
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  غزة أو إلى سورية لتأمين حياتهملقبل بإبعاد أسرى الضفة تقد المقاومة ":الشرق األوسط"

  حكومة أولمرت تراهن على سعي حماس إلنهاء ملفي شاليط والتهدئة قبل وصول نتنياهو
  الحكومة المقالةمن  كيري رسالة إلى أوباما السيناتورتسليم  يؤكدأحمد يوسف 

   أبو مجاهد ينفي تصريحات أبو عبير حول إصابة شاليط
   جدار الفاصلل تعمل على محاصرة القدس بواسطة ا"سرائيلإ": "تقرير"
   ن الى القطاع لبحث الجرائم االسرائيلية واعادة االعماريلجنتترسل " الجامعة العربية"

ذهب للحوار قبلت لن حماس
.. ا في الضفةهقليإطالق معت

 وفتح تدعو للتخلي عن العرقلة
 

  3ص ... 

1353 22/2/2009األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1353:         العدد       22/2/2009األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4  الحكومة المقالةمن  كيري رسالة إلى أوباما السيناتورتسليم  يؤكدأحمد يوسف  .2
 5  مسار جديد بشأن شاليطبرفض البدء  ونالتعنت اإلسرائيلي يعطل تنفيذ اتفاق التهدئة :النونو .3
 7  الرئاسة ترحب ببيان االتحاد األوروبي الداعي لوقف االنشطة االستيطانية .4
 7  القبول بشروط الرباعية وعلى حماس المطلوب خارطة طريق فلسطينية موحدة: عبدربه .5
 7 مسؤولية أي جهة فلسطينية إطالق الصواريخ من جنوب لبنانتنفي منظمة التحرير  .6

    
    :المقاومة

 8 يعّزز فرص نجاح الوحدة الفلسطينية.. وصول نتنياهو للسلطة: قادة حماس وفتح .7
 8  غزة أو إلى سورية لتأمين حياتهملقبل بإبعاد أسرى الضفة تقد المقاومة ":الشرق األوسط" .8
 8   أبو مجاهد ينفي تصريحات أبو عبير حول إصابة شاليط .9

 9   بلة تدعو للوحدة لمواجهة حكومة نتنياهو المق" الديمقراطية" .10
 9   مصر إلى فتح معبر رفح وفك الحصارمظاهرة للديمقراطية تدعو .11
 9  لن تتنازل عن مبدأ المقاومة ضد االحتالل: حماس والجهاد تختاران مواجهة الليكود .12
 10   لقتل أو أسر جنود إسرائيليين استشهاد فلسطينيين خالل مهمة  .13
 10 عن اتفاق التهدئة" إسرائيل"يدعو مصر لفتح معبر رفح ردا على تراجع " حماس"قيادي في  .14
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 10  ل وصول نتنياهوحكومة أولمرت تراهن على سعي حماس إلنهاء ملفي شاليط والتهدئة قب .15
 11 نتنياهو وليفني يلتقيان اليوم لمباشرة المفاوضات حول تشكيل حكومة مشتركة .16
 11   ال نجد أهدافاً نهاجمها: باراك... أولمرت يطالب جيشه بالرد على كل صاروخ .17
 11   ال تنفي إمكانية االنضمام إلى حكومة وحدة"نيستالك"رئيسة  .18
 11 مسؤوالن إسرائيليان زارا باريس للبحث في صفقة تبادل األسرى مع حماس": الحياة" .19
    

    :األرض، الشعب
 12   في انهيار نفق2 وفقدان 6مقتل فلسطيني وإصابة  .20
 12 مهددون بسحب هوياتهم وسط ظروف معيشية قاسية" الرام" ألفا من مقدسيي 60 .21
 12   جدار الفاصلل تعمل على محاصرة القدس بواسطة ا"سرائيلإ": "تقرير" .22
 13  ي لتهويد القدس تحذر من مخطط اسرائيل"الهيئة االسالمية العليا" .23
 13  في بيروت يختتم أعماله"المؤتمر التأسيسي لعلماء فلسطين" .24
   

   :اقتصاد
 13  مليون دوالر290 "الصناعة والتجارة"خسائر : المقالةحكومة ال .25
   

   :صحة
  13  غزةالىملة باألدوية من اسكتلندا قافلة شاحنات مح .26
  
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1353:         العدد       22/2/2009األحد  :التاريخ

   :ثقافة
  14  ويمنع احتفاال ثقافياا في القدس يقتحم مسرحاالحتالل  .27
   

   :عربي، إسالمي
 14   ن الى القطاع لبحث الجرائم االسرائيلية واعادة االعماريلجنتترسل " الجامعة العربية" .28
 14    المقبلاألربعاءيوم مصر تدعو الفصائل إلى الحوار  .29
 14    ازاء تكليف نتنياهو تشكيل الحكومةمن الجامعة العربيةتشاؤم  .30
 15  مع مسيرة فلسطينيةتزامنا.. مصر تعزز وجودها األمني على امتداد الحدود مع غزة .31
 15  ساعة اعتبارا من اليوم للحاالت الخاصة48فتح منفذ رفح : "مصدر مصري" .32
   

   :دولي
 15   توسيع المستوطنات في الضفة"اسرائيل"االتحاد االوروبي يدين خطط  .33
 15  ريا مستعدة للمساعدة في تحقيق الوحدة الفلسطينيةسو: كيري .34
 16    روسيا تؤكد مساعيها لوقف النار وإعمار القطاع   .35
 16 الجزائر والمغربحدود  علىقافلة مساعدات بريطانية تتجه لغزة تمر  .36
    

    :تقارير
 16   مشروعات للتسوية مع الفلسطينيين3االنتخابات اإلسرائيلية أفرزت  .37
    

    :حوارات ومقاالت
 18  بالل الحسن... ؟"االعتدال والممانعة"وهل نقول وداعا لشعار  .38
 20  نواف الزرو... آفاق التسوية.. ما بعد االنتخابات .39
 21 خالد الحروب... وعلى الفلسطينيين...  يزداد عبئاً عليها"ميثاق حماس" .40
    

  24  :كاريكاتير
***  

  
 وفتح تدعو للتخلي عن العرقلة.. ا في الضفةهذهب للحوار قبل إطالق معتقليتحماس لن  .1

" فـتح "أكد رئيس كتلـة حركـة        ":وكاالت"، وعن   رام اهللا ن   وم غزة،    من 22/2/2009الخليج،  ذكرت  
ان القيادة المصرية أبلغت، أمس، الفصائل الفلسطينية أن الخـامس          "،  "الخليج"البرلمانية عزام األحمد، ل     

والعشرين من فبراير هو الموعد المقرر للحوار، موضحا ان غالبية األمناء العـامين للفـصائل سـوف                 
ولى التي سوف يتم خاللها اإلعالن عن انطالق الحوار وتشكيل اللجـان المنـاط   يشاركون في الجلسة األ   

بها بحث ملفات تشكيل حكومة توافق، المنظمة، االنتخابات التشريعية والرئاسية، بناء األجهزة األمنيـة،              
  .المصالحة الوطنية وحسن النوايا

في الوحدة وإنهاء االنقسام، قـال      " رائيلإس"وحول مدى تأثير تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة في          
منفذا لتطبيق سياساتها األحاديـة وفـرض       " إسرائيل"في األصل كنا بحاجة إلنهاء االنقسام الذي اتخذته         "

قدوم نتنيـاهو يـضيف     "، موضحا ان    "سياسة األمر الواقع، إضافة الى تعثر مسيرة المفاوضات السياسية        
  ".وعلى الشعب الفلسطينيعبئا إضافيا على القضية الفلسطينية 
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جهات "عضو وفد الحركة لحوار القاهرة إبراهيم أبو النجا إن          " فتح" وقال عضو المجلس الثوري لحركة      
وأضـاف فـي تـصريح    ". عدة تبذل جهوداً واتصاالت من أجل تذليل أي عقبات تعترض إنهاء االنقسام     

  ".المشكلة في الفلسطينيين أنفسهم"لى أن ، الفتا إ"مصر ليست جزءاً من المشكلة"صحافي، أمس، وقال إن 
 الحالي، مـشددة علـى      25أنها تلقت دعوة رسمية للمشاركة في هذا الحوار في          " حماس"وأكدت حركة   

وقال فـوزي   ". إلنجاح هذا الحوار  "في الضفة الغربية    " المعتقلين السياسيين "وجوب إطالق سراح جميع     
 25 حماس دعوة رسمية من األشقاء في مصر للحوار في           لقد تلقت حركة  "برهوم المتحدث باسم الحركة     

مع حرصنا على نجاح الحوار إال أننا نؤكد، وحتى يكتب له النجاح، يجب أن يكـون                "وأضاف  ". الحالي
  .في الضفة" هناك عمل جاد إلطالق سراح المعتقلين السياسيين من سجون السلطة

نه، إنها حرصت خالل حوارات وفدها القيـادي        نسخة م " الخليج"وقالت الحركة، في بيان صحافي تلقت       
وأشار . على هذه الحوارات من خالل التسريبات اإلعالمية      " المشوشين"في القاهرة على تجنب الرد على       

وكـررت  . البيان إلى أن اإلفراج عن المعتقلين السياسيين يمثل خطوة ضرورية النعقاد الحوار ونجاحه            
وبشأن التهدئـة، أعربـت عـن       . األسير جلعاد شاليت  " اإلسرائيلي"الحركة شروطها فيما يتعلق بالجندي      

للتجاوب مع الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق تهدئة ينطلق من رغبتها في إتاحـة الفرصـة                "استعدادها  
اللتقاط األنفاس وتضميد الجراح وإعادة اإلعمار وكسر الحصار على أن تكون تهدئة محددة بسقف زمني               

  .ح المعابر ورفع الحصاروأن تتزامن مع فت
 القيادي في حماس رأفت ناصيف، عضو أن :رام اهللا من 22/2/2009 الشرق األوسط، أضافتو

، ان حماس ابلغت القاهرة بانها تفضل اعطاءها "الشرق االوسط"اوضح لـ القيادة السياسية للحركة،
واكد . ق الحوار الفلسطينيمزيدا من الوقت لاللتقاء بحركة فتح من اجل تذليل العقبات امام انطال

ناصيف، ان حركته ال تمانع في انطالق جلسات الحوار ولو بعد ساعتين، لكن بعد اطالق كافة معتقلي 
اؤكد ان انطالق جلسات الحوار مربوطة "وقال ناصيف  .حماس من سجون السلطة الفلسطينية في الضفة

 ". باطالق سراح المعتقلين السياسين
 آخرين 350 من عناصر حماس بشكل ثابت، و350هزة االمنية الفلسطينية تعتقل ويقول ناصيف ان االج

بشكل متقطع، اي يتم استدعاؤهم بشكل يومي لقضاء يوم كامل في االجهزة االمنية ثم يذهبون الى بيوتهم 
  .ويعودون في اليوم التالي

عقدون على االغلب جسلة ان المجتمعين سي" الشرق األوسط"وقال فهمي الزعارير الناطق باسم فتح لـ 
وردا على موقف حماس من المعتقلين قال  . 26 وسيحاولون تشكيل اللجان في 25اقتتاحية واحدة في 

المأمول ان يتواجد الجميع بما فيها حماس، ونأمل ان ال تفاجئ حماس الجميع قبيل انطالق "الزعارير، 
ار يمكن معالجة كل الملفات وهناك لجنة الحوار بساعات مثلما حدث في مرة سابقة، وعلى طاولة الحو

 . اصال متخصصة لمعالجة ملف المعتقلين
  

  الحكومة المقالةمن السيناتور كيري رسالة إلى أوباما تسليم  يؤكدأحمد يوسف  .2
الحكومة الفلـسطينية المقالـة     أن  :  وكاالت االنباء  -غزة ، واشنطن     من    22/2/2009الدستور،   قالت

 سلمتها لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ األميركي السيناتور جون           طالبت في الرسالة التي   
كيري ، اإلدارة األميركية الجديدة بالوفاء بوعود التغيير التي تعهدت بها ، مطالبة اوباما بعدم االنحيـاز                 

  .السرائيل
 األونروا في غـزة ،  وذّكرت الرسالة التي تسلمها كيري من إحدى الشخصيات المستقلة التي التقاها بمقر   

بنزاهة االنتخابات التي جاءت بحركة حماس إلى سدة الحكم ، ومطالبة العالم بضرورة مراجعة رؤيتـه                
وكشفت المصادر أن كيري رفض فـي البدايـة          .من الحكومة التي تديرها حماس واالعتراف بشرعيتها      

قنعته بضرورة سماع رأي حماس     تسلم الرسالة ، لكنه اقتنع بتسلمها عقب دعوات من شخصيات مستقلة أ           
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وقالت أيضا إن الرسالة حملت رؤية الحكومـة للملفـات العالقـة بـين               .ألنها طرف ال يستهان بوجوده    
الجانبين الفلسطيني واألميركي ، مجددة استعدادها التفاق تهدئة طويل األمد مقابل انسحاب إسرائيل مـن               

  .فيها وإنهاء االحتالل 1967األراضي المحتلة في العام 
الحكومة وليست حركة حماس هـي التـي        "وقال أحمد يوسف وكيل الخارجية بالحكومة المقالة في غزة          

تسعى وزارة الخارجيـة    "وتابع. ، موضحا ان حماس ليس لها عالقة بالرسالة       " بعثت بالرسالة إلى أوباما   
هدف حمـاس ولـشرح     دائما للتواصل مع هذه الوفود لمواجهة الدعاية والتحريض اإلسرائيلي الذي يست          

  ".مواقفنا من الصراع
قامت الرسالة على ثالث نقاط األولى دعوة اإلدارة األميركية إلى العمل الجاد لحل القضية              "ومضى يقول   

الفلسطينية كونها البوابة الرئيسية لتحقيق السالم واألمن في المنطقة وكونها القـضية المركزيـة لمليـار                
ة الثانية هي مطالبتنا بالتوازن االميركـي فـي التعامـل مـع القـضية               النقط"وزاد بالقول   ". وربع مسلم 

الفلسطينية بعيداً عن االنحياز لصالح إسرائيل كما دأبت اإلدارات األمريكية السابقة ، فيما تتعلق النقطـة                
وجوب أن تـضطلع  "وأكد ". الثالثة بضرورة التواصل مع حماس ألنه ال تسوية في المنطقة دون وجودها        

ة األمريكية على الواقع الفلسطيني وفي المنطقة بعيداً عن المنظار المنحاز إلسرائيل وعن معـايير               اإلدار
  ".الخداع اإلسرائيلي

مصادر فلسطينية مطلعة كـشفت لـصحيفة       الى أن    ،غزة  من    21/2/2009 صحيفة فلسطين،    وأشارت
، وقيل إنها موجهة من حركـة       ، مالبسات الغموض الذي ساد، قصة رسالة نقلتها األمم المتحدة         "فلسطين"

حماس الى الرئيس األمريكي باراك أوباما عبر السيناتور جون كيري الذي زار قطاع غـزة الخمـيس                 
  .الماضي

، إن الدكتور أحمد يوسف المستـشار فـي وزارة الخارجيـة            "فلسطين"وأوضحت المصادر المطلعة لـ     
ناتور كيري، من دون التنـسيق مـع حركـة          الفلسطينية بعث برسالة، شخصية الى أوباما، بواسطة السي       

حماس أو الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوفد األمريكي اعتقد ان الرسالة من حركة حماس، األمر                
  .الذي دفع الحركة عقب االعالن عن هذا األمر عبر وسائل االعالم الى نفي صحة الخبر لعدم علمها به

ا علم أن رسالة الدكتور يوسف، لم ترسل بالتنسيق مع حركـة            وكشفت المصادر أن الوفد األمريكي بعدم     
حماس وال تعبر عن موقف الحركة، كشف عن طريق وسطاء أنه يحمل رسالة من الرئيس أوباما الـى                  
حركة حماس، وانه يريد أن تستلمها الحركة بشكل رسمي، على أن تقوم بالرد عليهـا برسـالة مماثلـة                   

  .ئيس األمريكي أوباماسيحملها السيناتور كيري الى الر
أن حركة حماس قامت بتكليف أحد قيادييها، والذي يـشغل          " فلسطين"وأفادت المصادر المطلعة لصحيفة     

منصبا وزاريا مهما في الحكومة الفلسطينية، باستالم الرسالة من الوفد األمريكي، والرد عليـه برسـالة                
  .مماثلة

  
  مسار جديد بشأن شاليطبرفض البدء  ونالتهدئةالتعنت اإلسرائيلي يعطل تنفيذ اتفاق  :النونو .3

 طاهر النونو المتحدث    ، أن   محمد عبد اهللا   عن مراسلها    القاهرة  من    22/2/2009 الشرق، قطر،    ذكرت
الرسمي باسم حكومة إسماعيل هنية نفى أن تكون حماس وافقت على فتح مسار جديد فـي المفاوضـات                  

  . ات أخرى بشأن التهدئةبشأن الجندي شاليط يسير بالتزامن مع مفاوض
وقال في تصريح خاص لـ الشرق من القاهرة الموجود فيها حاليا إن اتفاق التهدئة تم التوافق عليه نهائيا                  
بين مصر وحماس قبل رحيل وفد حماس الى دمشق يوم االربعاء الماضي، وأن االتفاق موجـود لـدى                  

جاوب معه، مؤكدا أن الكرة اآلن في الملعـب         الجانب المصري لمواصلة جهوده القناع االسرائيليين بالت      
االسرائيلي، الذي يشترط الربط بين التهدئة وصفقة شاليط، وشدد على موقف حماس القائم على الفـصل                
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الكامل بين ملف شاليط وملف التهدئة، موضحا إن االتفاق ينص على البدء في التهدئـة وفـتح المعـابر                   
  . شاليط في مرحلة تالية منفصلة تماما عن ملف التهدئةوإعادة االعمار، ويمكن النظر في قضية 

وكشف النونو عن تفاصيل التهدئة وقال إنها ال تتحدث عن أي نسب لدخول البضائع، مؤكدا أن التهدئـة                  
تتضمن مصطلح مستلزمات قطاع غزة كتعبير عن جميع االحتياجات التي يتطلبها الشعب الفلسطيني في              

الوطني الفلسطيني ذكر إن القاهرة كانت تريد أن تكون التهدئة منطلقا لفتح            القطاع، وحول تأجيل الحوار     
المعابر، ورفع الحصار، وإعادة االعمار، والحوار الوطني الفلسطيني، وأن التعنت االسرائيلي بعدم قبول             

  . التهدئة أدى الى تأجيل جلسات الحوار الوطني التي كان مقررا لها اليوم االحد
ى وجود تيار في حركة فتح يعمل على إفشال الحوار الوطني الفلسطيني بإدعـائهم بـان                وأشار النونو إل  

أحمد قريع ونبيل شعث اللذين التقيا وفد حماس في القاهرة االسبوع الماضي ال يمثالن حركة فتح، مؤكدا                 
 أن حماس تريد أن تعرف من يمثل فتح للتعرف على المواقف الحقيقية لفتح، ولفت الى ضـرورة خلـق                  

أجواء سياسية إيجابية للحوار الفلسطيني باالفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وعدم              
إغالق الجمعيات الخيرية التابعة لحماس، وكشف النونو عن االتفاق على تشكيل لجنتـين إحـداهما فـي                 

  . الضفة الغربية، والثانية في قطاع غزة النهاء ملف المعتقلين السياسيين
وحول قانونية استمرار عمل الرئيس محمود عباس أكد أن حماس لم تطرح هذه القضية خـالل الفتـرة                  
القليلة الماضية بسبب الحرب االسرائيلية على قطاع غزة، مشددا على أن والية الرئيس عباس انتهت في                

ز على الدستور،   الثامن من شهر يناير الماضي طبقا للقانون االساسي الفلسطيني، وأن حماس ترفض القف            
  . وأن الحوار الوطني القادم هو الذي يمكن أن يحدد أي شىء جديد

واستنكر النونو ما أسماه لغة المؤامرة التي يفكر بها اآلخرون عندما طرحت حماس البحث عن مرجعية                
 جماعية للمقاومة، مشيرا إلى إن حماس ال تسعى الختطاف منظمة التحرير الفلسطينية بعد خطف السلطة              

الفلسطينية، كما يدعي البعض، وقال إن حماس شكلت الحكومة العاشرة بعـد الفـوز فـي االنتخابـات                  
التشريعية، وأن هدفها هو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وذلك بتغيير برنامجها السياسي الذي يجب أن               

ك لتفعيل المنظمة رغـم     يقوم على حماية المقاومة، وانتقد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لعدم التحر          
، مؤكدا أن حماس لم تطالـب بتأسـيس مرجعيـة           2005االتفاق على ذلك في اتفاق القاهرة في مارس         

سياسية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكنها تريد مرجعية للمقاومة الفلسطينية، كمـا حـدث خـالل                
  . خرجت منها مجتمعةالحرب على قطاع غزة عندما دخلت الفصائل جميعها الى التهدئة، و

ونفى النونو تعيين قيادي من الضفة الغربية كمرشح لحماس في االنتخابات الرئاسية القادمة، موضحا إن               
هذه القضية لم تطرح داخل حماس حتى اآلن، وأن لكل حادث حديثا، وعندما يتم االتفاق علـى موعـد                   

ن الدكتور خليل الحيـة عـضو البرلمـان         االنتخابات الرئاسية ستحدد حماس موقفها النهائي، وتفي تعيي       
الفلسطيني والقيادي بالحركة لوزير للداخلية خلفا للوزير سعيد صيام الذي استشهد في الحرب االسرائيلية              

  . االخيرة على غزة، وقال إن ما قيل في هذا الشأن غير دقيق
اومة في قطاع غـزة، مؤكـدا إن         االسرائيلية في منع المق    -واستبعد أن تنجح االتفاقية االمنية االمريكية       

مثل هذه االتفاقيات سوف تفشل في محاصرة المقاومة، وأوضح أن السنوات الماضية شـهدت حـصارا                
صارما على القطاع ورغم ذلك نجحت المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة خالل الحرب                

  .  يوما22االسرائيلية على القطاع التي استمرت 
ع أو خالف بين حماس الداخل وحماس الخارج، مشيرا إلى إن الخالف بـين قيـادات                ونفى وجود صرا  

حماس أمنية يتمناها أعداء الحركة، لكن حماس صامدة وقوية ويناقش قادتها ومنتسبوها كل االمور بقلب               
  . واحد وعقلية مفتوحة

ـ  ، أن    القاهرة  من أيمن جريس   عن مراسلها     3/2/2009عكاظ   وأضافت إن حماس  " عكاظ "النونو قال ل
قـائال ان    تشعر باالرتياح الى اآللية الجديدة للحوار الوطني الفلسطيني التي تضمنتها الورقة االخيـرة،            
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اآللية الجديدة تختلف شكال وموضوعا عن اآللية التي كانت مطروحة في نـوفمبر الماضـي، إذ كـان                  
ال أن الحالي هو التفاوض وتشكيل اللجـان     المطروح سابقا إقامة احتفالية والتوقيع على الورقة المصرية ا        

الست بما فيها اللجنة الجديدة التي يطلق عليها لجنة التوجيه العليا وبعدها يكون االحتفال والتوقيع على ما                 
وخلص النونو الى نفي ما تردد عن طلب المصريين من حماس التوقيع علـى ورقـة                . يتم التوصل اليه    

 .الى قطاع غزةلوقف استيراد أو تهريب السالح 
  

  الرئاسة ترحب ببيان االتحاد األوروبي الداعي لوقف االنشطة االستيطانية .4
رحبت الرئاسة امس، ببيان االتحاد األوروبي الذي أدان خطط البنـاء االسـتيطاني فـي               :  وفا –عمان  
والحـواجز  وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن استمرار البناء االسـتيطاني               . الضفة

العسكرية ليست فقط ضربة لمبادرة السالم العربية وتفاهمات انابوليس، لكنها أيـضا تقـوض الجهـود                
وأضاف أبو ردينة، أن السالم العادل قـائم علـى أسـاس            . العربية والدولية للوصول إلى حل الدولتين     

فلسطينية وعاصـمتها القـدس     الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ووقف االستيطان وإقامة الدولة ال         
  .الشريف

  22/2/2009الحياة الجديدة، 
  

  القبول بشروط الرباعيةوعلى حماس المطلوب خارطة طريق فلسطينية موحدة : عبدربه .5
ـ        :  جدة –فهيم الحامد    أمامنا معركـة   " : " عكاظ"قال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه ل

، مشيرا  " المصالح العليا للشعب الفلسطيني وليس النظرة الضيقة الحزبية        سياسية طويلة وعلينا النظر الى    
الى ان المرحلة تتطلب اعادة النظر في السياسات لمواجهة فترة نتنياهو الجديـدة بتعنتهـا وعنجهيتهـا                 

واوضح ان الرئيس أوباما يمتلك مفاتيح الحل فـي         . ودمويتها، من خالل خارطة طريق فلسطينية موحدة      
اع الفلسطيني االسرائيلي، ويمكنه فرض مبدأ الدولتين التي التزمت به االدارة السابقة، مؤكدا             ملف الصر 

ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن مبدأ الدولتين ورفض اي مساومة، وال حل وسطا حيـال القـضية                  
جعة فيه عـدم    إن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا الر     : واردف قائال . الرئيسة التي وصفها بالخط األحمر    

الدخول في مفاوضات مع الحكومة اليمينية االسرائيلية اال بعد التزامها بخارطة الطريق، وتقرير ميتشيل              
الذي يؤكد على وقف االستيطان، مبينا ان تهرب نتنياهو من قبول مبدأ الدولتين، وحديثه عـن مـشروع                  

  .  االسرائيليةالتنمية االقتصادي، يعكس ان فلسطين باتت مقاطعة من المقاطعات
وطالب حركة حماس عدم إتاحة الذريعة لنتنياهو الستئناف تدمير البنية التحتية وقتـل الفلـسطينيين، إذ                

. يتعين عليها القبول بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وفي نفس الوقت على نتنياهو الرضوخ الشتراطاتها             
ال "لذي كان من المقرر عقده في القاهرة، قائال         واستغرب عبد ربه تأجيل مؤتمر المصالحة الفلسطينية، وا       

مطالبا في المقابل بالشروع    ". أرى سببا في التأجيل جراء ربط اسرائيل اإلفراج عن شاليط باتفاق التهدئة           
في المصالحة فورا لظروف يمليها وجود حكومة يمينية مرتقبة، إذ يتعين توضيح رسالة اننـا متفقـون،                 

  .ت قد يعطي نتنياهو ذريعة بأنه اليوجد شريك فلسطيني للحوارمؤكدا ان استمرار الخالفا
  22/2/2009عكاظ 

  
  مسؤولية أي جهة فلسطينية إطالق الصواريخ من جنوب لبنانتنفي  التحرير منظمة .6

نفى مسؤول العالقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية العقيد خالـد           : رئيفة المالح  -جنوب لبنان   
مسؤولية أي جهة فلسطينية عن إطالق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه           " عكاظ"لـ  العارف في تصريح    

نحن نلتزم، كمنظمة تحرير، بما يقره ويراه مناسبا اإلخوة اللبنانيون ونحترم السيادة            "وقال  . إسرائيل أمس 
ريد االستفراد  واضاف ان فتح أي جبهة او اطالق صواريخ، مرتبط بقرار الدولة اللبنانية وال ن             ". اللبنانية
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واعتبر أنه ال توجد مصلحة لنا وال للبنان في تعكير أو           . او استعمال الساحة اللبنانية دون كل دول الطوق       
  .زعزعة الوضع األمني والسيما في هذه الظروف بالذات

  22/2/2009عكاظ 
  

 يعّزز فرص نجاح الوحدة الفلسطينية.. وصول نتنياهو للسلطة: قادة حماس وفتح .7
قال الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي : لح النعامي صا-  غزة

 تشكيل حكومة يمينية بزعامة نتنياهو يدلل على سقوط إن" الشرق األوسط"الفلسطيني في تصريحات لـ
يني كل الرهانات على إمكانية التوصل لتسوية سياسية للصراع مع إسرائيل، مشدداً على أن الرد الفلسط

وأشار موسى إلى أنه . على فوز اليمين اإلسرائيلي يجب أن يتمثل في االلتفاف حول المقاومة الفلسطينية
سيكون من الصعوبة بمكان على اإلدارة األميركية تبرير تحيزها األعمى لتل أبيب في ظل وجود 

يم أبو النجا عضو المجلس من ناحيته قال إبراه. الحكومة اليمينية المتطرفة التي ينوي نتنياهو تشكيلها
، ومفوض اإلعالم في اللجنة القيادية للحركة في قطاع غزة إن تكليف نتنياهو "فتح"الثوري لحركة 

بتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل يفرض على الفلسطينيين سرعة التوحد في مواجهة الفكر المتشدد 
 .سطينيةلليمين اإلسرائيلي الذي ال يعترف بالحقوق الوطنية الفل

 22/2/2009الشرق األوسط، 
 

  غزة أو إلى سورية لتأمين حياتهملقبل بإبعاد أسرى الضفة تقد  المقاومة ":الشرق األوسط" .8
وقال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس، إنه يجب أن يعود هؤالء :  كفاح زبون - رام اهللا

 لم تطرح على الحركة حتى اآلن بشأن إبعاد األسرى لمنازلهم، سواء في غزة أو الضفة، وان أي أفكار
، أن "الشرق األوسط"إال أن مصادر في المقاومة على صلة بملف شاليط أوضحت لـ. أسرى الضفة

. الفصائل اآلسرة قد تقبل بإبعاد بعض أسرى الضفة إلى قطاع غزة أو سورية، من اجل تأمين سالمتهم
وأكد ناصيف انه ال ضمان  .كن ليس إلى خارج الوطنفي حال استجابت إسرائيل لكل شروط المقاومة، ل

لعدم عودة االحتالل العتقالهم أو اغتيالهم، لكن حماس ستسعى للحصول على كل الضمانات الممكنة من 
  . اجل تأمين سالمتهم

  22/2/2009الشرق األوسط، 
  

  أبو مجاهد ينفي تصريحات أبو عبير حول إصابة شاليط  .9
ضح، أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية إحدى الفصائل اآلسرة أو:  كفاح زبون - رام اهللا

لشاليط، أن المقاومة لم تبدل من موقفها بشأن صفقة شاليط، وانه من دون أن توافق إسرائيل على قائمة 
  .األسرى فان أي مفاوضات جادة حول آلية إتمام الصفقة لن تبدأ

ورفض . ت عن حياة شاليط ال يمكن أن يعلن عنها إال بثمنإلى ذلك، قال أبو مجاهد إن أي معلوما
. إعطاء أي معلومات عن حقيقة إصابة شاليط أو ال، كما أعلن قيادي آخر في المقاومة وهو أبو عبير

وقالت ألوية الناصر صالح الدين في بيان . وأوضح أبو مجاهد أبو عبير ال عالقة له أبدا بملف شاليط
ال يمثل ألوية الناصر صالح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، " عبيرأبو " "أن المدعو"لها، 

وبالتالي فهو غير مخول بالحديث عن موضوع الجندي الصهيوني األسير على اإلطالق، كونه شخصا 
وحذر البيان من خطورة التصريحات غير المحسوبة على خطط المقاومة الفلسطينية ". غير ذي عالقة

وقال قيادي في لجان المقاومة، إن البعض على ما يبدو أبهرته اللقاءات بالدوائر المخابراتية . اتهاوتكتيك
في القاهرة وأدلى بما ال يعرف وبما ليس له بصلة، وأطلق بعض اإلشاعات والفبركات والتصريحات 

أبو "ن إفصاح المدعو وقال القيادي إ. الخائبة باحثا عن مجد بكل تأكيد لن يحصل عليه في أروقة اإلعالم
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عن أسماء قيادات بارزة في فصائل المقاومة قال إنها تحتجز شاليط ال يفيد سوى العدو " عبير
 . الصهيوني

  22/2/2009الشرق األوسط، 
  

  تدعو للوحدة لمواجهة حكومة نتنياهو المقبلة  " الديمقراطية" .10
اليمـين  "ية لتحرير فلسسطين أن حكومة      اعتبرت الجبهة الديمقراط  ": يو بي آي  "،  "الخليج "-غزة، دمشق   

برئاسة نتنياهو حكومة هي عدوان وعداء لحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المـصير            " واليمين المتطرف 
وقال مصدر مسؤول في الجبهة في بيان أمـس إن حكومـة نتنيـاهو                .ودولة االستقالل وعودة الالجئين   

واستيطان وعنصرية، داعياً الـى ضـرورة إنهـاء         ليبرمان  شاس واألحزاب الدينية هي حكومة توسع         
 .االنقسام الوطني وإعادة بناء الوحدة الوطنية

  22/2/2009الخليج، 
  

   مصر إلى فتح معبر رفح وفك الحصارمظاهرة للديمقراطية تدعو .11
تظاهر مئات من الفلسطينيين امس قبالة معبر رفح الحدودي الفاصل بـين قطـاع غـزة                ): د ب أ  (غزة  

وشارك في التظاهرة التي نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين اليـسارية             .مصريةواالرضي ال 
، عدد من قيادتها وممثلين عن قيـادات العمـل الـوطني وشخـصيات              40بمناسبة ذكرى انطالقتها الـ     

وردد المتظاهرون هتافات تدعو الى فتح معبر رفح وجميع المعابر وفك الحصار عـن              . وفعاليات وطنية 
ع غزة ، كما رفعت شعارات تطالب حركتي فتح وحماس بإنهاء االنقسام وإعادة الوحـدة واللحمـة                 قطا

  .الوطنية و إنجاح الحوار الوطني الشامل
وأعرب زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة في كلمة خالل التظاهرة عن رفض الجبهة تأجيـل                

  .ية ال تحتمل التأجيلجلسات الحوار الشامل بالقاهرة ألن الحالة الفلسطين
ودعا مصر إلى فتح معبر رفح الحدودي لتسهيل حرية تنقل المرضى والفلـسطينيين والـضغط علـى                 

  .إسرائيل لرفع الحصار وفتح جميع المعابر ووقف العدوان والشروع بإعادة اعمار قطاع غزة المنكوب
عب الفلسطينى وتعزيـز دورهـا      ودعا جرغون إلى صيانة وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للش         

ومكانتها والعمل على تفعيلها وتطويرها وإعادة االعتبار للبرنامج الوطني الذي يستجيب لحقوق الـشعب              
  .الفلسطيني وطموحاته الوطنية ورفض النداءات بخلق مرجعيات جديدة للمنظمة

طالبـاً بـربط ملـف      وأعلن رفض الجبهة لجميع المفاوضات القائمة على أساس مؤتمر آنا بـوليس، م            
المفاوضات بملف االستيطان ، مشددا على أن أية مفاوضات يجب أن تستند إلـى قـرارات الـشرعية                  

 .الدولية
  22/2/2009الرأي، األردن 

  
  لن تتنازل عن مبدأ المقاومة ضد االحتالل: حماس والجهاد تختاران مواجهة الليكود .12

هاد نافد عزام، والمتحـدث باسـم حمـاس مـشير           اعرب المتحدث باسم حركة الج    :   فهيم الحامد   – جدة
المصري، عن ان مرحلة نتنياهو لن تكون سهلة، إذ ان الفصائل الفلسطينية لن تتنازل عن مبدأ المقاومة                 

واوضح عزام ان على الفصائل الفلسطينية عدم التنازل عن الثوابت والوقوف           . ضد االحتالل االسرائيلي  
ر الصمود والتحدي، وليس من خالل تقديم التنـازالت، فيمـا أقـر             امام صلف نتنياهو بعزيمة وقوة عب     

 .المصري أن حماس ستسمر في سياسة المواجهة للوصول إلى النصر وإنهاء االحتالل
  22/2/2009عكاظ 
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  استشهاد فلسطينيين خالل مهمة لقتل أو أسر جنود إسرائيليين .13
ر صباح امس، خارج مدينة غزة خـالل    قتل فلسطينيان في وقت مبك     :عالء المشهراوي، وكاالت   - غزة

عن '' أ.ب.د''ونقلت وكالة األنباء األلمانية     . ما وصفه أفراد ُأسرتيهما بمهمة لقتل أو أسر جنود إسرائيليين         
ولكنهما تعاونا مـع    '' حماس''مصادر من أسرة الشهيدين يعقوب وأحمد ناصر، أنهما كانا تابعين لحركة            

  .فت الحركة أمرهما منذ قرابة عامالمخابرات اإلسرائيلية حتى اكتش
بعد ذلك هذين الشخصين، بتنفيذ هجوم انتحاري ضد جنود إسرائيليين بذريعة الهـروب             '' حماس''وكلفت  

وقالت المصادر إن طاقماً طبياً فلسطينياً انتشل جثتيهما من قريـة            .من الحركة ومحاولة دخول إسرائيل      
  .سرائيل في جنوب شرق مدينة غزةجحر الديك الواقعة بالقرب من الحدود مع إ

وقالت بعض التقارير إن السبب يرجع الـى        . وقدمت مصادر طبية تقارير متعارضة بشأن سبب وفاتهما       
  . انفجار، ولكن تقارير أخرى قالت انه تم إطالق النار عليهما

فلسطينيين وكان مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلن عن مقتل ناشطين               
وقال الطبيب معاوية حسنين لوكالة األنباء      . اثنين برصاص قوات إسرائيلية خاصة في منطقة جحر الديك        

إن قوات إسرائيلية خاصة توغلت في المنطقة في ساعة مبكرة من فجر امس، وأطلقت              ) أ.ب.د(األلمانية  
  .قتل اثنين منهمما أدى إلى م'' المرابطين''نيران أسلحتها على مجموعة من الناشطين 

وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية خاصة توغلت في منطقة جحر الديك معززة بعدة آليات عـسكرية،                 
حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوة ومقاومين تصدوا لها، األمر الذي أسفر عن استشهاد الـشابين،                

  . بنشاط عسكري في تلك المنطقةلكن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي نفى قيام أي قوة إسرائيلية
  22/2/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

 
 عن اتفاق التهدئة" إسرائيل"يدعو مصر لفتح معبر رفح ردا على تراجع " حماس"قيادي في  .14

رأفت ناصيف، اللقاء الذي جمع بينه وبين القيادي " حماس"وصف عضو القيادة السياسية لحركة : رام اهللا
  . بأنه كان إيجابيا ومثمرا جبريل الرجوب، قبل عدة أيام" فتح"الفلسطيني في حركة التحرير الوطني 

إن هذا اللقاء جاء تماشيا واستمرارا للقاءات التي عقدت " قدس برس" وقال ناصيف في تصريحات لـ 
  .في القاهرة، والتي هدفها تهيئة األجواء للوصول إلى حوار ناجح، ومضمون النتائج

بسبب إفشال " القاهرة تأجيل الحوار، ليس له عالقة بالحوار نفسه، وإنما وشدد ناصيف إلى أن قرار
وطالب ناصيف، بموقف جديد ردا على التراجع اإلسرائيلي عن اتفاق  ".الكيان الصهيوني لجهود التهدئة

بعد أن "التهدئة، من خالل تحرك مصري فلسطيني، من أجل فتح معبر رفح وكسر الحصار عن غزة 
ل اتفاق التهدئة هو الكيان الصهيوني، ونحن نرى من حقنا أن ننهي الحصار وفتح معبر ثبت أن من أفش

  ".رفح الذي هو باألساس معبر فلسطيني رسمي
 21/2/2009قدس برس، 

  
 حكومة أولمرت تراهن على سعي حماس إلنهاء ملفي شاليط والتهدئة قبل وصول نتنياهو .15

 إن حكومة إيهود أولمرت، تراهن على الوصول إلى قالت مصادر إسرائيلية:  كفاح زبون-  رام اهللا
صفقة شاملة بخصوص التهدئة وتبادل األسرى قبل أن يتسلم زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو فعليا 

، إن الحكومة تراهن أيضا على أن »الشرق األوسط«وقالت المصادر، لـ. مقاليد الحكم في إسرئيل
ضيتين قبل وصول نتنياهو، باعتباره األكثر تشددا معها، كما حماس ستكون حريصة على حل هاتين الق

أن أولمرت يريد إنهاء حياته السياسية في إسرائيل بطريقة مشرفة عبر انجازه إعادة الجندي اإلسرائيلي 
 .األسير في غزة جلعاد شاليط إلى منزله

 22/2/2009الشرق األوسط، 
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 وضات حول تشكيل حكومة مشتركةنتنياهو وليفني يلتقيان اليوم لمباشرة المفا .16

، تسيبي ليفني، مع دعوة رئيس الحكومة المكلف، "كاديما"تجاوبت رئيسة حزب :  نظير مجلي-تل أبيب
 "حكومة وحدة وطنية"بنيامين نتنياهو، وستجتمع به اليوم، األحد، لسماع اقتراحاته حول امكانيات تشكيل 

انه أن يقيم حكومة يمين خالل أيام، فالمسألة بالنسبة له وكان نتنياهو قد أعلن ان بإمك. مشتركة بينهما
اسرائيل اليوم تواجه أخطارا أمنية بالغة " –انما هي مسألة مبدئية . ليست مسألة حسابات أكثرية المقاعد

، وأضاف " الخطورة وتواجه أزمة اقتصادية كبيرة، والمسؤولية الوطنية تحتم العمل الموحد المشترك
وتالقي هذه الدعوة ترحيبا حتى داخل حزب . "أنا مستعد لدفع ثمن كبير لهذه الوحدةلذلك ": نتنياهو

 . "كاديما"
 22/2/2009الشرق األوسط، 

  
  ال نجد أهدافاً نهاجمها : باراك... أولمرت يطالب جيشه بالرد على كل صاروخ .17

صعوبات فـي    النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي يجابه        20/2/2009" يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة   
  .الرد على إطالق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة

أن رئيس حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية أيهود أولمرت طالب برد قاس على كل             "وأفادت الصحيفة   
األخيرة فرد عليه وزير الحـرب أيهـود        " الكابنيت"خالل جلسة   " صاروخ يطلق في هذه األيام من غزة      

  .، فيما يجد أولمرت صعوبةً في تصديق ذلك" وجد أهدافإنه ال ت:"باراك بالقول 
  22/2/2009الدستور، 

  
   ال تنفي إمكانية االنضمام إلى حكومة وحدة"الكنيست"رئيسة  .18

 ، في أعقاب تكليف بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة القادمـة،           "كاديما"قالت رئيسة الكنيست داليا إيتسيك      
وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية، قالت         .لى حكومة وحدة  إنها ال تنفي إمكانية االنضمام إ     

ليس من أجل الجلوس في المعارضة، وأضافت أنها آخـر مـن            " كاديما" إن اإلنجاز الذي حققه      :إيتسيك
وأضافت أنها تأمل بتشكيل حكومة موسعة، بحيث يشكل كاديما طرفا جديا فيهـا،              .يرفض حكومة وحدة  

لنظر إلى عدد مقاعد الكتلة في الكنيست، باإلضافة إلى رغبة حزبها فـي التـأثير علـى اتخـاذ               وذلك با 
 على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين ومحاولـة إيجـاد          مصر" كاديما"وتابعت إيتسيك إن     .القرارات

  .نحلول، أما بالنسبة للقضايا المدنية فقد أكدت أن الجميع متفقون مع ليبرمان في هذا الشأ
  22/2/2009الدستور، 

  
 مسؤوالن إسرائيليان زارا باريس للبحث في صفقة تبادل األسرى مع حماس": الحياة" .19

أكدت مصادر فلسطينية موثوق بها أن رئيس الهيئة األمنية السياسية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية : غزة
 عوفر 2004اللبناني في العام  "حزب اهللا"عاموس غلعاد والمفاوض الرئيس في صفقة تبادل األسرى مع 

 .ديكل، زارا باريس في إطار المساعي إلبرام صفقة إطالق الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت
وأشارت إلى أن ديكل زار العاصمة الفرنسية قبل ثالثة أيام، فيما سبقه غلعاد بنحو أسبوع، وناقشا مع 

. ل أكثر من ألف أسير فلسطيني في سجون االحتاللمسؤولين فرنسيين تفاصيل صفقة إطالق شاليت مقاب
وأوضحت أن غلعاد بحث مع المسؤولين الفرنسيين في ملف التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
  في قطاع غزة، إضافة إلى قضية تبادل األسرى، قبل أن تتعثر الجهود المصرية في الملفين بسبب 
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األمني المصغر في جلسته األربعاء الماضي اتمام صفقة التبادل اشتراط المجلس الوزاري اإلسرائيلي 
 .قبل التهدئة

 22/2/2009الحياة، 
  

   في انهيار نفق2 وفقدان 6مقتل فلسطيني وإصابة  .20
 قتل شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون باختناق وفقد شخصان بانهيار نفق أرضي في مدينة               :آي بي يو

ن إن طواقم اإلسعاف والدفاع المدني انتشلت جثمـان شـاب           وقال مسعفو  . رفح جنوب قطاع غزة أمس    
 اصابات أخرى بعدما علقوا في أحد األنفاق التي تربط قطاع غزة بمـصر جنـوب مدينـة       6فلسطيني و 

.                       وأضافوا أن العاملين في مجال األنفاق تحدثوا عن فقدان اثنين آخرين يجري البحث عنهما .رفح
  22/2/2009الخليج، 

 
 مهددون بسحب هوياتهم وسط ظروف معيشية قاسية" الرام" من مقدسيي ألفا 60 .21

 ألف مقدسي يقطنون بلدة الرام ، الواقعة خلف الجدار، 60بات أكثر من :  يوسف الشايب-  رام اهللا
 الوصول إلى القدس، عقب قيام سلطات ، وبالتالي حقهم في"الزرقاء"مهددون بفقدان هوياتهم المقدسية 

االحتالل  اإلسرائيلية، مؤخراًَ بإغالق آخر بوابة تربط بلدة الرام وضاحية البريد بمدينة القدس، بعد قرار 
ويعني ذلك . ، المدخل الوحيد المتبقي لسكان الرام المقدسيين نحو القدس"ضاحية البريد"بإغالق بوابة 

قدسيين، خشية ما يعرف باسم العامل الديموغرافي، الذي يخشى الشروع في خطة التخلص من الم
اإلسرائيليون منه، حيث عبروا صراحة عن ذلك على لسان أكثر من مسؤول، كان آخرها دراسة 

 .2025إسرائيلية تتحدث عن خشية زيادة عدد المقدسيين على اليهود في القدس بحدود العام 
 22/2/2009الغد، 

  
  جدار الفاصل لعمل على محاصرة القدس بواسطة ا ت"سرائيلإ": "تقرير" .22

أكدت وحدة دعم دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 ان إسرائيل تعمل على احكام اغالق مدينة القدس من الشمال والـشرق والجنـوب               ،في تقرير لها امس   

 كيلومترا مربعا والذي يؤدي الى تطويق وعـزل         230الي  بواسطة جدار الفصل العنصري الذي ضم حو      
 الف فلسطيني في محافظة القدس عن بعضهم البعض وعن باقي الضفة الغربية ، وسيقطع شـمال                 420

  .الضفة الغربية عن جنوبها
 ان الحكومة اإلسرائيلية، قامت بوضع مخطط       ،على نسخة منه امس   " الدستور"وقال التقرير الذي حصلت     

هار " والمستوطنات المجاورة لها بمستوطنة      "معاليه أدوميم "ق في منطقة السواحرة الشرقية يربط       لبناء نف 
واكدت انه سيكون نفقاً موازياً لنفق جبل الزيتـون الـذي يـربط    ".  بواسطة شارع الطوق الشرقي  "حوما

ن والتوسـع    مباشرة بالقـدس الغربيـة لتـسهيل حركـة المـستوطني           "معاليه أدوميم "الكتلة االستيطانية   
  . االستيطاني
قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلـسطينية إن الهـدف المعلـن               من جهته   

إلسرائيل من بناء هذا النفق هو تحويل خط شبكة الصرف الصحي من وادي النار والكدرون في منطقة                 
ألردن وتكريـر ميـاه الـصرف       الشيخ سعد الى وادي أبو هندي ومنه الى منطقة النبي موسى وغور ا            

وبـين التقريـر ان      . الصحي الستخدامها في عملية الري في المستوطنات الزراعية في غـور األردن           
 58 كيلومترا مـن الجـدار الفاصـل لـضم           44 كيلومترا من أصل     12إسرائيل قامت حتى اليوم ببناء      

  .ةكيلومترا مربع من األراضي الفلسطينية إلكمال تطويق القدس المحتل
  22/2/2009الدستور، 
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   تحذر من مخطط اسرائيلي لتهويد القدس"الهيئة االسالمية العليا" .23

 حذر رئيس الهيئة االسالمية العليا في فلسطين الشيخ عكرمة صبري من مواصلة             : بترا –القدس المحتلة   
واوضـح   .أهلهاسلطات االحتالل االسرائيلي مخططها في تهويد مدينة القدس المحتلة وتفريغ المدينة من             

 ويقضى بزيادة عدد اليهود حتى يصل الى        2020 ان هذا المخطط ينفذ حتى عام        ،في بيان صحافي امس   
مليون نسمة فى مدينة القدس الكبرى حيث يصبح المواطنون الفلـسطينيون أقليـة معرضـون لالبعـاد                 

   .والتهجير
  21/2/2009الرأي، األردن 

 
   في بيروتتتم أعماله يخ"المؤتمر التأسيسي لعلماء فلسطين" .24

طالب المشاركون في المؤتمر التأسيسي لهيئة علماء فلسطين في الخارج في اختتام أعمالـه              : منى بدوي 
أبناء الشعب الفسلطيني مواصلة صموده وتمسكه بحقوقه المشروعة وفـي مقـدمتها حـق               "بيروت  في  

وحـذر   ".تها القـدس الـشريف    العودة وإقامة دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلـسطيني وعاصـم          
المشاركون في المؤتمر العدو الصهيوني من عواقب االستمرار في االعتداء علـى المـسجد األقـصى                
المبارك وجميع المقدسات اإلسالمية والمسيحية وبوقف الحفريات واالعتـداءات، منبهـاً األمـة بكافـة               

   .حمايته والذود عنه بالغالي والنفيسفعالياتها إلى المخاطر التي تهدد المسجد األقصى والعمل على 
والشيخ " لهيئة علماء فلسطين في الخارج    "وانتخب المشاركون في المؤتمر الشيخ عبدالغني التميمي رئيساً         

كهيئـة مـستقلة لهـا      " هيئة علماء فلسطين في الخـارج     "عبدالجبار سعيد أمين عاماً، وأعلن عن تأسيس        
 .شخصيتها االعتبارية

  22/2/2009المستقبل، 
  

   مليون دوالر 290 "الصناعة والتجارة"خسائر : المقالةحكومة ال .25
 أن العدوان على قطاع غزة      ،أعلنت وزارة االقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس       :  د ب أ   -غزة  

وقالت الوزارة في بيـان      .  مليون دوالر أميركي   290خلف خسائر في قطاعي التجاري والصناعة بـ        
صحفي، إن هذا المبلغ هو حصيلة الخسائر المباشرة للدمار الذي خلفه العدوان فـي كافـة القطاعـات                  
االقتصادية بقطاع غزة ، مشيرة إلى أن هذه الخسائر جاءت بعد حـصار اقتـصادي ومـالي وإغـالق                   

ر دوالر في قطاع الـصناعة      وذكرت أن حجم األضرار غير المباشرة بلغ أكثر من نصف مليا           .للمعابر
وأوضحت الوزارة أنها قـررت      . والتجارة نتيجة وقف المصانع والورش عن العمل وطرد العمال منها         

  .تقديم خمسة ماليين دوالر كمساعدات للمتضررين إضافة إلى وضع خطط العمار القطاعات المتضررة
  22/2/2009الدستور، 

  
    غزة الىا قافلة شاحنات محملة باألدوية من اسكتلند .26

انطلقت صباح امس، عشرات الشاحنات محملة باالدوية والمستلزمات الطبية باتجاه : معا - بيت لحم
 ".العدالة لفلسطين"قطاع غزة، حيث من المقرر ان تمر عبر معبر رفح البري تحت شعار 

لدرجة االولى لتقديم ان التحرك يهدف با: "وتنظم القافلة منظمة العدالة لفلسطين في اسكتلندا، التي قالت
وأشارت المنظمة الى ان عددا من الشخصيات  ".المساعدات الطبية للسكان المحاصرين في غزة

البرلمانية والمعروفة ترافق الرحلة التي تهدف الى تصعيد الضغط باتجاه االحتالل من اجل انهاء 
 .الحصار

  22/2/2009األيام، فلسطين، 
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 ويمنع احتفاال ثقافياا في القدس يقتحم مسرحاالحتالل  .27

 احتفاال فنيا وثقافيا كان من ، منعت اجهزة االمن االسرائيلية مساء امس:عيسى الشرباتي - القدس المحتلة
وداهم  .المقرر تنظيمه في المسرح الحكواتي بالقدس، بناء على امر من وزير االمن الداخلي آفي ديختر 

فان المنع يعود الى ما " ح، وحسب القرار االمني العشرات من افراد األمن االسرائيلي قاعة المسر
وصفه وزير االمن بعالقة السلطة الفلسطينية باقامة المهرجان، وانه يحق له اتخاذ القرار بهذا الشأن بناء 

قال الناطق االعالمي في جمعية زهرة المدائن فادي من جهته  .1994على قانون تحديد النشاطات لعام 
ع غير مبرر خاصة انه نشاط ثقافي وفني ويتعلق بالتراث الفلسطيني، وال يتضمن ان قرار المن"الرجبي 

 ".اية توجهات سياسية
 22/2/2009الحياة الجديدة، 

 
  ن الى القطاع لبحث الجرائم االسرائيلية واعادة االعمار يلجنتترسل " الجامعة العربية" .28

ة انها سترسل اليوم االحـد الـى قطـاع غـزة            مانة العامة لجامعة الدول العربي    قالت األ :  بترا –القاهرة  
لجنتين، االولى قانونية تختص بدراسة الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في القطاع، والثانية لدراسة كيفيـة               

واجتمع االمين العام للجامعة عمرو موسـى       . قيام مؤسسات العمل العربي المشترك باعادة اعمار القطاع       
  . ض معهم الدور المناط بهم خالل زيارتهم الى القطاعأمس مع اعضاء اللجنتين واستعر

  22/2/2009الدستور، 
  

    المقبلاألربعاءيوم مصر تدعو الفصائل إلى الحوار  .29
وجهت مصر أمس الدعوات إلى الفصائل الفلسطينية لبدء جلسات الحوار :  جيهان الحسيني- القاهرة

ردت على الدعوة باشتراط » حماس«ركة الوطني الذي أرجئ أكثر من مرة األربعاء المقبل، لكن ح
شخصيات «وطالبت القاهرة الفصائل بتشكيل وفودها من . إطالق سراح معتقليها في الضفة الغربية أوالً

  . »الصداميين«، وتجنب إشراك »معتدلة
بين كوادر » تقارباً على مختلف المستويات«إن هناك » الحياة«وكان مصدر مصري موثوق به قال لـ 

لقاءات جرت بين القيادات العسكرية والسياسية في الحركتين، لكن هناك «كتين، مشيراً إلى من الحر
. هذه المسألة هي العقبة أمام المصالحة«ورأى أن . »حاجة إلى مصالحة بين رؤوس قيادتي الحركتين

عى إلى ولفت إلى أن مصر تس. »وإذا تم حلها، ستسير األمور بسالسة، وسيتم إنهاء هذا الملف سريعاً
، معرباً عن »بعيداً من أعين اإلعالم«ضمان إجراء الحوار الذي سيلتئم في مقر االستخبارات في القاهرة 

ولفت إلى أن مصر أوصت معظم القوى الفلسطينية، . أمله في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحة فعلية
شخصيات صدامية من شخصيات معتدلة، ألن هناك «، بتشكيل وفودها من »حماس«و » فتح«خصوصاً 

  .»األفضل استبعادها في هذه المرحلة
 22/2/2009الحياة، 

  
   ازاء تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة من الجامعة العربيةتشاؤم  .30

اعربت االمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تشاؤمها ازاء تكليف بنيـامين نتيـاهو              :  بترا –القاهرة  
  .لةبتشكيل الحكومة االسرائيلية المقب

وقالت االمانة على لسان رئيس مكتب االمين العام للجامعة هشام يوسف للصحافيين امس   انه لالسـف                  
الشديد فالحكومة االسرائيلية المقبلة يمينية وتوقعاتنا لم تكن ايجابية منذ البداية وسـننظر حتـى تتبلـور                 

ى الجانب العربي التفـاؤل     وأضاف يوسف انه يصعب عل     .االمور والمواقف التي تتخذها هذه الحكومة       
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في مثل هذه االوقات التي تصل فيها حكومات اسرائيلية تميل الى اليمين المتطرف في الحكم ، مستدركا                 
انه علينا ايضا ان نذكر ان الحكومة السابقة التي لم تكن بنفس توجهات اليمين لم تقـدم تنـازالت فـي                     

وقال ان الوضع في منتهى الصعوبة ولكن        .هامها    مفاوضات السالم منذ مؤتمر انابوليس وحتى انتهاء م       
هناك اجتماعا لوزراء خارجية لجنة المبادرة العربية سيعقد في مقر الجامعة في الثاني من آذار المقبـل                 

  .لبحث الموقف برمته والخطوات الواجب اتخاذها
  22/2/2009الرأي، األردن 

  
 تزامنا مع مسيرة فلسطينية. .مصر تعزز وجودها األمني على امتداد الحدود مع غزة .31

عززت قوات الشرطة المصرية أمس من وجودها بمحيط منفذ رفح على : يسري محمد): مصر(رفح 
حدودها مع غزة، تزامنا مع مسيرة أعلن فلسطينيون عن عزمهم القيام بها قرب الحدود مع مصر 

  .احتجاجا على استمرار غلق المنفذ الذي يربط غزة بالعالم الخارجي
 شرطي من قوات فض 400لت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة األمن بشمال سيناء دفعت بنحو وقا

الشغب في محيط منفذ رفح الحدودي وعلى طول خط الحدود مع غزة تحسبا ألي محاوالت القتحام 
 .الحدود من جانب الفلسطينيين خالل مسيرة لهم على الجانب الفلسطيني من المنفذ

 22/2/2009الشرق األوسط، 
  

  ساعة اعتبارا من اليوم للحاالت الخاصة48فتح منفذ رفح : "مصدر مصري" .32
 إنه تقرر فتح منفذ رفح البري اعتبارا ،أوضح مصدر مصري مسؤول أمس: يسري محمد): مصر(رفح 

ولمدة يومين لعبور العالقين والحاالت اإلنسانية من قطاع غزة إلى مصر وبالعكس مع ) األحد(من اليوم 
دخول المرضى ومرافقيهم الذين أنهوا عالجهم في مصر وعدد من الدول األخرى، باإلضافة استمرار 

) كانون األول( من ديسمبر 27لعودة األطباء والصحافيين والوفود السابق دخولهم قطاع غزة منذ يوم 
 .الماضي

 22/2/2009الشرق األوسط، 
 

  في الضفة توسيع المستوطنات "اسرائيل"االتحاد االوروبي يدين خطط  .33
ودعا  . ادان االتحاد االوروبي الخطط االسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية          :د ب ا   - براغ

 اسرائيل  - في بيان صادر عن الرئاسة التشيكية لالتحاد بالنيابة عن الدول االعضاء             -االتحاد االوروبي   
 في الضفة الغربية حيث أن ذلـك        "ادم"نة  النظر في خطط البناء في المنطقة المجاورة لمستوط         اعادة الى

ينتهك القانون الدولي وااللتزامات التي قطعتها اسرائيل على نفسها للفلسطينيين فـي مـؤتمر انـابوليس                
، وقال االتحاد ان التوسع في االستيطان يعد   عقب كبرى في طريق السالم بالـشرق االوسـط                 . للسالم

ة جهود الشركاء العرب الملتزمين بايجاد حل سلمي للصراع         واضاف ان االنشطة االستيطانية تقوض كاف     
  .ويثير الشكوك حول جدية التزام اسرائيل بحل الدولتين  

  22/2/2009الرأي، األردن 
  

 سوريا مستعدة للمساعدة في تحقيق الوحدة الفلسطينية : كيري .34
 ان ،االميركي امسقال جون كيري رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ :  وكاالت–دمشق 

سوريا أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يمكنها استئناف محادثات السالم مع 
 . اسرائيل
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سوريا يمكن أن تكون في " وقال كيري للصحفيين في أعقاب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار االسد 
اذا فعلتم ذلك ستكونون عندئذ قد "وأضاف . "الواقع مفيدة جدا في المساعدة في تحقيق حكومة وحدة

خطوتم خطوة كبرى لالمام ليس فقط في التعامل مع مشاكل غزة ولكنكم ستكونون أيضا قد خطوتم 
أعتقد أن سوريا أبدت لي ... خطوة كبرى لالمام فيما يتعلق باستئناف المناقشات الخاصة بحل الدولتين

 ". استعدادا للمساعدة في هذا الصدد
 22/2/2009اة الجديدة، الحي 

 
    روسيا تؤكد مساعيها لوقف النار وإعمار القطاع   .35

شددت روسيا على أنها ستبذل جهودها للمساعدة على فـرض وقـف طويـل               : كريم المظفر  -موسكو  
جاء ذلك خالل لقاء نائب وزيـر الخارجيـة مبعـوث            .إلطالق النار، وفي عملية إعادة بناء قطاع غزة       

الشرق األوسط الكسندر سلطانوف مع النائـب األول لـوزير خارجيـة الـسلطة              الرئيس الروسي إلى    
  .الفلسطينية احمد صبح

  22/2/2009الخليج، 
  

  الجزائر والمغربحدود  قافلة مساعدات بريطانية تتجه لغزة تمر على .36
قافلة  المغربية، أمس، ظرفا استثنائيا، بعدما تمكنت        -عاشت الحدود الجزائرية     : رابح هوادف  -الجزائر  

شعبية دولية مساندة لغزة قادمة من بريطانيا، من فتح الحدود البرية بين البلدين، لثاني مرة منذ إغالقهـا                  
وكان المشهد بهيجـا ببلـدة      . 1999 حيث فتحت لقافلة مماثلة لدعم العراق عام         1994آب ، /في أغسطس 

ـ         "العقيد لطفي " صيات والـسكان المحليـين،      الحدودية، حيث غص المكان بقوافل من اإلعالميين والشخ
 لدعم غزة بقيادة النائب البريطاني جـورج        "تحيا فلسطين "لمواكبة فتح الحدود مؤقتا للسماح بمرور قافلة        

  .جاالوي
 حافلة صغيرة محملة بمختلف المـساعدات الغذائيـة         115 شخصية كانت على متن      280وضمت القافلة   

الخامس من الشهر القادم، ومـن المتوقـع أن تقطـع           التي يفترض إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح في          
  .القافلة ثمانية آالف كيلومتر

  22/2/2009الخليج، 
  

   مشروعات للتسوية مع الفلسطينيين3االنتخابات اإلسرائيلية أفرزت  .37
أكد الدكتور سمير غطاس مدير مركز مقدس للدراسات بغزة أن فـوز            :  عبدالناصر عبدالمنعم  –القاهرة  

ئيلي باالنتخابات التشريعية الحالية يشير إلى تقدم نظرية األمن اإلسرائيلي علـى التـسوية              اليمين اإلسرا 
 مقعـدا   44 مقعـدا مقابـل      65السياسية للقضية الفلسطينية، موضحا أن اليمين نجح في أن يحصل على            

  .  لعرب إسرائيل11لليسار و
اه اليمين لعدة أسباب منها أن حـزب        وأوضح أن هذا يؤكد حدوث انقالب في السياسة اإلسرائيلية في اتج          

كاديما فشل في إنجاز الوعود التي قطعها على نفسه عندما كان في الحكم بقيادة أولمرت الذي صعد بعد                  
مرض شارون مؤسس كاديما، فقد خاضت حكومة أولمرت حربين في غزة ولبنان وهذا يحدث ألول مرة                

. ة في الحربين فشال ذريعا ولم تحقق أياً من أهدافها         في تاريخ الحكومات اإلسرائيلية وفشلت هذه الحكوم      
كما أن التحدي الخارجي إلسرائيل الذي يمثله التهديد النووي اإليراني جعل الشعب اإلسرائيلي يـستدعى               

  . اليمين المتشدد، باإلضافة إلى الخالفات الداخلية التي تفشت بين أولمرت وليفني، وليفني وباراك
عقدت بجمعية خريجي كلية االقتـصاد      " االنتخابات اإلسرائيلية وتداعياتها  " عن   غطاس في ندوة  . وقال د 

 مدارس ومشاريع للتسوية    3إن ما يخصنا نحن العرب من هذه االنتخابات أنها أفرزت           : والعلوم السياسية 
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ة له أكد   أولها الليكود فقد أعلن نتنياهو برنامجه عقب فوز أوباما برئاسة أمريكا في رسال            . مع الفلسطينيين 
فيها أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسته تسعى لتلقي دعم أمريكا في صنع السالم وبناء تسوية من أسفل إلى                 
أعلى وأنه يدعو أوباما لدعم برنامجه للسالم االقتصادي إلنعاش الوضع االقتصادي للفلسطينيين كبدايـة              

في مقابـل   " اإلرهاب"أي التخلي عن    " ةواحدة بواحد "للتسوية السياسية ويشترط أن يتم ذلك عقب سياسة         
إعطاء مزيد من سلطات الحكم الذاتي الموسع ولم يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على اإلطالق ورفض                

كمـا وصـفه أحـد      " كذاب كبير "تقسيم القدس، وأضاف أن مشكلة نتنياهو في إسرائيل أنه يوصف بأنه            
ومعروف بتطرفه الشديد فقد قـال أيـام     . س وكلما فتح فمه   الكتاب اإلسرائيليين الكبار بأنه يكذب كما يتنف      

كلينتون إنه مستعد لحرق الكونجرس األمريكي وهو يعرف تماما أنه يمكن أن يقع في تصادم مـع إدارة                  
وإن . أوباما ولذلك يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع كاديما بقيادة ليفني وحزب العمل بقيادة بـاراك               

ني في المعارضة وأن يتحالف مع المتطرف مثله ليبرمان رئيس حـزب إسـرائيل              كان يأمل في إبقاء ليف    
وهـذا يؤكـد    . بيتنا ولكن في حالة تشكيله حكومة يمينية مع ليبرمان فإنه حتما سوف يتصادم مع أمريكا              

غطـاس أن   . وذكر د . فشله وانتهاء حكومته وهذا ما تنتظره ليفني لتقوم هي بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية           
سار السوري هو المفضل لدى نتنياهو وقد فاوض من قبل حافظ األسد الرئيس السوري الراحل عبـر                 الم

وسطاء وإذا اضطر سوف يلجأ إلى مفاوضات مع سوريا ألن أمريكا وإسرائيل ترغبان في ذلك لفـصل                 
تجاهـات  سوريا عن إيران ومنظمات المقاومة اللبنانية والفلسطينية وإن كان نتنياهو سيصبح مقيـدا باال             

واألخطر االتجاهات اليمينية األكثر تشددا داخل حزبه ذاتـه       . اليمينية المتحالفة معه فيما يتعلق بهذا الشأن      
وبالتالي فإن نتنياهو عليه قيود داخلية من أعضاء حزبه الذين يريدون أن يصبحوا جميعا وزراء في أي                 

  . حكومة إسرائيلية يشكلها في الوقت الحالي
  دولة مستقلة 

أضاف غطاس أن المدرسة الثانية في التسوية مع الفلسطينيين بقيادة ليفني التي ترى أنه يجب التوصـل        و
وتـؤمن بإمكانيـة دفـع      . إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة حفاظا على يهودية وديمقراطية دولة إسرائيل          

 فلسطينية في حـدود     األمور باتجاه خريطة الطريق والتقدم نحو استمرار المفاوضات للوصول إلى دولة          
مشيرا إلى أن المدرسة الثالثة هـي مدرسـة         .  وإن كانت ترفض عودة الالجئين الفلسطينيين      1967عام  

إيهود باراك الذي يدعو إلى حل المسألة الفلسطينية والسورية وإقامة سالم مع العرب من خالل مبـادرة                 
 المسؤول عن بناء جدار الفصل العنـصري        إسرائيلية للسالم ردا على المبادرة العربية للسالم ورغم أنه        

والقول بأنه ال يوجد شريك للسالم مع الفلسطينيين وهذه المقولة تبنتها حكومات إسرائيلية متعددة إال أنـه                 
  . يتبنى طريقا جديدا من خالل مبادرة السالم اإلقليمي مع العرب جميعا وليس مع الفلسطينيين فقط

   محددات 3
 اآلن تشكل سياسة إسرائيل هي األمن والديمقراطية وثقل الوضع اإلسـرائيلي             محددات 3وقال إن هناك    

الخارجي ألن إسرائيل أصبحت سياستها مكشوفة أمام العالم، والدمج بين العناصر الثالثة هو الذي يحـدد   
  . مستقبل السياسة اإلسرائيلية

الم الحكومة اإلسرائيلية مؤكـداً أن       أسابيع حتى أوائل أبريل القادم كي تتضح مع        6وأشار إلى إننا أمامنا     
نتنياهو ليس لديه مشروع تسوية سلمية مع الفلسطينيين أساسا واليعنيه وجود حماس في غزة وفتح فـي                 
الضفة الغربية وإنما يعنيه أنه إذا أطلق صاروخ من غزة فإنه سوف يخوض حرب إبادة ضـد حمـاس                   

 ولكن بال أنياب عسكرية، إذن المعادلة الجديـدة         بينما نجد أن أولمرت وباراك كانا يريدان وجود حماس        
لنتنياهو هي الحسم العسكري ضد حماس في حالة إطالقها الصواريخ ضد إسرائيل، وقال إن الحوار بين                
حماس وفتح في القاهرة أصبح تحصيل حاصل، مطالبا حماس بقبول العرض اإلسرائيلي باإلفراج عـن               

خاصة أنه لم يعد بوليصة تأمين      " جلعاد شاليط "ل إطالق سراح    ألف أسير فلسطيني على دفعات ثالث مقاب      
لقادة حماس بعد استهداف وقتل قياديين بارزين لحماس في الحرب األخيرة ضد غزة، وأكـد أنـه مـن                   
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الممكن أن تكون هناك صفقات أخرى لإلفراج عن المزيد مـن األسـرى الفلـسطينيين فـي الـسجون                   
دة الوطنية الفلسطينية أمر مهم جدا للحفاظ على ما تبقى من القضية            موضحا أن استعادة الوح   .اإلسرائيلية

  . الفلسطينية التي تراجعت من سيئ إلى أسوأ
وقال علينا أن نستعد الحتماالت وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، مشيرا إلى أن كثـرة إنجـاب     

طينيين لم يعـد لـديهم الكثيـر مـن          األطفال من قبل المستوطنين اإلسرائيليين أمر خطير يؤكد أن الفلس         
  .الخيارات للرهان عليها في المستقبل بما يمكنهم من الحفاظ على القضية الفلسطينية

  إرث أولمرت 
 قضايا فيها إجماع قومي إسرائيلي هي الحفاظ على أمن إسرائيل ووجودها            4وأشار غطاس إلى أن هناك      

ائيلي وأنه العـودة لالجئـين الفلـسطينيين بينمـا          وأال يوجد بين النهر والبحر جيش غير الجيش اإلسر        
أصبحت القدس قضية خالفية بين األحزاب اإلسرائيلية فقد حدث تطور خطير في الـسياسة اإلسـرائيلية           

حيث إن أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يقـول إن وجـود            " الزلزال أو إرث أولمرت   "فيما يسمونه   
 عندما عـاد مـن      2007 نوفمبر   29ففي تصريح له في     .. سطينيةإسرائيل قد ينتهي إذا لم توجد دولة فل       

أنابوليس قال إما أن تكون هناك دولتان وإال فلن تكون إسرائيل ألنها سوف تتحول إلـى دولـة معـازل                    
وسوف تفقد في هذه الحالة حليفتها أمريكا مع الوقت وقد كرر هذه التصريحات أكثر من مرة آخرها في                  

إنه لن يكون هناك رئيس وزراء من بعدي يستطيع الحفاظ على           " ضي عندما قال  الكنيست في نوفمبر الما   
دولة يهودية قوية إذا لم يقدم تنازالت مؤلمة في القدس وغيرها وقد نقل إلدارة أوباما عبر ميجيل ميتشل                  

 60 وإن لم يتم إجالء      1967مبعوث أمريكا للسالم في الشرق األوسط مشروع دولة فلسطينية في حدود            
 بلدة في القدس والضفة مجاورة      14ف مستوطن وضم الكتل االستيطانية في الضفة الغربية وأن تذهب           أل

لألراضي الفلسطينية إلى فلسطين وأن تبقى األماكن المقدسة والقدس تحت اإلدارة الدولية التي ستـشارك               
أوباما وسـيكون  وهذا المشروع وضع على طاولة    ..  دول عربية هي السعودية والمغرب واألردن      3فيها  

  . سؤاله للعرب لماذا لم تقبلوا هذا المشروع وعلى العرب أن يستعدوا لإلجابة على هذا السؤال
وأوضح أن أمريكا ستكون أمام خيارين بالنسبة لهذا المشروع إما أن تفرضه على العرب واإلسـرائيليين                

 للـسالم وهـذا هـو المـرجح     عبر عدة آليات وإما أن يكون هذا المشروع جزءا من المشروع اإلقليمي        
حدوثه، مؤكدا أنه بدون تدخل أمريكا في المسألة الفلسطينية فسوف تظل تراوح مكانها ولن تتقدم، وأشار                
إلى جدية أوباما في وضع حل للقضية الفلسطينية حفاظا على صورة أمريكا في العالم والشرق األوسـط                 

ة الفلسطينية هي الـسبب فـي عـدم اسـتقرار           وأيضا على مصالحها في المنطقة ألنها تدرك أن القضي        
  .  المنطقة

  22/2/1009الشرق، قطر، 
  

 ؟"االعتدال والممانعة"وهل نقول وداعا لشعار  .38
  بالل الحسن

لم تعد هذه القسمة قائمة في المنطقة .. فجأة. »االعتدال والممانعة«اختفت من التداول اإلعالمي كلمات 
الممانعين، حتى إن الكل أخذوا يزورون بعضهم، وتقدمت العربية، وحدث تداخل بين المعتدلين و

واإلشارة . المصالحات إلى واجهة األحداث العربية، ودب نشاط ملحوظ في أروقة السياسة والسياسيين
األعمق في هذا كله، أن تقسيم المنطقة إلى معتدلين وممانعين، لم يكن قسمة واقعية صحيحة، وإال لما 

ت هذه القسمة في حقيقتها رغبة خارجية تريد للواقع العربي أن ينقسم بين اختفت بهذه السرعة، وكان
 .هذين اللفظين، وتريد للواقع العربي أال يلتقي وأال يختلف حول قضاياه األساسية

لقد كان األمر أشبه بزورق تائه في البحر بعد عاصفة هوجاء، ثم رأى ركاب الزورق اليابسة من بعيد، 
 .هم، حتى أصبحوا كتلة واحدة وهدفا واحدافاتجهوا نحوها بأنظار
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ما هي العاصفة التي قادت نحو ذلك كله؟ ال شك أن الحرب اإلسرائيلية على غزة، كانت هي تلك .. ترى
العاصفة التي وضعت العرب جميعا في زورق واحد، تالشت فيه، من التعب واألمل واليأس، . العاصفة

 .الهدف الموحدخالفات كثيرة حتى باتت رؤية اليابسة هي 
 النفسية، وبينما كان المختلفون يعبرون عن أنفسهم بأشكال شتى، برز ذلك -وفي تلك اللحظة التاريخية 

في تلك اللحظة . الخطاب المميز، خطاب الملك عبد اهللا في قمة الكويت، وبدأت معه حكاية أخرى
قيقة الفعلية أمام أنظارهم، وأن الخالف التاريخية، أدرك الكثيرون أن تلك الكلمات القليلة البسيطة هي الح

 .القائم والمحتدم والمتزايد، ال يؤدي إلى أي طريق يريدونه
الحرب اإلسرائيلية على غزة . الحرب اإلسرائيلية على غزة كانت هي الحقيقة األكبر أمام أعين الجميع

يل مستعدة لتدمير أي حملت رسالة إسرائيلية موجهة إلى العرب جميعا، رسالة خطرة تقول، إن إسرائ
إال الحل الذي » قضية فلسطين«رسالة خطرة تقول إنه ال يوجد حل لـ. عاصمة عربية كما دمرت غزة

رسالة خطرة تقول إن كل مشاريع التسويات الدولية التي جرت في العشرين سنة . تريده إسرائيل
 .الماضية لم تكن إال سرابا

وستنعقد القمة . تغيرات، تجري االتصاالت العربية اآلنعلى قاعدة هذا الوضع، وعلى قاعدة هذه ال
ولكن ما هي . العربية المقبلة في قطر، وستكون مداوالتها هي المؤشر إلى مدى االستفادة من هذا كله

 عناوين هذه االستفادة؟
د إنها أمر ضروري لكسر الجلي. لن نقلل من أهمية االتصاالت والمصالحات التي تجري أمام أعيننا اآلن

وهي أيضا بمثابة النسيج الذي ال بد من حياكته، حتى تعود الحياة والعالقات . الذي جمد حياتنا السياسية
 .إلى مجراها الطبيعي

ثم ال بد من اإلدراك، أنه في محيط عربي واسع، ال بد من جهة تلعب دور القائد والقيادة، سواء كانت 
هنا على أن القيادة ال تطلب، بل هي تقوم بتلقائية مع التأكيد الضروري . دولة أو مجموعة من الدول

على أرض الواقع، تعبيرا عن تاريخ أو جغرافيا، وتعبيرا عن مكانة أو قوة أو قدرة على اإلبداع 
 .والعطاء

ثم ال بد من تحديد المصالح، مصالحنا، ويتم على ضوء هذه المصالح تحديد المخاطر التي تهددنا، سواء 
 . المنطقة، أو من داخل اإلقليم، أو من أطراف السياسة الدوليةكانت قادمة من داخل

ثم ال بد من رسم استراتيجية عربية موحدة يتوافق حولها الجميع، وتصبح مرشدا في رسم السياسات 
 .وتحديد المواقف

في . ثم ال بد من رفد هذه السياسة، بخطط عربية للتغيير والتطوير، خاصة في الجانب االقتصادي
وفي العالقات . وفي العالقات العربية اإلقليمية التي تشمل إيران وتركيا. ات العربية العربيةالعالق

 .التجارية والسياحية، وفي القضايا التنموية بشكل خاص
ثم ال بد من ربط مشرق الوطن بمغربه، إذ تبدو صورتنا اآلن وكأننا مشرق يتحرك وال عالقة له بدول 

بد من مواقف وخطط وتحركات تتجاوز هذا الوضع الذي ال يحكمه منطق المغرب وما يحدث فيها، وال 
 .سياسي أو اقتصادي

وخالصة القول إن هذه المصالحات العربية الجارية اآلن، وعلى أبواب القمة العربية العادية، ال بد أن 
 .تتطور نحو استراتيجية عربية طال غيابها، وشكل غيابها أحد أسباب الفرقة والتنابذ

ة القول، إن النزعة اإلسرائيلية التباع استراتيجية التدمير، يجب أن تكون المحرك لوعي عربي خالص
 .جديد لحماية الذات، وبناء الذات، من أجل محاصرة هذه النزعة التدميرية وشلها

ر وهنا ال بد أن نتوقف قليال أمام أمر بدا طبيعيا في السنوات السابقة، ولكنه يحتاج اآلن إلى إعادة نظ
، فقد اعتدنا في )مصر واألردن(ونقصد به الدول العربية التي لها معاهدات سالم مع إسرائيل . جدية

السنوات السابقة على القول بأن هذه الدول لها اعتباراتها الخاصة في كيفية التعامل مع إسرائيل، وأنها ال 
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بينما نشهد بالوقائع الملموسة، أن . تستطيع أن تلتزم بما تراه دول أخرى مصلحة لها في مواجهة إسرائيل
فهي بالنسبة إلى مصر، وحين تدمر غزة بهذه الطريقة . إسرائيل ال تعترف ال بهذا السالم وال بنتائجه

الوحشية، تبعث رسالة دموية إلى مصر، وهي تتحداها بهذه الرسالة، وتقول لها من دون أن تعلن، أنها 
ي يواصل بناء الجيش وتطويره، والذي يواصل بناء غير راضية عن المنحى الدفاعي المصري الذ

وإسرائيل . استراتيجيته على أساس أن الخطر يأتي من األمكنة التي هددت مصر عبر تاريخها الطويل
بالنسبة إلى األردن، تطلق بين الفينة واألخرى، إشارات عدائية عميقة، أساسها أن الحل الفلسطيني لن 

و أمر يرفضه الفلسطينيون واألردنيون، ولكن إسرائيل ال تكترث بذلك، وه. يكون إال على حساب األردن
 .للفلسطينيين» وطن بديل«وتواصل الحديث عن 

وهذا الذي نقوله هنا أمر خطير للغاية، ليس ألنه موقف سياسي لحكومة إسرائيلية ضد مصر أو ضد 
نسيج عدائي متطرف، يزداد األردن، بل ألنه موقف سياسي يعبر عن نسيج المجتمع اإلسرائيلي، وهو 

على المجتمع » شرعيتها«عدائية وتطرفا باستمرار، ويعبر عن نفسه تكرارا بنتائج انتخابية تفرض 
لقد أصبحت العدائية اإلسرائيلية . اإلسرائيلي، فتصبح بذلك خطرا ال يمكن تغييره وال يمكن تجاوزه

يلية اآلن رجل مثل بنيامين نتنياهو يقول تتغذى من المجتمع اإلسرائيلي، وفي مقدمة السلطة اإلسرائ
وفي ). معيشية(صراحة إنه ال يريد سالما مع الفلسطينيين، بل يريد مفاوضات حول قضايا اقتصادية 

مقدمة السلطة اإلسرائيلية اآلن، رجل مثل أفيغدور ليبرمان الذي لم يتورع عن الدعوة إلى تدمير السد 
. إيران، وإلى تدمير مدينة في قطاع غزة مقابل كل صاروخ يطلقالعالي، وإلى إلقاء قنبلة ذرية على 

وفي مقدمة السلطة اإلسرائيلية اآلن، رجل مثل شاؤول موفاز يدعو علنا إلى اعتماد سياسة االغتيال ضد 
 .القادة الفلسطينيين أينما كانوا

وهذا ما يجب . دولة ودولةإن هذا النوع من العدائية اإلسرائيلية ال يستطيع أن ينتج عالقات طبيعية بين 
. أن يتوقف عنده القادة العرب في قمتهم المقبلة ليضعوا في وجه هذه العدائية استراتيجية عربية موحدة

 .استراتيجية دفاع عن النفس في وجه وحش يتباهى بأن التدمير هو استراتيجيته المعلنة
 بعد اآلن شعارات تفاؤلية براقة، بل إن التوحد العربي، والتفاهم العربي، والتضامن العربي، لم يعد

  .أصبح مصلحة دائمة ويومية لحماية األمن العربي، ولحماية كل نظام عربي على حدة
  22/2/2009الشرق األوسط، 

  
  آفاق التسوية.. ما بعد االنتخابات .39

   نواف الزرو
السرائيلية االخيرة علـى    قد تجمع التحليالت والتساؤالت المختلفة في اعقاب نتائج االنتخابات البرلمانية ا          

االهتمام بالقادم في المشهد السياسي االسرائيلي ، ما بعد تشكيل الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو ، وربمـا           
وما االفق الـسياسي المحتمـل الي   . ؟،...فما االجندة السياسية المحتملة للحكومة القادمة  : يتساءل الجميع 

؟، وهل نحن يا ترى بانتظار تـسوية ام بانتظـار المزيـد مـن               ...تسوية سياسية في الملفات الفلسطينية    
  .؟،...الحروب والمحارق

مفيد هنا ان نتذكر اننا امام ثالثي من تفريخات حزب الليكود اصال ، فليفنـي انـشقت مـع شـارون ،                      
وكـذلك مـن    " كهانـا "ونتنياهو بقي في قيادة الليكود ، فضال عن ان ليبرمان ايضا من تفريخات حركة               

  .يكود حيث عمل سابقا مديرا لمكتب نتنياهو عندما كان ريسا للوزراءالل
الحملة االنتخابيـة ادت الـى   :" الشهر الحالي قائال12الكاتب آري شبيط يؤكد هذه الحقيقة في هآرتس ـ  

منظومة سلطوية غير مسبوقة تترأسها ثالثة احزاب من خريجي الليكود ، منظومة سـلطوية مـن دون                 
  ".اليسار
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دثنا عن الجنرال باراك قائد المحرقة االخيرة ضد غزة الى جانب ليفني واولمرت ، فاننا نـصبح                 وان تح 
في مواجهة اربعة يقودون االحزاب االسرائيلية الرئيسية االربعة ، وكلهم يتبنون عمليا االجندات السياسية              

ة الفلـسطينية والـشعب     واالستراتيجية ذاتها ، والقواسم المشتركة بينهم كثيرة جدا خاصة تجـاه القـضي            
  .الفلسطيني

أن المفاوضات أمامها مـستقبل أسـود حـال         "وفي مسألة افق التسوية ، كان مسؤولون فلسطينيون قالوا          
ـ - احمد قريع    -، وحسب أبو عالء     " تشكيل الحكومة من قبل نتانياهو     ان ليفني اقرب فـي مواقفهـا       " ف

لي جدعون ليفي كتب في هآرتس تحت عنوان منافـسة          ، المحلل االسرائي  "...السياسية للسلطة الفلسطينية  
المرشحون الرئيسيون الثالثة لرئاسة الوزراء هم شخصيات متطرفة ، تـسيبي لفنـي             : يقول" المتطرفين

وايهود باراك توجها للحرب في غزة ولذلك ليس لهما مثيل في التطرف ، اما بنيامين نتنياهو فأشد منهما                  
فهـذه  " المتطـرف "في مواجهة نتنيـاهو     " معتدالن"قاد بان لفني وباراك     تطرفا في الخطاب فقط ، واالعت     

مجرد خدعة ، فكاديما والعمل حزبا الوسط واليسار ، جرا اسرائيل الى حربين فظيعتين خالل عـامين ،                  
ونتنياهو لم يخرج بعد ولو لحرب واحدة ، صحيح انه يتحدث بصورة اكثر تطرفا من االثنين اآلخرين ،                  

  ".بتطرف وجبروت " المعتدلون"فى بالكالم حتى االن ، بينما تصرف اال انه اكت
بعـد نتـائج   "(هذا وقت التمازج:" الشهر الحالي تحت عنوان 11ويقول المحلل الوف بن في هارتس ـ  

ان االستخالص الذين يترتب على نتائج العملية االنتخابية هو ان على كاديما وحزب العمل              ) :"االنتخابات
حدين صفوفهما في قائمة برلمانية واحدة ، فليس هناك فرق ايديولوجي بين العمل وكاديمـا     ان يمتزجا مو  

بحيث يمكنه ان يكون عقبة كأداء ال يمكن تجاوزها على طريق االمتزاج بين الطرفين ، كالهما يجمعان                 
  ".بين االعتدال السياسي والحزم االمني 

اسـرائيل اليـوم ـ    "لعام كتب آفي شلون في صحيفة وفي صدد التطرف اليميني في المزاج االسرائيلي ا
مـن اجـل    : ان السبب الجوهري الرئيس الخفاق العمل كامن في الواقع بالذات         :"يقول"  الشهر الحالي  12

  ".الدقة ، ال يوجد االن اي امكان لتسوية سلمية مع الفلسطينيين
 11 -هـارتس   (ما غـوالن     ابير - يعزز الكاتب    1977"الخروج االسرائيلي من صدمة     :"وتحت عنوان 
ادعاءات تسيبي ليفني بان التقسيم القديم بين يمين ويسار قد          :"ما ذهب اليه ليفي وبن قائال       ) الشهر الحالي 

مات صحيحة جزئيا فقط ، فليفني قصدت االنقسام بين الحمائم والصقور ، وقد كانت محقـة فـي ذلـك                    
ولكن ) د تكون حمامة في ريش صقر او بالعكس       وهي ق (بالتحديد ، الن الجميع اصبحوا صقورا متشددين        

من كافة النواحي االخرى الشائعة والمعتادة في العالم ، يمكن القول ان كاديما هو يمين معتدل ، والليكود                  
  ".يمين متطرف" اسرائيل بيتنا"يمين غير معتدل و

 الـشهر   11 -آرتس  ه"وعن نجاح ليفني على نتنياهو خلص المحلل االسرائيلي عكيفا إلدار في صحيفة             
وقادت شارون  " رؤوبين إدلر " السري لكاديما يكمن في المعادلة التي وضعها      " الكود"أن  "الحالي إلى القول    

أقتل أكثر ما يمكن العرب وتحدث أكثر ما يمكـن          "وأولمرت إلى السلطة ، ووصلت إلى ليفني ، ومفادها          
  ".عن السالم

ديولوجيا ينتقل لديهم من جيل الى جيل ومن قائد الى قائـد ،             ويبدو ان هذا الكود المجازري المسلح باالي      
لـيس  " الكـود "، لذلك ال غرابة وال مبالغة في االستخالص بان من يتبنى مثل هذا            ...ومن حزب الى آخر   

مؤهال بالتاكيد لقيادة اي مفاوضات سياسية تسووية وليس مؤهال للتوقيع على اي انساحب حقيقـي مـن                 
  .،...االراضي المحتلة

على االرض عبر االجتياحات واالغتياالت والمجازر الجماعية من شأنها         " الكود"وبالتاكيد فان ترجمة هذا   
  .،..ان تنسف من االساس اي احتمالية الي تسوية سياسية 

ال يمكنـه ان    - مثل ليفنـي     - فكل من كان ضالعا في الحرب العدوانية المحارقية على غزة            -الى ذلك   
ندما يشنون مثل هذه الحرب ـ المحرقة ويقترفتون مثل جـرائم الحـرب التـي     يتحدث عن السالم ، فع
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تابعناها على مدار الساعة ضد اطفال ونساء وشيوخ اهلنا في غزة ، فان هذا يحمل اجنـدة ايديولوجيـة                   
واضحة ، وهذا يعني انهم ال ينوون عقد السالم ، وانما يريدون فقط تكريس وتخليد الحروب وزراعـة                  

  .،...الخوف واالستيطانالكراهية و
كما ان من يصدر تعليماته باطالق قذائف الفوسفور االبيض على السكان المدنيين وتدمير اكثر من خمسة                
وعشرين الف منزل ومحو البنى التحتية الخدماتية للناس ، بالتاكيد ال يعتزم ان يتحدث في اليوم التـالي                  

قتـل  ": "كـودهم "، فهم لن يغيروا     .... بعضهما البعض  عن حل الدولتين ، اللتان تعيشان بسالم الى جانب        
  .،"...اكثر ما يمكن من العرب والحديث اكثر ما يمكن عن السالم

  22/2/2009الدستور، 
  

  وعلى الفلسطينيين...  يزداد عبئاً عليها"ميثاق حماس" .40
  خالد الحروب

ن النص المقدس نفسه في النص القرآني وكما هو معروف هناك آيات ناسخة وآيات منسوخة، بمعنى أ
الخليفة عمر بن الخطاب، وكما هو معروف أيضاً، عطل تطبيق . تعرض للتغيير وفق معطيات جديدة

هناك في قلب التقليد الديني، . بعض الحدود مجتهداً ومقدراً عدم مناسبة الظروف لممارسة تلك الحدود
تحصى تشير إلى معنى أساسي يتخطى ومن دون استطراد في إيراد األمثلة، آليات لالجتهاد وشواهد ال 

إذا كان النص القرآني ذاته قد أقر التغيير على . إفساح المجال إلمكانية التغيير، بل ويفترض حتميته
اآليات، فمن باب أولى أن تشتغل سنة التغيير تلك على أي نص بشري يكتب في سياق معين وظرف 

و معلوم بالدين بالضرورة قد تم االجتهاد فيه وإذا كان ما ه. وزمان خاصين ومن قبل أناس محددين
وتعطيل تطبيقه، كما فعل الخليفة عمر، فمن باب أولى أن يشتغل االجتهاد بحرية أوسع في ما يقع خارج 

  .إطار ما هو ديني بالتعريف
يساق هذا التقديم في إطار الحديث عن ميثاق حماس وضرورة تغييره ألن ما يجلبه على الفلسطينيين من 

» ميثاق حماس«. ضار، ناهيك عن حماس، صار مما ال يمكن قبوله أو االستمرار في السكوت عنهم
ليس نصاً مقدساً، وال الحديث عن تغييره موجب إلثارة الحساسية الكبيرة التي تُلحظ عند بعض قادة أو 

 يسمح وال يتاح في عندما كانت حماس تنظيماً صغيراً كان يسمح لها ويتاح ما ال. أفراد أو أنصار حماس
ليس مقبوالً فلسطينياً، قبل أن يكون دولياً أو عالمياً، أن تصعد حركة سياسية فلسطينية . الوقت الحاضر

إلى قلب الشرعية الفلسطينية وتنافس عليها وهي ما تزال تنوء بحمل نص مرهق ال يمكن الدفاع عنه 
  ، وماذا سيعود ذلك على حماس والفلسطينيين؟لماذا يجب أن يتغير الميثاق، وكيف. »ميثاق حماس«مثل 

يجب أن يتغير ميثاق حماس ألنه ال يعبر عن جوهر النضال الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني، ويعمد 
الميثاق يركز على اليهود بكونهم أتباع ديانة ويعلن . إلى استخدام خطاب تخلت عنه حماس منذ أمد بعيد

وينزلق إلى تبني كل مقوالت معاداة السامية األوروبية . هم معتدينعداوته لهم بكونهم كذلك وليس بكون
حيث اليهود عملوا، كما يقول الميثاق، على » المؤامرة اليهودية العالمية«واستيرادها، والترويج إلى 

جمع ثروات مادية هائلة ومؤثرة، سخروها لتحقيق حلمهم، فباألموال سيطروا على وسائل اإلعالم «
باألموال فجروا الثورات في مختلف بقاع العالم، لتحقيق مصالحهم وجني الثمار، فهم من و... العالمية

من المعيب حقاً أن . »...وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ومعظم ما سمعنا عن ثورات هنا وهناك
تقف حماس هل . يبقى مثل هذا النص في ميثاق أي تنظيم فلسطيني يدعو إلى إنهاء االحتالل الصهيوني

مع اإلقطاع األوروبي المتحالف مع الكنيسة الطاغية ضد الثورة الفرنسية؟ وهل تقف ضد مبادئ 
مؤامرة «المواطنة واإلخاء والمساواة التي جاءت بها الثورة الفرنسية وتنسب كل هذه المبادئ إلى 

 وتقف ضد تحولهم »أشياء«وتفضل عليها سيطرة ملوك اإلقطاع وتحكمهم في البشر آنذاك كـ » يهودية
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متساوين؟ وهل تقف حماس كما يوحي النص مع بشاعة استغالل الرأسمال األوروبي » مواطنين«إلى 
  للطبقة العاملة وطحن الشرائح الفقيرة من قبل أرباب العمل ومالك المصانع؟ 

شيخ احمد كل قادة حماس في الداخل ابتداء من ال. خطاب حماس بعيداً عن الميثاق ال يمت للميثاق بصلة
ياسين، إلى عبدالعزيز الرنتيسي، إلى محمود الزهار، إلى إسماعيل هنية، وقادتها في الخارج من خالد 
مشعل إلى موسى أبو مرزوق، وكثير آخرين، يكررون أن معركتهم هي ضد الصهيونية وليس ضد 

سطين والعالم العربي  اإلسالمي في فل-  المسيحي - ويشيرون بفخر إلى التعايش اليهودي . اليهودية كدين
، وهو »بروتوكوالت حكماء صهيون«وليس هناك في خطابهم استشهادات بـ . على مدار قرون طويلة

كتاب مفبرك وسخيف أنتجته الالسامية األوروبية لتبرير جرائمها ضد يهودها، ثم لفظته اآلن وصدرته 
  .د بهإلى العالم العربي، وتورط ميثاق حماس في اإلشارة إليه واالستشها

فهناك ماكينة إعالمية . ال تستطيع حماس أن تتحدث مع أوروبا والعالم أجمع ومقوالت الميثاق تحاصرها
هائلة للوبيات صهيونية وإسرائيلية قامت بترجمة مقوالت الميثاق ربما إلى كل لغات العالم، وسمعت 

ماس والفلسطينيين وأهدافهم في ح» السامية«أخيراً أنه ترجم إلى اللغة الصينية، وذلك كله بهدف إثبات 
في عشرات اللقاءات التي تحدث فيها كاتب هذه السطور عن حماس خالل السنوات الثالث ! إبادة اليهود

الماضية في أوروبا والواليات المتحدة، ومن اللقاءات الشعبية إلى الرسمية في وزارات الخارجية أو 
قوالت ميثاق حماس ليس لتشوه صورة هذه الحركة البرلمانات أو هيئات االتحاد األوروبي، ترفع م

الفلسطينية فحسب، بل ولتحرف كل النقاش حول أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية المشروعة وحقوق 
  .الفلسطينيين

قادة حماس الذين يتواصلون مع العالم الخارجي يدركون الثمن الباهظ الذي تدفعه حركتهم لقاء التمسك 
. يمة في أدبيات حماس مقارنة بما أنتجته من وثائق تالية، أكثر عمقاً وتسيساً وأهميةبوثيقة لم تعد لها ق

، بشكل متسرع ومن دون 1988) اغسطس(ويدرك هؤالء القادة أن الميثاق صدر عندما صدر في آب 
. نقاش حقيقي لمضامينه، ولم يعبر عن وعي حماس حتى في ذلك الوقت ناهيك أن يعكس حقيقتها اآلن

ان هذا التقدير متفائالً وغير دقيق، أي بمعنى أن الميثاق يعبر فعالً وحقيقة عن جوهر حماس، فإن وإذا ك
على قادة حماس أن يعلنوا ذلك بالفم المآلن حتى يتم تأييد أو معارضة حماس بناء على وضوح موقفها 

 أن سياسة حماس بيد. من الميثاق، وحتى يتم التفاوض أو مقاطعة حماس بناء أيضاً على ذلك الوضوح
إزاء الميثاق، حتى اآلن، يبدو أنها خليط من اإلهمال المتعمد ودفن الرؤوس في الرمال، واألمل بأن يتم 

مع تصاعد قوة : ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماماً. الميثاق مع مرور الزمن» نسيان«
 به للتدليل على عدم صالحية وحضور حماس هناك تركيز مضاعف ومتصاعد على ميثاقها واالستشهاد

  .هذه الحركة للسياسة أو لالنفتاح عليها
من المفهوم طبعاً أن يتضمن الجدل الرافض لتعديل الميثاق حجة مثل الخشية من االتهام المتوقع بأن 

وهذه حجة ال قيمة لها . حماس تغير من أيديولوجيتها وتتنازل وهي تتبع مسار منظمة التحرير الفلسطينية
. لسياسة ألن التغيير ليس عيباً في حد ذاته، بل مطلوب وفيه استجابة واعية للمعطيات الجديدةفي ا

فما هو مطلوب بشكل ملح ال يتعدى التخلص من كل اإلشارات . واألهم أيضاً هو مضمون التغيير
الممكن من . العنصرية والتي تستهدف اليهود كأبناء ديانة والتي تتورط في مسار الالسامية األوروبي

. أيضاً أن يتضمن ذلك الجدل حجة التوقيت، فسيقال دوماً إن التوقيت غير مناسب فسيفهم منه هذا أو ذاك
، فالحدث السياسي الفلسطيني »مناسب«وهذه أيضاً حجة ال قيمة لها إذ لن يكون هناك أبداً توقيت 

والحجة الثالثة قد .  من توقيت الغدواإلقليمي سريع اإليقاع ويحمل دوماً مفاجآت تجعل توقيت اليوم أفضل
تحاول القول إن هذا التغيير يجب أن يأتي ضمن صفقة أكبر ويقدم كتنازل وليس كمبادرة ذاتية 

وكأن التخلي عن خطابات فيها شبهة . وهذا منطق يشوه نصاعة الحق الفلسطيني وال يفيده. »مجانية«
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 نتيجة لضغط خارجي وكتنازل براغماتي ال يعكس العنصرية والتفرقة الدينية ال يأتي بوعي ذاتي، بل
  .قناعة مترسخة بل مساومات عابرة

ما يمكن أن تقوم به حماس هو أن تحول تعديل الميثاق إلى مبادرة هجومية، تقضي من خاللها على 
مسوغات ال تُحصى في طول وعرض العالم ساهمت في حصار الحركة وحصار فلسطين وشعبها خالل 

وربما يمكن القول إن اللحظة الراهنة هي التوقيت األفضل للقيام بمبادرة تعديل . ة الماضيةالسنوات القليل
لحظة االنحدار اإلسرائيلي الجماعي نحو اليمين، ولحظة رغبة اإلدارة األميركية باالنفتاح على : الميثاق

ة تغيير السياسة ، ولحظة اتساع القناعة األوروبية بضرور»كل األطراف«قضايا المنطقة والتحدث مع 
. الجماعية إزاء فلسطين التي انضبطت بتفاهة ومن دون خجل على إيقاع سياسة جورج بوش االنحيازية

إحدى أهم مقوالت اليمين اإلسرائيلي وأتباعه وأنصاره في كل العالم هي أن هدف حماس والفلسطينيين 
تهم في أوروبا على أيد النازية هو تطبيق إبادة ثانية لليهود وهذه المرة في فلسطين، تناظر إباد

ليس هناك أقوى تأثيراً في المخيلة الغربية واألوروبية من إثارة إرث الفعل النازي ضد يهود . العنصرية
. ميثاق حماس يوفر العتاد الجاهز ويمثل هدية دائمة الحضور لالقتباس منه والتدليل على ذلك. القارة

ا الميثاق كأنها المعركة الحقيقية، وليس ما يحدث على األرض وبهذا تصبح المعركة اللفظية التي يثيره
  .من واقع احتاللي يترسخ ويتكرس

األول أن تقوم بتغييره : من ناحية عملية يمكن لحماس، ويجب، أن تقوم بواحد من أمرين إزاء الميثاق
كل ما .  كأبناء ديانةجذرياً، والثاني أن تقوم بالحذف الفوري للمواد الطافحة بإعالن المعركة ضد اليهود

سبق ال يعكس أية أوهام بأن تغيير الميثاق سيجر تغيراً فورياً وجذرياً في نظرة العالم إلى حماس 
لكنه يعكس قناعة بأن ذلك التغيير ضروري من ناحية ضمير ووجدان النضال . والفلسطينيين وبجرة قلم

انية عميقة، ومنطلقاً من تاريخ بهي في الفلسطيني والعربي الذي يجب أن يظل منطلقاً من مبادئ إنس
يتم دوماً، وبحق، التباهي به، يبتدأ من عدم االعتداء على غير المحاربين وينتهي إلى » أخالق الحروب«

  .العفو المبهر عند المقدرة كما في مثال صالح الدين وسواه
 22/2/2009الحياة، 
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