سوف : أصبح كل شيء على ما يرام، جاءت الموافقة، والتنسيق األمني تم، الضابط قال لي
نبدأ في إنهاء إجراءات دخولكما، لقد أكد لي الضابط أن كل شيء قد انتهى سوف ندخل إلى غزة يا 

 لكن كورت ونانسي ظال باقي اليوم يركضان إلى البوابة كلما ظهر الضابط لينادي على من سيتم "أحمد
اإلفراج عنهم والسماح بدخولهم إلى غزة ثم يعودان إلى حيث أقف غير بعيد واإلحباط يعلو وجهيهما، 

 هل يمكن أن تعيرنا :وانتهى اليوم الثالث لهما دون جدوى، وفي نهاية اليوم جاءني االثنان وقاال لي
هل ستراجعان : سيارتك لتوصلنا إلى العريش حتى نأخذ سيارة من هناك تعيدنا للقاهرة؟ قلت لهما

ال سنعود أنا إلى واشنطن وهي إلى لندن، يبدو أن هناك : الخارجية المصرية أم سفارتي بلديكما؟ قال
ى غزة لتوثيق االنتهاكات التي وقعت هناك قرارا نهائيا من الحكومة المصرية بعدم السماح لنا بالدخول إل

  .وسوف نوثق ذلك في تقارير منظمتنا
أما وفود األطباء فكانت تترى من كل الدول العربية تقريبا، ولم يكن األطباء يقضون في العادة وقتا 
طويال على المعبر، فقط ساعات، وهي في مفهوم المعبر تعتبر شيئا من النزهة، غير أن وفدا طبيا 

يا عومل بشكل آخر، ففي اليوم األول بقوا حتى نهاية اليوم تقريبا على بوابة المعبر ثم نادى ضابط سور
البوابة عليهم، كانوا ستة عشر طبيبا، كلهم تقريبا من الجراحين، ومعظمهم من جراحي األوعية الدموية 

ن بين عشرات ممن تقدموا والجراحات الدقيقة، وتم اختيارهم بعناية من قبل نقابة األطباء في سوريا م
للذهاب إلى غزة، وبعد مساومات معهم أخبرهم الضابط أن نصفهم فقط سيدخل اليوم، أي ثمانية، دخل 
ثمانية، ثم أخبروهم في الداخل أن سبعة فقط سوف يدخلون، استبد القلق بالباقين وبالطبيب الذي أعادوه 

 وفي التاسعة صباح "ف ندخل جميعا في الصباحالضابط أقسم لي بشرفه أننا سو": من الداخل، وقال لي
اليوم التالي كانوا يقفون على بوابة المعبر مذهولين، بينما كان الطبيب الذي تلقى الوعد بالشرف يكاد 

باتوا يوما إضافيا في العريش، وفي . يهذي وهو ال يصدق أن الضابط سحب قسمه بشرفه بهذه السهولة
ا على شاشة الجزيرة، وتدخلت حكومتهم، وفي نهاية اليوم نادوا صباح اليوم التالي نشرت لهم خبر

هذا التخصص ممكن أن يدخل، : عليهم، غير أن الضابط أصبح يفحص تخصصات كل منهم ويقول لهم
وهكذا دخلوا في مساومة أدت في النهاية إلى دخولهم جميعا عدا أحدهم ألنه جراح .. وهذا غير مطلوب

صات الدقيقة التي يحتاجها أهل غزة، لكن ضابط المعبر الخبير في الطب أوعية دموية، وهي من التخص
والجراحة أكد أن هذا تخصص غير مطلوب في غزة وأعاد الطبيب وحده دون باقي الوفد، وبقي الطبيب 
محبطا على المعبر طيلة األيام، في كل يوم يبقى ينتظر من الصباح إلى آخر اليوم على أمل الدخول، 

  .إغالق المعبر بشكل نهائيحتى أعلن عن 
فى اليوم الثاني لوجودي على المعبر؛ جاء وفد علمي من أساتذة الجامعات المصرية برئاسة الدكتور 
عادل عبدالجواد رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ويضم الوفد أساتذة من 

قة تتعلق باالحتياجات المعمارية والطبية معظم الجامعات المصرية متخصصين في تخصصات علمية دقي
التي يحتاجها أهل غزة في مرحلة ما بعد العدوان، أهمها خبراء في إعادة األعمار وبراءات اختراع 
بسيطة التكاليف تسهل كثيرا من المشكالت للذين هدمت بيوتهم، وتقوم على أفكار حازت على جوائز 

على المعبر محاولين الدخول كل يوم من الصباح إلى المساء، دولية، قضى العلماء المصريون ثالثة أيام 
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وقال لي . ثم عادوا للقاهرة بعدما أعلن أن المعبر سوف يغلق بشكل نهائي في الخامس من فبراير
كيف نمنع نحن ": الدكتور عادل عبدالجواد، وهو يشعر باألسى بعد ثالثة أيام من البقاء على المعبر

عدة إخواننا في غزة، بينما يسمح لكل جنسيات العالم بالدخول، إننا نشعر المصريين من الدخول لمسا
 كان يحدث هذا "بالعار من تصرفات هذه الحكومة؟ هل يجب أن نحمل جنسية أوروبية حتى يحترمونا؟

في الوقت الذي كانت الوفود اليونانية واإليطالية والفرنسية واألمريكية يسمح لها بالدخول دون عقبات، 
 نحن المرفوضون نقضي سحابة النهار أمام المعبر، ثم نتلقى وسام الرفض نهاية اليوم، وأحيانا في بينما

  ."مرفوض": منتصفه
 17/2/2009السبيل، األردن، 

  
   مالمح المشهد اإلسالميترسمحرب غزة  .66

  حسام تمام
ة اللحظـة   ، فكرة وتمثالت، صـارت سـيد      "اإلسالمية"أول ما تكْشف عنه مجازر غزة وتؤكّده، هو أن          

فالقوى النافـذة فـي حركـة       .  قلب الحدث ومداره   "اإلسالميون"كان  . الراهنة وتصدرت واجهة المشهد   
، وهي التي أشعلت المعركـة وهـي التـي          )حماس والجهاد في فلسطين   (المقاومة هي القوى اإلسالمية     

جات الشارع وتظاهراتـه،    واإلسالميون، من بين التيارات المختلفة، كانوا القوة التي قادت احتجا         . قادتها
وكانوا هم الفاعل األقوى حتى بين األنظمة، كما ظهر في موقف حكومة العدالة والتنمية التركية ورئيسها                

  .رجب طيب أردوغان
لم تعـد  . ، السمة الغالبة على المشهد العربي واإلسالمي سواء في الطرح أو الشعارات        "اإلسالمية"وكانت  
يس لجهة دخول إيران وتركيا بقوة على المعادلة السياسية التي ظلت دائمـاً              كما كانت، ل   "عربية"القضية  

 التـي  "فلسطين وقف إسـالمي "كانت مقولة . عربية، بل هي لم تعد عربية من حيث الطرح األيديولوجي   
 للنضال الفلسطيني، وهو ما فتح الباب لتجـاوز         "حماس"تضمنها ميثاقها التأسيسي، أبرز ما قدمته حركة        

 صـارت   "اإلسالمية"ثم جاءت حرب غزة لتقول إن       .  الوطني والعربي في النضال ألجل القضية      اإلطار
  .هي العنوان األساس، ليس فقط في الشعارات بل في التصور الذي يحكم منطق النضال

، مألت فضاء التظاهر ليس فقـط فـي         "خيبر خيبر يا يهود   "سيلحظ المراقب ــ مثالً ــ أن شعارات        
معركة الوجـود بـين     "فالمعركة هي   . مي، بل في التظاهرات التي خرجت في قلب أوروبا        العالم اإلسال 

ورغم الخطاب المتوجه إلى الغرب     . ومن ثم، فإن الحل فيها هو الجهاد والجهاد وحده        . "المسلمين واليهود 
ـ                   والً أو أجزاء منه ــ المنظمات الحقوقية واإلغاثية خصوصاً ــ إال أنّه كان في مجملـه يفتقـد أص

مشتركة ويعول فقط على أن الوحشية الصهيونية لن تترك مجاالً إال للتعاطف والـدعم، دونمـا اهتمـام                  
  .بتأسيس خطاب مشترك

، وما جرى عليـه مـن       )غير الرسمي (يحاول هذا المقال رصد تأثيرات الحرب على المشهد اإلسالمي          
ادت حرب غزة قضية فلـسطين لإلخـوان        لقد أع . تغييرات في مجمله أو تمايزات بين تياراته الرئيسية       

المسلمين بقدر ما أعادتهم للقضية من جديد، بعدما بدا أن األجيال الجديدة أقل وعياً بفلسطين مـن جيـل                   
تبنـى  . لقد كان لإلخوان الدور الحاسم تاريخياً في الوعي العربي واإلسالمي بقضية فلـسطين            . التأسيس

 الـذي  "النار والدمار في فلـسطين "كانات جماعته، وكان كتاب الشيخ حسن البنا القضية وحشد لها كل إم       
  .أعدته الجماعة، أول كتاب عن القضية

ومن إخوان مصر ظهرت    . ، أول من خرج للجهاد في فلسطين      1948وكان متطوعو اإلخوان في حرب      
 والسياسية  القضية وبان أمرها، وانتقل إلى جميع الوطن العربي واإلسالمي، وإلى جميع التيارات الفكرية            

لقد كان  .  وجعلها في قلب مشروع عربي وحدوي      1952ورثها جمال عبد الناصر وثورة يوليو       . األخرى
ناصر وثلة من الضباط األحرار ضمن أول تنظيم لإلخوان في الجيش المصري، وكان وارث حسن البنا                
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بمـشروع الثـورة     "فـتح "ثم ظهرت حركة    . في هذه القضية، رغم صدامه العنيف والشهير مع اإلخوان        
الفلسطينية لتعطيها دفعة هائلة، وقد خرج مؤسسوها من رحم اإلخوان قبل التحوالت التي فرضها زمـن                

  .المد القومي العربي
جرت مياه كثيرة في السنوات األخيرة، وشُغل اإلخوان باليومي واآلني في صراع محموم مع النظام، بدا                

ن تحرك من القلب والمركز إلى األطراف، بعـدما ظهـرت           فيه طوال السنوات األخيرة، أن موقع فلسطي      
لكن جاءت  . أجيال إخوانية جديدة ورثت القضية وراثة المضطر، ولم يكن لها من الوعي ما كان لسابقيها              

  .حرب غزة لتعيد فلسطين ثانيةً إلى العمق والقلب اإلخوانيين
كان التفاوت معروفاً ومفهوماً بين إخوان دول       فيما قبل   . لكن يمكن أن نلحظ تفاوتاً داخل الحالة اإلخوانية       

ولكـن  . الطوق المواجهة للكيان الصهيوني، وإخوان بالد أبعد جغرافياً، ومن ثم أقل تماساً مع القـضية              
  .التفاوت شمل هذه المرة، إخوان المواجهة بحسب ظروف كل بلد

وتحالفـه معهـم، أعلـن       "حمـاس " السوري قادة    "البعث"تحت نيران القصف، وفي ظل استضافة نظام        
كانت الحـرب   . اإلخوان المسلمون السوريون هدنة مع النظام الذي اجتثهم من البالد وشردهم في المنافي            

سبباً في أن يضطر إخوان سوريا إلى تأجيل خصومتهم مع النظام، وكذلك إلى عدم الرغبة في إحـراج                  
رصة أو مبـرر اللتقـاط اإلخـوان         الضيوف على دمشق، وإن لم يخل األمر من ف         "حماس"إخوانهم من   

  !السوريين األنفاس بعدما كسب النظام جولته معهم
وفي لبنان، وجدت الجماعة اإلسالمية نفسها ــ مرة أخرى وبطريقة عفوية ــ تعيد ترتيب تموقعهـا                

عاد إخوان لبنان لالصطفاف مجدداً ـــ ورغـم   . في المعادلة الداخلية على أساس الموقف من فلسطين     
 لتتقارب الجماعة اإلسالمية أكثر مع حزب اهللا رغم         "المقاومة" االحتقان الطائفي ــ ضمن محور       أجواء

ومن ثم ابتعدت الجماعة ــ ولو مؤقتاً ــ مسافة         .  بيروت التي كانت قد باعدت بينهما      "غزوة"مرارات  
إليراني، قبل أن    باعتبارها جزءاً من التحالف السوري ــ ا       "حماس"عن تيار المستقبل الذي انحاز ضد       

  .تعيدها أجواء التحضيرات لالنتخابات النيابية إلى تقارب بارد مع تيار المستقبل
وفي األردن، وصل الصوت اإلخواني مداه في ظل سقف بدا عالياً بأكثر مما انتظره اإلخوان الذين قادوا                 

سـمي الـذي سـمح      حركة الشارع في أقوى رد فعل، وساعدهم التقاء الموقف الشعبي مع الموقـف الر             
  .بتصريف غضبه عبر الشارع في ظل عجزه عن أن يفعل أكثر من ذلك

صعد اإلخوان األردنيون خطابهم وحركتهم دعماً لحركة المقاومة اإلسـالمية التـي كثيـراً مـا كانـت           
بعد أن  موضوعاً للغمز في قناة والئهم للنظام، ولم يتوقفوا كثيراً لتقدير الفاتورة التي سيتحتم عليها دفعها                

، وربما كانت هي نفسها جزءاً      "الفدائي" المعركة تفرض هذا التحرك      "مصيريةُ"تهدأ الجبهة، وربما كانت     
  .من تسوية لملف العالقة المضطربة مع النظام

للمرة األولى تقريباً، تقف مصر     . أما إخوان مصر، فقد استعادوا قضية فلسطين لكن في واقع غير مساعد           
لقد دفعت فلسطين ثمناً مـضاعفاً، مـرة بـسبب          . لموقع الخطأ في قضية فلسطين    الرسمية صراحة في ا   

 في المنطقة، ومرة أخـرى بـسبب        "االعتدال"ارتهان الموقف المصري بتقديم نفسه للعالم كقائد لمشروع         
 كامتداد للمـشروع اإلخـواني      "حماس"عداء النظام المصري لإلخوان، بعدما فقد القدرة على التمييز بين           

  .ها كحركة تحرر وطني فلسطينيوبين
استعاد اإلخوان القضية الفلسطينية، ولكن وفق ضرورات المسؤولية التاريخية التي ال يمكن لمصر ــ              

ولم يكن لإلخوان ما كانوا عليـه يـوم         . أكانت إخواناً مسلمين أو دولة ــ التفلت منها تحت أي ذريعة          
حيناً، وبجهد المقل أحياناً، ولـم تكـن ـــ رغـم            أحيوها من موات، لذلك جاء تضامنهم رفعاً للعتب         

االعتقاالت التي الحقتهم ــ على مستوى التحدي التاريخي الذي تمر به، فضالً عمـا يمليـه واجـب                  
  . التي تمثل مشروع اإلخوان في فلسطين"حماس"العالقة التاريخية مع 
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ات السياسية الكامنة في السلفية إلـى       وفعلت حرب غزة فعلها في الحالة السلفية أيضاً؛ لقد دفعت باإلمكان          
حدودها القصوى، في الوقت الذي أحدثت حالة من الفرز داخل الحالة السلفية بطريقة نـادرة، تمـايزت                 

  .معها تيارات سلفية كانت إلى وقت قريب ينظر إليها ككتلة واحدة
لواجهة، لقد نزل سلفيو    استعادت قضية غزة الطاقة الحركية في بعض القطاعات السلفية وأخذت بها إلى ا            

الكويت ــ األكثر تأثراً بالفكر الحركي ــ إلى الشارع في تظاهرات واحتجاجـات، كمـا اعتمـدوا                 
وكانـت  . اآلليات السياسية غير المعهودة سلفياً، كالمؤتمرات الجماهيرية واألدوات االحتجاجية البرلمانية         

ن السلفية السعودية على الخـط، ولكـن بمـا          الحمولة السياسية لخطابهم في أقصاها، ودخلت قطاعات م       
وشهدنا حمالت توقيع البيانات التي يتجاور فيها السلفيون مع رموز إسالمية كانت من قبُل              . يناسب بيئتها 

  !محل تبديع وتفسيق
في بيان واحد، اجتمعت رموز السلفية السعودية مع رموز من اإلخوان بل ومن مفكرين إسالميين كـان                 

بقاً كحصان طروادة علماني يخترق المعسكر اإلسالمي، أو باعتبارهم العصرانيين الجـدد            ينظر إليهم سا  
  ).محمد عمارة مثالً! (بالتعبير السلفي

أما في مصر، فرغم حرص التيار السلفي على ترك مسافة بينه وبين السياسة والعمل العام عموماً، فقـد                  
عن نزوعها الحركي، وخاصة أن حـرب       ) اإلسكندريةوأهم معاقلها مدينة    (أبانت مدرسة الدعوة السلفية     

 "حماس"وكان خطابها صريحاً في نصرة      .  التي ال يمكن تجاهلها أو السكوت عنها       "قضايا األمة "غزة من   
وتجاوزت ذلك إلى تبني القضية تبنّياً تامـاً        ). باعتبارها جزءاً من المدرسة اإلخوانية    (رغم الخالف معها    

  .الفودون إشارة إلى هذا الخ
وفرضت حرب غزة نفسها حتى على تيار الوعظ السلفي، فلم يستطع أن ينأى بنفسه عنها وهـو الـذي                   

ليس مهماً التوقف عند مضمون خطاب الـوعظ        . كثيراً ما تحاشى كل ما له صلة بالسياسة والشأن العام         
في أنه اضـطر إلـى      ، بقدر ما تكمن األهمية      )وهو تقليدي وقليل األهمية عموماً    (السلفي في قضية غزة     

  .تغيير أجندته وقضاياه لتتناسب واألحداث
من يعرف قـدرة    . لقد بدلت القنوات الفضائية السلفية أجندة برامجها جذرياً لتتصدرها الحرب على غزة           

تيار الوعظ السلفي على التحليق خارج اهتمامات الناس وضدها أحياناً، سيدرك أي تأثير هائل كان لغزة                
. وغير بعيد من هذا، شهدنا انحساراً للوعظ السلفي المضاد للمقاومة أو المـستهتر بهـا              . على هذا التيار  

اختفى صوت يعقوب وقرأ اآلخـرون      . حالة االستنكار التي قوبلت بها أقوال محمد حسين يعقوب، لجمته         
 الحالـة   التمايز في . الرسالة فصمتوا، ولم نعد نسمع بعدها أي تعرض من هذا التيار باستخفاف للمقاومة            

السلفية كان واضحاً ــ أيضاً ــ لجهة عزل السلفية الرسمية كما في الحالة السعودية عن بقية ألـوان                  
  .الطيف السلفي وتعميق عزلتها

بيان هيئـة   (تأخرت السلفية الرسمية في إعالن موقفها كثيراً انتظاراً لمعرفة توجهات النظام، ولم تنطق              
، يتكلم في كـل شـيء وال        "كالماً ساكتاً "ولما نطقت قالت    .  من الحرب  إال بعد خمسة أيام   ) كبار العلماء 

  !يقول شيئاً صريحاً، اللهم إال التأكيد على الشرعية التي تعني عدم الخروج على النظام
صالح اللحيدان وفتواه   (وحين حاول بعض ممثليها مواجهة حالة التعاطف اإلسالمي والشعبي مع القضية            

  .ل بنقد عنيف حتى من داخل الوسط السلفي نفسه، قوب)بتبديع التظاهر
أما تيار السلفية الجهادية أو الجهاد المعولم المقاتل من أجل مشروع عالمي بال وطن، كما تمثلـه حالـة                   

كان هامشياً في حضوره وفي تأثيره، ولم يلق        . ، فقد تموقع على أقصى الهامش اإلسالمي      "القاعدة"تنظيم  
 عقـدياً أهـم مـن       "حماس" منه شُغل بغير ما تفرضه اللحظة، فكان نقده لـ           اهتماماً من الشارع، فجزء   

نصرتها كما فعل أبو محمد المقدسي، والجزء األكثر تسيساً الذي يمثله الظواهري، لم يوفق حتى وهـو                 
 وقوى المقاومة   "حماس"يحاول تجاوز دوغمائية األول، ففات عليه أو غفل عن عمد أن يدعو إلى نصرة               

  .ةالفلسطيني
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.  إلى أرض فلسطين، بما تمثله من رمزية كبيرة، لكنه لم يوفَّق           "القاعدة"لقد اعتبرها لحظة مؤاتية لدخول      
 كانت في مأزق ال تحسد عليه، ما كان باستطاعتها أن تتقدم وما كان باسـتطاعتها أن                 "القاعدة"والحق أن   

ـ   . تغيب سالمية، وكان غيابها غير مقبول     ، خصمها العقائدي في الساحة اإل     "حماس"كان حضورها دعماً ل
في القضية المركزية التي لن تجد أفضل منها مظلة تعيد بها الهبوط إلى قلـب األمـة بعـدما انتقلـت                     

  .ألطرافها
 تنظيماتـه فـي فلـسطين       "تزكية"مراوغة التيار الجهادي المعولم لم تفلح كثيراً، ولم تمنحه الفرصة لـ            

 والجهـاد   "حماس" القوى اإلسالمية األكبر واألكثر تجذراً مثل        على حساب ) جيش اإلسالم وجيش األمة   (
وحده أبو محمد المقدسـي مـن       . ومن ثم، كان دعمها لممثليها في غزة خافتاً وعلى استحياء         . اإلسالمي

  ."القاعدة" لمصلحة التنظيمات األخرى المحسوبة على خط "حماس"واتته الجرأة لينتقد 
تأخرت اسـتجابة   . الدعاة الجدد وتيار التدين الجديد في الحالة اإلسالمية       ثم كانت غزة كاشفة أيضاً لموقع       

وحين تكلم بدا أن هـذا التيـار        . هؤالء الدعاة الجدد مدة أسبوع كامل قبل أن ينطق أبرزهم عمرو خالد           
وبغير رجعة غير قابل للتسيس، تيار منزوع السياسة حتى وهو يتكلم فـي القـضية الـسياسية األولـى                   

فهو يتجاوز منطق المقاومة إلى منطق الفعل المدني المرهون بقراءة الـسياقات الدوليـة غيـر                . بامتياز
 ويراهن على الجهود    "السلمي"المؤاتية لإلسالم والمسلمين، ومن ثم فهو يفضل التحرك في مساحة العمل            

 حقـوق   المجتمعية التي يمكن أن تقوم بدور توعوي يصل بالقضية إلى الغرب على أرضية مشتركة من              
  .اإلنسان

لقد بدا تيار الدعاة الجدد والتدين الجديد، تياراً من دون أي مرجعية دينية، تشده النظرة للغرب والعـالم،                  
بدا تياراً مدنياً لـيس     . لذا خال خطابه من أي حديث عن الجهاد واالستشهاد        . فيبحث عن مرجعية عالمية   

 والفضائيات والمجموعات البريدية والتواصل     "فيس بوك "في خطابه فقط، بل في وسائل فعله، حيث الـ          
  .مع العالم ألجل التدخل

  17/2/2009األخبار، 
  

  :كاريكاتير .67
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