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  ة المقبلةلإلنضمام الى حكومنتنياهو يتسلم كتاب التكليف ويدعو ليفني وباراك  .1

اليميني بنيامين نتانياهو " ليكود"ن بيريز رسمياً أمس زعيم كلف الرئيس شمعو:  أسعد تلحمي- الناصرة 
وتوجه .  نائباً يمثلون ستة أحزاب يمينية ودينية متطرفة65تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أوصاه بذلك 

ايهود باراك لالنضمام الى حكومته " العمل"تسيبي ليفني و " كديما"نتانياهو فور تكليفه إلى زعيمي حزبي 
، ما يفسر رغبته في تشكيل حكومة واسعة يفضلها على حكومة يمينية " ضمان مستقبل إسرائيلمن أجل"

  . متطرفة يدرك أن عمرها لن يطول ولن تكمل واليتها القانونية الممتدة على أربع سنوات ونصف السنة
أخرى في حال  يوماً 14 يوماً إلنهاء المهمة مع إمكان الطلب بتمديدها 28ومع تكليف نتانياهو، سيمنح 

. وجاء إعالن بيريز في ختام لقائه نتانياهو الذي ختم به لقاءاته مع ممثلي كل األحزاب. تعثرت جهوده
وقال بيريز في بيان صحافي مشترك مع نتانياهو إن غالبية األحزاب التي التقى ممثليها أبدت رغبتها في 

جو أن يوفق في إنهاء مهمة تشكيل ونقلت هذه الرغبة إلى زعيم ليكود، وأر"رؤية حكومة واسعة، 
وأضاف ان الشعب في إسرائيل بحاجة إلى ". الحكومة بسرعة، وأن تنعكس هذه الرغبة في تركيبتها

  .استقرار النظام ليكون قادراً على مواجهة التحديات التي نواجهها
و ) 15" (ائيل بيتناإسر"و )  نائبا27ً" (ليكود: "واألحزاب التي أبلغت بيريز دعمها تكليف نتانياهو هي

ويشكل ). 3(البيت اليهودي "و ) 4" ( مفدال- االتحاد القومي "و ) 5" (يهدوت هتوراة"و ) 11" (شاس"
  ). نائبا120ًمن مجموع (هذا العدد غالبية مطلقة في الكنيست الجديدة 

 تقف اليوم إسرائيل"وتوجه نتانياهو إلى األحزاب الصهيونية بدعوتها للمشاركة في حكومته، وقال إن 
أمام اختبار، إذ تواجه في هذه الفترة المصيرية تحديات كبيرة، فإيران تطور سالحاً نوويا وتشكل التهديد 

، وأذرع ايران اإلرهابية تلفّنا من الشمال والجنوب، )1948(األكبر على وجودنا منذ حرب االستقالل 
هذه التحديات ... ات آالف اإلسرائيليين عاماً تهدد أماكن عمل مئ80واألزمة االقتصادية األشد منذ 

" العمل"و " كديما"وأضاف أنه سيتوجه أوال لحزبي ". تستوجب منا التعاضد وتوحيد كل القوى في الشعب
وبأن يتركا الخالفات الحزبية جانباً ويضعا مصلحة الدولة في مركز "لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

كبرى في تاريخ شعبنا حلّت عندما لم ينجح في توحيد صفوفه لنتذكر أن المآسي ال: "وزاد". اهتماماتهما
لمواجهة التحديات، بينما انتصاراتنا الكبرى تحققت عندما طرحنا جانباً الخالفات وعملنا جسماً واحداً في 

  ".واليوم نحن أمام ساعة امتحان. ساعات االمتحان
  21/2/2009الحياة، 
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   باالتفاقيات السابقةهاماالتزب يليةإسرائحكومة أي  مع تعاملهاطة تربط لالس .2

ن الرئيس محمود إ ردينة قال أبوالناطق باسم السلطة نبيل  أن رام اهللامن  21/2/2009الخليج، نشرت 
إال إذا التزمت باالتفاقات السابقة ووافقت على إقامة الدولتين  عباس لن يتعامل مع أي حكومة إسرائيلية

  . الشرعية الدوليةوأوقفت االستيطان والتزمت بقرارات
واعتبرت قيادات فلسطينية أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية يمثل حكماً باإلعدام على ما 

 أمام أي محاوالت إلحداث اختراق سياسي حقيقي في جدار التسوية  عالياًتسمى بعملية السالم، وسداً
  .السياسية

إن هذه "، "الخليج "ـو، الموجود حاليا في رام اهللا، لوقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة نبيل عمر
الحكومة التي قوامها من األحزاب اليمينية والمتطرفة ال تعطي أية آمال في تحريك الجهود باتجاه عملية 

  ". إنهاء االحتالل وتحقيق عملية السالم ألهدافها المنشودةإلىسياسية تقود 
 أنينية مصطفى البرغوثي، إن هذا التشكيل يعزز القناعة ومن جانبه قال أمين عام المبادرة الفلسط

عنصرية دولة فصل عنصري وان تكليف نتنياهو " دولة "ـماضية في تطورها ونموها ك" إسرائيل"
لم يعد هناك أية مبررات "وأضاف . بتشكيل الحكومة الجديدة فيها هو الخاتمة لهذا التطور غير السوي

  ".ة مع إسرائيلللتعويل على المفاوضات السياسي
إن الحكومة اليمينية الجديدة "اهللا،  سمير عبد. ومن ناحيته قال وزير العمل في حكومة تسيير األعمال د

  ".لن تكون حكومة سالم كونها ستكون امتدادا لحكومات إسرائيلية سابقة
يسي ويوسف  برهوم جرا،رام اهللاوالناصرة  نقالً عن مراسليها في 21/2/2009 الغد، األردن، وأضافت
الرئيس أبو مازن، ومنذ نتائج ": الغد" صائب عريقات قال في تصريحات خاصة لـ. د أن الشايب 

االنتخابات التي كانت توحي باختيار نتنياهو لتشكيل الحكومة، أبلغ أطراف الرباعية، واألشقاء العرب 
سبقة، وتوقف االستيطان، وترفع بأن أية حكومة إسرائيلية ال تقبل بحل الدولتين، وتعترف باالتفاقات الم

ليست شريكاً في أية "الحصار عن الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، هي 
، وال يمكن الدخول معها في مفاوضات، كوننا نرفض المفاوضات العبثية، ومفاوضات التقاط "عملية سالم

وشدد عريقات  .ن، ومن أجل المفاوضات فحسبالصور، وأن تكون هذه المفاوضات لذر الرماد في العيو
على أن الخيار الفلسطيني األشد نجاعة في مواجهة هذه التحديات، هو المصالحة الوطنية، وتشكيل 

  .حكومة الوحدة
  

   تأجيل الحوار جاء نتيجة لضغوطات عربيةمقرب من عباس يؤكد أن مسؤول ":فلسطين" .3
محمود " منتهي الوالية"يع المستوى ومقرب من الرئيس أكد مسؤول فلسطيني رف :وكاالتال - بيت لحم

 انطالقه في الثاني عباس أن السبب الرئيسي وراء تأجيل القاهرة للحوار الفلسطيني الذي كان مقرراً
نتيجة لضغوطات مورست من قبل دول عربية على القاهرة، وبطلب "والعشرين من الشهر الجاري جاء 
 ".م قليلة، وذلك لتباين المواقف العربية بشأن الحوار الفلسطيني الداخليمباشر منها بتأجيل الحوار أليا

إن القاهرة أجرت مشاورات هاتفية مع عباس بشأن تأجيل " :وقال المسؤول في تصريحات صحفية
الحوار ليومين، وأوضحت له السبب وراء هذا التأجيل، وأنه ليس بسبب التهدئة بين حركة حماس 

من " :ولؤوأضاف المس ". لضغوطات ومطالب عربية أدت إلى هذا التأجيلوإسرائيل وإنما نتيجة
الواضح أن القاهرة قبلت بهذه المطالب، وأبلغت الفصائل أن السبب وراء تأجيل الحوار هو التهدئة بين 

  ".إسرائيل وحركة حماس والتي ال زالت تراوح مكانها دون اختراق يذكر
الحقيقي وراء التأجيل أزعج الكثير من المسؤولين والفصائل، ال إن تغطية القاهرة على السبب :"وتابع 

  ".سيما وأنه ال توجد عالقة بين التهدئة من جانب، والحوار الوطني من جانب آخر
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  21/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ضرورة إنهاء الخالف وتشكيل حكومة وحدةحدة يؤكدون على  نداء الو علىالموقعون .4
بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية واإلسالمية اجتمع الموقعون : ي رومل شحرور السويط-نابلس 

على نداء الوحدة في محافظة نابلس مساء أمس األول، من اجل تفعيل العمل وتقريب  وجهات النظر بين 
ناصر الدين الشاعر في مداخلة له أمام . داألسبقكد نائب رئيس الوزراء أو .طرفي الخالف فتح وحماس

وأشار إلى " كلما اقتربنا من النهاية نجدها تبتعد"ود أزمة ثقة بين الطرفين وقال الحضور على وج
 أي المتبادلة ووقف اإلعالميةاستمرار الحوار وان الجانبين توصال  التفاق مبدئي على وقف الحمالت 

سؤولية والبدء في حل وتفكيك  المشاكل العالقة بين الطرفين، محمال جزءاً من الم اعتقال سياسي جديد،
 المجلس التشريعي الذين لم يتقدموا بمبادرات جدية  تنهي االنقسام الذي قاده صقور أعضاءعلى 

  .الحركتين
من جهته اقترح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحريرغسان الشكعة، إرسال مراقبين من شخصيات 

ن الكارثة ستقع اذا فشل وطنية مستقلة إلى حوار القاهرة للضغط على طرفي الخالف وأكد الشكعة ا
  " .االنقسام هذا إنهاء حزب سياسي يريد إلىكل فلسطيني منتمٍ " وقال الحوار

وقد اجمع الحضور على ضرورة إنهاء الخالف وتشكيل حكومة وحدة متفق عليها على أساس وثيقة 
  نيفلسطيالوفاق وإعالن القاهرة، ونبذ كل من يغذي الخالف وال يعمل على إعادة الوحدة للصف ال
 21/2/2009. الحياة الجديدة

  
  القدس وأهلها ومقدساتها تتعرض لهجمة شرسة من قبل االحتالل :حلبيةأبو  .5

إن " : أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس باإلنابة في المجلس التشريعي.د قال : محمد أبو جياب- غزة
وأكد أبو حلبية  ".ئيلية شرسةمدينة القدس والمسجد األقصى والمقدسات وأهلنا يتعرضون لهجمة إسرا

، على أن االنتهاكات من قبل االحتالل اإلسرائيلي ]19/2الخميس [خالل مؤتمر صحفي عقده بغزة أمس
يناير شملت هدم لمنازل المواطنين واالستيالء عليها وتجريف  /في مدينة القدس خالل شهر كانون ثاني

ت بحقهم، مشيراً إلى حدوث الكثير من المواجهات أراضيهم واالعتداء على أبنائهم وممارسة االعتقاال
إن هذا البيان الصحفي يأتي انطالقاً " :وأضاف .بين المواطنين الفلسطينيين وشرطة االحتالل في المدينة
 والتي تشرف على إحيائها اللجنة الوطنية 2009من بدء فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 

  ".الفلسطيني برئاسة إسماعيل هنيةالمشكلة من مجلس الوزراء 
واستنكر رئيس مؤسسة القدس الدولية في غزة مؤتمره الصحفي، بشدة االعتداءات المستمرة من قبل ما 

وطالب أبو حلبية  .وشرطة االحتالل ضد أهلنا في القدس المحتلة" الجمعيات اإلغتصابية" وصفها بـ
بضرورة العمل على توفير "نظمات حقوق اإلنسان الدول العربية واإلسالمية والمنظمات الدولية وم

الحماية الدولية لمدينة القدس وسكانها ومقدساتها وآثارها، باعتبارها أرضاً محتلة، وإدانة وفضح 
  ".االنتهاكات والممارسات وإجراءات االحتالل المخالفة للقوانين الدولية، والعمل على وقفها

أكمل الدين أوغلو األمين .جامعة الدول العربية عمرو موسى ودوجدد الدعوة إلى كل من األمين العام ل
العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لتفعيل هاتين المؤسستين لحماية القدس والمقدسات وحماية شعبنا 
الفلسطيني في المدينة المقدسة، مؤكداً على ضرورة تبني رفع شكاوى ودعاوى في المحاكم الدولية 

 . جنايات الدوليتين لوقف هذه الجرائم واالعتداءاتكمحكمة العدل ومحكمة ال
  20/2/2009صحيفة فلسطين، 
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  وهنية بخير... حكومتنا تدير غزة وفق خطة طوارئ محكمة:  عام مجلس الوزراءأمين .6

حكومة المقالة في غزة محمد عوض أن أجهزة الحكومة تعمل ال أكد أمين عام مجلس الوزراء في :غزة
وأوضح عوض في تصريحات  ارئ تم إعدادها لمواجهة مثل هذه األوضاع،بانتظام ووفق خطة طو

أن الفضل في استقرار األوضاع األمنية على الرغم من فداحة آثار العدوان " قدس برس"خاصة لـ 
الحكومة لم تتوقف عن االضطالع : "اإلسرائيلي يعود إلى الحكومة التي لم تتخل عن مسؤولياتها، وقال

ثناء الحرب الصهيونية على غزة، وهي تعمل وفق خطة قسمت العمل الحكومي إلى بمسؤولياتها حتى أ
لجنة طوارئ عليا، ولجان طوارئ فرعية مهمتها متابعة الشأن اليومي للناس وإعداد تقارير : لجنتين

ميدانية ورفعها للجنة الطوارئ العليا، وقد كان واضحا للعيان أن الوزارات الخدمية ظلت تعمل طيلة 
وان، مثل وزارة األشغال العامة، والشؤون االجتماعية والمالية والداخلية والصحة، فهذه الوزارات العد

وكشف عوض النقاب عن أن الخطة التي تم اعتمادها تحدد كيفية  ".كلها كانت تعمل طيلة الحرب وبعدها
الخطة الموضوعة نحن نجتمع وفق : "التواصل واالجتماع بين مختلف أجهزة الحكومة ومؤسساتها، وقال

ونتواصل بطرق شتى بانتظام إلدارة الشأن العام، ولوال هذا التواصل واإلدارة المحكمة لما أمكن للوفود 
البرلمانية والصحية والسياسية الدولية أن تصل إلى غزة وتلتقي من تريد من دون أن يصيبها أي سوء، 

رئيس "وذكر عوض أن  ". من الناحية األمنيةولكن كل ذلك يتم وفق األخذ بعين االعتبار طبيعة المرحلة
، " هنية بخير، وبوضع جيد وهو يتواصل مع الجميع ويدير عمل الحكومة بصورة جيدةإسماعيلالوزراء 

     .على حد تعبيره
  20/2/2009 قدس برس،

  
  الداخلية تدعو إلى عدم التعامل مع ملثمين يتحدثون باسمها: غزة .7

طينية، أمس، المواطنين في قطاع غزة إلى عدم التعامل مع أي ملثم دعت وزارة الداخلية الفلس :غزة
تهيب : "وأوردت الداخلية على صفحتها اإللكترونية .يتحدث باسم قوى األمن أو الفصائل الفلسطينية

وزارة الداخلية بجميع المواطنين بعدم التعامل أو التعاطي مع أي ملثمين يتحدثون باسم األجهزة األمنية 
 على أن الشرطة ستالحق أي شخص أو جهة تقوم بمثل هذه األعمال وأكدت الداخلية .يلأو أي فص

  .وستعامله كخارج عن القانون وستوقف هذه الحوادث بقوة القانون
  21/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  في رام اهللا للمرة الثالثة" الحياة الجديدة"إطالق نار على مقر  .8

" الحياة الجديدة"ر الفلسطيني في القاهرة ومؤسس صحيفة اعتبر السفي : منتصر حمدان-رام اهللا 
 تعرض الصحيفة إلطالق النار للمرة الثالثة خالل اقل من شهرين يأتي في أنالفلسطينية، نبيل عمرو، 
 في الضفة الغربية ومحاولة تكميم األفواه وحرية التعبير، مطالباً الجهات األمنإطار محاولة زعزعة 
وكان مجهولون أطلقوا  .رك الفوري إللقاء القبض على الجناة وتقديم للمحاكمةالمختصة بضرورة التح

النار الليلة قبل الماضية على مقر الصحيفة رغم وجود عناصر الشرطة الفلسطينية على مداخله، ولم 
 عاملون في أكد حيث إصاباتولم يسفر االعتداء عن وقوع  .تعرف أسباب استهداف مؤسسة إعالمية

واستنكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة هذا  . النار كان في الهواءإطالق عملية أنالصحيفة 
  .االعتداء

  21/2/2009الخليج، 
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   دراغمة يلتقي ممثلين عن مركز كارترالنائب .9

 بممثلين عن مركز أمس أيمن دراغمة في رام اهللا واإلصالح التقى النائب عن كتلة التغيير :رام اهللا
تباحث في عدد من القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني وخصوصاً قضية المصالحة كارتر بهدف ال

وأكد دراغمة على أن األوضاع الفلسطينية الداخلية اليوم تعد أفضل بعدما اقتنع  .الفلسطينية الداخلية
 أية الجميع بأن االحتالل ال يريد السالم وأن كل اللقاءات التي جرت بالماضي مع االحتالل لم تفض إلى

وتمنى دراغمة النجاح لجهود المصالحة الداخلية، وشدد على ضرورة  .نتائج حقيقية على أرض الواقع
 بكل التفصيالت التي تطرق إليها ذلك االتفاق، ونوه دراغمة إلى 2005العودة لتطبيق اتفاق القاهرة 

 التي سادت اللقاءات صعوبة التفصيالت في بعض بنود المصالحة الداخلية إال أن األجواء اإليجابية
  .األخيرة بين الحركتين تبشر بخير وتشير إلى إمكانية تجاوز مثل هذه الصعوبات

وشدد دراغمة على رغبته بأن تقوم المؤسسات الدولية بواجبها تجاه الفلسطينيين وعلى رأسها مركز 
وأكد .  إلى أصحابهاكارتر وأن تبذل هذه الجهات كل ما بوسعها للمساعدة في إعادة الحقوق الفلسطينية

دراغمة على أن الواجب اليوم على هذه المؤسسات أن تسأل االحتالل إن كان يعترف بالحقوق 
 الفلسطينية ال أن تسأل الفلسطينيين إن كانوا يعترفون بدولة االحتل

 21/2/2009. الحياة الجديدة
  

  بية تضاعفت بعد الحربشاليط غير الهدنة واالتصاالت االورو ملف ": الغارديان" مرزوق لـابو .10
رفض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق اطـالق سـراح الجنـدي                : لندن

واتهم ابو مـرزوق اسـرائيل      . االسرائيلي الذي تحتجزه حركة حماس مقابل رفع الحصار وفتح المعابر         
  .ن السجون االسرائيليةبالتراجع عن الهدنة وقال ان مصير الجندي مرتبط بتحرير اسرى فلسطينيين م
وقال ان مـصير جلعـاد      . ودعا ابو مرزوق الى ضغوط دولية على اسرائيل الجبارها على فتح المعابر           

وذلك في حـديث اجرتـه الـصحيفة        " لن تغير موقفها  " شاليط مرتبط باالسرى الفلسطينيين وان الحركة       
  .البريطانية معه في العاصمة السورية، دمشق

اسرائيل ومصر تعرفان منذ عامين ان ملف شاليط مختلف تماما عن بقيـة             "كال من    ابو مرزوق ان     وقال
  ".القضايا

وكان ابو مرزوق قد عاد للتو من القاهرة مؤكدا ان الحركة مستعدة لكي تبدأ التفـاوض حـول مـصير                    
ان ويعتقد  ". شاليط ولكن موضوعه ليس مرتبطا باي موضوع اخر كما نفهم، وهذا الربط ليس مقبوال لنا              

الجندي ال زال على قيد الحياة لكن مكانه ليس معروفا ولم تره منظمة الصليب االحمر على حـد قـول                    
  .الصحيفة

ولكن ابـو   ". من االحسن ان االسرائيليين ال يعرفون مكان وجوده واال كانوا قتلوه          "وقال ابو مرزوق انه     
الة تحركت اسرائيل نحـو ملـف       مرزوق اشار الى ان الحركة قد تقدم معلومات جديدة عن شاليط في ح            

السجناء الفلسطينيين، وقامت بنقل السجناء الفلسطينيين المحتجزين في زنازين انفرادية الخـرى عاديـة              
ونشرت معلومات عن مقاتلي حماس عمـاد وعـادل         . واطلقت سراح السجينات الفلسطينيات المريضات    

زوق ان االتصاالت بين حمـاس ودول االتحـاد         واكد ابو مر  . عبداهللا اللذين يعتقد ان اسرائيل اختطفتهما     
في جناحيها  " ارهابية"االوربي تضاعفت بعد الحرب على غزة على الرغم من ان حماس مصنفة كحركة              

  .العسكري والسياسي
كان هناك تغير كبير منذ الحرب، ولكن معظم من التقيناهم طلبوا منـا ان نبقـي اللقـاءات                  "وعلق قائال   

  ".سرية
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ق بتعيين السناتور جورج ميتشل مبعوثا خاصا للشرق االوسط ووصفه بانه شخـصية             ورحب ابو مرزو  
ولكن على الـرغم  . غير صهيونية، انتقد االستيطان االسرائيلي وساهم في احالل السالم في شمال ايرلندا 

من التلميحات حول تحول من االدارة الجديدة تجاه حماس لم يعبر ميتشل عن اية توجهات للقاء حمـاس                  
  .ل لم يزر سورية اثناء جولته االولى في المنطقةب

وقال ابو مرزوق ان حماس تفضل وسيطا فرنسيا لرعاية المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، بين حماس  
  .ويرى المراقبون ان المصالحة الوطنية الفلسطينية تعتبر مفتاحا النهاء الحصار. وحركة فتح

  21/2/2009القدس العربي، 
  

   قلق أمني في أي دولةنسببلن .. إلعادة صياغة منظمة التحرير نواصل الحوارس: الزهار .11
ـ     ، القيادي في حماس،   الدكتور محمود الزهار  ، أن   21/2/2009السفير،  ذكرت   أن  "الـسفير "أكـد لـ

، وباالستطراد كل ما يتصل برفـع الحـصار         "التهدئة"إسرائيل هي التي عطلت الجهد المصري من أجل         
إطالق األسرى بالتبادل، وهي الخطوات الضرورية للتطلع إلى إعادة إعمار مـا دمرتـه              وفتح المعابر و  

 . الحرب اإلسرائيلية على غزة
 إن اللقاءات من أجل المصالحة الفلسطينية ستتواصل في القاهرة بقصد الوصول إلى إعادة الزهاروقال 

دفه المقاومة من أجل التحرير صياغة منظمة التحرير بمشاركة الجميع وعلى قاعدة برنامج سياسي ه
 . ودائماً في سبيل تحقيق هدف التحرير" السلطة الوطنية"وفي ضوئه يمكن إعادة صياغة 

إن شعب فلسطين قد انتصر بصموده البطولي على آلة القتل اإلسرائيلية التي لم : أضاف الدكتور الزهار
الحم في الداخل عظيماً، وهو ما عّزز وكان الت... توفر سالحاً بما في ذلك قنابل الفوسفور األبيض

وقال إنه سيعود اليوم  . الصمود، ولقد شهد العالم كله كم هو عظيم هذا الشعب بأطفاله ونسائه ورجاله
وكان الزهار قد وصل بيروت في زيارة ليوم واحد التقى . إلى القاهرة ليواصل االتصاالت مع المصريين

  . يورة، وعدداً من القيادات السياسيةخاللها الرئيسين نبيه بري وفؤاد السن
وضعنا الرئيس السنيورة :  رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة بعد لقائه الزهاروقال

في صورة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وأكدنا على ما قدمته قوى المقاومة في األرض الفلسطينية من 
نا ال نريد أن نكون في لعبة المحاور الدولية، كل القوى العربية يجب تضحيات، وأكدنا على سياستنا بأن

أن تدعم القضية الفلسطينية وسياستنا تجاه الدول العربية لسنا فيها ولن نكون جزءا من اإلخالل باألمن 
القومي في أي دولة عربية، وهذا ما أكدناه في مصر وفي سوريا وفي قطر أيضا، ونؤكده اليوم في 

 . لبنان
أكدنا على حاجتنا إلى دعم لبنان وضرورة أن تتكافل وتتضافر الجهود لترميم ما دمره االحتالل، : أضاف
عنا إلى الرئيس السنيورة وموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وأنه وكل األخوة اللبنانيين من موقد است

حنا للرئيس السنيورة ما وقد شر.. مختلف التوجهات، قضية فلسطين كانت دائماً في كراسات دراستهم،
وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي وموقفنا من " فتح"قدمناه من خطوات عملية في اتجاه المصالحة مع 

الوجود الفلسطيني في لبنان كقوة من قوى دعم األمن وصمود ووحدة الشارع الفلسطيني وعدم إدخال 
 .  إضعاف القضية الفلسطينيةالشارع الفلسطيني في تجارب كالتجارب السابقة التي أدت إلى

الموقف اللبناني الـداعم للـشعب      "الزهار أبدى احترامه    ، أن   بيروت من 21/2/2009الحياة،  وأضافت  
لم نكن في يوم من األيام      : "وقال". لم ولن نكون جزءاً من أي قلق أمني في أي دولة          : "، وقال "الفلسطيني

  ".نعبث بأمن أي دولة مهما كان
خالل زيارة مفاجئة الى بيروت زار خاللها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين كالم الزهار جاء 

وممثل الحركة في لبنان اسامة حمدان، في حضور " حماس"التينة أمس، على رأس وفد من قيادة حركة 
  .جميل حايك" أمل"المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل ورئيس المكتب السياسي لحركة 
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الكثير من القواسم المشتركة الجامعة ودوره في توحيد الصف "هار إلى أنه وجد لدى بري ولفت الز
  ".يستمر في توحيد الصف الفلسطيني في لبنان وفي غير لبنان"، مطالباً اياه بأن "اللبناني بارز

وعبر . الــحرب األخيرة في غزة وآثارها وقوتها التدميرية وتداعياتها"واوضح الزهار أنه شرح لبري 
لنا عن تقديره للموقف المقاوم والصمود الذي وصفه بصفات جيدة، ونحن أكدنا مساعينا التي تمت في 

ولم الشمل الفلــسطيني والــخطوات العملية التي اتخذناها " فتح"القاهرة للمصالحة بيننا وبين حركة 
  ".واللقاءات واالقتراحات التي قدمناها

 تكرر تجربة فصائل أخرى في قضية تسليح المخيمات وغيرها، أكد تريد ان" حماس"وعما يثار عن ان 
هذه ليست سياستنا وبرنامجنا المقاوم أساساً في فلسطين وقبلتنا السياسية القدس، وأي محاولة "الزهار أن 

إلنقاص حق الفلسطيني في أن يعود الى كل شبر من فلسطين هي قضية مهمة عندنا، ونحن لسنا مع 
لو قبلنا بمشروع : "، وقال"ة من الصور، وما ندفعه اآلن من ثمن ناتج من سياستناالتوطين بأي صور

اوسلو او كما يقولون بحل مرض أو متفق عليه مع اميركا لما حصل ما حصل لنا في غزة والضفة، 
  ".ومن يقرأ السياسة قراءة صحيحة يدرك صحة ما نقوله. وبالتالي هذا موقفنا الثابت
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أن هناك أفكاراً " الحياة"لـ " حماس"كشف مصدر قيادي بارز في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
كثيرة متنوعة تم طرحها في ملف تبادل األسرى، خصوصا إطالق األسرى الفلسطينيين أصحاب الوزن 

هناك أسرى لهم خصوصية : "أحمد سعدات، وقال" الجبهة الشعبية"الثقيل، ضارباً مثالً األمين العام لـ 
مثل سعدات وآخرين، ونحتاج إلى وضع ترتيبات محددة لهم ألن هذه الشخصيات فور إطالقها ستكون 

ولفت ". مهددة باستهداف حياتها، ونريد الحصول مسبقاً على ضمانات إسرائيلية مؤكدة عبر المصريين
من الوزن "لضمانات طبعا ال تنطبق إال على هذه المجموعة من الشخصيات إلى ان هذه االشتراطات وا

غير معنية على " حماس"المحكوم عليها بمؤبدات وبالسجن لفترات طويلة، مشدداً على أن " الثقيل
 اسماً، والتي أعطت 450اإلطالق إال باألسماء المدرجة بالقائمة التي سلمتها الى المصريين والتي تتناول 

ال يعنينا إال قائمتنا، ولن نلتفت للعروض اإلسرائيلية : " اسماً منها، وقال72ل موافقتها فقط على إسرائي
  ".األخرى

في السياق ذاته، قال قيادي في ألوية الناصر صالح الدين التي شاركت في أسر الجندي االسرائيلي 
الفريق األمني المصري " إن "ابو عبير"وجيش االسالم الملقب بـ " حماس"غلعاد شاليت بالمشاركة مع 

، واضاف "برئاسة الوكيل عمر قناوي أبلغهم أن ربط التهدئة بملف األسرى هو ضرب للجهود المصرية
لدينا قناعات راسخة بأن صفقة تبادل األسرى أصبحت جاهزة للتنفيذ وفقاً للقائمة التي ": "أبو عبير"

ئيلي ايهود باراك تحدثا عن تنازالت مؤلمة توجع ولفت إلى أن أولمرت ووزير الدفاع اإلسرا". أدرجناها
القلب وتدميه، معتبراً أن إطالق هذه التصريحات من باراك وأولمرت هو من اجل تمهيد الرأي العام 

نحتجز شاليت منذ أكثر من عامين وال يضيرنا شيئاً إذا احتجزناه : "وزاد. االسرائيلي قبيل إبرام الصفقة
، مشدداً على أن شاليت لن يرى النور طالما لم "لحياة في مقابل إطالق أسرانالمدة زمنية أطول أو مدى ا

وسلمت " حماس"تتم الموافقة على اطالق أسير واحد في قوائم المقاومة التي تم التوافق عليها مع 
  ".أبلغنا المصريين بذلك: "وقال. لالسرائيليين

 ممن تصفهم اسرائيل بأن أياديهم ملطخة بالدم وعن أعداد أسماء األسرى الفلسطينيين ذات الوزن الثقيل
، على رأسهم سعدات ويحيى السنوار وروحي 150 إلى 100تتراوح أعدادهم من : "الصهيوني، قال

أن هناك " الحياة"وكشف لـ . ، مشيراً إلى أن أسماء هؤالء على رأس القائمة"مشتهي وحسن سالمة
علم جيداً أن هذه االسماء فور اإلفراج عنها ستتحول من ن: "ترتيبات خاصة ستقترن باإلفراج عنهم، وقال

معتقلين إلى اسماء مدرجة على قوائم االغتيال مثل سمير القنطار، عبر وحدات كوماندوز خاصة، لذلك 
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، مرجحاً ارسال بعض الشخصيات إلى دمشق على سبيل "نريد إطالقهم وفق ترتيبات خاصة لحمايتهم
  .ومة الفلسطينيةالمثال حيث توجد قيادات المقا

المقاومة تخبئه مع : "أن مكان اختباء شاليت معلوم فقط لفئة محدودة للغاية، وقال" أبو عبير"وأوضح 
ورأى أنه في حال علمت ". قياداتها، ونحن متكتمون عليه حرصاً على حياته وحياة القيادات التي معه

وقال إن . بالخطأ مع قيادات للمقاومةاسرائيل بمكانه ستستهدف اسرائيل هذا المكان وتقول إنه قتل 
أحمد الجعبري هو المسؤول عنه ألن أسر شاليت يؤرق االسرائيليين، وفي " كتائب القسام"القيادي في 

لو علموا مكانه ألبادوا المنطقة ألن : "الوقت ذاته هم ال يريدون أن يخضعوا لمطالب المقاومة، مضيفاً
  ".قيادات المقاومة موجودة هناك

 أن المصريين ألمحوا إلى وفد ألوية الناصر صالح الدين خالل اجتماعهم أول من أمس أن هناك وأوضح
جهوداً دولية تبذل لدعم الجهد المصري ولحض االسرائيليين على القبول بإبرام الصفقة على الطاولة 

 التي رفضنا عروضاً عربية ودولية لحل ملف األسرى عن قناعة بأن مصر هي فقط: "المصرية، وقال
لكننا لن نعارض أي جهد عربي أو : "، مضيفاً"تملك معالجة هذا الملف بما بذلته وتبذله من جهود كبيرة

، موضحاً أن تركيا وقطر ابدتا "دولي مساند لمصر ويمكن أن يقوم بخطوة إيجابية إلنهاء هذا الملف
  .استعداداً لبذل جهود للضغط على االسرائيليين

لم يتم إبالغنا بعد بأي شيء من هذا : "المقاومة قائمة أسرى جديدة، أجابوعما تردد عن تسلم قوى 
، مضيفاً أن "القبيل لكننا نعلم على سبيل المثال أن القيادي في فتح مروان البرغوثي ليس عليه إشكالية

عرقلت في اللحظات " أبو مازن"البرغوثي كان سيطلق من خالل صفقة مع الرئيس محمود عباس 
فتاً إلى أن هناك مرونة اسرائيلية ملحوظة بدءاً من رفضهم في السابق لمبدأ تبادل األسرى األخيرة، ال

  .إلى طرحهم حالياً اسماء ألسرى من الوزن الثقيل
أؤكد أن شاليت : "وعن مدى صحة ما تردد عن أن شاليت أصيب أثناء معركة غزة األخيرة، أجاب

، "سرائيل هي التي تتحمل المسؤولية عن سالمتهاصيب، وما أعلنته حماس ليس فبركة إعالمية، وا
كل معلومة عن شاليت لها ثمنها، ونحن حريصون : "واضاف. رافضاً كشف مدى خطورة هذه اإلصابة

  ".على عدم كشف كل شيء، وهذه طبقاً لما تقتضيه المصلحة الفلسطينية
  21/2/2009الحياة، 

  
  ي الذي زار غزةرسالة الوباما عبر الوفد األمريكإرسال  تنفي حماس .13

نفت حركة حماس صحة النبأ، واكتفى الدكتور أحمد يوسف المستشار الـسياسي  : غزة ـ أشرف الهور 
ـ          حماس لـم ترسـل     "،  "القدس العربي "لوزارة الخارجية في الحكومة المقالة التي تديرها الحركة بالقول ل

في " القدس العربي " قال لـ    ، وهو أمر أيضاً تحدث به فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، حيث           "رسائل
هذا كالم غير صحيح، وليس هناك رسائل وجهت مـن حمـاس          "تعليقه على تصريحات المسؤول األممي    

  ".لكيري لينقلها ألي جهة
من أجـل دعـم     "وأكد برهوم في الوقت ذاته على حرص حماس على التواصل مع كل الجهات الدولية               

  ".لعدو فقطالتناقض هو مع ا"، وقال "القضية الفلسطينية
  21/2/2009القدس العربي، 

  
    في الضفة " المعتقلين السياسيين"السلطة لم تفرج عن : حمدان .14

نفى ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان، أن تكون السلطة الفلسطينية أفرجت عن معتقل واحـد                : بيروت
هـزة الـسلطة    ودعا حمدان في تصريحات صحفية متلفزة، أمـس، أج         .من كوادرها في الضفة الغربية    

أحمـد  " فـتح "الفلسطينية إلعالن أسماء من تقول إنها أطلقت سراحهم، مشيرا إلى أن القيادي في حركة               
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قريع خالل اجتماعه في القاهرة مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق تحدث فـي                 
  ".سنبحث هذه المسألة:"هذا األمر، وقال لنا 

ـ   وعن صعوبة تبييض السجون وإ      كما يريـدون كـشرط للحـوار، أجـاب      800طالق جميع معتقليهم ال
، "كيف يمكن أن نجلس على طاولة الحوار ويوجد سجين واحد معتقل فـي سـجون الـسلطة؟                : "حمدان
لنفترض أن واحدا من هؤالء مات في السجن، فما تداعيات ذلك؟ وكيـف سـتكون انعكاسـاته                 : "مضيفا

  ".ن نستمر وسنغادر فوراًالسلبية على أجواء الحوار؟، حينها ل
: وعما إذا كانت السلطة مكبلة بقيود أميركية وإسرائيلية قد تعيق أو تعرقل إطـالق المعتقلـين، أجـاب                 

فليعلنوا ذلك أو ليخبرونا صراحة بذلك، ونحن سنتفهم وربما سندرج أسماء هؤالء في قائمـة األسـرى                 "
وفي موضوع منفصل، أكد حمدان أن       ". سراحهم المطلوب اإلفراج عنهم، أو نطالب اإلسرائيليين بإطالق      

 .حركته لن تقبل، إطالقاً، بإبعاد أي أسير يتم اإلفراج عنه بموجب صفقة شاليط إلى خارج الوطن
  21/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   البرغوثي وسعدات ضمن الئحة األسرى.. حكومة غزة ستتولى إعادة اإلعمار: حمدان .15

في لبنان اسامة حمدان ان من سيتولى اعادة " حماس"ممثل حركة اكد :  من أحمد الموسوي-بيروت 
االعمار في قطاع غزة هو الحكومة الموجودة في غزة، مرحباً بكل من يريد المشاركة من الفصائل 
والقوى الفلسطينية، ومشيراً الى ان من يريد من الدول العربية ان تضيع المساعدات واالموال التي 

رام اهللا، الن ارسالها الى الفاسدين سيؤدي الى ضياعها، كاشفاً عدم وجود دول سيقدمها فليرسلها الى 
  .مانحة حتى االن، وان ما قدم من دعم عربي هو من السعودية والكويت وقطر

السيطرة على المخيمات الفلسطينية في لبنان " حماس"ما يشاع عن نية " الراي"ووصف في حديث الى 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان من القضية الفلسطينية، ومعتبراً انه اكثر من بانه اكاذيب، مشيداً بمواقف 

الشديد على االمن واالستقرار في " حماس"واكد حرص . يدرك معنى المقاومة واكثر المتفهمين لمواقفها
  .لبنان

احمد " ينالجبهة الشعبية لتحرير فلسط"مروان البرغوثي والقيادي في " فتح"وكشف حمدان ان القيادي في 
باالفراج عنهم، وان المفاوضات حول عملية " حماس"السعدات هما على الئحة االسرى الذين تطالب 

  .التبادل كانت قطعت مرحلة متقدمة اال ان االسرائيليين تراجعوا بعد يومين
  21/2/2009الراي، الكويت، 

  
   عسكرية خالل الحرب اعترف للمحققين اإلسرائيليين عن تكتيكاتأحد أسرى القسام": معاريف" .16

قالت مصادر إسرائيلية إن أحد أسرى كتائب القسام، من الذين اعتقلهم الجيش :  كفاح زبون-  رام اهللا
اإلسرائيلي أثناء العدوان األخير على قطاع غزة، قدم اعترافات للمحققين اإلسرائيليين، كاشفا جانبا من 

" معاريف"ونشرت صحيفة . إلسرائيلي للقطاعخطط حماس التي أعدتها للمواجهة والتصدي لالجتياح ا
قال و.  عاما20اإلسرائيلية، ما قالت، انه ملخص العترافات األسير محمد العماصي البالغ من العمر 

أهم خطط حماس، كما يكشف العماصي، اسر احد الجنود إن العماصي، حسب الرواية االسرائيلية، 
زيا عسكريا " االنتحاريين" بداية الحرب، ارتدى اعضاء خلية االسرائيليين، وقال انه وقبل ايام معدودة من

في الجيش " غفعاتي"اسرائيليا تم انتاجه في احد مخايط غزة ويشبه الزي الذي يرتديه جنود لواء 
االسرائيلي، وكذلك ارتدوا خوذا عسكرية تشبه تلك التي يرتديها الجنود االسرائيليون بهدف تضليل 

م من التمييز بين اعضاء المجموعة والجنود، وهو ما سيمكن عناصر الخلية الجنود وارباكهم، ومنعه
من االقتراب من الجنود وتنفيذ عمليات تفجيرية ضدهم او اسرهم، وقال العماصي، ) حسب خطة حماس(
  ". هذه هي الخطة، لقد كنا قريبين من خطف بعض الجنود ولكن امرا ما تشوش في اللحظة االخيرة"



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1352:         العدد       21/2/2009السبت  :التاريخ

ارسلت مئات الرسائل القصيرة "ان قادة القسام عملوا جاهدين الختطاف احد الجنود، وقالواكد العماصي، 
 ]أحد مسؤولي القسام [، وكتب لي احمد البطش"لدوريات القيادة حتى اطلعهم على تطورات الموقف

هو اصمدوا وكونوا حذرين وحافظوا على انفسكم واعملوا كل ما "والحد المقاتلين الذين كانوا برفقتي، 
القادة خشوا من فرارنا "واضاف العماصي، ". ممكن لخطف جندي النه هذا االمر مهم جدا لوقف الحرب

 ".ولم يريدوا منا ان نترك المنازل وارادوا ان نقاتل حتى نقطة الدم االخيرة والحقيقة لم يكن امامنا فرصة
ا كيسا من التمر، وبعض تلقى كل مقاتل من"ويروي العماصي بعضا من تجربته ايام الحرب، وقال، 

عرفنا بان اسرائيل ستفرض حصارا على غزة وسيكون من الصعب تزويدنا بالغذاء لذلك اكلنا .. الماء
. بي. ار"قال عماصي لمحققيه انه اطلق قذائف، ". فقط التمر ما ساعدنا على الصمود رغم صعوبة االمر

ن منزل الخر قبل ان يكتشفه الجنود بعدما وطورد من قبل الجنود واختفى في احد المنازل وتنقل م" جي
اصيب بشظايا الرصاص، واقر العماصي بانه استخدم في بعض الحاالت منازل مواطنين لمهاجمة 

واخيرا وجهت النيابة العسكرية االسرائيلية ضد العماصي االسبوع . الجنود رغم معارضة سكانها
ا بالقتل وحيازة السالح ومحاولة القتل والعضوية الماضي في محكمة بئر السبع الئحة اتهام، اتهمته فيه

 ".ارهابية"في منظمة 
 21/2/2009الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"دليل على تطرف  نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة تكليف: حماس .17

اإلسـرائيلي  " الليكـود " تكليف بنيامين نتنياهو رئيس حـزب  حركة حماس عّدت: غزة ـ أشرف الهور 
  داللة واضحة على أن السياسة اإلسرائيلية تتجه نحو التطرف"بمثابة   اإلسرائيلية المقبلةلتشكيل الحكومة

، "كل إدعاءات السالم واهية وذرا للرماد في العيـون        "وقال القيادي في حماس أيمن طه إن هذا يؤكد أن           
  ".ال تبني مواقفها على سياسة االحتالل"مشدداً على أن حركته 

، "ق بين حزب إسرائيلي وآخر ألنهم جميعا موغلون في دمـاء الفلـسطينيين            حماس ال تفر  "وأضاف طه   
مشدداً على أن الحركة لن تغير من رؤيتها تجاه كافة القضايا بما فيها التهدئة وقـضية الجنـدي جلعـاد                    

  ".المقاومة ستبقى هي الخيار اإلستراتيجي"وقال . شاليط
  21/2/2009القدس العربي، 

  
  لحكومة ينهي أوهام التوصل للسالمتكليف نتنياهو با: فتح .18

 فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح الجمعـة         ، أن رام اهللا  من 21/2/2009القدس العربي،   ذكرت  
إن تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية قـد يعرقـل اسـتحقاقات                قال  

 المجتمع اإلسرائيلي أعطـى رسـالة للعـالم فـي           وأوضح الزعارير في بيان صحفي أن      .عملية السالم 
فبراير بأنه يتجه نحو التطرف وليس مستعدا لدفع استحقاقات عمليـة الـسالم             /انتخابات العاشر من شباط   

 6/2/2009قدس برس،   وأضافت   .وانتخاب اليمين واليمين المتطرف المتنكر للسالم والوجود الفلسطيني       
في تصريحات خاصة لــ     أكد  ، قدورة فارس،    "فتح"ة العليا لحركة    عضو اللجنة الحركي  ، أن   رام اهللا من  

، أّن بنيامين نتنياهو كان دائماً عقبة أمام أي حلول للـصراع العربـي ـ اإلسـرائيلي، وأّن     "قدس برس"
  .تكليفه بتشكيل الحكومة يعني أّن صفحة من الرهان على السالم قد طويت

  
       تحريض المتبادل بين فتح وحماساستمرار بعض مظاهر ال: إعالميون ومراقبون .19

وذلـك  ، حماس و رصد إعالميون ومراقبون استمرار بعض مظاهر التحريض المتبادل بين حركتي فتح          
وحمل إعالميون فلسطينيون تحدثوا للجزيـرة نـت         ".التهدئة اإلعالمية "رغم مرور عدة أيام على إعالن       
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عيد اإلعالمي إذا فـشلت مـساعي الحـوار،         المستوى السياسي مسؤولية أي انتكاسة قد تحدث على الص        
  .معتبرين أن الذي قرر وقف التحريض يمكنه أن يقرر إعادته

  21/2/2009الجزيرة نت، 
 

  
  

  "ال قيمة لحكومة واسعة ال تقود إلى أي طريق" : في حكومة نتانياهولن تشارك ليفني  .20
ني في ختام لقائها بيريز إنها ال  ليف وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبيقالت:  أسعد تلحمي- الناصرة 

وأضافت أن ". ألن ال قيمة لحكومة واسعة ال تقود إلى أي طريق"تعتزم الجلوس في حكومة نتانياهو 
وهذا االئتالف ال يمكن أن يتيح لي أن "األيام األخيرة شهدت تشكَّل ائتالف يقوم على غياب رؤية سياسية 

وتابعت أنها لن تتنازل عن قيمها من أجل ".  إلى الناخبأطبق طريقي وطريق حزبي اللذين جئنا بهما
  ".الجلوس على كرسي وزاري

الدينية الشرقية " شاس"كيف لي أن أنضم إلى حكومة تضم ": "هآرتس"وتساءلت في مقابلة مع صحيفة 
ذي المتزمتة التي طالبتني بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين وتضم البيت اليهودي وتضم نتانياهو نفسه ال

ال أريد أن أقوم بدور . يرفض حتى اآلن الحديث عن دولتين لشعبين؟ ماذا سأفعل في حكومة كهذه؟
ال نية عندي لالنضمام إلى الحكومة بداعي إنقاذ الدولة من ... أريد أن أقود... الفرملة في حكومة كهذه

...  فإنه لن يحصل على ذلكإذا كان نتانياهو يريدنا من أجل تثبيت حكومته،: "وتابعت". اليمين المتطرف
السبب في عدم استقرار حكومته هو تركيبتها، هذه حكومة ستلحق ضرراً بإسرائيل ولن تكون مستقرة، 

  ".وأنا لن أكون فيها من أجل إنقاذ نتانياهو من نفسه ومن شركائه
يعتين، الخارجية حقيبتين وزاريتين رف" كديما"لكن تقارير صحافية نقلت عن أوساط نتانياهو استعداده منح 

أن نتانياهو سيقترح على ليفني أيضاً أن تكون " يديعوت أحرونوت"وأفادت . والمال أو الخارجية والدفاع
  ".ليكود"مكانة موازية لمكانة " كديما"القائم بأعمال رئيس الحكومة وأن تكون لـ 

 برئاسة نتانياهو بين معارض لدخول حكومة" كديما"في غضون ذلك، بدأت أمارات خالف تظهر داخل 
إعالنها "انتقادها ليفني على " كديما"عن أوساط رفيعة في " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة . ومؤيد لها
ونقلت عن الرجل الثاني في الحزب وخصم ليفني اللدود . أنها لن تجلس في حكومة نتانياهو" المتسرع

فكرة تستحوذ على توجه "ال " راًخيا"شاؤول موفاز قوله إن الجلوس في المعارضة يجب أن يكون 
أن يتغير موقف ليفني في حال جاءها نتانياهو باقتراح شراكة " كديما"ولم تستبعد أوساط في ". الحزب

  .حقيقي خال من أي التزام لألحزاب الدينية المتزمتة
  21/2/2009الحياة، 

  
  ثم السالم.. فاألزمة االقتصادية.. تهديد إيران أوال:  نتنياهوبرنامج .21

بعد ساعات قليلة من تكليفه رسميا بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، أعلن رئيس : نظير مجلي: تل أبيب
ثم " خطر إيران واإلرهاب"حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو، أولويات حكومته المقبلة، وهي أوال 

وقال نتنياهو إن . ريةمعالجة األزمة االقتصادية في إسرائيل ثم قضية السالم مع الفلسطينيين وسو
إيران تسعى إلى امتالك السالح النووي . إسرائيل تجتاز مرحلة مصيرية وعليها مواجهة تحديات هائلة"

" قوى اإلرهاب اإليرانية التي تهددنا في الشمال"وندد نتنياهو كذلك بـ". وتشكل التهديد األكبر لوجودنا
 .في إشارة إلى حزب اهللا اللبناني

إن مسؤوليتنا هي توفير . ود لم تواجه إسرائيل تحديات على هذا القدر من الخطورةمنذ عق: "وأضاف
 ".دولتان لشعبين"ولم يأت نتنياهو على ذكر الفلسطينيين وال مبدأ ". األمن لبالدنا والسالم مع جيراننا
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  21/2/2009الشرق األوسط، 
  
  

  الفلسطينية يعقد صفقات بمئات آالف الشواقل مع عناصر في السلطة ليبرمان .22
افيغدور ليبرمان، أقام " اسرائيل ييتنا"ان زعيم حزب " إسرائيل"كشف في  : آمال شحادة- القدس المحتلة 

عالقات اقتصادية مع شخصيات قيادية في السلطة الفلسطينية عندما شغل منصب وزير في حكومة 
ويكشف ملف .  ياسر عرفاتبنيامين نتنياهو وأطلق تصريحات إرهابية ضد الفلسطينيين والرئيس الراحل

ضد ليبرمان عن عالقات اقتصادية وثيقة مع شخصيات قيادية " اإلسرائيلية"التحقيق الذي فتحته الشرطة 
وتقدر الشرطة . التي اقامها ليبرمان لبيع األخشاب" ناتيف آل مزراح يسرائيل"في السلطة، عبر شركة 

  .لأن قيمة الصفقات بين الطرفين تجاوزت ماليين الشواق
وتحقق الشرطة في عالقة ليبرمان مع الشركة بعد توليه منصب وزير حيث بقي مشاركا في صفقات 

  .تجارية مع األطراف الفلسطينية
وبعد سنة من إقامتها تلقت . وأقامت الشركة فرعا تجاريا دوليا للعمل في دول شرق أوروبا والخارج

ة تابعة لرجل أعمال يهودي يدعى دافيد من شرك)  ألف دوالر170حوالي ( الف شيقل 700اكثر من 
  ".الجزيرة اليونانية"وحصل ليبرمان على المبلغ لقاء استشارته حول المشروع المعروف ب . أبل

  21/2/2009الخليج، 
  

   اولمرت للمرة الخامسة عشر في قضايا فساد مالياستجواب .23
يس الحكومة االسرائيلية المستقيل    اعلنت الشرطة االسرائيلية انها استجوبت رئ     :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

وتـابع المـصدر ان      .ايهود اولمرت امس للمرة الخامسة عشر فيما نسب اليه من تهم في قضايا فـساد              
اولمرت رد على اسئلة الشرطيين طوال اربع ساعات بشان سلسلة من التعيينات التي شملت اقارب لـه                 

وجرت جلسة االستجواب فـي     ).2006 -( 2003في وظائف عامة اثناء توليه وزارة التجارة والصناعة         
  .المقر الرسمي لرئيس الحكومة المستقيل في القدس

  21/2/2009الدستور، 
 

   الحكومات في إسرائيل؟تُركّبكيف  .24
بنيامين نتنياهو امس على تـشكيل  " الليكود"وافق زعيم اليمين االسرائيلي ورئيس حزب  -القدس المحتلة  

ـ   الحكومة الجديدة المنبثقة عن     عقب تكليفه رسميا من قبـل الـرئيس شـمعون           18 انتخابات الكنيست ال
  فكيف تركب الحكومات في اسرائيل عقب االنتخابات العامة؟. بيريس

، على الرئيس اإلسـرائيلي، تكليـف احـد         )الكنيست(بعد سبعة أيام من نشر نتائج االنتخابات البرلمانية         
ـ   ة، وذلك بعد مشاورات يجريها مع رؤسـاء ومنـدوبي           لتشكيل الحكومة الجديد   120أعضاء الكنيست ال

  .الكتل المنتخبة، لتحديد هوية الشخص المكلف، وعادة ما يكون رئيس اكبر كتلة برلمانية في الكنيست
ويتوجه ممثلو القوائم البرلمانية المنتخبة تباعا إلى مقر الرئيس اإلسرائيلي إلبالغه باسم المرشـح الـذي                

  .يب الحكومةيوصون بتكليفه مهمة ترك
ودور رئيس الدولة في هذه العملية ليس شكلياً فقط، فالقانون ال يفرض عليه بأن ينـيط مهمـة تركيـب                    
الحكومة بعضو الكنيست الذي يترأس القائمة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد في الكنيست المنتخبة،               

مهمة تشكيل الحكومة، بغض النظر     بمعنى أن للرئيس صالحيات اتخاذ القرار بشأن المرشح الذي سيكلفه           
  . عما اذا كان صاحب الكتلة األكبر او نائب اخر
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وبمرور سنوات تكرس تقليد يكلف بموجبه رئيس الدولة بهذه المهمة عضو الكنيست الـذي يملـك مـن                  
 يومـا   28وجهة نظر الرئيس الحظ األوفر لتأليف حكومة، وهو في هذه الحالة نتنياهو الذي امامه مهلة                

  .از مهمة تركيب حكومتهإلنج
خالل الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، تواصل الحكومة الحالية اإلضطالع بمهامهـا، وإذا لـم                
ينجح في ختام هذه المدة في تشكيل ائتالف برئاسته، فإن بإمكان الرئيس اإلسـرائيلي منحـه مهلـة أو                   

بمعنـى أن أمـام     .  يومـا  14دتها الكاملة عن    تمديدات إضافية، حسبما ينص القانون، على أن ال تزيد م         
 يوما لتأليف حكومته الجديدة، وإذا أخفق بعد انتهاء هذه الفترة، في إقامـة              42نتنياهو مهلة إجمالية أمدها     

 عضوا في الكنيست، أو إذا شكل حكومة ولم تنل ثقة الكنيـست، فإنـه               61ائتالف يتكون على األقل من      
 إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على عضو كنيست آخر، يعلـن اسـتعداده             سيكون على رئيس إسرائيل حينئذ    

 يوما إلنجاز مهمته، وفي حـال       28مهلة مدتها   ) الثاني(وسيمنح هذا المرشح المكلف     . القيام بهذه المهمة  
 نائبا في الكنيست أن تطلب      61أخفق في تأليف حكومة برئاسته، فإنه سيكون باستطاعة الكتل التي تمثل            

لدولة بكتاب خطي إناطة مهمة تشكيل الحكومة بعضو الكنيست الـذي يوافـق علـى ذلـك،                 من رئيس ا  
 يوما، وإذا فشل األخير في مهمته فإن رئيس الدولة سيقوم بإبالغ الكنيـست بوصـول                14وسيمنح مهلة   

مساعي تشكيل الحكومة الجديدة إلى طريق مسدود، ليجري بعد ذلك تنظيم انتخابات برلمانية جديدة فـي                
  . ون تسعين يوماغض

 21/2/2009المستقبل 
  

   تؤكد فقدان أحد مواطنيها على الحدود اللبنانية"إسرائيل" .25
أعلنت السلطات اإلسرائيلية اختفاء أحد مواطنيها بينما كان يمارس رياضة التحليـق الـشراعي قـرب                

ئيلي إن  وقال مصدر عـسكري إسـرا      .الحدود مع لبنان نافية المعلومات التي تحدثت عن عملية خطف         
الجيش وسع عمليات البحث عن متزلج أمواج فقدت آثاره الخميس في شاطئ بات غاليم في حيفا، مضيفا                 

ونفى المصدر في هذا اإلطار ما بثتـه         .أن العمليات وصلت إلى منطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان         
 يجري عمليات بحـث     وأضاف أن الجيش   .وسائل إعالم عن خطف جندي أو مواطن إسرائيلي بالمنطقة        

  .في منطقة رأس الناقورة ويستخدم من أجل ذلك القنابل المضيئة في سماء المنطقة والقوارب والطائرات
 وفي هذا الصدد أفادت مراسلة الجزيرة في لبنان أن البحرية اإلسرائيلية أطلقـت عـددا مـن القنابـل                   

  . المواطن اإلسرائيلي في تلك المياهالمضيئة في المياه اإلسرائيلية اإلقليمية، وهو ما يرجح غرق
 21/2/2009. الجزيرة نت 

  
   ترفض اقتراحا تركيا إلقامة مستشفى داخل الخط األخضرابيبتل  .26

كامبوس (كشف النقاب عن أّن الدولة العبرية رفضت اقتراحاً تركياً بإقامة           :   زهير اندراوس  -الناصرة  
ناء مستشفى فلسطيني إسرائيلي، داخل مـا يـسمى         في إسرائيل، وهو مشروع تركي يقوم على ب       ) السالم

عكيفا الدار، فإّن الرفض اإلسرائيلي يثير      ' هآرتس'وحسب المحلل السياسي في صحيفة       .بالخط األخضر 
االستغراب، ألّن الجيش في إسرائيل، ليس كما في تركيا ليست له الكلمة األخيرة في اتخـاذ القـرارات،                  

عبرية أّن المشروع حصل على مباركة رئيس الوزراء اإلسـرائيلي          واألغرب من ذلك، وفق الصحيفة ال     
المنصرف ايهود أولمرت، ووزير األمن ايهود باراك، ورئيس الدولة العبرية شمعون بيـريس، ولفـت               
المحلل اإلسرائيلي إلى أّن قرار الرفض اإلسرائيلي سيكون له ثمن باهظ على العالقات الـسياسية بـين                 

  .وصلت مؤخراً إلى أعلى درجات التوتر، على حد تعبيرهتركيا وإسرائيل، التي 
وكشف النقاب عن أّن ما يسمى باألجهزة األمنية في الدولة العبرية، هي التي أقنعت المستوى الـسياسي                 
برفض المشروع التركي بعد أن كان أعلن سابقاً أنّه يؤيده، وتابع قائالً إّن القرار اإلسرائيلي يمنع عمليـاً                  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1352:         العدد       21/2/2009السبت  :التاريخ

، ) مليـون دوالر امريكـي     850أي ما يعادل    ( مليار شيكل    3.5ى جديد في إسرائيل بتكلفة      إقامة مستشف 
وزادت الصحيفة اإلسرائيلية قائلة إّن االقتراح التركي عرض على رئـيس            . تعهدت تركيا بدفعها كاملة   

 رجـب   الوزراء اإلسرائيلي أولمرت خالل زيارته إلى أنقرة قبل حوالي السنتين من قبل نظيره التركـي              
  .طيب أردوغان

 21/2/2009القدس العربي، 
  

  في القدس"  سلوانحي" فلسطيني من 1500بلدية القدس تسعى لترحيل  .27
 أن جهات في ، اإلسرائيلية أفادت أمس"هآرتس"صحيفة ، أن الناصرةمن  21/2/2009الحياة،  ذكرت

من اليمين المتطرف، تعمل على البلدية اإلسرائيلية لمدينة القدس تقف وراءها جهات استيطانية وناشطون 
 مقدسي من حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة ضمن مخطط إخالء 1500 لنحو "ترحيل طوعي"

  .المناطق المحيطة بالبلدة القديمة من أهلها الفلسطينيين
 التقى أخيراً سكاناً من الحي وعرض عليهم "يكير سيغف"أن عضواً في بلدية القدس اسمه  وذكرت

منازلهم طوعاً بداعي أنها معّدة للهدم ألنها بنيت من دون ترخيص، في مقابل حصولهم على إخالء "
  . "أراض بديلة شرق المدينة

، أن جمال جمال عن مراسلها من القدس المحتلة، 21/2/2009الدستور، وفي شأن متصل، أضافت 
نية من سكان حي الشيخ  عائلة فلسطي28محكمة الصلح اإلسرائيلية أجلت صباح أمس النظر في قضية 

جراح في القدس المحتلة، بعد ان ابرز محامي هذه العائالت حسني ابو حسين وثيقة جديدة تثبت انه ال 
 الوثيقة التي بموجبها قام المستوطنون 37يوجد أي مستند قانوني في دائرة الطابو في تركيا يحمل رقم 

لحي، وبذلك يجب فتح الملف من جديد ومعاقبة بتسجيل األرض واالستيالء على منزل عائلة الكرد في ا
  . عائلة قانونيا28ًالمزيفين المستوطنين وعودة عائلة الكرد الى منزلها ووقف مالحقة الـ

 نير بركات حذر ،رئيس بلدية القدس المحتلةأن  عن وكاالت، 21/2/2009صحيفة فلسطين، وأوردت 
، "العاصمة األبدية لها"المحتلة التي تعتبرها دولة االحتالل في المدينة " فقدان األغلبية اليهودية"مما أسماه 

إن الهجرة :"وقال . القادمة، كنتيجة للهجرة العكسية لليهود من المدينة25وذلك خالل السنوات الـ 
المعاكسة من العاصمة مستمرة، ونحن نحذر من أن سكان المدينة اليهود سيصبحون أقلية في غضون 

  ."خمس وعشرين سنة
رئيس ، أن  عبدالرؤوف أرناؤوط،رام اهللا عن مراسلها من 21/2/2009الوطن، السعودية، فت وأرد

أن السلطات " الوطن" أكد في تصريح لـ،وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي
 في  لتحويل الفلسطينيين2020اإلسرائيلية تعد لجلب مليون يهودي إضافي إلى مدينة القدس حتى عام 

وأشار إلى أن المخططات اإلسرائيلية تتركز أساسا اآلن على طرد السكان الفلسطينيين . المدينة إلى أقلية
  .من األحياء المحيطة بالقدس القديمة مثل حيي سلوان والشيخ جراح أو في القدس القديمة نفسها

  
  جه الجداربلعين للسنة الرابعة توا...  يوقع إصابات في مظاهرة ضد الجداراالحتالل .28

مئات المواطنين ، أن  يوسف الشايب عن مراسلها من رام اهللا، 21/2/2009الغد، األردن، ذكرت 
 بمسيرة باتجاه الجدار، إحياء للذكرى الرابعة النطالق الفعاليات المناهضة  الجمعة  عقب صالةواخرج

  . نعلين في الضفة الغربيةللجدار في بلدة
ل أطلقوا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز باتجاه وذك شهود عيان، أن جنود االحتال

  .المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني
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شارك رئيس الوزراء  الفلسطيني الدكتور سالم فياض، في إحياء الذكرى الرابعة النطالقة مسيرة و
إن : وأضاف .ي تقيمه إسرائيل في عمق األرض الفلسطينيةبلعين المناوئة لجدار الفصل العنصري، الذ

بلعين تعتبر محطة مهمة في النضال الفلسطيني، ورمزا لكل ما تمثله الوطنية في مواجهة االحتالل 
اإلسرائيلي، واسترداد حقوقه المشروعة في أرضه بعد االستيالء عليها من قبل االحتالل إلقامة جدار 

  .يهاالفصل والتوسع العنصري عل
 بلعين للسنة الرابعة على التوالي تواجه جدار الفصل العنصري

 كيلومترا غربي رام 18 قرية بلعين، التي تبعد ، أن رويترز عن وكالة 21/2/2009السفير، وأضافت 
اهللا، تحولت إلى رمز للنضال الشعبي ضد جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة، والذي يعزل 

 الزراعية، وذلك من خالل المسيرات األسبوعية، التي أحيا فلسطينيو البلدة، ومعهم سكانها عن أراضيهم
 . المتضامنون، الذكرى السنوية الرابعة النطالقها

ودأب سكان البلدة، الذين يقارب عددهم ألفي نسمة، على تنظيم تظاهرات سلمية أسبوعية منذ شباط العام 
ائل اإلعالم من خالل مشاركة متضامنين أجانب ، ونجحوا في جعلها مركزا الهتمام وس2005

 . وإسرائيليين معهم في نشاطاتهم السلمية ضد الجدار الذي يصادر مساحات واسعة من أراضيهم الزراعية
  

  لتهويد القدس اكتملت ستيطانية  المخططات اإل":حقوقي مركز" .29
 في مدينة القدس زياد صرح مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية: القدس المحتلة

الحموري، ان المخططات االستيطانية في المدينة المقدسة قد اكتملت وما يجري خالل العامين المقبلين 
  خطة تجميليه لوجه "زامش"هو اللمسات األخيرة على عملية تهويد القدس، مشيراً الى ان خطة 

ان، وأنفاق أسفل المسجد األقصى االستيطان في القدس، قطار معلق قرب األسوار القديمة وفي سلو
وقال الحموري في لقاء  .المبارك ومحيطه وجسور معلقة وحديقة وطنية وأخرى توراتية وحوض مقدس

ان إسرائيل خالل المرحلة المقبلة ستكثف من مصادرتها "نظمه نادي الصحفيين المقدسيين أمس 
 على تلك التي في داخل اسوار المدينة لألراضي ومن استهدافها للمنازل الفلسطينية بالهدم والسيطرة

  ".العتيقة 
  21/2/2009الدستور، 

  
  االحتالل ماضٍ في تهجير المواطنين المقدسيين :  األقصىخطيب .30

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا، :  وفا-  القدس المحتلة
نها وأ،  في تهويد مدينة القدس، وتفريغ المدينة من أهلهاأمس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ماضية

، يقضي بزيادة عدد اليهود حتى يصل إلى مليون نسمة في مدينة 2020وضعت مخططاً ينفذ حتى عام 
  .القدس الكبرى، حيث يصبح المواطنون الفلسطينيون أقلية، معرضون لإلبعاد والتهجير

  21/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   عام في الضفة100قه االحتالل ينهش مسنا عمره كلب بوليسي أطل .31
تعرض الفلسطيني المسن المقعد ذو المائة عام سالم فاضل بني عودة من بلدة :  أمين أبو وردة- نابلس 

طمون في االغوار، العتداء وحشي من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي، الذين أطلقوا كلباً بوليسياً مدرباً 
 دقيقة متواصلة ولدى محاولة 20 ويبدأ في نهشه وجره من سريره ألكثر من داخل منزله، لينقض عليه

نجله إنقاذه إثر الصراخ وطلب النجدة، أطلق الجنود النار داخل المنزل بشكل كثيف، حتى ال يتمكن من 
  .إسعافه
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 قال وزير الصحة في حكومة تسيير االعمال فتحي أبو مغلي، ان جنود االحتالل لم يسمحوامن جهته، 
  .بدخول سيارة اسعاف إال بعد أكثر من ساعتين على حدوث الجريمة

  21/2/2009الخليج، 
  

   يمنعون مسلحا يهوديا من اقتحام األقصىاألقصىحراس  .32
أفشل حّراس المسجد األقصى المبارك، أمس، محاولة دخول أحد المتطرفين اليهود : القدس المحتلة

د صالة الجمعة بقليل، وحالوا دون وقوع كارثة كانت ستقع المسلّحين، لباحات المسجد األقصى قبل موع
  .لو تمكن من التسلل بين المصلين

إنها تؤكد أن : "، استنكر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري العملية، وقالناحيتهمن 
  ".المسجد األقصى في خطر

  21/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في لبنان"ئة علماء فلسطينهي"افتتاح المؤتمر التأسيسي لـ  .33
اللبنانية افتتح المؤتمر التأسيسي لهيئة علماء فلسطين في الخارج برعاية مفتي الجمهورية : منى بدوي

وثّمن قي بيروت، الشيخ محمد رشيد قباني وبالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية أعماله في فندق الكراون 
د مصطفى الجهود التي سعت إلنشاء هيئة علماء فلسطين رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ داو

في الخارج ألنها ستكون صلة الوصل بين شعب فلسطين واألمة اإلسالمية، مبيناً دور العلماء 
  .ومسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية ووحدة أبنائها

ب المكتب التنفيذي للهيئة، وتستمر أعمال المؤتمر اليوم لمناقشة النظام األساسي واعتماده وإقراره، وانتخا
  .وإقرار البيان الختامي

  21/2/2009المستقبل، 
  

  حذر من خطورة تفاقم األوضاع االقتصادية جراء إغالق المعابر تالغرفة التجارية في غزة  .34
 من خطورة تفاقم األوضاع االقتصادية، وازدياد ،حذرت الغرفة التجارية في غزة: أشرف الهور -غزة

وأشارت  .جراء الحرب اإلسرائيلية على مختلف قطاعات ومرافق االقتصاد الوطنيمعدالت التدهور 
 مليار دوالر، الفتة إلى 1.9الغرفة في تقرير لها إلى أن الخسائر االقتصادية جراء الحصار بلغت نحو 

استمرارية المعاناة التي يتعرض لها التجار والمستوردون في قطاع غزة، لعدم تمكنهم من استرجاع 
  .ائعهم وبيعها في السوق المحلية، التي تعاني عجزا كبيرا في البضائع المختلفةبض

تلقى ضربات متتالية على مدار األعوام العشرة الماضية نتيجة إغالق "وأكد التقرير أن االقتصاد الوطني 
شكل '، مشيرة إلى أن الحصار وإغالق المعابر بشكل تام للعام ونصف العام األخير "المعابر المستمر

 .'الضربة القاضية للمستوردين والتجار ورجال األعمال الغزيين، الذين تزداد خسائرهم الفادحة كل يوم
الموجودة في مخازن ميناء أسدود اإلسرائيلي ومخازن في الضفة ' الحاويات'وأشار التقرير إلى أن عدد 

وذكر التقرير  . حاوية1500نحو الغربية ومخازن في إسرائيل والتي تعود ملكيتها لتجار في غزة تقدر ب
أن الضرر الكبير الذي لحق بمستوردي البضائع التي تحمل تاريخ صالحية، حيث إن العديد من البضائع 

  .المستوردة منذ عام ونصف العام أوشك تاريخ صالحياتها على االنتهاء
  21/2/2009القدس العربي، 

  
  "بتر لالطراف"مئة من االصابات  بال80:   الوفد الطبي االردني العائد من غزةرئيس .35
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ان اكثر من " الدكتور حسام الزاغة ،رئيس الوفد الطبي االردني العائد من غزة قال:  نصر العتوم- جرش
  " بتر لالطراف"من اإلصابات التي تعاملنا معها كانت % 80

   جريح5000يذكر أن عدد الجرحى الفلسطينيين جراء الحرب على غزة فاق الـ
   21/2/2009دن، السبيل، األر

  
  

   اللبناني يعد بمتابعة مطالب الفلسطينيين في لبنان الرئيس .36
االتحاد اللبناني الدولي " خالل استقباله وفد ،شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس :وكاالت - بيروت

د ووع . ، على دور المغتربين األساسي في دعم وطنهم األم على الصعد كافة"لرجال األعمال الشباب
في لبنان أسامة حمدان " حماس"في لبنان برئاسة ممثل حركة " تحالف القوى الفلسطينية"سليمان وفداً من 

إيالء هذه المواضيع االهتمام والمتابعة وإعطاء "الذي سلمه الئحة ببعض المطالب الفلسطينية، بـ
  ".التوجيهات الالزمة إلى المعنيين لتسهيل أمور الفلسطينيين هناك

  21/2/2009سطين، صحيفة فل
  

  "إسرائيل" صاروخين من لبنان باتجاه شمال إطالق .37
نقلت وكالة رويترز عن مصدر لبناني رفض االفصاح عن هويته قوله إن صاروخين اطلقا من منطقة 

ولم تتبن اية جهة مسؤوليتها عن اطالق الصاروخين، اال ان  . المنصوري جنوبي صور صوب اسرائيل
يل ردت باطالق ست قذائف مدفعية على المناطق التي تم اطالق الصاروخين مسؤولين قالوا إن اسرائ

وقالت االذاعة االسرائيلية إن امرأة اصيبت بجروح طفيفة جراء تهشم الزجاج عندما سقط احد  . منها
 وكالة االنباء الفرنسية إن العديد قالتو . الصاروخين قرب مستوطنة معلوت القريبة من الحدود مع لبنان

  . سكان المنطقة الحدودية في جنوب لينان بدأوا بالنزوح شماالمن 
  21/2/2009بي بي سي 

  
  "إسرائيل"خارطة طريق لمقاضاة  تُعّد في لبنان " المجتمع المدنيمنظمات" .38

 في بيان أصدرته اثر اجتماع تشاوري أمس، "لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني في لبنان"أعلنت 
 رفع دعاوى ضد المسؤولين االسرائيليين، وريق متابعة لحملتها لمقاضاة إسرائيلإنها وضعت خارطة ط

  .لمحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة
 21/2/2009السفير، 

  
  وتسحب وفدها من تل أبيب" إسرائيل" اقتصادية مع محادثاتمصر توقف  .39

قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس، ان مصر أوقفت الخميس المباحثات بشأن : القدس المحتلة
، احتجاجا على قرار المجلس الوزاري المصغر وضع قضية الجندي "إسرائيل"التعاون االقتصادي مع 

تل أبيب واكدت ان الوفد المصري الذي وصل الى . اإلسرائيلي األسير كشرط ألي تهدئة في قطاع غزة
واوضحت أنه بعد بدء الجلسة الثنائية بوقت قصير ، تلقى . الخميس عاد، أمس، إلى القاهرة على عجل

رئيس الوفد المصري مكالمة هاتفية من السفارة المصرية في تل أبيب، طلب منه خاللها وقف المحادثات 
لمصري بوقف المباحثات التي وقالت الخارجية اإلسرائيلية إنها تأسف للقرار ا. والعودة إلى القاهرة

وأشارت إلى أن ذلك يعتبر رسالة سلبية لرجال األعمال . أجريت في وزارة الصناعة والتجارة واألشغال
وذكرت . ومصر والواليات المتحدة، الذين كانوا يسعون لتعزيز التجارة بين الدول الثالث" إسرائيل"في 

حيث اتصل السفير المصري في تل أبيب " العاصفة "، أمس، أن الطرفين معنيان بتهدئة"هآرتس"صحيفة 
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وقال إن الوفد المصري قد أوقف المحادثات لسبب . بكبار المسؤولين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية
  .وأضافت أن الوفد سيعود الستكمال المحادثات األسبوع المقبل". تقني"

  21/2/2009الدستور، 
  
  

 وأدعو لسحب المبادرة العربية للسالم .. دير ظهرها لحماسالسياسات الحكيمة ال ت: اللواء عالم .40
قال اللواء فؤاد عالم، الوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة في مصر، :  نجوى رجب- القاهرة 

والخبير في مجال مكافحة اإلرهاب، رداً على سؤال حول مخاوف النظام المصري حول تأثير حماس 
ليس للضربة األخيرة تأثير على مصر، وما حصل في "لية على غزة، على الداخل بعد الضربة اإلسرائي

، "إسرائيل"غزة كارثة ومخطط في منتهى الخبث في محاولة لجرجرة مصر لصراع عسكري مع 
ومحاولة أيضاً لإليقاع بين الشعبين الفلسطيني والمصري بترويج أنه ليس بإمكان مصر التدخل في 

 الدولة الوحيدة القادرة على حل المشكلة الفلسطينية هي مصر، ومن القضية الفلسطينية، وأنا أؤكد أن
، ولكن في بعض سياستنا كثيراً من "إسرائيل"األهداف أيضاً تحييد مصر بعيداً عن القضية الفلسطينية مع 

، فنحن ال نستطيع أن ننجرف إلى عملية عسكرية "الغشم السياسي"الحكمة، والبعض اآلخر فيه كثير من 
إذا كنا مختلفين .. ل من األحوال، ولكن السياسات الحكيمة تسعى إلى أال ندير ظهرنا إلى حماسبأية حا

ال تلتزم بالقرارات الدولية فنحن بحاجة إلى قرار " إسرائيل"مع حماس بسبب معبر رفح، وإذا كانت 
  .سياسي سريع جداً، وبجرأة شديدة جداً، بفتح معبر رفح

  21/2/2009العرب، قطر، 
  

   يعلّقون اجتماعات الشراكة األوروبية في ظل انقسام بينهم حيال تداعيات حرب غزةالعرب .41
فوضى االنقسام في ما بين حكومات البلدان "أعربت مصادر ديبلوماسية عربية عن قلقها من : بروكسيل

إزاء " العربية المتوسطية وكذلك ما بين موقف الحكومات من جهة وبعض النواب العرب من جهة أخرى
" اسرائيل" المتوسطية، إذ توجد - اعيات حرب غزة وكيفية التعامل مع هياكل حوار الشراكة األوروبية تد

  . والبلدان العربية المطلة على حوض البحر األبيض المتوسط إلى جانب بلدان االتحاد
هراء وكشفت المصادر ذاتها، أن مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون األوروبية السفيرة فاطمة الز

إرجاء كل "فبراير الجاري في خصوص / عثمان كتبت إلى نظرائها العرب في العاشر من شباط
. إثر االجتياح اإلسرائيلي لقطاع غزة" االتحاد من أجل المتوسط: عملية برشلونة"اجتماعات مبادرة 

وحد إزاء تأجيل أثق في اتفاقكم معي في الرأي على ضرورة استمرار تمسكنا بموقفنا الم: "وقالت السفيرة
". 2009مارس عام / اجتماعات المبادرة كافة على األقل حتى انعقاد القمة العربية المقبلة في أواخر آذار

ففيما تدعو . وتبرز مفارقة التباعد بين حكومات الدول العربية المتوسطية والنواب في مصر خصوصاً
الشراكة حتى نهاية شهر آذار في انتظار مساعدة وزير الخارجية نظرائها العرب إلى تعليق اجتماعات 

ما ستقرره القمة العربية، فإن عضو مجلس الشعب المصري محمد أبو العينين وجه بصفته رئيس لجنة 
الشؤون االقتصادية والمالية في الجمعية البرلمانية األوروبية المتوسطية، دعوة إلى زمالئه في برلمانات 

ومعلوم أن .  يوم الخامس والسادس من آذار المقبل في القاهرةدول الشراكة لحضور اجتماعات اللجنة
وعقبت مصادر ديبلوماسية . اسرائيل تشارك في مختلف لجان الجمعية وهياكل االتحاد من أجل المتوسط

االنقسام العربي يزيد في "عربية في بروكسيل عن خيبتها الشديدة من نقص االنسجام العربي، وتعتقد بأن 
  ".ألوروبي ويعزز مبررات هوانهإضعاف الموقف ا

  21/2/2009الحياة، 
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  "إسرائيل" مصري لتوظيف مؤتمر مناهضة العنصرية لدعم محاكمة توجه .42
أعطت الحكومة المصرية ضوءاً أخضر لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق : القاهرة

المقرر عقده في جنيف ) 2دربان (اإلنسان للتنسيق مع المنظمات الدولية في مؤتمر مناهضة العنصرية 
نيسان المقبل والذي ستشارك فيه الجامعة العربية بوفد كبير ويحضره األمين العام للجامعة / في ابريل

والتي ") إسرائيلية"غير (وتدرس المنظمات المصرية التعاون مع الجمعيات اليهودية . عمرو موسى
" الخليج"وقال مصدر بإحدى هذه المنظمات لـ. اتخذت مواقف عنيفة ضد جرائم الحرب اإلسرائيلية

 حيث كانت هذه 2001الذي عقد بجنوب إفريقيا عام " 1دربان "نسعى إلى عدم تكرار أخطاء مؤتمر 
الجمعيات تدعم موقفنا في المؤتمر ضد الممارسات اإلسرائيلية ثم يجد أعضاؤها تظاهرات خارج قاعات 

  .وممارساتها" إسرائيل"المؤتمر تهتف ضد اليهود وليس ضد 
  21/2/2009الخليج، 

  
  يدخل غزة ويسجل مع مقاومي القسام " بن جدو" اإلعالمي .43

غسان بن "الذي يقدمه اإلعالمي " حوار مفتوح"الفضائية، أن حلقة برنامج " الجزيرة"أعلنت قناة : غزة
سام، في ستكون هذه المرة من غزة، حيث تم تسجيلها مع عدد من مقاومي كتائب عز الدين الق" جدو

ويأتي ذلك رغم رفض السلطات المصرية . رحلة معهم حسب إعالن البرنامج على فضائية الجزيرة
غادر غزة كما " بن جدو"دخول غزة، أكثر من مرة، وحسب مصادر مطلعة فإن " بن جدو"السماح لـ

غزة " بن جدو"ل دخل، ولم يدر به إال عدد قليل جدا من الناس، ولم يتم حتى اآلن الكشف عن كيفية دخو
  .ومغادرتها دون علم أحد

  21/2/2009صحيفة فلسطين، 
 

  للتهدئة" إسرائيل" آراء المحللين والخبراء حول حقيقة الموقف المصري بعد رفض تباين .44
تباينت آراء عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في الشأن الفلسطيني، حول الموقف : القاهرة

ل اإلسرائيلي للتهدئة، والبنود التي وضعتها مصر، ففيما يرى البعض المصري بعد رفض حكومة االحتال
لم ترفض التهدئة، وإنما تماطل لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، يرى آخرون أنها " إسرائيل"أن 

  .تمارس كافة الضغوط الممكنة، على حركة المقاومة اإلسالمية حماس كنوع من المراوغة السياسية
، أن القاهرة تعتبر أن مناقشة التهدئة مع ملف األسرى خطأ، ألنه يعطل الحياة ويرى البعض اآلخر

اليومية في غزة، وأن األولوية هي لرفع معاناة المحاصرين في غزة وفتح المعابر، فيما يؤكد مراقبون 
وحماس سيسرعان من خطاهما لتوقيع التهدئة، ولكن ما " إسرائيل"الطرفان "ومتابعون لألحداث، أن 

  ".دث هو مجرد شد وجذب طبيعي، يحدث دائما في مثل هذه المفاوضاتيح
  21/2/2009السبيل، األردن، 

 
  مالحقة متهمين وردت أسماؤهم في عريضة تطالب عباس باإلفراج عن مساجين حماس :تونس .45

ن سابقا، أ" الفجر"أعلن عبداهللا الزواري القيادي النهضوي والصحافي بجريدة :  محمد الحمروني–تونس 
ويتوقع الزواري .  فبراير الجاري19بيته محاصر بعدد كبير من أعوان األمن منذ منتصف يوم الخميس 

أن تكون هذه المحاصرة مقدمة العتقاله على خلفية إيراد اسمه ضمن عريضة لمساجين سابقين من 
لطة في قيادات وقواعد حركة النهضة تطالب الرئيس عباس بإطالق سراح معتقلي حماس في سجون الس

تأتي هذه التطورات في سياق حملة شنتها مؤخرا أجهزة أمن الدولة التونسية وشملت  و.الضفة الغربية
عددا من قيادات النهضة في الداخل وذلك على خلفية ورود أسمائهم في العريضة الموجهة إلى الرئيس 

األسبوع عن إيقاف كانت منظمات حقوقية قد كشفت في وقت سابق من هذا . الفلسطيني محمود عباس
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األستاذ والباحث العجمي الوريمي والتحقيق معه من قبل أعوان من فرقة أمن الدولة حول عالقته بحركة 
وتشير تقديرات . النهضة وسبب ورود اسمه ضمن العريضة المطالبة بإطالق سراح معتقلي حماس

 السلطات التونسية من أن تمثل المراقبين للشأن السياسي هنا في تونس إلى أن هذه الحملة تعكس قلق
  .العريضة إعالنا عن عودة الحركة إلى النشاط السياسي وإن بأشكال غير مباشرة

  21/2/2009العرب، قطر، 
   مصريين في حريق خط أنابيب لتهريب وقود إلى غزة3مقتل وإصابة  .46

را بحروق أصيب قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن شابا مصريا لقي حتفه متأث:  يسري محمد-رفح 
، في أحد خزانات خطوط أنابيب تهريب الوقود على الحدود بين )الجمعة(بها في حريق اندلع، يوم أمس 

وبدأت أجهزة التحقيق المصرية تحقيقاتها . مصر وغزة، فيما أصيب اثنان آخران واعتقل شخص رابع
ت نتيجة وجود تسرب كميات من في الحادث لمعرفة أسبابه وكيفية اشتعال النيران التي يرجح أنها حدث

 .الوقود من خط األنابيب، ثم تعرضها لجسم مشتعل
  21/2/2009الشرق األوسط، 

 
  واشنطن مستعدة للتعامل مع حكومة وحدة فلسطينية ال تعرقل السالم: ميتشيل .47

عبر مراسلها عبدالرؤوف أرناؤوط أن المبعوث األمريكي لعملية         21/2/2009 الوطن، السعودية،    قالت
لسالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشيل أكد على دعم اإلدارة األمريكية للجهود التي تبـذلها                ا

مصر من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، معتبرا أن النجاح في ذلك سيكون خطـوة لألمـام                  
ن مستعدة للتعامل مع    وقال إن واشنط  ". ألن االنقسام الفلسطيني كان عقبة أمام تحقيق السالم في المنطقة         "

القبول بمبـادئ   "وأضاف إنه ما زال يتعين على حركة حماس         . حكومة وحدة فلسطينية ال تعرقل السالم     
اإلسرائيلية في مثل هـذه     -اللجنة الرباعية بوقف العنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقيات الفلسطينية        

لة في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة، معتبـرا أن         ولم يتخذ ميتشيل موقفا بشأن الجهود المبذو      .  الحكومة
القرار يعود لإلسرائيليين وحدهم، إال أنه ألمح إلى رفض البرنامج الذي يطرحه زعـيم حـزب الليكـود          

  .بنيامين نتنياهو بتأكيده على أن التقدم االقتصادي للفلسطينيين يجب أن يترافق مع تقدم سياسي
 المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط       أن  حنان البدري  لتها عبر مراس  21/2/2009 الخليج،   وأضافت

 ما رددته صحف عبرية مؤخراً حول قيام واشنطن بمحاوالت للتـأثير فـي تـشكيل                 نفى جورج ميتشيل 
وقال ميتشيل ان هذه التقارير غير صحيحة، وأكـد التـزام إدارة أوبامـا              . الجديدة" اإلسرائيلية"الحكومة  

   النوعي بالمنطقة، العسكري" إسرائيل"بتفوق 
 عبر مراسلتها جويس كرم أنه بحسب مسؤولين سابقين، يعـد ميتـشل             21/2/2009 الحياة،   وصرحت

 "جريئـة " لرفعها قريبا الى أوباما تكرس مبدأ االنخراط الدائم والخـروج باقتراحـات              "سلسلة توصيات "
  .لتحريك عملية السالم

  
   األوسط أكثر أمناالمبادرة العربية للسالم ستجعل الشرق: كوشنير .48

إن المبادرة العربيـة للـسالم التـي         ،وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير    قال  :  عهود مكرم  -برلين  
تؤيدها فرنسا انطالقا من قرارات مجلس األمن ومبدأ األرض مقابل السالم ستجعل الشرق األوسط أكثر               

 التصور الفرنسي فيما يتعلـق بالوضـع        وأضاف أن . أمنا واستقرارا اذا ما تم التعامل معها بشكل جدي        
النهائي لقضية الشرق األوسط ينطوي على أهمية تنفيذ قرارات مجلس األمن والجمعيـة العامـة لألمـم                 

  . المتحدة وخارطة الطريق ومرجعية مدريد والمبادرة العربية
21/2/2009عكاظ،   
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  كيري تسلم رسالة من حماس لنقلها إلى أوباما: األونروا .49
حدثة باسم األونروا في مقر األمم المتحدة بنيويورك في وقت سابق إلى أن كيري تسلم رسـالة             أشارت مت 

  في سياق متصل قال روبرت سيري منسق األمم المتحدة الخـاص بعمليـة             . من حماس لنقلها إلى أوباما    
  

 السالم في الشرق األوسط إنه ال يستبعد رفع مستوى اتصاالت بـين المنظمـة الدوليـة وحمـاس فـي                   
  .وأشار إلى أن ذلك مرتبط بتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.  المستقبل

21/2/2009. الجزيرة نت  
  

  ؤكد أن جون كيري تسلم رسالة في غزة من حماس االميركية تالخارجية .50
غزة من  أكد مسؤول في الخارجية االميركية الجمعة أن السيناتور جون كيري تسلم رسالة في              : واشنطن  

لقد تـم تـسليمها     :واضاف  . حركة المقاومة االسالمية حماس موجهة الى الرئيس االميركي باراك اوباما         
إلى السيناتور كيري الذي سلمها لقنصلية الواليات المتحدة في القدس مناقضا بذلك تصريحات للمتحـدث               

  .باسم حركة حماس فوزي برهوم الذي كان نفى وجود مثل هذه الرسالة
21/2/2009 العربي، القدس  

  
   تشترط ضمانات اسرائيلية قبل المساهمة بتمويل اعادة اعمار غزةالنرويج .51

فيما تجري االستعدادات لعقد مؤتمر للدول المانحة الشهر القادم في القاهرة العادة اعمـار              : وليد عوض 
ويجية الحـصول   قطاع غزة الذي دمرته اسرائيل في حربها االخيرة على القطاع اشترطت الحكومة النر            

  .على ضمانات اسرائيلية بعدم تكرار التدمير قبل تقدم التمويل العادة االعمار
21/2/2009القدس العربي،   

  
  لجنة برلمانية أورومتوسطية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم اإلسرائيلية .52

نـين أن لجنـة     أعلن رئيس اللجنة االقتصادية بالبرلمان االورومتوسطي محمد ابـو العي         :  بترا –القاهرة  
برلمانية اورومتوسطية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم االسرائيلية ستبدأ جولة في المنطقة يوم غد االحـد               

و إن مهام اللجنة تتمثل بتقـصي الحقـائق         . تشمل االردن ومصر واسرئيل وقطاع غزة والضفة الغربية       
غزة واعتدائها علـى المـدنيين مـن        حول االتهامات المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في          

األطفال والنساء اضافة الى تقييم حجم االحتياجات اإلنسانية العاجلة في قطاع غزة والتقديرات الخاصـة               
  .بإعادة اإلعمار

  
21/2/2009الرأي، األردن   

  
  فريق الرئيس أوباما سيقوم بالضغط على نتنياهو لتقديم تنازالت للفلسطينيين: إنديك .53

فريـق  "أكد السفير االميركي السابق لدى اسرائيل، مـارتن إنـديك، أن            : ين عبدالحسين  حس -واشنطن  
مبعوث السالم الى الـشرق االوسـط       ( و -كلينتون  ) وزيرة الخارجية هيالري   (-أوباما  ) الرئيس باراك (

اي اتفـاق سـالم   ": وأضـاف . "جورج ميتشل سيقوم بالضغط على نتنياهو لتقديم تنازالت للفلـسطينيين      
 في المئة من الضفة الغربية، إضافة الى غزة، وهذا لن يكون مقبـوال              95طلب انسحابا إسرائيليا من     سيت

  ."، وانما حزبه نفسه لن يقبل ذلك)نتنياهو(ليس فقط داخل حكومة 
21/2/2009الرأي، الكويت،   
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  على المسيح والسيدة مريم" إسرائيلي" يحتج على تطاول الفاتيكان .54
، سخر من المـسيح     "إسرائيلية"يكان رسمياً أمس على برنامج بثته محطة تلفزيونية         احتج الفات : آي.بي.يو

وقال بيان صادر عن الفاتيكان إن ممثلي الكنيسة الغربية في فلسطين أعربـوا             . وأمه مريم عليهما السالم   
فت البيـان   ول". اإلسرائيلي"عن االحتجاج والغضب حيال البرنامج الذي بثته القناة العاشرة في التلفزيون            

ما إن أخطرت بالواقعة عبر القاصد الرسـولي، سـارعت الـى            " اإلسرائيلية"السلطات الرسمية   "الى أن   
  ".ضمان تدخلها لوقف برامج مماثلة والحصول على اعتذار رسمي

21/2/2009الخليج،   
  

  تحالف الكنائس األميركية دعت أوباما إلى ضرورة االنخراط الجدي في محادثات السالم .55
 مـن   1700دعا تحالف الكنائس األميركية الرئيسة في رسالة حملت توقيع نحو           : محمد سعيد  - طنواشن

   اإلسرائيلية -ممثليها ، حكومة أوباما إلى ضرورة االنخراط الجدي في محادثات التسوية العربية 
21/2/2009الدستور،   

  
   لغزة معرض كاريكاتير دولي في دمشق الحرية .56

، "الحرية لغزة" في المتحف الوطني بدمشق معرض لفن الكاريكاتير تحت عنوان أقيم أخيراً: راشد عيسى
تجمع "جمع حوالى مئة وثالثين عمالً، من ثمانية وثالثين بلداً، حيث شارك في المعرض، الذي رعاه 

 .، فنانون من بلدان عديدة"العودة الفلسطيني
21/2/2009السفير،   

 
   األميركيين وإيران تبقى في قعر الالئحة بين"إسرائيل"تراجع شعبية : استطالع .57

ألقت األزمات السياسية وحسن العالقات أو سوءها مع واشنطن بظاللها على رأي األميركيين : واشنطن
بالبلدان األخرى، اذ تصدرت كندا الئحة البلدان المفضلة لديهم، فيما تراجعت اسرائيل الى المركز 

يما برزت مصر في الموقع الثامن كالدولة العربية األكثر تفضيال السابع، وحلت ايران في قعر الالئحة، ف
  .لدى الشعب األميركي

وعكس استطالع غالوب الصادر أمس في شأن ترتيب األميركيين للدول الصديقة والمعادية، أن كندا 
وحلت  في المئة من األميركيين، 92حيث أنهى الرئيس باراك أوباما زيارته أمس، تتصدر القائمة بتأييد 

وكان بارزا في االستطالع . بعدها بريطانيا واليابان، وهما الحليفان التاريخيان واألقرب للواليات المتحدة
الذي يجريه المعهد سنويا انزالق اسرائيل الى المرتبة السابعة بعد ألمانيا والهند وفرنسا بتأييد اقتصر 

.  في المئة71 العام الماضي بتأييد نسبته وكانت اسرائيل حلت في المرتبة الخامسة.  في المئة63على 
 في 12أما ايران، فأبقاها األميركيون في قعر الالئحة بعد كوريا الشمالية والسلطة الفلسطينية، وبنسبة 

وحلت مصر في المرتبة الثامنة لتكون بذلك الدولة العربية األولى على . المئة ممن ينظرون اليها بإيجابية
  .المئة، وتلتها المكسيك والصين وروسيا في 59الالئحة وبنسبة 

  21/2/2009الحياة، 
  

  "حماس"وال احد يستطيع االعمار من دون النتسيق مع ... لسنا متهالكين على التهدئة: الزهار
، الدكتور محمود الزهار، مجموعة ملفّـات       "حماس"يحمل القيادي في حركة     : أجرى الحوار حسام كنفاني   
قاهرة إلى دمشق، التي وصل منها إلى بيروت، أول من أمس، فـي زيـارة               في جعبته، وهو ينتقل من ال     

التهدئة مع إسرائيل، صفقة إطالق األسرى، المصالحة الفلسطينّية، وإعادة إعمار غّزة، ملفـات             . سريعة
  :كان له رأي فيها في الحوار اآلتي
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  فقة شاليط؟ كيف تنظر إلى تطورات مفاوضات التهدئة بعد الشرط اإلسرائيلي بربطها بص■
واستطعنا خاللها تفكيك بؤر التوتّر التي نشأت مع القاهرة         . ـ المفاوضات في مصر كانت تسير بإيجابية      

كذلك تمكنّا من أن نتوصل إلى جدول كامل للتهدئة، يتضمن وقف كـل             . خالل العدوان على قطاع غّزة    
مصر اآلن منزعجـة    . سرائيلي األخير لكن االتفاق تعثّر بعد الربط اإل     . أشكال العدوان، وفتح كل المعابر    

  .والموقف اليوم هو االنتظار. من القرار اإلسرائيلي، وتدرك خطورته
   هل يتضمن الجدول قضّية تهريب األسلحة التي تشغل المجتمع الدولي؟■

فعندما يكون عدّونا مسلّحاً بقنابل نووية وهـذه الترسـانة          . ـ من حقنا أن نتسلّح بكل وسيلة من الوسائل        
  .لتي استخدمها في قطاع غزةّ، من المفروض بكل المعايير أن يكون لديك ترسانة ترّد عنك األذىا
  . هل تخشون من تصعيد إسرائيلي بعد تعثّر التهدئة■

الجانب اإلسرائيلي في أزمة حقيقية في شأن تأليف        . ـ التصعيد موجود طوال الوقت، لكن لدينا قّوة للرد        
  .لفترة الضبابية تكون كل االحتماالت مفتوحةوفي هذه ا. االئتالف الحاكم

وفي هذه الفترة بدأوا إخراج األشياء من قبورها الستثمارها في الداخل اإلسرائيلي، عبر وضع شـروط                
. جديدة لم تكن مطروحة من قبل، منها ربط صفقة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط بالتهدئـة          

  .ن على التهدئة، وصفقة األسرى لها استحقاقاتها الخاصةفي كل األحوال نحن لسنا متهالكي
 ما هي تطورات صفقة األسرى، وال سيما أن أجواء إيجابية سادت في الفترة األخيرة، مع الحديث عن                  ■

  قائمة أسماء إسرائيلية قدمت لكم؟
. ن الـصفقة ـ أوالً ال قائمة أسماء جديدة، ومطالب إسرائيل تتمحور حول أسماء هي في األساس جزء م               

. ومن دون االلتزام بمطالبنا لن تكون هناك صفقة       . وال نستطيع أن نقول إن هناك أجواء إيجابّية بالصفقة        
فاإلسرائيليون يناورون باستمرار لتفادي إطالق أسماء كبيرة، وهم يريدون إبعاد بعـض األسـماء عـن                

  .الضفة الغربّية
عام للجبهة الشعبية، أحمد سـعدات، تريـد إسـرائيل           جرى الحديث عن أربعة أسماء، بينها األمين ال        ■

  . ال تمانع"حماس"وقيل إن . إبعادهم إلى سوريا
فموضوع إبعاد أسرى عن الضفة الغربية قيد الدراسة من الحركة، وأي           . ـ ال نريد أن نتسّرع باألسماء     

  .قرار قد يتّخذ في هذا الشأن يجب أن يكون بالتشاور وبموافقة أصحاب الشأن أنفسهم
هل من تقّدم   .  ملف آخر يجري الحديث في شأنه في القاهرة، وهو ملف إعادة اإلعمار في قطاع غزة               ■

  في الشأن؟
ـ إعادة اإلعمار ملف أساسي في القاهرة، والتهدئة والحكومة الفلسطينية الجديدة والحوار الوطني هـي               

اً مع التهدئة، فال يمكن المـضي       لكن هذا الجهد يجب أن يكون مترافق      . حلقات من مسلسل إعادة اإلعمار    
وهنا أيضاً انقّضت إسرائيل على جهد مصر بعد فرضها معادلة جديدة           . قدماً في اإلعمار في ظل العدوان     

  .للتهدئة
وضمن اتفاق التهدئة كان من المفترض أن تُدخل مصر كرافانات إلى قطاع غّزة إليواء النـاس الـذين                  

ومع تعثّـر   . يلي ذلك بدء دخول مواد إزالة الركام وآثار الدمار        تهدمت منازلهم جراء العدوان، على أن       
  .اتفاق التهدئة علينا االنتظار

   ماذا عن مؤتمر إعادة اإلعمار المقّرر في شرم الشيخ الشهر المقبل، هل أنتم مدعوون؟■
 آذار، هنـاك مـؤتمر فـي        2هناك أكثر من مؤتمر إعادة إعمار، فإضافة إلى مؤتمر شرم الشيخ في              ـ

أما بالنسبة إلى مؤتمر شرم الشيخ، فنحن لن نحضره، بسبب مـشاركة أميركـا والـدول                . الدوحة أيضاً 
أما بالنسبة إلى مؤتمر الدوحة، فنحن سنحـضر        . "حماس"األوروبية التي تفرض شروطها في العالقة مع        

  ."حماس"ق مع وفي المحّصلة ال أحد يستطيع إعمار أي شيء من دون التنسي. المؤتمر الذي نُدعى إليه
   وملف المصالحة الفلسطينية؟"فتح" ماذا عن الحوار مع حركة ■
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وطلبنا من القاهرة في    .  كانوا هناك  "فتح"ـ الحوار بدأناه بطلب من مصر عبر لقاءات مع مسؤولين من            
وبالفعل وصل قريع ونبيل شـعث وتـّم        . وقت الحق أن تطلب من أبو مازن أن يرسل السيد أحمد قريع           

وتوصلنا إلى آلية لتفكيك حال التوتر في ما يسمى ملف المعتقلين السياسيين، لكنهم طلبـوا وقتـاً                 . اللقاء
ثم جاء تأجيل الحوار    . ، ولم يأتنا رد إلى اآلن     "فتح"لمشاورة المجلس المركزي والمجلس الثوري لحركة       

  . شباط الجاري كنتيجة لتوقف مفاوضات التهدئة22الذي كان مقّرراً في 
  اآلليات؟ ما هي ■

 ومنظمـات   "الجهاد اإلسالمي " و "فتح" و "حماس"ـ اتفقنا مع أحمد قريع ونبيل شعث على تأليف لجنة من            
حقوق اإلنسان، لتقّرر ما إذا كان هناك معتقل سياسي سواء في الضفة الغربية لدى السلطة أو في قطـاع                   

  .غزة لدى األجهزة األمنية
بخالفات داخل الحركة، وال سيما أن بعض األنباء تحدثت عن           برأيك مرتبط    "الفتحاوي" هل تأخر الرد     ■

  ؟"فتح"انقسامات داخل 
 والسلطة الفلسطينية تشير إلى الحذر      "فتح"ـ صدرت بعض التصريحات عن بعض المسؤولين في حركة          

  ."فتح"ونحن لسنا جزءاً من خالفات . في التعاطي مع الملف
في جهودها وتتواصل مع أبو مازن، ألنه ال بـد مـن            على كل األحوال نحن طلبنا من مصر أن تستمر          

. والذهاب إلى القاهرة من دون أجواء مناسبة سيفـشل الحـوار          . خلق أجواء تشي بأن هناك نيات جديدة      
  .وهذا الفشل ستكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة

 وفـي مقـدمتها     ال تعتقد أن الفشل يتربص بالحوار في ملفات أكبر من قضية المعتقلين الـسياسيين،              أ ■
  ، خالد مشعل، عن المنظمة البديلة؟"حماس"منظمة التحرير وما طرحه رئيس المكتب السياسي لـ

أصـالً موجـود علـى      ) مشعل(ـ منظمة التحرير ملف من ملفات المفاوضات، وما طرحه أبو الوليد            
  ."تجمع للمقاومة"، وهناك "هيئة العمل الوطني"فهي أنشأت .  في الضفة الغربية"فتح"األرض وتقوم به 

القضية تم تضخيمها، فما طُرح ليس بديالً لمنظمة التحرير، بل هو تجّمع للمقاومة، وهو قائم أساساً فـي                  
، "فتح"نحن ال نريد بدائل للمنظمة، لكن نريد أن تُفعّل المنظمة وأن ندخلها، ال بشروط               . الداخل والخارج 

  .طيني في االعتباربل بشروطنا، وأهمها أخذ حجمنا في الشارع الفلس
   أال يتطلب إحداث خرق في ملف المصالحة تقديم تنازالت من الطرفين؟■

 من الممكن أن تقّدم تسهيالت منضبطة، لكن ال تنازالت تفـّرط            "حماس". ـ لسنا من أصحاب التنازالت    
  ."فتح"ولو كنا نريد تقديم تنازالت لكنا قدمناها للدول الكبرى، ال لحركة . بحق الوطن والمواطن

   في ملف منظمة التحرير مثالً، هل أنتم مستعدون لدخول المنظمة من دون تعديل ميثاقها؟■
هل نبدأ بالميثاق أم بتشكيلة المنظمة؟ من المفترض أن تكـون           : ـ في ملف منظمة التحرير، السؤال هو      

ت فـي المرحلـة   وإذا تـشكّل . البداية في التشكيلة عبر تأسيس مجلس وطني جديد هو يحّدد شكل الميثاق       
  .الالحقة الغالبية وكانت مع بيع فلسطين، فهي تتحّمل المسؤولية

  مستعدون لدخول المنظمة إذا أقّرت الغالبية في مرحلة الحقة الميثاق الحالي؟ هل أنتم ■
لكن عندما يتألف مجلس وطنـي جديـد سـنحترم رأي           . ـ هذا سؤال افتراضي أفّضل عدم اإلجابة عنه       

  .الغالبية
ع  على اقتصار اإلصالح على األجهزة في قطـا        "فتح"عن ملف األجهزة األمنية في ظل إصرار         ماذا   ■

  غّزة؟
ـ هذا الملف مرتبط بتأليف الحكومة بعد الحوار والمصالحة، ومن سيكون وزير الداخلية، الذي يجب أن                

  .يشرك الفصائل في رسم سياسة األجهزة األمنّية
الواقـع فـي    .  قطاع غزة، فمن حق كل طرف أن يحلم كما يشاء          أما الكالم على اقتصار اإلصالح على     

  .الضفة الغربية مخزٍ، وهناك جنراالت أميركيون يشرفون على االعتقاالت، وهذا ما لن نقبل به
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 جمعيات حقوق اإلنسان أثارت أخيراً معلومات عن تصفيات تّمت في قطاع غّزة أثناء العدوان، ما هو                 ■
  ردكم؟

لكننا في حالـة    . ان تجيز للعميل القيام بأفعاله كما هي الحال في أوروبا وأميركا          ـ جمعيات حقوق اإلنس   
وفي غياب  . الحرب خرج العمالء من السجون بعد تدمير االحتالل لها ليقوموا بأعمالهم ضد الفلسطينيين            

ن هـذا   الوزارات والمحاكم والجامعات يصبح تنفيذ الحكم مسموحاً في الميدان، وتم التعامل مع حاالت م             
  .لكن نحن ال نقوم بهذه األعمال في وقت السلم. النوع
 وخالفات في شأن التهدئة، وال سيما بـين         "حماس"يث في اآلونة األخيرة عن تباينات داخل         تزايد الحد  ■
   الداخل والخارج، ما هو تعليقك؟"حماس"

 االنشقاقات وخالفـات؟    هناك تباينات، لكن هل وصل األمر إلى حد       . ـ هناك فرق بين األمنيات والواقع     
. هل هناك طرف اسمه الداخل وآخر اسـمه الخـارج         . لكل فريق اهتماماته، لكن يحسمها قرار المؤسسة      

  ؟"حماس" معروف وله رموزه، لكن ما هي رموز خالفات حركة "فتح"مثالً الصراع داخل 
 القيادات في غزة بإنجاز     وحديثه األخير عن رغبة   . واإلعالم اإلسرائيلي يحاول أن يرّسخ مفهوم االنقسام      

  .هذه معلومات لها ظالل سياسّية. اتفاق التهدئة هو محاولة لإلساءة إلى الذين كانوا تحت النار
   وأميركا أو أوروبا؟"حماس" أخيراً، هل هناك اتصاالت جديدة بين ■

أتون والمسؤولون األوروبيون ي  . ـ هناك أشخاص يأتون من أوروبا، حتى خالل فترة حكم جورج بوش           
أمـا  . لالستماع وهم يخضعون للضغوط األميركية، واآلن سنرى إلى أين ستؤدي الـضغوط األميركيـة             

، لكن مجّرد وصوله إلـى القطـاع        "حماس"زيارة السيناتور جون كيري إلى غّزة، فهو لم يلتق أحداً من            
  ."حماس"ا محتلة من يحمل إشارات معينة، وال سيما أن األميركيين كانوا يرفضون زيارة غزةّ، باعتباره

أما العالقة مع القاهرة بعد التوتر الـذي    . نحن نحرص على أن تكون عالقاتنا مع كل الدول العربية جيدة          
وقد تّم خالل اللقاءات مع     . شابها خالل العدوان، فنحن نعمل على تفادي كل ما يؤدي إلى ضرر العالقات            

   تفكيك عناصر التوترالمسؤولين المصريين خالل األيام واألسابيع الماضية
  21/2/2009األخبار، 

  
   التهدئة ويشجعون الحرب يطلبون .58

  نقوال ناصر
ما زال المجتمع الدولي يحث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على تهدئة مقاومته لالحتالل من جانـب                 

" مدائـم ومـستدا   " واحد ودون مقابل ، ويعتبر هذه التهدئة األحادية الشرط المسبق للتوصل إلـى وقـف              
إلطالق النار، محمالً بذلك  الضحية المسؤولية عن هشاشة الهدنة التي أعلنتها دولة االحتالل من جانـب                 
واحد إثر عدوانها األخير على القطاع دون أن تلتزم هي نفسها بما أعلنته ، ال بل إن قادتها يعلنون ليـل                     

ستأنف بعد تأليف الحكومة الجديـدة      نهار بأن العدوان الذي توقف بسبب إجراء االنتخابات العامة سوف ي          
الشهر المقبل الستكمال المهمة التي عجز العدوان العسكري الذي قادته الحكومة السابقة عن إكمالها ، أي                

ما زال يضغط على الضحية لكي تتوقف عن المقاومة بينما تطلق يد الجاني حـرة               " المجتمع الدولي "أن  
إنه السقوط األخالقي بعينه الذي يفرغ أية وعود يقدمها          . ليواصل اإلجهاز على ضحيته دون أية ضغوط      

هذا المجتمع للشعب الفلسطيني بالتحرر واالستقالل من كل صدقية ويوفر الحماية  الدولية إلطالـة أمـد                 
  .االحتالل إلى أجل غير مسمى 

فقت علـى   ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة ألن الضحية الفلسطينية قد استجابت لضغوطه فوا           
أن تكون هي المبادرة إلى التهدئة ، ليس ألن إرادة المقاومة أو القدرة على المقاومة قـد ضـعفت بعـد                     
العدوان األخير ، فدولة االحتالل تعرف قبل المقاومين أن الضربة التي لم تمت المقاومة قد منحتها قـوة                  

بات وطنية خالصة قبل العـدوان األخيـر        إضافية، بل ألن المقاومة قد جنحت فعالً إلى التهدئة أوالً لحسا          
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ديـسمبر  /  ثم لمدة ستة أشهر حتى التاسع عشر من شهر كانون األول             2005ولمدة سنة منذ أوائل عام      
الماضي ، وثانيا لتسهيل وحدة الصف الوطني الفلسطيني ، وثالثاً استجابة لمناشدة أشقاء عرب وأصدقاء               

لمجتمع الدولي قد تتمخض عن تسوية سلمية تحقق حداً أدنى          دوليين ما زالوا يأملون في صحوة لضمير ا       
من الحقوق الوطنية الفلسطينية، ورابعاً أمالً واقعياً في أن يكون صمود الـشعب الفلـسطيني ومقاومتـه                 

  . للعدوان األخير قد وفر شروطاً موضوعية لمبادلة التهدئة برفع الحصار الخانق المفروض على القطاع 
نحت المقاومة إلى التهدئة مقابل رفع الحصار عن القطاع ووقف العدوان عليه كمعادلة             وفي هذا السياق ج   

كان الوسيط المصري طيلة أكثر من شهر مضى يسعى لتحقيق توافق علـى أساسـها بـين المقاومـة                   
الفلسطينية وبين دولة االحتالل ، ألن الحصار والعدوان هما عمالن من أعمال الحرب من المستحيل أن                

المقاومة لهما في ضوء التجربة اإلنسانية التاريخية خصوصاً إذا قامت بهما دولة قائمة بـاالحتالل               تهدأ  
" التهدئة"ويكاد يجمع الفلسطينيون في الوقت الحاضر على أن         . ضد شعب مدني أعزل خاضع لالحتالل       

) طة الحكم الـذاتي   سل(مع االحتالل مصلحة وطنية ، بما في ذلك قطبا االنقسام الراهن ، مع أن أحدهما                
وااللتزام بالتفاوض سلمياً طبقاً لالتفاقيات التي      " نبذ العنف "يعتبر التهدئة جزءاً من استراتيجية منبثقة عن        

ثمنـاً مقبـوالً    ) حماس(وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة االحتالل بينما يعتبرها القطب الثاني            
 مقابل فك الحصار وفتح المعابر إلعادة إعمار ما دمره العدوان           تعلق بموجبه المقاومة لفترة زمنية محددة     

غير أن العقبات التي أثارتها حكومة االحتالل المنتهية واليتها برئاسة إيهود أولمرت في اللحظة األخيرة               .
 باشتراطها أن يشمل اتفاق التهدئة اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط ورفض             --األسبوع الماضي   

 تؤكد بأن االحتالل إنما يسعى إلى فـرض صـفقة ال تكـون فيهـا                –ماس للربط بين األمرين     حركة ح 
" ضـمانات "االلتزامات متبادلة ، وإلى تهدئة فلسطينية طويلة ال سقف زمنياً لها من جانب واحد ، وإلـى            

ق كل طـرق    لمثل هذه التهدئة ، وإلى تجفيف أية مصادر مالية وإغال         " دولية"فلسطينية وعربية لكن أوال     
اإلمداد المحتملة لتسليح المقاومة للحيلولة دون أن يخرج خيار المقاومة من مجرد اجتهاد نظـري إلـى                 
سالح في اليد الفلسطينية يقاوم على األرض مرة أخرى ، أي أن االحتالل يسعى إلى صـفقة استـسالم                   

ة العدوان المسلح ، وهـذه      يفرضها على المقاومة عبر القنوات الدبلوماسية بعد أن عجز عن فرضها بقو           
بالتأكيد مناورة مكشوفة لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق تهدئة من أجـل                
تسويغ استئناف العدوان العسكري ، ولن تستطيع حجة الجندي األسير شاليط التغطية على هذه المناورة ،                

لى رئاسة الحكومة المقبلة مدوية في صراحة اإلعالن        فقد كانت تصريحات جميع المتنافسين الرئيسيين ع      
يعقب وقف األعمال   " تبادل األسرى "عن نية استئناف العدوان ، إذ من المتعارف عليه كتقليد تاريخي أن             

القتالية وال يسبقها ، فأسرى الحرب هؤالء ليسوا معتقلين سياسيين يتفق خصمان سياسيان على اإلفـراج                
  . وتعزيز الثقة عشية حوار سياسي بينهما عنهم إلثبات حسن النية

 وخصوصاً بعد مـؤتمر     2005ويالحظ هنا أن االحتالل اإلسرائيلي وراعيه األميركي قد نجحا منذ عام            
 في الضغط على قيادة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية لكي تجعـل قبـول المقاومـة                2007أنابوليس عام   

إذا كان يمكن سابقاً تسويغ مثل هذا االشتراط المـسبق باآلمـال            بالتهدئة شرطاً مسبقاً للحوار الوطني ، و      
فإن أي تسويغ كهذا لم يعد مقبوال وال مفهومـا          " عملية السالم "التي كان يعقدها المفاوض الفلسطيني على       

 األوهام مع أشالء ومزق الشهداء الفلسطينيين تحت أنقاض  أحياء المـدنيين             –بعد أن دفنت تلك اآلمال      
 فوق رؤوس األطفال والنساء والشيوخ والرجال القاطنين فيها خالل العدوان ، وبعد أن خابت               التي دمرت 

آمال المفاوض في أن تأتيه القيادة األميركية الجديدة بغير قديم سابقتها ، وبخاصة بعد أن ظهرت نتـائج                  
وتهدد بحـسم   " ليسعملية أنابو "االنتخابات األخيرة في دولة االحتالل التي أطلقت رصاصة الرحمة على           

المعركة عسكريا ضد المقاومة في القطاع وبسرعة كي تتفرغ لدفن تلك العملية العقيمة في الضفة الغربية                
 القدامى علنا بأن المعركة المقبلة لدفن حـل الـدولتين ومعـه             -، حيث يعد قادة حكومة االحتالل الجدد        

لذلك فإن كل   . موهوم إلى واقع على األرض      عملية التفاوض التي كانت جارية بحجة ترجمة ذلك الحل ال         
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الشروط الموضوعية قد توفرت النطالق الحوار الفلسطيني كطريق وحيد لوحدة وطنية مطلوبـة لـذاتها               
كحاجة دفاعية حيوية لمواجهة حكومة الحرب اإلسرائيلية المقبلة في معزل كامل عـن التهدئـة كـشرط     

مرين ، كما حان الوقت إلدراك الجميع بأن حالة المقاومة          مسبق لها ، فقد حان وقت الفصل تماما بين األ         
في القطاع هي الوضع اإلنساني الطبيعي والوضع السياسي السوي بينما الوضع في الضفة الغربية هـو                

  .الوضع الشاذ الذي ينبغي تصويبه كأساس للتوافق الوطني 
تفاوضي وتركته مخيراً بين أفيغـدور      فنتائج االنتخابات األخيرة لم تترك للمفاوض الفلسطيني أي شريك          

ليبرمان ، مثيل جان ماري لوبن الفرنسي ، وتسيبي ليفني ، شبيهة البرلماني الهولندي جيت وايلـدرز ،                  
بوتا . وبنيامين نتنياهو ، نظير فالديمير زهيرينوفسكي الروسي ، وشمعون بيريس الذي يقابله بيتر دبليو             

 السياسي لرئيس الوزراء في غزة الدكتور أحمد يوسف في مقال           في جنوب إفريقيا ، كما كتب المستشار      
  .له مؤخرا 

وباتجاه قادة االحتالل والحرب والعدوان والتوسع هؤالء ، ال باتجاه ضحاياهم ، ينبغي للمجتمع الـدولي                
أن يوجه ضغوطه إذا كان معنيا حقا بصنع سالم عادل وشامل في المنطقة ، فمفتاح وقف إطالق النـار                   

 الذي أعلن الرئيس الياباني الدوري لمجلس األمن الدولي يوكيو تاكاسو يوم األربعاء الماضـي               --م  الدائ
، والذي حذر مبعوث الهيئة األمميـة للـشرق األوسـط           " في أسرع وقت ممكن   "أن األمم المتحدة تريده     

 فـي غـزة ،   روبرت سيري في اليوم نفسه من أن عدم التوصل إليه يهدد بتجدد مزيد من العنف المدمر           
بينما جعل الرئيس األميركي باراك أوباما األولوية األولى لمبعوثه الرئاسي جورج ميتشل تحقيق وقـف               

إن استمرار مطالبة الضحايا فـي      .  إنما هو مفتاح موجود في تل أبيب ال في غزة            --إطالق نار كهذا    
فها في تـل أبيـب يواصـلون        القطاع بالتهدئة وترك الذين مارسوا الحرب ويعلنون عزمهم على استئنا         

  .استعداداتهم لها هو باختصار تشجيع للعدوان إن لم يكن شراكة فيه 
  21/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  هل ردعنا حماس أم ردعنا أنفسنا؟  .59

  يديعوت–ع اناحوم برني
ا احد قادة اجهزة الدفاع قال لي في هذ       . من المحتمل ان نكون قد ردعنا انفسنا فقط       ..نحن لن نردع حماس   

، قد تكون الحد االقصى الذي يسمح فيـه         " الرصاص المصهور "االسبوع ان عملية محدودة على غرار       
ان لم نفتح المعابر لحماس طوعا، فقد يأتي اليوم الذي يجبروننا فيه على فتح هذه               . العالم لنا مع غزة االن    

  .المعابر
اء المفرط على المراسـلين العـسكريين       تبين، بعد كل شيء، وبعد المقابالت المبرامج الخاصة، وبعد الثن         

والحروب التي تم خوضها حول الرصيد بين باراك ولفني، بان عملية الجيش االسرائيلي في غزة لم تكن                 
الهدف كان منع تهريب السالح، والتهريبـات مـا زالـت           . نجاحا كبيرا جدا وربما لم تكن نجاحا بالمرة       

 الوزاري المصغر في هذا االسبوع، يتبين ان كل انـواع           وفقا للمعلومات التي اعطيت للمجلس    . متواصلة
  .السالح بما فيها صواريخ غراد تصل في هذه االيام الى غزة بتدفق متزايد عبر االنفاق

 صـحيح ان الكميـة صـغيرة واالضـرار     –الهدف كان وقف اطالق الصواريخ، ولكن االمر يتواصل        
سنة، ولكن المحادثات بين مصر وحماس تنتهـي        الهدف كان اجبار حماس على تهدئة مح      . معدومة االن 

الهدف كان تسريع المفاوضات حول اعادة جلعاد شاليط ولكن حماس لـم            . بنفس التهدئة، بل واسوء منها    
  .تتزحزح مليمترا واحدا

استعدنا الردع، قال الجميع واالصح قلنا جميعا، من سكان سديروت وعسقالن حتى كاتب هذه الـسطور،                
حسن نصر اهللا شاهد الدمار الذي خلفه الجيش االسـرائيلي          . في قولنا هذا اال عن االماني     ولكننا لم نعبر    
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خالد مشعل شاهد الدمار مـن      . من وراءه في لبنان وقرر ان من االفضل له ان يتوقف عن اطالق النار             
  .فنحن لن نردع حماس.دمشق والقتلى والثكالى ولكنه لم يتأثر كثيرا

احد قادة اجهزة الدفاع قال لي في هذا االسـبوع ان عمليـة             . عنا انفسنا فقط  من المحتمل ان نكون قد رد     
، قد تكون الحد االقصى الذي يسمح فيه العالم لنا مـع غـزة              " الرصاص المصهور "محدودة على غرار    

  .ان لم نفتح المعابر لحماس طوعا، فقد يأتي اليوم الذي يجبروننا فيه على فتح هذه المعابر. االن
حكومـة  . وش على ما يبدو، في حسابات الربح والنجاعة في العمليات العسكرية االسرائيلية           شيء ما تش  

خالل المرتين اللتين خرجت فيهمـا فـي   . اولمرت سجلت امامها عدة نجاحات هامة في العمليات السرية  
  .عملية كبيرة علنية كان الثمن اكبر والنتائج كانت غير هامة بل ومريبة

الذريعة كانـت مقالـة بـن       . ندلع الخصام بين ايهود اولمرت وايهود باراك من جديد        في االيام االخيرة ا   
 االمني فـي وزارة     –كاسبيت في صحيفة معاريف التي هاجم فيها عاموس جلعاد رئيس القسم السياسي             
  .الدفاع، الخط الذي تبناه اولمرت بصدد المفاوضات التي يجريها جلعاد مع مصر

اولمـرت سـمح لجلعـاد      . بعاء اجرى اولمرت وباراك وجلعاد لقاءا غاضبا      باالمس االول في يوم االر    
ان لم يعتذر، فهناك شـك ان كـان         . بالمشاركة في جلسة المجلس الوزراي التي عقدت بعد لقائهما فورا         

  .في هذه االثناء انتزع اولمرت المفاوضات مع مصر منه وابقاها بيديه. سيدعوه للجلسات القادمة
هو اراد ان يبرهن للوزراء ان مـا يعـد          . لسة المجلس الوزراي وهو مسلح بالوثائق     اولمرت جاء الى ج   

المصريون جلعاد به االن، كانوا قد وعدونا به خالل فترة التهدئة االولى، وبعد ان وافقت اسرائيل، تـم                  
اضافة باراك جادل قليال واقترح     . في عملية التصويت فاز اولمرت بالضربة القاضية      . التنكر لكل الوعود  

وال احـد   .  وزيرا صوتوا معـه    12. بند فرفض طلبه، بعد ذلك صوت مع الجميع مؤيدا اقتراح اولمرت          
  .ضد

عـدا عـن الخـصام     . العداء الشخصي بين االثنين هو مسالة متوقعة ومفهومة بعد كل ما حدث بينهمـا             
  .لعاد شاليطج: الشخصي هناك رؤية مختلفة من قبل الشخصين للقضية التي تحولت الى صدمة وطنية

 سجينا الذين تضمنتهم قائمة     450هو صادق على جزء كبير من قائمة        . اولمرت سار بعيدا باتجاه حماس    
ولكنه مصر على رأيـه بعـدم       . الشاباك اعد قائمة لعدة مئات يمكن لحماس ان تختار من بينهم          . حماس

ان عـادوا الـى     . دة للضفة اطالق سراح المخربين الخطيرين جدا ومن المحظور ايضا السماح لهم بالعو          
  .هناك سيقضون على سلطة ابو مازن ويشرعون في انتفاضة ثالثة
وعلى قناعة ان ديوانا واحدا وشخصا      . اولمرت يرى االنباء التي تتهمه بعرقلة صفقة شاليط فيطير عقله         

ها سيحول  هو على قناعة ان االتفاق مع حماس وفقا لشروط        . واحدا هم الذين يقفون من وراء هذه االنباء       
هو ليس متأثرا كثيرا مـن      . عملية الجيش االسرائيلي الى هزيمة ويهين اسرائيل ممرغا انفها في التراب          

ومن غير رأيه   . اسرائيل لم تعد المصريين بالموافقة على التهدئة      : التوتر الناشىء في العالقات مع مصر     
احتالل محول فيالدلفيا وان تبقى هناك،      هم ارادوا خالل العملية ان تعيد اسرائيل        : هم المصريون تحديدا  

  .وها هم االن يخضعون لضغوط حماس. وارادوا اعطاء السيطرة على المعابر البو مازن
في الخامس عشر من كـانون الثـاني   . هو يشعر ان الكلمات التي يجلبها جلعاد من مصر بال قيمة كبيرة      

المجلس الوزاري سـمع وصـادق   . شاليطقال باسم مصر ان فتح المعابر سيكون مرهونا باطالق سراح        
هو تحول الـى    . واالن يقولون العكس، ورغم ذلك يقترح باراك التجاوب معهم        . على وقف اطالق النار   

  .خادم طّيع وألعوبة بأيديهم
في التهدئة السابقة، قال اولمرت للوزراء محذرا عاموس جلعاد ان من المحظور باي شكل من االشـكال                 

واالن . المجلس الوزراي صدق ذلك وقبـل     . عمر سليمان سيشعر باالهانة   . توبةمطالبة مصر بوعود مك   
  .عندما طالبت اسرائيل بضغط من اولمرت بتعهد مكتوب، قال سليمان على الرحب والسعة
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. باراك يقول انه ال توجد اهـداف      . اولمرت يطالب برد قاس على كل قسام يطلق في هذه االيام من غزة            
  .صديق ذلكأولمرت يجد صعوبة في ت

وفقا للتجربة المتراكمـة    . باراك على قناعة ان اطالق سراح شاليط يعتمد على أولمرت، وأولمرت وحده           
في عمليات االختطاف السابقة، من الممكن المساومة حول الثمن بعد االختطاف فورا، ولكن بعد ان يكون                

  . حتى االختطاف المضادالطرف العربي قد بلور قراره، لن يكون بامكان اي شيء ان يزحزحه وال
هم يتحدثون عاليا عاليا حول تدمير حماس،       . وزراء المجلس الوزاري يعانون من الكبت كما يعتقد باراك        

لو ان اسرائيل قد احتلت رفح لما توقفت        . ولكن عندما يسألونهم ان كانوا يأيدون احتالل غزة، يقولون ال         
هـذا مـا يقولـه      .  من االنجرار الحتالل غزة كلهـا      عمليات التهريب وال اطالق النار، ولن يكون مفر       

  .المستوى العسكري االختصاصي، ولكن الوزراء ال يريدون االصغاء
حكومـة  . الحرب ال تجلب المخطـوفين    . العملية ايضا في صورتها الواسعة لم تكن لتجلب جلعاد شاليط         

وما يمكن فعلـه هـو      . خطوفينكما ان اغالق المعابر ال يعيد الم      . اولمرت تعلمت هذا الدرس من لبنان     
هذا هو الواقع السائد فـي الـشرق        . استخدام المعابر بصورة محكمة والسيطرة على ما يمر من خاللها         

  .االوسط
الوسيلة التـي   . باراك لن يتأثر كثيرا   . كيف ستتم اعادة شاليط بهذه الطريقة؟ قال الوزير بار اون متسائال          

من وجهة نظر باراك، كـل الجـدل فـي          . ن ليس لدينا غيرهم   هم ليسوا مثاليين ولك   . نمتلكها هي مصر  
  .قوتنا تكمن في الغموض واالبهام. المجلس الوزاري لم يكن اال كالم محامين

 طلعـة   3000سالح الجو نفذ خالل العملية      . طالما لم يكن هناك اتفاق سيواصلون اطالق النار من غزة         
في بعض االحيان يتوجب شن الهجـوم الن        . وضعوالمزيد من هذه الهجمات لن يغير ال      . جوية هجومية 

  .ولكن هناك حدود لكل شيء. الجمهور يطلب ذلك
والشخص الذي يريد ذلك اكثـر      . اولمرت وباراك يريدان جدا اعادة شاليط قبل نقل المناصب لمن بعدهم          

  .منهما هو بنيامين نتنياهو
  المدينة الجديدة

 هذه الجملة تبدو دراماتيكا جدا ولكن من الناحية الفعليـة           عند تكرار .  فجرا 3:15دخلنا لجنين في الساعة     
لم تتطلب اكثر من نزول جندي واحد من سيارة الجيب العسكرية لفتح السلسلة المربوطـة فـي طـرف                   

.  حتى هذه النقطة يسمح لليهود بالسفر ومن بعدها للعرب فقـط           –الحاجز الفوالذي االصفر على الطريق      
المرة االخيرة التي سافرت فيها على هذا الطريق كانت في صيف           .  ن جديد امامنا طريق فلسطيني عبد م    

الالفتة التي تشير نحو    .  عندما اخلت حكومة شارون مستوطنة شانور في ختام خطة فك االرتباط           2005
اليمين لشانور ما زالت منتصبة عند المفترق بكل روعتها وكأن االخالء لم يحدث ابدا، وكأن الفلسطينيين                

  .ن استيعاب مكانتهم الجديدة كاسياد للبيتيرفضو
قبل تسعة اشهر فـي     . باستثناء رام اهللا ليس هناك في الضفة االن منطقة اكثر فلسطينية من هذه المنطقة             

مهمتها المعلنة  .  دخلت الكتيبة الفلسطينية التي دربت على اليد االمريكية في االردن الى جنين            2008ايار  
ولكن مهمتها التي لم يعلن عنها كانـت التـصدي للتيـار            . والنظام في المدينة  كانت الحفاظ على القانون     

  .الديني والدعوى، البنية التحتية واالجتماعية والسياسية لحماس
 – امريكيـة    – محاولـة فلـسطينية      –" نموذج جنـين  "ارسال تلك الكتيبة كان رأس الحربة فيما يسمى         
. ن االسفل لالعلى، من طرف الخارطة نحـو الوسـط         اسرائيلية، لدفع خريطة الطريق على االرض، م      

 منطقة صناعية كبيرة ومستشفى عالقـة، ولكـن التحـسن           –المشاريع الكبيرة التي جرى الحديث عنها       
فـي  : من وجهة النظر االمنية الضيقة، يمكن تلخيص التغير بما يلـي          . الهادىء اليومي لقي نجاحا كبيرا    

 36 ،   2008 عبوة ناسفة، وفـي      46اطالق نار وتم اكتشاف      اعمال   105 حدثت في هذه المنطقة      2007
  ".مدينة معامل المتفجرات"جنين لم تعد .  عبوة ناسفة12عملية اطالق نار و 
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. الجيش االسرائيلي يتحرك في جنين في الليل فقط، متجنبا بحرص االحتكـاك مـع القـوة الفلـسطينية                 
هذا االمر كان فعاال ايـضا      . ه في الوقت الحاضر   الفلسطينيون يتحركون في النهار وهذا االمر يفعل فعل       

سجلت في جنين عدة مظاهرات صغيرة، ولكن الخوف االكبر مثـل           " الرصاص المصهور "خالل عملية   
نموذج جنين اجتـاز    . قيام شرطي فلسطيني باطالق الرصاص من سالحه نحو جندي اسرائيلي لم يتحقق           

  .االختبار بنجاح
جنين الجديدة هي مدينـة الـساحات       . رصفة وشوارع المدينة وساحاتها   المطر ينزل ويغسل الغبار عن ا     

تارة يكون ابريق قهوة فلسطيني برونزي اللون على ارتفاع         : في كل ميدان تجد تمثاال مضاءا     . والميادين
طابقين وتارة اخرى لوحة صوانية مستديرة في داخل هرم ابيض، وفي مـرة اخـرى وبجـوار مخـيم           

وعند المدخل الجنـوبي    . عملية السور الواقي واعيد اعماره على صورة حصان       الالجئين الذي دمر في     
  .للمدينة يمكنك ان تشاهد تمثاال لعصفور عمالق

  21/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  خياران ينفي أم يكمل أحدهما اآلخر؟:  والمقاومةالمفاوضات .60
  هاني المصري

ادة الوحدة، ان هناك من الفلسطينيين والعرب       من العوائق التي تعترض التوصل الى إنهاء االنقسام واستع        
وعلى صعيد العالم كله، من يصور الخالف الفلسطيني كخالف عمودي وأفقي ال يمكن إزالته ألنه خالف                

خالف بين نهج المفاوضـات والتـسوية   . بين نهجين وبرنامجين ومعسكرين متوازيين ال يمكنهما االلتقاء 
  .ونهج المقاومة والتحرير

تقاد صحيح للوهلة األولى في زمن سابق ولكنه اآلن ينطبق على أوسـاط قليلـة هنـا تـؤمن                   وهذا االع 
بالمقاومة فقط، وأوساط قليلة هناك تؤمن بالمفاوضات فقط، بينما االتجاهات الرئيـسة، أصـبحت تـرى                

 فالمقاومة تزرع والمفاوضات تحـصد، والـذي ال يـزرع ال          . العالقة الوثيقة بين المفاوضات والمقاومة    
  .يحصد

بـاألمس، عنـدما    " حماس"فحماس اليوم وبعد مشاركتها السلطة وبعد أن ذاقت طعم الحكم، تختلف عن             
 مقابل هدنة طويلة، ووافقت فـي       1967فحماس يوم وافقت على إقامة دولة على حدود         . كانت تقاوم فقط  

عقدت عدة مـرات    وثيقة األسرى على تفويض ابو مازن والمنظمة بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، و           
أول الرصـاص   "التي سارت وراء وهم السالم هي       " فتح"و. تهدئة مع اسرائيل وتستعد اآلن لتهدئة أخرى      

خيار المقاومة بعد أوسلو، ولكنهـا      " فتح"وألغت  ". هويتي بندقيتي "، وهي من رفعت شعار      "وأول الحجارة 
تخلي عنه مجددا بعد اغتيـال ياسـر        ، وعادت رسميا لل   2000عادت إليه بعد فشل قمة كامب ديفيد العام         
  .عرفات، وهي تستعد اليوم للعودة اليه مجددا

هناك من يعتبر، والحمد هللا أنهم أصبحوا أقلية متناقصة باسـتمرار، هـؤالء مـن يعتقـدون أن نهـج                    
وان ما  . المفاوضات هو الخيار الوحيد المتاح وأن ما ال تحققه المفاوضات يحققه المزيد من المفاوضات             

، وأننا يجب أن    "السياسة فن الممكن  "نقبله اليوم، سنقبل أسوأ منه غدا أو سيعرض علينا أسوأ منه، وان             ال  
  ".تقليل الخسائر واألضرار"، و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه"نسير على سياسة 

ان نهج المفاوضات فشل فشال ذريعا بدليل أن المفاوضات لم تحقق أيا من أهدافها، وأوصلتنا الى الوضع                 
 أي عشية التوقيع على اتفـاق       1993لذي نحن فيه اآلن، وهو وضع أسوأ مما كنا عليه في صيف العام              ا

فالفلسطينيون في حالة انقسام سياسي وجغرافي، وهناك سلطتان واحدة في الضفة واألخرى فـي              . اوسلو
مـا قامـت    غزة، وإسرائيل ماضية في تعميق االنفصال بين الضفة وغزة وتحويله الى انفصال دائـم، ك              

إسرائيل منذ اوسلو وحتى اآلن، بتعميق االحتالل في الضفه من خالل مضاعفة االستيطان عدة مرات و                
بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، وبناء جدار الفصل العنصري وتقطيع أوصال الضفة             
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واض المياه، وبنـاء    وعزل القدس وضمها والمضي في تهويدها وطرد سكانها، ومصادرة األراضي وأح          
الطرق االلتفافية، وعزل وتطويق األغوار وتفريغها من سكانها وتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق              

ان هذه النتائج الكارثية توجب مراجعة مسيرة المفاوضات كليا وبشكل جذري، وعدم االكتفـاء              .عسكرية
لقانون الدولي وقرارات األمـم المتحـدة   فالمفاوضات حتى تحصد يجب أن تستند الى ا    . بانتقاد جزئي لها  

ويجب أن تترافق مع دور دولي فعال وضمانات دولية تؤدي لتحقيق           . وتسعى لتطبيقها ال التفاوض حولها    
  .االتفاق وضمان تنفيذه ضمن سقف زمني قصير

وهناك من يعتبر أن نهج المقاومة هو األسلوب الرئيسي، بل والوحيد في الكفاح، وهو غيـر مـدرك أن                   
بندقية المقاومة التي ال تستند الى الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا والى برنامج سياسي يقودهـا                
والى توافق وطني، وقيادة ومرجعية واحدة توظفها لصالح الفلسطينيين تصبح مجرد ردة فعل وتعبير عن               

الـداخلي، أو ورقـة تـستخدمها       المنافسة او المناكفة، وأشبه ببندقية لاليجار، وأداة من أدوات الصراع           
المحاور العربية واالقليمية والدولية لخدمة أجنداتها ومصالحها، وليس كما يجب أن تكـون جـزءا مـن                 
استراتيجية طويلة األمد تهدف الى دحر االحتالل وتحقيق األهداف الفلـسطينية فـي الحريـة والعـودة                 

  .واالستقالل
ضها، من خالل الفصل بين المرحلتين االنتقاليـة والنهائيـة،   فمنذ اوسلو تم فصل القضايا الوطنية عن بع 

  .، وشعب الشتات1948، وشعب 1967وتقسيم األرض الى ا، ب، ج، وتقسيم الشعب الى شعب 
ومنذ اوسلو تم التخلي عن المقاومة قبل تحقيق أهدافها، وقبل ضمان انطالق مسار سياسي قـادر علـى                  

فإسرائيل وفقا التفـاق اوسـلو      . ف إسرائيل، بالحقوق الفلسطينية   وقبل أن تعتر  . تحقيق األهداف الوطنية  
كممثل للشعب الفلسطيني، ولم تعترف بـالحقوق الفلـسطينية         ) ف.ت.م(والرسائل المتبادلة اعترفت بـ     

المتمثلة أساسا بحق تقرير المصير وتحرير أرضه، وتمكينه من العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة              
  .1967وعاصمتها القدس على األراضي المحتلة العام ذات السيادة 

معـسكر التـسوية    . ومنذ اوسلو انقسم الشعب الفلسطيني، والقوى الفلسطينية في البداية الى معـسكرين           
ومعسكر المقاومة، الى أن عقدت قمة كامب ديفيد الثانية وفشلت حيث اندلعت االنتفاضة الشعبية الثانيـة                

لسطيني الى أن قامت اسرائيل بإعادة احتالل الضفة ومحاصرة ياسر عرفات ثم            التي انخرط فيها الكل الف    
  .اغتياله

وفي االنتفاضة الثانية برزت المقاومة المسلحة والعمليات االستشهادية تحديدا كأسلوب رئيس من أساليب             
قـصى،  المقاومة، حيث تنافست في هذا الميدان، الكتائب العسكرية المختلفة خصوصا كتائب شـهداء األ             

وكتائب الشهيد عز الدين القسام، ثم تم إيقاف هذا األسلوب دون مقابـل سياسـي أي دون اتفـاق مـع                     
بحيث بدا للعالم أن اسرائيل استطاعت عبر القوة ومن خالل إقامة جدار الفصل العنـصري أن                . اسرائيل

  .توقف العمليات الفلسطينية داخل اسرائيل
ادية بأسلوب إطالق القذائف والصواريخ من غزة على اسـرائيل،          وتم االستعاضة عن العمليات االستشه    

رغم أن غزة محاصرة وال تملك العمق االستراتيجي والجغرافي، ال المحلي وال المحيط بهـا، بعـد أن                  
أعادت القوات اإلسرائيلية االنتشار فيها، وتبدي اسرائيل االستعداد لالنسحاب منها من أجل تركيـز كـل                

  .لى الضفةقوتها ومخططاتها ع
وبدال من ان تكون الضفة ميدان المقاومة الرئيس، وتصبح غزة قاعدة إسناد، تحولت الضفة الـى ادارة                 
مدنية تتعايش مع االحتالل، وغزة الى الميدان الرئيسي للمعركة، في ظل عدم تكـافؤ بـالقوة وسـيطرة                  

 الكالسيكية التي تستطيع أن     الطابع العسكري على المواجهة ما أدى، ويمكن أن يؤدي الى طغيان الحرب           
  .تتمتع فيها اسرائيل بمزايا تفوقها العسكري وتقليل خسائرها الى أدنى حد ممكن
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فالمفاوضات وعلى لسان ابرز مؤييـدها وصـلت        . إن القيادات الفلسطينية تواجه أزمة خيارات فلسطينية      
نها عبثية وال لـزوم لهـا إذا        الى طريق مسدود، لدرجة أن الرئيس ابو مازن وابو عالء أصبحا يقوالن إ            

  .سارت وفقا للطريقة السابقة ودون وقف االستيطان
أما المقاومة، فهناك إجماع فلسطيني على ضرورتها، مع اهمية التوصل حاليا الى تهدئة مع اسرائيل في                

ت غزة، وفي ظل مطالبة فلسطينية، ترفضها اسرائيل حتى اآلن، لكي تشمل الضفة، األمر الذي، اذا تحقق               
التهدئة، يوقف المقاومة العسكرية أو يعلقها عاما ونصف قابلة للتمديد حسب بنود صفقة التهدئة التي يـتم                

  .التفاوض حولها
لقد انتقدنا نمط العمليات االستشهادية داخل اسرائيل رغم كل البطولة التي انطوت عليها، ألنهـا دفعـت                 

 اختالل فادح في ميزان القوى وفي اوضـاع         الصراع الى معارك فاصلة نحن غير مستعدين لها في ظل         
عربية ودولية غير مواتية، كما أنها وحدت اسرائيل، ومكنتها من المـزج بـين المقاومـة الفلـسطينية                  
المشروعة واإلرهاب ألنها من خالل استهداف المدنيين أضعفت من تأثير عدالـة القـضية الفلـسطينية                

لة مهزومين، رغم أن ميزان الخـسائر الفلـسطينية الـى           لذلك خرجنا من هذه المرح    . وتفوقها األخالقي 
أما اآلن فالنسبة بين الخـسائر الفلـسطينية        . 2004ــ2000 منذ العام    4:1اإلسرائيلية كان ضمن نسبة     

 في الحد األدنى ومع هذا لم نهزم، رغم الخسائر الفادحة ؟ورغـم أن الخـسائر                100:1الى اإلسرائيلية   
شهية اسرائيل أكثر على العدوان والحرب واإليمان أكثر وأكثـر بـأن مـا ال               االسرائيلية المحدودة تفتح    

  .تحققه القوة إلسرائيل يمكن أن يحققه لها المزيد من القوة
لذلك احتمال تجدد الحرب اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين عموما، وضد قطاع غزة تحديـدا يبقـى كبيـرا،            

كثر تطرفا في االنتخابات اإلسرائيلية األخيـرة، وذلـك         خصوصا بعد فوز األحزاب اليمينية واليمينية األ      
فالتهدئة حتى لو تم االتفاق عليها، لن تطول إذا لم يتم إطالق مسار             . سواء تم التوصل الى تهدئة أو لم يتم       

إال إذا وافق الفلسطينيون على إلقاء السالح أرضا وقبول التعايش          . سياسي جدي قادر على إنهاء االحتالل     
ل، بحيث تقوم اسرائيل بتطبيق مشاريعها التوسعية واالستيطانية والعنـصرية دون رد فعـل              مع االحتال 
  .والعدوان واالستيطان والعنصرية تولد المقاومة. وهذا مستحيل فاالحتالل يولد المقاومة. فلسطيني

صوصا في هذا السياق البد من مراجعة عميقة وشاملة للتجربة الفلسطينية واستخالص الدروس والعبر خ             
  .فيما يتعلق بالمقاومة

إذا كانت المقاومة حقا وواجبا فما هي أشكال        : فالسؤال الذي يطرح نفسه بعد تجاربنا الغنية والمريرة هو        
المقاومة المناسبة في هذه المرحلة؟ اعتقد أن من الضروري االحتفاظ بحقنـا باسـتخدام كافـة أشـكال                  

جدى لنا في هذه الظروف التركيز على المقاومـة الـشعبية           المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة، ولكن األ      
المترافقة مع تعزيز مقومات البقاء والتواجد والصمود الفلسطيني على األرض الفلسطينية ومع مقاطعـة              
االستيطان عمال وتعامال وتجارة، ومع مقاومة التطبيع الفلسطيني والعربي والدولي مع اسرائيل ما دامت              

الرأي العام، الحماية   (وسعية وعنصرية، ومع االعتماد على الدعم الدولي بكافة أشكاله          محتلة وعدوانية وت  
الشعبية الدولية، القانون الدولي، تنشيط دور المؤسسات الدوليـة لمحاسـبة اسـرائيل علـى احتاللهـا                 

طين وال  فإسرائيل ال تهدد فلـس    ) وجرائمها، وتنشيط البعد العربي واإلسالمي والدولي للقضية الفلسطينية       
  .العرب فقط وإنما هي خطر حقيقي على األمن والسالم واالستقرار في العالم كله

ان فلسطين بحاجةالى رؤية استراتيجية جديدة بعيدا عن اوهام التسوية، قادرة على توحيـد الفلـسطينيين                
نيـة المتفـق    وراء برنامج واحد، يجمع بين المفاوضات المثمرة والمقاومة المثمرة لتحقيق األهداف الوط           

  .عليها والمتمثلة بانجاز الحرية والعودة واالستقالل
  21/2/2009. األيام، فلسطين

  
  ! الفلسطينيين في الكويتإعدام .61
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  محمد العوضي. د
 الناطق بلسان حركة المقاومة الشعبية الكويتية الذي نقلت لنا في المقالين "أبوفهد"سألوني من هو المقدم 

 كالمه عن موقف الفلسطينيين المقيمين في الكويت "على الطريقة البعثية... اإلعالم الكويتي"األخيرين 
... أثناء غزو العراق لها؟ وهذا السؤال يأتي من الجيل الذي ولد أثناء أو بعد الغزو أو كان يومها صغيرا
كل لكن أحد أصحابي قال وزد عليهم بعض المكابرين ممن له أهداف في التشكيك بالحقائق التي يعرفها 

اليوم نستكمل الحوار الذي . كويتي شريف النفس يغلب حكمة العقل على نزوات غريزة االنتقام الظالم
 23صالح الغزالي وصاحبه مع المقدم أبوفهد في عدد الثالثاء .  من خالل د"الفجر الجديد"أجرته جريدة 

  .م1991أبريل 
  :السؤال الخامس عشر للمقدم أبوفهد

جود خمسة آالف فلسطيني معتقل في العراق اآلن أخذوا من الكويت نصفهم هناك معلومات تفيد بو• 
  معتقل على خلفية المشاركة في أعمال المقاومة الكويتية، ما مدى صحة هذه األرقام في اعتقادك؟

نحن كان الكثير من اخواننا الكويتيين المرتبطين معنا من العاملين في ... ال استبعد ذلك":  أجاب- 
ت الخدمات الذين كانوا على اتصال بحكم عملهم مع العراقيين وبعض هؤالء كانوا من مختلف قطاعا

عناصر المخابرات العراقية، وكان هؤالء يذكرون أمام اخواننا عن غباء أو عن حسن نية الكثير من 
ن حوادث االعدامات التي تعرض لها الفلسطينيون وكنا نستغرب من هذا الموقف، ولذلك فاني ال استبعد ا

يكون قد أخذوا معهم خمسة آالف فلسطيني، لقد كان يعدم الفلسطيني أثناء احتالل الكويت رغم تأييد قيادة 
منظمة التحرير له فما بالك بعد انسحابه حيث لم يعد في حاجة الستخدام الورقة الفلسطينية بالتأكيد، انه 

ما يعرف ان الكويت قد تكون قادرة لم يتوان عن اعدام الكثير من الناس الذين وقفوا ضده وخاصة عند
على الوصول الى أسراها عن طريق الصليب األحمر، لكن الفلسطيني من يستطيع ان يوصل صوتهم 

قيادتهم فقدت المصداقية وفقدت من يتعامل معها من كثير من الدول في العالم، إذاً . الى الصليب األحمر
  من يصل الى هؤالء في السجون العراقية؟

  .أال يجدر بالكويت ان تطالب بهؤالء خاصة انهم أخذوا منها؟:  السادس عشرالسؤال• 
واهللا الكويت طالبت باالفراج عن كل المعتقلين داخل الكويت، ولم تقتصر ":  أجاب المقدم أبوفهد- 

مطالبتها على الكويتيين فقط وهذا واضح من التصريحات السابقة او االلتزامات، واالتفاق مع قيادة قوات 
لحلفاء والنقاش مع القيادات العراقية، كان هناك تصميم على اطالق سراح كافة المعتقلين داخل العراق ا

وليس الكويتيين فقط وانا اعتقد انه من حق كل دولة ان تطالب برعاياها وان كانت منظمة التحرير معنية 
  ."بمن اعتقلوا من الكويت فعليها ان تتابع هذا الموضوع

  ينية بالسالميةالمقاومة الفلسط
هل هناك امكانية للحديث عن العناصر غير الكويتية التي : تحت هذا العنوان سألته جريدة الفجر الجديد• 

  تعاونت مع المقاومة؟
... نعم ممكن، لكن سأذكر لكم منطقة واحدة فقط من احدى المناطق، في منطقة السالمية" أجاب - 

من الفلسطينيين، وانه ألمر طيب ان يأتي انسان فلسطيني مجموعة السالمية كان يوجد عدد ال بأس به 
صحيح ان العدو كان . "هنا تكمن معاني الرجولة... ويبدي استعداده الن يضحي بحياته من أجل الكويت

  .محدودا، ولكن ظروف الفلسطيني كانت صعبة، يعني ان الفلسطينيين وضعوا في موقف حرج
األولى بعد التحرير كان هناك تخصيص للفلسطينيين وشرحتم لنا في في بياناتكم : السؤال الذي بعد كان• 

  لماذا هذا االعتقاد؟... حديث سابق ان هذا التخصيص كان بهدف احتواء محاولة وقوع فتنة
كنا متخوفين من نجاح المخطط العراقي بخلق البلبلة اضافة الى هذا كان ال بد من كلمة ":  أجاب المقدم- 

كنا متخوفين من ان يكون المخطط العراقي قد نجح في ايصال ...  عن أي انفعالحق فيها انصاف بعيداً
  .فكرة معينة وان كان بالفعل يجب ان نكون واضحين



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1352:         العدد       21/2/2009السبت  :التاريخ

ان بعض الفلسطينيين تعاونوا مع العراقيين، ولكن هذا ال يعني كل الجالية كما ال يعني ان عناصر من 
  .جاليات أخرى لم تتعاون مع العراقيين

ا العام ان كل من تعاون مع العراقيين وأضر بالبلد او الكويتيين يجب ان يحاسب مهما كانت نحن توجهن
  .جنسيته، حتى وان كان كويتيا، لكن لماذا تركز وسائل االعالم دائما على الفلسطينيين

يجب ان يكون كالمنا بشكل عام من تعاون يجب ان يحاسب وان كان كويتيا، ومن لم يتعاون فال 
  ."وال تزر وازرة وزر أخرى"يحاسب، 
  التعليق

أرأيت التحليل الهادئ، والحكم على المسائل بمنطق العقل المسؤول، والتحرر من الشخصانية، وتجنب 
شرحها ... فهمها... حقائق عاشها... توظيف االحداث ضد كتلة سياسية داخلية او مناورة للخارج

 الناس وادانة الظالم حتى لو كان من أي جالية بل لو واألروع انه ارفقها بالمعايير والمبادئ، في انصاف
وكأن في اجابته عن التركيز اإلعالمي على الفلسطينيين له مغزى خطير شرحه ومع ان ... كان كويتيا

قد يصدم البعض من ...  اال انك تشعر انه يرد على اعالم محلي رخيص تافه1991الحوار كان عام 
اعتقلها البعثيون كانوا يقاومون من أجل الكويت وهم فلسطينيون، تصريح المقدم بأن اعدادا كبيرة 

  .واألعجب اعدام آخرين منهم
في المقال المقبل سنعرفكم بشخصية المقدم أبوفهد الذي كان يعمل تحت رئاسة اللواء خالد بودي 

  . في المقاومة الشعبية الكويتية وأسرار أخرى"بومرزوق"
  21/2/2009الراي، الكويت، 

  
  الحراك العابر للمحاور  ونحن .62

  عريب الرنتاوي
ال يمكن النظر إلى زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس األمريكي ، المرشح السابق فـي                 
انتخابات الرئاسة األمريكية ، السيناتور الديمقراطي جون كيري إلى قطاع غزة ، من زاوية إنـسانية ـ   

أمريكي بحماس ، نصف خطوة باتجاه الحوار معها ،         " ش إيجابي تحر"خيرية مجردة ، فالزيارة هي بداية       
وهي ما كانت لتتم من دون اتصال مباشر أو غير مباشر مع حماس ، القوة المـسيطرة علـى األرض ،            
وال يمكن القبول بالتفسيرات والتوضيحات األمريكية المصاحبة لها والتي ركّزت على أنهـا ال تعكـس                

 حيال حماس ، وشددت على أن إجراءات األمن والحماية التي أحـيط بهـا               تغييرا في الموقف األمريكي   
  .الوفد إثناء إقامته وتجواله في القطاع المنكوب ، كانت أمريكية مائة بالمائة

جون كيري في غزة ، وبرلمانيون فرنسيون وبريطانيون في دمشق ، يلتقون قادة حمـاس ويستكـشفون                 
 -امة حمدان الناطق باسم الحركة في لبنان ، فهذه االتـصاالت            فرص بدء حوار مع الحركة ، ووفقا ألس       

 بدأت قبل العدوان على غزة ، وتواصلت أثناءه ، واكتسبت طابعا أكثر جديـة فـي                 -األوروبية تحديدا   
  .أعقابه

التـي تجريهـا    " التحرشات اإليجابيـة  "االتصاالت مع حماس ، حلقة في سلسلة أطول من االتصاالت و          
 اإليراني بـدأ فعـال ،       -، فالحوار االستراتيجي األمريكي     " محور الممانعة "أطراف  عواصم الغرب من    

 السورية تخطت الحـوار     -واالتصاالت األمريكية   ...وهو مرشح لالنتقال إلى مراحل أكثر تطورا وعمقا       
 غير المباشر ، إلى اللقاءات المباشرة ، وصوال إلى الشروع في رفع بعض القيود والعقوبات المفروضة               

نائـب وزيـر   (وثمة أصوات أوروبية ودولية     ...على دمشق بموجب قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان       
 مـن  - Non State Actors - "الدوالتيين"تطالب بانفتاح أوسع على الالعبين غير ) الخارجية األلماني

  .طالبان في أفغانستان حتى حماس في فلسطين مرورا بحزب اهللا في لبنان
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 مـع أن ديفيـد   -قرر أن يكون عام الدولة الفلسطينية المستقلة والفرصة األخيرة للـسالم   الم2009عام  
ماليباند وزير الخارجية البريطاني عبر عن مخاوف من أن ال يرى الدولة الفلسطينية المستقلة قد قامـت                 

جـح أنـه    ، واألر " محور الممانعة والمقاومـة   " سيكون عام االنفتاح الغربي على ما يسمى         -في حياته   
سيكون عاما صعبا آخر على المعتدلين الفلسطينيين والعرب ، وربما يكون أسوأ من العام الذي سـبقه ،                  
والذي حمل في األصل اسم عام الدولة الفلسطينية المستقلة ، قبل أن يصبح عام المذبحة األبشع في تاريخ                  

  .الحرب والمواجهات الفلسطينية اإلسرائيلية
، الواقعية وليست المتشائمة ، أحسب أن المصلحة العليا لألردن ، تقتضي عبور             في ضوء هذه المعطيات     

المحاور ، واالرتفاع فوقها واالستعداد لمواجهة شتى االحتماالت والسيناريوهات ، وفي ظني أنـه بـات                
يتعين على الدبلوماسية األردنية أن تخرج من إسار الحسابات الضيقة والمحلية لبعض مراكز االعتـدال               

ومنظماتها ، ال سيما أن العالقـات       " الممانعة"العربي ، وأن تشرع في تصحيح عالقات األردن مع دول           
شهدت مؤخرا اختراقا نوعيا ، عّبر عن بداية صعود تيار جديد           ) على سبيل المثال  ( السعودية   -السورية  

  .في مطبخ صنع القرار السعودي
هو شرع في إضفاء مزيد من االتـزان والتـوازن فـي     والحقيقة أن األردن لن يبدأ من نقطة الصفر إن          

 إلى زيارة دمشق وفتح صفحة جديدة معها        2007عالقاته مع المحاور العربية ، فالملك بادر في نوفمبر          
األردنية ، وليس بمبادرة شخـصية ـ فرديـة    " الدولة"، وقنوات االتصال مع حماس ، فتحت بقرار من 

ب اليوم ، وقبل فوات األوان ، أن ننـتهج مقاربـات أكثـر انفتاحـا                لمدير المخابرات السابق ، والمطلو    
وتوازنا مع الجميع وعلى الجميع ، بما في ذلك إيران ، وبرغم من مناخات التجييش والتصعيد القائمـة                   

مش رمانة ،   "على خلفية مشكلتها األخيرة المفتعلة مع البحرين والتي إن ذكّرت بشيء فإنما تذكر بحكاية               
  ".نةقلوب مليا

  21/2/2009الدستور، 
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  21/2/2009الشرق األوسط،   


