
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي بمحاولة الربط بين شاليط والمعابرإسرائيلهناك ابتزاز :  محذراً من تجدد العدوانعريقات
  فياض يوقع اتفاقاً مع البنوك لتحويل أموال إلى غزة إلعادة بناء البيوت

  ازداد بعد نهاية العدوان على غزة اتصال األوروبيين بحماس: حمدان
  نصفهم سلمنا قائمة أسرى لتختار حماس: أولمرت

   ولفني الى المعارضة... يحسم خياره ويدعم نتنياهوليبرمان 
   لم تشمل لقاءات مع حماسغزةل" إنسانية"زيارة في كيري وعضوان في الكونغرس 

 ٣٦ثوري فتح ينهي دورته الـ 
 "إسرائيل"برفض المفاوضات مع 
  في ظل تواصل االستيطان

  
  ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٣٥١:         العدد       ٢٠/٢/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  عباس يبحث مع أمير قطر أوضاع غزة والحوار الفلسطيني .٢
 ٦  ة الربط بين شاليط والمعابري بمحاولإسرائيلهناك ابتزاز :  محذراً من تجدد العدوانعريقات .٣
 ٦ "إسرائيل"تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين وبالسلطة تأمل أن تسهم اإلدارة األميركية الجديدة  .٤
 ٧  أي تحريك للملف الفلسطيني ال يمكن أن يستثني حماس: أحمد يوسف مرحباً بزيارة كيري .٥
 ٧  فياض يوقع اتفاقاً مع البنوك لتحويل أموال إلى غزة إلعادة بناء البيوت .٦
 ٨  بتسهيل دخول المواد اإلغاثية واإلنسانية إلى غزة حكومة هنية تطالب مصر .٧
 ٨  تقودها" حكومة فياض"ي الضفة تزداد واالعتقاالت السياسية ف: خريشة .٨
 ٨   يهوديات دخلن مدينة طولكرم بالخطأ٣أجهزة األمن الفلسطينية تعيد لجيش االحتالل  .٩
 ٩ نائب أسير يحصل على الماجستير من داخل سجنه .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  ازداد بعد نهاية العدوان على غزة اتصال األوروبيين بحماس: حمدان .١١
 ٩ يينحماس ترحب بزياة الكونغرس لغزة وتأمل أن تغير من  أسلوب التعامل مع الفلسطين .١٢
١٠  خيرةالعالقة بين روسيا وحماس بردت في األشهر األ": معاريف" .١٣
١٠  اإلفراج عن شاليط لن يتم إال باإلفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين: أبو مرزوق .١٤
١٠   وليس للسلطة سيعود لحماس والمقاومة شاليطل في اإلفراج عنصالف: مسؤول في فتح .١٥
١١ الربط بين التهدئة وإطالق سراح شاليط" إسرائيل"تجدد رفض محاوالت " قراطيةالديم" .١٦
١١   تجاه التهدئةإسرائيلملوح يرفض ربط ملف الحوار الوطني بمواقف  .١٧
١١   تتحفظ على أسماء في وفد فتح لحوار القاهرة المؤجل حماس .١٨
١١  تأكيد أهمية استعادة الوحدة الوطنية لرفع الحصار وإعادة اإلعمار: خان يونس .١٩
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  نصفهم سلمنا قائمة أسرى لتختار حماس: أولمرت .٢٠
١٣   ولفني الى المعارضة.. .يحسم خياره ويدعم نتنياهوليبرمان  .٢١
١٤   ليس أولوية ويعتبر إيران الخطر األكبرالفلسطيني يسرائيلاإلالنزاع : ليبرمان .٢٢
١٤  ية طلبت من مزوز المصادقة على إجراء تحقيق مع ليبرمانسرائيلالشرطة اإل: "هآرتس" .٢٣
١٤  "عملية خاصة" يهود يمنيين في ١٠ تنقل "إسرائيل" .٢٤
١٥  ي ناقص من تركياإسرائيلاعتذار  .٢٥
١٥   بركة لضربه جنود احتالل النائبضد" يةإسرائيل"الئحة اتهام  .٢٦
١٥  بديناً السيدة مريم والمسيح كانمن   يسخريإسرائيلبرنامج تلفزيوني  .٢٧
١٦   تالحق جنودها المتهربين من حرب غزة"إسرائيل" .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٦   منازل في النقب٥وهدم في الضفة فلسطينيين  ١٠شهيد واعتقال  .٢٩
١٦  تقصف مدينة رفح وتلحق أضرارا في المباني واألراضي الزراعية" إسرائيل" .٣٠
١٧  بحقها اوامر هدم فورية االحتالل صدرأ ٤٨قرى الـ منزل في ١٠٠كثر من أ .٣١
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١٧  طفال ألف شُّردوا في غزة بسبب الحرب نصفهم من األ١٠٠": منظمة دولية" .٣٢
١٧  بعد إصابته قرب معبر كرم أبو سالم برفحا فلسطينيا مسلحاالحتالل يعتقل .٣٣
١٧ اعتداءات متصاعدة على مقبرة مأمن اهللا في القدس: "مؤسسة األقصى" .٣٤
١٨   إلى األردنينيين فلسطاالحتالل يقرر إبعاد أسيرين .٣٥
١٨   اءبسلطة الطاقة في غزة تحذر من تداعيات منع االحتالل دخول معدات لشركة الكهر .٣٦
١٨  تؤكد ضرورة عدم الربط بين المعابر وشاليط"الحملة األوروبية لرفع الحصار" .٣٧
١٩  نسبة الطالق في فلسطين هي األدنى في العالمين العربي واإلسالمي: ميميالت .٣٨
١٩ تصاعد حاد في توغالت االحتالل وعمليات االعتقال في أرجاء الضفة": المركز الفلسطيني" .٣٩
   

   : األردن
١٩  تأجيل ذهاب الوفد للمحكمة الجنائية في الهايالبرلمان األردني يمتنع عن ذكر سبب  .٤٠
١٩   "إسرائيل" تستعد لرفع شكوى ضد " األردنييننقابة المحامين" .٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ بعد تصريحات نتانياهو" إسرائيل"عمرو موسى ال يرى داعياً الجتماعات عربية مع  .٤٢
٢٠  التهدئة بإطالق سراح شاليط يمثل انتكاسة للجهود المصرية" إسرائيل"ربط : حسام زكي .٤٣
٢٠  وغلعاد يرجئ زيارته للقاهرة" إسرائيل"مصر مستاءة من  .٤٤
٢١ فقطالمقاومة تفاوض وليست صواريخ : جمال مبارك .٤٥
٢١ضبط سلع معدة للتهريب إلى غزة... الحرب على األنفاق تمنع وصول السلع لرفح المصرية .٤٦
٢٢  بين المفاوضات أو المواجهة" إسرائيل"سفير دمشق في لندن يخّير  .٤٧
٢٢ ي في بطولة للتنس ال تعني التطبيعإسرائيلمشاركة العب : اإلمارات .٤٨
   

   :دولي
٢٢   لم تشمل لقاءات مع حماسغزةل" إنسانية"زيارة في كيري وعضوان في الكونغرس  .٤٩
٢٣ النوعي" إسرائيل"واشنطن ملتزمة بتفوق : ميتشل .٥٠
٢٣ في مؤتمر إعادة اعمار غزةتعلن من جاكرتا مشاركتها  لينتونك هيالري .٥١
٢٣ المبادرة العربية أهم تطور في عملية السالم: لينتونبيل ك .٥٢
٢٣ قد ال اشهد إقامة دولة فلسطينية طوال حياتي: وزير الخارجية البريطاني .٥٣
٢٤ االتحاد المتوسطي يشهد انسدادا بسبب ما حدث في غزة: السفير الفرنسي في الجزائر .٥٤
٢٤ قطاع غزة معسكر اعتقال نازي وليس سجناً عادياً: شقيقة زوجة بلير .٥٥
٢٤  المخيمات في لبناناألزمات الدولية تطالب بحل عاجل لمشكالت .٥٦
٢٤ الفلسطينيمواصلة العمل من أجل االرتقاء باالقتصاد  إلى دعويبنك الدولي ال .٥٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤ منير شفيق... في موضوع معبر رفح .٥٨
٢٦  وليد شقير... ي في وجه الدور المصريسرائيلالشرط اإل .٥٩
٢٧  محمد السماك...  من الصهيونية إلى اليهودية"إسرائيل" .٦٠
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٢٩  رغيد الصلح... "إسرائيل"المساعدات من المانحين والتعويضات من  .٦١
٣١  شلومو غازيت... ي غزة؟أكانت عملية ف .٦٢
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
   في ظل تواصل االستيطان"إسرائيل" برفض المفاوضات مع ٣٦ثوري فتح ينهي دورته الـ  .١

 بيان دعا فيـه    بإصدار ٣٦ المجلس الثوري لحركة فتح الخميس دورته الـ          أنهى : وليد عوض  - رام اهللا 
 في ظل تواصل االستيطان وموجها الشكر لمصر على جهودها التي           إسرائيلضات مع   الى رفض المفاو  

  .تبذلها تجاه الملف الفلسطيني
وأعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الخميس أنها لـن تقبـل بـأي                  

  ".االستيطان والعدوان" في ظل استمرار إسرائيلمفاوضات للسالم مع 
حركة فتح لن تقبل بعد اآلن بإجراء أي مفاوضـات مـع            "لس الثوري لحركة فتح في بيانه ان        وقال المج 

، " إال إذا أوقفت هذه الحكومة استيطانها وجدارها العنصري في أرضنا الفلسطينية المحتلة            إسرائيلحكومة  
زر الوحـشية   أي فائدة لشعبنا وهي ترتكب المجا    إسرائيلال يمكن كذلك أن يكون للمفاوضات مع        "مضيفا  

  ".وتقتل النساء واألطفال وتدمر األحياء السكنية بكاملها
 -الـصمود والوحـدة     : دورة غزة (وشدد المجلس الثوري في اختتام اجتماعاته التي عقدت تحت عنوان           

أن " علـى    ٢٠٠٩) فبرايـر ( شباط   ١٨-١٦في مدينة رام اهللا في الفترة من        ) دورة اللواء المرحوم عبود   
ي لم تحرز أي تقدم على أي صعيد، ولم تكن هناك           سرائيلائية بين الجانبين الفلسطيني واإل    المفاوضات الثن 

ية على اإلطالق بل مناورات ومناورات لكسب الوقت لبناء المزيد من المـستوطنات فـي               إسرائيلجدية  
  ".أرضنا

يـدين أشـد    إن المجلس الثوري لحركة فـتح       "ية على قطاع غزة، وقال      سرائيلوادان الثوري الحرب اإل   
يين الذين تعمدوا قتل المدنيين من النساء واألطفال والمواطنين اآلمنين، حيـث            سرائيلاإلدانة المعتدين اإل  

إن " ، واضاف "دمرت الطائرات والدبابات المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وروعت األطفال وقتلت أسرهم          
ية والدولية ورجال القانون الى دعوة      المجلس الثوري يدعو كافة هيئات حقوق اإلنسان الفلسطينية والعرب        

يين للمحاكمة على هذه المحرقة التـي       سرائيلمحكمة جرائم الحرب الدولية الى تقديم هؤالء المسؤولين اإل        
ية سـرائيل وإن الصمت الدولي على هذه الجريمـة اإل       . ارتكبوها في قطاع غزة أمام سمع العالم وبصره       
 المليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، لن يكون مـن           واستمرار الحصار الوحشي على مليون ونصف     

وإن دماء شـعبنا لـن      . شأنه غير تدمير أي أمل في السالم واألمن واالستقرار في عموم الشرق األوسط            
 بالسالم واألمن وهي تتنكر لحقوق شعبنا، وال تجد لديها غير لغة القـوة              إسرائيلتذهب هدرا، ولن تنعم     
  ."والوحشية لمخاطبة شعبنا

إن مجلس األمن الدولي الذي يتحمل مسؤولية األمن واالستقرار على المـستوى الـدولي              "وتابع الثوري   
مدعو بدوره لتحمل مسؤولياته، فالشرق األوسط اليوم يغلي بالغضب والـسخط علـى هـذه الوحـشية                 

ـ              سرائيلاإل اء اسـتقالله   ية ضد شعبنا اآلمن والمسالم والذي ال يريد غير إنهاء االحتالل واالسـتيطان وبن
  ".الوطني في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
يحيي جهود مصر الشقيقة إلنهاء حالـة       "وعلى صعيد ملف الحوار الوطني اكد الثوري على أن المجلس           

وقـد جـاء العـدوان      . ي المحتل والمعتـدي   سرائيلاالنقسام والتشرذم التي ال يستفيد منها غير عدونا اإل        
ي الوحشي ضد أهلنا في قطاع غزة ليؤكد أن من شأن بقاء االنقسام القائم حاليا بـين شـطري                   سرائيلاإل



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٣٥١:         العدد       ٢٠/٢/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

 إليقاع أكبر الخسائر في صفوف شعبنا لضرب صـموده الـوطني            إسرائيلالوطن انما يشكل ذريعة بيد      
  ".وتدمير قدرته على المقاومة والنضال لطرد االحتالل واقتالع االستيطان

 األساس فالمجلس الثوري يؤكد ألهلنا في قطاع غزة، استعداد حركة فتح الكامل والدائم              وعلى هذا "وتابع  
فالوحدة والشرعية قوة لشعبنا، ويسحب     . وبدون شروط مسبقة إلنجاح الحوار الوطني فورا وبدون تأخير        

ويـد   ما تتذرع به من ذرائع واهية للعدوان والستمرار الحصار ولبنـاء المـستوطنات ولته              إسرائيلمن  
وإن قضايا الخالف بين الفصائل والقوى الفلسطينية يجب التوافق حولها، وعدم           "، مضيفا   "القدس الشريف 

االستمرار في هذا الوضع االنقسامي الذي ثبت بالدليل القاطع أنه ال يخدم شعبنا، بل يشكل أكبر ذريعـة                  
 واللجنة المركزيـة فـي وقـف        وقد ثمن المجلس قرار الرئيس     . لتدمير مستقبلنا الوطني   إسرائيلفي يد   

الحمالت اإلعالمية، واإلجراءات األخرى الرامية إلى تنقية األجواء الداخلية، وتهيئة المناخ المالئم مـن              
  ".أجل إنجاح الحوار الوطني

وعلى الصعيد الداخلي لحركة فتح أكد المجلس الثوري على حتمية عقد المؤتمر العام السادس للحركـة،                
 اللجنة التحضيرية، وكلف اللجنة المركزية بإجراء االتصاالت الالزمـة الختيـار            وصادق على قرارات  

  . كحد أقصى٢٠٠٩أبريل / المكان األنسب لعقد المؤتمر، من اآلن وحتى الخامس عشر من نيسان
وأكد المجلس على قيام اللجان المختصة بالعضوية على إنهاء أعمالها خالل أسبوعين وتـسليم األسـماء                

ات المرفقة لرئيس اللجنة التحضيرية أبو ماهر غنيم لتدقيقها وعرضها على اللجنة المركزيـة              واالستمار
  .القادم) مارس(للمصادقة عليها قبل نهاية شهر آذار 

إن المجلس الثوري يؤكد أن انعقاد المؤتمر العام السادس سيشكل قفزة الى األمام فـي نـضالنا           "واضاف  
وفي سبيل مواصلة النـضال لقيـام دولتنـا الفلـسطينية المـستقلة             الوطني ضد االحتالل واالستيطان،     

إن المجلس الثوري يترحم على شهداء شعبنا األبرار فـي معركـة            "، مضيفا   "وعاصمتها القدس الشريف  
ويحيي المجلس الثـوري أسـرانا      . يسرائيلالصمود في قطاع غزة والضفة والقدس في وجه العدوان اإل         

  ".معتقالتهالبواسل في سجون االحتالل و
  ٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   مع أمير قطر أوضاع غزة والحوار الفلسطينييبحثعباس  .٢

الرئيس الفلسطيني  أن  هديل رشاد،الدوحةنقالً عن مراسلتها في  ٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي، نشرت 
 قطيعة محمود عباس وصف زيارته لدولة قطر بالتاريخية، مؤكداً أنها ضرورية سيما وأنها تأتي بعد

 قبيل مغادرته الدوحة إنه تم بحث العديد "القدس العربي"طويلة بين البلدين، موضحاً في تصريحات لـ
من القضايا األساسية مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني سواء ما يتعلق بالتهدئة أو 

وكيف يمكن أن تكون هذه  "إسرائيل"المصالحة الوطنية أو بمستقبل العالقات مع العالم، وخاصة مع 
  .العالقات، باإلضافة إلى العالقات الثنائية بين قطر وفلسطين

قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة . وحول أهم الملفات التي تمت مناقشتها خالل الزيارة
ية، إن الزيارة لها أهميتها الخاصة فيما يتعلق ببحث أربعة ملفات أساس" صائب عريقات .التحرير د

الملف األول ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أن األشقاء في مصر يبذلون كل الجهود الممكنة لتحقيق 
 في قطر واألمير شخصيا أبدى استعداداً لبذل كل جهد ممكن إلنهاء هذا الخالف واألشقاءهذه المصالحة، 

سام وال بد من تحقيق المصالحة يسمح باستمرار هذا االنق ، واآلن فان الوضع الفلسطيني الواالنقسام
 تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تناط بها أربع مسؤوليات، األولى مواجهة إلىالفلسطينية وصوال 

 فلسطيني في قطاع غزة، ثانيا فتح المعابر إنسان التي يعيشها مليون ونصف المليون اإلنسانيةالكارثة 
ء واإلعمار في القطاع ورابعا إجراء انتخابات رئاسية ورفع الحصار عن قطاع غزة وثالثا إعادة البنا

وفي سؤال حول "  في وقت يتم االتفاق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية٢٠٠٩وتشريعية خالل عام 
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 نضع أنإننا نأمل "زيارة عباس للدوحة بعد فتور في العالقات القطرية الفلسطينية أوضح عريقات قائالً 
 ولألمير نواجهه بالفرقة والخالف أنيواجهنا كعرب وكفلسطينيين اكبر بكثير من هذا الفتور خلفنا الن ما 
 يؤثر في المصالحة الفلسطينية وهو سعى حقيقة أن الفلسطينية ويستطيع األطرافعالقات متميزة مع كل 

  ..." المصالحةإلحداث من مرة أكثر
 أساسية فال يمكن االستمرار بهذا  مسألةأصبحتبالنسبة لنا " أوضح قائالً ،وحول المصالحة الوطنية

 ..." حماس حقيقة، واألهم من فتح وحماس هي القضية الفلسطينيةأوالوضع ألن المسألة ليست فتح 
حماس حركة فلسطينية فازت في االنتخابات "وحول مطالب حماس للمصالحة ومدى تجاوبكم معها قال 

ال تكون حركة مقاومة أ أوتفاقات الموقعة  تعترف باالأو إسرائيلب تعترف أنلم يطلب احد من حماس 
علينا الفصل بين وظيفة الحركة وبين وظيفة الحكومة، وهنا عندما نقول حكومة وحدة وطنية فلسطينية 

 ولكن أرادت إذا تشكل حكومة معنا أن لديها األغلبية في المجلس التشريعي تستطيع أنفحماس بحكم 
 أهداف، نحن نريد حكومة وحدة وطنية فلسطينية ألربعة الحكومة شيء والفصائل ومواقفها شيء آخر

 اعمار قطاع غزة، وفتح المعابر وفك الحصار عن وإعادة في قطاع غزة، اإلنسانيةمواجهة الكارثة 
  ..٢٠٠٩ انتخابات رئاسية وتشريعية عام وإجراءالقطاع، 

يس الفلسطيني قال إنه الرئنقالً عن مراسلها والوكاالت أن  ١٩/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نتوأضاف موقع 
كما وصف عباس ربط المجلس  .يأمل أن يكون تأجيل الحوار الذي أعلنت عنه مصر قصير األجل

  .ي موضوع التهدئة باإلفراج عن شاليط بأنه غير معقولسرائيلالوزاري اإل
من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف بالده الداعم ألي جهد عربي يصب في 

وقال إن هذه الظروف تستدعي تآزر كل العرب لتجاوز  .عم الفلسطينيين الذين يمرون بظروف دقيقةد
  .الفلسطينيين هذه المحنة

  
  ي بمحاولة الربط بين شاليط والمعابرإسرائيلهناك ابتزاز :  محذراً من تجدد العدوانعريقات .٣

 صائب عريقات في .التحرير دحذر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة  : هديل رشاد- الدوحة 
 بشن عدوان آخر على "إسرائيل" قيام إمكانية من  إلى قطرتصريحات على هامش زيارة الرئيس عباس

 وإطالق النار من جانب واحد وان ربطها بين فتح المعابر إطالق أوقفتغزة من جانب واحد باعتبارها 
 جديدة على القطاع خصوصاَ وأننا مقبلون  غلعاد شاليط قد يحمل دوافع عدوانيةاألسيرسراح الجندي 

  ."إسرائيل" تطرفا في تاريخ األكثر جديدة قد تكون يةإسرائيلعلى حكومة 
ن أ مؤكداً ،٢٢/٢/٢٠٠٩ على قرار مصر تأجيل الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا في عريقاتوعلق 

 مهما أخرى عن أية تأثيرات السلطة تتفهم القرار المصري لكن مسار المصالحة يجب أن يكون منفصال
 التي تريد تكريس االنقسام الفلسطيني، مضيفاً إننا لم نبلغ بتأجيل المصالحة "إسرائيل"كانت مواقف 

 "إسرائيل" أن اتصاالً من عمر سليمان ابلغه فيه ]عباس [واخبرنا األشقاء في مصر حيث تلقى الرئيس
 نظرت بايجابية باألمسط بين شاليط والمعابر وبالفعل  خطير بمحاولة الربيإسرائيلتعرقل وهناك ابتزاز 

 نقف عليه أن تصريحات الرئيس مبارك الذي رفض الربط بين شاليط والتهدئة وهذا بالفعل ما يجب إلى
  . على هذا الموضوعي عربأوجميعنا فال يوجد خالف فلسطيني 

  ٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  "إسرائيل"تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين وب الجديدة  تأمل أن تسهم اإلدارة األميركيةالسلطة .٤

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه  :.)ب.ف.أ(، أحمد ربيع - القاهرة
أمس أن السلطة الفلسطينية تأمل أن تسهم اإلدارة األميركية الجديدة في تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين 

نحن نسعى للوصول إلى "وقال عبد ربه عقب استقباله السناتور األميركي جوزيف ليبرمان . "إسرائيل"و
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 االبتزاز إسرائيلتهدئة حقيقية ونأمل أن تقوم اإلدارة األميركية بجهودها لتحقيق التهدئة دون أن تمارس 
إلى عدم الربط ودعا عبد ربه األطراف الفلسطينية  ".ي شاليطسرائيلوربطها بإطالق سراح الجندي اإل

بين التهدئة وانطالق الحوار الفلسطيني الداخلي، مشيرا إلى أن السلطة تجري اتصاالتها مع مصر 
 ".ونأمل أن يكون تأجيل جلسات الحوار لفترة قصيرة جدا"

 ٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  أي تحريك للملف الفلسطيني ال يمكن أن يستثني حماس:  يوسف مرحباً بزيارة كيريأحمد .٥

 أحمد يوسف، المستشار في وزارة ، أنغزة نقالً عن مراسلها في ٢٠/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، شرت ن
، نافياً أن يكون الوفد قد عقد  وفد الكونغرس األمريكي برئاسة جون كيريبزيارة رحبالمقالة، الخارجية 

كارثية التي خلفتها ولفت إلى أن زيارة الوفد تهدف لتقصي الحقائق ال .لقاءات سياسية مع حركة حماس
أن تشكل زيارة " السبيل" وعبر يوسف في تصريحات خاصة لـ .ية على قطاع غزةسرائيلالحرب اإل

 قراءة ، خاصة في ظل وجود رئيس لجنة العالقات الخارجية بالكونجرس األمريكي،الوفد الديمقراطي
كر الحديث عن حوار أمريكي وقال يوسف أنه من المب .جديدة للموقف األمريكي وأن يعيد النظر لحماس

، متوقعاً أن تجري رسمي مع حماس خاصة وأن أولويات إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما داخلياً
حوارات الحقاً بعد حديث جورج ميتشل المبعوث األمريكي للشرق األوسط عن تحريك الملف الفلسطيني 

د التغيرات التي حدث خالل العامين وأي تحريك للملف الفلسطيني ال يمكن أن يستثني حماس بع"
  ".الماضيين
 قال أحمد يوسف  أن ضياء الكحلوت،غزة نقالً عن مراسلها في ٢٠/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، وأضافت 

 حول رؤية الحركة ألميركاذا كان ذلك سيعمل على نقل صورة إ ]كيري [ال مانع لدينا من مقابلة الرجل"
 ".وتوجهاتها وموقعها

  
  قاً مع البنوك لتحويل أموال إلى غزة إلعادة بناء البيوتفياض يوقع اتفا .٦

 سالم فياض وممثلو البنوك . د]الفلسطينية[األعمال  وقع رئيس حكومة تسيير : محمد يونس- رام اهللا 
صحاب البيوت المهدمة والمتضررة في أ إلى أموال اتفاقا لتحويل أمس الفلسطينية األراضيالعاملة في 

 حكومته ستتبع آلية إنوقال فياض . وإصالحها بنائها إلعادة على قطاع غزة ألخيرةا يةسرائيلاإلالحرب 
 المتضررة من الحرب، مثل الزراعة والصناعة األخرى القطاعات وإصالح بناء إعادةمماثلة في 

 وذلك األولى األولية بناء البيوت المهدمة والمتضررة، يحتل إعادة االتفاق الخاص في إنوقال  .وغيرها
 آالف بيت هدمت بالكامل وشرد أربعةن أ إلى، مشيرا " بيوت تأويهمإلى تلك البيوت أصحابحاجة ل"

 ٧٨ ألف منزل آخر يقطنها ١١ بأضرار متفاوتة أصيب مواطن، فيما ٢٣,٥٠٠ البالغ عددهم أصحابها
  .ألفا

ثاني من الشهر عمار غزة في الإ إلعادةوقال فياض انه سيعرض هذه اآللية في مؤتمر المانحين المقبل 
 مؤسسة أن وأضاف.  انه تلقى تطمينات من الدول المانحة في اتصاالت ثنائية بإقرارهاإلىالمقبل، مشيرا 

 الالزمة األموال هذه البيوت سيتلقون أصحاب حصر البيوت المهدمة والمتضررة، وان أنهتدولية 
اآللية تتسم بالسهولة واليسر هذه " إنوتابع  . عبر البنوك بصورة فرديةوإصالحها بنائها إلعادة

 مؤسسة واحدة أو بناء هذا العدد الهائل من البيوت من حكومة إعادة تولي أن إلى، مشيرا "والسرعة
عمار قطاع غزة لن ينجح ولن يتقدم إ بناء وإلعادةي جهد أ أنواعتبر . سيستغرق الكثير من الوقت

  .خطوة واحدة ما لم يرفع الحصار عن القطاع بصورة كاملة
  ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، 
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  بتسهيل دخول المواد اإلغاثية واإلنسانية إلى غزة  هنية تطالب مصرحكومة .٧
 عقدت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية جلستها الدورية الثامنة والتسعين يوم أمس :غزة

لى صعيد العالقات ، حيث ناقشت مجمل األوضاع الداخلية، والتطورات السياسية ع)١٨/٢(األربعاء 
الوطنية الداخلية، وعلى صعيد العالقات مع االحتالل، واستمعت إلى تقارير مفصلة عن األوضاع 
التعليمية والصحية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية، وعمليات اإلغاثة العاجلة، وناقشت العديد من 

حمة الوطن، وتعزز سيادة القانون مشاريع القرارات التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني، وتساهم في ل
  .وترسخ األمن، وإزالة آثار العدوان على قطاع غزة

ما أسمته بـ " قدس برس"واستنكرت الحكومة في بيان لها عقب االجتماع، أرسلت نسخة منه لـ 
وأعربت الحكومة . الجديدة في الضفة الغربية عامة وفي محافظة بيت لحم خاصة" التغوالت االستيطانية"

  . على خان يونس ومواقع الحدود مع مصرةيسرائيلغارات اإلال قلقها من استمرار عن
وطالبت الحكومة المصرية باتخاذ اإلجراءات العاجلة لتسهيل دخول المواد واإلغاثية واإلنسانية وتسهيل 
ة دخول الوفود اإلعالمية والمجتمعية والمتخصصين في مجال حقوق اإلنسان لتعزيز اإلجراءات الالزم

   .إلدانة المحتل وجرائمه
وأعربت الحكومة عن أملها بنجاح لجان الحوار المزمع تشكيلها في لقاء الحوار والمصالحة، وأكدت 

ورأت في . على أهمية تهيئة أجواء الحوار واإلفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق األمني
تهدف إلى زيادة معاناة المواطن "لبيان بأنها تأخير الراتب من قبل حكومة فياض سياسة مقصودة، وقال ا

الفلسطيني، وهي خطوة استمرارية لحالة االبتزاز والضغط التي مورست ومازالت على الموظف من 
. أجل التخلي عن قناعاته والتأثير على مواقفه، كما أنه دليل متجدد على طبيعة الدور التي يقوم به فياض

ألموال حولت إلى المتضررين في غزة هو محض افتراء وكذب وال وتؤكد الحكومة بأن التبرير بأن ا
  ".صحة له، وهو لذر الرماد في العيون وللتضليل

  ١٩/٢/٢٠٠٩ قدس برس،
  
  تقودها" حكومة فياض"االعتقاالت السياسية في الضفة تزداد و: خريشة .٨

االعتقاالت السياسية إن " :حسن خريشة. قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د :الضفة المحتلة
تزداد بالضفة الغربية، وأن الصورة حتى اآلن ضبابية وقاتمة، وأن المتحاورين من حركتي فتح وحماس 

وأضاف خريشة خالل تصريحات صحفية أمس، تعقيباً على  ".ليسوا أصحاب قرار في هذه القضية
ه االجتماعات عن نتائج إيجابية، أتمنى أن تسفر هذ: "االجتماعات التي عقدتها حركتا حماس وفتح بالضفة

لكن يبدو حتى اآلن أن الواقع هو عكس ذلك، فمن الواضح أن من يقود عملية االعتقال السياسي حكومة 
محمد "كما حمل خريشة السلطة المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل السياسي  ".فياض وأطراف أخرى

  .في سجن األمن الوقائي بجنين مؤخراً" الحاج
 ٢٠/٢/٢٠٠٩ة فلسطين، صحيف

  
  يهوديات دخلن مدينة طولكرم بالخطأ٣ األمن الفلسطينية تعيد لجيش االحتالل أجهزة .٩

 قال مصدر أمني في السلطة الفلسطينية، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة، سلمت الليلة :طولكرم
لن بسيارة إلى إحدى ي ثالث مستوطنات يهوديات دخسرائيلجيش االحتالل اإل) األربعاء(الماضية 

وأضاف أنه جرى تسليم  .ضواحي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة عن طريق الخطأ
  .ي، من خالل مكتب االرتباط والتنسيق في طولكرمسرائيلالمستوطنات، إلى سلطات االحتالل اإل

  ١٩/٢/٢٠٠٩ قدس برس،
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   أسير يحصل على الماجستير من داخل سجنهنائب .١٠
 الشيخ حاتم قفيشة المعتقل لدى ،مكن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماست :الخليل

وذلك من  ي من الحصول على شهادة الماجستير من جامعة العالم األمريكيةسرائيلقوات االحتالل اإل
حصول على تمكن من ال: " وقال نادي األسير الفلسطيني إن النائب قفيشة .خالل المراسلة وهو في األسر

انحصار (درجة الماجستير في تخصص العلوم السياسية بعد أن قدم رسالته التي كانت بعنوان 
 األسير غسان شريف من داخل .، وأشرف على الرسالة د) في المنطقة بعد حرب العراقاإلستراتيجية

  .السجن
 ٢٠/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  العدوان على غزة األوروبيين بحماس ازداد بعد نهاية اتصال: حمدان .١١

صحيفة ذي إندبندنت البريطانية كشفت عن بدء عدد من ، أن ٢٠/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، شرت ن
الدول األوروبية مباحثات سرية مباشرة مع حركة حماس رغم أن اسمها ضمن الالئحة السوداء لالتحاد 

سبوعين لمقابلة رئيس وعلمت الصحيفة أن عضوين في مجلس الشيوخ الفرنسي سافرا قبل أ .األوروبي
وأشارت إلى أن عضوين من مجلس  .المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في أول لقاء من نوعه

العموم البريطاني زارا العاصمة اللبنانية بيروت قبل ثالثة أسابيع والتقيا بممثل حماس في لبنان أسامة 
  .حمدان

عدد المسؤولين الغربيين الذين يتحدثون ": وى قولهونقلت ذي إندبندنت عن دبلوماسي أوروبي رفيع المست
إلى مسؤولي حماس أكثر مما يخطر على بال أي احد، وهذه بداية أمر جديد وإن لم يصل بعد إلى حد 

  ."التفاوض
حماس في لبنان، أسامة  ممثل، أن قدس برس  من بيروت عن وكالة ٢٠/٢/٢٠٠٩فلسطين، وأضافت 
ي على غزة سرائيلالت األوروبية بحماس لم تنقطع قبل العدوان اإلكشف النقاب عن أن االتصا حمدان

 .وال أثنائه وال بعده، وأكد أنه بعد العدوان بدأ يأخذ طابعا أكثر جدية لكنه ال يزال في بداية الطريق
وأوضح حمدان، في تصريحات صحفية أن التواصل األوروبي مع حماس ارتفعت وتيرته بعد العدوان، 

ت هنالك اتصاالت أوروبية بحماس قبل العدوان وأثنائه، وال شك أن هذه االتصاالت لقد كان: "وقال
ازدادت بعد العدوان، ومنطلق هذه االتصاالت أن أوروبا تشعر بأنها ارتكبت خطأ حينما وضعت حماس 

  .ضمن الئحة اإلرهاب، وأنها وقعت تحت ضغط أمريكي ولم يكن موقفها تعبيرا عن قناعة
راف التي اتصلت بنا من األوروبيين تدرك أن ما لم يتم تحقيقه مـن خـالل أشـكال                  إن األط " :وأضاف

التي وصلت حد الحرب، ال يمكن تحقيقه عبـر المزيـد مـن العـدوان،               " حماس"الضغوط السابقة على    
إضافة إلى أن أوروبـا وجـدت       ... وبالتالي ال بد من الحوار باعتباره الطريق األوحد لتحقيق االستقرار         

هـل تريـد ديمقراطيـة حقيقيـة أم         : مام سؤال أخالقي كبير عن حقيقة موقفها من الديمقراطية        نفسها أ 
مؤسسات تابعة لها؟ وإذا كانت تريد مؤسسات تابعة لها فعليها أن تتوقف عن التغني بالديمقراطية أما إذا                 

إلى أن   وأشار حمدان  ".كانت جادة ومؤمنة بالديمقراطية فما عليها إال التعامل مع ما أفرزته الديمقراطية           
نحن أمام شوط طويل قـد يحتـاج   : "خطوة االتصال األوروبي بحماس إيجابية لكنها ال تزال أولية، وقال  

  ".هو الطريق إلى االستقرار" حماس"إلى وقت لكي تدرك أوروبا أن التعامل مع 
  
 ين ترحب بزياة الكونغرس لغزة وتأمل أن تغير من أسلوب التعامل مع الفلسطينيحماس .١٢

ثالثة من أعضاء الكونغرس من المقربين إلدارة الرئيس بالزيارة التي قام بها رحبت حركة حماس 
منهم جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والمرشح  األميركي باراك أوباما

التشريعي وأعرب عضو المجلس . واعتبرتهما خطوتين في االتجاه الصحيح. الديمقراطي األسبق للرئاسة



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٣٥١:         العدد       ٢٠/٢/٢٠٠٩الجمعة  :التاريخ

عن حماس مشير المصري، عن أمنياته أن تغير مشاهد الدمار واألوضاع اإلنسانية الصعبة التي 
من أسلوب الواليات المتحدة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وأن تعرف العقلية "شاهدوها في القطاع 

إلى اإلدارة األميركية وطالب المصري الوفد بنقل الصورة ". الصهيونية القائمة على القتل والتدمير
لتضع حدا لإلجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقف على مسافة واحدة في الصراع بين "

الفلسطينيين والكيان الصهيوني، باإلضافة إلى محاسبة قادة االحتالل أمام المحاكم الدولية على ما اقترفوه 
إن حماس ال تنتظر لقاء وفد "ل المصري وقا". من جرائم بحق األطفال والنساء في قطاع غزة

وشدد المصري على ضرورة أن تعترف ". الكونجرس مع تأكيدنا على أن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع
ويعتبر كيري أهم مسؤول أميركي يزور غزة منذ أن . الواليات المتحدة األميركية بالشرعية الفلسطينية

 . عام، لكنه لم يلتق أيا من قادة حماسسيطرت عليها حماس قبل أكثر من عام ونصف ال
  ٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  العالقة بين روسيا وحماس بردت في األشهر األخيرة": معاريف" .١٣

 إن العالقة بين روسيا وحركة حماس بردت في األشهر األخيـرة، ناقلـة عـن                "معاريف"قالت صحيفة   
خالد مشعل، ليس مرحباً به ضيفاً سياسياً       مصدر سياسي روسي قوله إن رئيس المكتب السياسي للحركة،          

 "على خلفية خيبة أمل الكرملين من سلوك حماس       "وبحسب المصدر نفسه فإن البرودة جاءت        .في موسكو 
وذكر أن مشعل طلب مـرتين اللقـاء        . "في ضوء الفشل في حملها على القبول بشروط الرباعية الدولية         

كما أشـار   .  إال أن طلبه قوبل بالرفض     ٢٠٠٨ عام   بمسؤولين روس في موسكو خالل النصف األول من       
يين األسبوع  سرائيلإلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أبلغ من التقاهم من المسؤولين اإل            

ورأت مـصادر سياسـية     . الماضي أن حماس لن تُدعى إلى مؤتمر السالم الذي تعتزم روسيا استضافته           
دم نجاحهم في تلطيف موقف حماس بـشأن التهدئـة أو توحيـد             محبطون جراء ع  "ية أن الروس    إسرائيل

وبرغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن القطيعة بين الجانبين ليست مطلقة، الفتة إلى             . "الفصائل الفلسطينية 
أن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر سلطانوف، التقى مشعل في دمشق خالل زيارته األخيرة إلى               

  .المنطقة
 ٢٠/٢/٢٠٠٩األخبار، 

  
  اإلفراج عن شاليط لن يتم إال باإلفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين: أبو مرزوق .١٤

 من ] رئيس المكتب السياسي لحماسنائب[مرزوق، أبو نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن موسى 
 إال يتم  عن شاليط لناإلفراج أن بالتراجع عن اتفاقية الهدنة، وحذرها من إسرائيلدمشق، اتهامه 

  .ية، وان هذا الموقف لن يتغيرسرائيل عن مئات المساجين الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلباإلفراج
  ٢٠/٢/٢٠٠٩بي بي سي، 

  
   وليس للسلطة سيعود لحماس والمقاومة شاليطل في اإلفراج عنصالف:  في فتحمسؤول .١٥

ان البرغوثي النائب عن حركة فتح رجح مصدر فلسطيني مطلع ان يفرج عن مرو:  علي الصالح- لندن
إن المعلومات " "الشرق األوسط"وقال هذا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ . في القريب العاجل

ية ستفرج عن مروان إما في إطار صفقة تبادل األسرى بين حركة سرائيلالمتوفرة لدينا أن الحكومة اإل
يز وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخاصة  لتعزإسرائيل وإما كإجراء من قبل إسرائيلحماس و

  . "إذا ما نجحت حماس في اإلفراج عن أسرى قدامى متهمين بقتل يهود
عملية االفراج عن مروان " ويؤكد ان "الشرق االوسط"لكن مصدر في فتح مقرب من البرغوثي قال لـ 

وليس مهما ما تقوله "ف واضا". فإذا لم يفرج عن شاليط لن يفرج عن مروان. مربوطة بصفقة شاليط
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 هو ان قد تقدم على حركة سخيفة باطالق سراح مروان قبل ايام إسرائيلوما يمكن ان تفعله . إسرائيل
من افراجها عن بقية األسرى في اطار صفقة التبادل حتى ال تفيد حماس، ولكي تدعي أيضا ان طريق 

 ال يمكن التغاضي عنها هي انه لم يجر ولكن الحقيقة التي. المفاوضات يأتي أكله في الوقت المناسب
. الحديث عن االفراج عن مروان اال بعد اختطاف الجندي والحديث عن امكانية التوصل الى صفقة

ومهما يكن من امر سيبقى الفضل في االفراج عن مروان ان حصل، اعجبنا ذلك ام لم يعجبنا لحركة 
 ".حماس والمقاومة وليس للسلطة

اقول لك إنه ال سمح اهللا توفي شاليط "وي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه القول وتابع المصدر الفتحا
 سنوات فلماذا لم تتخذ ٤وبعدين ابو مازن موجود في الحكم منذ . فإنه لن يجري االفراج عن مروان

 .؟" مثل هذه الخطوة من قبلإسرائيل
 ٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

  
  الربط بين التهدئة وإطالق سراح شاليط"إسرائيل"تجدد رفض محاوالت " الديمقراطية" .١٦

ية للربط بين التهدئة وفتح المعابر وإطالق سـراح         سرائيلأكدت الجبهة الديمقراطية رفضها المحاوالت اإل     
مركزية للجبهة، إلى تهدئة شاملة     عا طالل أبو ظريفة عضو اللجنة ال      ود. ي جلعاد شاليط  سرائيلالجندي اإل 

غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وبإشراف مراقبين دوليـين لتحديـد            ومتبادلة ومتزامنة في قطاع     
 .المسؤوليات عن خرق التهدئة

  ٢٠/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
   تجاه التهدئةإسرائيل يرفض ربط ملف الحوار الوطني بمواقف ملوح .١٧

شعبية، عضو اللجنة   قال عبد الرحيم ملوح، نائب األمين العام للجبهة ال        : أرناؤوط عبد الرؤوف    -القدس  
ان تأجيل الحوار الوطني الشامل وترتيب البيت الداخلي والوفاق الـوطني، ال            : "التنفيذية لمنظمة التحرير  

 هي المستفيد األول من حالـة  إسرائيلية اتجاه أية قضية، ف    سرائيليجب أن يكون له عالقة في المواقف اإل       
اسية الهادفة الى ضـرب الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية           االنقسام، ألنه استمرارها يخدم استراتيجيها السي     

والمشروع الوطني التحرري والديمقراطي، ويخدمها في إضعاف الموقف العربي والدعم الدولي للشعب             
  ".والقضية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني

 ٢٠/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
  مؤجل  تتحفظ على أسماء في وفد فتح لحوار القاهرة الحماس .١٨

، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طـاهر النونـو تحفـظ             "حماس"أكد القيادي في حركة     
بقطاع غزة سمير المشهراوي ضمن تشكيلة الوفد لحوار        " فتح"الحركة على وجود القيادي في وفد حركة        

في تصريحات خاصـة قبيـل   واستبعد النونو، . القاهرة المؤجل والذي كان يفترض انعقاده بعد غد األحد     
مع المشهراوي حتى ولو كان ضمن      " حماس"مغادرته مصر عائداً إلى غزة، إمكانية جلوس أعضاء وفد          

  . تشكيلة وفد حركة فتح
 ٢٠/٢/٢٠٠٩البيان، اإلمارات، 

  
  تأكيد أهمية استعادة الوحدة الوطنية لرفع الحصار وإعادة اإلعمار:  يونسخان .١٩

 خالل لقاء سياسي موسع نظمـه اتحـاد لجـان العمـل             ، شددت المتحدثات  : أيمن أبو ليلة   -خان يونس   
النسائي، اإلطار النسوي للجبهة الديمقراطية، في مقره بالمحافظة، أمس، على وجـوب إنهـاء االنقـسام     
الداخلي وإغالق ملف االعتقال السياسي والحمالت والمشادات اإلعالمية والعمل علـى تهيئـة األجـواء               
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بحوار وطني جاد وحقيقي ينهى كافة الخالفات القائمة، وأشرن إلى أن الشعب الفلـسطيني              الداخلية للبدء   
  .مصالحة أمالً في وقف معاناته اليوميةم ويتطلع بشغف لتحقيق الوحدة والمل من استمرار االنقسا

 ٢٠/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
  نصفهم" حماس"سلمنا قائمة أسرى لتختار : أولمرت .٢٠

ية الى تهدئة في العالقات مع مصر، بعد ان ساد التوتر           سرائيلبادرت الحكومة اإل  : ي نظيرمجل -تل أبيب 
بينهما جراء موقف رئيس الوزراء ايهود اولمرت بربط التهدئة مع قطاع غزة بموضوع األسير جلعـاد                

لنقل المفاوضات حول صفقة تبادل األسـرى       "ية  إسرائيلوفي الوقت نفسه كشف النقاب عن مبادرة        . شليط
 ".لمفاوضات ماراثونية من دون توقف حتى الوصول الى اتفاق"، مبدية استعدادها "لى درب النجاحا

من "وأكد أولمرت، أمس، انه أرسل شخصيا الى القاهرة، الئحة جديدة بأسماء مئات األسرى الفلسطينيين 
األسماء التي كانت ، لتختار منها حماس من تريد إطالق سراحه وتتنازل بالمقابل عن بعض "الوزن الثقيل
 .قد طلبتها

 اسما الطالق ٤٥٠حماس تقدمت الينا بالئحة تضم : "وفسر مقرب من أولمرت هذا االقتراح بالقول
.  ال توافق على عدد منهمإسرائيلية، ووافقنا على قسم كبير منهم، لكن سرائيلسراحهم من السجون اإل

ات األسماء ألسرى لم يكن من الممكن أن نطلق واالقتراح الجديد هو اننا قدمنا لحماس الئحة تضم مئ
لكن، وألننا نريد التوصل الى اتفاق، غيرنا موقفنا ونقترح عليهم اآلن أن يختاروا . سراحهم في الماضي

 ".من هذه القائمة النصف
واعتبر مراقبون هذه الخطوة انها جاءت لصد االتهامات القاسية التي وجهها الى أولمرت المفوض 

 مع حماس، الجنرال عاموس جلعاد، التي قال فيها انه ال يعرف ما الذي تغير لدى إسرائيلاسم الرئيسي ب
أولمرت حتى اتخذ الموقف الجديد الذي أساء به الى مصر وبدا منه انه يتراجع عن الجهد الطالق 

لكن مصادر أخرى قالت ان أولمرت يهدف الى التوصل الى تهدئة مع مصر بعد أن توترت . شاليط
 .لعالقات معهاا

وقال مصدر مقرب من أولمرت، أمس، ان القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر، أول من أمس، 
وان . حول الربط بين شاليط والمعابر، لم يفهم كما يجب وتم تفسيره بشكل سلبي من دون وجه حق

ي لن سرائيلمهور اإلالهدف الحقيقي منه هو انجاح المبادرة المصرية بخصوص التهدئة، حيث ان الج
وأولمرت يحاول ايجاد رابط بين األمرين حتى يتقبل الجمهور . يساند التهدئة من دون اعادة شاليط

  .ي التهدئةسرائيلاإل
وأكد وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر، أمس، ان 

 إسرائيلأسماء األسرى الفلسطينيين الذين تستطيع أولمرت لم يعرض على هذا المجلس بعد الئحة ب
أنا ال أفهم كيف يمكن ان نقنع عائلة شاليط وبقية : "وقال. اطالق سراحهم مقابل اطالق سراح شاليط

الجمهور بأننا نريد التقدم في صفقة من دون ان تبحث الئحة بأسماء هؤالء األسرى في المجلس الوزاري 
مس، من الخارج، عوفر ديكل، المفاوض باسمه في صفقات تبادل واستدعى أولمرت، أ ".المصغر
 .األسرى

وادعى انه أجرى لقاءات . ونفى أولمرت اتهامات عاموس جلعاد بأن ديكل كان في الخارج لالستجمام
وال تزال أصداء الخالفات التي انفجرت في جلسة المجلس . في الخارج في اطار السعي الطالق شاليط

أول من أمس، بين أولمرت من جهة، وعاموس جلعاد ووزير الدفاع ايهود باراك من الوزاري المصغر، 
 .جهة أخرى تتواصل

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
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  ولفني الى المعارضة... يحسم خياره ويدعم نتنياهو ليبرمان .٢١
 المتطرف أفيغدور ليبرمان صفعة لزعيمة"  بيتناإسرائيل"وجه زعيم حزب :  أسعد تلحمي-الناصرة 

" ليكود"تسيبي ليفني ووضع حداً ألوهامها بأن يتخذ موقف الحياد في الصراع بينها وبين زعيم " كديما"
بنيامين نتانياهو على تشكيل الحكومة الجديدة، فأبلغ الرئيس شمعون بيريز أنه ونواب حزبه يدعمون 

العتقادهم أن حكومة " ةحكومة واسع"تكليف نتانياهو لتشكيل الحكومة الجديدة لكنهم يفضلون أن تكون 
  .يمينية ضيقة لن تعيش أكثر من سنة

الدعم لنتانياهو، وصل عدد النواب الذين أبلغوا بيريز دعمهم ترشيح زعيم "  بيتناإسرائيل"ومع إعالن 
 بيتنا، إسرائيلليكود، و: جميعهم من األحزاب اليمينية المتشددة (١٢٠ نائبا من مجموع ٦٥" ليكود"

) هم أعضاء كديما فقط( نائباً ٢٨في مقابل ) اة، والوحدة الوطنية، والبيت اليهوديوشاس ويهدوت هتور
واألحزاب العربية الثالثة " ميرتس"و " العمل"الذين أعلنوا دعمهم تكليف ليفني، في ما لم يوصِ نواب 

 يوماً ٢٨بأي من المرشحين، ما يعني أن بيريز سيكلف نتانياهو مباشرة مهمة تشكيل الحكومة ويمنحه 
  ). يوماً آخر١٤مع إمكان تمديد المهلة بـ(إلتمام المهمة 

حكومة واسعة برئاسة نتانياهو : ي أن ثمة ثالثة احتماالت يطرحها حزبهسرائيلوقال ليبرمان للرئيس اإل
، او حكومة ضيقة برئاسة نتانياهو ستكون حكومة شلل تصارع على بقائها "وهذا ما نريده"تضم كديما، 

وأضاف أنه ". لن يتحقق شيء فيها"، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة "نلغي احتمال المشاركة فيهالكننا ال "
ينبغي على كديما أن يدرك أن إمكان التناوب على رئاسة الحكومة بين نتانياهو وليفني ليس مطروحا "

  .حب بهاسير" كديما"وهكذا أسدل ليبرمان الستار أيضاً حتى عن حكومة تناوب كان ". بعد اآلن
لي ولكديما طريق ال أؤمن بها وحسب، إنما سأقودها : "بالقول"  بيتناإسرائيل"وعقبت ليفني على قرار 

، بدءاً بدفع السالم ومحاربة إسرائيلتمثل مجموعة أمور تحتاجها "وأضافت أن هذه الطريق ". أيضا
  ".ء لحكومة شلل سياسيغطا"وتابعت أنها لن تكون ". اإلرهاب وحتى قضايا داخلية ينبغي تصحيحها

البرلمانية إنها لن تدخل في حكومة يمينية متطرفة برئاسة " كديما"والحقاً، اعلنت ليفني في اجتماع كتلة 
لم يتم التصويت لنا لنمنح األهلية لحكومة اليمين المتطرف، وعلينا أن نشكل إزاءها : "واضافت. نتانياهو

تسوية : سيواصل معركته من أجل ما يؤمن به" كديما" ان وتابعت". خيار األمل بالذهاب إلى المعارضة
سياسية على أساس دولتين لشعبين في موازة حرب بال هوادة على اإلرهاب، ومعالجة قضايا مدنية 

 كدولة إسرائيلوخلق قاسم مشترك حقيقي ليضم دولة "داخلية كثيرة وفي مقدمها تغيير طريقة االنتخابات 
  ".يهودية وديموقراطية

مئير شيتريت على أترابه الذين خطبوا ود ليبرمان في األسبوع " كديما" وزير الداخلية القطب في وعتب
  ".وأنا لم أستسغ لقاء ليبرمان، وهو ليس شريكي السياسي"األخير، وقال إنه لم يفاجأ من قرار األخير 

كانت "رمان على الشروط التي وضعها ليب" كديما" وأضاف في غمز من زميله رامون، أن موافقة 
ومن توجه إليه من كديما ارتكب خطأ سياسيا خطيرا للغاية ألن االستجابة لليبرمان وشروطه ... خطأ

أدت إلى عدم توصية حزبي العمل وميرتس بتكليف ليفني تشكيل الحكومة، ثم إلى قيام األحزاب الدينية 
". لنرى كيف ستتحرك"يمينية واضاف أنه ينبغي إعطاء الفرصة لحكومة ". بالتوصية بتكليف نتانياهو

حكومة كهذه من خالل االنضمام إليها، وقال إنه في " تبييض"بـ " كديما"وزاد محذراً من أن تقوم 
  ".فسيختفي حزبنا عن الخريطة السياسية"إلى ائتالف حكومي برئاسة ليكود " كديما"انضمام 

تشكيل حكومة واسعة وينتظر لقاء بين بإعالن ليبرمان، وقال إنه ما زال يطمح ل" ليكود"من جهته، رحب 
وأكدت تقارير صحافية أن ". وسيحاول مجددا إقناع حزب العمل االنضمام للحكومة"نتانياهو وليفني 

  .بيريز سيلتقي اليوم كال من نتانياهو وليفني لحضهما على التعاون في إطار حكومة واسعة
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نياهو رسمياً تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن يكون  وأضافت أن بيريز يعتزم اتخاذ قرار اليوم بتكليف نتا
  . التي ستتمثل في الكنيست الجديد١٢أنهى لقاءاته مع األحزاب الـ

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   ليس أولوية ويعتبر إيران الخطر األكبرالفلسطيني يسرائيلاإلالنزاع : ليبرمان .٢٢

افيغدور ليبرمان، أمس، في القدس " تنابي" إسرائيل""اعتبر رئيس حزب  :القدس المحتلة آمال شحادة
وقال أمام ممثلي كبريات المنظمات ". ليس أولوية"الفلسطيني " يسرائيلاإل"المحتلة ان حل الصراع 

من الخطأ ربط هذا النزاع باالحتالل أو االستيطان، ألننا كنا في مواجهة مع "اليهودية األمريكية إنه 
للضفة الغربية وقطاع " إسرائيل"، تاريخ احتالل "١٩٦٧يران حز/ اإلرهاب الفلسطيني حتى قبل يونيو

  .١٩٧٨، علماً أن ليبرمان كان في الفترة التي يتحدث عنها مواطناً روسياً وهاجر إلى فلسطين عام "غزة
واعتبر ليبرمان ". ١٩٦٧ وحتى ١٩٤٨لو أراد العرب دولة فلسطينية لكان بإمكانهم انشاؤها منذ "وتابع 

ل الخطر األكبر كونها في آن معا تواصل برنامجها النووي وتتحرك بواسطة حماس ايران تشك"أن 
  ".وحزب اهللا

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ية طلبت من مزوز المصادقة على إجراء تحقيق مع ليبرمانسرائيلالشرطة اإل: "هآرتس" .٢٣

ـ    سرائيلأمس أن قيادة شعبة التحقيقات في الشرطة اإل       " هآرتس"أفادت صحيفة    ن المستـشار   ية طلبـت م
القضائي للحكومة مناحيم مزوز المصادقة على إجراء تحقيق مـع ليبرمـان بـشبهة تبيـيض ماليـين                  

  .الدوالرات
 ماليين دوالر من مصدر     ٣ية ترأستها ابنة ليبرمان حصلت على نحو        إسرائيلوتشتبه الشرطة بأن شركة     

  . المبلغ كراتب من الشركة، وأن ليبرمان حصل على ربع هذا"مشورة تجارية"مجهول بداعي تقديم 
  ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  "عملية خاصة" يهود يمنيين في ١٠ تنقل "إسرائيل" .٢٤

، أمس  إسرائيلأعلنت الوكالة اليهودية المسؤولة عن نقل يهود العالم إلى           :عرفات مدابش تل أبيب   :صنعاء
الوكالة إن العشرة مـن     وقالت  .  من يهود اليمن إلى تل أبيب      ١٠عن تنفيذ عملية وصفتها بالخاصة لنقل       

ومنحت كل عائلـة    . ، نقلوا في عملية سرية من منازلهم في بلدة ريدة         إسرائيل من أسرة سعيد بن      ٨بينهم  
وصـل إلـى     . دوالر حتى يتأقلموا في البالد، تمهيدا لنقلهم إلى سكن دائم          ١٠٠٠٠مبلغا من المال يعادل     

 التي  إسرائيلائمة فيها، وبينهم أفراد عائلة سعيد بن        ، أمس، عشرة من اليهود اليمنيين لإلقامة الد       إسرائيل
ية العدوانية علـى  سرائيلتعرضت إللقاء قنبلة على ساحة بيتها في بلدة رايدة قبل شهرين، إبان الحرب اإل           

 .غزة
إنه ينظم حملة لترحيل    : وقال رئيس الوكالة اليهودية، موشيه فيغدور، الذي نظمت مؤسسته هذا الترحيل          

 . في القريب ألن أوساطا إسالمية متطرفة تضايقهم بشكل لم يعد يحتملإسرائيلليمن إلى بقية يهود ا
": الشرق األوسـط  "وقالت مصادر في الطائفة اليهودية اليمنية بمحافظة محافظة عمران شمال صنعا لـ             

ى تـل    وأسرته إل  إسرائيلإنها تلقت اتصاال هاتفيا مساء أول من أمس يؤكد وصول سعيد ابن يعقوب ابن               
مـن  " الشرق األوسط"وأرجع يحيى يعيش، حاخام الطائفة اليهودية في اليمن في اتصال هاتفي مع  .أبيب

منطقة ريدة، هجرة األسرة اليهودية إلى المضايقات األمنية التي يتعرض لها أفراد الطائفة فـي اآلونـة                 
إنهـم  : وقال .ات الجوية اليمنيةاألخيرة وكان آخرها مقتل أحد أفراد الطائفة على يد طيار سابق في القو
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مؤكدا أن آخـر عـرض      " إال أننا نرفض   "إسرائيلدائما يتلقون عروضا من الوكالة اليهودية للهجرة إلى         
 ".ال أحد يترك أرضه ووطنه إال ألسباب"وأضاف معلقا . تلقوه كان بعيد مقتل ماشا النهاري

 ٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  ياي ناقص من تركإسرائيل اعتذار .٢٥

ي الجنرال غابي أشكنازي، أمس، أمام رئيس األركان التركـي الجنـرال            سرائيلاعتذر رئيس األركان اإل   
ايلكير باشبوغ على التصريحات التي أطلقها قائد الذراع البري الجنرال آفي مزراحي ضد تركيا ورئيس               

 مطلـع هـذا     وجاء هذا االعتذار في اتصال هاتفي أجـراه أشـكنازي         . حكومتها رجب طيب أردوغان   
 . يةسرائيلاألسبوع، غير أن تركيا ال تزال تنتظر اعتذارا علنيا من رئاسة األركان أو وزارة الدفاع اإل

ي ال يـشارك    سرائيلي فإن أشكنازي اتصل بباشبوغ وأوضح له أن الجيش اإل         سرائيلوبحسب التلفزيون اإل  
وأشار إلى أنـه    . ر فقط عن رأيه الخاص    وأكد أن ما قاله مزراحي يعب     . قائد الذراع البري رأيه في تركيا     

تم استدعاء مزراحي وإبالغه أنه خرج بأقواله عن نطاق مسؤوليته وأنه غير مخول بإطالق تـصريحات         
وكان مزراحي قد هاجم رئيس الحكومة التركية بعد ما جـرى فـي             . كهذه وهو يرتدي الزي العسكري    

  .مؤتمر دافوس
 ٢٠/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
   بركة لضربه جنود احتالل النائبضد" يةإسرائيل" اتهام الئحة .٢٦

قال عضو الكنيست محمد بركة إنه يعتز بالقيام بدوره في النضال لجانب شعبه ضد  :القدس المحتلة
االحتالل والحرب، وان يكون في صف المعتدى عليهم من قبل جنود االحتالل وشرطته، وما نية 

م الئحة اتهام ضده إال محاولة بائسة للكيل بمكيالين، بتقدي" يةسرائيلاإل"المستشار القضائي للحكومة 
  .وتحويل الضحية إلى مذنب

أمس، ميني مزوز، تقديم الئحة اتهام " يةسرائيلاإل"جاء هذا في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة 
 على جنود وأفراد شرطة في ثالث مظاهرات، واحدة في" اعتدى"ضد بركة من ثالثة بنود، تزعم أنه 

  .٢٠٠٦قرية بلعين، واثنتين ضد الحرب على لبنان صيف 
  ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  بديناً السيدة مريم والمسيح كانمن   يسخريإسرائيل تلفزيوني برنامج .٢٧

ية العاشرة الـسيدة    سرائيلهاجم مقدم أحد البرامج الساخرة في قناة التلفزة اإل         : زهير أندراوس  -الناصرة  
  .، قائالً إنها غير عذراءمريم العذراء، عليها السالم

وسخر مقدم البرنامج ليـؤور     . وفيما اعتبره رداً على إنكار بعض رجال الدين المسيحي حدوث المحرقة          
من المسيحيين الليلة الماضية واعداً إياهم برد الصاع        ' الليلة مع ليئور شالين   'شالين، في برنامجه اليومي     

  .صاعين
ن عذراء، من يزعم ذلك، فهو كـاذب ومـضلل، فـال تـصدقوا     وجاء على لسان شالين بأن مريم لم تك 

الكنيسة وبابا الفاتيكان، مريم حملت بطفلها اليسوع عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، من احـد                 
  .زمالئها على مقاعد الدراسة، فأراد أهلها تزويجها بعد ذلك، ال تصدقوا كل ما قيل عن هذه القصة

والتسبب في التنكيد عليهم، فكل يوم يظهر في الكنيسة راهب أو كـاهن أو              لقد قررت إغاظتهم    : وأضاف
كاردينال، ويسارع لإلعالن عن إنكاره حدوث المحرقة لليهود، حتى تبين أن اإليمان بالمسيحية يتنـاقض               
مع اإليمان بحدوث المحرقة، لذلك قررت الرد عليهم، ولن اكتفي بأن أغضب بـدون جـدوى، سـأنكر                  

  .نالنصرانية كدي
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تزعم النصرانية أن المسيح كان يسير على شـاطئ بحيـرة           : وسخر شالين من المسيح عليه السالم قائالً      
طبريا، وهذا ببساطة كذب، ألن المسيح كان يخجل من نفسه ألنه كان بديناً، ويرفض الخروج من البيت،                 

 يوم األحد مقدساً لـدى      ويقدم شالين تفسيراً ساخراً العتبار    . وهو عاش كل حياته في عملية ريجيم قاس       
المسيحيين قائالً إن المسيح كان يحرص في هذا اليوم على الحمية والريجيم، ولو لم يكن المـسيح بـديناً                   
لعاش حياة أطول، والنصارى يحتفون بالعشاء األخير ألن المسيح تناول فيـه طعامـاً وشـرب شـرابه                  

  .المفضل وهو عصير الجريب فروت، على حد تعبيره
ارت أقواله العنصرية عاصفة في صفوف فلسطينيي الداخل من مسلمين ومسيحيين، األمر الذي             هذا، وأث 

  .أعتذر إذا كانت أقوالي قد مست بكائن من كان، على حد قوله: ألزمه باالعتذار حيث قال
  ٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
   تالحق جنودها المتهربين من حرب غزة"إسرائيل" .٢٨

 لجنودها المتهربين من إسرائيل أمس عن مالحقة "يعوت أحرونوتيد" كشفت صحيفة :سحر رمضان
حرب غزة وقالت الصحيفة إن الجيش بدأ مالحقة جميع الجنود الذين لم يلبوا أوامر االلتحاق في خدمة 

أالف جندي   ١٠استدعي خاللها الجيش ما يقارب ، و, االحتياط إبان الحرب التي شنتها علي قطاع غزة
  . من االحتياط 

  ٢٠/٢/٢٠٠٩لوفد، مصر، ا
  
   منازل في النقب٥وهدم في الضفة فلسطينيين  ١٠شهيد واعتقال  .٢٩

د ااستشه، نبأ  وكاالت، وعنمحمد جمال عن مراسلها من غزة، ٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، ذكرت 
ي بدهسه بسيارته قرب مستوطنة معالي أدوميم إلى الشرق من إسرائيلمواطن فلسطيني إثر قيام مستوطن 

  .  القدس المحتلةمدينة
 فلسطينيين خالل حملة دهم في الضفة الغربية فجر أمس، بدعوى أنهم ١٠ي سرائيلواعتقل الجيش اإل

  ". مطلوبون"
خمسة منازل في النقب المحتل تعود لعوائل هدمت سلطات االحتالل أن  ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، وأضافت 

  .شاشعربية، أربعة منها في قرية بير هداج وآخر في وادي الم
  
  تقصف مدينة رفح وتلحق أضرارا في المباني واألراضي الزراعية" إسرائيل" .٣٠

ية سـرائيل الطائرات الحربيـة اإل   ، أن   أيمن أبو ليلة   عن مراسلها    ٢٠/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين،   ذكرت  
وأفاد شهود عيـان     .شنت غارات جوية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة جنوب رفح، أمس            

قصفت بعدد من الصواريخ منطقة األنفاق على الحدود دون أن يبلغ عن            " ١٦إف  "من نوع   بأن طائرات   
وقوع إصابات، مؤكدين أن القصف الصاروخي هز منطقة رفح بكاملها وتسبب في إلحاق أضرار بعـدد                

وفي السياق نفسه، أطلقت قوات االحتالل نيرانها صـوب          .من الـمنازل واألراضي القريبة من الحدود     
 وأراضي الـمواطنين من موقع كرم أبو سالـم العسكري شرق رفح مع تحرك نـشط لآلليـات                 منازل

فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة صوب الـمزارعين في بلدة عبسان شـرق          كما   .العسكرية
  .محافظة خان يونس، أمس

صحفي عادل مصادر فلسطينية قالت إن ال، أن رفح من ١٩/٢/٢٠٠٩وكالة قدس برس، وأضافت 
المحلية والناطق اإلعالمي باسم اإلدارة العامة للحدود والمعابر، " صوت األقصى"زعرب، مراسل إذاعة 

  .أصيب في قدمه بشظايا صاروخ استهدف الشريط الحدودي مع مصر خالل ممارسته لعمله هناك
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 بحقها اوامر هدم فورية  االحتالل صدرأ ٤٨قرى الـ منزل في ١٠٠كثر من أ .٣١
 منزل صدر بحقها أوامر ١٠٠ مجددا، حيث أن قرابة ٤٨اراضي الـعاد خطر هدم المنازل العربية في 

هدم فورية، بحيث ال يمكن ألصحابها تقديم االستئناف للمحاكم، ومسالة هدم المنازل مجرد مسألة وقت 
رة وقلنسوة  منزال وفي المثلث الجنوبي، في الطي٧٠ففي منطقة وادي عارة هناك قرابة  .ليس إال

 .وكفرقاسم، فإن عشرات المنازل تتواجد في محيط الهدم
 منزال ٧٠وفي كفرقاسم تم اصدار قرار من المحكمة بتشميع أربعة منازل صدر بحقها الهدم من أصل 

وفي الطيرة أجبر المواطن مدحت سلطان على هدم منزله بيديه، . في المدينة قدم أصحابها للمحاكمة
 . يتخوف أصحابها من هدمها في أي لحظةوهناك أربعة منازل

 ١٩/٢/٢٠٠٩، ٤٨عرب
  
   ألف شُّردوا في غزة بسبب الحرب نصفهم من األطفال١٠٠":  دوليةمنظمة" .٣٢

كشف تقرير صادر عن منظمة إنسانية دولية تُعنى بالطفولة، بأنه ال يزال أكثر من مائة ألف : غزة
ع غزة، كما ال زال العديد منهم يعيش في شخص، بمن فيهم ستة وخمسين ألف طفل، مشردين في قطا

  .خيام أو في ضيافة أسر أخرى، وذلك بعد مرور شهر على إعالن وقف إطالق النار
، وهي منظمة غير حكومية بريطانية أن يكون نصف مليون "تحالف إنقاذ الطفولة"وقدرت منظمة 

ما من الحرب التي شنها  ألف طفل قد أجبروا على مغادرة بيوتهم في مرحلة ٢٨٠شخص، بما فيهم 
  .ي على القطاع قبل شهر من اآلنسرائيلالجيش اإل

ظهرت في العديد من األحياء التي تعرضت لدمار كامل، " مدن خيام"وأضاف تقرير المؤسسة الدولية أن 
وأشارت جاسمين ويتبريد، مديرة منظمة  .وأن ساكنيها يفتقرون للماء الصالح للشرب ولدورات المياه

أن هذه " إيرين"طفولة بالمملكة المتحدة، في تصريح لها من غزة نقلته عنها شبكة األنباء اإلنسانية إنقاذ ال
 ٧الخيام صغيرة جداً، وأنها ال تُوفِّر أي حماية من درجات الحرارة المنخفضة ليالً والتي قد تتراوح بين 

  . درجة مئوية٨و
قاسم دورة مياه واحدة أو اثنتين فقط، ما قد  أسرة تت٤٠ونوهت بأن بعض المخيمات التي تأوي حوالي 

" اليونيسيف"و" األونروا"وكانت معظم هذه الخيام قد جاءت من . يتسبب في مشاكل صحية كبيرة
  .وغيرهما من منظمات اإلغاثة المحلية والدولية

 ١٩/٢/٢٠٠٩، قدس برس
  
 ح بعد إصابته قرب معبر كرم أبو سالم برفا فلسطينيا مسلحاالحتالل يعتقل .٣٣

ي قامت فجر الخميس باعتقال مسلح سرائيل أن قوة من الجيش اإل،يةإسرائيلأفادت مصادر إعالمية : رفح
ية أطلقت النار سرائيلوأضافت المصادر أن القوة اإل .فلسطيني شرق رفح جنوب قطاع غزة بعد إصابته

ب شرق رفح، وقد ، بدعوى أنه كان يحاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنويهعل
 وإطالق النار عليه بعدما رفض االنصياع إلى أوامرها بالتوقف ما أدى إلى تهقامت الوحدة بمالحق
  .ي في مدينة بئر السبعسرائيلاإل" سوروكا"ونقله إلى مشفى ه وأكدت أنه تم اعتقال .إصابته إصابة بسيطة

 ١٩/٢/٢٠٠٩، قدس برس
  
   مقبرة مأمن اهللا في القدساعتداءات متصاعدة على: "مؤسسة األقصى" .٣٤

أن أجزاء كبيرة مما تبقى من مقبـرة مـأمن اهللا           ' مؤسسة األقصى للوقف والتراث   ' أكدت   :القدس المحتلة 
  .اإلسالمية التاريخية غربي مدينة القدس المحتلة تتعرض العتداءات متصاعدة ومتكررة
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االحتالل بالقدس، قامت، وعلى مدار     إن جرافات تابعة لبلدية     :" وقالت المؤسسة، في بيان لها صدر أمس      
أيام، بوضع طبقات من الخشب، والعشب المطحون لتغطية مساحات من مقبرة مأمن اهللا بهـدف طمـس                 

ية تواصل عمليات تجريف في أرض المقبرة،       سرائيلاإل' سيمون فيزنطال 'وأوضحت أن منظمة     .معالمها
بعـد  ' متحف التسامح 'وع بناء ما يسمى بـ      وتنفيذ أعمال واسعة في أجزاء أخرى منها ضمن تنفيذ مشر         

  .أن قامت بتجدير المنطقة بجدار حديدي عال جداّ للتغطية على جريمتها
  ٢٠/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين،  

 
   إلى األردن فلسطينيين يقرر إبعاد أسيريناالحتالل .٣٥

ر محمود بني طالب وعم"قررت سلطات االحتالل إبعاد األسيرين الفلسطينيين  : أمين أبو وردة-نابلس 
إن : "وقال نادي األسير .، من بلدة طمون القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية إلى األردن"عودة

األسيرين يواجهان قرارا باإلبعاد إلى األردن رغم أنهما أنهيا فترة محكومتيهما وحصال على جمع شمل 
  ".وهويات فلسطينية مؤخراً

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  اء ب غزة تحذر من تداعيات منع االحتالل دخول معدات لشركة الكهر الطاقة فيسلطة .٣٦

 من خطـورة مواصـلة الجانـب        ،حذّر كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة لدى الحكومة المقالة         :حامد جاد 
ي إعاقة دخول التجهيزات والمعدات الالزمة لشركة كهرباء محافظات غـزة ومحطـة توليـد               سرائيلاإل

ة الكهرباء مازالت تعاني نقصاً كبيراً في عدد المحوالت، الفتاً إلى الخسائر التي             وبين أن شرك   .الكهرباء
تتحملها الشركة جراء الفاقد في التيار الكهربائي لعدم توفر الصيانة الالزمة لخطـوط الـشبكة، مقـدراً                 

  .الخسائر الناجمة عن ذلك بعشرات ماليين الدوالرات
يس مجلس إدارة جمعية شركات الوقود إلى جـذور األزمـة           من جهته، تطرق محمود الخزندار نائب رئ      

، إذ تم آنذاك تقلـيص      ٢٠٠٧الناشئة عن تقليص االحتالل لكميات مشتقات الوقود والغاز منذ نهاية العام            
وصوالً إلـى الوضـع     % ٣٥أعقبها في مطلع العام الماضي تقليص آخر بنسبة         % ١٥هذه الكمية بنسبة    

وبين الخزندار أن قطـاع غـزة        .والبنزين وعدم انتظام دخول غاز الطهي     الحالي، بعدم إدخال السوالر     
 ألف لتـر مـن      ٣٥٠ ألف لتر من البنزين، ونحو       ١٢٠ طناً من الغاز، ونحو      ٣٥٠يحتاج يومياً إلى نحو     

السوالر، منوهاً إلى سلسلة اإلجراءات التي اتخذتها الجمعية كرد على تقليص االحتالل لمشتقات الوقـود               
علماً أن السلعة األخيرة غير خاضعة للتقنين، لكن االحتالل ال يزود القطاع بالحد األدنـى ممـا                 والغاز،  
  .يحتاجه

  ٢٠/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 
  
  تؤكد ضرورة عدم الربط بين المعابر وشاليط" األوروبية لرفع الحصارالحملة" .٣٧

ف الفرنسي الذي يؤيد الربط بين بشدة الموق" الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أدانت : بروكسل
قضية فتح المعابر وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وبين قضية اإلفراج عن الجندي 

  .ي األسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليطسرائيلاإل
نسخة منه، على " قدس برس" مكتوب تلقت  وشدد أنور الغربي، عضو الحملة األوروبية في تصريح

فوراً وبشكل كامل ودائم دون "فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، ال سيما معبر رفح الحدودي ضرورة 
ربطه بأي شكل من األشكال بأي صفقة مهما كانت، ال سيما في ظل ما يعانيه أهل القطاع من آثار 

  ".الحرب العدوانية الشرسة
 ١٩/٢/٢٠٠٩، قدس برس
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  في العالمين العربي واإلسالمي الطالق في فلسطين هي األدنى نسبة: التميمي .٣٨

رجب  ذكر بيان صادر عن مكتب قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي: رام اهللا
 قدم شرحاً وافياً عن سير أعمال المحاكم التميمي أن ،"قدس برس" أرسلت نسخة منه لـ التميمي 

ازات التي استطاع تحقيقها، وتحدث بإسهاب الشرعية والدوائر المستحدثة في ديوان قاضي القضاة واإلنج
عن الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في حل الخالفات واإلشكاالت 
التي تقع بين األزواج، وبين مدى نجاح هذه الدائرة في خفض نسبة الطالق في فلسطين مما جعلها 

لرغم من الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة األدنى في العالمين العربي واإلسالمي با
  .يسرائيلالتي يمر بها المجتمع الفلسطيني جراء االحتالل اإل

 ١٩/٢/٢٠٠٩، قدس برس
  
  تصاعد حاد في توغالت االحتالل وعمليات االعتقال في أرجاء الضفة":  الفلسطينيالمركز" .٣٩

كل حاد، أعمال التوغل اليومية التي تنفذها في أنحاء ي بشسرائيلصعدت قوات االحتالل اإل: رام اهللا
الضفة الغربية المحتلة، مع ارتفاع كبير في عمليات االختطاف التي تتخللها بحق المواطنين الفلسطينيين 

) فبراير(فخالل األسبوع الممتد من الثاني عشر وحتى الثامن عشر من شباط  .بلغت ستة توغالت يومياً
 عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية، ٤٣االحتالل الجاري، نفذت قوات 

وخالل األسبوع ذاته داهمت .  طفالً وامرأة واحدة١٧ مواطناً فلسطينياً، من بينهم ٨٢اختطفت خاللها 
  المحلية في مدينة الخليل بعد تحطيم األبواب" اليمامة"قوات االحتالل مقر إذاعة 

يق األسبوعي، الصادر اليوم الخميس عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، والذي جاء ذلك في التوث
   .يشير إلى التصاعد الحاد في وتيرة التوغالت واالختطافات بالمقارنة مع األسابيع السابقة
 ١٩/٢/٢٠٠٩، قدس برس

  
  البرلمان األردني يمتنع عن ذكر سبب تأجيل ذهاب الوفد للمحكمة الجنائية في الهاي .٤٠

 عن التعليق على مبررات وخلفيات قرار مجلـسهم         ،امتنع المسؤولون في البرلمان األردني أمس      :عمان
في تأجيل سفر وفد مختص بإسم السلطة التشريعية لتقديم الئحة شكوى اتهامية بحق خمـسة مـن قـادة                   

  . بتهمة ارتكاب جرائم حربإسرائيل
هة المسؤولة ما يفيد بإلغاء مهمة الوفد الذي كان         ولم يصدر عن المكتب الدائم في مجلس النواب وهو الج         

يفترض ان يغادر الثالثاء إلى الهاي في هولندا لتقديم الشكوى لدى اإلدعاء في المحكمة الجنائية الدوليـة            
  .بعد ان وافق األخير على استقبال الوفد

  ٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
 
   "إسرائيل" تستعد لرفع شكوى ضد " األردنيين المحاميننقابة" .٤١

 إنه من الجائز للنقابة رفع الدعوى، ، صالح العرموطي األردنيينقال نقيب المحامين: جمال الشواهين
مبيناً أنها بصدد رفع ذات الدعوى أيضاً أمام محاكم االختصاص العالمية، ومحكمة العدل الدولية التي 

ي موقعا سرائيلالجماعية كون الجانب اإليجوز لها النظر في جرائم اإلبادة الجماعية حسب اتفاقية اإلبادة 
  .عليها، ما يعني إمكانية محاكمته فيها أيضاً

  ٢٠/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
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 بعد تصريحات نتانياهو " إسرائيل"عمرو موسى ال يرى داعياً الجتماعات عربية مع  .٤٢
ده على أسئلة قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في ر:  أحمد علي- القاهرة 

، إن المبادرة العربية للسالم "إسرائيل"الصحافيين حول احتماالت فوز بنيامين نتنياهو برئاسة وزراء 
ي إليجاد حل سلمي له، إال أن هذه سرائيلتعبر عن الموقف العربي الرسمي من الصراع العربي اإل

وأضاف ". إسرائيل"نب اآلخر وهو المبادرة لن تبقى على الطاولة إلى األبد ألنها تتطلب مساهمة الجا
يين فال داعي لعقد اجتماعات في سرائيلموسى أنه إذا كانت تصريحات نتنياهو تعكس رأي المسؤولين اإل

المستقبل، خاصة أن هناك مقترحات دولية لعقد مؤتمرات دولية بشأن الوضع في المنطقة، مؤكدا أن 
  .غرار ما حدث في أنابوليسالجانب العربي لن يقبل أن يذهب إلى مؤتمرات على 

وقال . ي الرافض للتهدئة وربطه باإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليطسرائيلوانتقد موسى الموقف اإل
ي موقف معوق ويبقى الموضوع على ما هو عليه وتبقى احتماالت الصدام سرائيلموسى إن الموقف اإل

وأضاف موسى أنه إذا كان األمر يتطلب . موضوعقائمة رغم الجهود الكبيرة التي بذلت لعالج هذا ال
ي على أهل سرائيلفال بد أن نضع في االعتبار أوال وقف االعتداء اإل"صفقة كاملة بشأن التهدئة واألسرى 

غزة وفتح المعابر ورفع الحصار، أما قضية جلعاد شاليط فهي أحد الموضوعات التي يمكن الحديث فيها 
  ".ربطها بالتهدئةفي إطار ملف األسرى وال يجب 

  ٢٠/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  التهدئة بإطالق سراح شاليط يمثل انتكاسة للجهود المصرية" إسرائيل"ربط : حسام زكي .٤٣

صرح حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، بأن مؤتمر : محمود النوبي
مارس المقبل، سوف يعقد في /  آذار٢ يوم المقرر أن تستضيفه مصر في شرم الشيخ] غزة[إعادة إعمار 

وقال إن تأجيل الحوار الفلسطيني بالقاهرة لبضعة أيام قليلة جاء حتى يمكن إيجاد المناخ المناسب . موعده
وتهيئة الظروف التي تدفع المصالحة الفلسطينية الى األمام، مؤكدا أن هناك عزما مصريا واضحا على 

وقال زكي، لقد أدركنا من خالل ردود الفعل الفلسطينية أمس وأمس . المضي قدما في جهود المصالحة
األول، أن هناك اهتماما فلسطينيا من جميع األطراف ببدء عملية المصالحة، مشيرا الى أن ذلك يمثل 

وأكد زكي أننا في مصر نعتقد أن جهود المصالحة سوف تبدأ في القريب العاجل، . اهتماما جيدا جدا
وشدد زكي، على أن . ي أن تبدأ المصالحة قبل مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزةمعربا عن األمل ف

  .التأجيل ليس مفتوحا إنما لفترة وجيزة
ي جلعاد شاليط، قال سرائيلي بشأن ربط التهدئة وفتح المعابر بإطالق الجندي اإلسرائيلوحول القرار اإل
ق شاليط يمثل انتكاسة للجهود المصرية ويعرقل ربط التهدئة وفتح المعابر بإطال" إسرائيل"زكي إن قرار 

  .فرص التوصل الي تهدئة تحقن الدماء
  ٢٠/٢/٢٠٠٩األهرام، 

  
  وغلعاد يرجئ زيارته للقاهرة" إسرائيل"مصر مستاءة من  .٤٤

، أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها المستشار في "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني- القاهرة 
ية عاموس غلعاد للقاهرة اليوم ارجئت من دون تحديد موعد جديد، علماً انه كان سرائيلاإلوزارة الدفاع 

وقالت مصادر مصرية مطلعة . من المفترض أن يجري محادثات في شأن ملفي التهدئة وتبادل األسرى
 إيهود يةسرائيليبدو أن الخالف والتالسن الذي جرى بين غلعاد وكل من رئيس الحكومة اإل"، "الحياة"لـ 

وعلى صعيد الحوار ". أولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك كانت لهما انعكاساتهما على هذه الزيارة
لم يجر حتى اآلن وضع توقيت محدد بالنسبة إلى : "الوطني الفلسطيني وإرجاء مصر لعقد الحوار، أجابت

 وعزت إرجاء الحوار إلى ".عقد الحوار، لكننا على ثقة بأنه خالل فترة وجيزة سيتم تحديد موعد آخر
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نحن اآلن منهمكون في بذل جهود واتصاالت مكثفة على مسارات عدة في الوقت : "تعثر التهدئة، وقالت
وسئلت المصادر هل كانت مصر تتمسك بمراحل آلية المبادرة المصرية، أي التهدئة ثم الحوار ". نفسه

ال يعني على االطالق إعاقة ) التهدئة(ر ما ان تعطيل مسا: "فالمصالحة ومن ثم إعادة اإلعمار، فأجابت
  ".بند آخر

المهم توافر النيات : "وعلى صعيد مطالب حماس بضرورة اطالق معتقليها قبيل عقد الحوار، أجابت
الحسنة واإلرادة الحقيقة للحوار، ويجب أن يبدأ الجانبان معا في اجراءات كفيلة بتلطيف االجواء تمهيدا 

.  السلطة الفلسطينية أمس أفرجت عن عدد من كوادر حماس المعتقلين لديها، مشيرة إلى أن"للحوار
ية والتي كان لها تأثيرها المباشر في ما سرائيلوعزت تعثر إبرام اتفاق التهدئة إلى االوضاع الداخلية اإل

ي االسير غلعاد سرائيلي على مصر واشتراطها االفراج عن الجندي اإلسرائيلجرى، ووصفت الرد اإل
ي، مشيرة إلى أن مصر تشعر سرائيلفي الموقف اإل" التغير المفاجئ"يت أوال قبل اتفاق التهدئة بـ شال
  ".يبدو أنهم رأوا أن التوازنات في ما بينهم تقتضي ذلك: "وتابعت". االستياء"بـ

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، 
 
 المقاومة تفاوض وليست صواريخ فقط: جمال مبارك .٤٥

مصري جمال مبارك، أمس، عن موقف حكومة بالده خالل العدوان على دافع نجل الرئيس ال: الوكاالت
غزة، معتبرا أن القيادة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها مصلحة الشعب المصري والحفاظ على أمنه 

الحاكم، في " الحزب الوطني الديموقراطي"وقال جمال، أمين السياسات في . ووحدة أراضيه واستقاللها
أي دولة ال تضع في صدر سياستها وخططها مصالحها الوطنية تخدع "يون المصري، إن مقابلة مع التلفز

الحملة المنظمة التي هاجمت مصر مع بداية الحرب الغاشمة على غزة بدأت من "واعتبر أن ". شعبها
، "الخارج، وسلك البعض في الداخل اتجاهها بقصد تحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إستراتيجية

الرئيس مبارك "وشدد جمال على أن .  بحجم التضحيات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينيةمذكرا
ومع احترامنا وتقديرنا لكافة الشعوب العربية، . مسؤول أوال وأخيرا أمام الشعب المصري الذي اختاره

تساءل ما إن البعض ي"وأضاف جمال ". فانه ليس مسؤوال أمام الشعب الفلسطيني أو السوري أو السعودي
بالفعل فان اتفاق أوسلو لم يحقق أهدافه بالكامل، لكن ثمة . الذي كسبناه من عملية السالم والمباحثات

مكاسب قائمة على األرض، وهي اعتراف العالم بالقضية الفلسطينية وحتمية قيام الدولة الفلسطينية، 
إلى عودة القيادات الفلسطينية إلى فضال عن االعتراف بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، باإلضافة 

مبارك اصطحب الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى "وأشار إلى أن ". األراضي المحتلة، وهذا مكسب
غزة، ليعود للمرة األولى حتى يقاوم من الداخل، فالمقاومة ليست فقط صواريخ، لكنها أيضا تفاوض 

 ".  للدفاع عن مصالحك في الخارجالمقاومة أن تقنع العالم بشرعيتك وحقوقك. وتمسك برأي
  ٢٠/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
 ضبط سلع معدة للتهريب إلى غزة... الحرب على األنفاق تمنع وصول السلع لرفح المصرية .٤٦

قال سكان مدينة رفح المصرية إن الحمالت األمنية المكثفة بالمدينة التي بدأت منذ :  شادي محمد- رفح 
لسلع بسبب إيقاف الشرطة المصرية لجميع شاحنات البضائع نحو أسبوع قد أدت إلى اختفاء بعض ا

للتحقيق مع أصحابها في إطار الحمالت المصرية المكثفة لوقف تدفق السلع المصرية إلى قطاع غزة 
على صعيد متصل داهمت أجهزة األمن المصرية، فجر أمس الخميس، عددا من المخازن  .عبر األنفاق

ى الحدود بين مصر وغزة حيث عثرت على كميات كبيرة من بمنطقة األحراش برفح المصرية عل
  .البضائع والسلع المصرية كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة

  ٢٠/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
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  بين المفاوضات أو المواجهة" إسرائيل"سفير دمشق في لندن يخّير  .٤٧

لمفاوضات أو المواجهة، رافعاً بين ا" إسرائيل"خير سفير سوريا لدى المملكة المتحدة سامي الخيمي 
مسؤولية بالده عما يمكن أن يقع في المنطقة، وتوقع أن تقوم الواليات المتحدة بإيفاد سفير جديد إلى 

يون التفاوض فسيجدون سرائيلإذا اختار اإل"وأبلغ السفير صحيفة اإلندبندنت . دمشق في القريب العاجل
بادرة العربية للسالم، وإذا اختاروا المواجهة، لن نكون أناساً مستعدين للتفاوض معهم تحت مظلة الم

  ".مسؤولين بعد اآلن عن أي عنف يمكن أن يقع في الشرق األوسط
  ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  ي في بطولة للتنس ال تعني التطبيعإسرائيلمشاركة العب : اإلمارات .٤٨

ن أي دولة ليس لها عالقات أكدت وزارة الخارجية االماراتية، أن مشاركة أي العب أجنبي م: ابوظبي
جاء ذلك . ديبلوماسية مع االمارات في أي من البطوالت الدولية ال يعني تطبيعا للعالقات مع هذه الدولة

ي اندي رام في بطولة التنس سرائيلفي اطار اول تعليق رسمي اماراتي على مشاركة العب التنس اإل
  . الدولية التي تقام حاليا في دبي

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  غزة لم تشمل لقاءات مع حماسل" إنسانية"زيارة كيري وعضوان في الكونغرس في  .٤٩

من غزة عبر مراسلها فتحي صباح، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية ، ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، نشرت 
وتفقد كيري مبنى .  ظهر أمس، قطاع غزة،في مجلس الشيوخ األميركي السيناتور جون كيري زار

ليس على : "وقال كيري من على أنقاض المدرسة. يسرائيلمريكية المدمرة بفعل القصف اإلالمدرسة األ
جدولنا أن نقابل أحداً من حماس، ولن نغير برنامجنا السياسي، بل جئنا لنطلع على الحقائق على أرض 

سكان بمرور ما يكفي من االمدادات ل" إسرائيل"وسأل أعضاء مجلس إدارة المدرسة هل تسمح ". الواقع
: وقال كيري الذي كان يرافقه حراس أمنيون ومسؤولون من اونروا.  مليون١,٥القطاع البالغ عددهم 

واضاف مخاطباً ". اوباما ملتزم محاولة حل بعض القضايا الصعبة جداً جداً) باراك(أعرف ان الرئيس "
ى رغبتها في التحرك قيادتكم السياسية تحتاج الى اتخاذ قرارات حاسمة، وان توضح مد: "الموجودين

ثانيا تحتاج قيادتكم السياسية ان : "واضاف". قدماً صوب السالم، وهذه القرارات الجوهرية لم تتخذ بعد
والتقى ". تفهم أن أي دولة تتعرض لقصف صاروخي على مدى سنوات يهدد مواطنيها، ستتحرك للرد

 - الطرفان ملفي المصالحة الفلسطينية ياسر الوادية، ممثالً عن الشخصيات المستقلة، وناقش . كيري، د
وأكد كيري خالل اللقاء ضرورة إعادة . الفلسطينية وإعادة إعمار ما دمرته قوات االحتالل في القطاع

وزار كيري الحقاً مستودعا لتوزيع المواد الغذائية تابعاً لوكالة غوث وتشغيل الالجئين . إعمار قطاع غزة
  .ت حانونفي بلدة بي" أونروا"الفلسطينيين 

وسبق كيري إلى القطاع، صباحا، عضوا الكونغرس براين بيرد والمسلم كيث اليسون بغية تفقد آثار 
واستهل الوفد جولته بزيارة عزبة عبد ربه التي طاولها الدمار خالل . ية على القطاعسرائيلالحرب اإل

في " اونروا"تودعاً تابعاً لـ كما زار العضوان مس. العدوان، واستمع إلى شهادات العديد من المواطنين
حي الزيتون الذي قتلت قوات االحتالل العشرات من قاطنيه ودمرت مئات المنازل، وعقدا لقاء مع 

  .كارين ابو زيد، في الوقت الذي وصل فيه كيري الى القطاع" اونروا"المفوض العام لـ
ون كيري زار مستعمرة من غزة عبر مراسلها رائد الفي، أن ج، ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، وأضافت 

لقطاع غزة، وقال انه يجب على دمشق إظهار قدر أوضح من الرغبة في " إنسانية"بعد زيارة " سديروت"
  .والتعاون مع السياسة األمريكية في العراق وإيران" إسرائيل"التحرك صوب السالم مع 
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دمار "نه عاين مشاهد أن بيرد عضو مجلس النواب األمريكي قال إ، ٢٠/٢/٢٠٠٩بي بي سي، وذكرت 
وأضاف، إن منشآت التعليم والصحة قد تضررت كلها ودمر  .لحق بالخدمات اإلنسانية األساسية" مروع

وصرح بيرد بأن مزيدا من  .عدد ال يحصى من المنازل كما تم تخريب القاعدة االقتصادية للقطاع
  .المساعدات اإلنسانية لشعب غزة بات ضروريا

  
  النوعي " إسرائيل"مة بتفوق واشنطن ملتز: ميتشل .٥٠

قبل يومين من زيارته الثانية إلى المنطقة، قال مبعوث الواليات المتحدة إلى الشرق : هآرتس، يو بي أي
في " النوعي"ي العسكري سرائيلاألوسط جورج ميتشل أمس، إن بالده ملتزمة بالحفاظ على التفوق اإل

مسألة مهمة، لكنها ليست "التي وصفها بأنها " طناتالحكم مسبقاً على قضية المستو"المنطقة، رافضاً 
وأضاف ميتشل قائالً لمؤتمر زعماء منظمات يهودية أميركية في واشنطن، أن أي تنمية ". الوحيدة

اقتصادية للفلسطينيين بمعزل عن السياسة لن تنجح بإنجاز السالم، ولفت إلى أن الخالفات بين 
وأشار إلى إن اإلدارة األميركية تنتظر تشكيل ائتالف حكومي . الفلسطينيين جعلت الحوار أكثر صعوبة

مؤتمر "وأعلن ميتشل أنه سيشارك في ". سالم دائم قائم على حل الدولتين"ي جديد، للتوصل إلى إسرائيل
المزمع في مصر في الثاني من آذار المقبل، برفقة وزيرة الخارجية األميركية هيالري " مانحي غزة

 . كلينتون
٢٠/٢/٢٠٠٩السفير،   

  
  تعلن من جاكرتا مشاركتها في مؤتمر إعادة اعمار غزةلينتونك هيالري .٥١

أكدت هيالري في مقابلة تلفزيونية، عند سؤالها حول جهود إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما : جاكرتا
الثاني من الجديدة لتحسين العالقات مع العالم اإلسالمي، أنها ستحضر مؤتمرا حول إعادة اعمار غزة في 

بمجرد تنصيبي وتسلمي منصب وزير الخارجية قلت أنا "وقالت . مارس المقبل في القاهرة/ آذار
 ".والرئيس أوباما، إن الواليات المتحدة يجب أن تشارك مجددا في محاولة المساعدة في الشرق األوسط

٢٠/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط،   
  
  ية السالمالمبادرة العربية أهم تطور في عمل:  كلينتونبيل .٥٢

اعتبر الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون أن المبادرة العربية للسالم هي أهم :  هدى توفيق- واشنطن 
وأشار إلي أنها حظيت . وأفضل تطور شهدته المساعي الرامية لتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط

ن تفاؤله إزاء مستقبل السالم في وعبر كلينتون ع.  دولة عربية وإسالمية لها٢٠بتأييد ودعم أكثر من
وعدم قدرتها حتى اآلن علي " إسرائيل"وقال إنه متفائل بالرغم من المأزق السياسي الذي تمر به . المنطقة

  .انتخاب رئيس لحكومتها
١١/٢/٢٠٠٩األهرام،   

  
  قد ال اشهد إقامة دولة فلسطينية طوال حياتي:  الخارجية البريطانيوزير .٥٣

أنه متشائم من " نيو ستيتسمان"رجية البريطاني ديفيد ميليباند في مقابلة مع مجلة قال وزير الخا: لندن
وقال ميليباند انه قلق من أنه قد ال يشهد إقامة دولة فلسطينية . إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

المزيد من في كل سنة تزداد هذه القضية صعوبة بسب إراقة المزيد و: "طوال حياته، وأضاف قائال
ال أستطيع االعتراف بيني وبين نفسي أن الدولة الفلسطينية : "وتابع ميليباند قائال". الدماء، جيال بعد جيل

 ". لن تقوم، ولكن ما أعرفه أنه مع كل سنة جديدة تمر يصبح تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة
٢٠/٢/٢٠٠٩القدس، فلسطين،   
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  متوسطي يشهد انسدادا بسبب ما حدث في غزةاالتحاد ال:  في الجزائرالفرنسيالسفير  .٥٤

قال السفير الفرنسي في الجزائر اكزافييه دريانكور إن االتحاد من أجل :   كمال زايت- الجزائر 
  .المتوسط يعرف لحظة انسداد، وعزا هذا الجمود إلى األحداث التي عرفها قطاع غزة قبل أسابيع

٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   
  
  طاع غزة معسكر اعتقال نازي وليس سجناً عادياًق:  بليرزوجةشقيقة  .٥٥

أكدت الصحافية البريطانية لورين بوث، شقيقة شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء :  سمير ناصيف- لندن 
البريطاني السابق توني بلير، حيث قامت مؤخراً بزيارة إلى غزة على متن سفينة تحمل مساعدات ألبناء 

 فقط، بل انه معسكر اعتقال نازي كمعسكرات الحرب العالمية الثانية قطاع غزة ليس سجناً"القطاع، أن 
  .'التي قتل فيها النازيون اليهود وغيرهم بوحشية فائقة

٢٠/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   
  
  األزمات الدولية تطالب بحل عاجل لمشكالت المخيمات في لبنان .٥٦

جئين الفلسطينيين في لبنان تشكل قنبلة أكدت مجموعة األزمات الدولية أمس، أن مخيمات الال:  آي.بي.يو
وعرضت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها في تقرير بعنوان . موقوتة تتطلب حال عاجال

 الفلسطينية - لتاريخ العالقات اللبنانية " مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان: تغذية عدم االستقرار"
وجهاتهم السياسية والتيارات التي تتنازعهم، راصدة احتماالت ونشوء المخيمات، وظروف حياة سكانها وت

وقدم التقرير توصيات تهدف إلى . التطرف ونشوء بيئة جهادية بينهم وتأثير حرب غزة األخيرة فيهم
  .تحسين وضع سكان المخيمات وتقليص المخاطر الناتجة عن الوضع القائم

٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج،   
  
 ينيأجل االرتقاء باالقتصاد الفلسطمواصلة العمل من لى إ دعويالبنك الدولي  .٥٧

دعا مدير بعثة البنك الدولي في األراضي الفلسطينية ديفيد كريـغ، أمـس، الـى               : كتب سائد أبو فرحة   
. مواصلة العمل من أجل االرتقاء باالقتصاد الفلسطيني، رغم كافة العقبات التي تعترض هـذه المـسألة               

، "ماس"عمل نظمها البنك ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني         وكان كريغ يتحدث خالل ورشة      
إعادة تشكيل الجغرافيـا    "، الذي جاء تحت عنوان      ٢٠٠٩بالبيرة، لإلعالن عن تقرير التنمية الدولي للعام        

للربع الثالـث مـن     " المراقب االقتصادي واالجتماعي  "، إضافة إلى المعطيات المتعلقة بنشرة       "االقتصادية
رغم العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل أمام حركة التجارة في األراضي           "وقال كريغ   . عام الماضي ال

  ".الفلسطينية، ال بد من عدم اليأس من إمكانية دفع النشاط االقتصادي قدماً
٢٠/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين  

  
 في موضوع معبر رفح .٥٨

 منير شفيق
 أو الكتّاب بمقالة ترد على أسئلتي حول معبر رفح، ألنني أتمنى لو يوضح لي أحد الزمالء، الصحافيين

بالفعل غير قادر على أن أستوعب كيف ال يفتح معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد ألهالي قطاع غزة إلى 
مصر والبلدان العربية والعالم؟ وكيف ال يفتح في الظروف غير العادية كالتي مر بها القطاع، أو يمر بها 

تحديد مع تشديد الحصار الخانق من جانب العدو الصهيوني، فيما القصد منه فرض اآلن، وعلى ال
 اإلذعان على أهالي غزة إلرادته واالستسالم له؟ 
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ية واألوروبيين، والتي سرائيلقيل إن السبب يرجع إلى االتفاقية الموقعة بين محمود عباس والحكومة اإل
 .لجانب الفلسطيني ال المصرييفترض بها أن تُنظم أو تشرف على المعبر من ا

لنضع جانباً المبدأ الذي يرفض مثل هذه االتفاقية التي أعطت بالمجان لالحتالل سيطرة أمنية على 
المعبر، وقد قرر التخلي عنه عندما فك االرتباط مع قطاع غزة وتخلى عن المستوطنات دون قيد أو 

 .وال كان األوروبيون لهم عالقة بهشرط، أي لوال االتفاقية لما كان له إشراف على المعبر 
ولكن مع ذلك حدثت تطورات في قطاع غزة أدت إلى انسحاب األوروبيين من المعبر والتخلي عنه مع 
عدم محاولة التمسك باالتفاقية أو المطالبة بتطبيقها، وكان من نتائج ما حدث أن استمرت حكومة الوحدة 

طة في قطاع غزة رغم إقالتها من جانب الرئيس محمود الوطنية برئاسة إسماعيل هنية في إدارة السل
عباس، ولكن دون أن يرسل للحكومة البديلة غير الشرعية، ألنها لم تتقدم إلى المجلس التشريعي، وبقيت 
حكومة تصريف أعمال ثم سقطت بقدرة قادر صفة تصريف األعمال لتتصرف كأنها الحكومة الشرعية، 

، وال بصالحيات محمود عباس، وهو اآلن أصبح )الدستور(داخلي المعدل هكذا بال أي عالقة بالنظام ال
 .رئيساً معيناً من مجلس الجامعة العربية

لم يثر موضوع المعبر إال بعد ضرب الحصار الكامل على قطاع غزة، ومنذ ذلك الوقت أصبح معبر 
 يفاقمه تماماً، لماذا ال يفتح؟ ألن عدم فتحه يزيد من ضغط الحصار إن لم: رفح موضوع تساؤل

والحصار نفسه غير مشروع لمخالفته اتفاقيات جنيف إذا اعتبرت حكومة االحتالل ما زالت ذات 
مسؤولية على القطاع، ولهذا ال يبقى معنى إلغالق معبر رفح من الجانب المصري حتى من النواحي 

 جانب األطراف المعنيين ، ما دامت معطلة وغير منفذة من»مرجعية«المتعلقة باالتفاقية لمن يعتبرها 
بها، وذلك ألن اإلغالق يعني عملياً محاصرة مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع مع كل ما يترتب 

 .عليه من مخاطر على حياة األطفال والمرضى وسائر الناس
ما دام (فال الجوانب القانونية الدولية، وال اتفاقيات جنيف، وال اتفاقية المعابر سيئة الصيت والسمعة 

، وال حق الجيرة وال حق المشاركة باألمة العربية، وال األخوة اإلسالمية، وال )المعنيون بها ال ينفذونها
حتى الحصانة وحسن إدارة السياسة والخالفات، وال النظرة البعيدة، وال الحرص على دور مصر القيادي 

اعيات ومرارات وحتى كوارث أو أمنها القومي، يسمح بإغالق معبر رفح وما يترتب عليه من تد
 .إنسانية

إذا كان السبب يرجع إلى الحرص على صالحيات محمود عباس أو سلطته الشخصية فيمكن تالفي ذلك 
سلِّم المعبر لمن ينوب عنك، أي لحكومة إسماعيل هنية التي ما زالت تمتلك األغلبية في : بأن يقال له

ولية، وأنت تعترف بأن حماس جزء من الشعب المجلس التشريعي، فضالً عن كونها صاحبة المسؤ
الفلسطيني وتريد أن تتفق معها على حكومة وفاق وطني، فكيف تستبقي أهالي قطاع غزة المليون 
ونصف المليون لمدة سنتين تحت حصار مطبق وبيدك قرار فتح معبر رفح إذا قبلنا بالحجة الرسمية 

ن زعيم فلسطيني، وال نقول من قائد من قادة هل هذا معقول؟ وهل هذا يمكن أن يصدر م. المصرية
سيقبل ببقاء الحصار على قطاع غزة وبيده مفتاح ) الشهيد المغدور(حركة فتح؟ هل كان ياسر عرفات 

 معبر رفح؟
 ولكن ما هو واقع ال يمكن أن يسأل إن كان معقوالً وال كيف يمكن أن يحدث؟

 قطاع غزة حدث في حصار ياسر عرفات هذا من جهة، أما من الجهة األخرى فما حدث في حصار
نفسه، ويكاد يكون الالعبون هم أنفسهم، وتكاد تكون المواقف هي نفسها، ولوال فشل العدوان الوحشي 
الذي وجه إلى قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني، وكان ذلك بفضل صمود الشعب تحت القصف 

دث في العالم كله من تظاهرات شعبية اإلجرامي وبفضل المقاومة التي صدت الهجوم البري، وما ح
وغضب على مرتكبي الجرائم، ثم إلى جانب بعض التحركات العربية الرسمية واإلسالمية والدولية التي 
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لوال كل ذلك، وألن األمر في القطاع يتعلق بالشعب ال بفرد، لكانت نتيجة حصار .. جسدتها قمة الدوحة
 .تالله مثل نتيجة حصار ياسر عرفات واغتيالهالقطاع مع تحرك الدبابات الصهيونية الح

  ٢٠/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  ي في وجه الدور المصريسرائيلالشرط اإل .٥٩

  وليد شقير
 في وجه مصر، مرة أخرى، عراقيل جديدة لجهودها من أجل معالجة الوضع المتفجر إسرائيلرمت 

عي المصرية والتركية لتمديد والمحزن في غزة، بعدما كانت خاضت الحرب على القطاع مستبقة المسا
  . وتجديدها٢٠٠٨التهدئة التي كانت انتهت مفاعيلها آخر عام 

، الذي كانت القيادة المصرية إسرائيل أولمرت اتفاق التهدئة مع إيهودية سرائيلفتعطيل رئيس الحكومة اإل
ول األسرى، أقنعت حماس به على أساس إنهاء الحصار بعد تثبيت وقف إطالق النار وبدء مفاوضات ح

ي األسير لدى حماس غلعاد سرائيلية المصغرة، إطالق الجندي اإلسرائيلعبر اشتراط الحكومة األمنية اإل
 كما عبر عن ذلك بقوله "كرامته" مقابل فتح المعابر، لم يأت نتيجة استفاقة مفاجئة ألولمرت على شاليط

  ."...ال مبرر ألن نخضع لشروط حماس ونتصرف كمن فَقَد كرامته"
وإذا . شاليطواألرجح أن أولمرت استفاق على شيء آخر، غير كرامته وحرصه على استعادة الجندي 

كان أولمرت فعل ذلك ألسباب داخلية فقد كان منطقياً أن يصر على هذا الشرط قبل االنتخابات العامة 
، »كاديما«زبه ية لحسرائيل لكسب المزيد من األصوات اإلشاليطالتي أجريت، كي يستخدم حرصه على 

  .بدالً من أن يرفع هذا الشرط في وجه مصر بعد نجاحها في إقناع حماس بالتهدئة، إثر انتهاء االنتخابات
 ارتباط الجهود المصرية الالحقة، المتعلقة بالمصالحة بين حماس وحركة فتح والرئيس إلىونظراً 

ون جيداً أن شرطهم في شأن إطالق يين يدركسرائيلالفلسطيني محمود عباس، بنجاح التهدئة، فإن اإل
.  مقابل فتح المعابر، سترفضه حماس، وبالتالي سيسقط التهدئة ويؤخر العمل من أجل المصالحةشاليط

فحال الصدام الفلسطيني واالنقسام الذي نجم عنها هي الوضع النموذجي الذي يتيح للدولة العبرية 
ي باراك أوباما، جهود تجديد مفاوضات السالم بين مواصلة التملّص من استعجال إدارة الرئيس األميرك

في وجه المبعوث ... يين، فهذا االنقسام هو أسهل الحجج عن غياب الشريكسرائيلالفلسطينيين واإل
األميركي الخاص السيناتور جورج ميتشل الذي يتهيأ لدينامية جديدة في المفاوضات عبر فتح مكتب له 

  .في القدس المحتلة
ية للتهدئة، وبالتالي للمصالحة الفلسطينية، وبالتالي تأخير انطالق التفاوض سرائيلاإلليست العرقلة 

 مقابل فتح المعابر شاليطهي النتائج الوحيدة لشرط إطالق ...  الفلسطيني والجهود األميركية-ي سرائيلاإل
خطوة أولمرت هذه  أن إلىوباإلضافة . بين قطاع غزة وسائر العالم، بل هناك نتائج أخرى ال تقل أهمية

ية المقبلة بالقدرة على استخدام أوراق أكثر للتفاوض، فإن هدفاً أساسياً سرائيل تسليح الحكومة اإلإلىتهدف 
 على "تواطأت"من أهداف هذه العرقلة تفشيل الدور المصري، وخالفاً للتهم التي وجهت الى مصر بأنها 

دولة مجاورة على أن موضوع غزة يمس األمن  فإن األخيرة ال يناسبها أن تتصرف إسرائيلغزة مع 
القومي المصري، وأنه دور يتم بالتنسيق الكامل مع قطب إقليمي محوري آخر هو تركيا التي تراجعت 

   بالعرقلة الجديدة على هذا الثنائي؟إسرائيلهل ترد . إسرائيلعالقتها مع 
ية، وما يرتبه ذلك من تأخير إلطالق من المؤكد أن تأخير التهدئة وبالتالي تأخير المصالحة الفلسطين

 إسرائيلفثمة اتجاه في . إسرائيل أنه يخدم إلىالتفاوض يخدم أطرافاً كثيرة أخرى في المنطقة، باإلضافة 
الملف : وبعض الدول األوروبية يقول بوجوب التفاوض على كل الملفات اإلقليمية في شكل شمولي

وهو اتجاه ال يعاكس ... راق والقضية الفلسطينية، والجوالنالنووي اإليراني ودور طهران اإلقليمي، الع
  ...مصالح إيران وسورية أيضاً
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ية على استبدال دور إسرائيللكن من نتائج وضع العصي في دواليب المصري أيضاً، وجود مراهنة 
فهل تراهن تل أبيب على أن دولة أخرى أو جهة ثانية غير مصر تستطيع أن تلعب دوراً في . بآخر
   بإطالق األسرى الفلسطينيين؟ وماذا سيكون رد الفعل المصري على ذلك؟شاليطقة مبادلة صف

  ٢٠/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   من الصهيونية إلى اليهودية"إسرائيل" .٦٠

  محمد السماك
من كان الرابح، : ، بات من الطبيعي طرح السؤال التاليإسرائيلبعد االنتخابات العامة التي جرت في 

ير أنه قد يكون من غير الطبيعي أن يكون الجواب على هذا السؤال هو أن الخاسر ومن كان الخاسر؟ غ
  .كان الصهيونية، وأن الرابح كان اليهودية

أما الوجه اآلخر . لقد كرست نتائج االنتخابات هزيمة الصهيونية كحركة سياسية يقودها يهود علمانيون
وهذا يعني تراجع . ية بقيادة متعصبين من اليهودسرائيلاإل" الدولة"لهذه الهزيمة فيتمثل في تكريس يهودية 

 عن المشروع القومي إلى المشروع الديني، وتحولها من العنصرية القومية إلى العنصرية إسرائيل
ية أو أي من أحزابها السياسية المتنافسة، سرائيلولم يحدث ذلك بقرار سياسي اتخذته الحكومة اإل. الدينية

يون أنفسهم وكرسوه في االنتخابات التي جاءت سرائيلق من كونه قراراً اتخذه اإلولكن الخطورة فيه تنطل
 إسرائيلالذي حكم " العمل"أما حزب ".  بيتناإسرائيل"و" كاديما"و" الليكود"بأقصى المتطرفين في أحزاب 

جعاً، واألقل منذ إقامتها على األرض الفلسطينية المحتلة، فقد أصبح من األحزاب األشد ضعفاً واألكثر ترا
  ).البرلمان(عدداً وتأثيراً في الكنيست 
ي أن الصهيونية فشلت في تحقيق أحالم اليهود بإقامة دولة فوق ما سرائيلففي حسابات الناخب اإل

 ليس فقط إلى االنسحاب من غزة، بل إلى إسرائيليعتبرونه األرض الموعودة؛ فقد اضطرت حكومة 
. ، بل إلى المناداة، بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزةتفكيك بعض المستوطنات وإلى القبول

وهذا الفشل يعني عملياً تبدد حلم مشروع الدولة من النيل إلى الفرات، بل وسقوطه واإلقرار بهذا 
ال تقتصر أهميته على ) المزعوم(فالتخلي عن أراضٍ يعتبرها اليهود جزءاً من الوعد اإللهي . السقوط

الدولة "األراضي أو على موقعها، ولكن هذا التخلي من حيث المبدأ يطعن في شرعية قيام مساحة هذه 
وكذلك فشلت الصهيونية في بناء الهيكل اليهودي على . من األساس، ويطعن في هويتها التوراتية" الدينية

الذي " المسيح اليهودي" وهو الشرط الالزم لظهور - حتى اآلن على األقل-أنقاض المسجد األقصى 
  .ينتظره اليهود، الذين ينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو المسيح الموعود

ي أن الصهيونية فشلت في تحقيق أحالم اليهود بإقامة دولة فوق ما سرائيلفي حسابات الناخب اإل
  ".الموعودة"يعتبرونه األرض 

 إال أنها فشلت في صحيح أن الصهيونية نجحت في إقامة دولة عسكرية تتمتع باقتصاد عصري قوي،
وقد أدى هذا الفشل إلى استقواء الحركة الدينية . تحقيق األمن على رغم مرور ستين عاماً على قيامها

اليهودية التي جاءت االنتخابات األخيرة لتلقي ضوءاً ساطعاً على المرحلة التي وصلت إليها في التقدم 
  .على الحركة الصهيونية

الدينية والقومية يدور حول الموقف من مبدأ التسوية السياسية مع فالصراع الحالي بين الحركتين 
 الصهيونية على مبدأ التسوية وإن لم تسمح لها إسرائيلوقد وافقت . الفلسطينيين خاصة ومع العرب عامة

 غير قادرة على فرض إسرائيلغير أن التطورات األخيرة التي أثبتت أن . بأن تصل إلى أي نتيجة
 دفعت بها باتجاه قبول المبادرة العربية التي أقرتها -ال في لبنان وال في غزة- لعسكرية شروطها بالقوة ا

ومما عزز هذا االتجاه فشل اإلدارة األميركية السابقة برئاسة بوش في نسف . القمة العربية في بيروت
. ي لهارائيلسض اإلهذه المبادرة على رغم كل المحاوالت السياسية والعسكرية التي قامت بها لحماية الرف
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وعزز ذلك أيضاً التحرك السريع لإلدارة األميركية الجديدة برئاسة أوباما في محاولة منها لتحقيق 
 لتكون التسوية مدخالً -ولو بعد إدخال بعض التعديالت عليها- التسوية على أساس هذه المبادرة بالذات 

  . بلغت درجات خطيرة جداً من التدهورإلى تطبيع العالقات األميركية مع العالم اإلسالمي التي
 األميركية، فقد بات متوقعاً أن لإلستراتيجية الصهيونية ملتزمة بالخطوط العريضة - إسرائيلولما كانت 

تعيد النظر في تصلّبها من المبادرة العربية مما يعني عملياً االنفتاح على مبدأ قيام دولة فلسطينية وحّل 
  .قضية الالجئين الفلسطينيين

 اليهودية إسرائيلإال أن االنتخابات العامة األخيرة وجهت بنتائجها ضربة شديدة إلى هذا األمر، ودفعت ب
إلى مزيد من التصلّب والتشدد على قاعدة إعادة االعتبار إلى األسس التوراتية الثالثة للدولة، وهذه 

 القدس الموحدة - ). متوسطال(إلى البحر ) األردن( من النهر إسرائيل ال دولة سوى - : األسس هي
  .لجميع يهود العالم) صافية( دولة يهودية إسرائيل -. سرائيلعاصمة أبدية إل

وأنه إذا كان البد ! ويعني األساس التوراتي األول أال دولة فلسطينية على أي جزء من األرض الموعودة
مع اليهود في القدس، وأن ويعني األساس الثاني أال شراكة . من دولة فلسطينية، فالبديل هو األردن

المدينة المقدسة هي مقدسة بيهوديتها وألنها يهودية، وأنه ال يكفي أن تكون القدس مجرد مدينة وعاصمة، 
  .ولكنها يجب أن تكون يهودية حجراً وبشراً

فالحضور العربي هو ). إسرائيلداخل ( داخل الخط األخضر ١٩٤٨ويعني األساس الثالث أال بقاء لعرب 
ة لليهود بمثابة قنبلة ديموغرافية موقوتة تهدد هوية الدولة اليهودية إذا جرى استيعاب الفلسطينيين بالنسب
 ونظامها إسرائيلأما إذا لم يستوعبوا ولم يمنحوا حقوق المواطنة، فإن ذلك سيشوه سمعة . فيها

كل المواطنين بحقوق متساوية ذلك أن مجتمعاً متعدداً ال تستقيم فيه الديمقراطية ما لم يتمتع . الديمقراطي
وهو يعني تطهيراً عرقياً يستهدف إبعاد " الترانسفير"ومن هنا يطرح مبدأ . على عكس ما هو قائم حالياً

  .بقية الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، تحقيقاً لصفاء الدولة اليهودية
ي الجديد؟ ويتمثل هذا الواقع سرائيلكيف سيتعامل العالم العربي مع هذا الواقع اإل: ومن هنا السؤال
. األول هو المزيد من التطرف اليهودي في رفض الحقوق الفلسطينية على قاعدة دينية: بأمرين أساسيين

ي في استخدام القوة العسكرية على النحو الذي جرى مؤخراً سرائيلأما الثاني فهو المزيد من التطرف اإل
  .في غزة

ي بأكثريته التي عبرت عنها سرائيلنفسية التي تسود المجتمع اإلويعكس هذان األمران معاً الحالة ال
المعاناة من : "األميركي بأنها" هريتج"التي يحددها قاموس " السايكوبات"وهي حالة . االنتخابات األخيرة

  ".اضطراب في الشخصية يتجلى في سلوك معاد للناس وللمجتمع
في غزة بمعنى الشعور بالسعادة من خالل تعذيب " السادية"يين مارسوا يلسرائومما يؤكد هذه الحالة أن اإل

وقد سجلت صور فوتوغرافية ومشاهد تلفزيونية حية تعكس هذه السادية بشكل جلي . وقهر اآلخرين
  .وواضح

يين استخفّوا برد الفعل العالمي المستنكر للجرائم الجماعية التي ارتكبوها سرائيلومما يؤكدها أيضاً أن اإل
  ! بأنهم فوق القانون الدولي، بل وفوق البشر- بل وإيمانهم-شعورهم على قاعدة 

 العربية، ومع اختيار القمة العربية مبدأ السالم كاستراتيجية وحيدة - وفي خضم االنقسامات العربية
، ترتفع عالمات استفهام أوالً حول ما إذا كان يجوز أن يبقى هذا الخيار، خياراً إسرائيلللتسوية مع 

 الجديدة عندما يتكرس تحولها إلى دولة إسرائيلثانياً حول الكيفية التي ستتعامل بها دول العالم مع . وحيداً
ثالثاً حول موقف المنظمات والحركات الصهيونية في المجتمعات الغربية وخاصة . دينية ال ديمقراطية

 إسرائيلاليهودي داخل في أوروبا والواليات المتحدة التي ال تخفي قلقها من تصاعد التطرف الديني 
  .وتآكل النفوذ الصهيوني فيها
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 ما بعد االنتخابات األخيرة يضع العالم العربي، بل إنه يضع إسرائيلإن هذا التحول الجذري الذي تعيشه 
 !العالم كله، أمام معطيات جديدة، فأي خيارات ستتولّد عن هذه المعطيات؟

  ٢٠/٢/٢٠٠٩االتحاد، اإلمارات، 
 
  "إسرائيل" المانحين والتعويضات من المساعدات من .٦١

  الصلح رغيد
هذا . من المقرر أن ينعقد في القاهرة وخالل األسبوع المقبل مؤتمر المانحين لمساعدة إعادة إعمار غزة

فأهالي غزة يحتاجون إلى مساعدات . ، بأهمية كبيرة"يةسرائيلاإل"المؤتمر يتسم، كالعادة بعد االعتداءات 
إن .  القطاع وإلحاق الخسائر البشرية الفادحة بأهله كان هدفاً عسكرياً في حد ذاتهكثيرة خاصة أن تدمير

تمارس بصورة متزايدة سياسة األرض المحروقة على أرض الفلسطينيين كجزء من سياسة " إسرائيل"
ا كانت تستخدم باستمرار هذه السياسة ضد العرب والفلسطينيين، ولكنه" إسرائيل"وفي الحقيقة إن . الردع

اآلن باتت أكثر اتكاالً على هذه السياسة . كانت تمارسها بحذر تجنباً لردود فعل دولية سياسية عنيفة
  .وصراحة في استخدامها

. العربية والدولية التي تواصل الكفاح ضد االحتالل إنها تسعى إلى فرض كلفة عالية على األطراف
ضد الذين ينتقدونها ويحاربون االحتالل يون يمارسون سياسة األرض المحروقة سياسياً سرائيلاإل

، على أي طرف دولي أو "العداء للسامية"في هذا السياق تسلط، وبصورة فجة ومبتذلة، تهمة . بالسياسة
في استخداماتها " إسرائيل"، وأحياناً على الذين ال ينضمون إلى "إسرائيل"عربي يجرؤ على انتقاد سياسة 

ضد كل من يتجرأ على المطالبة بإنزال " اقتصادياً "اإلستراتيجيةنفس تستخدم " إسرائيل"و. لهذه التهمة
 األرض المحروقة ضد إستراتيجيةأخيراً ال آخر، تمارس . عقوبات اقتصادية ضد سياسة االحتالل

وتطبيق هذه السياسة يقضي بتوجيه ضربات قاسية . المقاومة العربية فلسطينية كانت أم لبنانية أم غيرها
  .لشعب قبل توجيهها إلى رجال المقاومةوموجعة إلى ا

ففي . يةسرائيل الردع اإلإستراتيجيةإن توجيه الضربات ضد الشعب هو متغير جزئي وتصعيدي في 
توجه ضرباتها بكثافة ضد المقاومين بقصد القضاء على كوادر المقاومة وشل " إسرائيل"الماضي كانت 

ولكن هذا األسلوب لم يعد ينفع كثيراً . ها وجماهيرهاطاقاتها العسكرية والقاء الرعب والخوف في أفراد
فالمقاوم يرحب باالستشهاد طريقاً إلى الخلود والى . بعد انتشار النزعة االستشهادية بين أفراد المقاومة

ي اآلن هو أن يصوب سرائيلما ينفع اإل. الجنة ومن هنا فإنه ال نفع في محاولة تخويفه من مصير الموت
نحن نريد القضاء عليك، ولكننا نعرف أنك ال : يته إلى رأس الطفل وأن يقول ألبيه المقاومبندق يسرائيلاإل

لذلك نحن لن نقتلك بل سوف نقتل . تهاب الموت، فأنت متيقن أننا إذاً قتلناك فسوف تذهب إلى الجنة
وف تكون إذا فعلنا ذلك فسوف تندم طيلة حياتك، ولس. ولدك الذي تحب والذي قد يكون أثمن شيء لديك

  .شريكاً لنا في قتل طفلك
يون مع المقاومة ككل، وفي عالقتها مع الشعب الفلسطيني سرائيلهذا النوع من االبتزاز يمارسه اإل

إذا لم توقفوا عملياتكم وصواريخكم سوف ندمر قراكم ومدنكم على رؤوس : رسالتهم إليها. عموماً
وتكون مسؤوليتكم . ا يحل بهم من آالم ومصائبولسوف تتحملون أنتم مسؤولية م. أهاليكم ومواطنيكم

  .كبيرة ألنه في يدكم قرار القتال والهدنة أو السلم
هذا .  فاشلة وإنها لن تؤثر في صمود المقاومين واستمرارهم في القتالإستراتيجيةالبعض يقول إنها 

ها وفي خياراتها، انه لن يجبر المقاومة على التخلي عن السالح، ولكنه يؤثر في قرار. صحيح نسبياً
قد . من ذي قبل" التهدئة"إنها أصبحت اآلن أكثر استعداداً لسماع الدعوات إلى . ويحد من هامش حركتها

قد تكون التهدئة المرهونة بمهلة زمنية شيئاً مطلوباً ومرغوباً ولمصلحة . ال يكون من خطأ في ذلك
اع وإرادي فلسطيني شيء، والتهدئة تحت وطأة كخيار و" التهدئة"ولكن . الشعب الفلسطيني والمقاومة معاً
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؟ كيف يمكن تعطيل هذا المنحى "يسرائيلاإل"الردع " ردع"فكيف يمكن . شيء آخر" يسرائيلاإل"التهديد 
  الجديد والمتنامي؟

 اإلستراتيجيةإن تعطيل . يةسرائيل اإلاإلستراتيجيةليس هناك من أسلوب وحيد في الرد على هذه 
 المقاومة إستراتيجية مقاومة قد ال تكون موجودة أساساً، أو تجديد إستراتيجيةإلى بناء ية يحتاج سرائيلاإل

من هذه الوسائل  وهذا له بعد . والرد يحتاج إلى تحرك واسع يشمل سائر الميادين. إذا كانت موجودة
ى المدنيين ية التوقف كلياً عن شن الهجمات علسرائيل اإلاإلستراتيجيةأخالقي أصيل وليس فقط كرد على 

إلى جانب ذلك فإنه ال بد من تحرك . يين إال في حالة الدفاع األكيد عن المدنيين الفلسطينيينسرائيلاإل
بين " الال تناسب"بالفلسطينيين، وعلى " إسرائيل"سياسي يسلط األضواء على حجم الدمار الذي تلحقه 

من . للفلسطينيين" إسرائيل"ذي تسببه يين، من جهة، والدمار السرائيلالضرر الذي تسببه المقاومة لإل
. بالتعويض على ضحايا اعتداءاتها" إسرائيل"الوسائل التي ينبغي اللجوء إليها على هذا الصعيد مطالبة 

ية، سرائيللماذا؟ وما العالقة بين المطالبة بالتعويضات، من جهة، واحتواء سياسة األرض المحروقة اإل
  من جهة أخرى؟

" يةسرائيلاإل"عل من هذه المطالبة وسيلة سياسية مناسبة الحتواء سياسة الردع هناك أكثر من سبب يج
  .الجديدة

السبب األول، هو أن إعداد ملف التعويضات يتطلب حملة توعية شاملة في المناطق المتضررة من 
ية سرائيل اإلاإلستراتيجيةوهذه الحملة مهمة ألنها تفسح المجال أمام شرح . يةسرائيلاالعتداءات اإل

، وفي التفاهم معهم على اإلستراتيجية في مناقشة وسائل الرد على هذه إشراكهمللمواطنين وأمام 
  ".يةسرائيلاإل" الردع إستراتيجيةالسياسات التي تسمح بتعطيل 

بدفع التعويضات سوف يبقي حجم الدمار " يينسرائيلاإل"السبب الثاني، هو أن إطالق حملة عالمية لمطالبة 
تشن " إسرائيل"إن . بالعرب ماثالً أمام أعين الرأي العام العالمي" إسرائيل"مادي الذي أنزلته البشري وال

وبين الحدث . حروبها الفتاكة ضد العرب وتنزل الدمار بهم وكأنها أحداث منفصلة عن بعضها بعضاً
 في حروب إلى التحرك الكثيف من أجل إسدال ستار النسيان على ما فعلته" إسرائيل"واآلخر، تعمد 

واعتداءات سابقة وعلى ما ألحقته بالعرب من أضرار، وما سلبته منهم من ضحايا بشرية ومن أمن 
وظيفة حملة المطالبة بالتعويضات أن تضم كل االعتداءات . واستقرار ومن فرص للتنمية والنهوض

  .في سجل واحد وكذلك التعويضات المطلوبة منها" يةسرائيلاإل"
نه خالفاً لما هو شائع، فإن حملة من هذا النوع قادرة على أن تحقق غايتها إذا أعدت السبب الثالث، هو أ

إعداداً جيداً وإذا ساعد على إعدادها وإطالقها الرهط الكبير من مؤيدي القضية الفلسطينية في المنطقة 
م على إجبار فمن كان يتصور أن بلداً مثل ليبيا سوف يكون قادراً في يوم من األيا. العربية والعالم

إيطاليا على دفع تعويضات على ما أصاب الليبيين إبان مرحلة االستعمار االيطالي؟ ومن كان يعتقد أن 
حكومة برئاسة سيلفيو برلسكوني المعروف بازدرائه للعرب سوف تدفع التعويضات إلى الليبيين وتعتذر 

  لقرن العشرين؟إليهم عن االرتكابات التي مارسها االستعمار االيطالي في مطلع ا
إن الساحة الرئيسية للمطالبة بالتعويضات سوف تكون بالضرورة هي الجمعية العمومية لهيئة األمم 

وهناك الكثيرون من يشكون في دور الجمعية العمومية وفي إلزامية قراراتها، ولكن الباحثة دون . المتحدة
اإلعداد الحسن للمطالبة بالتعويضات ارزت، في كلية الحقوق في جامعة سيراكيوز األمريكية تقول إن 

والتحرك الناجح والمتابع لتوصيات الجمعية العمومية جدير بأن يضفي عليها طابع اإللزام وبأن يسبب 
للجهة التي تتخلف عن التقيد بها احراجات كبيرة ويضعها في موقف المخالف للمجتمع الدولي ولإلرادة 

  .اإلنسانية
  ٢٠/٢/٢٠٠٩الخليج، 
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  لية في غزة؟أكانت عم .٦٢
  شلومو غازيت

فهنا وهنالك اثنان يزعمان . ونتائج االنتخابات" الرصاص المصهور"غير قليل التشابه بين نتائج عملية 
 وحماس االنتصار أما في االنتخابات فتدعي إسرائيلففي العملية العسكرية تدعي : ألنفسهما تاج النصر

 أن عالمتا اختالف بارزتان وهما أيضاك كله توجد ومع ذل. رئيسة كاديما ويدعي رئيس الليكود الفوز
سيوجد المخرج من الطريق المسدود .  رئيس لجنة االنتخاباتوأعلنها. نتائج االنتخابات غير مختلف فيها

بمقابلة ذلك، ال يوجد . قريبا بقرار من رئيس الدولة عندما يفرض على واحد من االثنين تأليف حكومة
 ما إن. فال يمكن الحكم في االختالف لمن النصر. عسكرية في غزةمقياس موضوعي للمواجهة ال

 الهدف المعلن األقل، وكان هذا على األول: يتعرض المتحان في قضية النصر سيحدده جواب سؤالين
" إحداث واقع أمني جديد: "ي، أو كما عرف ذلك قادتناسرائيلية، مسألة تجديد الردع اإلسرائيلللعملية اإل

في هذه المرحلة ما زال لم يحرز تهدئة ونحن عالمون بأن إطالق الصواريخ .  القطاععلى الحدود مع
 هو تجديد إقالقاوما ليس اقل من ذلك ). وان يكن بقدر اقل يكاد يكون رمزيا( لم ينقطع إسرائيلعلى 

ية ان مجرد التفاوض الذي يتم في تجديد التهدئة، وطلب حماس تحديد مدتها لثمان. التهريب من سيناء
عشر شهرا، ال يعبر عن تفاوض حماس من موقف ضعف، موقف من يعترف بهزيمته العسكرية في 

  .المعركة
يا معلنا إسرائيل هدفا شاليط إطالقاجل لم يكن . األسر من شاليط جلعاد إطالقوالمسألة الثانية هي مسألة 

 أوسعنار نشأ وعي عام  الإطالق القتال وبعد وقف أثناءعشية الخروج للمعركة العسكرية، لكن في 
. شاليط، بغير حل مشكلة "الرصاص المصهور" اتفاق تهدئة بعد عملية إلىلمسألة انه ال ينبغي الخروج 

 حماس أما. فنحن نحاول ان نؤلف بين الموضوعين.  وحماسإسرائيلوهنا نشأ االختالف الكبير بين 
لمن " جواب سؤال شاليطتحدد قضية  أن من أشفق.  هاتين مسألتين منفصلتينأنفتزعم ) بدعم مصري(

 عندما لم تعلن على نحو ال لبس فيه انه بعد المعركة العسكرية لم يعد يوجد إسرائيلفشلت ". النصر
 إطالق واقعا جديدا ونحن نطلب أحدثتفالحرب . معنى لسنتين ونصف من التفاوض في صفقة التبادل

 من قائمة أسماء عدة إزالة المساومة في إن. ديد بال شرط كجزء ال ينفصل من اتفاق التهدئة الجشاليط
 جميعا األسرىوالى ذلك فصفقة تبادل يطلق بها . ي بالفصل بين الموضوعينإسرائيلحماس، هي تسليم 
سيكون هذا شعورا .  السجناء فقط بل شعورا باالنتصار في المعركة العامةإطالقلن تمنح حماس 

 واإلسالميطينيين في الضفة الغربية، وفي العالم العربي باالنتصار عند سكان القطاع، وعند الفلس
  .جميعا

، الذي يؤمن بان أولمرت إيهودرئيس الحكومة : هذا النصر المقدم على طبق من فضة سيقدمه اثنان
سيمنحه نقاط استحقاق عشية تركه عمله، وال )  في فترة واليتهاألسرالذي وقع في  (شاليط جلعاد إطالق

 المعركة العسكرية إهدارولو بثمن " بأي ثمن "األسرى إطالقهاز العام الذي ربى وعي يقل عنه ذنبا الج
 .األمانومنح حماس 

   معاريف
 ٢٠/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
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