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  32  :كاريكاتير
***  

  
  اليط بش بملف ربط التهدئةرقرتية سرائيلالحكومة اإل .1

 أن وكـاالت وال جرايـسي  برهـوم نقالً عن مراسلها   ،الناصرة من 19/2/2009 الغـد، األردن،     تنشر
ية المصغرة صوتت أمس بالموافقة على موقف رئيس الحكومة المستقيل إيهود           سرائيلالحكومة األمنية اإل  

أولمرت، والقاضي برفض كل االتصاالت والمفاوضات للتهدئة مع حماس، من دون اإلفراج عن الجندي              
 "إسـرائيل "ماع الطاقم الـوزاري، فـإن       وحسب البيان الصادر عن اجت     .ي األسير جلعاد شاليط   سرائيلاإل

في هذا اإلطار،   " على الرغم من تثمينها للجهود المصرية     "ترفض الحديث عن أية تهدئة مع قطاع غزة،         
  .وقالت إن التهدئة وفتح المعابر يجب أن يكون مرتبطا بإطالق سراح الجندي المذكور

 ستبقى مغلقة، وسيتم فتحهـا مـن أجـل          وقال أولمرت خالل االجتماع، إن جميع المعابر مع قطاع غزة         
تمرير البضائع األساسية جدا للقطاع، وهذا باالتفاق مع السلطة الفلسطينية والجهات المختصة، وبـوتيرة              

على كل عملية إطالق صواريخ أو أي عملية عسكرية         " سيرد"، وهدد بأن جيش االحتالل      إسرائيلتحددها  
وتابع أولمرت قائال، إنه طالما أن الجندي شاليط لم          .يةرائيلإسأخرى تنطلق من قطاع غزة باتجاه أهداف        

يعد إلى بيته، فإن المعابر ستبقى مغلقة، ولن يكون اتفاق رسمي على التهدئة، وادعى أن ما يسمى بــ                   
 لم تبادر إلى تقـديم أي مقترحـات         "إسرائيل"األسلحة إلى قطاع غزة ما زال مستمرا، وقال أن          " تهريب"

  .علق بهذا الشأنحول ترتيبات تت
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، إنها رفضت منذ البداية إبرام أي اتفاق مع حمـاس، وقالـت لقـد                   

  .وافقت على إبرام تفاهمات مع مصر، ولكن ليس على وضع ترتيبات رسمية في هذا المجال
 قررت  األمنيةلحكومة  ا "إني مئير شتريت العضو في الحكومة المصغرة،        سرائيلوقال وزير الداخلية اإل   

ال احد يتصور   "وقال شتريت    ". اتفاق مع حماس ولفتح المعابر     ألي عن شاليط شرط     اإلفراج أن باإلجماع
ال احـد فـي      " وأضاف ". عن شاليط  اإلفراج من دونها مع حماس دون       أو اتفاق عبر مصر     إلىالتوصل  

  ".أخرى أولوية هناك أنالحكومة يعتقد 
ولمرت دافع عن موقفه     أن أ  أسعد تلحمي نقالً عن مراسلها،     ،الناصرةمن   19/2/2009 الحياة،   وأضافت

 يونيو  /حيال االتهامات بأنه بدله في األيام األخيرة، وقال إنه عند االتفاق على التهدئة األولى في حزيران               
،  لن يكون ممكناً االسـتمرار فـي التهدئـة         شاليط حل لقضية    إيجاد تم التوضيح أنه من دون       2008عام  

وأضاف أنه أيد التفاهمات التـي      . ن تهريب األسلحة إلى القطاع حصل خالل التهدئة األولى        أ إلىمشيرا  
أنجزتها مصر صيف العام الماضي في شأن التهدئة، لكن لم يجر الحديث عن اتفاق وعليه لم نتراجع عن                  
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يفاوض المصريين عـاموس    وتابع أن رئيس الهيئة السياسية األمنية في وزارة الدفاع الذي           . أي تفاهمات 
غلعاد أطلع الحكومة األمنية خالل اتخاذ قرارها وقف الحرب على القطاع قبل شـهر، علـى أن هنـاك                   

وبناء عليه اتخذت الحكومـة قـراراً        "شاليطتوافقاً مع مصر في شأن وجوب رهن فتح المعابر بإطالق           
يجب اعتباره كـسراً لألوانـي مـع        والحكومة تعرب عن رأي ال      ... لنا مصالحنا : "وزاد". بوقف النار 

وال يوجد ما يبرر أن نتصرف      ... واجبنا الحفاظ على مصالحنا وعدم اللجوء إلى تخويف أنفسنا        .. مصر
علينا أن نعترف أننا لم نحقـق أهـدافنا مـن التهدئـة             ... كمن فقد كرامته الذاتية وخنع لشروط حماس      

  ".طشاليال الهدوء وال منع التهريب وال عودة : الماضية
  

2. لالنتخاباتحضرال تجلب الحصار وت"حكومة تشكيل يدعو لووقف الحمالت اإلعالمية عباس ي "  
 الرئيس محمود عباس أعلن ، أنمحمد يونس رام اهللا نقالً عن مراسلها في 19/2/2009الحياة، نشرت 

فيذية لمنظمة وقال لدى افتتاحه اجتماع اللجنة التن.  للحوار الوطني تمهيداًاإلعالميةوقف الحمالت 
 على غزة وقف الحمالت اإلسرائيلية الحرب أثناء قررنا أنسبق ": التحرير الفلسطينية في رام اهللا

ذاهبون ": وأضاف. " ايجابية للحوارأجواء، واليوم نؤكد ضرورة التزام الجميع هذا القرار لخلق اإلعالمية
شكيل حكومة ال تجلب الحصار، ت" الحوار الوطني بـ أهدافوحدد . " الحوار بقلوب مفتوحةإلى

  ."عمار غزةإ وإعادةوالتحضير النتخابات عامة جديدة، 
 الحواجز واالنسحاب من مناطق وإزالة المقبلة بوقف االستيطان اإلسرائيليةوطالب عباس الحكومة 

 أجواءوقال عباس انه ال يمكن خلق . األقصى احتاللها عقب اندالع االنتفاضة أعادتالسلطة والتي 
ن أ إلى المفاوضات من دون القيام بهذه الخطوات، خصوصا وقف االستيطان، مشيرا إطالقاعد على تس

  . من دون وقف كامل لالستيطان"إسرائيل"الفلسطينيين لن يقبلوا التفاوض مع 
تجدد " اللجنة التنفيذية في بيان جاء داعماً لمواقف الرئيس الفلسطيني، انها أكدتوفي ختام االجتماع، 

 دونم جنوب بيت لحم كانت 1700ذير من خطورة المخطط االستيطاني، خصوصا مصادرة التح
 نسخة منه "فرانس برس"ودعا البيان الذي تلقت وكالة . »صالً إلقامة مدينة صناعية للمدينةأمخصصة 

  التدخل الفوريإلىوباما الجديدة، أ الرئيس وإدارة المعنية، خصوصا اللجنة الرباعية األطرافجميع "
لن تكون هناك عملية سياسية في ) االستيطان(دون وقفه ": ، وقال"لوقف هذا التوسع االستيطاني الجديد

 تتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسة المدمرة إسرائيل"ن ا ، موضحاً"المستقبل
  ."وتبعاتها

 الربط أو فبراير وعدم تأجيله /اط شب22البدء في الحوار الوطني في " إلى، دعت اللجنة أخرىمن جهة 
ي تأجيل يعني أ" أنورأت . شاليط غلعاد "اإلسرائيليبينه وبين االتفاق على التهدئة ومصير الجندي 

 إلىوصوالً "ن بدء الحوار أ وأكدت. " الحوار الوطني من عدمهإجراء وحدها حق تقرير إسرائيل إعطاء
 اتفاق متوازن وعادل إلىي للضغط من اجل الوصول المصالحة يشكل ورقة مهمة بيد الطرف الفلسطين

  ." كبيرة من المعتقلينأعدادللتهدئة وإلطالق 
 وعن رام اهللا عبد الرؤوف أرناؤوط، نقالً عن مراسلها في 19/2/2009الوطن، السعودية، وأضافت 

". ألونروابدور المؤسسات الدولية العاملة في غزة وخاصة ا"عباس أشاد ، أن الرئيس .)ب.ف.أ( وكالة
مواصلة عملها في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة لتوفير "وتمنى عباس على هذه المؤسسات 

الدعم الالزم لهم من الدول المانحة وتقديم االحتياجات الضرورية في هذا الوقت الصعب سواء األوضاع 
الذي انعكس على دفع الرواتب التي تواجه غزة أو األزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية األمر 

  ".للموظفين
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  نابلس دعما للمصالحة والحواربشخصيات وطنية وإسالمية تجتمع  .3
 بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية واإلسالمية اجتمع الموقعون على نداء الوحدة في محافظة :نابلس

رفي الخالف الفلسطيني  وجهات النظر بين ط  نابلس مساء أمس الثالثاء من أجل تفعيل العمل وتقريب
  .فتح وحماس الذين بدآ اتصاالت جدية فيما بينهما منذ أسبوعين

كلما " ناصر الدين الشاعر في مداخلة له أمام الحضور على وجود أزمة ثقة بين الطرفين وقال  وأكد
فاق مبدئي  الت وأشار إلى استمرار الحوار بين الجانبين وأنهما توصال" اقتربنا من النهاية نجدها تبتعد

 المشاكل  والبدء في حل وتفكيك على وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة ووقف أي اعتقال سياسي جديد،
العالقة بين الطرفين، محمال جزء من المسؤولية على أعضاء المجلس التشريعي الذين لم يتقدموا 

  . تنهي االنقسام  بمبادرات جدية
التنفيذية للمنظمة التحرير، إرسال مراقبين من شخصيات من جهته اقترح غسان الشكعة عضو اللجنة 

 إلى حوار القاهرة للضغط على طرفي الخالف وأكد الشكعة أن الكارثة ستقع إذا فشل  وطنية مستقلة
  ".كل فلسطيني منتمي إلى حزب سياسي يريد إنهاء هذا االنقسام"الحوار وقال 

ة الديمقراطية، التي أدارت الجلسة، بتشكيل قوة  للجبه وطالبت ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي
ضاغطة من الجماهير للتأثير على المتحاورين حتى إنهاء الخالف، ودعت باسم اللجنة إلى تنظيم فعاليات 

في مراكز المدن   الحوار القاهرة الشامل  فبراير الحالي حيث ينطلق/ شباط22 يوم  جماهيرية
  .ت الناس إلى المتحاورين للتأثير في القراراتالفلسطينية دعما للحوار وإيصال صو

واجمع الحضور على ضرورة إنهاء الخالف وتشكيل حكومة وحدة متفق عليها، على أساس وثيقة الوفاق 
  .وإعالن القاهرة، ونبذ كل من يغذي الخالف وال يعمل على إعادة الوحدة للصف الفلسطيني
  18/2/2009 قدس برس،

  
  تبذل جهوداً إلنجاح المصالحة يؤكد أنهاعريقات وعمار واإلة لبحث التهدئ قطر فيعباس  .4

 رئيس السلطة  أنالدين نادية سعد، عماننقالً عن مراسلتها في  19/2/2009الغد، األردن، نشرت 
 قطر، بعد أن كانت محطته األولى عمان، وقال السفير إلىالفلسطينية محمود عباس توجه أمس 

عباس سيلتقي بعدد من المسؤولين القطريين لبحث "ن إ" الغد"ري لـاهللا خي الفلسطيني في عمان عطا
  ".موضوع التهدئة، وآخر المستجدات في الساحة الفلسطينية

عباس سيلتقي في رام اهللا في نهاية األسبوع الحالي، بالمبعوث األميركي إلى "وبحسب خيري، فإن 
األسبوع المقبل بجولة تشمل عدداً من وأشار خيري إلى أن عباس سيقوم  ".الشرق األوسط جورج متشيل

الدول األوروبية منها الجمهورية التشيكية التي تتولى حالياً رئاسة االتحاد األوروبي وألمانيا، إضافة إلى 
النرويج والسويد، بهدف تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة وتوفير الدعم المالي الالزم من الدول المانحة 

  .للشعب الفلسطيني
 رئيس دائرة  أن جيزيل رزوق،الدوحةنقالً عن مراسلتها في  19/2/2009العرب، قطر،  وأضافت

رئيس عباس إلى الدوحة تأتي بناء على الالمفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أعلن أن زيارة 
لقائم دعوة شخصية من األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، آمال أن تسهم هذه الزيارة بتجاوز الفتور ا

، ليؤكد في السياق نفسه أن قطر هي من الدول "فتوضع الخالفات خلفنا"بين الدوحة والسلطة الفلسطينية، 
  ."التي هي على وشك أن تبدأ في القاهرة"التي بذلت جهودا على طريق إنجاح المصالحة الفلسطينية 

مباحثات مع سمو  أن أربعة ملفات رئيسية ستتصدر ال"العرب"ـ أوضح عريقات في تصريحات لو
األمير، أولها ملف المصالحة العربية، ثم إزالة الجمود في العالقات العربية ووضع حد للتشرذم العربي 
القائم الذي يقضي بكسر الجليد في العالقات بين دول الشعب الواحد قبل قمة الدوحة، إضافة إلى 
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فاضح للمبادرة المصرية، والذي جاء االستحقاقات الدولية، وصوال إلى الخرق اإلسرائيلي المستجد ال
  .ليقلب الموازين ويربط فتح المعابر بإطالق سراج شاليط

صحيح أن هناك فتورا في العالقة بين قطر والسلطة الفلسطينية لكن نأمل أن يتم تجاوزه ": وقال عريقات
  ."ونضعه خلفنا بعد اللقاء الذي نعتبره غاية في األهمية مع سمو األمير

  
  ةئهدت الأمام بوضع العراقيل "إسرائيل"فلسطينية تتهم السلطة ال .5

 اإلسرائيلية األمنيةاتهمت السلطة الفلسطينية أمس الحكومة : وكاالتوالبرهوم جرايسي  - الناصرة
 سراح بإطالق التهدئة بعد قرارها ربط توقيع في هذا الشأن وحول فتح معابر غزة أمام" بوضع العراقيل"

تحذر السلطة " ردينة أبووقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل  .اد شاليطالجندي اإلسرائيلي جلع
 سينعكس سلبا األمرهذا "ضاف ان أو ". التهدئةإلىالفلسطينية من وضع إسرائيل للعراقيل لمنع الوصول 

الضغط على إسرائيل  "إلى األميركية اإلدارة، داعيا المجتمع الدولي وخصوصا "األوضاععلى مجمل 
 اعمار غزة وفتح المعابر ورفع معاناة الشعب إعادة أمام تهدئة سريعة حتى يفتح المجال إلىللوصول 
  ".الفلسطيني

  19/2/2009الغد، األردن، 
  

   وتقرر التوقف عن دفع تكاليف عالجهمالسلطة تسحب مرضاها من المستشفيات اإلسرائيلية .6
يتلقون العالج في  الذين المرضى الفلسطينيينقررت السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع تكاليف عالج 

وتعلل السلطة ذلك بسبب .  الضفة الغربيةإلىوبالتالي الطلب منهم العودة اإلسرائيلية، المستشفيات 
وذكر مستشفى هداسا في القدس ان السلطة لم تحول .  على غزة"إسرائيل"غضبها من الحرب التي شنتها 

 مايكل وايتروب ان األطفال وذكر مدير وحدة سرطان ،لفلسطينيين الألطفالموال كتكاليف عالج أ أية
 هذا القرار أن ويرون أهاليهم للضفة الغربية اغضب إعادتهم طفال يتلقون العالج لدينا وطلب 57هناك 

  .اتخذ على خلفية سياسية
ل  النظر في كامإعادة مغلي ان وزارته تعمل اآلن على أبووذكر وزير الصحة الفلسطيني فتحي 

 تتعامل مع المرضى الفلسطينيين أصبحت التي "إسرائيل" إلى المتعلقة بتحويل المرضى اإلجراءات
. "إسرائيل" الوزير انه ال يرغب في رؤية جرحى غزة وهم يعالجون في وأضاف "بئر بترول"وكأنهم 

 للعدوان األولذ اليوم  مناإلسرائيلية ماليين دوالر شهريا للمستشفيات 7اننا ندفع ما قيمته "واستطرد قائال 
 التي تستخدمهم كدعاية لها في الوقت الذي إسرائيل إلىعلى غزة ذكرت انه لن يتم تحويل الجرحى 

 24وذكر وزير الصحة انه يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة ". تتحمل فيه السلطة تكاليف عالجهم
 التي تمتلك خدمات "إسرائيل" إلى  المرضى الفلسطينيينإلرسالمستشفى وبالتالي ال يوجد هناك داع 

 في هذا المجال "إسرائيل" لالعتماد الفلسطيني على أيضا أعلى تكلفة وترمز أيضا تقدما ولكنها أكثرطبية 
ليس بوسع الحكومة دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر وهي مع ذلك مضطرة لدفع الكثير " مغلي أبووقال 

  ."اإلسرائيليةمن المال للمستشفيات 
  19/2/2009طن، قطر، الو

  
  مقبلون على أزمة مالية عميقة الشهر القادم: حكومة فياض .7

 من أن الحكومة مقبلة على ، حذّر سعدي الكرنز، أمين عام مجلس الوزراء بحكومة سالم فياض:رام اهللا
ندوة قال الكرنز، الذي كان يتحدث في  و.أزمة مالية عميقة ما لم يتم تزويدها بمزيد من الدعم الخارجي

في مقره برام اهللا، لمناقشة مشروع قانون الموازنة " ماس"دعا إليها معهد أبحاث السياسات االقتصادية 
 مليون دوالر لكي تتمكن من استكمال 45إن السلطة حصلت على قرض قيمته "، 2009العامة للعام 
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لممنوحة لها من ، متجاوزة بذلك سقف التسهيالت ا)الثالثاء(رواتب الموظفين، التي صرفت أمس 
تجاوزنا سقف التسهيالت، وهذه القروض ستسدد من اإليرادات المحلية وعائدات "وقال الكرنز  ".البنوك

هذا يعني أننا مقبلون على أزمة مالية حقيقية الشهر القادم، ستكون أعمق من تلك "، واعتبر أن "المقاصة
، وفق "مساعدات، خصوصاً من الدول العربيةالتي شهدناها خالل الشهر الجاري، وذلك إذا لم تأت ال

  . تحذيره
وقال الكرنز إن الموازنة ُأعدت لتحقق أهدافاً محددة، لكن المشكلة األساسية ما زالت تتمثل باعتماد 

  .  في المائة54 - 53الموازنة على الدعم الخارجي بنسبة 
  18/2/2009 قدس برس،

  
  ادة إعمار بيوت غزةفياض يوقع مع البنوك اليوم اتفاقيات إلع .8

 السلطة الفلسطينية ستوقع اليوم مذكرة أن" األيام"سالم فياض، رئيس الوزراء، لـ . أعلن د: رام اهللا
تفاهم مع جميع البنوك العاملة في قطاع غزة حول آلية تمويل برنامج إعادة إعمار المنازل التي دمرها 

 المؤتمر الذي سيعقد إلى اآللية التي سيتم تقديمها  هذهأن على قطاع غزة، مشيرا إلى اإلسرائيليالعدوان 
 االعمار توفر المرونة للمانحين إلعادة الخطة الفلسطينية إطارفي مصر في الثاني من الشهر المقبل في 

  . البنوكإلى مباشرة أو البنوك إلىلتقديم هذا الدعم سواء عبر السلطة الفلسطينية 
الجهة التي تقوم بعملية : "خالل البنوك فيه شفافية عالية جدا وقالوشدد فياض، على ان تنفيذ العملية من 

 التي تعمل في غزة منذ سنوات ولديها خبرة واسعة في عملية CHFتقدير االحتياجات فهي منظمة 
 مذكرة إلى بالتوازي مع ذلك كان علينا التوصل مع البنوك األضرارالتقييم وطلبنا منهم القيام بعملية تقييم 

  ".تفاهم
 19/2/2009. األيام، فلسطين

  
  في سجن الوقائي وليس بسبب التعذيب انتحارنتيجة  وفاة محمد الحاج :تحقيقاللجنة  .9

 حركة حماس االسبوع الماضي على ان محمد عبد الحاج احد أصرتفيما :  وليد عوض-  رام اهللا
  نشطائها مات في سجن جهاز االمن الوقائي بجنين جراء تعذيبه 

في سجن جهاز  محمد عبد الحاج حول وفاة درته لجنة التحقيق المكلفة بتقصي الحقيقةأفاد تقرير أص
 الوفاة كانت بفعل المعتقل نفسه وال يوجد أي شبهة جنائية تذكر أن األربعاء أمس الوقائي بجنين األمن

  .حول ظروف الوفاة
 المعتقل قام أنن تؤكد  تمتلك دالئل وبراهياألمنية األجهزة أن قدورة موسى محافظ جنين أكدفيما 

 أقدم تعذيب خالل اعتقاله، مؤكدا وجود تسجيل لدى الوقائي يظهر أن الحاج أوباالنتحار دون ضغوط 
هل الضحية أ أن إال دقيقة، 12- 10على شنق نفسه بعد أن غادره الحارس لفترة وجيزة تترواح بين 

 لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حيث أدىذي  الاألمر انه توفي نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له أكدوا
  . نتائج التحقيقاألربعاءسلمت الرئيس محمود عباس 

 الشهود من األطباء ذوي الخبرة في عموم الوطن والتي إفاداتأن "وجاء في التقرير الذي سلم لعباس 
لعنف وأن  أو آثار لإصاباتجاءت شهاداتهم بعد القسم القانوني بأن جثة المتوفى كانت خالية من أية 

أنه وعلى ضوء التحقيقات الواردة من النيابة "وذكر التقرير  ."سبب الوفاة هو الخنق الحيوي أثناء الحياة
 نجد بان وفاة المذكور كانت بفعله وهي قضاء فإنناالعامة كخصم شريف للوقوف على حقيقة ما حدث، 

 ."اهللا وقدره وال يوجد أية شبهة جنائية تذكر حول ظروف الوفاة
  19/2/2009لقدس العربي، ا
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  "القدس"بغزة تطالب السلطة بإطالق سراح مراسلي فضائية  وزارة األسرى .10
السلطة الفلسطينية في رام  بالحكومة الفلسطينية المقالة،  طالبت وزارة شؤون األسرى والمحررين،:غزة

اوي، المعتقلين لدى ، سامر خويرة وأحمد بيك"القدس"اهللا بضرورة اإلفراج الفوري عن مراسلي فضائية 
  .  يوماً متواصلة26أجهزة السلطة في رام اهللا منذ 

  18/2/2009 قدس برس،
  

  نرفض شروط االحتالل بشأن التهدئة التي تعطل الجهود المصرية: حماس .11
رفضت حركة حماس قرار الحكومة االمنية المصغرة ربـط توقيـع اي            : )وكاالت(،   وحامد جاد  -غزة

للجهود " تعطيل متعمد " الجندي المحتجز في قطاع غزة جلعاد شاليط، معتبرة انه           اتفاق تهدئة باالفراج عن   
  .المصرية

ترفض شروط االحتالل بشأن التهدئة وتؤكد تعطيله       "وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان الحركة         
لحظات هذه القرارات الصهيونية تعتبر فرض شروط جديدة في ال        "واضاف ان    ".المتعمد للجهود المصرية  

  ".األخيرة وهذا يتناقض بالكلية مع المواقف الفلسطينية والمصرية
تهرب من قبل االحتالل الستحقاقات التهدئة والهدف من هـذه الـشروط اسـتخدامها              "ورأى برهوم انه    

كورقة سياسية بين يدي التحالفات الصهيونية القائمة بهدف ابتزاز حماس والفصائل الفلسطينية وحـشرها        
  ".الخيارات الصهيونيةفي زاوية 

، مؤكـدا   "الكيان الصهيوني مسؤولية تعطيل خيار التهدئة وما يترتب عليه مـن تبعـات            "وحمل برهوم   
  ".موقف حركته الرافض لهذه الشروط"

 له مسار   إسرائيلأن ملف التهدئة مع     "من جهتها أكدت كتائب القسام على لسان الناطق باسمها أبو عبيدة            
  ". وواضحة وهي فتح المعابر وفك الحصار ووقف العدوان بشكل كاملخاص باستحقاقات محددة

فإن "انه من دون تحقيق هذه المطالب       "وقال أبو عبيدة في تصريح نشر أمس على موقع القسام االلكتروني          
مشددا على حق كتائب القسام والمقاومة الرد على العـدوان العـسكري الـصهيوني              "التهدئة ليست قائمة  

  ".مرار الحصار وإغالق المعابرالمتمثل في است
إن قضية تبادل األسرى مع العدو الصهيوني لها مسار آخر واستحقاقات           "وحول صفقة تبادل األسرى قال      

أخرى وثمن واضح يتمثل في االلتزام الصهيوني بشروطنا التي وضعناها لإلفراج عـن شـاليط مقابـل            
وائم محددة ولن نقبل باستثناء أي اسم من هـذه          اإلفراج عن األسرى الذين طالبنا بهم بشكل تفصيلي وبق        

  ".القائمة
  19/2/2009الغد، األردن، 

  
  حماس تؤكد تأجيل الحوار الوطني بسبب تعثر التهدئة وملف المعتقلين السياسيين": الحياة" .12

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية عن مسؤول مصري رفيع :  جيهان الحسيني–القاهرة 
تقرر ) فبراير( شباط 22 الفلسطيني المقرر عقده في - الحوار الفلسطيني "مه، قوله إن المستوى لم تس

  ".تأجيله لفترة وجيزة لمزيد من المشاورات
إن القاهرة أبلغت الحركة بأن سببين وراء قرار التأجيل، أولهما عدم " الحياة"وقال قيادي في حماس لـ 

انعكاسات ذلك السلبية على الحوار الهادف "يين وسرائيلإلالتوصل إلى تهدئة بين الفلسطينيين في غزة وا
إطالق " حماس"، أما السبب الثاني هو اشتراط "أصالً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترفع الحصار

  .معتقليها في الضفة الغربية، وبالتالي فإن مصر ترغب في توفير أسباب النجاح للحوار
إن " الحياة"باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو لـ وفي ما يتعلق بملف األسرى، قال الناطق 

أي حلول وسط أو مبادرة جديدة، نافياً ما تردد في أوساط سياسية " حماس"مصر لم تعرض على 
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 من أسماء األسرى الذين تريد اطالقهم، وأكد 500اختيار " حماس"وإعالمية من أن مصر طرحت على 
  .سرى التي سبق أن سلمتها الى المصريين وآلية تنفيذ الصفقةتمسك الحركة بإطالق قائمة األ

إنه ال يوجد لدى الحركة خيار آخر سوى التمسك " الحياة"لـ " حماس"من جانبه، قال مسؤول بارز في 
  .بموقفها الداعي إلى االفراج عن ألف أسير فلسطيني، باالضافة الى النساء واألطفال والوزراء والنواب

  19/2/2009الحياة، 
  

  ي وتطالب بإطالق معتقلي غزة ورام اهللا سرائيلاإل" االبتزاز"فصائل ترفض  .13
المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الـدين فـي         " أبو عبير "أكد محمد عبدالعال    :  محمود جمعة  -القاهرة  

أن المقاومة الفلسطينية ترفض ربط معاناة الشعب الفلسطيني وفتح المعـابر           " العرب"تصريح خاص لـ    
  . لتهدئة باإلفراج عن الجندي شاليط ألن القضيتين مختلفتان ومنفصلتانوا

إذا " رفض فتح المعابر أو تمرير التهدئة إال بعد اإلفراج عـن شـاليط، قـال                 إسرائيلوتعليقا على قرار    
 أسيرا فلسطينيا مـن أصـحاب المحكوميـات العاليـة           450 شاليط فيجب أن تفرج عن       إسرائيلأرادت  

دات وألف أسير آخرين من بينهم األطفـال والنـساء وأعـضاء المجلـس التـشريعي                والمرضى والقيا 
  ". والوزراء

وأكد أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل المساومة واالبتزاز، ولن تقبل بربط صفقة شاليط ووضـعها فـي                 
ذ مطالبنـا    اإلفراج عن شاليط عليها تنفي     إسرائيلفنحن غير متعجلين في أمرنا فإذا أرادت        "إطار التهدئة   

  ". فورا وهي اإلفراج عن أسرانا وسنقوم بتسليم شاليط للمصريين على الفور
إذا "وحول الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب في القاهرة، قال المتحدث باسم ألوية الناصر صالح الدين               

ياسـيين  أردنا أن ينجح الحوار الوطني يجب على حركتي فتح وحماس اإلفراج عما لديهم من معتقلين س               
  ".في رام اهللا وغزة
نحن لدينا أيضا معتقلون في الضفة الغربية من ألوية الناصر صالح الدين فـي سـجون                "وقال أبو عبير    

  ". السلطة الوطنية الفلسطينية،
من جانبه، قال محيي الدين أبو دقة عضو القيادة العامة للصاعقة ومسؤولها في قطاع غزة إن الحوار له                  

كي ينجح يجب أولها اإلفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقـف أي اعتقـاالت علـى               متطلبات أساسية ل  
  . خلفيات سياسية أو إبداء الرأي

إن علـى المجتمـع     " حماس" ربط التهدئة بملف شاليط، قال قيادي في حركة          إسرائيلوتعليقا على قرار    
  . تهدئةالدولي أن يتحمل مسؤوليته كاملة حيال تهرب االحتالل من استحقاقات ال

وأوضـح أن الكـرة اآلن فـي الملعـب          . معنية بإنجاح التهدئة وبإبرام اتفاقية األسرى     " حماس"وأكد أن   
  . ي، وأن مصير التهدئة وصفقة األسرى مرتبط اآلن بمدى تجاوب االحتالل مع استحقاقاتهماسرائيلاإل

  19/2/2009العرب، قطر، 
  

  لحوار الفلسطينيمصر أبلغت معظم الفصائل بتأجيل ا: عزام األحمد .14
أكد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد أن القيادة المـصرية              :  وكاالت -الجزيرة  

أبلغت معظم الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوار الفلسطيني في القاهرة لعدة أيام بسبب تعثـر مفاوضـات       
 بأن المحادثات تأجلت من أجـل الـسماح         وأفادت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية المصرية       .التهدئة

   .بإجراء مزيد من المشاورات
 19/2/2009. الجزيرة نت
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  برهوم ينفي وجود خالفات بين قادة حماس في الضفة وغزة .15
موقـف  'أن  ' القدس العربـي  'قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس لـ         :.  أشرف الهور  -غزة  

وكان برهوم   .'جم مع بعضها البعض، وتأتي في إطار موحد       حركة حماس في الضفة وغزة والخارج تنس      
حول إذا ما كان هناك خالف بين قادة حماس في غزة والضفة بعـد              ' القدس العربي 'يرد على سؤال لـ     

مطالبة قادة الضفة بعدم الذهاب لحوار القاهرة قبل إطالق سراح المعتقلين السياسيين، وحديث الحركة في               
  .دة لم تعهدها من قبل خالل لقاءاتها األخيرة مع قادة فتحغزة أنها لمست لغة جدي

وأشار برهوم إلى أن مطالبة حركة حماس في الضفة الغربية قيادة الحركة بعدم الذهاب لحوار القـاهرة                 
وأكد برهوم أن الذهاب إلى أي حوار مع        . 'تؤكد مطلب الحركة الرسمي   'دون إطالق المعتقلين السياسيين     

كيف سنذهب ونمد يدنا للحوار في القاهرة،       '، وقال   'ه إطالق سراح المعتقلين السياسيين    يجب أن يسبق  'فتح  
  .'وهناك سيوف مسلطة على رقاب الحركة في الضفة

  19/2/2009القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"حماس ستدعم جهود المصالحة حتى إذا لم تتوصل التفاق تهدئة مع : عريقات .16
ن المفاوضات في منظمة التحرير أن تدعم حركة حماس جهـود           توقع صائب عريقات رئيس دائرة شؤو     

وطالـب عريقـات بإتمـام ملـف         .'إسـرائيل حتى إذا لم تتوصل التفاق تهدئة مع        'المصالحة الوطنية   
دعم حركة فتح لكل الجهود المصرية الهادفة للمصالحة الداخليـة ألنهـا الطريـق              'المصالحة، الفتا إلى    

من جهته أكد عـزام األحمـد       . 'اهنة وخاصة بعد كارثة العدوان على غزة      الوحيد لمواجهة التحديات الر   
رئيس كتلة فتح البرلمانية إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية موافقة على تلبية دعـوة القـاهرة لمـؤتمر                  

  . الجاري22الحوار في 
 مسؤولين مـن    ، من خالل عقد ثالثة لقاءات بين      'بدأت عمليا 'وأشار األحمد إلى أن المصالحة مع حماس        

  .'يدعو للتفاؤل'الحركتين، ووصف األمر بأنه 
  19/2/2009القدس العربي، 

  
  الدعوة المصرية للحوار ما زالت سارية ولن تتأثر بملف التهدئة : شعث .17

أكد الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الدعوة المصرية            :  محمود جمعة  -القاهرة  
مؤكـدا  .. وسيعقد الحوار ولن يؤثر ملف التهدئة على موضوع الحوار الـوطني          للحوار ما زالت سارية     

ال يمكن إعادة إعمار غزة دون وحدة وطنيـة،         "وقال شعث    . استعداد حركة فتح للحوار الوطني سريعا     
وأنه ال بد من وجود حكومة فلسطينية واحدة تركز اهتمامها على حل مشاكل الناس والتعاون مع الجميع                 

ر لزيادة اإلغاثة والدعم وفتح المعابر، وحل المشاكل األمنية واإلعداد النتخابات جديدة، وحـل              في األمو 
وأكدت مصادر فلسطينية إن مصر أبلغت جميع الفـصائل الفلـسطينية            ".المشكالت المترتبة عن االنقسام   
انتقالية تتـسلم    الفلسطيني على ضرورة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة         -المدعوة إلى الحوار الفلسطيني     

السلطة في موعد أقصاه أبريل المقبل تكون مهمتها إدارة شؤون السلطة واإلعداد لالنتخابـات الرئاسـية                
ية سـرائيل والتشريعية في يناير القادم والتنسيق مع الجهات المانحة إلعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب اإل              

  . حتى تتسلم الحكومة الجديدة السلطة
  19/2/2009العرب، قطر، 

  
  دحالن يتكبد خسارة مالية في القضية المرفوعة ضد حمامي والجزيرة": الفلسطيني لإلعالم" .18

خسائر مالية فادحة عشية انعقاد جلسة تحضيرية جديـدة  " فتح" في حركة   القياديتكبد محمد دحالن    : لندن
          وقالت  ".الجزيرة"امي وقناة   في الدعوى التي رفعها ضد الكاتب الفلسطيني المعروف الدكتور إبراهيم حم
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ـ   إن المحكمة العليا في إنجلترا أجبرت اليـوم األربعـاء          ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "مصادر مطَّلعة ل
 ألف دوالر أمريكي، ما بين نفقات للجلسة األولى، ومبلغ ضمان           200، دحالن على دفع حوالي      )18/2(

ي اإلنجليزي طلب فريق المحامين الممثِّل لدحالن تحميل        مالي يودع المحكمةَ؛ وذلك بعد أن رفض القاض       
  "".الجزيرة"التكلفة المدعى عليهما الدكتور إبراهيم حمامي وقناة 

كـشف  " دحالن"وأشارت المصادر إلى أن هذه الخسارة المالية تزامنت مع رفض المحكمة طلب محامي              
للشهادة في القضية التي قد تتحول      " الجزيرة"ي وقناة   هوية الشهود الذين أعدهم فريق الكاتب إبراهيم حمام       

وزعامته المرتبطة بالكيـان   " االنقالبي"إلى سوق إعالمية؛ تسلِّط الضوء على ممارسات وسلوكيات التيار          
  .الصهيوني وحليفته أمريكا

 .تشرين المقبل موعدا للجلسة األولى/ وحددت المحكمة الثاني من نوفمبر
  8/2/2009يني لإلعالم، كز الفلسطالمر

  
  كتائب القسام تعلن إحباط محاولة تسلل للقوات اإلسرائيلية في غزة .19

 أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة  حماس في ساعة مبكـرة مـن صـباح                   : غزة
 .ية خاصة شرق حي الزيتـون بقطـاع غـزة         إسرائيلالخميس أنها تصدت لمحاولة تسلل قامت بها قوة         

ية خاصة انسحبت بعد محاولة     إسرائيلحت الكتائب في بيان بثته على موقعها على اإلنترنت أن قوة            وأوض
 .تسلل قامت بها شرق حي الزيتون بقطاع غزة بعد اشتباكات مع أفرادها

  19/2/2009القدس العربي، 
  

  غير جاهزة للسالم" إسرائيل: "حاتم عبد القادر .20
 حـول فـشل المفاوضـات    ،شار رئيس الوزراء لـشؤون القـدس  مست، تحدث حاتم عبد القادر  : رام اهللا 

 غيـر  إسـرائيل ي مما يرسخ القناعة لدى الفلـسطينيين ان   سرائيلية بسبب التعنت اإل   سرائيلالفلسطينية اإل 
ربورتو هيل رئيس الحزب     جاء ذلك خالل استقباله      جاهزة للسالم وغير مستعدة لدفع استحقاقات السالم،      

 واضاف ان هذا يتطلـب منـا فـي     في رام اهللا،  يرافقه وفد من الحزب   اللمانياالشتراكي الديمقراطي ا  
حركة فتح ان نسرع في انجاز التحضيرات لعقد المؤتمر السادس للحركة من اجل ضخ الدماء الجديـدة                 
والشابة في الحركة واعادة بناء الحركة التي اصابها الترهل بسبب عدم عقد اي مـؤتمر منـذ عـشرين                   

  .عاما
به انتقد رائد رضوان، امين سر اقليم رام اهللا، الموقف األميركي الـداعم لالحـتالل والموقـف                 من جان 

ي، فبينما فرض الحصار على     سرائيلاإل-، وازدواجية المقاييس تجاه الصراع العربي     "الخجول"االوروبي  
لم يحـدث    وبحل الدولتين فإن شيئا      إسرائيلالشعب الفلسطيني تحت ذريعة ان حركة حماس ال تعترف ب         

  .ية والتي عادة ما تضم احزابا يمينية متطرفة ترفض خيار السالم وحل الدولتينإسرائيلتجاه حكومات 
 19/2/2009.الحياة الجديدة

  
  مؤتمر موسكو المقبل خطوة خيانية ومكملة لمؤتمر التطبيع في أنابوليس: حزب التحرير .21

ن الدكتور ماهر الجعبري، في تصريح  أوضح عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطي:غزة
تعقيبا على جولة وزير الخارجية الروسي الفروف في " قدس برس"صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ 

، السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر "إسرائيل"المنطقة لترتيب عقد المؤتمر، والتي تشمل باإلضافة إلى 
ؤتمر استغلت دماء المسلمين في غزة، واستثمرت نتائج الدعوة الروسية للم"وسلطنة عمان والبحرين، أن 

أعمال القتل والجرائم التي قام بها االحتالل في القطاع، لحشد الرأي نحو عقد المؤتمر الذي سيواصل 
وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن ". العملية التفاوضية التي تم تدشينها في أنابوليس



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1350:         العدد       19/2/2009الخميس  :التاريخ

وكشف الجعبري أن تصريحات وزير الخارجية الروسي ". ة بعد أحداث غزةالمؤتمر أصبح أكثر حيوي"
  .هي ضد أعمال المقاومة

 18/2/2009قدس برس،  
  

   سلطة محدودة أو العودة إلى الجذور.. فتح على مفترق طرق:تقرير .22
لى ية االخيرة التي اعقبت الحرب الطاحنة عسرائيلوضعت نتائج االنتخابات اإل:  محمد يونس- رام اهللا 

 عاما غطاء لتوسع 18مواصلة مفاوضات شكلت على مدى : امام مفترق طرق" فتح"قطاع غزة، حركة 
استيطاني هائل ومواصلة ادارة سلطة محدودة الدور والوظيفة، او العودة الى الجذور والتضحية بالسلطة 

  .بكل ما فيها من امتيازات
عسكر اليمين تفوقا واضحا على معسكري اليسار ية التي حقق فيها مسرائيلوجاءت نتائج االنتخابات اإل

القائم على البحث عن حل سلمي للصراع عبر " فتح"والوسط، لتشكل ضربة بدت قاسمة لمشروع 
  ".فتح"وتراجع مكانة " حماس"المفاوضات، كما بينت نتائج استطالعات أخيرة للرأي العام تعزيز مكانة 

وقال . اشا داخليا واسعا في شأن خياراتها للمرحلة المقبلةإن الحركة تشهد نق" فتح"ويقول مسؤولون في 
اما ان نخلي المكان لغيرنا، او نكمل مشروع : "قدورة فارس" فتح"احد قادة معسكر مروان البرغوثي في 

خسرنا كثيرا في المفاوضات، فلو احصينا كم : "واضاف". فتح، مشروع التحرر الوطني واالستقالل
 االخيرة من هذه المفاوضات، وكم دونما من االرض 18في االعوام الـ إسرائيلفلسطينيا قتلت 

  ".صادرت، وكم منزال اقامت في المستوطنات، لتوقفنا عنها فورا واتجهنا اتجاها آخر
اوراقا ورسائل داخلية يتم تناقلها في هذه الفترة في اوساط فتح في شأن مستقبل "ويقول فارس إن 

 السلطة، والعودة الى الجدور، الى طبيعية الحركة، الى مشروع الحركة، وكثير منها يوصي بترك
لنترك السلطة للمستقلين والمهنيين كي يقدموا الخدمات، ونحن نعود الى : "واضاف". التحرر واالستقالل
  ".النضال التحرري

خالد مشعل عن تشكيل مرجعية " حماس"واثارت تصريحات اخيرة اطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة 
من ان تخسر منظمة التحرير لصالح الحركة االسالمية التي " فتح" قلقا في نللفلسطينييسياسية جديدة 

وتداعت هيئات ومؤسسات . تشير استطالعات الرأي العام الى تصاعد قوتها على حساب الحركة الوطنية
ة من الخصم الى االجتماع للبحث في مواجه التهديدات المقبل" فتح"واسعة في منظمة التحرير و 

في مواصلة قيادتها للحركة الوطنية الفلسطينية، باتت " فتح"ورأى بعض االوساط ان جدارة . االسالمي
ويطالب . ، وتحولها الى سلطة ذات طابع خدماتيإسرائيلمهددة بعد فشل مشروعها التفاوضي مع 

ووقف التدهور في باتخاذ خطوات عاجلة الستعادة دور الحركة وتعزيزه " فتح"كثيرون من كوادر 
وتركزت هذه االقتراحات على تعزيز الديموقراطية الداخلية للتخلص من . مكانتها القيادية للفلسطينيين

قيادات فشلت أو وصمت بالفساد، وتقديم قيادات جديدة للشارع، والعودة الى المشروع الكفاحي الذي يراه 
  .رون مفتوحا وفق الظروفالبعض نضاال شعبيا وجماهيريا ال عنفيا، فيما يراه آخ

لكن هذه الدعوات تواجه مقاومة من الجهات النافذة في الحركة التي تخشى من انهيار السلطة، بما تمثله 
من دور سياسي للحركة، ومن امتيازات لقياداتها وكوادها، خصوصا ان السلطة تشكل مصدر التمويل 

  .شبه الوحيد لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل
 الف دوالر لكل فصيل، بصرف 50قى فصائل منظمة التحرير تمويال شهريا مصدره السلطة بقيمة وتتل

وغالبية كوادرها العليا والكثير من كوادرها " فتح"كما يتلقى قادة . النظر عن مكانته وقوته وشعبيته
  ".ضباط امن او موظفي سلطة"الوسطى رواتب شهرية من السلطة بصفتهم الوظيفية 

يهدد بانهيار السلطة، وتوقف المانحين عن ضخ االموال في " فتح"قبون ان اي تحول في نهج ويرى مرا
اذا تمت العودة الى : "وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور جورج جقمان. صناديقها
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طة قد تُحل المقاومة من جانب فتح او مجموعات منها بفعل انسداد االفق السياسي، فهذا يعني ان السل
رسيما، او انها ستضمحل ويتراجع دورها تدريجيا، وتتهمش وتخرج من كونها العبا على الساحة 

والتي "ي سرائيل عقب االجتياح اإل2003ويدلل على ذلك بالوضع الذي كانت عليه السلطة عام ". السياسية
وط بادارة الرئيس ويرى جقمان ان االمر من". اصبح دورها كما يتندر البعض دفع الرواتب فقط

االميركي الجديد باراك اوباما التي عليها ان تقرر، اما ان تسير على خطى ادارة الرئيس السابق جورج 
 .بوش، او تختار طريقا آخر

  19/2/2009الحياة، 
  

  "جند الشام"في إشكال مع   عين الحلوة مخيمجريح من فتح في .23
ء أمس على خلفية إشكال بدأ فردياً بين عنصر من          توتر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة مسا       : صيدا

تنظيم جند الشام وآخر من حركة فتح في حي حطين في عمق المخيم وما لبث أن تطور بعـدما أطلـق                     
  . عنصر جند الشام النار باتجاه عنصر فتح ما أدى الى اصابته وآخر كان ماراً بالمكان

 ظهور مسلح، عمد بعدها مناصرون لفتح الـى         وعلى الفور سجل استنفار في صفوف عناصر فتح رافقه        
وتكثفت على أثرها اإلتصاالت من     . قطع الطريق الرئيسية للمخيم عند مدخل الحي الذي وقع فيه الحادث          

قبل لجنة المتابعة الفلسطينية مع قيادتي فتح والقوى االسالمية في المخيم من أجل تطويق ذيول الحـادث                 
 فتح طالبت بتسليم مطلق النار واجراء تحقيق في الحادث ووضـعت            وعلم أن حركة  . ونزع فتيل التوتر  

 .هذا األمر في عهدة اللجنة األمنية الفلسطينية المشتركة في المخيم
  19/2/2009المستقبل 

  
  حزب اهللا فلسطين يطلق صاروخاً على النقب .24

، مـسؤوليته  )ينكتائب حزب اهللا في فلسط(تبنى تنظيم مسلح يطلق على نفسه اسم      :  أشرف الهور  -غزة  
، على منطقة النقب الغربي، وقال في بيان لـه ان           'الرضوان'عن إطالق صاروخ محلي الصنع من نوع        

  .'مواصلة عملياتنا ضد هذا الكيان الصهيوني'، وشدد على 'ردا على االعتداءات الصهيونية'الهجوم 
بالنقب الغربي ، وقالـت  ' فشاعر هنيغ' بسقوط الصاروخ في منطقة المجلس اإلقليمي   إسرائيلواعترفت  

ي إلى أن النشطاء الفلسطينيين أطلقـوا       إسرائيلوأشار متحدث عسكري     .انه لم يوقع إصابات أو أضراراً     
ية المجـاورة   سـرائيل  صاروخا وقذيفة على البلدات اإل     45منذ دخول قرار وقف إطالق النار حيز التنفيذ         

  .للقطاع
  19/2/2009القدس العربي، 

  
  "اسرائيل"لعاد يتهم أولمرت بـإذالل مصر والمس بأمن س جعامو": معاريف" .25

اتهم رئيس الهيئة السياسية االمنية في وزارة الدفاع الذي يفاوض المصريين على التهدئة عاموس غلعاد               
ـ   نقلـت عـن    " معاريف"وكانت صحيفة    "اهانة مصر والمس باالمن القومي االسرائيلي     "رئيس حكومته ب

هل يريدون إهانة المـصريين؟ لقـد       ... اذا يحاولون أن يفعلوا في مكتب أولمرت      ال أفهم م  : "غلعاد قوله 
وتـابع أن   ". مصر بقيت الحليفة التي تكاد أن تكون وحيدة لنـا هنـا           ... هذا ضرب من الجنون   . أذللناهم

وهم يحاولون التوسط ويبذلون جهدا ويظهرون      " ومنحونا حرية التحرك  "المصريين يبدون شجاعة مذهلة     
فمعبر ... يتصرف باستقامة وشجاعة  "وأضاف أن الرئيس حسني مبارك      . م يظهروا مثلها من قبل    رغبة ل 

وهل نعتقد نحن أن المصريين يعملون عندنا؟ فالحديث يدور عن دولة           . رفح مغلق وحماس تحت الحصار    
هل نريـد   . ..كما أن لديهم اإلخوان المسلمين، أنظروا إلى األردن وتركيا        ...  مليونا 85يبلغ عدد سكانها    
  ".أن نخسر كل هذا؟
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واتهم غلعاد اوساط اولمرت بالعمل على المس بمصر كل الوقت بدالً من إعداد قائمة بأسـماء األسـرى                  
أنـا ال   ... فجأة أصبحوا يريدون شاليت أوال    : "وقال. الفلسطينيين الذين توافق إسرائيل على اإلفراج عنهم      

ون إذالل المصريين؟ أن يدفعوهم إلى رفع يدهم عـن كـل            هل يريد ... أفهم هذا التحول وإلى أين سيقود     
لقد انتقلت قطـر    ... هم يتصرفون كأن مبارك يعمل لدينا     ... هذه القصة؟ ماذا سنستفيد؟ هذه كلها أكاذيب      

ونحن ال نـدرك    ... وانظروا إلى ما يحدث في األردن     ... إلى الجانب اآلخر، إلى إيران، وتركيا تتأرجح      
  ".ات مع هذه الدول أكثر من أي شيء آخر، هذا هو األمن القومي في هذه المنطقةأننا بحاجة إلى العالق

  19/2/2009الحياة، 
  

  نصف الفلسطينيين ترعاهم إيران والنصف اآلخر معتدل وعلينا أن نعزز قوته: نتنياهو .26
  يمكننا التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين" :ي بنيامين نتنياهوسرائيلقال زعيم حزب الليكود اإل

الذين ترعاهم إيـران،    " المتطرفين"نصفه متأثر بمن أسماهم     : لكن الشعب الفلسطيني منقسم إلى شطرين     
جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو في القدس المحتلـة أمـام             ".ونصفه اآلخر معتدل ويجب أن نعزز قوته      

ل ما بنينـاه ونبنيـه مـع    ك"وأشار نتنياهو إلى أن  .مؤتمر رؤساء الجوالي اليهودية في الواليات المتحدة    
ال يجوز الـسماح لهـا      " :، مشدداً بالقول  "الشعب الفلسطيني يمكن أن يدمر إذا امتلكت إيران قنبلة نووية         

اعتقد أنه يمكننا   : "وأضاف ". فقط إسرائيلبالحصول على سالح نووي، وهذه مشكلة العالم كله، ال مشكلة           
قيمة تعادل آالف المؤتمرات السلمية، لكنه لن يحدث إالّ إذا          تغيير الواقع الميداني، وهذا األمر سيكون له        

فهم الشعب الفلسطيني أنه يستطيع أن يصنع مستقبالً أفضل لنفسه، وإذا عملنا سويةً مع كل من الـسلطة                  
  ".الفلسطينية والواليات المتحدة وربما أيضاً مع الدول األوروبية

  19/2/2009الدستور، 
  

  ب على رئاسة الحكومةالليكود يرفض فكرة التناو .27
أكد سلفان شالوم أحد أقطاب الليكود على أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع كاديما قبل أن تتخلى األخيـرة                    

إذا تخلت عن هذا الحلم، سيكون في حينها المجال مفتوحا للدخول           "عن حلمها بإقامة حكومة تناوب، وقال       
وأضاف خالل   ".عن هذا الحلم سيأخذ بعض الوقت     في حكومة ائتالف وطني، مع أنني متأكد بأن التخلي          

السؤال الذي يطرح نفسه، هل كاديما تنظر إلى المـصلحة الشخـصية أم إلـى               "لقاء مع اإلذاعة العامة     
إذا كان األمر يتعلق بمصلحة الدولة، فنحن على أتـم االسـتعداد ألن             "وتابع قائال    ".مصلحة الدولة العليا  

مثال نريد حكومة واسعة تتغلب على القضايا المصيرية التي تقـف أمـام             ننظر إلى األمر بإيجاب، فنحن      
  ".الدولة

  19/2/2009الدستور، 
  

  يشكالن جبهة ضد نتنياهو"  بيتناإسرائيل"و" كاديما" .28
يعمالن على تشكيل جبهة مـشتركة      "  بيتنا إسرائيل"و" كاديما"ية بأن حزبي    إسرائيلأفادت تقارير صحفية    

 يعمل فيه رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على إقامـة تكتـل لألحـزاب               في وقت " ذات طابع مدني  "
أثار موجة من   "  بيتنا إسرائيل"و" كاديما"أن التعاون بين    " إسرائيل"وذكر راديو    .اليمينية والدينية المتطرفة  

هـود  االنتقاد من جانب أحزاب يسارية ويمينية على حد سواء، إذ أكد رئيس حزب العمل وزير الدفاع إي                
ي شيمون بيريز بتكليف رئيسة كاديما تسيبي ليفني بتـشكيل          سرائيلباراك أن حزبه لن يوصي الرئيس اإل      

  .الحكومة الجديدة
أفيجدور ليبرمان لن يوصي الرئيس بإسـناد مهمـة تـشكيل           "  بيتنا إسرائيل"كما يسود اعتقاد بأن رئيس      

ه سيحاول العمل على تشكيل حكومـة وحـدة   الحكومة الجديدة إلى أي من المرشحين ليفني ونتنياهو، وأن       
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من جهتها أشـارت صـحيفة       . بيتنا، دون إشراك حزب شاس الديني      إسرائيلبعضوية كاديما والليكود و   
ية إلى أن نتنياهو تحدث هاتفيا، مع ليبرمان، ولم يفصح مضمون الحديث الذي جـرى               سرائيلاإل" هآرتس"

  .بينهما
  19/2/2009الدستور، 

  
  دما وافقت على خطة االنسحاب من غزةأخطأت عن: زبيري .29

 أمس، انه ارتكب خطأ عندما وافق على خطة رئيس زي، شيمعون بيريسرائيلالرئيس اإل قال: تل أبيب
وقال انه ال يشعر بالخطأ بسبب . الحكومة، أرييل شارون، لالنسحاب من طرف واحد من قطاع غزة

 .ورفض أن يفصل. نسحاب وإخالء المستوطناتاالنسحاب ذاته، إنما بسبب الطريقة التي جرى بها اال
للتشاور " الليكود"و" كديما"وجاءت تصريحات بيريز المثيرة، قبيل ساعات من استقباله وفدي حزبي 

معهما حول تشكيل الحكومة المقبلة ورأى البعض في هذا التصريح، محاولة من بيريز لالنسجام مع 
إن : "ولكن الناطق بلسان مكتب بيريز قال. ات األخيرةالتوجه اليميني الجديد الذي عكسته االنتخاب

ية، القاضي سرائيلوكان رئيس لجنة االنتخابات اإل". التصريح يتحدث عن طريقة االنسحاب وليس المبدأ
وبدأ بيريس مشاوراته مع . اليعيزر رفلين، قد اجتمع مساء أمس مع بيريز وسلمه رسميا نتائج االنتخابات

تسيبي ليفني وبنيامين (، "الليكود"و" كديما"ى الفور، فاجتمع لمدة ساعة مع قائدي الكتل البرلمانية عل
، )28(وطلبت ليفني بتوكيلها بتشكيل الحكومة لفوز حزبها بأكثرية المقاعد . واستمع الى آرائهما) نتنياهو

لى تشكيل مؤكدة أن منافسها ال يمتلك أكثرية برلمانية حتى اآلن وال أساس الدعائه بأنه القادر ع
  .أما نتنياهو فقال إن معه أكثرية الكنيست. الحكومة

  19/2/2009الشرق األوسط، 
  

  جيش االحتالل يقرر منح بعض جنوده أنواطاً عسكرية .30
ي قـرر   سـرائيل العبرية أن قيادة جيش االحتالل اإل     " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة    -القدس المحتلة 

ركوا في الحرب األخيرة على غزة أنواطا عسكرية وميداليات         وبعد تردد كبير منح بعض الجنود الذين شا       
وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر، أمس، أن عدد الميداليات واألنواط الممنوحة سيكون قليال             . خاصة

ألنه لم يشهد عدد كبير من الجنود معارك معقدة وغير عادية استدعت القيام بأعمـال بطوليـة تـستحق                   
إن أحد المرشحين لنيل وسام الحرب، طبيب عسكري أجرى عمليـة           : ت الصحيفة وقال .األوسمة والثناء 

  " .جراحية ألحد الجنود تحت النار، أصيب  بعد يومين بنيران قناص فلسطيني
  19/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الكيان يسعى لشراء نظام جديد لألسلحة الذكية .31

تسعى لشراء نظام يعمل بالليزر يزيد      " سرائيلإ"قال مدير تنفيذي في شركة بوينج األمريكية إن         : رويترز
  .من دقة القنابل التي تستهدف أشياء متحركة وانه جار اإلعداد للصفقة

الذي تستخدمه  " ام.ايه.دي.جيه"ونظام الليزر الجديد هو تكملة للنظام المشترك للذخائر الهجومية المباشرة           
موجهـة  " ذكية"لقنابل التي تلقى جزافا إلى أسلحة        دولة أخرى لتحويل ا    20و" إسرائيل"الواليات المتحدة و  

لـم توقـع   " إسرائيل"وقال دان جاسبيرنج مدير وحدة بوينج التي تنتج السالح إن  .بدرجة كبيرة من الدقة   
، ولم يكن لـدى     "لكننا نعمل على هذا ونتوقعه    "بعد عقد نظام الليزر الخاص بالذخائر الهجومية المباشرة         

  .  في واشنطن أي تعليق"يةسرائيلاإل"السفارة 
  19/2/2009الخليج، 
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  ي يعرض أسلحة اُستخدمت ألول مرة في العدوان على غزةسرائيلالجيش اإل .32
ي معرضا لألسلحة الجديدة التي استخدمها في حربه سرائيلأقام سالح المدرعات في الجيش اإل :تل أبيب

صابات في صفوف جنوده وفي تخفيض اإل"العدوانية على قطاع غزة وساعدته، حسب ادعائه، على 
  :ومن هذه األسلحة ".صفوف المدنيين الفلسطينيين

للصناعات العسكرية التابعة للجيش، وهو الصاروخ الذي " رفائيل"من صنع شركة " متادور"صاروخ * 
كان قد صنع في البداية ليكون مضادا للدبابات، ولكن في أعقاب اكتشاف مدى قوته التدميرية الكبيرة في 

، جرى تطويره وتحويله إلى أهداف أكبر وتم التدريب عليه قبل شهر من العدوان 2006لبنان سنة حرب 
ي على هذا سرائيلويطلق جنود وضباط سالح المدفعية اإل. على غزة واستخدم لتدمير البيوت في القطاع

  ".كاسر الجوز"الصاروخ تحببا اسم 
يتم تحليقها بأيدي ثالثة جنود في . وير صغيرة، وهي طائرة صغيرة جدا تحمل آلة تص"دمية طائرة* "

والصور التي تلتقطها . الجبهة ومهمتها تصوير المناطق القريبة من الجنود ولكنها محجوبة الرؤية عنهم
  .تظهر على شاشة صغيرة توضع على جهاز بحجم ساعة اليد

فحص ما في داخله، وهي دمية دبابة، وهي دمية فعال تحمل شكل دبابة يتم إرسالها إلى داخل بيت ل* 
فإذا ما اُكتشف مسلحون في الداخل يتم تفجير البيت . تحمل آلة تصوير يتم تشغيلها بجهاز تحكم عن بعد

  .وهدمه من دون تعريض حياة الجنود المهاجمين للخطر
وهي أكبر . كرة صغيرة بحجم كف اليد يتم إلقاؤها داخل البيت لنفس الهدف المذكور آنفا: كرة تصوير* 

صورا لكل )  ثانية من إلقائها15بعد (تدور حول نفسها مما يتيح لها أن تنقل . قليال من كرة التنس
  . درجة360محيطها على 

 إن استخدام هذه الوسائل وفر على الجيش وقال قائد سالح المشاة والمظليين، العميد يوسي بيخار،
  .ي الكثير من الجهد ومن الثمن الذي كان ممكنا دفعه لوال وجود هذه األسلحةسرائيلاإل

  19/2/2009الشرق األوسط، 
  

  ويحرمهم من انتمائهم للمدينة المقدسة  ألف مقدسي 60االحتالل يعزل  .33
س منطقتي الرام وضاحية البريد شمال مدينـة         أم االحتاللعزلت سلطات   :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

جدار العنصري الذي اكتمل نهائياً األسبوع الماضـي بـإغالق          الالقدس المحتلة عن قلب المدينة بواسطة       
 الف مقدسي كانوا جزءا من      60 إلى   55الفتحات والبوابة الحديدية، وبذلك تم عزل مقطع يسكنه أكثر من           

عبـر  يمـر   دخولهم القـدس    بات   و ،  اليوم جزءا من الضفة الغربية    سكان القدس وأصبحوا اعتباراً من      
قالت قوات االحتالل التي شرعت ظهر أمس بعملية ضم مساحة           من جهة أخرى     .الحواجز العسكرية فقط  

ن هـذه   ، أ  عائلة تحمل الهويـة الخـضراء      40واسعة من الضفة الغربية الى حدود بلدية القدس تسكنها          
ى تصاريح تمكنها من الوصول الى منازلها داخل الجدار ولكن ال تخول            العائالت حصلت من الجيش عل    

  .أصحابها دخول المدينة والتجول فيها
  19/2/2009الدستور، 

  
   لتهكمها على المسيح 48فلسطينيوقناة إسرائيلية تشعل غضب  .34

أراضي  أثار برنامج تلفزيوني ترفيهي إسرائيلي موجة غضب واستياء عارمة في            : وديع عواودة  -حيفا  
مريم العذراء بصورة فظة وسط دعوات فلـسطينية للبابـا          على   لتطاوله على السيد المسيح وتهكمه       48

قام مطران الكاثوليـك    قد  و . على اإلساءة   انتصارا للمسيح واحتجاجاً   "إسرائيل"لـبإلغاء أو إرجاء زيارته     
 ودعا التخاذ موقف ضـاغط      في الناصرة والجليل األب مار كوتسو بإطالع سفير البابوية على ما جرى           

أكد نائب رئـيس الحركـة       فيما   .على السلطات اإلسرائيلية إزاء تكرار االعتداءات على رموز المسيحية        
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اإلسالمية الشيخ كمال خطيب أن المساس بالسيد المسيح هو مساس بكافة إخوانه الرسل بـدءا مـن آدم                  
  .قفه اآليات واألحاديث تدعيما لمواًستذكرم ،وحتى النبي محمد

  19/2/2009العرب، قطر، 
  

   الغربيةفي الضفةيصعد اعتداءاته قصف غزة واالحتالل ي .35
أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مسنة بسكتة قلبية جراء القصف الجوي  :فلسطين المحتلة

زة قصفت الطائرات اإلسرائيلية مجمع األجه كما .الذي استهدف سبعة أنفاق في مدينة رفح" اإلسرائيلي"
زعمت مصادر في قد و .األمنية في مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدمير عدة مبان ومسجد داخل المجمع

جيش االحتالل أن القصف جاء ردا على سقوط صاروخ أطلق من القطاع تجاه منطقة مفتوحة في تجمع 
 اهللا في أعلنت كتائب حزبفيما شاعر هنيغف االستيطاني في منطقة النقب من دون وقوع إصابات، 

أصيب مزارع فلسطيني بعيار ناري أطلقه عليه جنود االحتالل  إلى ذلك .فلسطين مسؤوليتها عن إطالقه
 سلطات االحتالل من اعتداءاتها في زادتوفي الضفة الغربية  .في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس

 إن حصيلة لية في رام اهللا، وزارة الداخوقالت .األسبوع األخير، خاصة ضد منتسبي األجهزة األمنية
 تجمعا سكانيا، وإقامة الحواجز 274 اعتداء، إضافة القتحام 351االعتداءات بلغت في الضفة وغزة 

صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد في حين  منزال، 40 طريقا، ومداهمة 53العسكرية، وإغالق 
  .مالت اعتقاالت مكثفة في مدن الضفةيأتي بالتزامن مع ح وذلك، . أيضاًالمواطنين في بيت لحم والخليل

  19/2/2009الخليج، 
  

   طفل فلسطيني بينهم أصغر أسير في العالم7600 تعتقل "سرائيلإ: "تقرير .36
 نحـو   2000 العـام  منذ اندالع انتفاضة االقصى في       "سرائيلإ"تعتقل  :  محمود الفروخ  - بترا   -رام اهللا   

. رضوا لالعتقال االداري دون تهمة او محاكمـة        طفل قاصر تع   200 طفل وطفلة من بينهم قرابة       7600
ن أ ،الناصر فروانة في تقرير له     كد االسير السابق والمتخصص بشؤون االسرى الفلسطينيين عبد       حيث أ 

مبيناً في هذا    ، طفال ما زالوا يقبعون في سجون اإلحتالل، بعضهم ال يتجاوز الثانية عشر من عمره              246
 شهرا، والـذي    13 البالغ من العمر      الزق  هو الطفل الفلسطيني يوسف    ن أصغر اسير في العالم،    السياق أ 

وأكد فروانة ان استهداف اعتقال األطفال الفلسطينيين، جـزء أساسـي مـن             . بصر النور داخل السجن   أ
  .استهداف األطفال الفلسطينيين عامة وقمعهم وردعهم وتحطيم معنوياتهم وسلب طفولتهم

  19/2/2009الرأي، األردن 
    

  بإغالق قسم العزل في سجن الرملةيطالب  األسير الفلسطيني نادي .37
أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي، أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية  : أمين أبو وردة- نابلس

ترفض إجراء عملية زراعة كلية لمعتقل يعاني من فشل كليوي بحجة عدم وجود ميزانية مالية مخصصة 
األسير الفلسطيني بإغالق قسم العزل في سجن الرملة الذي هدد معتقلوه  طالب نادي  في حين.لذلك

بإعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على قيام سلطات االحتالل باحتجاز العشرات منهم وسط 
 عامالً 46 على اعتقال االحتاللمن جهة أخرى، أقدم  . من كافة حقوقهمهمأوضاع غير إنسانية وحرمان

  . ذلك بعدم حوزتهم تصاريح إقامةاًفي مدينة أسدود المحتلة، صباح أمس، مبررفلسطينياً 
  19/2/2009الخليج، 
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   بشكل جزئي إلدخال مواد غذائية ووقود مع قطاع غزةسمح بفتح ثالثة معابري االحتالل .38

زة سمحت السلطات اإلسرائيلية أمس بفتح ثالثة معابر تجارية توصل إلى قطاع غ           :  أشرف الهور  -غزة  
وذكر رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلـى       .بشكل جزئي، وأدخلت كميات محددة من السلع      

 شاحنة محملة بإمدادات غذائيـة والوقـود الـصناعي          200إدخال  سمحت ب غزة أن السلطات اإلسرائيلية     
  .المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وكميات من غاز الطهي

  19/2/2009القدس العربي، 
  

   شهد أعلى معدالت زواج في قطاع غزة 2008عام : إحصائية .39
 شـهد   2008كشفت إحصائية رسمية صادرة عن ديوان القضاء الشرعي أن عام            : محمد األيوبي  -ة  غز

 16.856أعلى معدالت الزواج في قطاع غزة منذ إنشاء المحاكم الشرعية، حيث بلغ عدد عقود الـزواج                 
رغم الظـروف   وذلك  . هي النسبة األقل في المنطقة    و حالة طالق    2216ال  في حين لم يكن هناك إ     ،  عقداً

رئيس ،  عزا حسن الجوجو  من جهته   و. االقتصادية المتردية التي يمر بها قطاع غزة المحاصر منذ عامين         
 انخفاض نسبة الطالق إلى الدور الفعال لدائرة اإلرشاد واإلصالح فـي            ،محكمة االستئناف العليا الشرعية   

 الشرعية ورجال اإلصالح التابعين لرابطة علماء فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني، واهتمـام             المحاكم
  .الحكومة الفلسطينية وتعزيز صمودها وقوة النسيج االجتماعي

  19/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في الضفة الغربية يشرعون في شق طريق استيطانية شرق يطانمستوطنو .40
المقامة على أراض استولي عليها بالقوة الى الـشرق         " كرمئيل"وطنة  شرع المستوطنون في مست   : الخليل

من بلدة يطا، امس، في شق طريق استيطانية جديدة حول أراضٍ مستهدفة بالمصادرة تقع الى الجنـوب                 
من المستوطنة، فيما ذكر اصحاب أراضٍ بالمنطقة ان الشروع في شق الطريق المشار اليها يشكل نكبـة                 

  .يل عدد من العائالت المقيمة في اراضيها، وتعتمد على الفالحة واقتناء االغنامجديدة، وينذر بترح
  19/2/2009األيام، فلسطين، 

  
   باتوا ضحايا لعمليات نصب من مستثمري تجارة االنفاق غزيينآالف ال: تقرير .41

ب  مأساة أخرى آلالف المواطنين بـسب       غزة أضافت الحرب اإلسرائيلية على قطاع    :  سمير حمتو  -غزة  
أصبحوا ضحايا لعمليات   ، بعد أن    قطاعال بتدمير األنفاق على الشريط الحدودي بين مصر و        "إسرائيل"قيام  

نصب واحتيال ربما عن قصد أو غير قصد من قبل عدد من كبار المستثمرين، الذين تمكنوا مـن جمـع                 
آالف  لم يعد بمقدور     حيثمئات الماليين من الدوالرات من ضحاياهم بحجة االستثمار في تجارة األنفاق،            

وبحسب مـصادر    . للخارج يهاالمواطنين استرداد أموالهم بعد تدمير األنفاق بسبب هروب المستولين عل         
 480خاصة فقد اعتقل جهاز األمن الداخلي في الحكومة المقالة شخصا تمكن من جمع مبلغ يقـدر بــ                   

ظاظا، أنه ال يمكن تحديد رقم لحجـم        زير االقتصاد المقال زياد ال     وفي هذا الصدد أوضح      .مليون دوالر 
 . قبل انتهاء البحـث والتحقيـق فـي الموضـوع     في هذا المجالاألموال المستثمرة أو خسائر المدخرين  

 من األموال الموظفـة، توجـد       98%ما يحصل في غزة هو توظيف لألموال، موضحاً أن          إن  وأضاف  
وبحـسب   فيما تجدر االشارة إلى أنه       .فقط هي التي وظفت في االنفاق     % 2خارج فلسطين ، في حين أن       

تورطوا قد   ألف مواطن من كافة المستويات االجتماعية،        100تقديرات المختصين فان الحديث يدور عن       
  .بتجارة االنفاق



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1350:         العدد       19/2/2009الخميس  :التاريخ

  19/2/2009الدستور، 
  
  

    بعد عالجهم في مصر جريحاً فلسطينياً إلى غزة18عودة  .42
لحدودي أمس، أنه تم السماح فى ساعة متأخرة من         أكد مصدر مسئول على معبر رفح ا       :فلسطين - رفح

  . جريحاً فلسطينياً تماثلوا للشفاء في مصر18مساء أول من أمس، بعودة 
  19/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  إصدار أضخم كتاب توثيقي عن المسجد األقصى المبارك  .43

ب تـوثيقي عـن      أضخم كتـا   ،أصدر الدكتور محمد غوشة المؤلف والمؤرخ الفلسطيني       :القدس المحتلة 
المسجد األقصى يضم في محتواه التفاصيل الدقيقة عن المسجد بما فيها وثائق تنـشر ألول مـرة عـن                   

  . تحتوي على صوراً جديدة للمسجد األقصى على مر العصور الماضية، صفحة300تاريخه في 
  19/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  1860إسالميو األردن يحذرون من خطورة القرار  .44

لم تكن بمـستوى التـصدي      "نها  ن السياسة الخارجية لبالدها بأ    ت الحركة اإلسالمية في األرد    اتهم: عمان
 ".تصفية القضية الفلـسطينية علـى حـساب األردن        "الهادفة إلى   " لمخاطر المشاريع السياسية المشبوهة   

قـرار   وزارة الخارجية عن     رئيس الوزراء نادر الذهبي، أمس، سكوت     وانتقدت في مذكرة بعثت بها الى       
 األخير على قطاع غزة، مشيرة الى أن مكمن الخطر        المتعلق بالعدوان   ) 1860(مجلس األمن الدولي رقم     

إلحالل سالم شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة       "في القرار ما جاء في البند الثامن منه،  والذي ينص على             
شر إلى األراضي العربيـة المحتلـة        لم ي "، إذ إن القرار     "في وجود منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان      

  ". بل كرس مفهوما جديدا هو مصطلح منطقة67ولم يشر إلى حدود عام 
19/2/2009الخليج،   

  
   مواد إغاثة إلى غزة اً طن181 تحمل  أردنيةقافلة مساعدات .45

غاثيـة  إمس قافلة مساعدات إنسانية محملة بمواد       أعبرت جسر الملك حسين     :  بترا –جسر الملك حسين    
 الثاني بإرسال المـساعدات إلـى       متنوعة في طريقها إلى قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا          

،  طنا من المواد التموينية المختلفة والطرود الغذائيـة        181وتضم القافلة عشرين شاحنة محملة بـ       غزة،  
  . قافلة280ى االن حيث بلغ عدد القوافل التي تم تسييرها حت، والحرامات، والخيام، والفرشات

19/2/2009الدستور،   
  

   لغزة من دخول رفح  متجهاً أردنياًمصر تمنع وفداً .46
هشام البستاني إن السلطات    " مثقفون أردنيون من أجل غزة    "قال عضو وفد مبادرة     :  محمد النجار  -عمان  

 بحجـة   المصرية أصرت على منع أعضاء الوفد من دخول مدينة رفح المصرية في طريقهم لقطاع غزة              
الحفاظ على سالمتهم الشخصية وعدم حصولهم على كتاب تغطية لتحركهم نحو قطاع غزة من الـسفارة             "

  ".األردنية في القاهرة
18/2/2009. الجزيرة نت  
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  مراسلي قناة القدس السلطة الفلسطينية باإلفراج عن  يطالب" األردنيحماية الصحفيين" .47
يات الصحفيين باألردن السلطة الفلسطينية باإلفراج عـن        طالب مركز حماية وحر   :  محمد النجار  -عمان  

  ذلـك  تزامنوقد  .مراسلين لقناة القدس الفضائية تعتقلهم األجهزة األمنية في الضفة الغربية منذ نحو شهر            
مع استدعاء األجهزة األمنية بالضفة الغربية لمراسلي القناة إبـراهيم الرنتيـسي فـي رام اهللا وممـدوح               

وأكد المركز معارضته المطلقة لتوقيف الـصحفيين واعتقـالهم داعيـا الـسلطة             .لحمالحمامرة في بيت    
  .الفلسطينية إلى االلتزام بالمعايير الدولية لحرية اإلعالم

18/2/2009. الجزيرة نت  
  

  ليطا ربط التهدئة بش"إسرائيل"مصر والجامعة العربية ترفضان قرار  .48
 الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية أمس القرار رفضت: عبد الستار حتيتة وصالح جمعة: القاهرة

ي األسير جلعاد سرائيلي المفاجئ بربط تل أبيب التهدئة مع الفلسطينيين باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلاإل
وحذرت مصر والجامعة العربية من خطورة هذه الخطوة على جهود التهدئة التي ستصل بالعملية . شليط

إلى ما قبل الجهود المصرية المدعومة عربيا ودوليا بوقف الحرب على قطاع "ر وبرمتها إلى نقطة الصف
  ."غزة الشهر الماضي

إن هذا : "الشرق األوسط" أمس بالمراوغة قائال لـإسرائيلواتهم مصدر مسؤول في الخارجية المصرية 
خيرة، وأنه ليس في ي جاء انعكاسا لما أسفرت عنه االنتخابات األسرائيلالتغير المفاجئ في الموقف اإل

مصلحة السالم، وال يخدم جهوده، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية التي تدعمها الدول العربية ودول 
 والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لم تتضمن إسرائيلالعالم المعنية، لوقف إطالق النار والتهدئة بين 

لجاري محاولة تثبيتها، وأنه كان يمكن لهذا ليط في مرحلة التهدئة الحالية اااإلفراج عن الجندي ش
  .يسرائيلالموضوع أن يدخل ضمن مفاوضات الحقة للتهدئة تتعلق بتبادل أسرى فلسطينيين بالجندي اإل

ية سرائيلجزء من المراوغة اإل"ووصف األمين العام للجامعة العربية عمرو موسي قرار تل أبيب بأنه 
، مشيرا في تصريحات له أمس إلى أنه "أن تعطي أي تنازالتومحاولة للحصول على ما تريد من دون 

من شأنه أن يعطل أمورا "، منبها إلي أن ذلك "ليطاال يجوز علي اإلطالق الربط بين التهدئة واإلفراج ش"
  ."كثيرة

وتوقع األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، السفير محمد 
 أن تسير األمور في المنطقة إلى أسوأ مما كانت عليه أثناء الحرب على غزة، محذرا في حديث صبيح،

تعقيد األجواء وإحداث حالة من اإلحباط واليأس في " إلى إسرائيل من أن يؤدي قرار "الشرق األوسط"لـ 
 على حقيقتها من يلإسرائتُظهر " وقال إن مثل هذه المواقف "المنطقة وفي العالم بالنسبة لقضية السالم

، مشيرا إلى وقوف جميع العرب مع الجهد المصري لتحقيق التهدئة "أنها دولة محتلة ومعتدية وعنصرية
المفترض أن يكون ملفا مستقال، وقد "الذي من ..ليطا ولم تكن تتضمن ملف شإسرائيلالتي وافقت عليها 

  ."يط ملف مستقلال وناقشت على أساس أن شإسرائيلفاوضت 
 مصطفى الفقي عن دهشته من اتخاذ .دقات الخارجية بالبرلمان المصري ب رئيس لجنة العالوأعر

 تضع التهدئة بينها وبين الفلسطينيين في طريق إسرائيل هذه الخطوة، وقال إن هذا يعني أن إسرائيل
 والرئيس المصري حسني.. ليط منذ البدايةالم يتفق على ش": "الشرق األوسط"مسدود، وأضاف لـ 
ما نراه ما هو إال التفكير اليهودي المعتاد في الحصول على أكبر قدر ": وأضاف ."مبارك نفسه أعلن هذا

 عن موقفها في ظل الضغط، وإما أن تحدد إسرائيلما لم تعدل ": وقال. "من المغانم في ظل أي ظروف
، و إال )قة شليطصفقة التهدئة وصف(ليط، وتسير الصفقتان جنبا إلى جنب اصفقة أخرى في مقابل ش
  ."سنصل إلى طريق مسدود

  19/2/2009الشرق األوسط، 
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  مصر تُعلن إرجاء الحوار الفلسطيني .49
 الفلسطيني الذي كان مقرراً أن –أعلنت مصر أمس إرجاء الحوار الفلسطيني :  جيهان الحسيني–القاهرة 

بشروطها إلطالق » حماس«الجاري، فيما تمسكت حركة ) فبراير( شباط 22تستضيفه القاهرة في 
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية عن  .ي االسير في غزة غلعاد شاليتسرائيلالجندي اإل

 22 الفلسطيني المقرر عقده في - الحوار الفلسطيني "مسؤول مصري رفيع المستوى لم تسمه، قوله إن 
  ."تقرر تأجيله لفترة وجيزة لمزيد من المشاورات) فبراير(شباط 

  19/2/2009اة، الحي
  

   وحماس"إسرائيل"تركيا تبدي استعداداً للوساطة بين  .50
إن حركة حماس رفضت اإلفـراج عـن        :" قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان         :اسطنبول

ي األسير مقابل االتفاق على هدنة طويلة األمـد فـي قطـاع غـزة حـسبما تـشترط                   سرائيلالجندي اإل 
ي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكرواتي الزائر ايفو سانادر، أمس، أن            وأوضح أردوغان ف   )".إسرائيل(
حماس ال تريد الجمع بين صفقة التبادل وتحقيق هدنة في غزة ألنها ترى أن اإلفراج عن شاليط مسألة                  " 

فـي  ) إسـرائيل (وأشار أردوغان إلى أن قادة الحركة التي خاضت حرباً مع  ".منفصلة تتطلب اتفاقاً آخر 
لن يقبلوا إدراج موضوع شـاليط ضـمن الجهـود          : "كانون األول، واستمرت ثالثة أسابيع    /بر ديسم 27

  ".المصرية حاليا لتحقيق التهدئة ألن الصفقة منفصلة كلياً عن جهود تحقيق الهدنة في المنطقة
ـ                 ة وأكد رئيس الوزراء التركي أن بالده التي تلعب دورا موازياً مع الوساطة المصرية بين حماس والدول

  ".على استعداد ألن تساعد في التقريب بين الجانبين إذا كان دورها مطلوباً" العبرية 
  19/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  غزة قد تنفجر مجدداً : باباجان يزور اليمن .51

حذر وزير الخارجية التركي علي باباجان، في صنعاء أمـس، مـن انفجـار       : ، يو بي أي، ا ش ا      "سبأ"(
 والفلسطينيين على اتفاق لوقف إطالق النـار، مـشددا          إسرائيلبب عدم توقيع    الوضع مجددا في غزة بس    

  . »المصالحة بين فتح وحماس أمر حتمي وضروري لحل القضية الفلسطينية«على أن 
وأشاد الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، خالل لقائه باباجان في صنعاء، بمواقـف رئـيس الـوزراء                  

وقال باباجان، في مؤتمر صـحافي مـشترك مـع          . قضية الفلسطينية التركي رجب طيب أردوغان من ال     
ما جرى خالل األسابيع الماضية في غـزة مـن عـدوان            "نظيره اليمني أبو بكر القربي في صنعاء، إن         

المنطقة تشهد هدوءا نسبيا حاليا في ظـل إعالنـين لوقـف            "وأضاف  . "ي كان أمرا مؤسفا ومقلقا    إسرائيل
ي والفلسطيني لم يوقعا على أي أتفاق لوقف النـار مـا يجعـل              سرائيلنبين اإل إطالق النار، غير أن الجا    

  . "الوضع قابال لالنفجار في أية لحظة
، مـشيرا إلـى أن      "الصراع بين الفصائل الفلسطينية يجعل الحل الفلسطيني صـعبا        "واعتبر باباجان أن    

تركيـا معنيـة    " وقـال إن     ."المصالحة بين فتح وحماس أمر حتمي وضروري لحل القضية الفلسطينية         "
بالمصالحة الفلسطينية، واألشقاء في مصر يعملون على المسار ذاته، ولن تتوانى تركيا عـن تقـديم أي                 

  . "جهد يحقق هدف المصالحة
  19/2/2009السفير، 
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  عباس يزور قطر لالعتذار عن عدم حضور قمة غزة في الدوحة: المسفر .52
قدس "الجامعة القطرية الدكتور محمد المسفر في تصريحات لـ أشار أستاذ العلوم السياسية في : الدوحة
محمود   ليست مؤكدة عما إذا كانت زيارة الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته"إلى أن المعلومات " برس

ال : "وقال" عباس إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم برغبة منه أم بدعوة من القيادة السياسية القطرية
لزيارة الدوحة فوجهت له الدعوة كما هي العادة  )محمود عباس(ان قد عبر عن رغبته أعلم ما إذا ك

تعكس "واعتبر المسفر أن زيارة الرئيس عباس إلى الدوحة  ".البروتوكولية للرؤساء حتى المنتهية واليتهم
 عدم تلبيته نادم ندما شديدا على"، مشيرا إلى أن عباس "شعورا بالندم على موقفه من قمة غزة في الدوحة

 دولة عربية وامتنع عن الحضور 13الدعوة لحضور مؤتمر قمة غزة التي احتضنتها الدوحة وحضرتها 
ذلك الزمان، فأراد أن يقدم اعتذاره للقيادة السياسية عما حدث في الماضي ويتطلع إلى أن تلعب دولة 

 من أجل رفع الحصار عن  قطر دورا فعاال في المصالحة الوطنية الفلسطينية وأن تلعب دورا آخر
  .، على حد تعبيره"الشعب الفلسطيني

  18/2/2009قدس برس 
  

  المصريةويأسف للعراقيل لواقع المزري لغزة عن اوفد طبي مغربي يرفع تقريراً  .53
يرفع الوفد الطبي المغربي األول الذي توجه إلى قطاع غزة للمساهمة في إسعاف جرحى : أ.ب.د

وقال  .مات المغربية والدولية المتخصصة في حقوق اإلنسان واإلغاثة الطبيةفلسطينيين تقريرا إلى المنظ
أعضاء الوفد إنهم بصدد إنهاء صياغة تقرير مفصل للواقع المزري الذي عاينوه خالل زيارتهم لغزة، 

شباط الجاري، وعبروا عن /وأوضحوا أن أوامر أعطيت لهم للخروج من القطاع قبل الخامس من فبراير
للعراقيل التي واجهتهم والتي فرضت عليهم من قبل السلطات المصرية قبل التوجه "  وأسفهمامتعاضهم"

   .إلى غزة
  19/2/2009الخليج، 

  
   تنفذ مشروعين في فلسطين اإلماراتية"حملة سالم يا صغار" .54

 مبادرة الشارقة لدعم أطفال فلسطين، وقعت" سالم يا صغار"استمرارا للجهود التي تبذلها حملة  :دبي
 2،3إدارة الحملة في رام اهللا، اتفاقيتي تعاون لخدمة أطفال فلسطين على صعيد الصحة والترفيه بقيمة 

  .مليون دوالر
  19/2/2009الخليج، 

  
  لم تطلب منّا مصر الضغط على حماس: الفروف .55

أن مصر لم تطلب من     ، امس، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف     :  عاصم الشيدي  -مسقط  
مارسة الضغط على ايران وسورية أو حركة حماس من أجل التهدئة والتوصل إلى هدنـة مـع           موسكو م 
وخالل مؤتمر صحافي مشترك عقده في مسقط مع الوزير العماني المـسؤول عـن الـشؤون                . إسرائيل

أكد الفروف استضافة بالده لمؤتمر حول عملية السالم في الشرق األوسـط            ، الخارجية يوسف بن علوي   
مشيرا إلى أن الدعوة الروسية لهذا المؤتمر تحظى بإجماع كـل           ، ف االول من العام الجاري    خالل النص 

وشدد الفروف على أهمية استعادة وحـدة الـصف         . األطراف والقوى الفاعلة في قضية الشرق األوسط      
وتـوفير حيـاة    ، سواء بالنسبة لفك الحصار عن قطـاع غـزة        ، "منظمة التحرير "الفلسطيني على قاعدة    

أو بالنسبة الستئناف عملية السالم، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة           ، اعية واقتصادية طبيعية فيه   اجتم
  .المصرية في إيجاد صيغة مشتركة بين اإلسرائليين والفلسطينيين للتهدئة ووقف إطالق النار

19/2/2009السياسة، الكويت،   
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  ناق على غزةومصر بتضييق الخ" إسرائيل"هيومن رايتس ووتش تتهم  .56
بتضييق الخناق على الفلسطينيين في " إسرائيل"اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش : صالح النعامي

قطاع غزة وطالبتها على الفور بوضع حد لهذا التضييق الذي وصفته بغير القانوني على المساعدات 
ال تبرر "لمنظمة في بيان لها وقالت ا. اإلنسانية والسلع األساسية التي توجد حاجة ماسة لدخولها إلى غزة

كما . "االعتبارات األمنية القيود الموسعة على تسليم الطعام والوقود وغير ذلك من اإلمدادات األساسية
اتهمت هيومن ووتش مصر ايضا بصورة مباشرة في التسبب بتدهور األزمة اإلنسانية وذلك عبر منعها 

  .دخول غزة عبر معبر رفحالمساعدات اإلنسانية والعاملين بالمساعدات من 
19/2/2009الشرق األوسط،   

  
  حماس لن تتسلم أي أموال والمساعدات ستوجه للسلطة الشرعية فقط: النرويج .57

نحن نعمل في اتجاهين األول "قال يان ديبفست مبعوث النرويج الخاص للتحضير لمؤتمر المانحين 
 تتضمن مساعدات انسانية إلعادة البناء الحاجة الي تقديم المساعدات العاجلة للسكان في غزة والتي

ومحاولة إنقاذ الموقف من خالل بناء المنازل والمستشفيات وغيرها من األشياء الرئيسية لسد احتياجات 
والثاني هو ضرورة التحدث مع إسرائيل عن مسألة الدمار والحصول علي ضمانات لعدم ، الفلسطينيين

ل المساعدات للفلسطينيين أوضح ان هناك العديد من الوسائل وحول آلية ايصا. تكرار ذلك في المستقبل
حيث ، لتوصيل المساعدات إما مباشرة عن طريق السلطة الفلسطينية من خالل دعم ميزانية السلطة

أما الوسيلة الثانية فمن خالل ، تذهب األموال للفلسطينيين ليتصرفوا فيها وفقا ألولوياتهم واحتياجاتهم
اما الوسيلة الثالثة فهي عن طريق االتحاد ،  توصيلها أيضا للسلطة لدعم ميزانيتهاويتم، البنك الدولي
وكل المساعدات ستوجه الي السلطة ، وأشار الي أن النرويج لن تقدم أي مساعدات الى حماس. األوروبي

  .الفلسطينية والسلطة هي المنوطة بتوزيعها وفقا لبرامجها وأولوياتها
19/2/2009األهرام،   

  
  لن نشارك إال في مؤتمر شرم الشيخ: وث النرويج الخاص لمؤتمر المانحينمبع .58

أعلنت النرويج رفضها لحضور مؤتمر المانحين الذي دعت اليه قطر، وأنها لن تشارك إال : مروة توفيق
في المؤتمر الذي دعت إليه مصر للعديد من األسباب منها أن النرويج تشرف بتوليها الرئاسة المشتركة 

وقال يان ديبفست مبعوث النرويج .  مارس المقبل2ر مع مصر الذي تستضيفه شرم الشيخ للمؤتم
الخاص للتحضير لمؤتمر المانحين في تصريحات لألهرام ان بالده تنظر للمهمة الصعبة التي تواجه 
مصر في سبيل الوصول الي وقف كامل الطالق النار والتهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

  .أعرب عن أمله في نجاح مصر في تحقيق هذا الهدفو
19/2/2009األهرام،   

  
  فتح معابر غزة حق إنساني مطلق ال يجب ربطه بأي قضية: الحملة األوروبية .59

أدانت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة بشدة الموقف الفرنسي الذي يؤيد الربط بـين               : بروكسل
لجائر المفروض على قطاع غزة وبين قضية اإلفراج عـن الجنـدي            قضية فتح المعابر وإنهاء الحصار ا     

وشدد أنور الغربي، عضو الحملة األوروبيـة       . اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط      
فـوراً  "في تصريح له، على ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، ال سيما معبر رفح الحـدودي،                  
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ربطه بأي شكل من األشكال بأي صفقة مهما كانت، ال سيما في ظل ما يعانيـه                وبشكل كامل ودائم دون     
وأكد على أن عدم فتح المعابر بشكل كامل ودائم إلعادة          ". أهل القطاع من آثار الحرب العدوانية الشرسة      

إصـرار  " الحملـة األوروبيـة   "وفي السياق ذاته؛ اسـتغربت      . استمرار للعدوان "إعمار قطاع غزة، هو     
في الوقت الذي يحتاج فيه الفلـسطينيون       "ت المصرية على إغالق معبر رفح منذ نحو أسبوعين،          السلطا

  .لفتح هذا المعبر أكثر من أي وقت مضى
19/2/2009.الحياة الجديدة  

  
       مليون دوالر  345األونروا تعلن خطة عاجلة لغزة بقيمة  .60

ن التابعة لألمم المتحدة أونروا عـن خطـة   أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي    : محمد النجار 
وحث مـسؤولو األونـروا     .  مليون دوالر حتى نهاية العام الحالي      345عاجلة إلنعاش قطاع غزة بقيمة      

المجتمع الدولي على توفير المبالغ المطلوبة لقطاع غزة بشكل عاجل، من ناحيته قـال رئـيس اللجنـة                  
 مليون دوالر إلغاثة قطـاع      120ونروا تلقت وعودا بمنحها     االستشارية في الوكالة تور وينسالند إن األ      

. خالل األشهر التسعة المقبلة   )  مليون دوالر  245(غزة، الفتا إلى أن هناك حاجة ماسة لتوفير بقية المبلغ           
وأكد المسؤول األممي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة أن موازنة وكالة الغـوث تعـاني عجـزا                  

  .2011 و2010 مليون دوالر لعملياتها خالل عامي 1050حو كبيرا، وأنها بحاجة لن
18/2/2009. الجزيرة نت  

  
   مليون دوالر لألونروا من االتحاد األوروبي52 .61

 مليون دوالر إضافية لوكالة غوث وتشغيل 52أعلن االتحاد األوروبي، أمس، انه قدم نحو : ب.ف.أ
وقالت المفوض العام لألونروا . ا الخاصة بأزمة غزةاستجابة إلى مناشداته) أونروا(الالجئين الفلسطينيين 
هذه االموال ستسهم في تقديم الدعم لبرنامج شبكة االمان االجتماعي للوكالة الذي "كارين أبو زيد إن 

  ".  مليون دوالر هذا العام52يعتبر مكونا رئيسيا من مكونات برامجها العادية التي تواجه عجزا بقيمة 
19/2/2009الخليج،   

  
  كي ال نستمر في مالحقة سراب الدولتين .62

  علي الجرباوي
ية لم تحسم مسألة رئاسة وتركيبة الحكومة القادمة، وهو أمر سيبقى متأرجحاً سرائيلمع أن االنتخابات اإل

 السياسي إسرائيلحتى يتم التوصل إلى ائتالف جديد، إال أن هذه االنتخابات حسمت بشكل واضح توجه 
.  مقعدا65ًيمين واليمين المتطرف حصلت على الغالبية في الكنيست القادم بمجموع فكتل ال. نحو اليمين

» العمل«و» كديما«أحزاب (بينما لم يتمكن تحالف ما أصبح يعرف اآلن بأنه الوسط ويسار الوسط 
 وهي ال تدخل في -  مقعداً، في حين أصبحت حصة القوائم العربية 44من تجميع سوى ) »ميرتس«و

ليس » كديما«ليس هذا فحسب، إنما يجدر االنتباه إلى أن حزب .  مقعدا11ً - يل الحكومة حسابات تشك
بالواقع حزب وسط حقيقي ألن حوالي نصف أعضائه المنتخبين اآلن هم يمينيون أصالً وجاؤوا الى 

وإذا أضيف إلى ذلك أن حزب . »الليكود«الحزب الجديد من خالل انشقاق هندسه شارون داخل حزب 
 تحرك تحت قيادة ايهود باراك باتجاه اليمين، فإن النتيجة المستخلصة من حصاد االنتخابات أن العمل

 خالل الفترة إسرائيلائتالفاً يمينياً جديداً، أكثر غلوا من االئتالف الحاكم حتى اآلن، هو الذي سيحكم 
بتها وتوجهاتها ستكون بالتأكيد فسواء أصبح نتانياهو أو ليفني رئيساً للحكومة القادمة فإن تركي. المقبلة

  .ية الحاليةسرائيلأكثر يمينية من تركيبة الحكومة اإل
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 تساؤالت حول مستقبل مسيرة التسوية السياسية، إن إسرائيلمن أهم ما يثيره هذا التوجه نحو اليمين في 
لضمان هذه كانت ستستمر أو ستتوقف، وعن فاعليتها إن هي استمرت، وعن المطلوب فلسطينياً وعربياً 

فالمهم ليس ضمان شكلية استمرار المفاوضات كونها الوسيلة وليس الغاية، بل المهم يتعلق بأن . الفاعلية
ي واستعادة األرض العربية المحتلة وتحقيق سرائيلتحقق هذه الوسيلة الغاية منها، وهي إنهاء االحتالل اإل

  .الحرية والعودة واالستقالل للشعب الفلسطيني
ولكن . إسرائيلسيرة التسوية السياسية ستشهد مستقبالً صعباً جراء هذا التوجه إلى اليمين في واضح أن م

قد يدعي البعض . ية الحاليةسرائيليجب أن ننتبه أن وضع هذه المسيرة لم يكن بحال جيدة مع الحكومة اإل
» كديما«ن توجهات حزب ، وأنه ال يمكن المقارنة بيإسرائيلأن هناك فروقاً بين األحزاب الرئيسية في 

لذلك فإن ائتالفاً تقف على رأسه ليفني سيختلف . » بيتناإسرائيل«أو » الليكود«مثالً مع » العمل«أو 
مع أن ذلك قد يبدو صحيحاً . بالتأكيد عن ائتالف برئاسة نتانياهو في ما يتعلق بمسيرة التسوية السياسية

فهذه األحزاب الرئيسية األربعة، والتي تدور بينها . على السطح، إال أن نظرة معمقة ستثبت العكس
المحادثات والصراعات لتشكيل االئتالف الحكومي القادم، وإن اختلفت في طريقة عرضها لمواقفها تجاه 
الفلسطينيين، فإنها تتفق في المضامين التي تعبر عنها تصرفاتها على ضرورة فرض تسوية سياسية على 

ية، وليس التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين تقوم على سرائيلات اإلالفلسطينيين وفق االشتراط
فجميع هذه األحزاب تشترك في رؤية متقاربة، إن لم . أخذ الحقوق والمطالبات الفلسطينية في االعتبار

يكن متماثلة، حول مصير القدس وقضية الالجئين، وتقوم بدعم االستيطان وتريد فرض المناطق التي 
إن كان هناك اختالف بين هذه األحزاب فإنه يتعلق .  على الفلسطينيينسرائيلمها من الضفة إلتريد ض

فقط بماهية الشروط التي يريد كل منها فرضها على الفلسطينيين في التسوية السياسية، وكيفية تحقيق هذا 
الحالية حين كانت ية سرائيللهذا السبب لم تشهد عملية المفاوضات أي انفراج مع الحكومة اإل. الفرض

باختصار، لن . ليفني، المعتبرة اآلن أكثر اعتداالً وأقل تطرفاً من نتانياهو أو ليبرمان، مسؤولة عن الملف
، وذلك ألنها كانت تعاني إسرائيلتبدأ عملية التسوية السياسية بالمعاناة مع االئتالف الحكومي القادم في 

ية المتعاقبة منذ توقيع اتفاق أوسلو، بما في ذلك معاناة لسرائيأصال وتصاعدياً مع جميع الحكومات اإل
، والتي لم تكتف بعرقلة »العمل«و » كديما«خاصة مع الحكومة الحالية التي تتشكل أساساً من حزبي 

  .عملية التفاوض بل شنّت على لبنان وغزة حربين هائلتي التدمير والتخريب
القادمة، مهما كان عمق يمينيتها، بوقف عملية التسوية، أو ية سرائيلفي كل األحوال، لن تقوم الحكومة اإل

بل على العكس تماماً، سنجد أنها، وفي البيان الحكومي الذي ستنال عليه الثقة في . حتى بالدعوة إلى ذلك
بالطبع، هذا ال . الكنيست، ستدعو الفلسطينيين والعرب إلى استمرار التفاوض للتوصل إلى هذه التسوية

رة أن هذه الحكومة ستكون جادة في دعوتها أو أدائها التفاوضي، ولكنه يعني أنها تحسب يعني بالضرو
ففي . ية العليا، وتتصرف وفقاً لذلكسرائيلالحسابات السياسية الضرورية للحفاظ على المصلحة اإل

 سرائيلواشنطن توجد اآلن إدارة جديدة ذات توجهات مختلفة عن إدارة بوش السابقة التي كانت تقدم إل
ومن خالل التصريحات حول توجهات سياستها تجاه ملف التسوية، أو السرعة في . الدعم الال محدود

تعيين مبعوث للشرق األوسط مهمته األساسية التعامل مع هذا الملف، أعطت هذه اإلدارة مؤشرات 
في الحسابات وألنه . سريعة على أنها تريد ليس فقط تحريك هذا الملف، وإنما التوصل إلى تسويته

ية من غير المفيد للحكومة الجديدة الدخول في مواجهة مبكرة مع إدارة أوباما، فإن هذه الحكومة سرائيلاإل
ستحاول إبراز مدى اهتمامها بالتعاون مع المبعوث األميركي، وستبدأ بإلقاء اللوم على الفلسطينيين 

ب، بل إن استمرار عملية التسوية وفق ليس هذا فحس. والعرب على العثرات التي سيواجهها في مهمته
ية سيوفر، كما في السابق، الغطاء الالزم للحكومة الجديدة لالستمرار، بل وتكثيف، سرائيلالمواصفات اإل

فالقناعة المترسخة عند النخب السياسية . خلق الوقائع على األرض، وخصوصاً في موضوع االستيطان
. ثبت فقط بواسطة فرض الوقائع المادية الملموسة على األرض تقوم على أساس أن الواقع يإسرائيلفي 
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ية القادمة بأعلى نبرة، كسابقاتها، عن توقها لتحقيق السالم، ولكنها سرائيلبالتالي، ستتكلم الحكومة اإل
 على القبول بتسوية إسرائيلستستمر في اتخاذ كل اإلجراءات على األرض بما يحول دون إمكانية إجبار 

  .ال ترغبها
على الفلسطينيين والعرب عدم الوقوع في وهم إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع هذه الحكومة، أو 
فخ االنسياب إلى عملية المفاوضات فقط بحكم العادة السابقة، أو تخوفاً من العودة إلى نقطة الصفر، أو 

فالحكومة . لف التسوية السياسيةاإلدارة األميركية الجديدة المعنية بدفع م» إزعاج«تحسباً من إمكانية 
ية القادمة، على أقل اعتبار واحتمال، لن تتخلى عن القدس الشرقية، ولن تقبل بحق العودة، مهما سرائيلاإل

كان مخففاً، أو بتفكيك مستوطنات بغض النظر إن كانت في شرق أو غرب الجدار الفاصل العازل، ولن 
هذه الحكومة، باختصار، لن توافق على إقامة دولة . طاعتوافق على وجود ممر بري يصل الضفة بالق

لذلك ال فائدة ترجى من . ، أو ما يقارب ذلك1967فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 
استمرار التفاوض معها بنفس الطريقة العبثية السابقة، والتي لم تنتج للفلسطينيين إال استمرار االحتالل 

ويجب االعتراف أن . حشر في معازل، بل والتعرض ألبشع فظاعات الحربواالستيطان والحصار وال
أما بالنسبة إلدارة أوباما . كل المفاوضات السابقة لم تراكم للفلسطينيين سوى المعاناة الناجمة عن ذلك
، بل ومع إظهار »إزعاجها«فمع أنه ليس من الحكمة على اإلطالق قيام الفلسطينيين أو العرب باستهداف 

لنيات والتوجهات االيجابية للتعاون الوثيق معها ومع مبعوثها للمنطقة، فإن ذلك يجب أن ال يعني كل ا
ويجدر التفكير أن هذه اإلدارة قد تكون . بتاتاً القبول باستمرار عملية التفاوض بنفس الطريقة السابقة

فاوضات، كي تتمكن بحاجة حقيقية إلى مساعدة من خالل اتخاذ موقف فلسطيني وعربي أصلب تجاه الم
  .من موضعة موقفها وتحركها باتجاه مغاير لذلك الذي اتبعته إدارة بوش

يين إلى طريق مسدود، ولن سرائيلفحّل الدولتين وصل بفعل اإل. آن األوان للتوقف عن مالحقة السراب
 إسرائيل بل سيحتاج إلى عملية قيصرية ال يبدو أن. يولد والدة طبيعية لمجرد االستمرار بالمفاوضات

هذا ال يعني ضرورة حدوث تحول انقالبي . معنية بها أو راغبة بتحمل إجرائها، أو حتى قادرة على ذلك
ولكن ما يعنيه ذلك أن على الفلسطينيين . في الموقف الفلسطيني والعربي يرفض تماماً التسوية السياسية

  .والعرب تبنّي استراتيجية جديدة بهذا الخصوص
فقد . راتيجية على تحويل رد الفعل إلى فعل، ووضع الشروط عوضاً عن استمرار تلقّيهاتقوم هذه االست

 بإثبات قبولها بمبدأ حل إسرائيلآن األوان، كي يكون الستمرار عملية التفاوض معنى ومغزى، أن تقوم 
وا المبادرة فالفلسطينيون والعرب قبلوا بهذا المبدأ وطرح. الدولتين واتخاذ اإلجراءات الدالة على ذلك

 فقد قبلت بالمبدأ مع أربعة عشر تحفظاً أدت إلى إحالته إلى عدم، ورفضت المبادرة إسرائيلأما . العربية
العربية بالفعل وليس فقط بالقول، إذ اجتاحت مدن الضفة بعد يوم واحد فقط من تبنّي تلك المبادرة في 

  .قمة بيروت
ية القادمة اتخاذ خطوات أساسية يقف في مقدمها وقف لسرائيإلثبات جدوى المفاوضات على الحكومة اإل

العمليات االستيطانية، ورفع الحصار، وتفكيك الحواجز العسكرية في أرجاء الضفة، وتوسيع سيطرة 
السلطة الفلسطينية على أراضيها، والشروع بإجراءات فتح الممر البري بين الضفة والقطاع، واإلفراج 

مقابل ذلك يدخل الفلسطينيون والعرب مع . لى دفعات متفق عليها مسبقاًعن المعتقلين الفلسطينيين ع
 في عملية مفاوضات جادة، محددة الفترة الزمنية، في أجواء من التهدئة الهادفة إلى إنهاء إسرائيل

فالهدف يجب أن ال يكون . االحتالل والتوصل إلى تسوية شاملة، ال سباق فيها لمسار على مسار
 بذلك تكون قد أثبتت إسرائيلإن قبلت . ضات، بل إنهاءها والوصول إلى نتيجة ايجابية لهااستمرار المفاو

جديتها، وان رفضت أو راوغت ينكشف موقفها ويصبح على المجتمع الدولي، وفي مقدمه إدارة أوباما، 
جميع  تحمل تبعات قرارها، فإما إنهاء احتاللها لإسرائيلوعلى كٍل يجب على . ضرورة مجابهة ذلك
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، وإما تلقّي نتائج 1967األراضي العربية والقبول بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
  .تحولها مع األرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة واحدة تطيح بالمشروع الصهيوني برمته

  
ذه وإال فلن نحصل منها  ويجب إجبارها على اتخاسرائيلالخيار ليس لنا فقد اتخذناه سابقاً، بل الخيار إل

  .التي ال تريدها، وهذا يجب أن ال يصبح قدراً يفرض علينا أو خياراً مقبوالً لنا» البقايا«سوى على 
  19/2/2009الحياة، 

  
   ال الدولة األردنية"الدولة اليهودية"مأزق .. الديمغرافيا الفلسطينية .63

  عريب الرنتاوي 
األول، النظـر إلـى     : ردنية على اختالف توجهاتها واتجاهاتها    إجماعان نادران يميزان مواقف النخبة األ     

والثاني، اإليمان بقدرتنا علـى     ". مصدر التهديد األول لألمن الوطني والقومي     "و" العدو" بوصفها   إسرائيل
إلحاق الهزيمة السياسية بمشاريعها ومؤامراتها على األردن، أيا كانت طبيعة هذه المشاريع أو هوية تلك               

  .المؤامرات
تواجه األردن فـي    " تحديات"و" مؤامرات"لكن إرباكا ظاهرا يميز مواقف هذه النخبة وقراءتها لما تعتقده           

ـ " نقص المعرفة "قادمات األيام، وهنا يتداخل      " حسابات الـسياسة الداخليـة    "و" األجندات الخاصة "حينا، ب
 بالرغبات الدفينة عند الـبعض      ي،سرائيل اإل -حينا آخر، وتختلط القراءة الموضوعية للمشهد الفلسطيني        

  .لتحريك الفزاعات وخلط األوراق وتجييش الغرائز
، يثيرها كما لو كانـت خطـرا        "حل الفلسطينية خارج فلسطين   "ومشاريع  " الوطن البديل "من متخوف من    

داهما يقرع األبواب، وأحيانا كما لو كانت قدرا ال راد له، وال قبل لنا عليه، إلى مقلل مـن شـأن هـذا                       
الخطر ومستخف به وبالقوى المتبنية له، إلى حد الشروع في نفيه وإنكار وجوده، إلى قائل بأن المـسألة                  

ية مريضة، ما لنا ولها، لكأننا نعيش فـي  إسرائيلبرمتها ليست سوى مجرد أفكار سوداء تعتمل في نفوس       
والطروحات، وتطغى على   تتباين التقديرات   ...يسرائيل اإل -قارة أخرى، تفصلنا عن الصراع الفلسطيني       

  .القراءة الموضوعية لهذا المشهد أو تشوش عليها
ية إسرائيل، كان على الدوام بندا مطروحا على جدول أعمال قوى           "حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين    "

يمينية ويسارية على حد سواء، بيد أن مياها كثيرة قد جرت في أنهار المنطقة، أصـبحت معهـا هـذه                    
ية هامشية، لم تعـد فـي مركـز         إسرائيلضغاث أحالم تداعب المخيلة المريضة فعال، لقوى        المشاريع، أ 

ثم أن أحد خارج فلسطين، فضال عـن الفلـسطينيين          ...إسرائيلالخريطة الحزبية ومؤسسات القرار في      
  .أبدا" خيارا"أنفسهم، لم يعد ينظر إلى هذه الطروحات بوصفها 

والتلويح بها والتحذير من مخاطرها، ال يصدر عـن        " الفزاعة"ذه  ولهذا أحسب أن استمرار الحديث عن ه      
ي، بل يستحضر لخدمة أجندات شخصية لـبعض        سرائيلقراءة صحيحة لتطورات الصراع الفلسطيني اإل     

القوى والشخصيات المحلية، التي ال يتعزز حضورها في السياسة الداخلية، إال بالنبش عن هذه الفزاعات               
ي ونفخه واللعب عليه، إلخافـة  سرائيلحتى وإن اقتضى األمر استحضار الخطر اإلواللعب على الغرائز،    

  .األردنيين وتخويفهم من بعضهم البعض في نهاية المطاف
ية، أو أنـه صـار      سرائيلبيد أن ذلك ال يعني للحظة واحدة، أن األردن بات خارج دائرة االستهدافات اإل             

ي أو بمنأى عن مصادر الخطر ومكامنـه،        سرائيل اإل -طيني  المتطايرة للصراع الفلس  " الشظايا"بعيدا عن   
فاألردن ما زال في عين العاصفة، وهو سيظل كذلك إلى أن تجد القـضية الفلـسطينية حلهـا العـادل                    

  .والمشرف
في ظني، ووفقا ألدق توصفيات وتحليالت مرحلة ما بعد الحرب على غزة وباألخص ما بعد االنتخابات                

ي وإطاللة الـرؤوس البـشعة      سرائيل فإن األردن قد يواجه مع صعود نجم اليمين اإل         ية األخيرة، سرائيلاإل
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 يشاي، محاوالت وضعوط تستهدف أساسا      - ليبرمان   -لزعمائة السياسين والروحيين، من أمثال نتنياهو       
استدراجه إلى مواقف وأدوار ال يرغب بها، وال تخدم مصالحه الوطنية العليا، فضال عن كونهـا تمـس                  

  .صلحة الوطنية للشعب الفلسطينيبالم
األردن قادر على جبه هذه المحاوالت ومقاومة تلك الضغوط، ولقد كان جاللة الملك واثقا واستباقيا حين                

 وليس األردن، هي من     إسرائيلإن  : خاطب شخصيات وطنية أردنية واضعا النقاط على الحروف، بقوله        
يا االطمئنان كله، إلى قدرة األردن علـى إحبـاط أيـة            سيدفع ثمن عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة، مبد       

مشاريع أو مؤامرات تستهدف النيل من أمنه أو من مصالح شعبه الوطنية العليا، فالديمغرافيا الفلـسطينية                
يا وجوديا، وليس مأزقا للدولـة األردنيـة أو         إسرائيلإن لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، ستكون مأزقا         

  .وهويتهاتحديا لوجودها 
والالفت أن مناخات الصمود في غزة وقبلها في جنوب لبنان، قد رفعت منـسوب الثقـة بـالنفس عنـد                    

 إسـرائيل قطاعات واسعة من األردنيين، الذين لم يعد يساورهم الشك في إمكانية إلحاق هزيمة سياسـية ب        
بلها لبنان، الطريق على    وقطع الطريق على المرامي الشريرة لمشاريعها، تماما مثلما قطعت غزة، ومن ق           

  . وآلة حربها الغاشمة والعمياءإسرائيلعدوانية 
  19/2/2009الدستور، 

  
  !أوهام السالم عند كارتر .64

  طلعت أحمد مسلم
الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر من أكثـر الرؤسـاء األميـركيين معرفـة بالـصراع العربـي                  

 مع الرئيس السابق أنور الـسادات       إسرائيلين مصر و  ي، فهو الرئيس الذي وقع معاهدة السالم ب       سرائيلاإل
عـزل  (» سالم ال أبارتايـد   : فلسطين«ي مناحيم بيغين، وهو ألف كتاباً بعنوان        سرائيلورئيس الوزراء اإل  

، وهو الذي زار المنطقة في ديسمبر الماضي قبل بدء العدوان على            »مركز كارتر «، وهو أنشأ    )عنصري
قد قابل الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما قبل السفر حيـث كـان ال              غزة بعدة أيام، وهو الذي كان       

يزال الرئيس المنتخب، بعد أن أعلمه بأنه كان في طريقه إلى المنطقة، وأنه يتوقع أن يقابـل اللبنـانيين                   
 الذين ينتظر أن يجروا انتخابات في يونيو، وينتظر أن يراقبها مركز كارتر، وأنه كان ذاهبا إلى سوريا،                

وأنه كان يتوقع أن يقابل قادة حماس وآخرين، وقد طلب منه أوباما حينذاك أن يرسل إليه تقريـرا بعـد                    
عودته، وهو ما فعله، وقابله باعتباره رئيسا منتخبا حينئذ بشكل مكثف عشية اجتماع الرؤسـاء الخمـسة                 

بكل عمل مركـز كـارتر،      إن أوباما استمع ولم يعلق، وإنه أبلغه        : الشهير في المكتب البيضاوي، ويقول    
  .وإن أكثر األسئلة التي استغرقت أغلب زمن المقابلة كانت عن الشرق األوسط

هذا كله يجعل للرئيس كارتر أهمية خاصة حيال القضية بما يمثله من فهم أميركي عن قرب وأقل تحيزاً                  
  . في هذا الصراعي، ويجعل التساؤل أشد حيال ما نجده بعيداً عن الحقيقةسرائيلللصراع العربي اإل

خطة : نستطيع أن نحقق السالم في األرض المقدسة اآلن       «يزيد من هذا التساؤل ما جاء في كتابه األخير          
، حيث يقول إنه كتب الكتاب ألن الرئيس أوباما يواجه فرصة ومسؤولية كبيرة ليقود إلى               »يمكن أن تعمل  

وعلى ضوء الكتاب قـام     . أن السالم ممكن   وجيرانها، وأن الوقت قد حان، و      إسرائيلإنهاء الصراع بين    
بإجراء حوار معه كشف نقاط الخالف أو ما أسميه         » الديمقراطية اآلن «الكاتب آمي جودمان من برنامج      

  . أوهام السالم
 في الضفة الغربية اآلن، وهو إنشاء دولة واحدة وشعب          إسرائيليقول كارتر إن خطته على عكس اتجاه        

أما الحل فهو حل الدولتين الذي تتبنـاه حكومـة          . المتوسط إلى نهر األردن   واحد بأي طريقة من البحر      
الواليات المتحدة، وخريطة الطريق للمجتمع الدولي، وقرارات األمم المتحدة، والمبادرة العربيـة التـي              
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 أساسا إلـى حـدود      إسرائيلوافقت عليها الدول العربية باإلجماع، وهو حل الدولتين القائم على انسحاب            
  . وأن هذا قد سبق التعبير عنه، وقبل زمن طويل.. ، وتقاسم القدس، وهكذا1967م عا

ويقول كارتر إن خطته التي يضع خطوطها الخارجية في كتابه، لها جوانبها العملية لتطوير حل الدولتين                
 أول هذه التعديالت هـو تـرك حـوالي نـصف    . األساسي الذي يمكن للغالبية الساحقة للجانبين أن تقبله     

يين في فلسطين حيث هم، وهم األقرب إلى القدس، ومقايضتهم بكمية مكافئـة مـن               سرائيلالمستوطنين اإل 
 ميال كما   35األرض بفدان مقابل فدان، لتستخدم في ممر ضيق بين الضفة الغربية وغزة بمسافة حوالي               

إنه سـبق   : ارتر، ويقول الرئيس ك   إسرائيليمكن استخدامه لمسار قطار أو طريق عام تحت سيطرة أمن           
  .  وأن شارون وافقه تماماً عليها2005أن ناقش هذه الخطة مع شارون في يناير 

لست أدري كيف يمكن لشخص مثل الرئيس كارتر أن يتصور أوالً إمكان قبول حل غير عـادل كهـذا،                   
حـى  وكيف أنه قد أهمل ما صاحب المبادرة العربية من شرط حول حق الفلسطينيين في العودة، ومن أو                

أو أوهم الرئيس كارتر؟ وكيف تصور الرئيس كارتر أن شارون كان يقصد الموافقة؟ أم أنه كان ينـوي                  
، بداية من الهدنـة األولـى       إسرائيلالمماطلة عند التنفيذ كما حدث في جميع األحوال التي اتفق فيها مع             

ع عليها الـرئيس كـارتر    ، إلى اتفاقات وقف إطالق النيران، إلى معاهدة السالم مع مصر التي وق            1948
 عاماً بدون أن يجد طريقه إلى التنفيذ، بـل          15نفسه، ثم اتفاق أوسلو مع عرفات الذي مر عليه أكثر من            

  . واغتيل عرفات الذي وقع عليه
ما تريده حماس هو فقط أن      «في إجابته على سؤال حول العدوان األخير على غزة قال الرئيس كارتر إن              

وح، وإمداد كاف من الغذاء والماء والوقود والدواء ليذهب إلى مليون ونصف من             يكون لها خط إمداد مفت    
يون هو نهاية لصواريخ وقنابل الهاون      سرائيل، وإن ما يريده اإل    »الفلسطينيين المحبوسين داخل غزة أساساً    

  . التي تطلقها حماس، وإن كال المطلبين يمكن تحقيقهما
 مطلب رفع الحصار، وأنها قد تخلت عن إنهـاء االحـتالل      يوحي حديث كارتر بأن حماس قد تخلت عن       

وعودة الالجئين كهدف نهائي، والتفاوض بإخالص من أجل ذلك كهدف قريب، واإلفراج عن المحبوسين              
 بطرد الفلسطينيين من داخـل الخـط        إسرائيلفي القطاع لتتوقف عند اإلمدادات، كما أنه يتجاهل مطلب          

  . ماً، وأن هذه المطالب يبدو أن دونها خرط القتاداألخضر، بل ومن غرب األردن عمو
ال يظن أن هناك فرصة للمحكمة الجنائية الدولية لفرض أيـة           «رغم أن الرئيس جيمي كارتر قد قال إنه         

، فإنـه ال يعتقـد أن       » الرتكاب الجرائم المنسوبة إليها في األراضي الفلـسطينية        إسرائيلعقوبات على   
، ورغم  »يعتقد بأن خطوة كهذه ستكون غلطة     « حدوثها ستكون مثمرة، بل       في حال  إسرائيلمحاكمة قادة   

يظن أن الكارثة التي حدثت لمليون      «ذلك فإنه يأمل الكشف الكامل عما حدث، وأن ذلك سبب تدخله، وأنه             
ونصف من الناس في غزة تنتج عنها قوة دافعة يمكن أن تتولد، خاصة مع رئيس جديد في البيت األبيض                   

  .»وض رفيع المستوى، وتفضي إلى اتفاق سالموممثل ومفا
، ويتـصور أن    إسـرائيل هنا تبدو مغالطة واضحة من الرئيس كارتر حيث ال يشجع على محاكمة قادة              

  ! أحداث غزة يمكن أن تؤدي إلى سالم
إذا كان الرئيس كارتر قد جاء إلى المنطقة، وقابل القادة في لبنان وفـي فلـسطين                : والسؤال مرة أخرى  

مشق، وقادة حماس، وخرج بهذه النتيجة فمن المسؤول عما وصل إليه؟ وإذا كان هذا تصوره فمـا    وفي د 
  ! بال األميركيين الذين لم تتح لهم فرص الرئيس كارتر؟

  19/2/2009العرب، قطر، 
  

  قضية فلسطين في مهب الريح .65
  الياس سحاب
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االخرى، لمواجهـة جديـدة مـع       ، تتعرض بين الفينة و    1948مع ان قضية فلسطين، ما زالت منذ العام         
الكيان الصهيوني، بعضها عربي عام، وبعضها فلسطيني خاص، وبعضها ذو طابع مـشترك متـداخل،               
ومع ان هذه المواجهات كانت تختلف في الشكل وفي المضمون، كما في النتائج، فإن الذي يقف اآلن بعد                  

ا، وقفة تأمل موضوعي عميق لمـسار       انحسار عاصفة المواجهة األخيرة التي كان قطاع غزة مسرحاً له         
ي في كسر ارادة المقاومة     إسرائيلهل هي فشل    : القضية العام، متجاوزاً الخالف الحاد على نتائج العدوان       

، ام فشل عربي في مشاركة غزة تحمل اعبـاء          )رغم الحصار ووحشية العدوان المباشر    (لدى اهل غزة    
الموضوعية العميقة بهدوء، ال بد من ان يصاب بالهلع من          المواجهة واثقال العدوان؟ من يقف هذه الوقفة        

 وحتـى   1948النقطة التي وصل اليها الخط البياني المنحدر لقضية فلسطين، مسارا ومصيرا، منذ العام              
  . 2009العام 

ولعل كل من عاش في موقع المنخرط في صميم القضية، والمراقب خط سيرها في آن، لم يصب سـابقاً                   
 على القضية، حتى عندما وقّعت مصر صك خروجها من الصراع باتفاقية كامب دافيـد،               بمثل هذا الهلع  

وحتى عند تأمل الخط التنازلي داخل منظمة التحرير الفلسطينية، دون اي مقابل صـلب علـى االرض،                 
اللهم اال مجموعة احالم من جهة، ووعودا من جهة اخرى تمخضت فولدت اتفاقية اوسلو، التي تمخضت                

فولدت تراجعاً كبيراً نرى اآلن صورته الواقعية في أوضاع الضفة الغربية وقطاع غزة، كما في               بدورها  
  . الوضع االستراتيجي العام اليائس للقضية الفلسطينية

حتى األشد قـسوة منهـا      (إن أفدح ما في الوضع الراهن للقضية، مقارنة بكل صعوبات المراحل السابقة             
ارة الفشل في المراحل السابقة كانت ما تزال قاصرة عـن حجـب             ، ان مر  )1967مثل هزيمة حزيران    

احتماالت العودة إلى النهوض، واحتماالت اإلفادة من دروس المراحل السابقة للـصراع، فـي مراحلـه                
هـو ان اسـتطالة     ) نراهن عليه إلى جانب ارصدة ايجابية اخرى      (وكان لدينا دائماً رصيد سلبي      . الالحقة

، غيـر ان    )بنية واداء (ي  سرائيلا من ان تنعكس نتائج سلبية أكيدة على الكيان اإل         الصراع وحدته ال بد له    
كل هذه اآللية اصبحت اآلن في مهب الريح حبراً على ورق، ليست لها اقدام ثابتة تقف فوقها على ارض                   

  . الواقع
جارب فاشـلة   لو اخذنا الوضع العربي العام، نقول ان الوضع العربي العام تمخض بعد ستين عاماً عن ت               

، ألسباب عديدة أهمها أن العرب لم يمتلكـوا مـرة اسـتراتيجية واحـدة موحـدة،                 إسرائيلفي مواجهة   
يخوضون فيها الصراع بجماع طاقاتهم واموالهم، حتى وصلنا بعد هذه التجارب الفاشلة إلى اسـتراتيجية               

اد منذ الوالدة، ألسباب عديـدة      إن هذه االستراتيجية مصابة بفقر دم ح      . »المبادرة العربية «هزيلة اسمها   
  : أهمها سببان

 عدم استنادها الى الحقائق التاريخية االساسية للصراع، التي تقول ان فلسطين باالساس عربية بالكامل،               -
قبل صدور قرار التقسيم عن األمم المتحدة، وانه اذا كان يستحيل على العرب العودة بالوضع إلى ما قبل                  

 عن حق العودة    194والقرارات المتفرعة عنه مثل القرار      (ل من جعل هذا القرار      قرار التقسيم، فليس اق   
، الحد األدنى للمبادرة، بدل الهبوط بالحد االدنى الى مستويات اشد هبوطاً، تكـون              )لكل مواطن فلسطيني  

ر هي األخرى مقدمة لمزيد من التنازالت عبر المفاوضات التي ما زلنا فيها الطرف الضعيف، حتى إشعا               
  . آخر

 عدم نص المبادرة العربية على أي خطة عملية تحدد آلية لتنفيذ ما ورد فيها بقوة الطاقـات العربيـة                    -
حتى بدت المبادرة منذ إقرارها قبل أعوام عديدة، وحتى يومنا          ). ليست الحرب سوى طاقة من الطاقات     (

) ووراءها اميركا  (إسرائيلموافقة  هذا، جسداً بال روح، النها لم تفترض لتنفيذها سوى احتمال واحد، هو             
عليها، واال بقيت المبادرة، حتى بسقفها المنخفض، حبرا على ورق، ال يحلم العرب بأن تتحول آلياً الـى                  

  . امر واقع في ميدان الصراع
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هذا على الصعيد العربي، اما على الصعيد الفلسطيني، فها هي منظمة التحرير، التي بدت مرحلة متقدمة                
، ثم عندما ارتفعت الى سدة القيـادة فيهـا          1964 عندما انشئت في مؤتمر القمة العربي عام         في الصراع 

قيادات منظمات المقاومة الفلسطينية،ها هي تتفرغ من كل محتواها التمثيلي لجموع الفلسطينيين في كـل               
قاسم وتتنـاحر   ثم ها هي حركات المقاومة التاريخية نفسها، تت       . انحاء العالم، بفعل فاعل وعن قصد مبيت      

على أوهام سلطة وهمية على األراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة، التي ال سلطة فيها غير سلطة                 
  . االحتالل

ية، فيـرى حـدة ازمـة      سرائيلقد يحول أحدنا بصره عن هذه المشاهد الى المشهد الداخلي لالنتخابات اإل           
ي، لكنه لو أمعن النظر قليال لرأى ذلك الميـل          رائيلساالنقسام بين مختلف القوى السياسية في المجتمع اإل       

اذا كان هناك مجال لتقسيم حقيقـي للحركـة         (التاريخي في هذا المجتمع الى اليمين المتشدد والمتطرف         
ثم ان هناك ما هو افدح من ذلك، لقد اصبحت الساحة العربيـة،             ). الصهيونية العنصرية بين يمين ويسار    

 تتابع الجوالت الفاشلة، مفرغة من اي قوى حقيقية ذات اسـتراتيجية حقيقيـة،         ثم الساحة الفلسطينية، بعد   
ي الشرس والدؤوب لتهويد ما     سرائيلة الموجعة، واالتجاه اإل   سرائيلتتجاوز القدرة على تحمل الضربات اإل     

  . ية وتحويلها الى عنصر قوة عربيسرائيلتبقى من فلسطين، الى استيعاب االزمات اإل
فلسطيني خال من اي اوعية سياسية قادرة حتى على االفادة من اي ازمة عميقة يمكن               انه وضع عربي و   

  . يسرائيلان تضرب المجتمع اإل
  . عربياً وفلسطينياً: وفي المقابل، فان االزمة العميقة ضاربة جذورها عندنا

، )ربياً أم فلسطينياً  دولياً كان أم ع   (ان قضية فلسطين لم تبد في يوم من أيامها الصعبة يتيمة بال اي مرجع               
  . كما تبدو اليوم

التي ال تدخل اال من     (يتشدد العرب فينا فينحصر أقصى جهدهم في إرسال المساعدات االنسانية الى غزة             
 ناشطة مع القوى العالمية وعلى رأسها قوى الحلف االطلـسي،           إسرائيل، فيما   )يةسرائيلخالل القطارة اإل  

  .  المسلحة، وحرمانها من مصادر تموينها بالسالحلمحاصرة آخر بؤرة عربية للمقاومة
، تجد القضية الفلسطينية فيه نفسها في مهب الريح، التي ال بد من ان تتحـول                1948إنه عام شبيه بالعام     

  . الى ساحات الوطن العربي، تحرك فيها نبض التغيير الذي ال ينبض
  19/2/2009السفير، 
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