
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ويوصي بعقد المؤتمر السادس لفتحالحوار مع حماس يقر" المجلس الثوري"

 اتصاالتنا مع حماس ستتواصل بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية: الفروف
   تغييرات على رئاسة طاقم المفاوضات الفلسطينيإجراء عن أنباءقريع ينفي مكتب 

 كبار فتح يقودون حملة ضد فياض وعبد ربه لمنعهما من التحكم بالحركة": قدس برس"
  دحالن وصف لي ليبرمان بمفتاح للسالم: بيلين

  غزة بالكامل لن تتمكن من تحرير شاليط" اسرائيل"يؤكد انه اذا احتلت " جلعاد:" معاريف"
  يخترع أنفا صناعيا لكشف السرطان٤٨فلسطيني من الـعالم 

 ال تهدئة إال مقابل رفع:مشعل
ملف  و ..الحصار وفتح المعابر  

  شاليط منفصل
  

  ٤ص ... 

١٨/٢/٢٠٠٩١٣٤٩األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٤٩:         العدد       ١٨/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  هاتلبية لدعوة من السلطات في  قريباًقطرعباس إلى  .٢
 ٥   تغييرات على رئاسة طاقم المفاوضات الفلسطينيإجراء عن أنباءمكتب قريع ينفي  .٣
 ٥   أن تكون ذا مصداقية أو ال لزوم لها كعملية عبثيةإماالمفاوضات : قريع .٤
 ٦   يكون قد تخلى عن فلسطينيته غزةمن ينكر انتصاروصالح إلحتاج  ت التحريرمنظمة:قبعة .٥
 ٦  لم نفرض اإلقامة الجبرية على أي من عناصر فتح في غزة: الغصين .٦
 ٧   من أربعة مبادئ تقر مسودة خطة اإلنعاش المبكر لقطاع غزةفياضحكومة  .٧
 ٨  مليون يورو على المتضررين في الحرب على غزة٥٥الحكومة المقالة توزع  .٨
 ٨  تحقق في عمليات إدخال بضائع للقطاع الخاص تحت اسمهااألونروا: المقالةوزارة االقتصاد .٩
 ٨   غزة غازي حمد مديراً عاماً للمعابر في قطاععدوانينت أثناء الالحكومة المقالة ع: "الحياة" .١٠
 ٩  عمليةكرار التتؤكد  "جيروزاليم بوست" والـ... السلطة تنفي رشق موكب فياض بحذاء .١١
 ٩ اليزية وممثل حماس بين رئيس الحكومة الم لقاءتجهضأأطراف فلسطينية ": قدس برس" .١٢
    

    :المقاومة
 ٩  ال يمكننا إعطاء تعهداً يحمي حدود االحتالل.. ال حاجة لألنفاق إذا فُتحت المعابر: الزهار .١٣
١٠  سبتستبدأ في حال اقرارها قبل منتصف ليل المصادر في حماس تقول أن التهدئة ": الحياة" .١٤
١٠  بوساطة مصرية مستمرة ومتمسكون بشروطنامباحثات التهدئة : رضوان .١٥
١١   ويوصي بعقد المؤتمر السادس لفتحالحوار مع حماس يقر" المجلس الثوري" .١٦
١٢   ان الحوار الستفتح أعدت فرق عمل لج": أبو النجا" .١٧
١٣   الضفةب هافي اإلفراج عن أي من معتقليوتن حماس تشكك في نوايا فتح لحل الخالفات .١٨
١٤  الحوار مطلب داخلي فلسطيني وكل األطراف معنية به: حسام خضر .١٩
١٤   ء أسرى عرب الداخل في صفقة التبادلحماس تدرج أسما .٢٠
١٤   فتح وحماس تعكفان على دراسة الورقة المصرية وهناك لقاءات سيتم التحضير لها": سما" .٢١
١٤ إطالق المعتقلين السياسيين قرار وطني ومساعد للوحدة الفلسطينية: قدورة فارس .٢٢
١٥ كبار فتح يقودون حملة ضد فياض وعبد ربه لمنعهما من التحكم بالحركة": قدس برس" .٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  سنتخذ قرارات اليوم أرجو أن تتيح حالً لقضية لشاليت: أولمرت .٢٤
١٦   وصف لي ليبرمان بمفتاح للسالمدحالن: بيلين .٢٥
١٦  شاليط ر غزة بالكامل لن تتمكن من تحري"اسرائيل"يؤكد انه اذا احتلت " جلعاد:" معاريف .٢٦
١٧   يدعو نتانياهو لمعارضة إطالق أسرى فلسطينيين" االتحاد القومي"حزب  .٢٧
١٧  ! من تعلم إسرائيل أخالقيات الحرب"األردن"ليس : ديختر .٢٨
١٧  اإلسرائيلية تمنح توني بلير جائزة بمليون دوالر" دان ديفيد"مؤسسة  .٢٩
١٧   سيارة حرس الحدود االسرائيلي الجديدة" قط الصحراء .٣٠
١٨  معدل قياسي للبطالة...حالة طوارئ اقتصادية : "إسرائيل" .٣١
١٨  من اإلسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة بين نتنياهو وليفني %٦٥ :إستطالع .٣٢
١٩ ة للفلسطينيينالشرطة اإلسرائيلية تعتقل امرأة تبيع مواداً كيماوي: "هآرتس" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٤٩:         العدد       ١٨/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

١٩ القدس مهددة بمزيد من االستهداف اإلسرائيلي: "مؤسسة األقصى" .٣٤
٢٠  األزمات اإلنسانية والصحية والحياتية تفاقمت بعد الحرب: "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .٣٥
٢٠    تقريرا مستقال حول ضحايا العدوان تعد"االمم المتحدة" .٣٦
٢٠ ٢٠٠٩ منزالً ومنشأة في الضفة منذ بداية ٢٠االحتالل هدم أكثر من: "مؤسسة حقوقية" .٣٧
٢٠  لماضيأداء معابر غزة يسجل تراجعاً ملحوظاً الشهر ا": بال تريد" .٣٨
٢١  "تمويل حماس" من تهمة "سنابل األقصى"رئيس فرع لمؤسسة محكمة سويدية تبرئ  .٣٩
٢١   يدين سرقة االحتالل اموال عمال فلسطينيين "االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" .٤٠
٢١  حرب على غزة آالف وحدة سكنية دمرت في المحافظة خالل ال٣: "نسبلدية خان يو" .٤١
٢١  الفلسطيني  ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم العالي":دراسة" .٤٢
٢٢ الهيئة الفلسطينية لالجئين تنفذ مشروع بناء قدرات الشباب في األحزاب السياسية: غزة .٤٣
   

   :صحة
 ٢٢  يخترع أنفا صناعيا لكشف السرطان٤٨فلسطيني من الـعالم  .٤٤
   

   : األردن
٢٣  "ارتكابهم جرائم حرب"األردن يحذر أولمرت وباراك وليفني من دخول المملكة بسبب  .٤٥
٢٣  للمحكمة الجنائية ي يرجئ تقديم مذكرة بحق إسرائيليينالبرلمان األردن .٤٦
٢٣   اعتماد الطين والرمل لبناء بيوت غزة المدمرة األردنية تدرسنقابة المهندسين .٤٧
٢٣  لمقاومةيطالبون بالتخلي عن التسوية لصالح ا" معركة غزة"مشاركون في ندوة ال: األردن .٤٨
٢٤  طنا الى غزة٢١٣ تحمل  أردنية شاحنة٢٠ .٤٩
   

   :لبنان
٢٤ الفلسطيني غير مقبولاالنقسام هم بالنسبة لنا هو ان األ: سعد الحريري .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  سطينية تلجم العدوان اإلسرائيليالمصالحة الفل: عمرو موسى .٥١
٢٥  مؤتمر للسالم فى الشرق األوسط في موسكوأبو الغيط يؤكد ترحيب مصر ومشاركتها في  .٥٢
٢٥  برلمانيون مصريون يطالبون بالتصدي لدعوات يهودية لطلب تعويضات عن أمالكهم .٥٣
٢٥  تفقد أمريكي للحدود... تعرقل دخول مساعدات إلى غزة" إسرائيل"ريحاً لغزة و ج٣٠عودة  .٥٤
٢٦   لجنة مغربية لتنظيم المساعدات االنسانية لقطاع غزة .٥٥
٢٦  يةمليون دوالر لتوثيق الجرائم اإلسرائيل: الجامعة العربية .٥٦
٢٦   من مجرمي الحرب اإلسرائيليين٢٤محكمة على هامش مؤتمر المدعين لمقاضاة : طهران .٥٧
٢٦  الريجاني يدعو الزعنون لحضور اجتماع حول القضية الفلسطينية .٥٨
   

   :دولي
٢٧  حماس ستتواصل بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينيةاتصاالتنا مع: الفروف .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٣٤٩:         العدد       ١٨/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

٢٧  ارتكبت جرائم حرب فى عدوانها على غزة" إسرائيل: "نواب بريطانيون .٦٠
٢٨ امشروع قانون في الكونغرس يحاصر األونرو .٦١
٢٨  نان من الذخيرة قد اختفى أثرها في غزةسبعة أط: االمم المتحدة .٦٢
٢٨ مبررات االحتالل في تدمير القطاع واهية: مؤسسة التضامن الدولية .٦٣
٢٩ وفد البرلمان األوروبي يدعم فتح تحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية .٦٤
٢٩ ير الصيني لدى السلطة يؤكد اهتمام بالده بتتويج العالقات المتينة مع فلسطينالسف .٦٥
٢٩ قلق داخل الجالية اليهودية األمريكية حول مستقبل عالقات واشنطن بإسرائيل .٦٦
٣٠  وا استجابة لألزمة في غزة مليون يورو لألونر٤١أوروبا تقدم تبرعاً إضافياً بقيمة  .٦٧
٣٠  األمم المتحدة تعد تقريرا مستقال حول ضحايا العدوان .٦٨
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة جعلت من دمنا ودم أطفالنا ونسائنا معبراً:أبو مرزوق .٦٩
٣٣  عبد الستار قاسم...  تخذل حلفاءها العرب"إسرائيل" .٧٠
٣٤  باتريك سيل... المعنى والتفاصيل...التهدئة .٧١
٣٦   نواف الزرو... !ال هو موت وال هو انتحار.. غزة .٧٢
٣٨  حسن نافعة... ختبار مبكر ألوباما ا"الليكود"فوز  .٧٣
٤٠  منير شفيق... أوباما يكرر بوش .٧٤
٤١  ياسر الزعاترة...  من غزة والحرية والمهنية"العربية"طرد مراسل  .٧٥
٤٢ مارتن أنديك... منتائج االنتخابات االسرائيلية قد تكون فرصة سال .٧٦
    

 ٤٤  :كاريكاتير
***  

  ملف شاليط منفصلو..  ال تهدئة إال مقابل رفع الحصار وفتح المعابر:مشعل .١
أكّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أن التهدئة منوطة برفـع الحـصار                 :دمشق

 مسألة مستقلّة مرتبطة بصفقة تبادل تضمن اإلفـراج عـن العـدد             وفتح المعابر، وأن مسألة شاليط هي     
  . من األسرى الفلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي األسير لدى المقاومة" حماس"واألسماء التي طلبتها 

وقال مشعل خالل كلمته المقتضبة ورده على أسئلة الصحفيين أثناء استقباله األمين العام لجامعة الـدول                
ال تهدئة إال مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، وال يجوز          : "عمرو موسى في مكتبه بدمشق أمس     العربية  

خلط موضوع التهدئة بملف الجندي األسير، وجلعاد شاليط هو مقابل صفقة تبادل ألسرانا وأسيراتنا فـي                
  ". سجون االحتالل هذا موقف المقاومة

مزايدات الداخلية، سواء ما قبل االنتخابـات أو فـي          تخضع موضوع التهدئة لل   ) إسرائيل: (وأضاف قائالً 
  ". الليكود"و" كاديما"مرحلة التنافس على تشكيل االئتالف الحكومي بين 

هذا أمر مرفـوض رفـضناه نحـن        : "وحول الموقف من هذا االعتبار على وجه الخصوص قال مشعل         
رب جميعـاً مـع الموقـف       واإلخوة في مصر رفضوه وهذه خطوة إيجابية، ونحن نريد أن يتضامن الع           

  ". اإلسرائيلي"الفلسطيني لنفرض مطالبنا على الطرف 
مشعل الذي رحب باألمين العام لجامعة الدول العربية، وأعرب عن سعادته باسـتقبال موسـى؛ حمـل                 

مسؤولية تعطيل الجهـود  ) إسرائيل(نحن نحمل : "مسؤولية تعطيل الجهود المصرية؛ حيث قال ) إسرائيل(



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٤٩:         العدد       ١٨/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

لوصول إلى تهدئة من خالل إضافة شروط في آخر لحظة، ومحاولة خلط الملفات ببعـضها،               المصرية ل 
  ". هي التي تتحمل هذه المسؤولية) إسرائيل(وبالتالي 

والضغط على االحتالل كي يستجيب     " اإلسرائيلي"كل األطراف الدولية إلى إدانة الموقف       "كما دعا مشعل    
  ". ئة مقابل رفع الحصار وفتح المعابرللجهود المصرية الساعية للوصول إلى تهد

نحن أكدنا لمعالي األمين العـام حرصـنا علـى    : "وعلى صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية قال مشعل 
المصالحة الفلسطينية واستعدادنا لكل استحقاقاتها ولبحث كل ملفاتها، من حكومة الوفاق الوطني واالتفاق             

ة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء األجهـزة األمنيـة           على انتخابات رئاسية وتشريعية وإعاد    
يسبق ذلك توفير المناخ اإليجابي في اإلفراج عن كل المعتقلـين        "، داعياً إلى أن     "وكل متطلبات المصالحة  

  ". في الضفة الغربية في سجون السلطة
ضـرورة التـضامن    " مشعل على    وفي قضية إعادة إعمار ما دمره االحتالل في عدوانه على غزة أكّد             

العربي من أجل سرعة اإلعمار في غزة إغاثةً ألهلنا وشعبنا في قطاع غزة، بعد كل هذا الدمار والتشريد          
  ". على غزة" اإلسرائيلي"الذي نشأ عن العدوان 

الحمد هللا نحن نشعر ببارقة تفاؤل من خالل تسارع عجلة التفـاهم العربـي،              : "وختم مشعل كالمه بالقول   
  ".لعل ذلك يسهم أيضاً في إنجاح التفاهم والمصالحة الفلسطينية بما يحقق مصالح األمة جميعاً
  ١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  تلبية لدعوة من السلطات فيها  قريباًقطرعباس إلى  .٢

 يتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطر : جيهان الحسيني، فتحي صباح-القاهرة، غزة 
وستركز محادثاته مع المسؤولين القطريين على المصالحة . بية لدعوة من السلطات فيهاقريباً تل

  .الفلسطينية وتنقية األجواء العربية قبل موعد القمة المقرر عقدها في الدوحة
  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   تغييرات على رئاسة طاقم المفاوضات الفلسطينيإجراء عن أنباءمكتب قريع ينفي  .٣

مكتب رئيس طاقم  أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ١٨/٢/٢٠٠٩عربي، القدس النشرت 
 يكون الرئيس محمود أن "القدس العربي"المفاوضات الفلسطيني احمد قريع نفى في اتصال هاتفي مع 

 من "القدس العربي"وعلمت  .عباس احدث أية تغييرات على طاقم المفاوضات الفلسطيني برئاسة قريع
 صحافية عن تكليفه برئاسة طاقم أنباء صائب عريقات الذي تحدثت .قربة من قريع بأن دمصادر م

المفاوضات تقتصر مهمته في طاقم المفاوضات على متابعة عمل لجان المفاوضات ونقل ما تحرزه من 
  . لرئيس طاقم المفاوضاتإشكاليات يعترضها من أوتقدم 

ات أبدى في تصريح للجزيرة نت استغرابه من صائب عريقأن  ١٧/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نتوأضافت 
 أن ال شيء  بدال من قريع مؤكداً"إسرائيل"المكلف بالمفاوضات مع التي تحدثت عن رئاسته للوفد األنباء 

 بحكم منصبه كرئيس لدائرة شؤون المفاوضات تغير أصال، حيث ال يزال هو من يدير المفاوضات فعلياً
  .في منظمة التحرير الفلسطينية

  
  لزوم لها كعملية عبثية  أن تكون ذا مصداقية أو الإماالمفاوضات : قريع .٤

 هيبرتاس أمس استقبل أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم في مكتبه :رام اهللا
 بمصادرة اإلسرائيليةووصف قرار الحكومة  .األلمانيهيل أمين عام الحزب االشتراكي الديمقراطي 

 وسياساتها "إسرائيل"من أراضي في محافظة بيت لحم، بمثابة مؤشر واضح على نوايا  دونم ١٧٠٠
المستمرة في التوسع االستيطاني ما يفرغ عملية السالم من مضمونها، مشدداً على انه ال يمكن التوصل 
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 "يلإسرائ" في ظل وجود االستيطان واستمرار توسيعه، وان أي اتفاق مع "إسرائيل" اتفاق سالم مع إلى
 ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة عام األراضي دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على إلى يؤدي أنيجب 

 أو أشكالهوعاصمتها القدس الشريف، دولة خالية من المستوطنات والكتل االستيطانية واالستيطان بكافة 
 المفاوضات أن يعقروأكد  .األسرى عن واإلفراج، ١٩٤تسمياته، وحل مشكلة الالجئين وفق القرار 

 والعدوان على قطاع "إسرائيل" السياسية في األوضاع الماضي بسبب أغسطس/ متوقفة عملياً منذ آب
غزة، موضحاً أن المفاوضات يجب أن تكون ذا مصداقية فعالً تنهي االحتالل واالستيطان أو ال لزوم لها 

  . الوقتإضاعةكعملية عبثية وغطاء لسياسة 
  ١٨/٢/٢٠٠٩. الحياة الجديدة

  
   يكون قد تخلى عن فلسطينيته غزةمن ينكر انتصاروصالح  تحتاج إل التحريرمنظمة: قبعة .٥

أكد تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في : حمزة حيمور -عماد الدبك - فرج شلهوب
ر هذا االنتصار  انتصار للشعب الفلسطيني، وأن من ينكأولان ما تحقق في غزة يعد ": السبيل"مقابلة مع 

إعادة إعمار " معتبرا أن تسييس ،يكون قد تخلى عن فلسطينيته" الذي سيسجله التاريخ بحروف مضيئة"
حماس أخطأت عندما قبلت  وأضاف قبعة أن .جريمة جديدة، ومطالبا بوقف الحصار وفتح المعابر" غزة

ة عمل الحكومة، حسب رأيه،  تبقى في المجلس التشريعي لمراقبأن بها األولىبتشكيل حكومة، وكان 
وأن فتح التي لم تسلم بالهزيمة رغم شفافية االنتخابات، تضع العصي في الدواليب لرفضها الحوار مع 

االنشقاق الذي حدث في الساحة الفلسطينية أخرنا عشرات السنين إلى الوراء، "  وأشار إلى أن.حماس
الطرف الذي  وعن ."فراد بالسلطة اتبعته حماسوأنا أرى أن جزءا من عقلية فتح التي تقوم على االست

في الحقيقة أن فتح ترفض الحوار وتضع شروطا له، ورغم مناشدتنا للطرفين أن : "، قاليرفض الحوار
 ،يا رئيسين، يا رئيس حماس، ويا رئيس فتح: هناك خطر قادم، وأنا حذرت وخاطبت كال الطرفين وقلت

بو أ، لكن الرئيس اإلعالميةلهم كفى، يجب علينا وقف الحمالت  قلت ،ألن حماس وفتح هما العمل الحاسم
أن هؤالء :  ال تريدان الحوار، وتضغط وتقولوإسرائيل أمريكاوبرأيي أن . مازن لم يقبل بهذا النداء
  ."يمثلون اإلسالم وال نريدهم

، وعدد منظمة التحرير تحتاج إلى إصالح، فالوضع أصبح ال يطاق، نعم يوجد مجلس وطني" وذكر أن
كعمارة (أنا أشبه المنظمة " :وأضاف قائالً."م١٩٩٦كبير منهم توفي رحمهم اهللا، والمجلس لم يجتمع من 

، واإلصالح يتم بطريقة )إصالح تريد ]ةمخلوع[ مخلعةوأبوابهاموجودة، بنيانها قوي، لكن شبابيكها 
ي تنبثق عنه اللجنة ديمقراطية، حيث تجري انتخابات بالداخل والخارج، ويصبح هناك مجلس وطن

التنفيذية، ألن التنفيذية مهزلة حيث ال تعقد اجتماعات لوحدها، حيث يحضر ما يزيد على عشرة، وهم 
ليسوا تنفيذيين، بل ويتسلمون مهاما، مثل صالح رأفت وهو ليس عضو لجنة تنفيذية وسلم الدائرة 

  ."العسكرية، حتى ال يجوز في النظام أن يحضر مراقبين
  : نص المقابلةعلىولالطالع 

http://www.assabeel.net/main/default.aspx?xyz=BOgLkxlDHteZpYqykRlUuI1kx%2fVDUOFo
UO2iKGIzg2Og9kLT%2b1DDlYC6i8YIczIgNdGdEDbVzPq2y6TgVqBFf4ZtM7gPw7WRM
VUx%2bBFDK9HEdP8M27peTKGAHa8usB%2bWwo2L6SNC3c8%3d 

 ١٨/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
  
  ةلم نفرض اإلقامة الجبرية على أي من عناصر فتح في غز: الغصين .٦

حكومة المقالة، إيهاب الغصين، في تصريحات خاصة لـ الأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ب: غزة
، أن الحكومة في غزة مستعدة للمساهمة في تهيئة المناخ المساعد على الحوار وإنهاء "قدس برس"

 .في غزة" تحف"االنقسام، ونفى أن تكون لديهم أي حاالت من فرض لإلقامة الجبرية على أي من قادة 
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نحن في غزة لم نفرض اإلقامة الجبرية على أي أحد من قيادات فتح، فالكل يتحرك بحرية كاملة، "وقال 
ونحن نتمنى تهيئة األجواء في الضفة ووقف حمالت االعتقال التي كانت مستمرة حتى يوم أول أمس 

وفد فتح الذي التقى قادة سمعنا بعض األصوات في الضفة تتحدث عن أن "وتابع المتحدث )". األحد(
حماس في القاهرة ال يمثل حركة فتح، لذلك نحن نتمنى أن نتحاور مع فتح موحدة، وأن تتجاوب رام اهللا 

  ".مع دعوات تهيئة المناخ إلنجاح الحوار الوطني المرتقب في القاهرة
 الجبرية على أي حكومة في غزة ال تعتقل أحداً من عناصر فتح وال تفرض اإلقامةالوذكر الغصين أن 

نحن جاهزون للحوار منذ مدة طويلة، وقد أكدنا ونعيد تأكيد أنه ال يوجد لدينا أي سجين "أحد منهم، وقال 
 أبو وإبراهيمسياسي، وقيادات فتح مثل زكريا اآلغا الذي يتحرك بين الضفة والقطاع من دون أي حاجز 

دون أي إشكال وغيرهما يتحركون من دون أي النجا الذي يتحدث للقنوات الفضائية من غزة مباشرة من 
  .، على حد تعبيره"مضايقات تذكر

  ١٧/٢/٢٠٠٩ قدس برس،
  
   تقر مسودة خطة اإلنعاش المبكر لقطاع غزة من أربعة مبادئفياضحكومة  .٧

وزراء الفلسطيني المسودة األولى من خطة اإلنعاش المبكر الأقر مجلس :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 عقب اجتماعه في رام اهللا، أن أمسوأوضح المجلس في بيان صحفي صدر  . في غزةوإعادة اإلعمار

المسوَدة هي برنامج إنعاش يمتد لعامين وينفَّذ بالشراكة مع المجتمع الدولي، وسوف يتم تقديم هذه الخطة 
 /آذار ٢أمام مؤتمر دعم االقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي سيعقد في مصر يوم 

وتابع أن السلطة دعت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، إلبداء تعليقاتها على . مارس المقبل
وصرح رئيس الوزراء سالم فياض، بأن الخطة تمثل استجابة عملية لضرورة  .هذه الخطة قبل نشرها

المواطنين متّحدون في مسعاهم اإلغاثة الفورية لقطاع غزة ومتطلبات إعادة إعماره، مشيراً إلى أن جميع 
لرؤية اإلجراءات العاجلة تُنفَّذ لمصلحة أبناء شعبنا الذين شُردوا من منازلهم، أو فقدوا مصادر دخلهم أو 

وأكد أن الخطة تستند إلى أكثر . حرموا الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة
أبناء شعبنا في قطاع غزة إلعادة بناء حياتهم واستعادة مصادر  إليهالتقديرات شموليةً للدعم الذي يحتاج 

وقال البيان ستتم إضافة التفاصيل الضرورية للخطة الوطنية الفلسطينية إلعادة إعمار قطاع غزة  .دخلهم
بعد إجراء المزيد من المشاورات مع الشركاء الدوليين في إطار التحضير لمؤتمر القاهرة، وتستند هذه 

  : نية إلى المبادئ التاليةالخطة الوط
ينبغي أال يقتصر هذا البرنامج على إعادة بناء غزة على نحو ما كانت قبل العدوان، بل يجب أن : أوالً

نغتنم هذه الفرصة من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبنا في قطاع غزة، والتعامل مع الفقر المزمن والركود 
  . ، إضافة إلى إصالح األضرار التي لحقت بالقطاعاالقتصادي والعزلة التي يعانيها أفراد شعبنا

يجب أن تدرج جهود اإلغاثة اإلنسانية وجهود إعادة اإلعمار ضمن إجراءات التخطيط وإعداد : ثانياً
  . الموازنة التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك كجزء من أجندة بناء الدولة الفلسطينية

  . مج بالشراكة مع المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصيجب تنفيذ هذا البرنا: ثالثاً
سوف تتعزز فرص نجاح هذا البرنامج إلى حد كبير من خالل بيئة يسودها التوافق، كما يعتمد : رابعاً

  . إنفاذه بصورة أساسية على رفع الحصار وفتح جميع المعابر للسماح بدخول األشخاص والبضائع بحرية
 مجلس الوزراء التأكيد على أن السلطة تضطلع بالمسؤولية عن خدمة أبناء شعبها في قطاع غزة، وأعاد

وأنه خالل مرحلتي الحصار واألزمة التي عصفت بالقطاع، لم تنفك السلطة أن تقدم الدعم لسكانه، حيث 
   ملياري ٢,٢ نحو ٢٠٠٧بلغت قيمة المبالغ المالية التي حولتها إليه من خزينة السلطة منذ شهر حزيران 
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دوالر، رواتب، ومساندة للحاالت االجتماعية الصعبة، وتسديد لمستحقات الكهرباء والماء والخدمات 
 .األساسية

  ١٨/٢/٢٠٠٩المستقبل 
  
  مليون يورو على المتضررين في الحرب على غزة٥٥الحكومة المقالة توزع  .٨

 إن حكومته "الشرق األوسط"كومة المقالة لـ قال أحمد الكرد وزير الشؤون االجتماعية في الح: غزة
 ٢٥ أن وأضاف.  مليون دوالر يورو كمساعدات عاجلة لمتضرري الحرب األخيرة٥٥قامت بتوزيع 

 مليون يورو للعائالت التي ١٢,٥مليون يورو خصصت للعائالت التي دمرت منازلها بالكامل، و
 ماليين ٨مليون يورو للشهداء والجرحى، و ٤,٥تضررت منازلها بشكل جزئي لكنها ال تصلح للسكن، و

 عامل استفادوا من مساعدات عاجلة ألف ٨٠ أن إلىوزعت على العمال العاطلين عن العمل، مشيرا 
.  التي تضررت بسبب الحرباإلنتاجية ماليين خُصصت للقطاعات ٥قدمتها الحكومة، باإلضافة إلى 

 .زيع المساعدات المؤقتة على المتضررينوأضاف الكرد أن الحكومة توشك على االنتهاء من تو
إن التحدي األكبر الذي يواجه الفلسطينيين حالياً ليس توفير األموال، بل القيام بعملية : واستدرك قائالً

ما الفائدة من توفير األموال، ما لم يتح "وأضاف . إعادة اإلعمار التي تتطلب إعادة فتح المعابر الحدودية
 ."للقطاعلمواد البناء بالدخول 

 ١٨/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  تحقق في عمليات إدخال بضائع للقطاع الخاص تحت اسمها" األونروا: " المقالةوزارة االقتصاد .٩

أوضح ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني أن وكالة غوث وتشغيل  :وكاالت ال- غزة
مات وجهتها الوزارة تفيد بتورط بعض موظفي الالجئين العاملة في قطاع غزة فتحت تحقيقاً، في اتها

وقال  .في عمليات إدخال شاحنات إلى قطاع غزة باسم الوكالة الدولية وبيعها للقطاع الخاص" األونروا"
.. هناك شاحنات للقطاع الخاص ال تمر عبرنا وذلك مخالف للقانون: "السراج في تصريح صحافي، أمس

وا عالقة بذلك، عمل األونروا ينحصر في إدخال المنح ألن األمر من اختصاصنا، وليس لألونر
لقد أمسكنا بثالث شاحنات محملة باألرز والسكر تم إدخالها لصالح تجار، عن : "وأضاف".والمساعدات

طريقهم األونروا وتم بيعها للقطاع الخاص دون علم لجنة التنسيق بهذه البضائع، علماً انه ليس من حق 
وكالة الودعا  ".يق الخاص بها للقطاع الخاص، وبعد ذلك توجيه تهم مختلفة لناوكالة الغوث تحويل التنس

إلى فتح تحقيق مع موظفيها بشأن إدخال شاحنات مساعدات لحساب القطاع الخاص الفلسطيني دون 
واعتبر المسئول الحكومي هذا  .الرجوع والتنسيق مع لجنة تنسيق دخول البضائع عبر معابر القطاع

وربما يكشف عن عمليات بيع لدور .. يثير الكثير من الشبهات حول دخول الشاحنات"التصرف بأنه 
  ".الشاحنات على المعابر لصالح القطاع الخاص

  ١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   غزة غازي حمد مديراً عاماً للمعابر في قطاععدوانالحكومة المقالة عينت أثناء ال: "الحياة" .١٠

 عينت أثناء الحرب على األخيرة من مصادر في الحكومة المقالة أن "اةالحي" علمت : فتحي صباح-غزة 
. قطاع غزة الناطق السابق باسمها القيادي في حركة حماس غازي حمد مديراً عاماً للمعابر في القطاع

وقالت المصادر إن تعيين حمد ليس له عالقة بلمف الحوار الوطني ولم يجر بالتنسيق مع حركة فتح أو 
  .فلسطينية في رام اهللالسلطة ال

  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  عمليةكرار التتؤكد  "جيروزاليم بوست" والـ... السلطة تنفي رشق موكب فياض بحذاء .١١
الناطق باسم األجهزة  أن  منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ١٨/٢/٢٠٠٩الخليج، نشرت 

 اإلسرائيلية، حول تعرض اإلعالمعض وسائل األمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، نفى ما تناقلته ب
 الرشق بحذاء من جانب صبي من سكان مخيم إلىسالم فياض .موكب رئيس حكومة تسيير األعمال د

هذا الكالم عار عن الصحة وهدفه تشويه "، "الخليج "ـوقال الضميري ل .الدهيشة في محافظة بيت لحم
 هذه الشائعات بدأت قبل نحو أربعة أن، مؤكداً "والعربيالسلطة الفلسطينية أمام الرأي العالمي الدولي 

  .أيام، وأن الحديث عن وقوع مثل هذه الحادثة أو اعتقال فتى جراء ذلك أمر غير صحيح بالمطلق
التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة منذ أربعة أعوام ليس غريباً " جيروسالم بوست"وأكد أن صحيفة 

 ترويج هذه إلىعمدت " حماس في المقابل أنذه األخبار الكاذبة، موضحاً  فبركة مثل هإلىعنها السعي 
  ".األكاذيب لإلساءة للسلطة

 أنانهم سمعوا بمثل هذه الشائعات من دون " الخليج"ـ وأكد إعالميون فلسطينيون في محافظة بيت لحم ل
  .يؤكدوا وقوع الحادث

 يعيش في بيت لحم أكد اً فلسطينياًصحفين أ.) ا.ب.د( نقالً عن وكالة ١٨/٢/٢٠٠٩الدستور، وأشارت 
 هو وزمالؤه من قيادات السلطة الفلسطينية من نشر خبر أنه تلقى تحذيراً" جيروزاليم بوست"لصحيفة 

 أن ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خوفا على سالمته،وضح الصحفيأو .رشق موكب فياض بالحذاء
  . تعرض للهجوم مرتين قبل ذلكأنموكب فياض سبق 

  
   بين رئيس الحكومة الماليزية وممثل حماس لقاءتجهضأأطراف فلسطينية ": قدس برس" .١٢

 كشف مصدر فلسطيني مقيم في العاصمة الماليزية النقاب عن أن السفير الفلسطيني في :كواللمبور
 ماليزيا احتج لدى السلطات الماليزية الرسمية على نشاط طالبي عقد األسبوع الماضي تضامنا مع غزة

واستضاف قياديا من حركة حماس، وأشارت إلى أن الجهات األمنية استجوبت القائمين على النشاط 
وطلب االحتفاظ باسمه أن " قدس برس"وأوضح المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ .ومراجعتهم في األمر

لماضي لقاء كان متوقعا بين القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري الذي زار ماليزيا األسبوع ا
من الفعاليات الشعبية والسياسية واإلعالمية المتصلة بالتضامن الماليزي مع غزة،  للمشاركة في عدد

  .وبين رئيس الوزراء عبد اهللا وادي ألغي ألسباب غير معلومة
حماس إلى ماليزيا سامي أبو زهري التقى عددا من السياسيين الماليزيين   وذكر المصدر أن موفد حركة

 أنور ابراهيم، وشارك في عدد من الحوارات التي أقامتها بعض القنوات .يم المعارضة دمن بينهم زع
الفضائية ووسائل اإلعالم الماليزية متابعة للشأن الفلسطيني ولتبعات الحرب اإلسرائيلية على غزة، 
ال وشارك في عدد من التجمعات الشعبية الكبرى التي خصصت لدعم الشعب الفلسطيني في غزة واالحتف

    .بانتصار المقاومة في غزة
  ١٧/٢/٢٠٠٩ قدس برس،

  
  ال يمكننا إعطاء تعهداً يحمي حدود االحتالل.. ال حاجة لألنفاق إذا فُتحت المعابر: الزهار .١٣

محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن حاجة الشعب الفلسطيني إلى مصر كحاجـة              . دقال  : القاهرة
دا أنه بحكم العالقة الجغرافية والتاريخية فإن الشعب كـان واحـدا، وان             اإلنسان إلى الماء والهواء، مؤك    

 في مقابلة خاصة مع القناة األولى بالتلفزيون المـصري؛ أن           -وأوضح الزهار . الحدود لم تغلق من قبل    
الفلسطينيين يرغبون من الدول العربية وخصوصا مصر، مد يد العون إليهم ضد االحـتالل الـصهيوني                

  .الغاشم
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أشار إلى أن مصر لم تكن شريكًا في اتفاق المعابر، والخطأ فيما يتعلَّق باتفاق المعابر تتحمله الـسلطة                  و
إن الكيان الصهيوني يدرك أن الحركة ال يمكنها أن تعطي تعهـدا أو             : "وقال الزهار . الفلسطينية السابقة 

ديالً عن المعابر، وضروريةٌ لتوفير الـدواء       ، مشيرا إلى أن األنفاق كانت ب      "التزاما يحمي حدود االحتالل   
  ". فتح المعابر سيقلِّل من أهمية األنفاق بالنسبة للقطاع: "والغذاء والوقود لقطاع غزة، قائالً

  ١٧/٢/٢٠٠٩كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  ستبدأ في حال اقرارها قبل منتصف ليل السبتمصادر في حماس تقول أن التهدئة ": الحياة" .١٤

وفصائل فلسطينية أخرى " حماس"رجحت مصادر في :  جيهان الحسيني، فتحي صباح-ة، غزة القاهر
أن يصادق المجلس الوزاري المصغر االسرائيلي على اتفاق التهدئة الذي " الحياة"في أحاديث منفصلة لـ

سرائيل يتضمن نقطتين أساسيتين هما أوالً وقف العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية والمسلحة من ا
 شهراً، وثانياً فتح المعابر الحدودية بين الدولة العبرية وقطاع غزة تماماً ١٨والفصائل الفلسطينية لفترة 

كما قالت هذه المصادر إن التهدئة ستبدأ في حال . من دون نسب مئوية كانت تصر عليها تل أبيب
 قبل ساعات قليلة من التئام الحوار اقرارها عند الساعة الحادية عشرة قبل منتصف ليل السبت المقبل، أي

  .الداخلي الفلسطيني في العاصمة المصرية
  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  بوساطة مصرية مستمرة ومتمسكون بشروطنامباحثات التهدئة : رضوان .١٥

أمس، إن مباحثات وفد الحركة بشأن التهدئة ال        " حماس"قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة        :دمشق
وأكد رضـوان فـي      .   القاهرة بوساطة مصرية، على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق          زالت مستمرة في  

فلسطين على أن وفد الحركة المفاوض توصل إلى تفاهمات نهائية مع االحتالل اإلسـرائيلي              "حديث مع   
ولكن االحتالل يتلكأ ويضع العراقيل باستحداث شروط ال يمكن أن نقبل بها،            "برعاية مصرية، مستدركاً    

وطالب رضوان الوسيط المـصري إذا مـا         ".التالي تفاهمات التهدئة هي وديعة لدى الجانب المصري       وب
  ".أن يعلن عن موقفه النهائي من هذه األزمة وأن يعلن عن المتسبب في الفشل"فشلت جهود التهدئة 

الحصار ووقف  نصت على فتح كامل للمعابر وفك       "وأشار إلى أن أهم بنود التهدئة التي تم التوافق عليها           
للعدوان وإعادة اإلعمار بمجرد سريان التهدئة، ملفتاً إلى أن هذه التفاهمات ال عالقة لها بالجندي األسير                

  ". شهرا١٨ًجلعاد شاليط، وأن مدتها ستكون 
إن العدو يحاول أن يجعـل المـدة        "وبين رضوان أسباب الخالف الذي طرأ في اللحظات األخيرة، قائالً           

  ".إن هذا أمر مرفوض: "، وقال"لف الجندي األسير لدى المقاومة جلعاد شاليط بالتهدئةمفتوحة ويربط م
أن يكون هناك أي جديد طرأ على ملف الجندي األسير لدى فصائل المقاومـة              " حماس"ونفى القيادي في    
  .في قطاع غزة

ء إسرائيلية تحدثت   وأكد رضوان رفض حركته المطلق لمبدأ إبعاد القادة من األسرى، في إشارة إلى أنبا             
إن موقف الحركة   :" وأضاف. إبعاد بعض األسرى الذين سيشملهم اتفاق التبادل المزمع       ) إسرائيل(عن نية   

من إبعاد القادة المنوي اإلفراج عنهم في صفقة شاليط أمر مرفوض ولن نقبل إبعـاد أي مـواطن عـن                    
  ."  أرضه والبد أن يستجيب العدو لمطالب الفصائل اآلسرة شاليط

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والتي تجري بشأنها لقاءات في القاهرة بين وفدين من               
اللقاءات بين الحركتين عكست جدية واهتمام بالتوصل إلنهـاء االنقـسام           :" قال رضوان " فتح"و" حماس"

عتقال الـسياسي ووقـف     نحن في حماس جادون في إنهاء االنقسام شريطة إنهاء اال         "الفلسطيني، مضيفا   
  ".المالحقة األمنية والحمالت اإلعالمية التحريضية
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وأضاف رضوان أن هذه البنود طرحت خالل اللقاءات وتم االتفاق على تشكيل لجنة في الضفة الغربيـة                 
ومستقلين، مشددا على أن هذه اللجان ستعمل على النظر في          " حماس"و" فتح"ولجنة في غزة مشكلتين من      

معتقلين السياسيين وإنهاء هذا الملف والعمل على تهيئة المناخات المناسـبة للحـوارات فـي               موضوع ال 
  ".القاهرة إلتمام المصالحة

اتفق الطرفان على وقف الحمـالت اإلعالميـة        :"وحول النتائج التي تمخضت عنها اللقاءات قال رضوان       
التفاق على تشكيل لجان فـي الـضفة   التحريضية واالتفاق على آليات وصيغ إلنهاء االعتقال السياسي وا   

  ".وغزة واالتفاق على تواصل اللقاءات القيادية في الضفة وغزة والخارج
نحن ال نهون من صعوبة الحوارات، وهناك       :" وعن التعقيدات التي تواجه جلسات الحوار أشار رضوان       

 هذه المصالحة يمكـن أن      أمور معقدة وقضايا تحتاج إلي جهد كبير وإذا توافرت النوايا الصادقة لتحقيق           
  ".نتجاوز هذه العقبات

  ١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  
  
   ويوصي بعقد المؤتمر السادس لفتحالحوار مع حماس يقر" المجلس الثوري" .١٦

واصل المجلس الثوري ، رام اهللا مراسلها من وليد عوضعن  ١٨/٢/٢٠٠٩القدس العربي، ذكرت 
 التي بدأها الليلة قبل الماضية مستمعا ٣٦ في اطار دورته الـ لحركة فتح الثالثاء انعقاد جلسته الثانية

لقيادة الحركة عن آخر التطورات على صعيد الحوار مع حركة حماس النهاء االنقسام الفلسطيني 
  .الداخلي

بأن الجلسة الثانية التي عقدت امس الثالثـاء بحثـت          ' القدس العربي 'واوضحت مصادر في الثوري لـ      
، وسط اتهامات   ١٩٨٩تحضيرية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة الذي لم يعقد منذ عام            تقرير اللجنة ال  

من قبل اعضاء الثوري للجنة المركزية للحركة بأن في صفوفهم من يعمل على تعطيل عقـد المـؤتمر                  
  .حفاظا على مصالحهم الشخصية واالحتفاظ بمواقعهم

 لحركة فتح بأن هناك توجها لعقد المؤتمر العـام          ومن جهته اكد محمد الحوراني عضو المجلس الثوري       
السادس قي اقرب وقت ممكن النتخاب اطر قيادية جديدة للحركة، مشيرا الى ان الثوري شجع اسـتمرار              

  .الحوار الوطني مع حماس النهاء االنقسام الداخلي
في مقر الرئاسة   ومن جهة اخرى اعتصم العشرات من كوادر حركة فتح امام المجلس الثوري الذي انعقد               

  .الفلسطينية مطالبين بضرورة عقد المؤتمر العام للحركة للنهوض بها
بأن لجان االقليم في الضفة الغربية لحركة فتح هي التي دعت اعضاءها للتوجـه              ' القدس العربي 'وعلمت  

ت عنـوان    التي جاءت تح   ٣٦الثالثاء الى رام اهللا لالعتصام امام المجلس الثوري المنعقد في دورته الـ             
  .'الصمود والتحدي'

ومن جهته اكد امين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن الذي حدث ليس اعتصاما بـل لقـاء                   
جمع امناء سر االقاليم في الضفة الغربية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس واعضاء من اللجنة المركزية               

  .اد المؤتمر وعضويتهواعضاء من الثوري لالستماع الى مطالبهم حول آلية انعق
كان هناك لقاء ما بين عدد من امناء سر االقاليم واألخ الرئيس واعضاء من المركزيـة                'واضاف مقبول   

والثوري، هؤالء االخوة طرحوا وجهة نظرهم ورؤيتهم حول معايير عضو المؤتمر ومكـان انعقـاده،               
  .'واخذت وجهة نظرهم بعين االعتبار

ح الليلة قبل الماضية سلسلة من االجتماعات في مقر الرئاسة فـي رام اهللا              وبدأ المجلس الثوري لحركة فت    
  .لمناقشة المصالحة مع حركة حماس وعقد المؤتمر السادس للحركة

ستتم مناقشة عقـد المـؤتمر      'وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد للصحافيين قبل بدء االجتماع            
في ' لسطيني المزمع عقده في القاهرة النهاء االنقسام الفلسطيني       السادس لحركة فتح، والحوار الوطني الف     
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واوضح االحمد انه ستتم ايضا مناقشة مرحلـة مـا بعـد الهجـوم              . الثاني والعشرين من الشهر الحالي    
  .االسرائيلي االخير على قطاع غزة

عقد اجتماعاته   عضوا وي  ١٢٠ويعتبر المجلس الثوري من اهم الهيئات القيادية في حركة فتح ويضم نحو             
  .ثالث مرات سنويا

بأنـه مهـم   'ووصف االحمد االجتماع الذي يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة فتح      
جدا وحافل بالقضايا االساسية التي ستناقش وخاصة انه سيستمع الى التقرير النهائي للجنـة التحـضيرية                

  .'مؤتمر المقبللمؤتمر فتح السادس ليقرر المجتمعون مكان وزمان ال
' سيدعو الى التعجيل بالحوار في ضوء الدعوة المـصرية لجميـع الفـصائل            'وقال االحمد ان االجتماع     
الوضع السياسي في ضوء فوز اليمين االسرائيلي وتسلم ادارة باراك اوبامـا            'موضحا انه سيناقش ايضا     

  .'الحكم في الواليات المتحدة ومستقبل عملية السالم
لن ينتظر عقد المؤتمر السادس بل سيعمل على ترتيب الهيئات القياديـة            'ن هذا االجتماع    واوضح اخيرا ا  

  .'للحركة
وحاول اعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح منع روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي االسبق عضو               
المجلس الثوري لحركة فتح من حضور اجتماعات المجلس بذريعة تجميد عضويته في الحركـة علـى                

  .في سيارته من االردن الى االراضي الفلسطينية' الهواتف الخلوية المهربة'خلفية 
صحة منع فتوح من حضور اجتماعات الثوري، ومشيرا        ' القدس العربي 'ومن جهته نفى امين مقبول لـ       

الى انه لم يحضر ليس بسبب ان هناك مطالبة من اعضاء في المجلس بعدم حضوره بل انه لم يحـضر                    
خصية مثل العديد من اعضاء الثوري الذين لم يحضروا، منوها الى عدم حضور عثمان ابـو                السباب ش 

  .غربية السباب مرضية وكذلك عدم حضور فاروق القدومي
واشار مقبول الى ان هذه الدورة شهدت حضور غالبية اعضاء الثوري، وان النصاب القانوني اكتمل من                

  . عضوا٨٠أول جلسة بحضور اكثر من 
ان عدم حضور فتوح الجلـسات، جنـب الثـوري          ' القدس العربي 'مصادر داخل الثوري لـ     واوضحت  

  .من قبل اعضاء في الثوري' سيطرد من االجتماعات'مشكلة كانت قد تحدث لو حضر فتوح النه كان 
 ايام في ظل الحديث عن تحركات فـي   ٣وجاء انعقاد الثوري الليلة قبل الماضية في دورته المقررة لمدة           

 الحركة ضد رئيس حكومة تسيير االعمال الفلسطينية الدكتور سالم فياض، وياسر عبـد ربـه،                صفوف
  .أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك إلبعاد الرجلين عن قيادة الحركة رغم عدم انتمائهما لها

ـ                ة تـسيير   وذكرت مصادر في الحركة بأن مسؤولين كبار فيها يقودون حملة داخلية ضد رئـيس حكوم
االعمال الفلسطينية الدكتور سالم فياض، وياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر،                

  .'باستخدام المال والنفوذ'بهدف إبعادهما عن الحركة وعدم السماح لهما للوصول لسدة القرار فيها 
المجلـس   [القـرار ": قـال   الحوراني ، أن حسام عز الدين   عن   ١٨/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين وأضافت  
 الذي تمت الموافقة عليه باإلجماع هو ان يعقد المؤتمر في موعد حتى الخامس عشر من نيسان                 ]الثوري

كحد اقصى، وهو قرار له اهمية استثنائية ومناسبة العادة بعث العمل التنظيمي، وتمت الموافقـة عليـه                 
  ".باالجماع ولم يعارضه احد

، اكد الحوراني أن    "حداً اقصى النهاء التحضيرات   "لخامس عشر من نيسان     وفيما فسر البعض ان تحديد ا     
  ".الخامس عشر من نيسان هو حد اقصى لعقد المؤتمر"
  
  فتح أعدت فرق عمل لجان الحوار الست ": أبو النجا" .١٧

، أن حركته جاهزة لطرح رؤية متكاملـة        "فتح"أكد إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الثوري لحركة          :غزة
" وذكرت مصادر مطلعة     . اللجان الست التي سيعلن عن بدء عملها في اجتماع الفصائل في القاهرة            لعمل
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إن اللجان الست من المقرر أن تنهي مهامها خالل ثالثة أيام من بدء العمل، وستعرض ما توصلت إليـه                   
جاهزون "  أمس   وقال أبو النجا في بيان،     ".على المسئولين المصريين والفلسطينيين ضمن جلسات الحوار      

ولدى فتح فـرق  .. لتشكيل اللجان، وقد أعددنا عدتنا وحضرنا فرق العمل الخاصة للمشاركة في كل لجنة         
الوفد لـن   " للحوار أن   " فتح"وأوضح عضو وفد     ".عمل تضع الدراسات واالستشارات الخاصة بكل لجنة      

يتم االسـتناد إلـى مـشورتهم       يعمل وحده وهناك فريق يعد من الخبراء والمختصين والسياسيين الذين           
قناعـة  " ذاهبة إلى الحوار عن " فتح"وأشار أبو النجا إلى أن    ".واالطالع على رؤيتهم لعمل اللجان الست     

تعززت أكثـر بعـد الحـرب    " ، مؤكداً أن هذه القناعة     "وإيمان عميق بضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني     
ا أن اجتماعاً لألمناء العامين للفصائل أو من ينوب عـنهم           وأفاد أبو النج   ".اإلسرائيلية األخيرة على غزة   

سيعقد بمشاركة مسئولين مصريين وممثلين عن الجامعة العربية، لبحث عملية تشكيل اللجـان الخمـس               
  .المتفق عليها، وتحديد طبيعة مهامها

  ١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  الضفة ب ها من معتقليفي اإلفراج عن أيوتن حماس تشكك في نوايا فتح لحل الخالفات .١٨

قالت حركة حماس في     مراسلها من غزة،     غزة اشرف الهور   عن ١٨/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   ذكرت  
امام آهات المعذبين الخارجة من سجون االجهزة االمنية وازدياد         'نسخة منه   ' القدس العربي 'بيان لها تلقت    

واتهمـت حمـاس االجهـزة       .'وار جدي اسماء المختطفين كل ساعة، فاننا نشكك باستعداد حركة فتح لح         
كل ذلك يعتبر مؤشرا غير ايجابي وعقبـة        'االمنية بمواصلة حمالت االعتقاالت ضد ناشطيها، وقالت ان         

  .'كبيرة واختبارا حقيقيا النجاح المساعي المبذولة في القاهرة هذه االيام
دة الـسياسية  رأفت ناصـيف عـضو القيـا       من طولكرم، ان     ١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   وأضافت  

إن األجهزة األمنية لم تفرج عـن        :"نسخة عنه   " فلسطين"قال ناصيف في تصريح صحفي تلقت        حماس،ل
، مـضيفاً   "أي سجين سياسي من سجونها، بل العكس فقد حدثت اعتقاالت جديدة خالل اليومين الماضيين             

ومـضى   ". فة مـؤخرا  في الض " حماس"إن األجهزة األمنية اعتقلت أكثر من عشرة من أنصار حركة           :"
إن األجهزة األمنية استدعت عدداً من أنصار الحركة، واستحدثت أساليب تعذيب جديـدة             :"ناصيف يقول   

  ". في الفترة الحالية في عدد من المراكز األمنية
أن اللقاء الـذي حـدث فـي        " حماس"وحول اللقاءات التي جرت في الضفة الغربية، أوضح القيادي في           

، لم يكن له أي صبغة تنظيمية، وإنما        "فتح"وآخرين من   " حماس"ن عدد من نواب حركة      الضفة المحتلة بي  
إنها عامة كانت تتقلد مناصب رفيعة بهدف دعم جهود الحـوار الـوطني             :"جاء بمشاركة شخصيات قال     

  ". الفلسطيني
 قالت   في الضفة الغربية،   بيان لها   أصدرت حماس   ، أن رام اهللا  من   ١٨/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما  ونشرت

الحركة علمت من مصادرها الخاصة و المطلعة أن هناك تحركات مريبة من قبل السلطة و قادة                " ان  فيه  
األجهزة األمنية تتعلق بموضوع المعتقلين السياسيين و محاول اإللتفاف على حقهم الطبيعي و المباشـر               

ائية ملفقة ، بهـدف عـدم       في إطالق سراحهم ، من خالل تحويل شكل احتجازهم إلى قضايا مدنية أو جن             
تحقيق المطالب الحركية و الفصائلية و الشعبية الداعية إلطالق سراحهم فورا و انهاء ملفهم الذي يقـف                 

الحركة بعين الشك بسبب عدم وجود اجـراءات        " موضحا ان   " حجر عثرة امام تحقيق المصالحة الجدية     
  ".عملية حقيقية تتعلق باطالق سراح معتقليها

بعدم الذهاب لحوار القاهرة دون إنهاء واضح للملـف         "في الضفة الغربية قيادتها     ) حماس  ( وطالب بيان   
المأساوي الذي يتعلق بالمعتقلين السياسيين من أبناء الحركة داخل سجون األجهزة األمنية تحـت إمـرة                

نشدد على  أن حرصنا الحقيقي و الجدي النجاح الحوار يجعلنا         " موضحا" محمود عباس في الضفة الغربية    
وإن الذهاب لحوارات مصالحة ال يتعلق بلقاءات القادة فقط ،          .. ضرورة توفير األجواء الحقيقية النجاحه      
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بل رأس أمره و أولويته تتمحور حول ضرورة توقف و إنهاء تسلط األجهزة األمنية ضد أبناء الحركـة                  
  .حسب البيان" ومقدراتها و فعالياتها في كافة أنحاء الضفة الغربية 

  
  الحوار مطلب داخلي فلسطيني وكل األطراف معنية به: حسام خضر .١٩

عقد اجتماعات ثنائية بين فتح في تعقيبه على هذه ، يرى القيادي في فتح حسام خضر: الضفة الغربية
 أن الحوار ضرورة لكل األطراف بالرغم من وجود أطراف داخل حركة فتح سعت لعرقلة وحماس،
إال أن فتح معنية بالحوار وتسعى له، "حماس بأعمال تجاه حركة فتح  قامت به حركة ماالحوار، و

وعلى صعيد انعقاد المجلس  ".والشعب الفلسطيني وكل فصائله بعد حرب غزة تختلف عن ما قبل الحرب
الثوري لحركة فتح، طالب خضر المجلس باالستقالة ألنه خلق نوعا من الالمباالة داخل الحركة 

 بضرورة اإلسراع بعقد المؤتمر وطالبالته، وتشكيل لجنة طوارئ تدير الحركة، والطبيعي أن يقدم استق
  .الحركي السادس وعدم االستمرار في تجاهل األصوات المنادية بذلك

  ١٨/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
 

  حماس تدرج أسماء أسرى عرب الداخل في صفقة التبادل  .٢٠
ب الداخل قدمت للجانب اإلسرائيلي قبل نحو أكدت مصادر مقربة من حركة حماس، بان قائمة أسرى عر

أسبوع، وبدوره رفض المفاوض اإلسرائيلي وبشكل قاطع، أن يتم أطالق سراح أسرى عرب الداخل 
ممن يحملون المواطنة اإلسرائيلية، بادعاء أن ذلك شأنا إسرائيليا داخليا، لكن حركة حماس أصرت على 

ئة طويلة األمد، وإلتمام صفقة تبادل األسرى مقابل أطالق موقفها كشرط الستمرار المفاوضات على التهد
فيما أكدت مؤسسات حقوقية تنشط في قضايا أسرى عرب الداخل، بان حركة . سراح الجندي جلعاد شليط

حماس أدرجت ضمن قائمتها أيضا جميع األسرى الفلسطينيين، ممن اعتقلوا قبيل التوقيع على اتفاقيات 
  . مة تشمل أيضا أسرى عرب الداخل، أي أن القائ١٩٩٦أوسلو 

وأكدت مصادر سياسية عربية، بان اتفاقية التهدئة وصفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل، قد 
أنجزت وتم التوصل إلى تفاهمات شبه نهائية قبل أيام من انتخابات الكنيست وكان باإلمكان إبرامها 

س بكل ما يتعلق شمل أسرى عرب الداخل، وإطالق واتمامها، اال أن الموقف المتعنت من قبل حركة حما
سراح األسير مروان ألبرغوثي واألسير احمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية، وزيادة سقف المطالب 

 .من قبل حماس حال دون ذلك
 ١٨/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
  ها فتح وحماس تعكفان على دراسة الورقة المصرية وهناك لقاءات سيتم التحضير ل": سما" .٢١

قالت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم الثالثـاء ان حركتـى فـتح             : حكمت يوسف ،   القاهرة -غزة  
وحماس يعكفان اآلن على دراسة الورقة المصرية للحوار الوطنى الفلسطينى المنتظر عقده فى القـاهرة               

ير لها للتوصـل    ان هناك لقاءات سيتم التحض    " سما"وافادت المصادر لوكالة     . من الشهر الجارى   ٢٢فى  
إلى رؤية ثنائية محددة قبل بدء الحوار، خاصة فى القضايا الخالفية والعالقة بين الحركتين مثـل قـضية                  

  .المعتقلين
  ١٨/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
 إطالق المعتقلين السياسيين قرار وطني ومساعد للوحدة الفلسطينية: قدورة فارس .٢٢

قدس "، قدورة فارس، في تصريحات خاصة لـ "فتح" حركة  عضو اللجنة الحركية العليا فيقال: رام اهللا
"  القيادي وقال " ".فتح"بالنسبة لمسألة الحوار الوطني وإنهاء اإلنقسام؛ ال خالف حوله في حركة "، "برس
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 إذا استمر ملف االعتقال السياسي بين الضفة ]الحوار الوطني [من غير الممكن نجاح هذا الهدف
 حل هذا الملف، وحله يستند إلى قرار سياسي وطني وليس صحيحا أنه مرتهن والقطاع، ولذلك ال بد من

هؤالء الذين اعتقلوا في الضفة تم اعتقالهم " وتابع فارس أن". دايتون أو غيره) األمريكي كيث(للجنرال 
في ظرف مرضي وفي جو أزمة، وطالما أنه اتضح أن هنالك إرادة لدى الطرفين، فال بد من إزالة كل 

قبات التي تحول دون إنجاح الحوار، ومن هنا أعتقد أن أمر إطالق سراح المعتقلين يمكن حله بقرار الع
  .، على حد تقديره"من الرئيس محمود عباس

 ١٧/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  كبار فتح يقودون حملة ضد فياض وعبد ربه لمنعهما من التحكم بالحركة ": قدس برس" .٢٣

ف سالم فياض، رئيس الحكومة التابعة لجناح السلطة الفلسطينية حملة تستهد" فتح"بدأت حركة : غزة
بالضفة الغربية، وياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك إلبعاد الرجلين عن 

، إن مسؤولين كباراً في حركة "قدس برس"وقالت مصادر مطلعة لـ .قيادة الحركة رغم عدم انتمائهما لها
، وعدم السماح لهما "فتح"دون حملة داخلية ضد عبد ربه وفياض، بهدف إبعادهما عن حركة يقو" فتح"

وأضافت المصادر أن هناك بياناً داخلياً وزعته حركة  ".باستخدام المال والنفوذ"للوصول لسدة القرار فيها 
 ربه وفياض بما سموه على قادتها الكبار، من أجل التوقيع عليه، وذلك للمطالبة بعدم السماح لعبد" فتح"
رفضوا التوقيع " فتح"، مشيرة إلى أن بعض قادة "التسلل إلى قيادة الحركة والتحكم في قرارها ومصيرها"

  .على البيان خشية قطع مخصصاتهم المالية
 ١٧/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  سنتخذ قرارات اليوم أرجو أن تتيح حالً لقضية لشاليت: أولمرت .٢٤

رب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت عن أمله في أن تجد قضية أع:  أسعد تلحمي-الناصرة 
الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت حالً لها في القريب العاجل ويطلق سراحه، حتى إن لم 

وأضاف أن الحكومة األمنية المصغرة ستتخذ اليوم قرارات . يحصل األمر أثناء والية الحكومة الحالية
كل هذه القرارات أساساً يتيح حالً لقضية شاليت خالل وقت قصير، حتى إن لم يحصل وأرجو أن تش"

وتابع أن إسرائيل تتمسك ). المتوقع أن تنتهي أواخر الشهر المقبل" (األمر خالل والية الحكومة الحالية
الق بموقفها بأن تتصدر قضية شاليت أولوياتها، إضافة إلى التوصل إلى حل لوقف تهريب السالح وإط

  .وأثنى أولمرت على دور مصر وجهودها في محاربة تهريب السالح. القذائف الصاروخية من القطاع
وتوقعت مصادر صحافية أن يطلب أولمرت من الحكومة األمنية المصغرة اليوم أن تتبنى رسمياً توجهه 

اإلفراج أوالً عن ب" حماس"القائل باشتراط قبول إسرائيل باتفاق التهدئة الذي بلورته مصر معها ومع 
يريد أولمرت من خالل قرار حكومي ملزم أن يضع حداً  . شاليت في إطار صفقة تبادل أسرى

وفي غضون  .لمحاوالت وزير دفاعه ايهود باراك التوصل إلى تهدئة أوالً ثم بحث قضية الجندي األسير
ناؤها في عمليات تفجير لتأييد التي قُتل أب" العائالت الثكلى"ذلك، نجحت عائلة شاليت في تجنيد عدد من 

وأشار والد الجندي إلى . في مقابل اإلفراج عن شاليت" أياديهم ملطخة بالدماء"إطالق أسرى فلسطينيين 
وقال إن الحكومة تملك اليوم قوة وجرأة أكثر من قبل . إلبرام الصفقة" فرصة حقيقية كبيرة"أن ثمة 

ب األخيرة على غزة وإلى األجواء العامة الداعمة وعزا األمر إلى الحر. للتوصل إلى صفقة تبادل
  .اإلفراج عن ابنه حتى بثمن باهظ، فضالً عن أن الحكومة الحالية تريد قبل انصرافها إغالق هذا الملف

  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  دحالن وصف لي ليبرمان بمفتاح للسالم: بيلين .٢٥
 اليسارية سابقاً يوسي بيلين في كتاب "ميرتس"كشف وزير القضاء اإلسرائيلي زعيم حركة  -الناصرة 

جديد أصدره بيلين هذا األسبوع باللغة الروسية تطرق فيه إلى المفاوضات التي أجراها رئيس الحكومة 
 أن القيادي ،السابق ايهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للتوصل إلى حل للصراع

اإلسرائيلي " معسكر السالم"ل ثماني سنوات على رفض محمد دحالن احتج أمامه قب" فتح"في حركة 
الدينية " شاس"اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان ورئيس حركة " إسرائيل بيتنا"التعاطي مع رئيس حزب 

  ".المفتاح للسالم"الشرقية المتزمتة سابقاً أريه درعي معتبراً إياهما 
) دحالن(فوجئت بجرأة : "اللقاء المذكور، وقالأمس ذلك " هآرتس"واستعاد بيلين في حديثه مع صحيفة 

... ليبرمان رجل سالم) دحالن(لكن المفاجأة األكبر كانت في أن يعتبر ... ليطلب مني العفو عن درعي
أعرف أن هناك من ... ما كنت أنصح أحداً بقبول مشورة دحالن في شأن ليبرمان، ال آنذاك وال اليوم

  ".س سخيفيعتبره براغماتياً لكنه في األسا
  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
   شاليط غزة بالكامل لن تتمكن من تحرير"اسرائيل"يؤكد انه اذا احتلت " جلعاد:" معاريف .٢٦

إذا : " قال رئيس الهيئة األمنية والسياسية في وزارة الحرب اإلسرائيلية عاموس جلعـاد             -القدس المحتلة   
ليط في اليوم نفسه في طـائرة مـصرية تنقلـه           قررنا أن نفرج اليوم عن األسرى فإننا سنتسلم جلعاد شا         

إذا أفرجنا عن األسرى ونقلناهم إلى معبر إيرز، ونادينا على حمـاس بواسـطة              "، وأضاف   "مباشرة إلينا 
، موضحا أنه بدون ذلك لن يفرج       "مكبر الصوت أن تعالوا خذوا أسراكم فإنهم سيفرجون عن شاليط فورا          

رائيل قطاع غزة بالكامل فلن تتمكن من تحرير شـاليط إال مـن             وأكد على أنه إذا احتلت إس      .عن شاليط 
  .خالل صفقة، أو من خالل الصدفة إذا وجده الجيش في أحد اآلبار أو األنفاق

مع "ونوه إلى أن الفلسطينيين مستعدون ألن يموتوا جوعا على أن يسلموا شاليط إلى إسرائيل، وتابع قائال                 
اليط، لن ندخل االسمنت والحديد الصلب، ومواد البنـاء األخـرى،           ذلك نحن خلقنا معادلة جديدة مقابل ش      

  ".باالضافة إلى بعض األمور
نحن اآلن لم نقرر ماذا نريـد، وأيـن         : "ووفقا لمعاريف التي نشرت الخبر اليوم األربعاء، فقد قال جلعاد         

 أرسلنا قائمـة    المسئول عن الملف عوفر ديكل، فمنذ وقت طويل لم يذهب إلى مصر، وما فعلناه هو أننا               
 أسير، وقد كان هذا منذ زمن طويل، ولم نتفاوض منذ ذلك الوقت، وكل ما نفعله هو مهاجمة                  ٧٠بأسماء  
  ".مصر

وعبر جلعاد عن استغرابه لما فعله أولمرت من تغيير موقفه بشكل مفاجئ، حين صرح بأنـه ال تهدئـة                   
بمصر او إذاللها، وهل يريد أن يتخلى       ماذا يريد من تصريحاته هذه، هل يريد المس         "دون شاليط، وقال    

المصريون عن الملف، وهل سنجد وسيطا أفضل من المصريين للتفاوض معه، هذا يعتبر تهور وجنون               
  ".أن نخسر مصر

وكشفت معاريف، عن حالة من الغليان والغضب أصابت عاموس جلعاد، وبحسبها فإن هذه ليست المـرة       
و التي يدعون فيها أنه يعمل لوحده وفي خط مستقل، ويبـرم            األولى التي يشككون في عمله وإخالصه أ      

تفاهمات مع المصريين ويجر إليها رئيس الحكومة أولمرت الذي يضطر للقبول بها دون رضاه عنهـا،                
  .وأوضح الموقع أن هذه االتهامات لجلعاد رفعت ضغطه وجعلته يفتح فمه ويرد على كل ما قيل عنه

كل ذلك، أنا ال أفهم ماذا يريدون، هل يريدون أن يوبخوا مصر ويحرجوها،         بعيدا عن   : "وتابع جلعاد قوله  
إذا كان كذلك فهذا يعتبر تهورا ألن مصر تعتبر الحليفة األخيرة لنا في المنطقة، والبديل عنهـا سـيكون                   

  ".أسوأ بكثير، ألن مصر تبدي شجاعة ورغبة حقيقية بلعب دور الوسيط النزيه
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لمناورة، ويصبرون علينا، ويتشاورون معنا، ويبذلون أقصى جهـد ألن          مصر تعطينا مساحة ل   "وأضاف  
لديهم الرغبة للعمل، والرئيس مبارك يتصرف بشجاعة، فمعبر رفح ما زال مغلقا، وحماس مـا زالـت                 

  ".محاصرة، ومع هذا بماذا نفكر، هل مصر تعمل عندنا، أو هل مصر تتبع لصالحيتنا
  ١٨/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

 
  يدعو نتانياهو لمعارضة إطالق أسرى فلسطينيين" القومياالتحاد "حزب  .٢٧

اليميني األكثر تطرفاً في إسرائيل بموقف ضد نية الحكومة اإلفراج " االتحاد القومي"خرج أركان حزب 
" متضرري االرهاب"ومنظمة " العائالت الثكلى"ودعوا ". أياديهم ملطخة بالدماء"عن أسرى فلسطينيين 
المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بنيامين نتانياهو " ليكود"كذلك دعوا زعيم . رضإلى إسماع صوتها المعا

وقال رئيس الحزب . إلى الخروج عن صمته واإلعالن عن معارضته اإلفراج عن أسرى فلسطينيين
يعقوب كاتس إن على إسرائيل أن تشترط فتح المعابر الحدودية باإلفراج أوالً عن شاليت أو أن تقوم 

قد تجلب الدمار " قنبلة موقوتة"فلسطينيين " قتلة"كرية لتحريره من األسر، معتبراً اإلفراج عن بعملية عس
  .على المجتمع اإلسرائيلي

  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
 
  ! أخالقيات الحرب"إسرائيل"ليس األردن من تعلم : ديختر .٢٨

عتزام مجلس النواب هاجم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر عمان، على خلفية ا: يو بي أي
األردني تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيليين كمجرمي حرب بسبب 

 . العدوان على غزة
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة األردنية طالبوا قادة إسرائيل بعدم زيارة 

 . لمانعمان خالل األسابيع المقبلة بسبب دعوى البر
ال نفاق أكبر من أن تنشغل دولة اليوم بجرائم دولية "، أمس، عن ديختر قوله "يديعوت أحرونوت"ونقلت 

وأضاف ".  آالف من سكانها الفلسطينيين١٠، ١٩٧٩ عاما في أيلول األسود العام ٣٩بعدما قتلت قبل 
 ". ليس األردن هو الدولة التي تعلم إسرائيل ما هي أخالقيات الحرب"

 ١٨/٢/٢٠٠٩فير، الس
  
  اإلسرائيلية تمنح توني بلير جائزة بمليون دوالر" دان ديفيد"مؤسسة  .٢٩

االسرائيلية التابعة لجامعة تل أبيب رئيس الوزراء " دان ديفيد"اختارت مؤسسة :  د ب ا-تل أبيب 
  .البريطاني السابق توني بلير لمنحه جائزة المؤسسة

. ار بلير للجائزة الى قدراته القيادية على المسرح العالميوأرجعت في موقعها االلكتروني، أمس، اختي
ويأتي  ".أحد ألمع رجال الدولة في عصرنا"ووصفت بلير بأنه . وتبلغ القيمة المالية للجائزة مليون دوالر

بلير أثبت "وجاء في بيان المؤسسة أن  .تكريم بلير على دوره في النزاعات في أيرلندا الشمالية وكوسوفو
ومن  ".تع بدرجة غير معتادة من الذكاء والبصيرة، اضافة الى الشجاعة االدبية والقدرة على القيادةأنه يتم

  .المنتظر أن يستخدم بلير قيمة الجائزة في انشاء منظمة تهدف لتعزيز التفاهم بين االديان
  ١٨/٢/٢٠٠٩الراي، الكويت، 

  
  سيارة حرس الحدود االسرائيلي الجديدة" قط الصحراء" .٣٠

يودع ما يسمى بحرس الحدود االسرائيلي خالل الفترة القادمة سيارة الجيب العسكرية  -حمبيت ل
التي اشتهر بها خالل العقود الماضية لتحل مكانها سيارة جديدة من انتاج " صوفاه"المعروفة باسم 
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زات ، وهي محصنة ضد العبوات الناسفة واطالق النار والغا"قط الصحراء"اسرائيلي اطلق عليها اسم 
السامة وبإمكانها الصمود خالل حرب نووية او كيماوية ولها مواقع خاصة تمكنها من التحكم بعملية 

  .اطالق النار عن بعد
وقالت المصادر االسرائيلية ان السيارة االولى من هذا النوع تم تسليمها لقوات حرس الحدود في منطقة 

  .ة المحتلةالقدس حيث قامت بدوريتها االولى داخل القدس العربي
 ٦٤٠٠ مترا ومزودة بمحرك فورد تيربو يعمل بالديزل بقوة ٢,٢٥ويبلغ ارتفاع سيارة الجيب الجديدة 

 حصان وتحتوي على منظومة اتوماتيكية الطفاء الحرائق، ولها صندوق ٣٢٥سنتمير مكعب وهي بقوة 
 كلم في الساعة ١٢٠اتوماتيكي مكون من خمس سرعات مختلفة، وتبلغ سرعتها القصوى " غيار"تروس 
  . اطنان، واخيرا يبلغ ثمن السيارة الواحدة نصف مليون شيكل فقط٨وتزن 

  ١٧/٢/٢٠٠٩وكالة معاً،   
 
  معدل قياسي للبطالة...حالة طوارئ اقتصادية : "إسرائيل" .٣١

وكانت البطالة بين أبرز هذه . بدأت إسرائيل تعاني من معالم الركود االقتصادي وآثار األزمة العالمية
لمعالم، حيث سجل شهر كانون الثاني رقما قياسيا في المطرودين من أعمالهم، وبلغ حوالي عشرين ألف ا

 ألفا، ما ٥٤ويشكل هذا العدد استمرارا لعدد المقالين في الشهور الثالثة الماضية، والذي بلغ . موظف
 .  ألفا٢١٥جعل عدد العاطلين عن العمل اليوم يزيد عن 

ن على إن إسرائيل تعيش اليوم مرحلة طوارئ اقتصادية، وأن حرب غزة أسهمت ويشدد خبراء اقتصاديو
ومن المعلوم أن التقديرات األولية أشارت إلى أن تكلفة الحرب هذه لم تقل عن مليارين . في تفاقم األزمة

وترافقت الحرب مع تراجع واردات الخزينة اإلسرائيلية من الضرائب . ونصف مليار من الدوالرات
 .  في المئة في الربع األخير من العام الماضي٢٠ تصل إلى بنسبة

وقد نشرت مصلحة التشغيل في إسرائيل أمس معطيات أضاءت المصابيح الحمراء في أغلب دوائر 
ففي الوقت الذي تنشغل فيه األحزاب اإلسرائيلية بالمفاوضات والمساومات االئتالفية، . القرار في إسرائيل

 عامال جديدا، في حين كان متوسط عدد المقالين ١٩٧١٩اني إلى دائرة البطالة انضم في شهر كانون الث
 . المعتاد عشرة آالف عامل في الشهر

وأضافت المصلحة أن تقديراتها تشير إلى أنه حتى نهاية العام، سيزيد عدد العاطلين عن العمل على ربع 
أعلن أن التوقعات تشير إلى أن عدد بل أن رئيس دائرة األبحاث في المصلحة دافيد تسرفاتي . مليون

وأشار إلى أنه أسس تقديراته على نسب النمو .  ألفا٢٦٠ سيصل إلى ٢٠٠٩طالبي العمل في العام 
  . المتوقعة في االقتصاد وفق بنك إسرائيل والميول القائمة حاليا في المصلحة

 ١٨/٢/٢٠٠٩السفير، 
  
   بين نتنياهو وليفنيمن اإلسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة %٦٥ :إستطالع .٣٢

يفضل الشارع االسرائيلي تشكيل حكومة من الحزبين األكبر        : وكاالت - حسن مواسي    -القدس المحتلة   
جيـروزاليم بوسـت    "وأظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة      ).  مقعدا ٢٧" (الليكود"و)  مقعدا ٢٨" (كديما"

مة التي جرت فـي إسـرائيل االسـبوع         المالي بعد يوم من االنتخابات العا     " ماركت ووتش "وأعده موقع   
 شخصاً ممن شاركوا في االنتخابات، أن ثلثي االسرائيليين يريدون أن يـشكل             ٤٩٨الماضي وشارك فيه    

  .الحزبان حكومة وحدة وطنية
بتشكيل الحكومة الجديدة، فـي     " الليكود"قالوا انه يتعين تكليف زعيم حزب       % ٤٧وبحسب المصدر، فإن    

قالوا إنهم يريدون أن يشكل الحزبـان حكومـة وحـدة           % ٦٥ني لهذه المهمة، و   طلبوا ليف % ٣٩حين أن   
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طالبوا أن ال تكون رئاسة الحكومة بين الحزبين        ) معظمهم من مؤيدي نتنياهو   (من هؤالء   % ٥٤وطنية، و 
  .بالتناوب

قـالوا إنهـم    % ٥٥في المعارضة، و  " العمل"كما قال أكثر من نصف المستطلعين إنه يتعين إبقاء حزب           
أيدوا تكليف الرئيس السابق لالركان موشـيه       % ٢٠ؤيدون بقاء وزير الدفاع إيهود باراك في منصبه، و        ي

  .لهذا المنصب" كديما"قالوا إنهم يؤيدون تكليف شاوول موفاز من % ٩يعالون مكان باراك، و
لفان لمنصب وزير المال، فيما حصل سي     " العمل"من المستطلعين أفيشاي برايفمان من حزب       % ٢٧وأيد  

من االصوات للمنصب نفسه، فيما لم يحصل وزير المال الحالي روني           % ٢٥على دعم   ) الليكود(شالوم  
  .من االصوات% ١٤سوى على ) كديما(بار أون 
فقط ممن شاركوا في االنتخابات النيابية االخيرة عن الندم بسبب اختيارهم مرشحيهم بعد             % ١٠وأعرب  

عين إنهم يفضلون نظاماً انتخابياً مباشراً يتيح للمواطنين االقتراع في          من المستطل % ٥٩وقال  . نشر النتائج 
مركزين انتخابيين واحد لمرشح رئاسة الحكومة واآلخر لمرشحي الحزب الذين يؤيـدونهم، وتبـين أن               

من المستطلعين عـن اعتقـادهم بـأن        % ٦٦وأعرب  . غالبية الذين يؤيدون هذه الفكرة من أنصار ليفني       
إن % ٤٠وقـال   . ب في دورته الثامنة عشرة لن ينهي فترة االربع سنوات المخصصة له           الكنيست المنتخ 

  . االنتخابات البرلمانية المقبلة قد تجرى خالل سنوات
هـذا  "في تل أبيب يغال تزاهور إن       " مركز بيرل كاتزنلسون االيديولوجي والتثقيفي    "إلى ذلك، قال مدير     

لذا، فإن إجراء انتخابـات  . ن أنهم أخطأوا في طريقة االقتراع  االستطالع أظهر أن معظم الناس ال يعتقدو      
  ".عامة في المستقبل القريب ليس ضرورياً

  ١٨/٢/٢٠٠٩المستقبل 
  
  الشرطة اإلسرائيلية تعتقل امرأة تبيع مواداً كيماوية للفلسطينيين: "هآرتس" .٣٣

قلت مواطنة اسرائيلية تبلغ     كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن الشرطة اإلسرائيلية اعت        -القدس المحتلة 
وقالـت   .تقوم ببيع مواد كيماوية خطيرة للفلسطينيين في الضفة الغربيـة المحتلـة  )  عاما٤٠(من العمر  

إن المواطنة اإلسرائيلية تعمل في مركز كيميائي بمدينة تـل أبيـب            : "الصحيفة في عددها الصادر أمس    
ث كانت تأخذ بعض المواد من المركز وتخزنهـا         وتحمل شهادة في الكيمياء وخبيرة في هذا المجال، حي        

في مكان ما داخل المدينة، ومن ثم تقوم ببيعها إلى الفلسطينيين ويعتقد أيضاً أنها قامت ببيع بعض هـذه                   
وتم، أمس، تمديد اعتقال االسرائيلية في محكمة الـصلح بتـل            ."إسرائيل"المواد إلى رجال عصابات في      
   . أبيب الستكمال التحقيق معها

  ١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   
  

  القدس مهددة بمزيد من االستهداف اإلسرائيلي: "مؤسسة األقصى" .٣٤
مدينة القدس والمسجد "أصدرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث مذكرة بعنوان  : وديع عواودة-حيفا

قصى ، استعرضت فيها أهم المحاور واالعتداءات التي تعرض لها المسجد األ" إلى أين؟٢٠٠٩األقصى 
فإن مدينة القدس والمسجد األقصى، سيتعرضان لمزيد من  .ومدينة القدس خالل العام الماضي

االعتداءات الخطرة خالل العام الحالي ووجهت نداء عاجالً للحاضر اإلسالمي والعربي والفلسطيني 
ة سلسلة من وتوثق المذكر .إلنقاذ القدس قبل استكمال تهويدها وإنقاذ المسجد األقصى حتى ال يهدم

  . المشفوعة بالصور" اإلسرائيلية"االنتهاكات 
 بحسب المذكرة، هجوماً استيطانياً واسعاً وتنوه مؤسسة األقصى إلعالن ٢٠٠٨وشهد عام ،: وأضافت

 ٥٤٣١ مستوطن في القدس وإيداع خرائط لبناء ٦٧٥٠ وحدة سكنية تستوعب ١٩٣١عطاءات لبناء 
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كما تم التخطيط لبناء .  وحدة منها٢٤٧٠ اآلن ترخيص  مستوطن، وتم حتى١٩٠٠٠وحدة تستوعب 
  . ألف مستوطن١١٧ وحدة سكنية إضافية في شرقي القدس، تستوعب ٣٣٥٠٠

  ١٨/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 األزمات اإلنسانية والصحية والحياتية تفاقمت بعد الحرب : "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" .٣٥

ار التابعة للمقالة في قطاع غزة، أن أشكال الحصار أكدت اللجنة الحكومية لكسر الحص: ألفت حداد
إلسرائيلية المجنونة على القطاع واألزمات اإلنسانية والصحية والحياتية تفاقمت بشكل كبير بعد الحرب ا

 إلى تفاقم مشكالت الصحة والكهرباء والوقود والغاز بشكل كبير خالل األيام الماضية بسبب توأشار
نع إدخال اإلحتياجات األساسية للسكان المحاصرين ، موضحاً أن األزمات تواصل إغالق المعابر وم

 .اإلنسانية والصحية والبيئية باتت تهدد مجمل الحياة في قطاع غزة 
 ١٧/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب

  
   تقريرا مستقال حول ضحايا العدوان  تعد"االمم المتحدة" .٣٦

لة الفعلية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع قررت األمم المتحدة إعداد تقرير خاص لتحديد المحص: وكاالت
اإلسرائيلية قد زعمت أن بيانات الجيش اإلسرائيلي تؤكد أن " جيروزاليم بوست"وكانت صحيفة . غزة

الضحايا المدنيين لم يتجاوزوا ثلث ضحايا العملية وليس أكثر من الثلثين كما أعلن المركز الفلسطيني 
 مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق ومن المقرر أن يتولى .لحقوق اإلنسان

  .األوسط إعداد تقرير األمم المتحدة
  ١٨/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
 ٢٠٠٩ منزالً ومنشأة في الضفة منذ بداية ٢٠االحتالل هدم أكثر من: "مؤسسة حقوقية" .٣٧

اإلسرائيلي هدمت أكثر من أن قوات االحتالل " التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"أكدت مؤسسة : رام اهللا
فبراير الجاري في الضفة الغربية المحتلة، إضافة / منزالً ومنشأة منذ بداية العام وحتى منتصف شباط٢٠

  .إلى هدم آالف المنازل في قطاع غزة
  ١٧/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  أداء معابر غزة يسجل تراجعاً ملحوظاً الشهر الماضي": بال تريد" .٣٨

 حول أداء المعابر التجارية لقطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً في كمية ونوعية كشفت إحصاءات :حامد جاد
  .السلع الواردة إلى القطاع خالل الشهر الماضي وتحديداً خالل فترة الحرب

" بال تريد"وبين محمد سكيك، مسؤول مشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني 
 إجمالي عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خالل الشهر الماضي بتمويل من البنك الدولي أن

ما يشكل أقل "  يوما٢٤ً" شاحنة يومياً خالل أيام العمل المفترضة ٤٨ شاحنة ما يعادل نحو ١١٦٠بلغ 
  .من معدل عدد الشاحنات الواردة يومياً خالل الشهر الحالي% ٥٠من 

 المعابر لدى وزارة االقتصاد الوطني أن الجانب اإلسرائيلي سمح، من جهته، أشار رائد فتوح منسق لجنة
 شاحنة محملة بالمساعدات اإلغاثية واإلنسانية الواردة لوكالة الغوث ٦١ شاحنة منها ١٢٧أمس، بدخول 

 شاحنة للقطاع الخاص التجاري محملة بالدقيق والسكر واألرز وزيت ٥٠والمنظمات الدولية و" أونروا"
 شاحنة عبر معبر المنطار ٧٠إضافة إلى السماح بدخول  احنة للقطاع الخاص الزراعي ش١٦الطهي و

  .محملة بالقمح والحبوب واألعالف" كارني"
 ١٨/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
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  "تمويل حماس"من تهمة " سنابل األقصى"محكمة سويدية تبرئ رئيس فرع لمؤسسة  .٣٩

مواطن سويدي من تهمة خرق الحظر المفروض برأت محكمة سويدية امس ساحة :  د ب أ-ستوكهولم 
  . حماس،على جمع أموال لمنظمة على صلة بحركة المقاومة اإلسالمية

 التي "سنابل األقصى"وجرى توجيه االتهام إلى خالد اليوسف لكونه رئيس الفرع المحلي لمؤسسة 
'' سنابل األقصى'' وحسب تقديراتها الخاصة فقد جمعت . توصف بأنها الفرع السويدي لمؤسسة األقصى

  ). ألف دوالر٤٧٨( حوالي أربعة ماليين كرون 
وقالت المدعية العامة السويدية أنيتا هيلندج كفارنستروم إن االتحاد األوروبي صنف حماس كمنظمة 

، وحتى إذا كانت هذه األموال موجهة لألعمال الخيرية كما يؤكد اليوسف فإن ذلك ال يشكل "إرهابية"
ورجح محامي الدفاع عنه  .اد األوروبي حظر تمويل حركة حماس بأي شكل من االشكالفارقا ألن االتح

 ، اتهمت ٢٠٠٣وفي عام  .الدنماركي لو ترابيرج سميدت أن تستأنف هيئة االدعاء الحكم الصادر
 .''اإلرهابية'' السلطات األمريكية مؤسسة األقصى بتمويل العمليات 

  ١٨/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 
 
   يدين سرقة االحتالل اموال عمال فلسطينيين "العام لنقابات عمال فلسطيناالتحاد " .٤٠

أعرب االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن إدانته واستنكاره الشديدين إلقدام ما : نابلس أمين أبو وردة
وحسب  . آالف شيقل من ثالثة عمال فلسطينيين تحت تهديد السالح٤على سرقة " بحرس الحدود"يسمى 

تب األمين العام لالتحاد، شاهر سعد، فإن االتحاد لم ولن يقف مكتوف اليدين حيال ما يالقيه عمالنا في مك
وقال إن  .من مالحقات واعتداءات متكررة من قبل جيش االحتالل وشرطته على حد سواء" إسرائيل"

ناطق الفلسطينية وداخل على االعتداء على عمالنا بطريقة وحشية في الم" اإلسرائيلي"حرس الحدود "إقدام 
 وسرقة أموالهم تعتبر تعديا صارخا على حقوق اإلنسان وانتهاكا للقوانين ٤٨األراضي المحتلة عام 

  .والمواثيق الدولية
 ١٨/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  حرب على غزة آالف وحدة سكنية دمرت في المحافظة خالل ال٣: "بلدية خان يونس" .٤١

دية خان يونس أن االحتالل دمر ثالثة آالف وحدة سكنية خالل أكد محمـد الفـرا رئيس بل: خان يونس
 بشكل ٢٥٠٠ وحدة سكنية و٤٥٠وأوضح أن االحتالل دمر بشكل كلي  .حربه األخيرة على المحافظة

وأكد الفرا أن ما يقارب من ألفي  . مؤسسة ومدرسة ومسجد٢٥جزئي، وألحق أضراراً جسيمة بحوالي 
لكامل في المناطق والبلدات الحدودية، كما جرى تدمير أربعة مصانع دونم زراعي مثمر تم تجريفها با

للباطون بشكل كلي إضافة إلى ثالثة مستوصفات ومراكز صحية وعدد من مزارع الدواجن والثروة 
 .الحيوانية

 ١٨/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
 
  الفلسطيني  ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم العالي":دراسة" .٤٢

دراسة نوعية حول تطوير " بكدار"لمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار أصدر ا: رام اهللا
  .وإصالح التعليم العالي في فلسطين الذي يعتبر من األمور المهمة في تحقيق التنمية

من الفلسطينيين في الفترة  % ٤٤وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم العالي، إذ إن 
وأرجعت الدراسة إلى إحصاءات رسمية قولها إن .  عاما ملتحقون بالتعليم العالي٢٤ -١٨ن العمرية مابي
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 ألفا منهم من اإلناث في ٩١ ألف طالب وطالبة، ١٦٩نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بلغت 
  .٢٠٠٧عام
سانية واالجتماعية من هؤالء الطلبة يلتحقون ببرامج التربية والعلوم اإلن% ٨٠أن ما يقارب من بينت و

واألعمال التجارية والقانون، بينما تلتحق النسبة القليلة المتبقية بالبرامج العلمية كبرامج الهندسة والعلوم 
والزراعة والبرامج الصحية، علما بأن العقد األخير شهد تطورا في بروز تخصصات علمية وتكنولوجية 

 .ى زيادة وتطوير حيث إن حجمها متواضع للغايةجديدة في الجامعات، إال أنها ما زالت بحاجة إل
 ألف دينار ٧٧٦ ماليين و٧ بلغ ٢٠٠٨ جامعات فلسطينية في عام ٨وبينـت الدراسة أن العجز في 

من إيرادات هذه الجامعات يأتي من رسوم الطلبة، في حين تمثل % ٧٩تقريباً، وحسب الدراسة فإن 
% ٧١أما . لمتبقية على شكل تبرعات محددة أو نقديةمنها، وتتوزع النسب ا% ١٠,٢مساعدات السلطة 

المتبقية للمصاريف % ٢٩من مصروفات هذه الجامعات فيذهب على شكل رواتب للموظفين، وتذهب 
  .التشغيلية

وتقدم الدول العربية واألوروبية بعض المساعدات سواء مالية أو عن طريق التبرع بإنشاء مبان جامعية، 
اعدات المقدمة من شخصيات فلسطينية على إنشاء وتجهيز مبان جامعية، في حين تقتصر معظم المس

وتمحورت مساعدات الصناديق والبنوك اإلسالمية والعربية واللجنة السعودية في تقديم مساعدات للطلبة 
عبر صندوق الطالب الجامعي، إذ بلغ مجموع هذه المساعدات الطالبية في الجامعات الفلسطينية 

  . ألف طالب وطالبة٥١١ون دوالر استفاد منها  ملي١٢٣,٧٩١,٩٨٦
 ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

 
  الهيئة الفلسطينية لالجئين تنفذ مشروع بناء قدرات الشباب في األحزاب السياسية : غزة .٤٣

لتنفيذ مشروع بناء  NED" وقعت الهيئة الفلسطينية لالجئين اتفاقاً مع صندوق دعم الديمقراطية: رام اهللا
وقال تقرير صادر عن الهيئة الفلسطينية لالجئين  .باب في االحزاب السياسية الفلسطينيةقدرات الش

إن هذا المشروع الذي سيمتد لمدة عام يأتي في إطار سعي الهيئة " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ
تقوم لتعزيز دور القيادات الفلسطينية الشابة في التنظيمات واالحزاب الفلسطينية في قطاع غزة، وسوف 

الهيئة بتنظيم دورتين تدريبيتين بعنوان إعداد القيادات وبناء االحزاب وبواقع مائتين وثمانية واربعون 
ساعة تدريبية وتستهدف الدورتين عدد خمسة وعشرون من نشطاء التنظيمات واالحزاب السياسية 

لحلقات الحوارية داخل الفلسطينية في قطاع غزة والذين سيقومون بدورهم بإدارة عدد من ورش العمل وا
  .احزابهم وتنظيماتهم وباشراف من الهيئة

  ١٨/٢/٢٠٠٩، قدس برس
  
  يخترع أنفا صناعيا لكشف السرطان٤٨فلسطيني من الـعالم  .٤٤

نجحت التجارب الطبية في إثبات االختراع الذي سجل على اسم عالم عربي من مواطني : تل أبيب
يستطيع اكتشاف مرض السرطان في جسم » صناعيأنف «، لما عرف أنه )٤٨فلسطينيي (إسرائيل 

 .اإلنسان قبل انتشاره
والمخترع هو البروفسور حسام حايك، الذي يترأس طاقم الباحثين في إحدى دوائر أمراض السرطان 

وهو من مدينة . في حيفا) معهد الهندسة التطبيقية ("التخنيون"الخطيرة، في قسم األبحاث الطبية في 
، وتم تسجيله ٢٠٠٧وقد توصل إلى اختراعه في سنة . دن العربية في إسرائيلالناصرة، كبرى الم

ولكن . باسمه، واعتبر بمثابة ثورة في مكافحة أمراض السرطان، سينقذ أرواح ماليين البشر في العالم
فقد نجحت التجربة في اكتشاف مرض  .اإلعالن عنه ظل متواضعا، بانتظار المزيد من البحوث التطبيقية
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. لدى المرضى، وبدا بوضوح أن هناك فارقا ملحوظا بين المصابين واألصحاء% ٩٢ان بنسبة السرط
 . وهي نسبة عالية ال تدع مجاال للشك في مصداقية االختراع

 ١٨/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  "ارتكابهم جرائم حرب"األردن يحذر أولمرت وباراك وليفني من دخول المملكة بسبب  .٤٥

كشف النقاب أمس عن أن السلطات األردنية الرسمية أوصت قادة الدولة  : زهير اندراوس-الناصرة
العبرية باالمتناع عن زيارة المملكة في غضون األسابيع واألشهر القريبة على خلفية اعتزام برلمانيين 
اردنيين تقديم دعوى قضائية ضدهم في محكمة العدل الدولية في الهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

  . األخيرة على غزةخالل الحرب
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن الشخصيات السياسية والعسكرية اإلسرائيلية غير المرغوب فيها في 

رئيس الوزراء المنصرف ايهود أولمرت، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وزير األمن : األردن تشمل
 أفي ديختر وقائد هيئة األركان العامة ايهود باراك، نائب وزير األمن متنان فلنائي، وزير األمن الداخلي

  .في الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي
  ١٨/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  للمحكمة الجنائية البرلمان األردني يرجئ تقديم مذكرة بحق إسرائيليين .٤٦

ررا القيام  إرجاء زيارة كان مق،أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان األردني مبارك العبادي :عمان
تسببوا " إسرائيل"بها اليوم إلى الهاي لتسليم مدعي عام محكمة الجنائية الدولية مذكرة بحق عدد من قادة 

  .بجرائم حرب في قطاع غزة
  ١٨/٢/٢٠٠٩الخليج، 

 
   اعتماد الطين والرمل لبناء بيوت غزة المدمرة األردنية تدرسنقابة المهندسين .٤٧

البناء  )الكود(تدرس نقابة المهندسين بالتعاون مع جهات هندسية محلية وعربية تطوير تعليمات : عمان
بالطين والرمل لغايات مساعدة الفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم وشققهم السكنية خالل العدوان االسرائيلي 

  .على قطاع غزة من ايجاد مأوى مؤقت لهم
عمار غزة في نقابة المهندسين، امين عام النقابة ناصر الهنيدي ان وقال مقرر اللجنة التوجيهية العليا ال

اللجنة التي شكلتها النقابة وتضم ممثلين عن العديد من المؤسسات الهندسية وخبراء هندسيين من مختلف 
  .المجاالت الهندسية بدأت بدراسة هذه التعليمات تمهيدا لتطبيقها في القطاع

  ١٨/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 
  
  يطالبون بالتخلي عن التسوية لصالح المقاومة" معركة غزة"مشاركون في ندوة ال: ردناأل .٤٨

ودعا المشاركون ، أعمالها مساء أول من أمسفي االردن ، "معركة غزة ماذا بعد" ندوة اختتمت : عمان
صية  شخ١٠٠في الندوة، التي نظمت بالتعاون بين المركز ونقابة المهندسين األردنيين بمشاركة حوالي 

دعم تمسك حماس بموقفها القاضي برفع الحصار العربي والدولي وفتح "فكرية وسياسية عربية، إلى 
  ".المعابر والحق في التسلح كحركة مقاومة ضد االحتالل

حماس فرضت نفسها في القضية "قال رئيس الديوان الملكي األردني السابق عدنان أبو عودة إن و
راف بكونها حقيقة وواقعا واالستماع إلى ما تريد، والتعامل معها الفلسطينية، وعلى الجميع االعت

  ".باعتبارها الالعب السياسي األساسي في القضية الفلسطينية
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حماس حازت على شرعيتها الثورية بالنضال "من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم إن 
، ومع ذلك ٢٠٠٦ا الدستورية في انتخابات الدموي وعبر معارك وتضحيات، كما حازت على شرعيته

معركة "وحذر من أن  ".فإن تداول السلطة أمر مقبول وال يجوز االنقضاض عليه بغير صناديق االقتراع
، معتبراً أن إنقاذ القضية الفلسطينية يتطلب "غزة تدق جرس اإلنذار للفلسطينيين في الداخل والخارج

  ".ادة تليق بمعركة غزةالتخلص من أوسلو ومن رموزها وفرز قي
من جانبه، أشار مدير عام مركز دراسات الشرق األوسط جواد الحمد إلى أن الندوة التي استمرت يومين 

التخلي عن مسارات التسوية لصالح دعم المقاومة والجهاد واالنتفاضة كسبيل استراتيجي "دعت إلى 
  ".لبعيدالنهاء االحتالل وإزالة مصدر الخطر الصهيوني على المدى ا

  ١٨/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
   طنا الى غزة٢١٣ تحمل  أردنية شاحنة٢٠ .٤٩

 امس قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة سيرتها ،عبرت جسر الملك حسين:  بترا-جسر الملك حسين
لى الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية ضمن قوافل المساعدات التي كان الملك عبداهللا الثاني امر بارسالها ا

  .القطاع للتخفيف من معاناة اهله التي سببها العدوان االسرائيلي وحصاره الظالم لهم 
 طنا من مواد االغاثة المتنوعة تشمل الخيام والفرشات ٢١٣وتضم القافله عشرين شاحنة محملة بـ 

ستقوم بتوزيعها التي " االونروا"والحرامات اضافة الى مواد تموينية مختلفة تم تحديدها باالتفاق مع وكالة 
وساهمت في تجهيز القافلة الهيئة والفعاليات الشعبية االردنية ومنظمة االمم المتحدة للطفولة  .هناك

 والمفوضية السامية لشؤون الالجئين،وبقافلة امس وصل عدد القوافل التي تم تسييرها الى "اليونيسيف"
  . قافلة ٢٧٩غزة لغاية االن 

  ١٨/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 
  
 الفلسطيني غير مقبولاالنقسام هم بالنسبة لنا هو ان األ: د الحريريسع .٥٠

دور :  في لقاءه الرئيس المصري حسني مبارك رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريريقال
مصر كبير جداً في ما يخص قطاع غزة، وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ال يستطيع أحد أن يزايد او 

  .ور مصر، التي قدمت اآلالف من الشهداء للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينيان يشكك بد
فلــماذا نكون في عين العاصفة في الوقت الذي لدينا .  نحن في لبنان نريد ان يتم تحييد لبنان:وأضاف

ما يهمنا هو ان تتفق الدول العربية الكبــرى بشأن قضية . مشاكلنا الداخلية التي يجب ان نحلها
 الفلسطيني امر -فلسطين، التي هــي قضــية عربية، واالهم بالنسبة لنا هو ان الخالف الفلسطيني

 . فالعرب اليوم يجهدون لمصالحة الفلسطينيين، في حين تغيـب القضية الفلسطينية. غير مقبول
  ١٨/٢/٢٠٠٩السفير، 

 
  المصالحة الفلسطينية تلجم العدوان اإلسرائيلي: عمرو موسى .٥١

من دمشق عبر مراسلها يوسف كركوتي، أن أمين عام جامعة ، ١٨/٢/٢٠٠٩ الخليج، فةذكرت صحي
الدول العربية عمرو موسى التقى، في دمشق أمس، الرئيس السوري بشار األسد، الذي أكد أن دمشق لن 

حث وب. تدخر جهدا للم الشمل الفلسطيني واعتبر أن العدو اإلسرائيلي هو المستفيد الوحيد من االنقسام
الرئيس السوري التحضيرات لعقد القمة العربية في الدوحة، واألجواء االيجابية التي سادت العالقات 

، إن اللقاء تطرق إلى المصالحة الفلسطينية، "الخليج"وقالت مصادر سورية لـ. العربية بعد قمة الكويت
ها األساس لتحقيق أي حيث أكد األسد ضرورة توحيد كلمة الفلسطينيين من خالل المصالحة، واعتبر
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تقدم، وأضافت أن الجانبين استعرضا الوضع العربي الراهن، ودور الجامعة في تعزيز العمل العربي 
  .المشترك، كما جرى بحث األوضاع الخطيرة والمأساوية للشعب الفلسطيني

وقال كما التقى موسى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وأعضاء من المكتب السياسي، 
إن الجانبين بحثا المصالحة الفلسطينية والوضع الداخلي واألوضاع " الخليج"مصدر قيادي في حماس لـ

" إسرائيل"، إن لجم السياسات العدوانية اإلسرائيلية، ووقف تالعب "الخليج"وقال موسى لـ. في قطاع غزة
ى غزة، ومحاكمة مجرمي بالتهدئة، ومنعها من تحقيق مكاسب سياسية من وراء حربها اإلجرامية عل

وأضاف، أن الخالفات . الحرب اإلسرائيليين يتطلب إسراع الفلسطينيين في المصالحة واستعادة وحدتهم
العربية أضرت كثيراً بالمصالح والقضايا العربية وهناك ضرورة ملحة لترميم العالقات وتصويبها 

وأكد موسى، أن ما يوحد . هود المكثفةبمعالجات موضوعية وعملية وهذا يحتاج إلى بذل المزيد من الج
العرب شعوباً ودوالً أكثر مما يفرقهم وهناك ملفات ساخنة ال تحتمل معالجاتها التأجيل في فلسطين 

  .والعراق والسودان
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه مشعل، قلل موسى من جدية الجانب اإلسرائيلي في المفاوضات 

لشروط أخرى أمر غير " إسرائيل"، واعتبر أن إثارة "التعبانة"إياها بـللوصول إلى التهدئة، واصفا 
وأضاف موسى، إن هناك وسيطا مصريا وهو وسيط مهم وعلينا ". مقبول، مشيراً إلى أنها لعبة مكشوفة

أن ندعم كل عمل من شأنه أن يصل إلى اتفاق تهدئة يكون مقبوال ويحقق المصلحة العربية وفي الوقت 
  .ة الفلسطينية، وتابع إن النزاع الفلسطيني طعنة كبيرة للقضيةنفسه المصالح

من الوكاالت، أن عمرو موسى قال، في حديث للصحفيين عقب ، ١٧/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نتوأضافت 
وأضاف . لقاء مشعل، إن الهدف من زيارته عددا من الدول العربية هو ترميم وإصالح الوضع العربي

وفي . لى مستوى المسؤولية وأن يعالجوا التراجع الحالي في الوضع العربيأن على الجميع أن يكونوا ع
الوقت نفسه قال موسى إن المبادرة العربية للسالم لن تبقى على الطاولة طالما بقيت السياسة اإلسرائيلية 

  .قائمة على المماطلة
  
  موسكومؤتمر للسالم فى الشرق األوسط في أبو الغيط يؤكد ترحيب مصر ومشاركتها في  .٥٢

صرح وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط خالل مؤتمر صحافي مع مع نظيره الروسي : القاهرة
سيرغي الفروف عقب استقبال مبارك الفروف صباح أمس، إن رسالة الرئيس الروسي إلى الرئيس 

الت  الروسية لتسوية مشك-حسني مبارك تناولت الوضع فى منطقة الشرق األوسط والجهود المصرية 
وعن تحرك . وأكد ترحيب مصر بالمشاركة في اجتماع موسكو، والعمل على إنجاحه. هذه المنطقة

كانت لنا اتصاالت مستمرة ويومية مع الجانب الروسي الذي : "روسيا أثناء أحداث غزة، قال أبو الغيط
  ".أبدى كل التعاون وخصوصاً عندما ذهب وفد جامعة الدول العربية الى مجلس األمن
  ١٨/٢/٢٠٠٩حياة، ال

  
  برلمانيون مصريون يطالبون بالتصدي لدعوات يهودية لطلب تعويضات عن أمالكهم .٥٣

دعا برلمانيون مصريون الحكومة للتصدي للدعوات التي يطلقها يهود يزعمون أنهم مصريون، : القاهرة
  ".إسرائيل"لـويطالبون فيها بتعويضات عما يسمى أمالكهم في مصر التي يزعمون أنهم تركوها وهربوا 
  ١٧/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  تفقد أمريكي للحدود... تعرقل دخول مساعدات إلى غزة" إسرائيل" جريحاً لغزة و٣٠عودة  .٥٤

أكد مصدر مسؤول في الهالل األحمر المصري في مدينة العريش :  جيهان الحسيني-القاهرة، رفح 
رفض إدخال المساعدات اإلنسانية والغذائية ، أمس، أن هناك تعنتاً إسرائيلياً واضحاً تجاه )شمال سيناء(
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إلى قطاع غزة عبر منفذ العوجة الذي تتكدس أمامه عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع على خالف 
المساعدات المخزنة بالمنشآت الرياضية، وستاد العريش وسيارات االسعاف المقدمة من مصر والدول 

  . العربية
على قيام وفد من السفارة األميركية بتفقد المنطقة الحدودية مع قطاع وأكد شهود في مدينة رفح المصرية 

غزة للوقوف على الوضع الحالي والتدابير التي اتخذها الجانب المصري لضبط الحدود ومنع التهريب 
  .وتنفيذ شبكة التنقية لضبط الحدود

ر منفذ رفح البري عقب  جريحاً اليوم إلى قطاع غزة عب٣٠وأشار مصدر ديبلوماسي فلسطيني إلى عودة 
  .تلقيهم العالج في المشافي المصرية

  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  لجنة مغربية لتنظيم المساعدات االنسانية لقطاع غزة  .٥٥

أمر عاهل المغرب محمد السادس بتشكيل لجنة مكلفة باتخاذ االجراءات الالزمة من اجل اقتناء : عمان
 غزة وذلك بواسطة المبالغ التي تم تجميعها في اطار ادوية ومواد غذائية ومواد اخرى مخصصة لقطاع

  .الحساب الخاص لمساعدة فلسطين
  ١٨/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  مليون دوالر لتوثيق الجرائم اإلسرائيلية: الجامعة العربية .٥٦

بدأت، أمس، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجنة : القاهرة
وتناقش اللجنة سبل توفير مبلغ مليون دوالر لتغطية نفقات لجنة . مة للشؤون المالية واإلداريةالدائ

الخبراء العرب المشكلة من وزراء العدل العرب والمعنية بجمع وتوثيق األدلة على جريمة اإلبادة 
  .ة الغربيةفي غزة والضف" إسرائيل"الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها 

  ١٨/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
   من مجرمي الحرب اإلسرائيليين٢٤محكمة على هامش مؤتمر المدعين لمقاضاة : طهران .٥٧

سيتم تشكيل "اكد الناطق باسم السلطة القضائية االيرانية علي رضا جمشيدي، انه :  أحمد أمين-طهران 
 من مجرمي الحرب ٢٤مقاضاة محكمة على هامش مؤتمر المدعين العامين في الدول االسالمية، ل

 مارس المقبل في طهران، بمشاركة مسؤولي ٣ و٢ومن المقرر ان يعقد المؤتمر يومي ". الصهاينة
مع تشكيل هذه المحكمة، سيتم : "وصرح جمشيدي. القضاء والحقوقيين البارزين في الدول االسالمية

ر او منفذ، وستصدر االحكام  شخصا من الذين شاركوا في هذه الجرائم تحت عنوان آم٢٤مقاضاة 
ان هذه الالئحة ارسلت الى الحكومة، "وفي شأن الئحة البت في الجرائم الدولية، قال ". بمالحقتهم قضائيا

ونحن نتوقع ان تبادر الحكومة الى ارسال هذه الالئحة المهمة الى مجلس الشورى االسالمي بأسرع ما 
 ستتمثل في البت بملفات الضالعين في جرائم الكيان يمكن، وان اولى نتائج المصادقة على الالئحة،

  ".الصهيوني ضد اهالي قطاع غزة
  ١٨/٢/٢٠٠٩الراي، الكويت، 

  
  الريجاني يدعو الزعنون لحضور اجتماع حول القضية الفلسطينية .٥٨

وجه رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني الدعوة لنظيره الفلسطيني سليم الزعنون :  د ب أ-عمان 
وذكرت وكالة األنباء اإليرانية . ركة في اجتماع حول القضية الفلسطينية في طهران الشهر المقبلللمشا
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 مارس المقبل بهدف دعم الدولة ٥ و٤، أنه من المقرر عقد اجتماع دولي في طهران في "إيرنا"
  .الفلسطينية

  ١٨/٢/٢٠٠٩الوطن، السعودية، 
  
  ق الوحدة الفلسطينيةاتصاالتنا مع حماس ستتواصل بهدف تحقي: الفروف .٥٩

االتصاالت الروسية مع حركة «أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أمس، أن : القاهرة
حماس لم تتوقف، وأنها ستتواصل بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية، والمساهمة في ذلك مع الدور الرائد 

مشترك مع نظيره المصري وقال في مؤتمر صحافي . »لمصر في تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني
حمل رسالة للرئيس مبارك من الرئيس «أحمد أبوالغيط، عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في القاهرة إنه 

الروسي ديمتري ميدفيديف تتضمن الدعوة الى دفع العالقات الثنائية، وأيضا الوضع في الشرق األوسط، 
في هذه المرحلة «بالده للدور المصري وأعلن دعم . »وجهود روسيا ومصر لتسوية مشاكل المنطقة

الحرجة لتجاوز األزمة في قطاع غزة، واستئناف الوحدة الفلسطينية، وكذلك العمل على توحيد الصف 
وعما يتردد عن وجود تعارض بين عقد مؤتمر موسكو للسالم واألفكار الفرنسية في هذا . »العربي

ألول من العام الحالي طبقا لوثائق اللجنة الرباعية المؤتمر سيعقد في موسكو في النصف ا«: الشأن، قال
هذا المؤتمر يحظى بتأييد واسع من الجامعة «، مؤكدا أن »الدولية، وقرار مجلس األمن في هذا الشأن

وعن االنتقاد الموجه لروسيا من أن تحركها أثناء أزمة غزة كان . »العربية واألطراف المعنية والدولية
هذا االنطباع غير صحيح، روسيا كانت أول دولة ترسل مندوبها الخاص «: غير نشط، نفى ذلك قائال

إلى الشرق األوسط فور اندالع أعمال العنف، كما قامت بإجراء اتصاالت بكل األطراف لوقف إراقة 
  .» لوقف الحرب١٨٦٠الدماء، وبادرت بدعم اتخاذ قرار مجلس األمن 

١٨/٢/٢٠٠٩الراي، الكويت،   
  
   ارتكبت جرائم حرب فى عدوانها على غزة"إسرائيل": نواب بريطانيون .٦٠

أكد نواب بريطانيون أن حجم الدمار واإلمكانيات العسكرية التي استخدمتها :  محمد األيوبي-غزة 
في حربها على قطاع غزة، دليل على حدوث جرائم حرب فى غزة، مبيناً وجود دالئل على " إسرائيل"

وأشار رئيس الوفد .  الفسفور األبيض خالل عدوانه على غزةاستخدام االحتالل اإلسرائيلي لقنابل
البرلماني البريطاني المتواجد في غزة ريتشارد بوردن خالل مؤتمر صحفي عقده فى وكالة رامتان فى 
مدينة غزة إلى وجود أزمة إنسانية حقيقية يعيشها السكان فى قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار 

ين وما خلفه من نقص فى األدوية والغذاء والوقود، مطالباً إسرائيل بفتح اإلسرائيلي المفروض منذ عام
ودعا بوردن العالم إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يحصل فى غزة وزيادة كميات . جميع المعابر الحدودية

وذكر أنه عند عودته لبريطانيا سيقدم تقريراً مفصالً . المساعدات اإلنسانية المقدمة للسكان فى القطاع
على ما " إسرائيل"للبرلمان البريطاني عن زيارته لغزة، وأنه سيؤكد في تقريره على ضرورة محاسبة 

الوفد البرلماني طلب لقاء " وأضاف . اقترفت من جرائم في غزة، وفتح المعابر وزيادة حجم المساعدات
هم وما سيقولون مع وزارة الخارجية اإلسرائيلية للحديث عما رأى وشاهد من دمار فى غزة وسماع رد

وذكر بوردن أن على اإلسرائيليين معرفة أن قصفهم لألماكن السكنية ". عن سبب استهداف هذه المناطق
وتدمير المناطق الصناعية لن يجلب لهم السالم وسيكون له تأثير سلبي على أي عملية للتسوية فى 

لياً وفعلياً وليس بالقول، مشدداً على بأن تعترف باتفاقيات السالم الموقعة عم" إسرائيل"وطالب . المنطقة
بهذه االتفاقيات في ظل االستمرار في األنشطة االستيطانية فى " إسرائيل"أنه من الصعب تصديق التزام 

  .الضفة الغربية
١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،    
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  يحاصر األونروا في الكونغرس مشروع قانون .٦١

لين إلسرائيل في مجلس النواب األميركي، مشروع قدم عدد من األعضاء الموا:  محمد سعيد-واشنطن 
قانون يحظر على الواليات المتحدة دفع مساهماتها المالية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين أونروا، إلى أن تقدم شهادات تؤكد أن أياً من متلقّي خدماتها ال عالقة له باإلرهاب، في 

ويوصي مشروع القانون الواليات المتحدة بالضغط على األمين . لفلسطينيةإشارة إلى حركات المقاومة ا
العام لألمم المتحدة، بان كي مون، لكي يصدر توجيهاً يطلب من كل العاملين في مختلف منظمات األمم 
المتحدة ووكاالتها، أن يدينوا رسمياً وعلناً أي بيانات توصف بأنها معادية للسامية في أي مؤتمرات 

كذلك تطلب معاقبة أي موظف في األمم المتحدة تصدر عنه عبارات . يات لها عالقة باألمم المتحدةومنتد
وتزامن تقديم مشروع القانون مع قرار األمم المتحدة بإجراء . تتضمن تلميحاً أو تصريحاً بمعاداة السامية

ي الذي قامت به تحقيق في تعرض مواقعها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي أثناء العدوان التدمير
» األونروا«وبالرغم من تكرار .  كاون الثاني الماضي١٨ كانون األول إلى ٢٧إسرائيل في الفترة من 

القول إنها ال تملك الموارد للتحقق من ارتباطات العاملين فيها، وإن كل ما تملكه هو أسماء زودتها بها 
 قانون ليتينين على تقرير أصدره أخيراً أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، فقد اعتمد واضعو مشروع

اليهودي، زعم فيه أن عدداً -المؤسسة الفكرية للوبي اإلسرائيلي» معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى«
قليالً من العاملين في األونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة لهم ارتباطات بمنظمات المقاومة 

مع اإلشارة إلى أن عدد العاملين في األونروا يصل . س نفسهاالفلسطينيية، وأن األونروا سمحت بتسيي
  . ألف موظف١٥إلى 

١٨/٢/٢٠٠٩األخبار،   
  
  سبعة أطنان من الذخيرة اختفى أثرها في غزة: االمم المتحدة .٦٢

علمت البي بي سي أن سبعة أطنان من الذخيرة قد اختفى أثرها في غزة قبل أن يتمكن : تيم فرانكس
وأصدرت االمم المتحدة نداء عاجال إلرجاع هذه المتفجرات التي كانت .  من تفكيكهاخبراء األمم المتحدة

وكانت القوات االسرائيلية قد أطلقت . مخرنة في مستودعات خاضعة لحماية حركة حماس في القطاع
وقد حاول . تلك القذائف، وبينها قذائف الفوسفور األبيض خالل عمليتها العسكرية األخيرة في غزة

و األمم المتحدة معرفة أين ذهبت تلك الذخائر، ولكن دون جدوى، واتهمت اسرائيل حماس مسؤول
وكان فريق من خبراء األلغام في األمم المتحدة قد وصل الى غزة بعد انتهاء العملية . باالستيالء عليها

د تمكنوا من وق. العسكرية االسرائيلية، وكانت مهمتهم تحديد أمكنة القذائف التي لم تنفجر وتفكيكها
 أطنان ٧شباط، حيث جرى تخزين /الوصول الى موقع تم تجميع تلك القذائف فيه في الثاني من فبراير

 رطل، باالضافة الى قذائف الفوسفور ٥٠٠ رطل وأخرى تزن ٢٠٠٠من القذائف، بينها قذائف تزل 
ليجدوا أن معظمها قد األبيض، وقد عادوا إلى الموقع التي خزنت فيه القذائف األحد تحت عهدة حماس 

  . اختفى أثره
١٨/٢/٢٠٠٩بي بي سي   

  
  مبررات االحتالل في تدمير القطاع واهية: مؤسسة التضامن الدولية .٦٣

أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت آالف : حامد جاد
جاري، الفتةً إلى أن الجيش اإلسرائيلي دمر المنازل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام ال

 ٢٦ مستشفيات، و٨ مرفقاً صحياً منها ٣٤ مسجداً و٤٥خالل حربه األخيرة على غزة ما يزيد على 
وشددت التضامن الدولي في بيان صحافي تلقت، الغد، نسخة عنه على . عيادة للرعاية الصحية األساسية
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ائيل كي تنصاع إلى واجباتها والتزاماتها كدولة قائمة ضرورة الضغط وإلزام المجتمع الدولي إلسر
باالحتالل، وفقا للقانون الدولي، معتبرةً أن  التبريرات األمنية اإلسرائيلية الرتكاب الجرائم المختلفة بحق 
الفلسطينيين وبالتحديد عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية تبريرات واهية غير قادرة على جلب 

  .دولة االحتالل حسب ادعائهم وتبريرهماألمن ل
  

وأكدت أن االنتهاكات تصنف ضمن جرائم الحرب التي ترتكبها دولة االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب 
الفلسطيني بوصفها أفعاال منافية للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واالتفاقات الراعية لشؤون 

  .على دولة االحتالل توفير الحماية لهمالمدنيين في أوقات الحرب والتي تفرض 
١٨/٢/٢٠٠٩الغد، األردن،   

  
  وفد البرلمان األوروبي يدعم فتح تحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية .٦٤

أكد برلماني نمساوي أن الوفد البرلماني الذي زار غزة نيابة عن البرلمان :  مصطفي عبداهللا-فيينا 
مشاهد الدمار الواسع الذي شاهده خالل زيارته األخيرة األوروبي قد أعرب عن صدمته وانزعاجه من 

إلي قطاع غزة االسبوع الماضي حيث قام الوفد الذي ضم سبعة من أعضاء لجنة العالقات مع المجلس 
التشريعي الفلسطيني في البرلمان األوروبي برئاسة النائب القبرصي كرياكوس تريانتافيليدس بزيارة 

وأكد دعمه لفتح تحقيق خاص في جرائم الحرب التي ارتكبتها ، وع الماضيمدينتي رام اهللا وغزة االسب
  .خالل عدوانها األخير" إسرائيل"

١٨/٢/٢٠٠٩األهرام،   
   
 السفير الصيني لدى السلطة يؤكد اهتمام بالده بتتويج العالقات المتينة مع فلسطين .٦٥

ل االجتماع الذي عقده مع وزيـر       أعلن السفير الصيني لدى السلطة يانغ وي فو خال        :  إبراهيم أبو كامش  
سمير عبد اهللا أمس،  في مقر الوزارة برام اهللا، انه سيقوم بزيارات تفقدية إلى بعـض مراكـز                   .العمل د 

التدريب المهني والجمعيات التعاونية في األراضي الفلسطينية للوقوف على أوضاعها واحتياجاتها مشيرا            
لتجهيزات وذلك على مراحل، مؤكدا اهتمام بـالده بتتـويج          إلى إمكانية سد بعض هذه االحتياجات مثل ا       

العالقات المتينة والقديمة والمتطورة مع الشعب الفلسطيني، إلـى جانـب تطـوير عالقاتهـا الـسياسية                 
معربا عن اعتقاده بوجود مجال واسع للتعاون مع وزارة العمل          . واالقتصادية وتقديم الدعم والمساعدة له    

  .يبية بعد تحديد آلية لعقدهافي مجال الدورات التدر
١٨/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة   

  
  قلق داخل الجالية اليهودية األمريكية حول مستقبل عالقات واشنطن بإسرائيل .٦٦

بعد انتشار مخاوف بين مؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة حول موقف :  أحمد عبدالهادي-واشنطن 
حاول أحد أبرز قادة الجالية ، تشكيل حكومتها الجديدةإدارة الرئيس باراك أوباما تجاه إسرائيل بعد 

وقال رئيس مؤتمر . اليهودية األمريكية طمأنة المتخوفين عبر رسالة مفتوحة وجهها إلى أبناء الجالية
في بيان نشرته أغلب الصحف ، رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية بالواليات المتحدة آالن سولو

كان التحالف الذي سيتشكل لقيادة الحكومة اإلسرائيلية فإننا واثقون من أن مهما "، اليهودية األمريكية
وأضاف أن هناك خالفات بين قادة ". عالقات الصداقة العميقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل ستظل قوية

شتركة إال أن هذه الخالفات تعد صغيرة بالنسبة للقيم الم، وهو أمر متوقع، األحزاب األساسية في إسرائيل
وهو أمر يضمن أن العالقات بين البلدين ستبقى على قوتها بصرف ، بين الواليات المتحدة وإسرائيل
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النظر عن شخصية رئيس الوزراء المقبل كما أننا واثقون من صدق تعهدات الرئيس أوباما في هذا 
  ".الصدد

١٨/٢/٢٠٠٩الوطن، السعودية،   
  
  ون يورو لألونروا استجابة لألزمة في غزة  ملي٤١أوروبا تقدم تبرعاً إضافياً بقيمة  .٦٧

 مليون ٤١أعلنت المفوضية األوروبية أمس، عن تقديم مساهمة إضافية بقيمة :   إيكو، وكاالت–عمان 
جاء هذا اإلعالن على لسان كريستيان بيرجر، ممثل المفوضية . يورو لدعم عمل وكالة األونروا

وا خالل االجتماع االستثنائي الذي عقدته اللجنة االستشارية األوروبية للضفة الغربية وقطاع غزة واألونر
للوكالة أمس  في العاصمة األردنية عمان، والذي يجمع شركاء الوكالة عدة مرات في السنة بهدف تقديم 

  .النصح واإلرشاد إلى المفوض العام لألونروا
١٨/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،   

 
  يا العدوان األمم المتحدة تعد تقريرا مستقال حول ضحا .٦٨

قررت األمم المتحدة إعداد تقرير خاص لتحديد المحصلة الفعلية :  وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
اإلسرائيلية قد زعمت أن بيانات " جيروزاليم بوست"وكانت صحيفة . للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

يا العملية وليس أكثر من الثلثين كما الجيش اإلسرائيلي تؤكد أن الضحايا المدنيين لم يتجاوزوا ثلث ضحا
 من ١٢٠٠ووفقا للبيانات االسرائيلية التي توصلت لهوية . أعلن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

. كما تسميها إسرائيل" جماعات إرهابية أخرى" منهم أعضاء فى حماس أو ٥٨٠ضحايا العملية فإن 
 ١٥ من النساء أو األطفال الذين تقل أعمارهم عن  من الشهداء٣٠٠وأوضحت البيانات اإلسرائيلية أن 

  ".غير محاربين" عاما ، وتم تصنيف هؤالء على أنهم ٦٥عاما أو من الرجال ممن تجاوزت أعمارهم 
١٨/٢/٢٠٠٩الدستور،   

  
   اإلسرائيلية األخيرة جعلت من دمنا ودم أطفالنا ونسائنا معبراًاالنتخابات: أبو مرزوق .٦٩

 أكد نائب رئيس حركة حماس موسى أبو مرزوق أن صعود اليمين في :ني جيهان الحسي-القاهرة 
إسرائيل ليس وليد االنتخابات األخيرة فهو يصعد منذ فترة وان قوى اليمين اآلن في غالبيتها هي التي 
أفرزتها االنتخابات اإلسرائيلية وهناك توجه واضح في المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين والتطرف لكن في 

 يتجه للسالم ألسباب واضحة من "العمل" أونفسه ال نستطيع أن نقول إن اليمين يتجه إلى حرب الوقت 
 "العمل"وقال إن العديد من الحروب بين إسرائيل والعرب تمت في عهد حكومات . خالل الواقع المعاش

 ،اليمينية: مشدداً أن ال يوجد فارق بين القوتين، والتسويات تمت مع اليمين وليست مع قوى اليسار
  . في الشأن الفلسطيني،واليسارية

كيف تقيمون نتيجة هذه االنتخابات .. أسفرت االنتخابات اإلسرائيلية عن فوز قوى اليمين اإلسرائيلية* 
  وكيف يمكن التعامل معها خالل المرحلة المقبلة؟

معبراً، وحول زعماء  االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة جعلت من دمنا ودم أطفالنا ونسائنا وأشالئهم -
إسرائيل الموت الفلسطيني عناوين لنجاحاتهم وهم يتسابقون في ذبح الفلسطينيين، ونحن في حماس ال 

 فمن باشر خط التسوية في الجانب الفلسطيني راهن ،وهنا لدينا رسالة.. نراهن على أي من الفريقين
رئيس كلينتون وانتهت القصة من دون أي كثيراً على اإلدارة األميركية والرئيس جورج بوش ومن قبله ال

واعتقد أن بعد صمود الشعب . وأنا آمل أال يراهن الفلسطينيون على اإلدارة األميركية الجديدة، تقدم
الفلسطيني في غزة أمام أقوى جيش في المنطقة والذي أعدوه ألن يحارب كل الدول العربية يجب الرهان 

 اآلن يوجد حرج من الرهان على اليمين من قبل قوى التسوية وأنا اعرف انه. على هذا الشعب العظيم
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السياسية لكن ما أرجوه ان يلتفتوا إلى شعبهم ألن في النهاية شعباً صمد هذا الصمود األسطوري يستحق 
الرهان عليه فهو سيكسب الرهان في أي طريق يمكن اختياره ألن أي عملية لمواجهة المخطط 

ساحة االختالف حتى يمكن تحقيق أهدافنا ويجب ان ال نراهن على الصهيوني بحاجة إلى تضييق م
الحكومة المقبلة في إسرائيل مع إنني اعرف ان هنالك جهداً عربياً وفلسطينياً بذل خالل االنتخابات 
اإلسرائيلية وبشكل مكثف من أجل مساعدة قوى اليسار في إسرائيل وهذه الجهود كانت أحياناً مخالفة 

 فشلت هذه الجهود كما فشل كل خط التسوية في تحقيق نتائج على األرض لذلك يجب اآلن... للمنطق
  .الرهان على الشعب الفلسطيني وعدم احتقار المقاومة ووسائلها

ما هي أفاق المصالحة الداخلية في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية وإلى متى سيظل الشعب رهينة * 
  الناس أن يروا سريعا جهود المصالحة والوحدة الوطنية؟خالفات القوى السياسية بينما يريد 

  األمر ال يتعلق فقط بآمال الناس ورغباتهم بل إننا كفلسطينيين ال يمكن أن نتوجه إلى العالم بخطاب -
سياسي أو ديبلوماسي ونحن منقسمون فنحن كشعب ومقاومة ال يمكن أن ننجز أهدافنا من دون أن نكون 

أساس لإلنتصار، لكن أيضاً ال يمكن المراهنة على فريق واحد في ما يتعلق موحدين، فالوحدة شرط 
ويجب ان تكون المسؤولية عند كل األطراف ألن الوحدة ليست مع الذات بل مع اآلخر . بوحدة الصف

والقوى المختلفة والمتباينة، لكنك تعرف ان التاريخ الحديث وال أريد ان أتكلم عن حماس فقط، ان حماس 
ي هذا األمر بالذات منذ زمن وبصورة مسؤولة أيضاً ما تستطيع، فنحن في المعارضة صبرنا بذلت ف

وهنا اذكر لقاءي األخير األسبوع الماضي مع روبرت مالي . على االعتقال والقتل وأبقينا الوحدة قائمة
في االنتخابات  لحماس الذي قدمها الى اإلدارة األميركية السابقة إلشراك حماس "االحتواء"صاحب نظرية 

  ؟!التشريعية فقلت له انك صاحب نظرية ورطت الوضع كله في ما نحن عليه
أقول بعد نجاحنا في االنتخابات واجهنا مرحلة أصعب من السابق وأصبحت مسؤوليتنا بعد النجاح تطاول 

خرى، الشعب كله وليس أبناء حماس ومناصريها ومحبيها ولذلك عوقب الشعب كله حتى ال ينتخبنا مرة أ
فالحرب األخيرة التي شنت على غزة كانت الخيار األخير بعد فشل كل الوسائل إلقصاء حماس، 

  .والحرب لم يكن سببها انتهاء التهدئة ومدتها ستة اشهر فهذا كالم فارغ
  لكن المقاومة كانت تطلق الصواريخ ما اعتبرته إسرائيل ذريعة للعدوان؟* 
لم يتم العدوان قبل ذلك ؟ هذا كالم فاضي من تكلم من اإلسرائيليين  الصواريخ تطلق منذ سنوات فلماذا -

خالل الحرب قال بوضوح إن الهدف منها هو إضعاف حماس وإخراجها من الساحة السياسية 
الفلسطينية، من أجل تغيير المعادلة السياسية، ولذلك فالحرب لم يكن من أهدافها الوصول إلى تهدئة مع 

اإلسرائيليون ألهداف إسرائيلية داخلية بحتة من أجل إعادة الثقة للجيش بعد الفلسطينيين بل خاضها 
 يوليو مع حزب اهللا ولمسائل تجارية لتجريب أسلحة جديدة فتاكة، واال ما هو /هزيمته في حرب تموز

لزوم استخدام األسلحة المحرمة دولياً مثل الفوسفور الحارق ضد األطفال والنساء هل لهزيمة حماس؟ 
ذا قتل أسر بالكامل؟ انهم يريدون إيصال رسالة إجرامية للشعب الفلسطيني واألمر ال يتعلق ال ولما

  .بانتهاء التهدئة أو إطالق الصواريخ
هناك انتقادات وجهت لحماس خالل المعركة انها لم تقتل اعداداً كبيرة من الجيش اإلسرائيلي وأن * 

  غالبية القتلى من الموطنين؟
مر بعدد القتلى من اإلسرائيليين خالل المعركة ويقاس على ذلك انه نقد ألداء المقاومة و  لماذا يتعلق األ-

، حماس، المعركة ال تقاس بأعداد القتلى، إن اإلسرائيليين أخفوا قتلى كثراً سقطوا في صفوف جنودهم
عسكرية اإلسرائيلية المقياس ليس بقتالهم أو شهدائنا ان المعركة تقاس بالنتيجة النهائية وهو ان القوة ال

الجهنمية لم تحسم المعركة، واآلن ان إسرائيل ليست القوة التي تحسم المعركة بما لديها من أسلحة وهي 
أبرز نتيجة ولم يحققوا أي إنجاز على رغم ان إسرائيل تسوق نفسها القوة المسيطرة في المنطقة وصمد 

  .شعبنا ولم يستطيعوا احتالل أي حارة
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في حربها على الفلسطينيين، فاألنفاق تعمل والصواريخ تطلق ومن قاد الحرب من وإسرائيل فشلت 
  .اإلسرائيليين سقط في االنتخابات األخيرة وهذا معناه انهم هزموا

خالل المعركة اإلسرائيلية ضد غزة دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إلى انتفاضة ثالثة * 
   هل يعني أن وضع الحركة في الضفة الغربية ضعيف؟في الضفة الغربية ولم يحدث ذلك؟

 ال يمكن أن يحدث تفاعل جماهيري على مستوى العالم مع قتل إسرائيل ألطفال غزة أكبر من الضفة -
وزيرة الخارجية األميركية (هناك عوامل حقيقية ومثلما قالت كونداليزا رايس . الغربية بال أسباب

تكفل بها وكانت تقصد الضفة الغربية ألن الضفة هي من تحملت عبء أما الشعوب فلدينا من ي) السابقة
الثورة والمقاومة والمواجهة الفلسطينية لسنوات طويلة، واالستشهاديون خرجوا من الضفة الغربية 
والسؤال هو لماذا عندما كان قطاع غزة يذبح والمسيرات تجوب العالم ما عدا الضفة الغربية، الجواب 

 قمعية لدرجة تفوق الخيال وكذلك سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت األهالي هو أن هناك سلطة
. بالمئات وروعت الناس وقتلت وعذبت في السجون وكانت تحتجز كل من هو قادر على تحريك الناس

وأعتقد ان ما حدث هو مسبة، فالسلطة الفلسطينية عندما تتعامل مع األهالي بهذا الشكل حتى ال يواجهون 
تالل وتمنعهم من مناصرة أهل غزة فإن هذا عار والمفروض ان يخجل كل مسؤول في السلطة االح

. الفلسطينية حينما يرى هذه المشاهد، وهذا ال يعكس على اإلطالق ان حماس في الضفة أقل شعبية
  .والسؤال الذي يجب أن يوجه للسلطة نفسها لماذا لم تنتفض في الضفة الغربية نصرة لغزة

  النسبة للمنطقة العازلة على حدود قطاع غزة بحسب ما يطلبه اإلسرائيليون؟وماذا ب* 
 المنطقة العازلة أمر غير موافق عليه من قبل قوى المقاومة واالحتالل يريد ان يمارس عبر هذه -

وحتى يقتل أي مواطن يقترب من بيته على الحدود ولذلك يقتله ! الرؤية القتل بتوافق مع الفلسطينيين
ون وهو طرح غير منطقي ومرفوض والمنطقة العازلة مشروع إسرائيلي للقتل بامتياز نرفضه بالقان

  .بالمطلق ولن نسمح به وال يقبله أي عاقل
ما الضامن .. أنتم قلتم ان التفاهمات بشأن التهدئة مكتوبة، وآخرون يقولون إن أي اتفاق هو شفهي* 

  لتنفيذ أي اتفاق تهدئة مقبل؟
 قيد الحوارات وهي ايجابية بغض النظر عن التفصيالت ولذلك في ساعة معينة  الموضوع ال يزال-

  سيتم إعالن أي اتفاق خاللها؟
ما رؤيتكم لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل رؤية حماس لمرجعية جديدة؟ وهل تريدون * 

  تم فيها على األغلبية؟منظمة على مقاسكم الخاص وفقاً لنتائج االنتخابات التشريعية األخيرة التى حصل
 ونحن نعتقد أن المنظمة في النهاية يجب ٢٠٠٥ بالنسبة لنا وقعنا على تفاهمات في القاهرة في العام -

أن تكون إطاراً جامعاً يعبر عن الشعب الفلسطيني ولذلك نريد جميعاً الوصول إلى هذا الهدف، واآلن 
من ذلك انتهاء صالحيات اللجنة التنفيذية والمجلس وضع المنظمة بمؤسساتها المختلفة ال يالئم الجميع و

الوطني، ولذلك أقول إن المنظمة بحاجة حقيقية لمشاركة الكل الفلسطيني وان ال تخطف لتعبر عن 
سياسات معينة بل ال بد من إرادة سياسية إلعادة بناء مؤسساتها من جديد ووضعها على السكة ونحن 

بير ومستعدون للتعاون على تحقيق ذلك وال نريدها عنواناً من دون نرحب باتجاه البناء للمنظمة بشكل ك
  ...أي محتوى وال تنس أن غالبية القوى ليست جزءاً من المنظمة

  وماذا بالنسبة للمرجعية الجديدة؟* 
 ليست هنالك مشكلة في أن يكون أي برنامج يطرح في الساحة الفلسطينية برنامجاً موحداً في إطار -

ة التي تكلمنا عنها أحد أهم أهدافها هو إعادة بناء المنظمة، بمعنى انه كلما تكتل الناس موحد والمرجعي
.. وقللوا من برامجهم اصبح الوضع افضل فنحن ال نريد شرذمة طويلة وعريضة في الوضع الفلسطيني

نية على المشكلة هي كيفية التعامل مع المنظمة وجعل عنوانها معبراً بشكل صادق عن كل القوى الفلسطي
  .اختالفها
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وبالنسبة إلعادة إعمار قطاع غزة هل سيظل الموضوع رهن التجاذبات السياسية بينما الناس ينتظرون * 
  نتائج سريعة؟

  نحن ال نريد أن نسيس هذه القضية وأن نبعدها عن ذلك وأن يتم اإلعمار سريعاً ونحن سنفتح األبواب -
ومفتوح بعيداً من التجاذبات السياسية وليست لدينا مشكلة لكل من يريد اإلعمار على األرض بشكل حر 

في ذلك، ولكننا نشعر برغبة في تسييس العملية وما ال يستطيعون تحقيقه عبر الطائرات يريدون تحقيقه 
بواسطة اإلسمنت وحجر البناء وهذه مشكلة حقيقية فنحن ال نريد اإلعمار أداة لالبتزاز وأن ننفتح لكي 

  .مد جراح شعبنا بعد العدواننعيد البسمة ونض
  وماذا في خصوص تشغيل معبر رفح هل مرتبط بالمصالحة الداخلية؟* 
 فلسطينياً مفتوحاً باستمرار بغض النظر عمن يشغل - رؤيتنا لذلك واضحة يجب ان يكون مصرياً -

هو عنوان الموقع اإلداري في القطاع ألن المعبر من األهمية ال يمكن االستغناء عنه في أي مرحلة و
  .االنفتاح على العالم

  ما هو الملف األكثر سخونة في ملفات المصالحة؟* 
 اللقاءات التي تمت مع قيادات من فتح تمت إلنجاح المصالحة ولتهيئة األجواء للدخول اليها بعقلية -

زة وقلب مفتوحين وكل اللقاءات كانت لتهيئة األجواء بشكل سليم ومنها إطالق سراح المعتقلين في غ
  .والضفة الغربية وإرجاع المؤسسات في كال المنطقتين ألصحابها

  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   تخذل حلفاءها العرب"إسرائيل" .٧٠

  عبد الستار قاسم 
لم تستطع إسرائيل أن تقضي على المقاومة اللبنانية في حرب تموز، فجربت حظها في حرب الكوانين 

كان الهدف واضحا، وكانت . في تدمير المقاومة أيضاضد المقاومة الفلسطينية في غزة، لكنها فشلت 
اآلمال معقودة على الجيش اإلسرائيلي للتخلص من المقاومة المحيطة بإسرائيل والتي تشكل عقبة كأداء 
أمام جهود تصفية القضية الفلسطينية، لكن مجرى القتال لم يجر وفق ما اشتهت إسرائيل ومن انتظروا 

جيش إسرائيل فشل في تحقيق أهداف دولته التي قزمت . ب وغير العربمنها النصر المبين من العر
  .أهدافها في نهاية الحرب إلى اتفاق مع دول أخرى من أجل منع تهريب السالح إلى غزة

قدمت أنظمة عربية عدة دعمها المعنوي واالستخباري إلسرائيل أثناء الحرب على المقاومة اللبنانية، 
هذه . عبا أثناء الحرب على غزة، لكن الحصاد لم يكن سوى الخيبةوقدمت دعما أكثر وضوحا وتش

األنظمة وأعوانها لم يجدوا في الفشلين فرصة إلعادة التفكير في تحالفهم مع إسرائيل، وإنما طفقوا 
يبحثون يائسين عن مبررات إلقناع الناس بأن مقاومة لبنان وفلسطين قد هزمتا، وأن إسرائيل هي التي 

من مواجهة الحقيقة ما زالوا يصرون على اإلمعان في استنزاف معنويات الناس والتأكيد بدال . انتصرت
كانت هناك . على أن طريق المفاوضات هو طريق لقمة الخبز حتى لو غابت الحرية وضاعت الحقوق

فرصة وما زالت للم الشمل العربي على قاعدة اإلصرار على الحقوق، لكن ال تلوح في األفق آمال أو 
  .راتإشا

تشير الحقيقة الموضوعية إلى أن قدرة إسرائيل القتالية آخذة باالنحسار، بينما قدرة المقاومة آخذة 
اآلن تخشى . كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية جوية وبرية متزامنة، وكانت حروبها نزهة. بالصعود

ومع . هيد الطريق للزحف البريإسرائيل الزج بقواتها البرية معتمدة في البداية على القوات الجوية لتم
ذلك فشل زحفها البري في لبنان، وحزب اهللا ما زال موجودا في القرى والمناطق اللبنانية الحدودية، 
. وفشل في غزة من حيث أن المقاومة موجودة على األرض ويستمر تهديدها للتجمعات السكانية اليهودية

 به في السابق، وكذلك الواليات المتحدة، وواضح أن زمن إسرائيل لم تعد قادرة على القيام بما كانت تقوم
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العربية من أرض المعركة قد انتهى، ويبدو أن زمن الجندي العربي الذي يضع يديه فوق رأسه " الهريبة"
اآلن هي مرحلة صمود، وقريبا ستكون مرحلة هجوم، وستتحول حروب . مستسلما لليهودي قد ولى

  .وب متحركةالمقاومة من حروب ساكنة إلى حر
إذا كانت إسرائيل تفشل بزحفها البري اآلن، فماذا هي فاعلة إذا امتلكت المقاومة العربية مضادات فعالة 

هل سيبقى . للطيران؟ ماذا إذا استطاعت المقاومة إسقاط الطائرات اإلسرائيلية؟ وقناعتي أنها ستستطيع
رائيل سيندحر في المرات القادمة بخاصة جيش إسرائيل في مكانه، أم أنه سيتقهقر إلى الخلف؟ جيش إس

  .على الجبهة اللبنانية، وهذا يعني أن بعض مستوطنات إسرائيل في الشمال مرشحة للسقوط أسيرة
صحيح ان قوة . ميزان القوى في المنطقة العربية اإلسالمية قد تغير، وكل يوم يطرأ عليه تغير جديد

إسرائيل تمتلك . مقاومة يفوق الزيادة في القوة اإلسرائيليةإسرائيل تزداد، لكن التسارع في تصاعد قوة ال
كل يوم المزيد من القوة التدميرية، لكن الطرف اآلخر يكتسب كل يوم قدرة على امتصاص الضربات 

ميزان القوى في المنطقة العربية اإلسالمية قد تغير، وهو ال مفر سيفرض عالقات جديدة على . وإفشالها
 ميزان قوى يفرض نوع العالقات المتناسبة معه، والمنطقة تشهد اآلن تحوالت، كل. مختلف المستويات

  .وستشهد المزيد مستقبال
إسرائيل لم تعد الدولة التي يعتمد عليها في التأديب والتهديد واالحتالل، ولم يعد قادتها أولئك القادة، وال 

إسرائيل تناقش اآلن كيفية . الدولةجيشها ذلك الجيش، وال شعبها ذلك الذي هاجر وصبر وتحمل وأقام 
تغيير استراتيجياتها العسكرية، وتغيير التكتيكات العسكرية التي اتبعتها حتى اآلن عّل وعسى أن تفلح في 

كما أن عددا من الكتاب اإلسرائيليين قد أخذوا يتساءلون عن قدرة إسرائيل على الصمود . حروب قادمة
الم ان أقول بأن إسرائيل قد انتهت، وإنما اقول بأن نجمها قد بدأ يخفت طبعا ال أريد بهذا الك. واالستمرار

كان بإمكان إسرائيل أن تجتاح دوال عربية في زمن قياسي وتبعا . وأن العد التنازلي لوجودها قد بدأ
لسرعة الدبابات اإلسرائيلية القصوى، لكنها اآلن لم تستطع السيطرة على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 

في أي حرب قادمة ستستشرس إسرائيل .  فقط، واكتفت بحصاره بالتعاون مع األنظمة العربية٢كم ٣٦٢
بالمزيد، وستقتل من المدنيين اآلالف، وستدمر القرى والمدن، وربما ستستعمل القنابل النووية التكتيكية، 

  .لكنها لن تنتصر
رابحا، ومن يراهن عليهما من العرب الرهان على إسرائيل خاسر، كما أن الرهان على أمريكا لن يكون 

إنه من المهم أن نرى الحقيقة ونعود إلى أنفسنا، لنكون معا في مواجهة . سيجد نفسه مع الخاسرين
انحياز أنظمة عربية إلسرائيل يزيد األوضاع الداخلية العربية سوءا، وال . األعداء واستعادة الحقوق

اإلنسان السوي هو الذي . لعربية ستختفي وسيزول تأثيرهايشكل ضمانة لألنظمة العربية بأن المقاومة ا
يراهن على قدراته الذاتية، وعلى سواعده وإرادته الحرة الصلبة، أما الذي يراهن على العدو فلن يحصد 

قد يختلف أحد مع حزب اهللا ومع حماس والجهاد وكتائب الشهيد أبوعلي مصطفى  .سوى الذل والعار
ب جبريل والمقاومة الشعبية وألوية الناصر، لكنه اختالف يبقى داخل البيت، وكتائب شهدا األقصى وكتائ

أما التحالف مع العدو فهو اختالف على البيت لن يؤدي في النهاية إال إلى اقتتال داخلي يكون العدو هو 
يجري وال يظنن أحد أنه إذا قرر التخلي عن حقوقه أو التنازل عن بيته، أن الشعب س. الرابح الوحيد فيه

  .خلفه بائعا ومتنازال؛ وال يظنن أن مال الدول المانحة كفيل بإتالف ذاكرة لم تتلفها السنين الطوال
١٧/٢/٢٠٠٩  

  
  المعنى والتفاصيل...التهدئة .٧١

  باتريك سيل
في االنتخابات العامة التي جرت األسبوع الماضي، يستبعد        '' اليمين'' من المؤكد أن ميل إسرائيل إلى        -  

م على جبهة السالم في المستقبل المنظور، وإن كان ال يعني في الوقت نفسه أن كل شيء                 حدوث أي تقد  
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، ''حمـاس ''األول، هو إمكانية توقيع تهدئة بـين إسـرائيل و         : فهناك اتجاهان ال يزاالن قائمين    . قد ضاع 
  .، وهما اتجاهان مرحب بهما''حماس''و'' فتح''والثاني هو إمكانية توقيع تهدئة بين 

إلى القاهرة بداية األسبوع المقبل حامالً      '' عاموس جلعاد ''لمتوقع عودة المفاوض اإلسرائيلي الرئيسي    ومن ا 
في نفس الوقت الذي سـيكون وفـدا    '' حماس''معه إجابة إسرائيل على االستفسارات األخيرة التي قدمتها         

طلق في الثاني والعشرين مـن      مجتمعين استعداداً للبدء في محادثات المصالحة التي ستن       '' فتح''و'' حماس''
  .فبراير الحالي

فجميع الفاعلين يعترفون بحاجتهم إلى وقفـة اللتقـاط   .ليس هناك رابح في النزاع العربي ـ اإلسرائيلي 
هل العرب واإلسرائيليون على اسـتعداد لتقـديم        : األنفاس ومداواة الجراح، والسؤال المطروح اآلن هو      

  .اق؟التنازالت الالزمة للوصول إلى اتف
، إال أنها تعتبر أفضل ما يمكن أن نصبو إليه في           ''ترتيباً مؤقتاً ''والتهدئة وإن كانت تعني حسب التعريف       

  .الوقت الراهن
، وكأنه قد اقتـرب، مـن       ''عمر سليمان ''بعد جهد جهيد، يبدو مدير المخابرات المصرية المخضرم اللواء        

  .''حماس''صياغة شروط التهدئة بين إسرائيل و
، فإن سليمان كان هو الذي يقوم بنقل الرسـائل          ''حماس''اً ألن إسرائيل ترفض التعامل مباشرة مع        فنظر
 أسلوبي اإلقناع والضغط فـي  -إلى إسرائيل والعكس، مستخدماً في ذلك ـ كما هو واضح  '' حماس''من 
  .الصراعومن المعروف أن مصر ليست وسيطا بين الطرفين فحسب، وإنما أيضاً تتأثر بتطورات . آن

، فإن ذلك النجاح سـيؤدي دون       ''حماس''وعندما تنجح مصر اليوم في التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل و          
شك إلى تخفيف الضغط الواقع عليها من الرأي العام العربي، كما سيكون له دور فـي تبريـر موقفهـا                    

علـى  '' حمـاس ''ائيل و ووفقا للتقارير الواردة من مصر، ربما تحتوي التهدئة بين إسـر          . كوسيط محايد 
  : العناصر التالية

 شهرا، بمعنى أنه لن يكون هناك المزيد مـن          ١٨تعهد من الطرفين بإنهاء أعمال العنف بينهما لمدة         :أوالً
  ).ما لم يقم أحد الطرفين بانتهاك التهدئة(، وال المزيد من الغارات اإلسرائيلية ''حماس''صواريخ 

 في المئة من حجم عمليات النقل التجاري التي تمر من           ٨٠ الحظر على    إسرائيل على استعداد لرفع   : ثانياً
خالل معابرها الستة مع قطاع غزة، شريطة أن يتم إغالق كافة األنفاق بين األراضي المصرية والقطاع                

  .بشكل تام وإخضاعها لمراقبة دولية
، بمجرد التوصـل إلـى      )المئة في   ٢٠(ثالثاً، يمكن رفع نسبة الحظر المتبقية على عمليات النقل التجاري         

العريف اإلسرائيلي المحتجز   '' جلعاد شاليط ''اتفاق لتبادل األسرى بين الطرفين يشمل اإلفراج عن الجندي        
  .منذ أكثر من عامين'' حماس''لدى 

 لو لم تكن قد سعت إلـى        -وأفضل منها   -والمفارقة هنا، أنه كان في مقدور إسرائيل تأمين هذه الشروط           
وعلى عكـس مـا     . من خالل الحصار القاسي، أو من خالل الحرب المدمرة التي شنتها          '' سحما''تدمير  

نجت من الحصار، ومن الحرب، وإن كان ذلك قـد تحقـق بـأكالف              '' حماس''سعت إليه إسرائيل، فإن     
وهذه األكالف فاقمت من كم الكراهية الشديدة التي يشعر بها العرب والمـسلمون تجـاه               . باهظة لشعبها 

ليس هذا فحسب بل إن صورة إسرائيل الدولية تعرضت لضرر بالغ كما أن قادتهـا المـؤمنين           . ئيلإسرا
بخيار الحرب ذكروا العالم مرة أخرى بأنهم قتلة عنصريون، غير مستعدين علـى اإلطـالق لإلنـدماج                 

  .السلمي في نسيج المنطقة
و ميالة للموافقة على فتح معبر رفح،       ونظراً ألن هناك حديثا عن التهدئة في الوقت الراهن، فإن مصر تبد           

  .حدا ألحقادهما'' فتح''و'' حماس''بشرط أن تضع 
فتحقق ذلك، سيسمح لقوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالتواجد على الجانب الفلسطيني من الحـدود               

  .ـ كما أصرت مصر
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من ذلك  . التهدئتين المزمعتين ومن الواضح أن هناك تفاصيل أخرى ال تزال بحاجة إلى بحث فيما يتعلق ب             
'' حمـاس ''على سبيل المثال أن إسرائيل تريد الحيلولة دون دخول معدات تصنيع القنابل إلى غزة، وأن                

سجيناً فلسطينياً محبوسـين فـي الوقـت        ، ١٢٥٠تريد في مقابل اإلفراج عن شاليط أن يتم اإلفراج عن           
وإسرائيل تـدرك،   . أم من أعضاء البرلمان الفلسطيني    الراهن في السجون اإلسرائيلية سواء من المقاتلين        

، ولكنه سوف يعطي تلك الحركـة       ''حماس''أن أي تبادل لألسرى بهذا الحجم لن يضيف فقط إلى شعبية            
اإلسالمية األغلبية في المجلس التشريعي، ما يعرض وضع الرئيس محمود عباس للخطر، خصوصاً وأن              

مع ذلك،  . في التاسع من يناير ظلت تضغط عليه لترك منصبه        '' اسعب''، ونظرا إلنقضاء والية     ''حماس''
وما يعزز من ذلك المـزاج      . يمكن القول إن المزاج الحالي داخل المعسكر الفلسطيني هو مزاج مصالحة          

هو أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيعقد كما هو مقرر في شهر مارس المقبل، وأن معظـم الفلـسطينيين                   
أن الجبهة الفلسطينية الموحدة، وحكومـة الوحـدة        - ينطبق على كافة قادتهم      وإن كان ذلك ال   -يدركون  

  .الوطنية الفلسطينية الفعالة المأمول تشكيلها هي التي يمكن أن تنقذ قضيتهم من خطر الضياع
لقد كان الشقاق الحزبي هو دائما آفة الفلسطينيين، وذلك منذ أن تنبهوا للمرة األولى في بواكير عشرينيات                 

ففي ذلـك الوقـت فـشل       . قرن الماضي لخطر الهجرة الواسعة النطاق لألوروبيين اليهود إلى فلسطين         ال
  . تماماً كما يفشلون اليوم في ذلك-الفلسطينيون في توحيد صفوفهم تحت قيادة واحدة 

وكانت اإلنقسامات الفلسطينية والعربية، إلى حد كبير، هي السبب في ضياع ما يزيد عن ثالثـة أربـاع                  
وتواصل تلك االنقسامات في الوقت الراهن يجعل الفلسطينيين معرضين بشدة          . راضي فلسطين التاريخية  أ

ويجب عليهم أن يدركوا أن توحدهم هـو فقـط الـذي            . لخطر فقدان المساحة القليلة المتبقية من وطنهم      
  .عدتهمـ الرئيس األميركي الجديد ـ قادرين على مسا''باراك أوباما''سيجعل العالم، ويجعل 

  ١٨/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 
  
  !ال هو موت وال هو انتحار.. غزة .٧٢

  نواف الزرو
في الفكر اإلسرائيلي المؤدلج بالصهيونية ،      " مبدأ أصيل "هو  " تلقين الفلسطينيين درسا  "ما من شك في أن      "

اءة حول ينم عن عقلية كولونيالية راسخة ـ كما يستخلص الباحث الفلسطيني أنطوان شلحت في سياق قر 
ـ             ان إسرائيل تـسدد    :"العدوان على غزة ، وبحسب ما يؤكد الصحافي والمؤرخ اإلسرائيلي توم سيغف ف

، وهذه هي إحدى الفرضيات األساسية ، التي ترافق         " أن تلقنهم درسا  "الضربات إلى الفلسطينيين من أجل      
حضارة ، الحنكة العقالنية واألخالق      مندوبو التقدم وال   - اليهود   -المشروع الصهيوني منذ بدايته ، فنحن       

، والعرب هم رعاع بدائيون ذوو نزعات عنيفة وهوجاء ، جهلة ال بد مـن تـربيتهم وتعلـيمهم الفهـم                     
 ـ  ٢٨" هآرتس"، على غرار ما يفعل المكاري مع حماره ـ صحيفة  " العصا والجزرة"الصحيح بطريقة 

  ".٢٠٠٨ ـ ١٢
ت االحتالل يستخدمون المزيد والمزيد من القوة النارية التدميرية         واخذ جنراال " المحرقة"ولذلك تدحرجت   

يغطون المجزرة بمجزرة أفظع ، ويقابلون شجاعة اهل غزة ، بالمزيد من إبـادة األبريـاء ،                 "، واخذوا   
وبات الموت فائضاً يتجاوز قدرة من يراقبون من بعيد ، على االحتمال والتماسك ، فهم يرون في صمود                  

ن ، وفي عدم رفعهم للرايات البيضاء ، مدعاة لنيران أعتى ، بصرف النظر عن الضحايا مـن    الفلسطينيي
  ".األبرياء ـ عن تحليل في الحياة الجديدة

ان يميزوهـا بتعـريفين     "حسب الباحث ميـرون بنفنـستي       " الرصاص المصهور "فقد اراد منفذو عملية     
ايضا اي عملية عقالنية ترمـي      " مضبوطغضب  "ويرد بوحشية مجنونة ، و    " رب البيت جن  : "متناقضين

الى الردع ، ولكن ينبغي ان نضيف الى هذين التعريفين تعريفا اخر وهو انها رد غريزي مكـرر مـن                    
  ".٢٠٠٩ ـ ١ ـ ٢٢جماعة مهاجرين مغتصبة ـ هآرتس 
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قتل  تقف وراء هذه المحرقة الصهيونية في غزة خلفيات وابعاد ايديولوجية واستراتيجية ، ونزعة ال              -اذن
، فمنـذ   ...واالبادة والتدمير ، بهدف كسر ارادة التحدي والصمود وتحطيم شوكة الفلـسطينيين معنويـا             

إن الـشعار األساسـي لقـوات الجـيش         :"العبرية النقاب عن    " معاريف"االسبوع االول كشفت صحيفة     
لـيص عـدد    االسرائيلي هو الضرب بكل قوة وبكافة الوسائل بما فيها القصف المدفعي والمهـم هـو تق               

مئير داغـان الـى     " الموساد"، وذهب رئيس المخابرات الخارجية      "اإلصابات بين الجنود إلى الحد األدنى     
لتجلجـل فـي    "ابعد واوضح من ذلك ، فكان يرى أهمية قصوى لتحقيق إنجازات واضحة ال تقبل التأويل              

  ".٢٠٠٩ ـ ١ ـ ٧العالم العربي ـ الصحف العبرية 
ان اولمرت يريد غزة    :"العبرية النقاب عن حقيقة االجندة االسرائيلية اذ قالت       ومنذ البداية كشفت الصحف     

أنه الحملة الجنونيـة علـى      "ب" إسرائيل"، ووصف الكاتب آري شافيط ما تقوم به         " ارضا محروقة تماما  
إن قصف مدينة مكتظة :" ، منوهاً بالقول٢٠٠٩" ـ  ١ ـ  ١٧ هآرتس-قطاع غزة ـ الكاتب آري شافيط  

أن الحـرب   "، مـشيراإلى    " هو عمل خطير حيث سيؤدي إلى تآكل الشرعية الدولية إلسـرائيل          بالسكان  
، معتبراً أن ما بدأ كحملة عسكرية مدروسة وضرورية تحول إلى استخدام للقـوة              " تجاوزت كل الحدود  

ه وبخالف  ان"، متهما رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود اولمرت        " المنفلتة العقال في منطقة مأهولة بالسكان     
  ". المصدر نفسه-أراض محروقة "يريد أن ينهي حربه الثانية بـ) حرب تموز على لبنان(لحربه األولى 

وفي مضمون كسر االرادة الفلسطينية وحرق الوعي الوطني الفلسطيني ، كتبت يديعوت أحرونوت عـن               
مية هي الوحيدة التي ال     حرب هدفها كسر صورة المقاومة لدى الوعي العربي مفادها أن المقاومة اإلسال           "

الهدف ليس مطاردة مطلقي الصواريخ في أمـل عابـث للعثـور علـى              : "، وجاء في هارتس ان    " تهزم
 ـ  ١ ـ  ١٤، وفي مقال افتتاحي كتبت يديعوت أحرونـوت  "وتحطيم آخر فوهة ، بل كسر روح المقاومة

مة اإلسالمية هي الـسالح     أن هدف الحرب على غزة هو أال يترسخ في الوعي العربي أن المقاو            "٢٠٠٩
، بل ان النوايا االسرائيلية الخبيثة وصلت الى ما هو ابعد           "اإلستراتيجي الذي ال تستطيع إسرائيل مواجهته     

 -ـ معاريف   " اما نحن واما هم   "من ذلك ، فقد وصلت حسب المحلل االسرائيلي كوبي نيف الى مستوى           
  ".٢٠٠٩ ـ ١ ـ ١٢

ؤسسة االسرائيلية بالحمى والجنون لدرجة ان أعطى رئيس حـزب          في ظل كل هذا المناخ ، اصيبت الم       
للحرب على قطاع غزة خالل محاضـرة امـام طـالب           " حالً"اسرائيل بيتنا المتطرف افيغدور ليبرمان      

أن الحل موجود ، حيث يجب العمل بالضبط كما فعلـت الواليـات االمريكيـة               :"جامعة بار ايالن قائال   
يجب القاء قنبلـة    " ، مشددا "  العالمية الثانية وبالتالي ال داعي الحتالل غزة       المتحدة مع اليابان في الحرب    

نووية على قطاع غزة وتدميره بالكامل واالنتهاء من هذة المشكلة نهائياً والتخلص من وصـف العـالم                 
   ".-السرائيل انها دولة احتالل 

  .؟،....فهل تحققت االهداف االسرائيلية حقا
أنه طالما استمر القتال ، فإن للفلسطينيين تفوقا في         :"ومو غازيت المشهد بتأكيده     كثف الجنرال احتياط شل   

مارك كالين وهـو    . ، وأعرب د  " المعنويات ، بينما أن قدرة اإلسرائيليين على االحتمال تتعرض للخطر         
ـ      :"خبير إسرائيلي في الشؤون الفلسطينية عن اعتقاده         ة فـاتورة   أن اإلرادة الفلسطينية في االنتقام وموازن

  " .الدماء قوية جداً
ونحن نعتقد بقناعة راسخة أيضاً بأن جذوة ارادة التحدي والصمود الفلسطينية ستبقى متوهجة مـستمرة ،          

  .حتى تحقيق التحرير واالستقالل
غـزة وروحهـا    "لعل الراحل محمود درويش شاعر فلسطين والعرب كان قد عبر اعمق تعبيـر عـن                

ليست لغزة خيول ، وال طائرات ،       : "حينما كتب قائال  " تها وجدارتها بالحياة  وصمودها وبطوالتها ومعنويا  
وال عصى سحرية ، وال مكاتب في العواصم ، إن غزة تحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ، ومن غزاتها في            
وقت واحد ، وحين نلتقي بها ـ ذات حلم ـ ربما لن تعرفنا ، ألن غزة من مواليد النار ، ونحـن مـن     
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االنتظار ، والبكاء على الديار ، صحيح أن لغزة ظروفًا خاصة ، وتقاليد ثورية خاصـة ، ولكـن                   مواليد  
  ".تريد طرد العدو من ثيابها"سرها ليس لغزا ، مقاومتها شعبية متالحمة ، تعرف ماذا تريد 

ـ                     د قد ينتصر األعداء على غزة ، وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة ، قد يقطعون كل أشـجارها ، ق
قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها ، وقد يرمون في البحر أو الرمل أو               .. يكسرون عظامها 

  .نعم وستستمر في االنفجار: الدم ، ولكنها لن تكرر األكاذيب ولن تقول للغزاة
  ".ال هو موت ، وال هو انتحار ، ولكنه أسلوب غزة في إعالن جدارتها بالحياة

، وعن الجدارة في الحياة ليس هناك اجدر من         ...ب غزة في إعالن جدارتها بالحياة        هذا هو أسلو   -اذن  
  .،...اهل غزة في التعبير عنها

  ١٨/٢/٢٠٠٩الدستور، 
  
  اختبار مبكر ألوباما » الليكود«فوز  .٧٣

  حسن نافعة
تعداداً اعتاد العرب أن يتطلّعوا إلى كل رئيس أميركي جديد يدخل البيت األبيض آملين أن يكون اكثر اس

من سلفه لوضع قضايا الشرق الوسط في مقدم اهتماماته، وأكثر إنصافاً عند تعامله مع ملف الصراع 
لكنهم سريعاً ما يدركون أن كل رئيس أميركي جديد، حين يصبح جاهزاً للتعامل !  اإلسرائيلي-العربي 

ثبت أن كل رئيس أميركي جديد فالوثائق المتاحة ت! مع هذا الملف، هو أكثر من سلفه انحيازاً إلسرائيل
كان يجد في انتظاره دائماً من يهمس في أذنه محذراً من انغماسه المبكر في البحث عن تسوية للصراع 

وعندما تأتي الوالية الثانية ويحين !  اإلسرائيلي، حتى ال يعرض فرصة إعادة انتخابه للخطر-العربي 
نتخابات التالية أصبحت على األبواب، ويصبح الرئيس موعد التعامل الجدي مع الملف المؤجل، تكون اال

المنتهية واليته مطالباً بعدم اتخاذ أي موقف قد يؤثر سلباً على مرشح الحزب الذي ينتمي إليه، وهكذا 
  .يجد نفسه في النهاية مضطراً ألن يثبت للوبي الصهيوني الواسع النفوذ أنه األكثر والء إلسرائيل

 اإلسرائيلية تدور في سلسلة ال تنتهي من -الذي جعل العالقات األميركية هذا النمط من السلوك، 
المزايدات االنتخابية التي أسهمت في تعنت الموقف اإلسرائيلي، يبدو أنه لم يعد قابالً لالستمرار، وذلك 

  :لسببين
استثنائي حملته إلى فأوباما ليس رئيساً تقليدياً وإنما هو رئيس . نوعية القيادة األميركية الجديدة: األول

وبات على أي إدارة . السلطة ظروف استثنائية بعد أن وصلت اإلمبراطورية األميركية إلى نهاية طريق
ومن . أميركية تتولى مسؤولية القيادة في ظروف كهذه أن تشرع على الفور في عملية تغيير جذري

 اإلسرائيلي، -منها بالصراع العربي الطبيعي أن تصبح السياسة الخارجية األميركية، خصوصاً ما يتعلق 
  .جزءاً من عملية التغيير هذه

فقد اتخذت حكومة إسرائيل قراراً بشن حرب واسعة . حمق إسرائيلي أدى إلى نتائج غير مقصودة: الثاني
، ووضع إدارة أوباما »حماس«النطاق على قطاع غزة استهدفت، ضمن أشياء أخرى كثيرة، استئصال 

غير أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها، خصوصاً ما تعلق منها بإنهاء دور .  جديدبالتالي أمام واقع
وليس هذا . ، ومنحت أوباما فرصة المبادرة الى تعيين مبعوث خاص له في الشرق األوسط»حماس«

بالقطع ما كانت تسعى إليه إسرائيل، خصوصا أن المبعوث الجديد هو جورج ميتشل الذي سبق أن طالب 
  ! رسمياً بوقف االستيطانإسرائيل

 اإلسرائيلي لن يدرج مبكراً -كان االعتقاد السائد قبل ارتكاب إسرائيل مجزرة غزة أن الصراع العربي 
غير أنني . على جدول أعمال إدارة أميركية تبدو مستغرقة بالكامل في معالجة األزمة المالية الخطيرة

 اإلسرائيلية تتجه نحو مفترق طرق، وأن رياح - كنت أشعر منذ شهور طويلة أن العالقات األميركية
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التغيير لن تلبث أن تهب عليها بقوة، خصوصاً إذا فاز أوباما بانتخابات الرئاسة األميركية، وفاز نتانياهو 
  .في االنتخابات االسرائيلية

على هذه ، نشر » نتانياهو- اإلسرائيلية في حقبة أوباما -العالقات األميركية «ففي مقال لي بعنوان 
  :، قلت بالحرف الواحد٢٠٠٨/ ١٠/ ٣٠الصفحة يوم 

فالقوى . يبدو واضحاً أن الحالة المزاجية للرأي العام تختلف كليا في إسرائيل عنها في الواليات المتحدة«
اليسارية والليبرالية في إسرائيل لم تعد مؤهلة لقيادة المشروع الصهيوني في مرحلة تطوره الراهنة، 

تستطيع أن تشكل بديالً قادراً على إخراج إسرائيل من المأزق الذي أوصله إليها االئتالف وبالتالي ال 
وألن الصراع الغالب داخل المجتمع اإلسرائيلي في المرحلة الراهنة . الحكومي الحالي بقيادة حزب كديما

 بنسبة أكبر من يبدو بين يمين متطرف ويمين أكثر منه تطرفاً، فاالحتمال األرجح هو فوز حزب الليكود
أما في الواليات المتحدة فيوجد مناخ سياسي . المقاعد تمكن زعيمه نتانياهو من تشكيل حكومة بقيادته

فعندما يتمكن رجل أسود من إلحاق الهزيمة بزوجة رئيس أميركي سابق في االنتخابات . مختلف تماماً
ح الحزب الديموقراطي لرئاسة الواليات التمهيدية، ويصبح هو، للمرة األولى في التاريخ األميركي، مرش

المتحدة األميركية، فليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن الكتلة السياسية الحرجة في الواليات المتحدة 
بدأت تلقي بثقلها إلحداث تغيير جذري في السياسات الداخلية والخارجية وليس مجرد تغيير شكلي أو 

  .»سطحي هذه المرة
 الكاملة أن أوباما سيبذل قصارى جهده لمساعدة إسرائيل ولن يسعى مطلقاً رغم قناعتي«: ثم أضفت

 إسرائيلية تحرص قوى هائلة داخل المجتمع -لوضع أي نوع من العراقيل في طريق عالقات أميركية 
أي نوع : األميركي على تنميتها وتمتينها على الدوام، إال أن السؤال الذي سيفرض نفسه على أوباما هو

وال يخالجني شخصياً أي شك في أنه . يير يريد، وكيف سيكون بوسعه تحقيق التغيير الذي يريدهمن التغ
سيتعذر على أوباما أن يدخل أي تغيير جوهري على السياسات الداخلية والخارجية األميركية إال إذا شمل 

 أخرى يدرك أوباما بعبارة.  اإلسرائيلية-هذا التغيير إعادة لصياغة شكل ومضمون العالقات األميركية 
أنه لن يستطيع صياغة العالم، حتى لو أراد، بعيون أميركية بحتة، وقد يجد نفسه مضطراً لفتح حوار جاد 

وألنه من . مع إيران وربما أيضا مع سورية وتركيا، إذا أراد تأمين انسحاب أميركي منظّم من العراق
ادمة، أي تغيير في السياسات األميركية على معظم المتوقع أن يقاوم نتانياهو، إن فاز في االنتخابات الق

يصعب أن أتصور أن تصبح ظاهرة أوباما . هذه الصعد، فاألرجح أن تتفرق الطرق بينه وبين أوباما
  .»فلننتظر لنرى. مجرد فقاعة تنفجر وتختفي إذا ما نفخ فيها نتانياهو

وفرص نتانياهو في . ي المتطرف بأغلبية المقاعدوقد انتظرنا ورأينا، ولم نفاجأ بتاتاً بفوز اليمين اإلسرائيل
وفي جميع األحوال ستصبح الحكومة اإلسرائيلية المقبلة أكثر يمينية . تشكيل الحكومة تظل هي األقوى

وفي تقديري أنه لن يمر . وتطرفاً من سابقتها، وهو ما سيضع إدارة أوباما أمام اختبار صعب ومبكر
أن الحكومة اإلسرائيلية القادمة ستلقي بثقلها كله إلجهاض برنامجه وقت طويل قبل أن يكتشف أوباما 

للتغيير، خصوصاً إذا تضمن سعياً حقيقياً لالنفتاح على إيران وسورية، ولقطع الطريق على تسرب أفكار 
  .كتلك التي يروج لها الرئيس األميركي الديموقراطي السابق جيمي كارتر كأساس للتسوية

، صدر في »خطة قابلة للتحقق إلحالل السالم في الشرق األوسط«الذي حمل عنوان ففي كتابه الجديد، و
نفس يوم حفل تدشين أوباما، أكد كارتر أن حل الدولتين ما زال ممكناً إذا ألقت اإلدارة األميركية الجديدة 

، وبالبحث »حماس«بثقلها وراءه، كما نصح اإلدارة الجديدة باالنفتاح على إيران وسورية، وبالتعاون مع 
  .عن تسوية على المسارين السوري واللبناني

 اإلسرائيلي على أساس المبادرة العربية خياراً -في سياق كهذا تبدو التسوية الشاملة للصراع العربي 
أميركياً مطروحاً، من وجهة نظر الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر على األقل، وقابال للتحقق إذا 

لكننا ندرك جميعاً أن حالً كهذا ليس مقبوالً من جانب يمين إسرائيلي يملك اآلن أغلبية . تبنته إدارة أوباما
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لذا ال يخالجني أي شك في أن . في الكنيست، سواء قاده نتانياهو أو قادته ليفني أو قاداه معاً بالتناوب
هل يصمد أوباما في : والسؤال.  اإلسرائيلية تتحرك حثيثاً نحو صدام يصعب تجنّبه-العالقات األميركية 

لكن الشيء الوحيد الذي يمكن التكهن به . اختبار يبدو أنه فرض عليه مبكراً؟ يصعب التكهن بأي شيء
  .أن برنامج أوباما للتغيير سيسقط كلياً ما لم ينجح في هذا االختبار

  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  أوباما يكرر بوش .٧٤

  منير شفيق
 .شيئا فشيئا في عهد الرئيس األميركي باراك أوباما تتبلورأخذت أولوية االستراتيجية األميركية 

اإليراني، وعلى سياسات إيران إزاء  إن أول ما يلحظ بأنها متجهة إلى التركيز على البرنامج النووي
  .المقاومتين اللبنانية والفلسطينية

  المفاوضاتتشكيل أوسع تحالف أو حشد ضد إيران مادامت الخطوات األولى قد فتحت باب هذا يعني
مباشرة، أي  المباشرة، وهو ما يقتضي وضع كل األوراق الضاغطة على الطاولة، وبعضها بصورة غير

ثم تأتي اإلغراءات المقابلة  التلويح بممارسة الضغوط االقتصادية والسياسية وجوهرها المقاطعة والعزل،
ولكن المفاوضات . غيير النظامالسعي لت وهذه ستبدأ بخيلة جدا، مثل رفع المقاطعة والضغوط أو عدم

الخيار العسكري حاضرا، ولو من خالل التلميح المباشر أو  والتلويح بالضغوط آنفة الذكر سوف تستبقي
 .غير المباشر

أريد  الدولي ضد إيران يتطلب أول ما يتطلب مهادنة روسيا والصين ومساومتهما السيما إذا الحشد
أرسلها جون بايدن  ومن هنا نجد التفسير لإلشارات التي. مناللجوء إلى العقوبات من خالل مجلس األ

وهو ما تلقفته روسيا بطبيعة الحال  نائب الرئيس األميركي في مؤتمر ميونيخ لألمن الدولي إلى روسيا،
لها من ) ١(مع أميركا وهي المنافس العسكري رقم  بالترحيب والتشجيع، ألن هذا يبعد عنها المواجهة

مرة أخرى دولة كبرى من جهة ثانية، فضال عن المقابل الذي  ررت أن تكرس روسياجهة، وهي التي ق
  .المقبلة من جهة ثالثة ستناله عبر المساومات

أبدا، إلى جانب تقدمها الكبير في  وهذا األمر ينطبق على الصين وهي المنافس االقتصادي الصاعد
ندما تصبح األولوية للمواجهة مع إيران فهذا العسكرية، فع امتالك التكنولوجيا العالية العسكرية وغير

  .ومساومتها، وهو ما تريده ألهمية كل شهر وكل سنة بالنسبة إليها يعني ضرورة مهادنة الصين
 بالنسبة إلى أوروبا وإن كان على مستوى أقل مقارنة بخدمته، أو منفعته، لروسيا أو وأن األمر كذلك

 .الصين
بصورة مباشرة، أو غير  لالتينية في اإلفادة من هذه االستراتيجيةوإلى هنا يمكن أن تضاف أميركا ا

شاهدناه في تجربة استراتيجية بوش  مباشرة، طبعا بصورة غير مباشرة أكثر من المباشرة، وهو ما
، حيث أفلتت دول عدة من الوصاية األميركية ’’الكبير الشرق األوسط’’عندما جعلت أولويتها العراق و

  .مستقلة  ثورية أووراحت تبني تجربة
إزاء الدول محكومة بضرورة  كل السياسات تنبع من األولوية التي تحددها االستراتيجية، ألن السياسات

إلعادة بناء نفسها ) سبع سنوات وأكثر(ثمينا  خدمة األولوية، ومن هنا كسبت روسيا في عهد بوتين وقتا
ة المصهينة داخلها، وهو ما حدث مع القوى المؤمرك دولة كبرى من جديد بعد التخلص من مراكز

قفزا في اكتساح األسواق والوصول إلى عقد اتفاقات نفطية طويلة  الصين حيث قفزت تجارتها العالية
ذلك مما استغلته في ذلك الوقت الثمين، الذي أتاحته إدارة بوش، وهي غارقة في  األمد، وبالطبع غير

  .الفترة لى كل قرار اتخذته في مجلس األمن في تلكالشرق أوسطي، واضطرارها للمساومة ع مشروعها
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هي القوى العالمية التي  لو كنت استراتيجيا أميركيا في عهد بوش أو في عهد أوباما وسألت نفسك من
مستوى عالمي؟ فال يمكن أن يأتي الجواب  تنافس أو قد تنافس أميركا، عسكريا واقتصاديا وسياسيا على

اهللا، وكذلك ال يمكن أن يأتي في عهد أوباما إيران  ر عرفات أو حزبالعراق في مرحلة بوش أو ياس
الحالتين كان سيذهب إلى روسيا والصين وأوروبا ودول أخرى أكثر  وحماس وحزب اهللا، فالجواب في

  .أو إيران أو ياسر عرفات وحماس وحزب اهللا من أن يذهب إلى العراق
في ’’ المنظمات اإلرهابية‘’د إلى العراق وما سمي المحافظين الجد ولكن مع ذلك ذهب الجواب من قبل

في عهد أوباما إلى إيران وحماس في قطاع غزة وأفغانستان، وبالطبع إيران في  وذهب اآلن. عهد بوش
، كما )أوباما كونداليزا رايس، ليفني، فريق(وإن بدأ االستهالل في قطاع غزة واالتفاق األمني  المقدمة

غزة مؤشرا إلى بدء مرحلة  بالمناسبة يمكن اعتبار حرب العدوان على قطاعو. التوجه إلى أفغانستان
 .أكثر من نهاية مرحلة

االستراتيجي الذي ارتكبه بوش في تحديد أولوية االستراتيجية  من هنا يكون أوباما قد كرر الخطأ
رة على التمييز، لم يأت من جهل أو عدم قد’’ الخطأ‘’وهذا . السنتين المقبلتين األميركية، ولنقل لمدى

بين  وإن تغيرت الوجوه(جاء في الحالتين من خالل النفوذ الصهيوني األميركي في اإلدارتين  وإنما
 .(فريقي بوش وأوباما

البرنامج النووي ودعم المنظمات : نقطتين عندما يكون المأخذ األساس لباراك أوباما على إيران من
جعل األولوية اإلسرائيلية أولوية الستراتيجيته األميركية  يعني أنه) يقصد حزب اهللا وحماس(اإلرهابية 

ال يمكن أن ) والجهاد وكل فصائل المقاومة المقاوِمة(وحزب اهللا وحماس  فالموضوع النووي اإليراني
 ومن هنا سيحصد أوباما الفشل ال محالة. أميركية قياسا بروسيا والصين واألزمة المالية يكون أولوية

  .يل في ما يتعلق بالصراعات التي ستنشب عندنابعيدا من كل تفاص
 الكبيران وعدد من الدول األخرى سيكسبون على حساب أميركا حتى لو حقــق عندنا مثال فالمنافسان

  .طبخ تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية
  ١٧/٢/٢٠٠٩الوقت البحرينية صحيفة 

  
 من غزة والحرية والمهنية » العربية«طرد مراسل  .٧٥

  ترةياسر الزعا
من قطاع غزة، » العربية«نتفهم من دون شك انحياز البعض لحرية اإلعالم ورفضهم طرد مراسل 

وشخصياً كنت أتمنى لو أنه لم يطرد، مع أني ال أعرف إن كان القرار قد اتخذ من الجهات الحكومية، أم 
إشكاالت أنه محض قرار عسكري ميداني يتصل ببعض تغطيات المراسل التي قيل إنها انطوت على 

أمنية، كما ذكرت بعض أوساط حماس، وهو ما يؤكده بقاء مراسلين آخرين للمحطة ذاتها يعملون من 
 . دون أن يسيء إليهم أحد

لو لم تكن حماس وحكومتها تحت هذا الكم الهائل من التركيز اإلعالمي لما كان لحدث من هذا النوع أن 
مية التي تتفرد حماس بانتهاكها، سواء داخل فلسطين، يأخذ كل هذه الضجة، وإال فأين هي الحرية اإلعال

 ! أم في العالم العربي، أم حتى في الغرب عندما يتعلق األمر بالقضايا القومية؟
هل بوسع مراسلي الضفة الغربية أن يتحدثوا عن مسلسل االعتقاالت والتعذيب اليومي في سجون 

بالحرية والديمقراطية بينما تمنع كثيراً من الفضائيات السلطة، على سبيل المثال، وكم دولة عربية تتغنى 
 ! من فتح مكتب أو تعيين مراسل، حتى لو كان مرضياً عنه من طرف أجهزة األمن؟

ال تملك مكاتب وال مراسلين في عدد من الدول العربية » الجزيرة«هل تالحظون مثالً أن فضائية بوزن 
 بل إن إحداها وافقت ذات مرة على تعيين مراسل ثم منعته من دون أن يتهمها أحد بقمع وسائل اإلعالم،

 ! من العمل بعد قليل من الوقت، وكان أن مر الموقف مرور الكرام؟
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 من -لألمانة-ألم تمنع الدولة العبرية وسائل اإلعالم من تغطية الحرب على غزة من جانبها، مع أنها 
مل اإلعالمي؟ ألم تمنع بريطانيا أي تغطية إعالمية الدول التي تتمتع بقدر كبير من الحرية في سياق الع

معادية لحربها على الفوكالند، فضالً عن حظرها ظهور قادة الجيش الجمهوري األيرلندي بوجوههم في 
 ! ؟ ألم يفرض األمريكان قيوداً على تغطية الحرب على العراق؟»سي. بي. بي»الـ

ما يشاء في قطاع ضيق مدجج باإلشكاالت السياسية لماذا يكون على حماس وحدها أن تدع كل أحد يفعل 
واألمنية، بينما يتعرض لعدوان يومي من قبل االحتالل، ولماذا يكون عليها التسامح مع تغطية ذات نفس 

 ! معاد لها، فضالً عن أن تنطوي على إشكاالت أمنية؟
 أن حكومة قطاع غزة ال تعادي ليس هذا تبريراً لما جرى، لكنه تفسير للواقعة، ولفت لنظر الكثيرين إلى

حرية اإلعالم، بل تصنف في مرتبة جيدة عندما تقارن باآلخرين، بدليل هذا الكم الهائل من اإلعالميين 
 . الذين يتحركون في القطاع

ذاتها، فهو يستحق وقفة خاصة، إذ إن صدامه مع الوعي الجمعي لألمة ليس » العربية«أما ملف فضائية 
يث المهنية محض تدليس ال أكثر، إذ نعلم أن القصة ال تتعلق فقط بما يبثه المراسلون، مقبوالً بحال، وحد

وإنما تتجاوزه إلى ما هو أهم ممثالً في سياسات غرفة األخبار، وطبيعة الضيوف، إلى غير ذلك من 
 . األشياء التي تفضح التوجه الحقيقي للفضائية وموقعها على اإلنترنت

ع المذكور يتحدث عن عشرات اآلالف ممن نزلوا إلى الشوارع في العواصم أثناء الحرب، كان الموق
، فأين هي )كان يوم جمعة(العربية نصرة لغزة، بينما كانت الحقيقة أن ماليين قد نزلوا في ذلك اليوم 

 ! الموضوعية والمهنية باهللا عليكم؟
في » سي. بي. بي«تفعل الـ وسائل اإلعالم تعبر في الغالب عن هموم شعبها وأمتها، تماماً كما 

في » سكاي نيوز«في أميركا، فضالً عمن تتطرف في الموقف كما هو حال » سي أن أن«بريطانيا و 
 !في أميركا، فأين العربية من ذلك، وأي أمة تلك التي تعبر عنها؟» فوكس نيوز«بريطانيا أو 

ا تعبر فقط عن مجموعة من غالة هل تعبر حقاً عن نبض الشارع في الدول التي تنتمي إليها، أم أنه
 ! العلمانيين الذين يديرونها، والذين قد يعبرون بدورهم عن جهات بعينها في هذا السياق أو ذاك؟

عندما تكتمل دوائر الحرية في هذا العالم، وبشكل خاص في العالم العربي، فـليـقـم أولئك الكربالئيات 
اقعنا هو الذي نعرف، بينما يعيش قطاع غزة حالة ، أما عندما يكون و»العربية«على طرد مراسل 

  .خاصة، فعلينا أن نتوقف كثيراً في معالجة الموقف
  ١٨/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  نتائج االنتخابات االسرائيلية قد تكون فرصة سالم .٧٦

  مارتن أنديك
عالن سقوط عملية على رغم فوز تيار اليمين االسرائيلي باألغلبية في االنتخابات االخيرة، لم يحن أوان ا

 أسباب هي بروز شعبية تسيبي ٣ويسوغ هذا الرأي . السالم في الشرق االوسط، ونهاية حل الدولتين
الوسطي؛ وتجربة والية بنيامين نتانياهو المريرة في الحكم يوم كان » كاديما«ليفني، على رأس حزب 

 المساومة على االرض تقويماً على رأس حكومة ليكودية يمينية؛ وتقويم مواقف أفيغدور ليبرمان من
  .دقيقاً

على بقية » كاديما«وعلى رغم تقدم حزب . فليفني ونتانياهو وليبرمان حازوا حصة االسد في االنتخابات
» العمل« يسارية في الكنيست، بينما حل حزب -االحزاب، ليس في متناول ليفني تشكيل حكومة وسطية 

من الحكومة، نشأ تحالف » كاديما«وإذا استُبعد . ل االنتخابيةاليساري في المرتبة الرابعة في سلم الكت
وفي وسع االحزاب الثالثة االصغر اسقاط حكومة من هذا . يميني في الحكومة يملك غالبية بسيطة

وليس . وهذا االحتمال يحقق حلم نتانياهو بالعودة الى رئاسة الحكومة ولكن على شكل كابوس. الضرب
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، مع  ١٩٩٦فهو أعلمني، أخيراً، أنه نادم على تفويت فرصة التحالف في . الواقعنتانياهو بغافل عن هذا 
وأغلب الظن . السابق، وترك تأليف حكومة وطنية مع هذا الحزب» العمل«شيمون بيريز، رئيس حزب 

  .أن تقيد االحزاب اليمينية الصغيرة هامش عمل نتانياهو، وأن تحمله على النزول على مطالبها
وهذه تلزمه االنسحاب من الضفة . ياً، الى دعم بناء المستوطنات وعرقلة عملية السالمفيضطر، تال

وفي تجربته السابقة في رئاسة الوزراء االسرائيلية، انتهى االمر بنتانياهو الى توتير عالقته . الغربية
، وطلب وحين حاول العودة عن سياسة دعم االستيطان والتودد الى كلينتون. بالرئيس بيل كلينتون

  .حظوته، انهارت حكومته وسقط تحالفها
 -ويدرك، اليوم، نتانياهو أن أولوية الرئيس االميركي، باراك أوباما، هي حل الصراع االسرائيلي 

، خلص ميتشل الى وجوب ٢٠٠١وفي . فهو عين جورج ميتشل مبعوثه الى الشرق األوسط. الفلسطيني
فنتانياهو . »الوالدات الطبيعية«ن مسوغ التوسع تلبية وقف بناء المستوطنات ولجم توسعها، ولو كا

  .لتوسيع رقعة المستوطنات» الطبيعي«تذرع، يومها، بالنمو الديموغرافي 
وأغلب الظن أن يقع نتانياهو، في حال شكل حكومة يمينية، بين سندان مطالب االدارة االميركية وقف 

والتزام حل الدولتين، ومطرقة حلفائه وشركائه االستيطان واالنسحاب من معظم اراضي الضفة الغربية 
ولن تدوم والية نتانياهو في . وهؤالء يرفضون المساومة على االرض، واالنسحاب منها. في الحكومة

ومن شأن مثل هذا التحالف لجم مطالب . »كاديما«رئاسة الوزراء طويالً ما لم يتحالف مع حزب 
  .  االحزاب اليمينية

ج ليبرمان، وهو مهاجر روسي ومدير مكتب رئاسة حكومة نتانياهو سابقاً، الى وشأن نتانياهو، يحتا
ويميل أنصار . مهادنة احزاب دينية في الحكومة» اسرائيل بيتنا«وليس يسيراً على . »كاديما«حزب 

ليبرمان الى العلمانية والمبادئ الزمنية، وال ينظرون بعين الرضى الى االحزاب الدينية والعرب، على 
ويطالب المهاجرون الروس بإقرار الزواج المدني، وحرية االعتناق الديني، واالصالحات . سواءحد 

في » اسرائيل بيتنا«ويوقن ليبرمان أن شرط نزوله على مطالب قاعدته الشعبية هو مشاركة . العلمانية
  .»كاديما«و » ليكود«حكومة تحالف مع أحزاب علمانية، على غرار 

وعلى خالف حزب . لترويج وجهة نظره الى حل النزاع مع الفلسطينيين» كاديما«ويحتاج ليبرمان الى 
. وغيره من االحزاب اليمينية، يتناول ليبرمان عملية السالم تناوالً ديموغرافياً وغير جغرافي» الليكود«

 ولذا، لن يتردد في االنسحاب من الضفة. أو خالصة اليهودية» قح«فهو يسعى الى قيام دولة يهودية 
الغربية وضواحي شرق القدس العربية، وتسليمها الى دولة فلسطينية تضم تجمعات عربية داخل إسرائيل 

  .لقاء ضم المستوطنات االسرائيلية بالضفة الغربية الى اسرائيل
وهذا ما ال تؤيده . وحل ليبرمان هذا عويص، فهو يفترض حرمان أهالي التجمعات العربية حق االقتراع

  .»كاديما«مع » اسرائيل بيتنا«ا الخالف ال يحول دون تحالف ولكن هذ. ليفني
ويحقق التحالف مع ليفني . وال شك في أن مفاوضات تشكيل الحكومة االسرائيلية لن تنتهي قبل أسابيع

وقد ال يكون هذا التحالف . ويميل مثل هذا التحالف الى االستقرار. مصلحة كل من نتانياهو وليبرمان
ولكن في وسع هذا التحالف الحكومي تجميد االستيطان، واالنسحاب من . أوباماأفضل شريك للرئيس 

اراضي الضفة الغربية، في حال برز شريك فلسطيني مسؤول من رحم  االزمة الفلسطينية السياسية 
  .وفي وسع حكومة يمينية، على رأسها نتانياهو، ارساء السالم مع السوريين، عوض الفلسطينيين. الراهنة
فهو . ا سبق أن سعى اليه نتانياهو يوم حاول كلينتون حمله على ابرام اتفاق سالم مع الفلسطينيينوهذا م

  .باشر مفاوضات سالم سرية مع السوريين، وتعهد باالنسحاب من هضبة الجوالن
والحق أن حمل أوباما على االنحراف عن مسار السالم مع الفلسطينيين الى مسار السالم مع السوريين 

، على ما يقول نتانياهو، يصب في مصلحة »سالماً اقتصادياً«لسطينيي الضفة الغربية ومنح ف
بالسالح االيراني، ويزرع الشقاق » حزب اهللا«فهذا الحل يقطع خطوط امداد . االسرائيليين واالميركيين
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 على المهادنة، وتوفر غطاء لشبك عالقات بين الدول العربية» حماس«بين ايران وسورية، ويحمل 
  . واسرائيل

  ١٣/٢/٢٠٠٩الدولية، » انترناشنل هيرالد تريبيون«، عن )سفير الواليات المتحدة الى اسرائيل السابق(
  ١٨/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  :كاريكاتير .٧٧

  

  
  ١٨/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن، 


