
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   األحمد يؤكد نية فتح إطالق معتقلين قبل الحوار..حوار القاهرة يبدأ خالل ايام
  نتنياهو يفشل في إقناع ليفني باالنضمام وتخليها عن مبدأ دولتين لشعبين

   مقابل اإلفراج عن أسرى فلسطينيين  شاليط يدعمون إطالقينمن االسرائيلي% 77:استطالع
   يقرر إنشاء برنامج إلعادة إعمار غزة"التعاون الخليجي"

  ر يوماً بينهم ضابط كبي50 إسرائيلياً في حوادث الطرق خالل 44مصرع 
 البرد القارسواألمطار الغزيرة تحت القوا بي معصوب العينين بحفرة : غزي شهادة أسير

 في 67الـمنذ التهجير األكبر 
 1500أوامر هدم لمنازل : القدس

  فلسطيني في حي البستان
  

  4ص ... 
 

1354 23/2/2009اإلثنين 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1354:         العدد       23/2/2009اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 5 إن الوحدة شأن فلسطيني ال يخضع لضوء أخضر أو أحمر من أحد: عريقات .2
 5   في رام اهللا رفضاً لتأجيل الحوار تحت أي مبّرر"تشريعيال"اعتصام أمام  .3
 5  دعو إلى حماية وتفعيل منظمة التحرير وإعادة بناء هيئاتهايمؤتمر وطني في بيت لحم  .4
 6   تقبل بحل الدولتين ال إسرائيليةبلغ األوروبيين برفضه التعامل مع حكومةي عباس: عريقات .5
 6  "الخيانة والتدخل في القتل"حكم باإلعدام على عنصر بالشرطة بتهمة : غزة .6
 7   اعتداء احتالليا خالل أسبوع في الضفة وقطاع غزة991: الداخلية برام اهللا .7
 7 ستغل زيارته للدوحة لتنصيب ابنه خليفة لهي عباس: "زاليم بوستجيرو" .8

    
    :المقاومة

 7   األحمد يؤكد نية فتح إطالق معتقلين قبل الحوار..حوار القاهرة يبدأ خالل ايام .9
 9  مسألة المعتقلين السياسيينضرورة حل غ المخابرات المصرية مشعل يبل ":الحياة" .10
 9  الجهاد والديمقراطية تنفيان تلقي دعوة للحوار في القاهرة األربعاء .11
 10   استمرار االعتقاالت السياسية يؤكد على وجود فريق معني بإفشال جهود الحوار: الغصين .12
 10   من أنصارنا اليوم80فتح أبلغتنا نيتها االفراج عن : البردويل .13
 10  قبل انتهاء والية أولمرت تدرس اإلفراج عن البرغوثي خالل أسبوعين "إسرائيل": "الحياة" .14
 10 وباما ويوسف يمثل نفسهبعث برسائل ألتلم  تقول أنها حماس": الشرق األوسط" .15
 11  صواريخ على جنوب الدولة العبرية4تعلن مسؤوليتها عن اطالق فلسطين كتائب حزب اهللا  .16
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  نتنياهو يفشل في إقناع ليفني باالنضمام وتخليها عن مبدأ دولتين لشعبين .17
 11 مقابل اإلفراج عن أسرى فلسطينيين  شاليط يدعمون إطالقينمن االسرائيلي% 77:استطالع .18
 12  اولمرت يتقدم بشكوى ضد عاموس جلعاد ويمنعه من مواصلة االتصاالت مع مصر .19
 12  القناة العاشرة برنامجا مسيئا للمسيح بعد احتجاجات واسعةأولمرت يأسف لبث  .20
 12 أبو ظبي ستوقع على صفقة مع شركة إسرائيلية تملك قمرين اصطناعيين  ":يديعوت" .21
 13  تحث نتنياهو على إبرام سالم مع سوريا" اإلسرائيلية"االستخبارات  .22
 13 النبأ عن إصابة األسير اإلسرائيلي جزء من حرب نفسية: جيش االحتالل .23
 13   يوماً بينهم ضابط كبير50 إسرائيلياً في حوادث الطرق خالل 44مصرع  .24
    

    :األرض، الشعب
 14  ي انهيار نفق في غزة فلسطينيين ف5 استشهاد .25
 14  يتوقعون التوصل لمصالحة% 73يعتقدون فشل التهدئة و% 55: استطالع .26
 15 أراضيها الى "سرائيلإ" برفض دخول من تبعدهم األردنتطالب " الوطنية لألسرى والمعتقلين" .27
 15   أسرى غزة يعتزمون االحتجاج قانونياً على أوضاعهم":ؤسسة مانديالم" .28
 15  المجتمع الدولي بوقف العقاب الجماعي في غزة ب يطال"الميزانمركز " .29
 16  القارسالبردواألمطار الغزيرة تحت القوا بي معصوب العينين بحفرة : غزي شهادة أسير .30
 16 حول جزءاً منها للضفةياللبنانية و" األخوة"صادر المساعدات على متن سفينة ي االحتالل .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1354:         العدد       23/2/2009اإلثنين  :التاريخ

 16  الكرد بحي الشيخ جراح للمرة الخامسة "أم كامل"االحتالل يهدم خيمة  .32
 17 من الضفة لغزةت قافلة مساعدا .33
   

   :اقتصاد
 17 براون يشيد بزيت الزيتون الفلسطيني ويطالب بدعم مزارعي الضفة الغربية .34
   

   :صحة
  17   لتلقي العالجمن السفرسيحرمون  مريض 200": الداخلية المقالة" .35
  17 287 عدد ضحايا الحصار إلى رتفاعا .36
   

   :بيئة
  17    ماليين دوالر خسائر قطاع المياه جراء الحرب6:  في غزةسلطة المياه .37
   

   : األردن
 18  الصهيوني األردن يحذرون من تصادم شامل مع الكياناإلخوان المسلمون في .38
 18  قافلة مساعدات جديدة الى غزة .39
   

   :لبنان
 18 نائب رئيس الموساد السابق يتهم سوريا باغتيال بشير الجميل .40
   

   :عربي، إسالمي
 18 مستقبليةالجامعة العربية تطالب بتنقية األجواء لمواجهة التحديات ال .41
 19   يقرر إنشاء برنامج إلعادة إعمار غزة"التعاون الخليجي" .42
 19   "إسرائيل"عودة الوفد التجاري المصري من تل أبيب رسالة قوية لـ: مصدر مصري .43
 19   نهائي موعد الحوار الفلسطينيالقاهرة لم تحدد بشكل: مسؤول مصري .44
 20  بلخادم ينتقد عمرو موسى ويصف مواقفه من غزة بالسقطات: الجزائر .45
 20  الحوار الفلسطيني بعد غد: حسام زكي .46
 20  يمن أي تلوث إشعاعخلو الشريط الحدودي الموازي لقطاع غزة : مصر .47
 20  فرص نجاح المصالحة بين فتح وحماس ضعيفة:  السياسات بالحزب الوطنيعضو لجنة .48
 21  %80 تل أبيب تنخفض -رحالت القاهرة  .49
   

   :دولي
 21   حل الدولتينأوباما سيواصل الضغط نحو: واشنطن .50
 21 االتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاكمة المجرمين الصهاينة .51
 22 قلق أوروبي من اختيار نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية متطرفة .52
 22 راً للعربإيباك تعتبر رئيس المخابرات األمريكية سفي .53
 22 ضجة في واشنطن حول رسالة حماس إلى أوباما .54
 22 وحماس" إسرائيل"العفو الدولية تدعو إلى حظر تسليح  .55



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1354:         العدد       23/2/2009اإلثنين  :التاريخ

 23  تمنع منظمات حقوقية من دخول غزة إلجراء تحقيقات مستقلة" إسرائيل" .56
 23 ما حل بالقطاع أسوأ مما عانته العراق: المسؤول التنفيذي األول في أنيرا األميركية .57
    

    :حوارات ومقاالت
 23  محمود المبارك... !دعوة إلى وقف تهريب السالح إلى غزة .58
 25  نقوال ناصر... تل أبيب ال في غزةفتاح التهدئة في م .59
 27  طارق محمد زغموت. د... مراجعة استراتيجية للعالقات العربية اإلسرائيلية .60
 29  نجاح المطارنة... طبول الحرب اإلسرائيلية الجديدة .61
 30  نواف الزرو... !!؟...جندة نتنياهواالقصاء على قمة أ .62
 31  تسفي بارئيل- هارتس ... أولمرت يتنازل عن شاليط .63
    

  33  :كاريكاتير
***  

  
   فلسطيني في حي البستان1500منازل أوامر هدم ل :القدس في 67 الـالتهجير األكبر منذ .1

 طواقم من قسم التفتيش في بلدية القدس توجهت أن ،القدس من 23/2/2009سطين، القدس، فلذكرت 
صباح أمس بحماية قوات من الشرطة وحرس الحدود إلى حي البستان واقتحموا العديد من المنازل 
وصعدوا على أسطحها إلجراء مسوحات هندسية ما يمهد لتنفيذ المخطط االسرائيلي بازالة الحي وتحويله 

  . ة وطنيةالى حديق
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، سلمت أمس، ، أن القدس من 23/2/2009صحيفة فلسطين، كما أفادت 

عشرات المواطنين في مدينة القدس المحتلة إخطارات بهدم منازلهم، حيث وصفت الحملة باألكبر لتهجير 
  .1967المواطنين الفلسطينيين المقدسيين منذ عام 

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان لها وزع على وسائل اإلعالم واتهمت الهيئة اإلسالمية 
المختلفة، أمس، سلطات االحتالل بـتصعيد حربها على المدينة، والتخلص من األحياء العربية فيها، 
مطالبة بوقفة عربية ودولية لوقف إجراءات تهويد المدينة، على خلفية ما كشفته وسائل إعالم تابعة 

 منزال فلسطينيا في حي سلوان، والبدء في شق نفق في البلدة 88ن خطط لبلدية القدس لهدم لالحتالل م
  . القديمة لربط حائط البراق بالحي اليهودي

إن سكان حي البستان جنوب المسجد األقصى أصبحوا في دائرة " :وقال األمين العام للهيئة حسن خاطر
للتنظيم والبناء اإلسرائيلية المخطط الذي كان قد قدمه أهالي الخطر الحقيقي، بعد أن ألغت اللجنة اللوائية 

الحي، واعتمدت مخططا آخر لنفس المنطقة، قامت بإعداده بلدية االحتالل، وبموجبه سيتم إزالة القسم 
 مواطن، وتجريف الحي لتحويله إلى حدائق 1500األكبر من حي البستان، وتشريد سكانه البالغ عددهم 

  ".عامة
ر إلى أن تلك اإلجراءات تأتي ضمن مخطط واسع يهدف إلى تهويد محيط المسجد األقصى وأشار خاط

 مبنى في حي البستان، الذي 88، والمخطط الذي يتم الحديث عنه يشمل "بالحوض المقدس"أو ما يعرف 
حديقة "هو جزء من حي سلوان الواقع شرقي سور البلدة القديمة لمدينة القدس، في منطقة تعرف باسم 

  .، وتعرف أيضا بأهميتها األثرية والتاريخية"لملكا
الشيخ تيسير رجب ، أن رام اهللا وليد عوضعن مراسلها من  23/2/2009القدس العربي، وأضافت 

 مواطن 1500التميمي قاضي قضاة فلسطين، استنكر إعالن بلدية االحتالل االسرائيلي عن نيتها ترحيل 
ان بهدف فتح نفق تحت االرض لربط حائط البراق بما يسمى مقدسي عن منازلهم في حي البستان بسلو
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المقام على أنقاض أراضي حارة الشرف الذي هدمته قوات االحتالل االسرائيلي عام " الحي اليهودي"بـ 
إنه مقدمة لسياسة ترانسفير جديدة بحق المقدسيين ومحاولة فرض واقع ديموغرافي جديد :  قائال1967ً

نه يدخل في إطار محاوالت االحتالل االسرائيلي تهويد المسجد االقصى المبارك في مدينة القدس، كما أ
  .من خالل العمل على تغيير معالمه االسالمية

  
 إن الوحدة شأن فلسطيني ال يخضع لضوء أخضر أو أحمر من أحد: عريقات .2

لسطينية أن اعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الف: علي الصالح -  لندن
 اإلسرائيلية نقال عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن إدارة الرئيس "جيروساليم بوست"ما نشرته صحيفة 

األميركي الجديد باراك أوباما أعطت السلطة الضوء األخضر لتشكيل حكومة وحدة تشارك فيها حماس، 
ة شأن فلسطيني داخلي إن السلطة والوحدة الوطني"وقال . "انه كالم غير صحيح على اإلطالق"

وتشكيل حكومة الوحدة هي مصلحة فلسطينية عليا، وهي شأن .. والمصالحة هي مصلحة فلسطينية عليا
وال نسير فيها وفق ضوء اخضر .. فلسطيني داخلي ال نأخذ في تحقيقها إذنا من احد ولن يمنعنا عنها احد

لم نتحدث إلى األميركيين  ""رق األوسطالش"وقال لـ. "من احد وال نتوقف فيها على ضوء احمر من احد
قلنا لجورج ميتشل، مبعوث السالم األميركي في زيارته األولى "وأضاف . "في موضوع حكومة الوحدة

.. للمنطقة، إننا وتحت مظلة أشقائنا في مصر نبذل كل جهد ممكن من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية
أن ما نقل على لسان ميتشل من تصريحات أمام زعماء واعتبر عريقات  ."ولكنه لم يتدخل ولم يحك شيئا

منظمات يهودية أميركية من أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك 
 قد قالت إن إدارة أوباما "جيروزاليم بوست"وكانت صحيفة  ".تصريحات غير بطالة"فيها حكومة حماس، 

ونقلت . جل التحدث مع حماس بخصوص تشكيل حكومة وحدةأعطت السلطة الضوء األخضر من أ
إن واشنطن أعطت أيضاً الضوء األخضر ": الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في السلطة في رام اهللا قوله

وأضاف  ."لإلدارة المصرية كي تقوم بمواصلة مجهوداتها بغية تحقيق المصالحة بين فتح وحماس
ديدة بسياسة مختلفة عن سياسة الرئيس األميركي السابق جورج تتمتع اإلدارة األميركية الج"المسؤول 

 ."بوش، فإدارة أوباما تعتقد أن تشكيل حكومة وحدة بين فتح وحماس هو أمر جيد بالنسبة لنشر االستقرار
 23/2/2009الشرق األوسط، 

  
   في رام اهللا رفضاً لتأجيل الحوار تحت أي مبّرر"التشريعي"اعتصام أمام  .3

 أطلقت شخصيات فلسطينية عدة نداء للوحدة يدعو إلى إعادة ترتيب البيت :هان الحسيني جي-القاهرة 
واعتصم أمام المجلس . الفلسطيني وإنهاء االنقسام الداخلي من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية

اإلسراع في التشريعي الفلسطيني في رام اهللا أمس عدد كبير من الشخصيات والقوى الوطنية للمطالبة ب
واجتمع المشاركون في االعتصام الذي نفذ . بدء الحوار الوطني الفلسطيني، رافضا تأجيله تحت أي مبرر

 رئاسة الحكومة التقى إلى، مع عدد من نواب المجلس التشريعي، وأرسلوا وفداً "نداء الوحدة"تلبية لـ 
هت نداء للوحدة بمبادرة من  شخصية فلسطينية وج400 من أكثروكان  .رئيس الحكومة سالم فياض

يتضمن النداء مبادئ عدة أبرزها أن االحتالل اإلسرائيلي هو . المنتدى الفلسطيني برئاسة منيب المصري
  .أساس الصراع، مشددا على الحق في المقاومة باألشكال المشروعة

  23/2/2009الحياة، 
  

  وإعادة بناء هيئاتهادعو إلى حماية وتفعيل منظمة التحرير يمؤتمر وطني في بيت لحم  .4
دعت قيادات سياسية وبرلمانية وأعضاء في المجلس الوطني إلى حماية وتجديد وتفعيل منظمة : بيت لحم

التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء هيئاتها ومؤسساتها التمثيلية والقيادية ابتداء من المجلس الوطني، عبر 
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بي، كما جاء في نص إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق االنتخابات الديمقراطية وفقا لمبدأ التمثيل النس
جاء ذلك، خالل انعقاد المؤتمر الوطني األول في بيت لحم، الذي نظمته لجنة التنسيق  .الوطني

  .بمخيم الدهيشة" الفينيق"الفصائلي، أمس، بالتعاون مع محافظة بيت لحم، في قاعة 
هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وهي "التحرير وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، أن منظمة 

، "كيانه المعنوي، وهويته السياسية، ومرافقة نضاالته وقائدة مقاومته الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية
 ".الحوار الوطني الشامل هو الخيار الوحيد إلنهاء حالة االنقسام واستعادة وحدة الصف الوطني"وأن 

حاوالت أو دعوات للمس بشرعية المنظمة، أو العمل على إيجاد بديل عنها، واعتبرها وأدان البيان أية م
دعوات قاصرة ولم تدرك أو تضع في حساباتها حجم معاناة وجسامة تضحيات الشعب الفلسطيني، 

خروج منظمة "كما دعا إلى  .وتشكل عقبة حقيقية أمام كل دعوة أو سعي إلجراء حوار وطني مسؤول
تعانيه من ترهل وتراجع في أداء مؤسساتها، وإهمال وتهميش لدور فعاليتها الكفاحية، التحرير مما 

والعمل على تطوير أدائها وتجديد وتفعيل وإعادة االعتبار لمكانتها ولدورها التاريخي، وعدم العودة 
إزالة للمفاوضات مع حكومة االحتالل حتى يتوقف العدوان على شعبنا، واالستيطان، وإنهاء الحصار، و

الجدار، والعمل على إعادة النظر بسياسة المفاوضات كونها لم تفضِ أو تحقق أي شيء عملي يمكن أن 
 ".يؤدي إلى تقدم ما في عملية السالم، وكذلك العمل على إجراء تقييم شامل لعملية التسوية برمتها

 23/2/2009. األيام، فلسطين
  

   ال تقبل بحل الدولتين إسرائيلية مع حكومةبلغ األوروبيين برفضه التعاملي عباس: عريقات .5
صائب عريقات  أن علي الصالح، لندننقالً عن مراسلها في  23/2/2009الشرق األوسط، نشرت 

أبلغ االتحاد األوروبي "رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، قال إن الرئيس محمود عباس 
 تقبل مبدأ حل الدولتين وال تقبل باالتفاقات التي رسميا، انه لن يكون شريكا في المفاوضات لحكومة ال

" الشرق األوسط"وأضاف عريقات الذي كان يتحدث لـ ."وقعتها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية
، حيث يرافق أبو مازن في زيارة إلى جمهورية التشيك التي تتولى رئاسة االتحاد األوروبي، براغمن 

وزير خارجية التشيك أن ينقل إلى وزراء االتحاد األوروبي في إن الرئيس أبو مازن طلب من "
اجتماعهم غدا، أنه لن يكون شريكا مع أي حكومة إسرائيلية من هذا القبيل، وطالب االتحاد األوروبي 

إن األوروبيين أمام وضع صعب، وأنهم إذا ما مارسوا المعايير "واستطرد قائال . "باعتبارها غير شريكة
، إن وأردف عريقات قائالً ."م سيدفعون المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى والتطرفالمزدوجة فإنه

يجب أن يسألوا عن "وتابع القول . هذا هو الموقف الذي يجب أن ينقل إلى األميركيين واألوروبيين
حل موقفهم في حال تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو وهو االحتمال المؤكد، ال تقبل ب

وهل .. الدولتين وترفض االتفاقات الموقعة بين إسرائيل والمنظمة وتواصل النشاط والبناء االستيطاني
سيعتبرونها حكومة غير شريكة كما اعتبروا حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها غير شريكة واشترطوا 

 ."أن تعترف الحكومة بالدولتين واالتفاقات السابقة؟
 صائب عريقات  أن أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 23/2/2009 القدس العربي،وأضافت 

 على جدول 1967حذر الحكومة اإلسرائيلية القادمة من عدم إدراج قضايا القدس والالجئين وحدود 
إلغاء "إن هذا األمر يعد  أعمال المفاوضات، وقال في بيان صحافي عقب لقائه قنصل بلجيكا ليو بيترز،

  ."لعملية السالم
  

  "الخيانة والتدخل في القتل"حكم باإلعدام على عنصر بالشرطة بتهمة : غزة .6
، )األحد(أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، أمس : )آي.بي.يو(

وقالت وزارة  ".الخيانة والتدخل في القتل"حكما باإلعدام رمياً بالرصاص على فلسطيني دين بتهمة 
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 من ،1976ناصر سالمة محمد أبو فريح من مواليد "خلية في الحكومة المقالة في بيان، إن المتهم الدا
مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول، من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه، صدر بحقه حكم باإلعدام 

 المحكمة أن إلى مشيرة ،2008أيار /، وأضافت أن المتهم موقوف منذ الثاني من مايو"رمياً بالرصاص
  " بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وهي الخيانة والتدخل في القتل"حكمت 

  23/2/2009الخليج، 
  

   في الضفة وقطاع غزةأسبوع اعتداء احتالليا خالل 991: الداخلية برام اهللا .7
يلية في  صرح مصدر إعالمي في وزارة الداخلية برام اهللا أن التجاوزات واالعتداءات اإلسرائ:رام اهللا

 اعتداء في 915 اعتداء منها 991، بلغت 22/2/2009 -/15/2الضفة وقطاع غزة خالل الفترة ما بين 
 أن وتيرة االعتداءات وصلت ذروتها في أمسوقال المصدر في بيان  . اعتداء في قطاع غزة76والضفة 

اً ووصلت حاالت  مواطن126 اعتداء، كما قامت باحتجاز 226االقتحام لتجمعات سكانية حيث بلغت 
من جهة أخرى أقام جيش االحتالل الحواجز العسكرية الجديدة التي وصلت إلى .  مواطنا129ًاالعتقال 

وذكر المصدر ان قوات  . حاجزا84ً حاجزا ثابتا والحواجز العسكرية المفاجئة التي وصلت إلى 111
 مداهمة 40همه المنازل  اعتداء، ومدا54االحتالل قامت بأعمال إغالق الطرق التي وصلت إلى 

  . اعتداء35ومصادرة وتدمير الممتلكات التي وصلت إلى 
ن الممارسات واالعتداءات اإلسرائيلية على المواطنين في قطاع غزة بالنسبة للشهداء أ إلىولفت المصدر 

 حاالت منها شهيد وثالثة جرحى وتصاعدت وتيرة االعتداءات على أبناء القطاع في 4والجرحى بلغت 
 20 اعتداء وكذلك القصف الجوي وتحليق الطيران والتي وصلت إلى 14دمير الممتلكات حيث بلغت ت

  . اعتداء24اعتداء وما زالت السلطات اإلسرائيلية تمارس سياسة اإلغالق المنافذ والمعابر التي بلغت 
 23/2/2009.الحياة الجديدة

  
  بنه خليفة لهستغل زيارته للدوحة لتنصيب اي عباس: "جيروزاليم بوست" .8

حول زيارة الرئيس الفلسطيني " جيروزاليم بوست"زعم تقرير نشرته صحيفة  :المنعم حالوة عبد- القاهرة
محمود عباس إلى الدوحة، أن الزيارة لم تأت في إطار المصالحة فقط بل جاءت في إطار محاولة 

 . في رئاسة السلطة الفلسطينيةعلى الساحة السياسية وإعداده ليخلفه" ياسر"الرئيس أبو مازن فرض ابنه 
وزعمت الصحيفة أن الكثير من قيادات السلطة أبدوا استغرابهم لرؤية ياسر عباس بين وفد السلطة 
الرسمي في قطر، إال أنها لم تذكر أسماء تلك القيادات، كما نقلت عنهم أيضا غضبهم واستياءهم الشديدين 

ازن لتقليد ما يقوم به بعض الرؤساء العرب من إعداد م من هذه الخطوة التي اعتبروها محاولة من أبو
  .أبنائهم ليتولوا السلطة من بعدهم

 23/2/2009الشرق، قطر، 
  

   األحمد يؤكد نية فتح إطالق معتقلين قبل الحوار..حوار القاهرة يبدأ خالل ايام .9
 علمت من   "القدس العربي "، أن   غزة  مراسلها من  أشرف الهور  عن 23/2/2009القدس العربي،   ذكرت  

مصدر فلسطيني موثوق أن جهودا حثيثة تبذلها مصر ومسؤولون فلسطينيون في هذه األوقـات بهـدف                
تذليل العقبات أمام انطالق الحوار الوطني الذي تستضيفه القاهرة األربعاء المقبل، وبخاصة إنهاء ملـف               

 أن تغادر وفـود الفـصائل        الجاري، على  26كما علمت أن الحوار سيبدأ رسمياً يوم        . االعتقال السياسي 
  .غزة في اليوم الذي يسبقه
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وذكرت المصادر أن هناك اتصاالت منفردة تجري بين طرفي الخالف في الضفة الغربية وقطاع غـزة                
  .بهدف حل الخالف، وضمان انعقاد الحوار في موعده المقرر

ل للعمل التنظيمي لكـال     وتوقع المصدر أن يتم خالل الساعات القادمة إطالق سراح معتقلين وإعطاء مجا           
  .الحركتين في الضفة وغزة، في إطار هذه الجهود

عـدم  "ولم تقلل المصادر من حجم الخالف بين الطرفين، وذكرت أن جهود الوساطة الحالية تهدف إلـى                 
  ".تأجيل الحوار لموعد آخر كما حدث في دعوة نوفمبر الماضي

ستطلق عددا من معتقلـي     "انية ان السلطة الفلسطينية     وفي السياق قال عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلم        
شكل لجنة أمنيـة    "وذكر األحمد أن الرئيس عباس       ".حركة حماس في الضفة الغربية قبل انطالق الحوار       

  ".لدراسة ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وإنهائه سريعا
، وذكر أن األجهزة األمنية     "قة بين فتح وحماس   شهدت تحسنا في العال   "ولفت إلى أن األيام القليلة الماضية       

في الضفة أطلقت سراح معتقلين من حماس، وفي المقابل رفعت حماس اإلقامة الجبريـة عـن بعـض                  
  .قيادات في غزة

لم تثبت  "أن وفد فتح للحوار يطالب بإطالق سراح معتقلين من حماس           " القدس العربي "إلى ذلك فقد علمت     
  .، وأنه قدم طلب للرئيس محمود عباس بذلك"بحقهم أي قضايا جنائية

إلى ذلك فقد أكدت كافة الفصائل الفلسطينية تلقيها لدعوات الحوار الشامل الذي سيبدأ يوم الخميس، على                
   .خالف ما نشر من أنه سيبدأ األربعاء

ـ         قـى  ان تنظيمه الـذي تل    "القدس العربي "وقال جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ل
دعوة للحوار سيغادر إلى مصر األربعاء، على أن تبدأ أولى جلسات الحوار الخميس، بحضور رؤسـاء                

  ".الوفود، مع إطار قيادي محدود
ـ           ان بـدء   " القـدس العربـي   "في السياق قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ل

يله ستبدأ بعد أسبوع من اجتماع األمناء العامين،        اجتماعات اللجان حسب الدعوة المصرية التي تلقاها فص       
وأشار إلى أن رئيس وفد الجبهة الديمقراطية لم يحدد بعد، وقـال ان رئـيس الوفـد                  .أو من ينوب عنهم   

ليكون "، داعياً في الوقت ذاته األمناء العامين للحضور         "سيحدد في ضوء مشاركة وفود الفصائل األخرى      "
  ".همةهناك مجال التخاذ قرارات م

مساعي وجهودا كبيرة تبذل علـى      "من جهته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان            
  ".الصعيدين الفلسطيني والعربي لتذليل العقبات التي مازالت تعترض انطالق الحوار الوطني

شدد على أهمية   ، و "مازال العقبة التي تحول دون انطالق الحوار      "وأشار إلى أن ملف المعتقلين السياسيين       
هناك العديد من الملفـات الهامـة       "وقال   ".لتحقيق ذلك كنتيجة للحوار وليس شرطا له      "إغالق هذا الملف    

  ".تنتظر إيجاد الحلول لها على طاولة الحوار
، أن  وعمـان  من غـزة   حامد جاد ونادية سعد الدين     عن مراسليها  23/2/2009الغد، األردن،   وأضافت  

عقد لقاءات ثنائية بـين حركتـي فـتح         " الجبهة الشعبية عمر مراد لم يستبعد        عضو المكتب السياسي في   
وحماس تسبق إجراء الحوار الشامل بين كافة الفصائل لتهيئة األجواء المناسـبة قبـل افتتـاح الجلـسة                  

  ".الموسعة التي قد تشهد حضور عدد من الدول العربية
ـ   خالل فترة معينة بعضوية فتح وحماس إضـافة     عمل اللجان سيمتد    "من دمشق أن    " الغد"وأضاف مراد ل

الدعوة وجهت إلى األمناء العامين للفصائل أو من        "، الفتاً إلى أن     "إلى خمسة فصائل رئيسية في كل لجنة      
ينوب عنهم، كما سيتم تسمية أعضاء اللجان، الممثلة في لجان الحكومة واالنتخابات واألمـن ومنظمـة                

ة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكل مرجعية لعمل اللجان من مـصر             التحرير والمصالحة الداخلية إضاف   
  ".والجامعة العربية
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اللجان ستعقد أعمالها في القاهرة لبحث التفصيالت وتحديد أسس الحل وبلورة آلياته، على             "ولفت إلى أن    
 اإلشراف والمتابعة،   أن تبدأ عملية التنفيذ الفعلي بالتنسيق بين مصر والجامعة العربية التي ستتولى عملية            

وذلك وفقاً للورقة المصرية التي ستطرح على طاولة الحوار، وتتضمن تشكيل حكومـة توافـق وطنـي         
محددة المهام والمدة لرفع الحصار وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إلى جانب ضرورة تفعيل منظمة              

، وإعادة هيكلة األجهزة    )2006(ق الوطني   ووثيقة الوفا ) 2005(التحرير الفلسطينية طبقاً التفاق القاهرة      
  ".األمنية على أسس مهنية ووطنية

واعلن كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ان الجبهة ستشارك بوفد رفيع المستوى مـن                
 قيادتها في الخارج والداخل يترأسه نائب األمين العام للجبهة عبد الرحيم ملوح، مشيراً إلـى احتمـال أن                 

  .يسبق جلسات الحوار الوطني الشامل لقاء ثالثي بين حركتي فتح وحماس والقيادة المصرية
من جهته أشار رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الى تلقي الجبهة دعوة للمشاركة               

الستفادة من هذه   في مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة داعياً في الوقت ذاته القوى والفصائل الفلسطينية ل             
  .الفرصة وعدم إهدارها

  وعن القدس المحتلة مراسلها منعبد الرؤوف أرناؤوط عن 23/2/2009الوطن، السعودية، ونشرت 
أن االجتماعات ستبدأ بلقاء رفيع المستوى بين حركتي فتح وحماس مساء أكد  األحمد ، أن عزامالوكاالت

ئل أو من ينوب عنهم صباح السادس والعشرين في على أن يجتمع أمناء الفصا،  فبراير الجاري25
 لجان 5يتم خالله االتفاق على تشكيل ، اجتماع يترأسه رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان

تبحث قضايا الحكومة واالنتخابات ومنظمة التحرير واألمن والمصالحة على أن تنهي هذه اللجان أعمالها 
  . أيام3في غضون 
تعقد جلسة عامة وفي حال االتفاق على ،  أنه بعد أن تنهي اللجان أعمالها وتعتمد قراراتهاوتابع األحمد

كافة القضايا سيجري تنظيم اجتماع احتفالي بمشاركة وزراء خارجية عرب وعلى األرجح يعقد في 
القادمين وأضاف أنه سيتم في غضون اليومين . جامعة الدول العربية للتوقيع وإعالن إنهاء حالة االنقسام
  .اإلفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في الضفة الغربية

  
  مشعل يبلغ المخابرات المصرية بضرورة حل مسألة المعتقلين السياسيين": الحياة" .10

أن رئيس المكتب السياسي لحركة » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني وفتحي صباح–القاهرة، غزة 
تصاالً هاتفيا مع مساعد رئيس االستخبارات المصرية اللواء خالد مشعل أجرى أول من أمس ا» حماس«

وقالت مصادر . عمر قناوي يبلغه فيه بضرورة حل مسألة المعتقلين في سجون السلطة قبيل عقد الحوار
: أن القاهرة بذلت مساعي مكثفة من أجل معالجة هذه المسألة، مضيفة» الحياة«مصرية مطلعة لـ 

، متوقعة اطالق دفعة أخرى غداً لتهيئة »ياً وأطلقت الكثير من المعتقلينالسلطة أبدت موقفاً ايجاب«
  .االجواء المناسبة النطالق حوار القاهرة

  23/2/2009الحياة، 
  

  الجهاد والديمقراطية تنفيان تلقي دعوة للحوار في القاهرة األربعاء .11
حركته دعوة لحضور  تلقي ،نفي داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد :كتب ـ أشرف أبوالهول

 الذي أعلن عنه مصادر في حركتي فتح وحماس أنه سيعقد بعد غد ،مؤتمر الحوار الفلسطيني في مصر
وقال شهاب ـ في تصريحات لألهرام من غزة ـ إنه بالعودة الي جميع قيادات حركة الجهاد  .االربعاء

حد بأن موعد مؤتمر الحوار الفلسطيني ولم يبلغهم أ،  أكد الجميع عدم تلقيهم أية دعوات،بالداخل والخارج
وبالنسبة لما قيل عن أن الدعوة جري توجيهها لحركتي فتح . قد تحدد يوم األربعاء المقبل بالقاهرة

قال شهاب إن حركة حماس ال تمانع في إجراء جولة أولي من الحوار بين فتح وحماس ، وحماس فقط
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ين علي أن تشارك الفصائل األخري في المراحل فقط باعتبار أن الخالف الرئيسي بين هذين الفصيل
  .التالية من الحوار
، نفي أيضا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفي الوقت ذاته

، وقال صالح زيدان لمندوب األهرام. تلقي الجبهة دعوة لعقد الحوار في القاهرة، وابرز قادتها في غزة
  . فبراير الحالي25يادات في دمشق والتي أكدت له أنها لم تتلق دعوة للحوار يومإنه راجع الق

  23/2/2009األهرام، 
  

  استمرار االعتقاالت السياسية يؤكد على وجود فريق معني بإفشال جهود الحوار : الغصين .12
الحاجة أم  ذكرت مصادر فلسطينية، أن جهاز المخابرات في مدينة نابلس، استدعى أمس،            : الضفة الغربية 

زوجة األسير الداعية أبو الطاهر الخراز وأوالدها الثالثة، مشيرة أيضاً إلـى            )  عاما 63(الطاهر الخراز   
  . من أبناء حماس في األيام القليلة الماضية80اعتقال نجل القائد جمال أبو الهيجاء عماد، واعتقال 

يؤكد على وجود   "ار االعتقاالت السياسية    واعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين، أن استمر        
نطالب بوقـف كافـة أشـكال االعتقـال         : ، وقال "فريق معني بإفشال جهود الحوار والمصالحة الوطنية      

  ".السياسي واالستدعاءات، كما ندعو لإلفراج عن المعتقلين
 المـصالحة   لجم الفريق المعني بإفشال الحوار وصد محاوالته إلفساد جهـود         "وشدد أيضاً على ضرورة     

  . ، داعياً إلى تكاتف الجهود في هذا السياق"الوطنية
  23/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   من أنصارنا اليوم80فتح أبلغتنا نيتها االفراج عن : البردويل .13

نحن نرى أن الحـوار      " :"حماس"صالح البردويل، القيادي في حركة      .  د  قال : فلسطين - الضفة الغربية 
من المآل الذي انتهت    " فتح"صال بمرحلة معينة، ونعتقد أنه السبيل إلنقاذ حركة         خيار استراتيجي وليس مت   

 80عـن   ) اليـوم االثنـين   ( أن السلطة في رام اهللا ستفرج غداً        " فتح"لقد أبلغنا اإلخوة في     : " وقال ".إليه
ـ            احهم قبـل   الذين أطلق سـر   " 21"معتقال سياسيا على أن يسعوا لإلفراج عن البقية، هذا باإلضافة إلى ال

  ".أيام، هذه خطوة نشجعها ونأمل أن يتحقق إنجاز أكبر في مسألة إطالق سراح المعتقلين
  23/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  قبل انتهاء والية أولمرت تدرس اإلفراج عن البرغوثي خالل أسبوعين "إسرائيل": "الحياة" .14

أن » الحياة«ة متطابقة لـ كشفت مصادر فلسطيني:  جيهان الحسيني وفتحي صباح–القاهرة، غزة 
كبادرة حسن نيات تجاه الرئيس «مروان البرغوثي » فتح«اسرائيل تدرس جدياً إطالق القيادي في 

، مرجحة ذلك خالل األسبوعين المقبلين، وقبل نهاية والية رئيس الحكومة ايهود أولمرت »محمود عباس
  . وانعقاد المؤتمر السادس المرتقب للحركة الشهر المقبل

  23/2/2009لحياة، ا
  

 بعث برسائل ألوباما ويوسف يمثل نفسهتلم  تقول أنها حماس": الشرق األوسط" .15
أن الحركة لم ترسل أي رسالة إلى » الشرق األوسط«أكد مصدر مسؤول في حركة حماس لـ: رام اهللا

ار السابق وقال المصدر إن احمد يوسف، المستش. الرئيس األميركي باراك اوباما كما تردد، ولم تحاول
لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، الذي أعلن انه أرسل رسالة إلى اوباما يمثل نفسه فقط وال يمثل 

ال ) أحمد يوسف(وشدد المصدر على انه  .حماس أو الحكومة المقالة في غزة بعد تركه منصبه الرسمي
 .رة الخارجية فقطيمثل أيضا الحكومة المقالة وليس له أي منصب فيها، وهو موظف في وزا
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 23/2/2009الشرق األوسط، 
 

   صواريخ على جنوب الدولة العبرية 4تعلن مسؤوليتها عن اطالق فلسطين كتائب حزب اهللا  .16
ز اأعلنت كتائب حزب اهللا في فلسطين مسؤوليتها اليوم االحد عن اطالق اربع صواريخ من طـر               : غزة

والتي كان اخرها مساء اليوم حيث سقط في كفار         الرضوان على المستوطنات االسرائيلية في غالف غزة        
على مواصلة عملياتنا ضـد هـذا الكيـان         "  سما"واكدت  الكتائب في بيان وصل        .عزة بالنقب الغربي  

  .الصهيوني
  23/2/2009 ،وكالة سما

  
  نتنياهو يفشل في إقناع ليفني باالنضمام وتخليها عن مبدأ دولتين لشعبين .17

قربي رئيس حزب الليكود نتانياهو عدم إبداء ليفني أي مرونة في القضايا  انتقد عدد من م-  معا- القدس
السياسية خاصة في المسار الفلسطيني، أثناء اللقاء الذي عقد في القدس الليلة الماضية بين رئيس الليكود 

 انضمام بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني لبحث إمكانية
  .كاديما إلى ائتالف يرأسه نتنياهو

دولتين "وذكر المقربون وفقا للمصادر االعالمية العبرية أن ليفني طلبت من نتنياهو االلتزام بمبدأ 
وكذلك التخلي عن تعهداته تجاه حزب شاس، شرطان لدخول كاديما في حكومة يشكلها نتنياهو، " لشعبين

  .إال أن نتنياهو رفض الطلبين
رها أكدت ليفني رفضها المشاركة في أي حكومة ال تساير خطها السياسي تجنباً لإلخالل بثقة وبدو

ويلتقي نتنياهو  .ناخبيها واصفةً الخالفات مع رئيس الليكود بشديدة نظراً لتمسكها بحل الدولتين للشعبين
 لقاء احتفاظه اليوم رئيس حزب العمل إيهود باراك ويعرض عليه على األرجح دخول حكومته العتيدة

غير أن المقربين من باراك أكدوا حرصه على . بحقيبة الدفاع ومنح حزبه أربع حقائب وزارية أخرى
  .مالزمة مقاعد المعارضة

وكان زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو المكلف تشكيل حكومة في إسرائيل، فشل في إقناع حزب كاديما 
 . وحدة بسبب الخالفات حول المفاوضات مع الفلسطينيينبرئاسة تسيبي ليفني المشاركة في حكومة

هناك . لم نتوصل إلى أي تقدم حول المسائل األساسية"وقالت ليفني بعد محادثات مع نتاياهو في القدس 
اختالفات عميقة خصوصا حول الطريقة التي تؤدي إلى اتفاق حول مبدأ قيام دولتين لشعبين وكذلك حول 

  ".نييناتفاق نهائي مع الفلسطي
  .ومع ذلك وافقت وزيرة الخارجية المنتهية واليتها على إجراء لقاء جديد مع نتنياهو خالل األيام المقبلة

وكانت ليفني قد لطفت من مواقفها قبل محادثاتها مع نتنياهو وأشارت إلى حزبها يؤيد تطبيق توصيات 
لة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب تشرين الثاني الذي يتضمن إقامة دو/مؤتمر انابوليس الدولي يناير

  ".رؤية دولتين لشعبين"وقالت إن حزبها يقبل المشاركة في حكومة توافق على . إسرائيل
  23/2/2009وكالة معاً، 

  
  مقابل اإلفراج عن أسرى فلسطينيين" شاليط" يدعمون إطالقينمن االسرائيلي% 77:استطالع .18

في ظل االنتخابات للكنيست    " مؤشر الحرب والسالم  "د   أظهر استطالع للرأي أجراه معه     - القدس المحتلة 
من الجمهور يدعمون إطالق سراحه مقابل      % 77الثامنة عشر، بشأن الجندي المختطف جلعاد شاليط، أن         

  ".أيديهم ملطخة بالدماء"اإلفراج عن أسرى فلسطينيين 
فقط أعربوا عن   % 43فقط من الجمهور عن رضاهم من نتائج االنتخابات األخيرة، مقابل           % 17وأعرب  

  .عدم رضاهم عن هذه النتائج
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ـ      من عامة الذين صوتوا، لم يكونوا ليغيروا رأيهم لو ُأجريت االنتخابات           % 90ولفت إلى أن ما يقارب ال
مرة أخرى، وسيصوتون لنفس الحزب الذي صوتوا لصالحه، وأوضح المعهد أن معنـى ذلـك هـو أن                  

ى على حاله إذا ما أجريت االنتخابات مرة أخرى، حتى لو زادت            الفارق الضئيل بين كاديما والليكود سيبق     
  %.65نسبة التصويت وكانت أكثر من 

أنهم يفضلون رؤية نتنياهو على كرسي رئاسة       % 37.6أنهم يفضلون ليفني، بينما أعرب      % 37.5وألمح  
  .الحكومة

ن الذين سـئلوا عـن      م% 36وفيما يتعلق باالئتالف الحكومي المستقبلي الذي سوف يتشكل، فقد أعرب           
رغبتهم في رؤية ائتالف يتكون من الليكود وكاديما والعمل، بينما تتوزع باقي التفضيالت بـين ائـتالف                 

% 16، بينما أعرب    %22يضم الليكود، إسرائيل بيتنا، واألحزاب اليمينية، وهذا االئتالف حاز على نسبة            
  .يما وإسرائيل بيتنافقط عن رغبتهم في رؤية ائتالف يضم كل من الليكود وكاد

 الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وبعد أكثر من شـهر مـن انتهـاء عمليـة الرصـاص                  صوفيما يخ 
عن خيبتهم من نهايـة  % 36عن رضاهم من نهاية الحرب، فيما أعرب      % 33المصبوب، أعرب حوالي    

  .الحرب
 راضين عنهـا، ألنـه      غير% 25مقابل  / من الجمهور اإلسرائيلي رضاه عن نتائج الحرب      % 39وأبدى  

وحسب رأيهم كان ينبغي على إسرائيل مواصلة الحملة العسكرية حتى اخضاع حركـة حمـاس وعـدم                 
  .االستجابة للضغوط الدولية لوقفها

  23/2/2009 ،وكالة سما
  

  اولمرت يتقدم بشكوى ضد عاموس جلعاد ويمنعه من مواصلة االتصاالت مع مصر .19
ائيلي إيهود أولمرت شكوى إلى ديوان موظفي الدولة ضد رئيس  قدم رئيس الوزراء االسر-  معا- القدس

الهيئة األمنية والسياسية بوزارة الجيش عاموس جلعاد في أعقاب االنتقادات التي وجهها األخير ضده في 
وقرر رئيس الوزراء منع جلعاد من مواصلة االتصاالت مع مصر في  .قضية االتصاالت مع مصر

  .المرحلة المقبلة
ة بعث بها إلى ديوان موظفي الدولة اتهم رئيس الوزراء جلعاد بكشف معلومات حساسة مما قد وفي رسال

  .ينعكس سلبياً على عالقات إسرائيل الخارجية ومكانة رئيس الوزراء
  .وانتقد مكتب إيهود باراك قرار رئيس الوزراء وأشاد بكيفية أداء جلعاد للمهام الملقاة على عاتقه

  23/2/2009وكالة معاً، 
  

  أولمرت يأسف لبث القناة العاشرة برنامجا مسيئا للمسيح بعد احتجاجات واسعة .20
عبر رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت، عن أسفه لبث القناة التلفزيونية العاشرة أخيرا : رام اهللا

و ل"وقال أولمرت انه. برنامجا تضمن مقاطع ساخرة مسيئة للدين المسيحي، ونبيه عيسى عليه السالم
وأوضح انه ". وجهت أقوال من هذا القبيل ضد الشعب اليهودي في دولة أخرى ألثار ذلك استنكارا عارما

. ال ينوي الحد من حرية التعبير، إال انه يجب التحلي بضبط النفس حتى عندما يتعلق األمر بالنقد الساخر
حي جيدة جدا وال داعي أن عالقات إسرائيل مع حاضرة الفاتيكان والعالم المسي"واعتبر أولمرت 

 ".إلفسادها
 23/2/2009الشرق األوسط، 

  
  أبو ظبي ستوقع على صفقة مع شركة إسرائيلية تملك قمرين اصطناعيين  ":يديعوت" .21
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اإلسرائيلية امس، أن إمارة أبو ظبي ستوقع على صفقة مع شركة " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
 ". ايروس"عيين للتصوير من طراز التي تملك قمرين اصطنا" ايمجسات"إسرائيلية 

الصناعات "مملوكة من " إيمجسات"األميركية، ذكرت مؤخراً أن شركة " ديفنس نيوز"وكانت مجلة 
 . اإلسرائيلية ومن مستثمرين، وإنها ستوقع على اتفاق جديد مع ابو ظبي" الجوية

ن تحصل الدولة اإلماراتية  وقع بين الطرفين، وتقرر بموجبه ا2006وأوضحت الصحيفة ان اتفاقاً عام 
واالتفاق الجديد سيسمح ألبو . ، وهو االول في السلسلة"ايروس أ"على الصور من القمر االصطناعي 

والقمران والكاميرات فيهما، أنتجت في ". ايروس ب"ظبي بالوصول الى قمر التصوير األكثر تقدماً، 
  ". ال بيت ـ ال اوب" ففي شركة ، اما الكاميرات"الصناعات الجوية"اسرائيل، القمران في 

وقد شارك في إعداد التقرير في المجلة االميركية من اسرائيل، باربرة اوبلروم، التي تلقت مصادقة 
وبحسب هذا التقرير، ستضع الشركة محطة التقاط الصور تحت تصرف ابو ظبي، . الرقابة على النشر

بل إن المجلة تدعي بأن االتفاق الجديد . قاًما سيسمح لها بالحصول على الصور من مناطق محددة مسب
يعزز العالقات غير الرسمية بين إسرائيل وأبو ظبي، وتقدر بأن أبو ظبي ستدفع الى الشركة مقابل 

 .  مليون دوالر في العام20خدمات القمر االصطناعي نحو 
 23/2/2009السفير، 

  
  مع سورياتحث نتنياهو على إبرام سالم " اإلسرائيلية"االستخبارات  .22

البريطانية، أمس، بأن مسؤولي الحرب واالستخبارات " صنداي تايمز"أفادت صحيفة  : عمر حنين- لندن 
المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو على إبرام اتفاق " ليكود"سيحثون زعيم حزب " اإلسرائيليين"

خابية بأنه لن يوافق على مطلب وذكرت الصحيفة أن نتنياهو كان تعهد في حملته االنت .سالم مع سوريا
وجهاز " الموساد"سوريا الرئيسي إعادة مرتفعات الجوالن المحتلة، لكن جهاز االستخبارات الخارجي 

االستخبارات العسكرية سيسلّمانه تقريراً بعد تسلّمه السلطة يحثانه فيه على بدء مفاوضات مع الرئيس 
  .السوري بشار األسد

إن التوصل التفاق سالم مع سوريا يمثل "مصادر مقربة من نتنياهو القول إلى " صنداي تايمز"ونسبت 
إحداث تقدم سياسي مع إدارته الجديدة، وإذا ما حقق تقدماً " ليكود"أفضل طريق يضمن لزعيم حزب 

  ".حقيقياً مع سوريا فإنه يتوقع من األمريكيين منحه فترة للراحة مع الفلسطينيين
  23/2/2009الخليج، 

  
  النبأ عن إصابة األسير اإلسرائيلي جزء من حرب نفسية: االحتاللجيش  .23

اعتبر الجش اإلسرائيلي أن األنباء التي تحدثت عن إصابة األسير اإلسرائيلي، لدى فصائل المقاومة 
 .الفلسطينية في قطاع غزة، تدخل في إطار الحرب النفسية

ياة اللندنية عن القيادي في لجان المقاومة وقال جيش االحتالل في بيان، ردا على ما نقلته صحيفة الح
الجيش ال ينوي "الشعبية أبو عبير، بأن األسير أصيب جراء القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة، أن 

 ".التعاطي مع إشاعات تدخل في إطار الحرب النفسية
  22/2/2009، 48عرب

  
  ر يوماً بينهم ضابط كبي50 إسرائيلياً في حوادث الطرق خالل 44مصرع  .24

لقي أكثر من أربعة وأربعين إسرائيلياً مصرعهم في حوادث الطرق داخل الدولة العبرية منذ  - رفح 
الجاري، وهو ما اعتبر ارتفاعاً في عدد القتلى ) فبراير(بداية السنة الجارية وحتى العشرين من شباط 

  .بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية
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اكي لوغاسي من كبار الضباط في وحدة الكالب البوليسية التابعة للشرطة وكان من بين القتلى الميجر ج
اإلسرائيلية، حيث ُأعلن أن شاحنة إسرائيلية صدمت سيارة كان يستقلها، مما أدى إلى مقتل الضابط 

  .لوغاسي وجرح ثالثة آخرين
ائيلياً لقوا وقالت الشرطة اإلسرائيلية في تقريرها األسبوعي عن حوادث الطرق، إن أحد عشر إسر

مصرعهم في حوادث السير التي وقعت على طرقات البالد خالل األسبوع المنصرم، في حين أصيب 
  .اثنا عشر شخصاً بجروح خطيرة والعشرات بجروح بين متوسطة وطفيفة

ويشكك الفلسطينيون، ال سيما فصائل المقاومة، في صحة إذا ما كان العدد الكبير من القتلى جراء 
ير في الدولة العبرية ناجماً عن ذلك األمر، حيث يؤكدون أن سلطات االحتالل تخفي حقيقة حوادث الس

أن عدداً كبيراً من هذه اإلحصائيات التي تعلن عنها بشكٍل دوري قتلوا على وقع ضربات المقاومة، ال 
  .سيما خالل الحرب األخيرة

  22/2/2009 ،قدس برس
  

   غزة فلسطينيين في انهيار نفق في5 استشهاد .25
انتشال جثامين خمسة فلسطينيين قضوا في داخل ، األحديوم أفادت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم : غزة

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت  .أحد األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، إضافة إلى جريحين
وأضافت  .نفاقصباح اليوم، عن وفاة شاب وإصابة ستة آخرين واختفاء اثنين في داخل األحد األ

المصادر أن الجثمانين الخمسة تم انتشالهما من داخل نفق يقع في حي السالم في رفح جنوب القطاع، وتم 
  .نقلهم إلى مشفى أبو يوسف النجار في رفح

  22/2/2009، قدس برس
  

  يتوقعون التوصل لمصالحة% 73يعتقدون فشل التهدئة و% 55: استطالع .26
يتوقعون التوصل لمصالحة % 73طالع للرأي العام الفلسطيني أن  كشف أحدث است:معا – رام اهللا

نير ( وأجرت االستطالع شركة الشرق األدنى لالستشارات  .وطنية بين فتح وحماس خالل الفترة الراهنة
 890 شباط فبراير الجاري، على عينة عشوائية حجمها 20 و17في الفترة الواقعة بين ) ايست كونسلتنغ

. لجنسين موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة القدسفلسطيني من كال ا
من % 71وأوضحت النتائج أن  %.95مقابل معدل ثقة % 3.4 -+وكان هامش الخطأ في االستطالع 

وفي سؤال حول من يمثل الفلسطينيين  .الفلسطينيين ال يشعرون بأمان على أنفسهم وعائالتهم وممتلكاتهم
أن السلطة الوطنية الفلسطينية % 17فقط تمثلهم، و" منظمة التحرير الفلسطينية"أن % 51أجاب حالياً، 

من جهة  .تمثلهم" جهة أخرى% "20أن حركة حماس تمثلهم و% 12برئاسة محمود عباس تمثلهم، و
سيدلون بأصواتهم لقائمة حركة فتح إذا جرت االنتخابات التشريعية % 36ثانية، أبرزت النتائج أن 

عن % 42في حين سيمتنع . لقوائم أخرى% 12لقائمة حركة حماس و% 10األسبوع المقبل، مقابل 
مرشح حركة % 38وفي حال إجراء انتخابات رئاسية األسبوع المقبل، سينتخب  .المشاركة أو التصويت

عن المشاركة أو % 39في حين سيتمنع . لمرشحين آخرين% 12لمرشح حماس و% 10فتح مقابل 
من % 34من سكان القطاع سينتخبون مرشح حركة فتح مقابل % 44و توضح النتائج أن .التصويت

عن اعتقادهم بأن االنتخابات التشريعية و الرئاسية إذا جرت، ستكون % 62وعبر  .سكان الضفة الغربية
  ".نزيهة و عادلة"

يثقون % 4و يثقون بحركة حماس % 18عن ثقتهم بحركة فتح مقابل % 37وحول الثقة الحزبية، عبر 
 .إلى أنهم ال يثقون بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية% 41في حين، أشار . بفصائل أخرى

من الفلسطينيين أن الناس الذين يعيشون في محيط منزلهم يثقون بحركة % 39وفي السياق ذاته، يعتقد 
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ويفضل  .صيلال يثقون بأي ف% 27بفصائل أخرى و % 1يثقون بحركة حماس و % 29فتح مقابل 
مع % 32من الفلسطينيين استراتيجية حركة فتح لتحقيق المصالح الوطنية العليا مقابل % 68غالبية 

  .استراتيجية حركة حماس
  22/2/2009وكالة معاً، 

  
  أراضيها الى "اسرائيل" برفض دخول من تبعدهم األردنتطالب " الوطنية لألسرى والمعتقلين" .27

ة الوطنية لألسرى والمعتقلين، ميسرة ملص باتباع السلطات اإلسرائيلية ندد رئيس اللجن: هديل الدسوقي
نرفض تحويل قضية المعتقل : "السبيل"لسياسة إبعاد األسرى المعتقلين في سجونها من فلسطين، وقال لـ

من عقوبة األسر، الى عقوبة أفظع وهي اإلبعاد، معلنا تصدي اللجنة الوطنية لمحاوالت تفريغ األرض 
  . من مواطنيها، وكسر إرادة مقاومي االحتالل المعتقلين بإبعادهم المحتلة

 بإطالق سراحه وإبعاده الى االردن، "إسرائيل"وطالب ملص الحكومة، برفض إدخال أي أسير تقوم 
مؤكدا ان موقف اللجنة الوطنية، جاء بعد استماعها لتصريحات مباشرة من قبل األسرى الرافضين 

  ."شدد عليه الحركة األسيرة عبر تاريخها الطويلالذي ت"لسياسة اإلبعاد 
من جانبها حذرت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، من تصاعد إصدار المحاكم اإلسرائيلية 
 .لقرارات إبعاد بحق أسرى فلسطينيين في سجون االحتالل، بحجة أنهم يحملون جوازات سفر عربية

 على نسخة منه يوم أمس، ان سلطات االحتالل "لسبيلا"وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حصلت 
أصدرت في اآلونة األخيرة عدة قرارات بإبعاد أسرى فلسطينيين، بحجة أنهم ليسوا فلسطينيين، ويحملون 

  .جوازات سفر من الدول العربية، وخاصة األردن
 23/2/2009السبيل، األردن، 

  
  ونياً على أوضاعهم أسرى غزة يعتزمون االحتجاج قان":مؤسسة مانديال" .28

 إن أسرى قطاع غزة القابعين في "مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى"قالت  : أمين أبو وردة- نابلس
سجن اوهلي كدار يعتزمون تقديم التماس للمحكمة العليا اإلسرائيلية لالحتجاج على إجراءات إدارة 

قدمتها زيارة ذويهم منذ عام ونصف السجون التعسفية بحقهم، والتي حرمتهم من كافة حقوقهم، وفي م
ونقلت  .العام، وناشدوا مؤسسة مانديال مساعدتهم لرفع االلتماس وتوكيل محامٍ متخصص للقضية

المؤسسة عن المعتقل عصمت منصور من قرية دير جرير في رام اهللا، أن ثلث األسرى في قسمه هم 
عليهم بشكل متعمد سياسات تعسفية،  معتقال، وتمارس اإلدارة 50من سكان القطاع، ويبلغ عددهم 

وأضاف أنهم يعتمدون في  .وترفض السماح ألسرهم بزيارتهم وتمنعهم من االتصال بعائالتهم هاتفيا
، ما يسبب مشكلة لهم، كون عائالتهم ال تتمكن من تحويل النقود لهم، كما "الكانتين"شراء طعامهم على 

  . بإدخال مالبس لهم من أهالي أسرى الضفةيعانون من نقص المالبس ورفضت اإلدارة السماح
  23/2/2009الخليج، 

 
  المجتمع الدولي بوقف العقاب الجماعي في غزة  يطالب"الميزانمركز " .29

طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الحصار اإلسرائيلي  :نابلس
نسانية واالغاثية، وإعادة اإلعمار والسماح بحرية المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد اإل

  .الحركة للسكان
تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، وتشكل " إسرائيل"وأكد أن العقوبات الجماعية التي تفرضها 

وطالب المركز . مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد اإلنسانية
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لدولي والسيما األطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، باحترام مسؤولياته المجتمع ا
  .القانونية واألخالقية من خالل وقف هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها

  23/2/2009الخليج، 
  

 البرد القارسواألمطار الغزيرة تحت القوا بي معصوب العينين بحفرة : غزي شهادة أسير .30
كانون  /أكد فلسطيني اختطفه الجيش اإلسرائيلي أثناء الحرب على غزة في يناير: عاميصالح الن: غزة

الثاني الماضي، أنه تعرض على مدى شهر لتعذيب قاس على أيدي محققي جهاز المخابرات الداخلية 
وفي شهادة أدلى بها لمحامي نادي األسير الفلسطيني في مركز .  وجنود الجيش اإلسرائيلي"الشاباك"
تحقيق في سجن عسقالن، قال صبحي محمد العطار، إن قوة إسرائيلية اعتقلته مع والده وأخيه األصغر ال

 يناير الماضي، واقتادتهم إلى منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، حيث وضعوا 3في 
 .في حفرة كبيرة إلى جانب معتقلين آخرين، بينما كان المطر ينهمر على رؤوسهم

شار العطار إلى أنه اخضع للتحقيق معه وهو على هذه الحالة، وتحت ضرب الجنود له بالبنادق ونتف وأ
كتائب عز "وكان التحقيق يدور وفق الشهادة، حول انتمائه لحركة حماس، وإن كان منتمياً لـ. شعره

على ، الجناح العسكري للحركة، وإن كان متورطا في عمليات إطالق الصواريخ "الدين القسام
افيا بشدة هذه االتهامات مؤكداً أنه شبه ضرير، إذ فقد القدرة على اإلبصار في إحدى  المستوطنات،ن

  . العينين، في حين كفاءة العين األخرى متدنية جداً
 أيام بلياليها في غرفة التحقيق وهو مشبوح على كرسي صغير ومقيد اليدين 3وقال العطار إنه مكث 
وأضاف أن المحقق أمره في اليوم الثالث بالوقوف لينهال عليه . طعام والشرابوالرجلين، ومحروم من ال

بالضرب على كل أجزاء جسمه بما فيها وجهه مما أدى إلى تكسر أسنانه وفقدانه للوعي ولم يستيقظ إال 
 . في غرفة الطبيب، حيث تلقى عالجا أوليا هناك

 23/2/2009الشرق األوسط، 
  

 حول جزءاً منها للضفةياللبنانية و "األخوة" على متن سفينة صادر المساعداتي االحتالل .31
 أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أوعز بمصادرة جميع ،أفادت مصادر إعالمية عبرية: رفح

اللبنانية التي تم اعتراضها وهي في طريقها إلى قطاع غزة، " األخوة"البضائع التي كانت على متن سفينة 
وقالت المصادر إن باراك أمر بتسليم  .يناء أسدود اإلسرائيلي قبل أكثر من أسبوعينواقتيادها إلى م

جهات إنسانية دولية جزءاً من البضائع لتقوم بتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة، وتسليم السلطة 
نسانية التي الفلسطينية في الضفة الجزء اآلخر لتقوم بتوزيعه في الضفة الغربية، علماً بأن المساعدات اإل

كانت على متن هذه السفينة كانت قد جمعت من قبل جمعيات خيرية لبنانية لصالح قطاع غزة الذي 
  .تعرض لحرب مدمرة قتلت وجرحت نحو ستة آالف فلسطيني وشردت عشرات اآلالف
  22/2/2009، قدس برس

  
 بحي الشيخ جراح للمرة الخامسة  الكرد "أم كامل"االحتالل يهدم خيمة  .32

 نسبة للسيدة فوزية "م كاملأ"دمت آليات االحتالل اإلسرائيلي، خيمة الصمود، المعروفة باسم خيمة ه
الكرد، التي تم طردها من منزلها بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة، لصالح جماعات يهودية 

منين، ومنهم ودمر جنود االحتالل كل محتويات الخيمة، واعتدوا على مجموعة من المتضا .متطرفة
وأضافت أم كامل أن الخيمة قانونية وهي من اللجنة  .أجانب، خالل محاولتهم التصدي آلليات الهدم

 .الدولية للصليب األحمر، وأن هدف االحتالل هو اإلمعان بسياساته القهرية ضد المواطنين
 22/2/2009، 48عرب
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  من الضفة لغزةقافلة مساعدات  .33

هلية الفلسطينية في الضفة الغربية، رابع قافلة مساعدات ألهالي قطاع أطلقت المؤسسات األ: رام اهللا
وساهمت بلدية  . طناً من حليب األطفال والمواد الغذائية واألغطية والمالبس50غزة، ضمت حوالي 

بكميات أخرى من " OCHA"ترمسعيا بكميات كبيرة من حليب األطفال، كما وتبرعت أيضا مؤسسة 
ضافة إلى إسهامات أخرى من قبل الجماهير العربية داخل فلسطين المحتلة عام المواد الغذائية، باإل

1948 .  
  23/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  براون يشيد بزيت الزيتون الفلسطيني ويطالب بدعم مزارعي الضفة الغربية .34

 رئيس تماشياً مع سياسة الحكومة البريطانية لدعم االقتصاد الفلسطيني، أعلن:  مينا العريبي- لندن 
وقال . الوزراء البريطاني غوردون براون عن تأييده للمزارعين الفلسطينيين وزيت الزيتون الفلسطيني

: براون في تصريحات عشية إطالق مشروع لدعم تصدير زيت الزيتون من الضفة الغربية إلى بريطانيا
باع في المتاجر البريطانية، إني سعيد بأن زيت الزيتون الفلسطيني الذي يحمل عالمة التجارة العادلة سي«

وإن إنتاج زيت الزيتون يلعب دوراً أساسيا في اقتصاد الضفة الغربية، وبشراء هذا الزيت، سيساعد 
 . »المتسوقون البريطانيون المزارعين الفلسطينيين على المعيشة

23/2/2009الشرق األوسط،   
  

  الج لتلقي العمن السفرسيحرمون  مريض 200": الداخلية المقالة" .35
 مريض 200إيهاب الغصين أن أكثر من " حماس"أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة 

سيحرمون من السفر لتلقي العالج في الخارج بسبب عدم امتالكهم جوازات للسفر، داعياً حكومة تسيير 
ة أجواء الحوار األعمال، في رام اهللا، إلى ضرورة إرسال دفاتر الجوازات للقطاع كبادرة حسن نية لتهيئ

  .الوطني المرتقب في القاهرة
  23/2/2009الخليج، 

  
   287 عدد ضحايا الحصار إلى ارتفاع .36

أعلنت وزارة الصحة أمس، عن وفاة المواطن شادي حلس، من سكان حي الشجاعية، شرق غزة، : غزة
ارتفع عدد   وبذلك.المصاب بمرض السرطان بعد منعه من السفر رغم امتالكه كافة األوراق الثبوتية

   .287شهداء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى 
  23/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   ماليين دوالر خسائر قطاع المياه جراء الحرب 6:  في غزةسلطة المياه .37

 أن جل الخسائر التي لحقت بقطاع المياه ،أكد المهندس ربحي الشيخ، نائب رئيس سلطة المياه :حامد جاد
إلسرائيلي تركزت في مناطق شمال قطاع غزة، مبيناً أن العديد من آبار وشبكات المياه جراء العدوان ا

وأشار الشيخ في حديث لـ  .ومحطات معالجة المياه العادمة في تلك المنطقة تعرضت ألضرار جسيمة
الر،  ماليين دو6 إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر الحرب بلغت ،"األيام"

   آبار دمرت جزئياً في شمال القطاع، إضافة إلى 10 آبار للمياه دمرت كلياً ونحو 3الفتاً إلى أن 
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األضرار التي لحقت بمكونات شبكة المياه في المناطق الواقعة شرق مخيم جباليا وكذلك في المناطق 
  .غربي مدينة غزةالجنوبية لقطاع غزة وأحواض المعالجة الواقعة في منطقة الشيخ عجلين جنوب 

  23/2/2009األيام، فلسطين، 
  

   الصهيوني األردن يحذرون من تصادم شامل مع الكياناإلخوان المسلمون في .38
التصادم "يتجه نحو " اإلسرائيلي"حذرت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن من أن المجتمع  :عمان
مع األمة العربية، قائلة إن اليمين المتطرف الذي أفرزته صناديق االقتراع وسيقود الكيان " الشامل

م للجماعة ورجح المراقب العا .يخطط لها" عمليات جراحية"هدفها تنفيذ " حرب عدائية"سيسعى لتسعير 
" الشروع"مشاريع التسوية و" إنهاء"همام سعيد في بيان له أمس، أن تسارع القيادة الصهيونية الجديدة إلى 

  .في إجراءات تهجير للعرب بهدف الوصول إلى ما تسمى يهودية الكيان، وبناء الهيكل المزعوم
  23/2/2009الخليج، 

  
  قافلة مساعدات جديدة الى غزة .39

 عبرت جسر الملك حسين امس قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة المنكوب             :بترا –جسر الملك حسين    
وجاءت مواد القافلة مساهمة من الهيئة       . طنا من مواد اإلغاثة المتنوعة     117 شاحنة تحمل    15مكونة من   

ية الخيرية االردنية الهاشمية والفعاليات الشعبية االردنية وجمعية الشارقة الخيريـة والمفوضـية الـسام             
  . قافلة282وبهذه القافلة يصل مجموع القوافل التي تم تسييرها إلى غزة لغاية االن . لشؤون الالجئين

من جهة اخرى تسلمت الهيئة الخيرية الهاشمية األردنية من سفارة اإلمارات فـي عمـان أمـس االول                  
بـيض مقدمـة مـن       طنا من مادة السكر األ     50وتشمل المساعدات    .مساعدات إغاثية ألهالي قطاع غزة    

شركة الخليج للسكر حيث قامت الهيئة بإعادة تغليفها وتجهيزها وارسالها تمهيدا لتسليمها لوكالـة غـوث                
  ).االنروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  23/2/2009الرأي، األردن 
  

  نائب رئيس الموساد السابق يتهم سوريا باغتيال بشير الجميل .40
نيحيك نافوت إن الرئيس اللبناني " اإلسرائيلي"ق لرئيس جهاز الموساد قال النائب الساب: )يو بي آي(

 بهدف 1982للبنان في عام " إسرائيل"األسبق بشير الجميل اغتالته سوريا بسبب موافقته على اجتياح 
" هآرتس"وكتب نافوت في مقال نشره موقع صحيفة . القضاء على وجود منظمة التحرير الفلسطينية فيه

شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير " إسرائيل"في الوقت الذي طلبت فيه "أمس أنه اإللكتروني 
الفلسطينية لم ترغب في ذلك القيادة المسيحية في لبنان ألنها خشيت المس بعالقاتها مع الدول العربية ولم 

لجميل، قائد لكن بشير ا. تكن مستعدة للمشاركة في العملية العسكرية ألنه كانت لديها غاياتها الخاصة
بشير، ومثلما شهد "وأضاف نافوت أن ". كلها" اإلسرائيلية"القوات اللبنانية، كان له رأي آخر وأيد الخطة 

. الذي وضعته القيادة المسيحية القديمة) انحرف عن الطريق(على ذلك والده بيار الجميل لدى تأبينه، 
ذ االستعدادات ألي عملية عسكرية أراد تنفيذها من تنفي" اإلسرائيلي"وكان بشير الزعيم الذي مكّن الجيش 

  ". وقد قُتل على أيدي السوريين ألنه شكل خطرا على مكانتهم في لبنان) في لبنان(
  23/2/2009الخليج، 

  
 تنقية األجواء لمواجهة التحديات المستقبليةالجامعة العربية تطالب ب .41

عام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، قال السفير محمد صبيح، األمين ال:  مراد فتحي–القاهرة 
بات مطلوبا تعزيز التنسيق العربي " إسرائيل"إنه في ظل تنامي قوة اليمين وهيمنته على الحكم في 
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ودعا صبيح الفلسطينيين للتنبه للمخاطر الكثيرة . المشترك وتنقية األجواء لمواجهة التحديات المستقبلية
حالة االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية من خالل إنجاح المساعي المصرية المحدقة واإلسراع في إنهاء 

وحول إمكانية سحب المبادرة العربية للسالم في ضوء محدودية تحقيق التسوية في المنطقة . للمصالحة
أكد صبيح أنه البد من التفكير بالبديل قبل اتخاذ أي قرار بسحب هذه المبادرة، مؤكدا ضرورة تدعيم 

  .العربية من قبل القرارات الدوليةالحقوق 
  23/2/2009الشرق، قطر، 

  
   يقرر إنشاء برنامج إلعادة إعمار غزة"التعاون الخليجي" .42

أعلن االمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، أمس في ختام :  ا ف ب- الرياض 
لرياض، ان الوزراء المجتمعين اجتماع طارىء لوزراء خارجية ومالية دول الخليج العربي عقد في ا

اقروا انشاء صندوق خليجي العادة اعمار غزة تكون عضويته مفتوحة لبقية الدول العربية الراغبة في "
سيحدد خالل مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الثاني "واوضح ان رأسمال هذا الصندوق ". االنضمام اليه

ي اعلنت بعض الدول التبرع بها مثل السعودية التي في مصر، مضيفا ان المبالغ الت" من آذار المقبل
من جهة ". ستشكل نواة هذا الصندوق" مليون دوالر 250تبرعت بمليار دوالر وقطر التي تبرعت بـ

ثانية وتجنبا ألي خالف فلسطيني حول الجهة التي ستقوم بتسلم هذه االموال العادة اعمار غزة ، قال 
ختيار مشاريع اعادة االعمار وتمويلها واالشراف على تنفيذها ولن سيقوم با"العطية ان هذا الصندوق 

  ".يقدم امواال الي طرف من االطراف الفلسطينية
 23/2/2009الدستور، 

  
  " إسرائيل"عودة الوفد التجاري المصري من تل أبيب رسالة قوية لـ: مصدر مصري .43

وفد التجاري المصري من أكد مصدر مصري مسؤول، أن عودة ال: جمعة حمداهللا، يسرى الهواري
جهود التهدئة " إسرائيل"رسالة قوية لتل أبيب، مشيراً إلى وجود استياء مصرى من تعطيل " إسرائيل"

وقال المصدر . وربط ملف الجندي اإلسرائيلى جلعاد شاليط المحتجز لدى حماس بفتح المعابر
ق أزمة دبلوماسية بين القاهرة وتل إنه بالرغم من ذلك فإن الموقف ال يرقى إلى خل": المصرى اليوم"لـ
، مرجعاً هذا األمر إلى عدم تقديم "الكويز"وأشار المصدر إلى وجود عقبات حقيقية في اتفاقية . أبيب

الشركات اإلسرائيلية معلومات كافية حول أعمالها، وأن هناك بعض النقاط غير واضحة وتحتاج إلى 
  . توضيح

  22/2/2009صحيفة المصري اليوم، 
  

 القاهرة لم تحدد بشكل نهائي موعد الحوار الفلسطيني : ول مصريمسؤ .44
قال مصدر مصري مسؤول، إن القاهرة تجري اتصاالت مع الفصائل :  محمود جمعة–القاهرة 

 الفلسطيني في القاهرة خالل األيام القليلة القادمة، مضيفا أن -الفلسطينية لبدء الحوار الوطني الفلسطيني 
وار في القاهرة يوم األربعاء المقبل عبارة عن مقترح، وحتى اآلن لم تحدد القاهرة ما أعلن عن بدء الح

، إن المؤتمر سيعقد خالل فترة وجيزة قبل نهاية هذا الشهر، "العرب"وقال المصدرلـ . الموعد النهائي
والعالم مشيرا إلى أن مصر تقوم حاليا بتهيئة الظروف إلنجاح هذا الحوار الذي يعلق الشعب الفلسطيني 

. العربي آماال كبيرة عليه، وتعتبره القاهرة منعطفا هاما إذا نجح سيعيد إحياء القضية الفلسطينية من جديد
" المبادئ األساسية للحوار"وأوضح المصدر أن مصر أرسلت للفصائل الفلسطينية ورقة تحت عنوان 
 إجراء انتخابات رئاسية وتتضمن تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة، تكون مهمتها
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وتشريعية جديدة، وإعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة 
  . 2006 ووثيقة الوفاق الوطني مايو 2005التحرير الفلسطينية طبقا التفاق القاهرة في مارس 

  23/2/2009العرب، قطر، 
  

  صف مواقفه من غزة بالسقطاتبلخادم ينتقد عمرو موسى وي: الجزائر .45
إن  "، وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري، قال عبد العزيز بلخادم: كمال زايت-الجزائر 

 خالل استضافته في ،وأضاف بلخادم ".مواقف بعض األنظمة العربية جعلتنا نشعر بالخجل كوننا عرب
 أن الجزائر تعتبر قضية فلسطين من ،ليلة السبتبرنامج يذيعه التلفزيون الجزائري على الهواء مباشرة 

الثوابت التي ال يمكن الحياد عنها، معبرا عن استيائه من الموقف الرسمي العربي خالل العدوان 
واعتبر أن مواقف األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو  .اإلسرائيلي الغاشم على سكان غزة األبرياء

كن في المستوى المطلوب، متسائال عن األسباب التي جعلته يغيب عن موسى خالل العدوان وبعده لم ت
 دولة عربية، ويشارك بعد ذلك في قمة شرم الشيخ، التي وصفها بالقمة 14قمة الدوحة التي حضرتها 

من المؤسف أيضا أن العجم "وأوضح أنه  .ألنها ضمت دوال مثل فرنسا، وألمانيا وإسبانيا" األطلسية"
رفة خالل قمة دافوس، في حين أن األمين العام للجامعة العربية والذي كان يجلس اتخذوا مواقف مش

ووصف عبد العزيز بلخادم  ".على بعد مقعد من زعيم الكيان الصهيوني، لم يستطع االنسحاب من الجلسة
، مشددا "السقطات"الذي سبق له أن شغل منصب رئيس حكومة ووزير خارجية مواقف عمرو موسى بـ

  .قال ذلك لألمين العام خالل لقائه به في أديس بابا مؤخراعلى أنه 
  23/2/2009القدس العربي، 

  
  الحوار الفلسطيني بعد غد: حسام زكي .46

صرح السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الحوار :  سالي وفائي-القاهرة 
 فبراير وأوضح أنه لم يتم توجيه 22قررا يومالفلسطيني سيبدأ بعد غد األربعاء على النحو الذي كان م

وتم فقط إبالغ الفصائل . دعوات جديدة للحوار على اعتبار أن الدعوات سبق توجيهها في الفترة الماضية
  .بالموعد الجديد إليفاد ممثليهم للحوار

  23/2/2009األهرام، 
  

   من أي تلوث إشعاعيالشريط الحدودي الموازي لقطاع غزةخلو : مصر .47
أعادت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بصفة : ، القاهرةغزة

  .استثنائية لمدة يومين للسماح للمرضى والعالقين الفلسطينيين بالعبور
من جهة اخرى، أكدت هيئة الطاقة الذرية المصرية خلو الشريط الحدودي الموازي لقطاع غزة من أي 

  . ن نسب اإلشعاع الموجود في هذه المنطفة في حدودها اآلمنةتلوث إشعاعي، مشيرة الى أ
  23/2/2009الحياة، 

 
  فرص نجاح المصالحة بين فتح وحماس ضعيفة: عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني .48

أكدت عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، ورئيسة تحرير مجلة الديمقراطية، : القاهرة
لدعوة المصرية للحوار الفلسطيني لن تشمل سوى حركة فتح، وحركة الدكتورة هالة مصطفى، أن ا

المقاومة اإلسالمية حماس، على اعتبار أنهما أصحاب القوة األكبر في الشارع الفلسطيني، إضافة إلى 
وقالت الخبيرة بمركز . كونهما يمثالن السلطة بالضفة الغربية، والحكومة الشرعية المنتخبة بقطاع غزة

ستدور حول اإلفراج " سياسية واإلستراتيجية باألهرام، فيما يخص نقاط الحوار األساسية؛ الدراسات ال
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عن معتقلي حماس في الضفة خاصة أن حماس تتمسك بهذا المطلب باإلضافة لمطالب فتح التي تؤكد 
على ضرورة االعتراف الدولي بأي حكومة سيتم تشكيلها تحت مسمى حكومة الوحدة الوطنية أو الوفاق 

" إسرائيل"ال شك أن عدم توقيع التهدئة بين حماس و: "وبخصوص تأجيل الحوار؛ قالت هالة". الوطني
كان سببا مباشرا في التأجيل، وإن كان هذا ال يسمى بتأجيل ألنها مجرد ثالثة أيام فقط وربما يكون ذلك 

ن في وقت واحد وربما بسبب التوافق على أجندة معينة مع ضبط مواعيد جميع الحضور ليكونوا موجودي
هناك : "وحول فرص نجاح الحوار الفلسطيني؛ قالت الخبيرة ". األربعاء كان األنسب للجميع من األحد

أمل في أن يبدأ الحوار تحت رعاية مصرية، لكن االتفاق على أشياء ملموسة أمر أخر، وأظن أنه 
  ". جاح ضئيلة وضعيفة للغايةسيكون هناك وقت طويل حتى يتم الوصول التفاق، لكن اآلن فرص الن

  23/2/2009السبيل، األردن، 
 

   % 80 تل أبيب تنخفض -رحالت القاهرة  .49
ذكرت مصادر مالحية مصرية، أمس، أن حركة الركاب بين القاهرة وتل أبيب سجلت تراجعاً : الوكاالت

اإلسرائيلي األخير على  في المئة، في إطار تداعيات العدوان 80كبيراً خالل األيام األخيرة، بلغت نسبته 
ضياء عبد العزيز، إن شركته اضطرت ) اير سينا" (سيناء للطيران"أضاف المسؤول، في شركة . غزة

إلى تخفيض رحالتها من أربع رحالت إلى رحلتين أسبوعياً، مع تراجع إقبال الركاب على السفر إلى تل 
 .أبيب

 23/2/2009السفير،   
  

  حو حل الدولتين أوباما سيواصل الضغط ن: واشنطن .50
أكدت المندوب األميركي الدائم لدى األمم المتحدة سوزان رايـس أن الـصراع             :  محمد سعيد  -واشنطن  
وقالت رايس  .  اإلسرائيلي والموقف تجاه إيران يتصدران أولويات حكومة الرئيس باراك أوباما          -العربي  

لمتحدة ستواصل الضغط نحو التوصل إلـى       في مقابلة مع اإلذاعة القومية العامة األميركية إن الواليات ا         
حل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ، غير أن ذلك يتعين ، حسب رأيها ،                   
أن يكون لدى الطرفين الرغبة في العمل في هذا االتجاه ألن الواليات المتحدة ال يمكنها أن تفرض حـال                   

حالف الواليات المتحدة القوي مع إسرائيل بغض النظـر عمـن           على أحد، مشددة في الوقت ذاته على ت       
  . يحكم في تل أبيب أو في واشنطن

23/2/2009الدستور،   
  

  االتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاكمة المجرمين الصهاينة .51
طالب االتحاد الدولي للصحفيين بمحاكمة الكيان الصهيوني علـى اسـتهدافه وسـائل              :أحمد عبد الفتاح  

 داخل قطاع غزة في حربه األخيرة التي شنَّها على القطاع، ووصف هجمات الكيان ضد اإلعالم                اإلعالم
  .؛ حسب وصف تقرير االتحاد"دقيقة ومخطَّط لها"في غزة بأنها هجمات 

 الذي رأس وفد االتحاد الذي زار قطاع غزة يـوم           -وقال إيدين وايت أمين عام االتحاد الدولي للصحفيين       
لقد كان هنـاك ترهيـب طـائش        .. يجب أن ال تكون هناك ثرثرة حول هذه القضية         ": يناير الماضي  22

لإلعالم على مستوى يثير الصدمة ويجب أال يمر دون عقاب؛ إذا حصل هذا فإن النتيجة سـتؤدي إلـى                   
وضع يكون فيه الصحفيون واإلعالميون مكشوفين أمام التهديدات بتعرضهم للهجوم أثنـاء أي صـراع               

 الوفد تقريرا حول مشاهداته داخل القطاع، بتقييم االنتهاكات والمخاطر التي يتعـرض             ووضع ".مستقبلي
 ورصد العديـد    .أدان الحظر على اإلعالم األجنبي    قد   و . لها اإلعالميون الذي يغطون الصراع في غزة      

يـضع   حيث. من الجرائم التي قام بها جيش الكيان الصهيوني باستهداف وسائل اإلعالم بطريقة مباشرة            
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تقرير المهمة عددا من التوصيات الطارئة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، باإلضافة إلى توصيات مهنية              
 .لمساعدة الصحفيين الفلسطينيين

21/2/2009إخوان أون الين،   
  

  قلق أوروبي من اختيار نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية متطرفة .52
األوروبي قلقاً في أعقاب اختيار بنيامين نتنيـاهو، زعـيم          تبدي العديد من دول االتحاد      : القدس المحتلة  

توجـه  فقد   .اليميني، لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة بائتالف مع أحزاب اليمين المتشدد         " ليكود"حزب  
عدد من الدبلوماسيين األوروبيين إلى الممثليات اإلسرائيلية في أوروبا طالبين عقـد اجتماعـات معهـم                

رطة السياسية والحزبية الجديدة في الدولة العبرية، ال سيما عقب استالم اليمين المتـشدد              الستعراض الخا 
السياسية " الليكود"ويسعى الدبلوماسيون األجانب إلى االطالع على مواقف حزب          .زمام األمور السياسية  

  .لمقبلة سلماً وحرباً، واستشراف المرحلة اونواياه فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين والدول العربية
23/2/2009قدس برس،   

  
  إيباك تعتبر رئيس المخابرات األمريكية سفيراً للعرب .53

التي تعد  " إيباك"  اإلسرائيلية   -بدأت منظمة لجنة الشؤون العامة األمريكية       :  أحمد عبدالهادي  -واشنطن  
سبق في المملكـة تـشاز      مركز اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن شن حملة ضد تعيين السفير األمريكي األ           

الـسابق سـتيف روزن إن      " إيبـاك "حيث قال مدير    . فريمان في موقع رئيس مجلس المخابرات الوطني      
وقد قال مسؤول في إيباك إن المنظمة       . تعيينه غير مقبول، واتهمه بمعاداة إسرائيل واالنحياز إلى العرب        

  ".اشنطنسفيرا للعرب في و"ستقاوم هذا التعيين ألنها تعتبر فريمان 
23/2/2009الوطن، السعودية،   

  
  ضجة في واشنطن حول رسالة حماس إلى أوباما .54

أثار حمل رئيس لجنة العالقات الخارجيـة بمجلـس الـشيوخ األمريكـي             :  أحمد عبدالهادي  -واشنطن  
السيناتور جون كيري لخطاب من حركة حماس إلى الرئيس باراك أوباما، ضجة في واشـنطن بـسبب                 

في ، وقال كيري . لرسالة من منظمة تصنفها الواليات المتحدة في عداد المنظمات اإلرهابية         قانونية قبول ا  
إنه لم يكن يعلم أن الملف الذي سلم إليه يتضمن رسـالة مـن حمـاس إلـى                  ، تصريحات أول من أمس   

وقال كيـري   . الواليات المتحدة إذ إن الرسالة وضعت بين أوراق تتضمن شرحا لدور األونروا في غزة             
حيث تجري دراسة محتوياتها وتحديد كيفية التعامـل        ، ه سلم الرسالة إلى القنصلية األمريكية في القدس       إن

فيما أكدت الخارجية األمريكيـة إرسـال       ، وكانت حماس قد أنكرت أنها أرسلت رسالة إلى أوباما        . معها
  .الخطاب

23/2/2009الوطن، السعودية،   
  

  وحماس" ائيلإسر"العفو الدولية تدعو إلى حظر تسليح  .55
دعت منظمة العفو الدولية اليوم اإلثنين األمم المتحدة إلى فرض حظـر تـام علـى األسـلحة                  : أ ف ب  

وأكدت المنظمـة التـي     . المرسلة الى الكيان الصهيوني وحركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى         
ا أسلحة مـن الخـارج      وحماس استخدمت " اسرائيل"تتخذ من لندن مقرا في بيان أنها جمعت أدلة على ان            

في غزة وفي جنوب فلسطين المحتلـة خـالل   " جرائم حرب"لمهاجمة مدنيين، واتهمت الجانبين بارتكاب  
  .العدوان االخير
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ندعو مجلس االمن الدولي إلـى      "وقال مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية أمنستي للشرق االوسط           
وحماس ومجموعـات فلـسطينية مـسلحة       " اسرائيل"فرض حظر فوري وتام على األسلحة المرسلة إلى         

أخرى إلى أن يتم وضع آلية تضمن عدم استخدام الذخائر وغيرها من المعدات العسكرية فـي ارتكـاب                  
  ".انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

23/2/2009الخليج،   
  

  تمنع منظمات حقوقية من دخول غزة إلجراء تحقيقات مستقلة " إسرائيل" .56
" إسـرائيل "لحقوق اإلنسان إن    " بتسيليم"و" هيومن رايتس ووتش  "قالت منظمتا   :  وكاالت -  القدس المحتلة 

تواصل منع إجراء تحقيقات مستقلة حول خرق قوانين الحرب في قطاع غزة، وتمنـع مراقبـي حقـوق              
وقالت مديرة دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا فـي منظمـة            . إنسان مستقلين من دخول قطاع غزة     

السماح لمنظمات حقوق اإلنسان بالدخول     " إسرائيل"، سارة لي فيستون، إن رفض       "ووتش"نسان  حقوق اإل 
أن نراها أو يعـرف العـالم عـن         " إسرائيل"يثير شكوكا ثقيلة بأن هناك أشياء ال تريد         "إلى قطاع غزة،    

ـ   : "وتساءلت". عملياتها العسكرية التي نفذتها في غزة      فلمـاذا تـرفض    ما تخفيـه    " إسرائيل"إذا لم يكن ل
إسرائيل تمنـع دخـول   "جيسيكا مونتال إن " بتسيليم"من جانبها قالت مديرة منظمة ". السماح لنا بالدخول؟ 

من حق الجمهور اإلسرائيلي معرفـة      "واعتبرت أن   ". مراقبي منظمات حقوق اإلنسان مستقلين إلى غزة      
تتطلب أن تخرج الصورة الكاملة     " إسرائيل"فمن مصلحة   . الحقيقة حول ما قامت به قواتنا في قطاع غزة        

  ".إلى النور
23/2/2009صحيفة فلسطين،    

  
 ما حل بالقطاع أسوأ مما عانته العراق: المسؤول التنفيذي األول في أنيرا األميركية .57

قال بيل كوركوران، الرئيس والـمسؤول التنفيذي األول في مؤسسة أنيـرا           : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
يا وإريتريا والعراق، على مدى سنوات، بعد زيارة إلى غزة أن ما حل بالقطاع أسوأ               األميركية، في إثيوب  

نحن بحاجة الى فتح الــمعابر التـي        : مما عانته هذ البلدان من كوارث وحروب، وأضاف كوركوران        
يجب ان تتدفق عبرها ليس فقط الـمساعدات االنسانية وانما مواد البناء العادة اعمار غزة، ويجـب ان                 

 ذلك في أقرب فرصة ممكنة، كما اننا نطالب بحرية التنقل الفورية من والى القطاع، ال سيما للعاملين                  يتم
  .في الـمنظمات االنسانية

23/2/2009. األيام، فلسطين  
  

  !دعوة إلى وقف تهريب السالح إلى غزة .58
  محمود المبارك

فقد كثر الحديث أخيراً . غزةثمة حراك قانوني غربي كثيف هذه األيام حول وقف تهريب السالح إلى 
 على المستوى - خصوصاً بعد الحرب األخيرة - عن أهمية وضع حد لتهريب السالح إلى غزة 

ذلك أن . اإلسرائيلي الرسمي والشعبي، األمر الذي انعكس على سلوك الحكومات الغربية بشكل مباشر
القصف اإلسرائيلي المكثف قبل قدرة المقاومة الفلسطينية على مواصلة إطالق الصواريخ، على رغم 

وأثناء الحرب اإلسرائيلية على غزة، باتت مصدر قلق ليس لإلسرائيليين فحسب، بل وللدول الغربية 
  .عموماً

من أجل ذلك، سارعت الدول الغربية إلى بذل جهود مضنية تمركزت حول منع تهريب األسلحة إلى غزة 
ة السابقة مع نظيرتها اإلسرائيلية مذكرة تفاهم لمنع تهريب براً وبحراً، فوقّعت وزيرة الخارجية األميركي

السالح إلى غزة قبل نهاية الحرب على غزة بيومين، وواصلت الدول الغربية ضغوطها على الحكومة 
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المصرية في تتبع وهدم األنفاق التي توصل رفح المصرية برفح الفلسطينية، بزعم أنها تستخدم لتهريب 
رنسا عزمها إرسال فرقاطة للقيام بدوريات على ساحل غزة، منعاً لتهريب األسلحة، كما أعلنت ف

األسلحة، وعقدت الدول الغربية مؤتمراً دولياً في الدنمارك شاركت فيه كل من الواليات المتحدة وكندا 
في وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنروج، إذ اتفقت الدول المشاركة على عقد مؤتمر آخر 

  .لندن خالل أسابيع، بهدف دراسة الوضع القانوني لعملية مراقبة شواطئ غزة
وواضح أن هناك نية غربية لسن تشريعات قانونية تجرم إيصال السالح إلى المقاومة الفلسطينية في 

 ولكن العجيب في األمر أن تلك الجهود. غزة، عبر مؤتمرات قانونية يعكف الغرب اليوم على اإلعداد لها
الغربية لم تقابل بأي حراك عربي، بل ولم تلق مجرد استهجان عربي رسمي، وكأن المقاومة الفلسطينية 

هل : ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو! في غزة أصبحت الخطر الذي يهدد الغرب بحرب شاملة
  يعتبر حصول المقاومة الفلسطينية على السالح أمراً مخالفاً للقوانين الدولية؟

 وكذلك بقية - بل اإلجابة على السؤال، ال بد من اإلشارة إلى أن قطاع غزة بوضعه الحالي اليوم وق
االحتالل غير « تصنف في القانون الدولي على أنها أراضٍ واقعة تحت - األراضي التي تحتلها إسرائيل 

حتالل المشرعة ، وهي تبعاً لذلك تخضع لقوانين اال1967، كون إسرائيل احتلتها خالل حرب »المشروع
  .في المعاهدات الدولية

وإذ ان مسألة االحتالل التي تنجم عن الحروب ليست مسألة طارئة في القوانين الدولية، فقد عالجت 
ولعل محور هذه المواثيق . مواثيق دولية عدة حالتي االحتالل والمقاومة بنصوص جلية ال تقبل الجدل

ير مشروع في القانون الدولي، وأن أي احتالل يقع أثناء حرب الدولية هو أن االحتالل في األصل أمر غ
كما تؤكد المواثيق الدولية شرعية استخدام القوة العسكرية لمقاومة . قائمة يجب أن ينتهي بنهاية الحرب

  .االحتالل أثناء وبعد الحرب
ا جاء ذلك  مشروعية المقاومة المسلحة ضد االحتالل، كم1907 و1899فقد أكد اتفاق الهاي لعامي 

، وقرار الجمعية 1948، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1925التأكيد في برتوكول جنيف عام 
، المتعلق بإعالن استقالل البلدان والشعوب المستعمرة، 1960 الصادر عام 1514العامة لألمم المتحدة 

رها في عجالة كهذه، فضالً عن وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة األخرى العديدة التي يصعب حص
  . من ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس51نص المادة 

وبالنظر إلى المقاومة الفلسطينية، نجد أنه ينطبق عليها ما ينطبق على المناطق الواقعة تحت االحتالل، 
ة الشعبية الفلسطينية لها حق الدفاع بموجب المواثيق الدولية السالفة الذكر، وأنه تبعاً لذلك، فإن المقاوم

عن النفس في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، تماماً كما كان للشعوب الغربية ذلك الحق إبان مقاومتها 
لالحتالل النازي أثناء الحرب العالمية الثانية، وإن كان من المثير للسخرية أن الغرب يقر ذلك الحق 

عربية ال تكاد تجد الحجة القانونية الدولية لتدعم حق أهل غزة لنفسه ويحرم منه غيره، وأن الدول ال
  !الشرعي في الدفاع عن أنفسهم أمام الحكومات الغربية

 51ولعل أحد أهم تلك المواثيق الدولية التي ال تخفى هو ميثاق األمم المتحدة ذاته، الذي نص في المادة 
وفي (ى أو مجتمعة من استخدام حقها الطبيعي ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فراد«منه على أنه 

  .»في مقاومة أي اعتداء على أراضيها) »حقها الموروث«النسخة الفرنسية استخدمت لفظة 
وعلى رغم جالء هذا الحق القانوني الدولي، إال أن عدداً من الحكومات العربية إما جهالً وإما تجاهالً، 

وال » الدول«، مقصور على 51نفس المشار إليه في المادة قبل بالزعم الغربي في أن حق الدفاع عن ال
  .يشمل الشعوب، ومن هذا المنطلق وافق بعض الحكومات العربية على منع إيصال السالح إلى غزة

التي تقع تحت اعتداء مسلح من » الدول«بيد أن المنطق الغربي في حصر حق الدفاع عن النفس في 
وسواء أخذنا بالنسخة االنكليزية . لحق يتنافى مع مقاصد الميثاقدولة أخرى، وحرمان الشعوب من هذا ا

» الدفاع عن النفس«، فإن المحصلة النهائية لحق )الحق الموروث(أو بالنسخة الفرنسية ) الحق الطبيعي(
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، وأن الميثاق إنما يكرس هذا الحق الذي إن كان 1945أنه مشروع قبل إقرار ميثاق األمم المتحدة عام 
فهو موجود في المواثيق الدولية التي سبقت األمم » موروثاً« فهو موجود منذ األزل، وإن كان »طبيعياً«

  .المتحدة، كما أكد هذا الفهم العديد من فقهاء القانون الدولي
.  من ميثاق األمم المتحدة إذاً، ليست مصدر حق الدفاع عن النفس، بقدر ما هي إقرار بوجوده51فالمادة 

دفاع عن النفس بالمفهوم الوارد في هذه المادة على الدول من دون الشعوب ينافي كما أن حصر حق ال
روح الميثاق الذي أعطى الدول المعتدى عليها حقها في الدفاع عن النفس، إذ غني عن القول إن الدول 

ي الذي وتبعاً لذلك، فإن القانون الدول. حين تدافع عن نفسها فهي إنما تدافع بالدرجة األولى عن شعوبها
يعطي الحق ألي دولة في الدفاع عن إقليمها أو شعبها حين تعرضها العتداء أو احتالل، ال يعقل أن 

، في حال انعدام وجود الدولة، نتيجة االحتالل »الموروث«أو » الطبيعي«يحرم هذا الشعب أو ذاك، حقه 
  .الكامل، أو في حال عدم رغبة الحكومات في مقاومة االحتالل

نعيش في زمن التحرك الشعبي وليس الحكومي، كما تدل على ذلك حراكات الشعوب في وحيث أننا 
العديد من المناطق في العالم، فإنه ربما بات واجباً على المؤسسات الحقوقية غير الحكومية الدعوة إلى 
وة مؤتمر قانوني دولي يعيد فيه الحق النظري للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحرير أراضيه بق

  .الكفاح المسلح، طبقاً للمواثيق الدولية التي يريد الغرب منا تجاهلها
وربما عقد في دولة ! من يدري فربما رفضت حكومات عربية عقد مثل هذا المؤتمر على أراضيها

غربية، ولكن المهم أن يبعث الحقوقيون الدوليون المشاركون رسالة مفادها أننا نتفق مع الغرب في منع 
الح إلى غزة، وبدالً من ذلك نطالب بفتح الطريق رسمياً إليصال السالح علناً إلى المقاومة تهريب الس
  !في غزة

، فإن تنصل الحكومات العربية من »ال يضيع حق وراءه مطالب«وإذا كان المفهوم القانوني يؤكد أنه 
، فضالً عن أنه ليس من حقوق شعوبها ال يعفي كل من له القدرة على المطالبة بها من القيام بذلك الدور

  !المنطقي أن نخجل من مجرد المطالبة بحقوقنا في الوقت الذي يتبجح فيه الغرب باالعتداء على حقوقنا
اليوم، حيث ال يزال الغرب يزداد تعنتاً كلما ازددنا إذعاناً له، ربما آن لنا أن نتعلم أن الغرب على وجه 

 يحترمون من عنده مبادئ ثابتة ال يتنازل عنها، ولعل العموم، والواليات المتحدة على وجه الخصوص،
فإيران التي لم ترضخ للغرب قيد أنملة، استطاعت أن تحقق كل ما . المثال اإليراني خير شاهد على ذلك

تريده لشعبها وتحظى بإكبار الغرب، في حين أن األمة العربية لم تحقق شيئاً من تنازالتها لحقوقها، التي 
  ! الغرب إال ذالًلم تزدها في عين

  23/2/2009الحياة، 
  

  فتاح التهدئة في تل أبيب ال في غزةم .59
  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 إلى وقـف              

إلطالق النار، محمال 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                    

نف بعد تأليف الحكومة الجديـدة      نهار بأن العدوان الذي توقف بسبب إجراء االنتخابات العامة سوف يستأ          
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 يطلق يد الجاني حـرة               » المجتمع الدولي «أن  
  .ليواصل اإلجهاز على ضحيته دون أية ضغوط
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ه السقوط األخالقي بعينه الذي يفرغ أية وعود سياسية يقدمها هذا المجتمع للشعب الفلسطيني بـالتحرر                إن
  .واالستقالل من كل صدقية ويوفر الحماية الدولية إلطالة أمد 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                 

وطنية خالصة قبل العـدوان األخيـر       إضافية، بل ألن المقاومة قد جنحت فعال إلى التهدئة أوال لحسابات            
 ثم لمدة ستة أشهر حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي، وثانيـا              2005ولمدة سنة منذ أوائل عام      

لتسهيل وحدة الصف الوطني الفلسطيني، وثالثا استجابة لمناشدة أشقاء عرب وأصدقاء دوليين ما زالـوا               
ض عن تسوية سلمية تحقق حدا أدنى مـن الحقـوق           يأملون في صحوة لضمير المجتمع الدولي قد تتمخ       

الوطنية الفلسطينية، ورابعا أمال واقعيا في أن يكون صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للعدوان األخيـر               
  . قد وفر شروطا موضوعية لمبادلة التهدئة برفع الحصار الخانق المفروض على القطاع

ابل رفع الحصار عن القطاع ووقف العدوان عليه كمعادلة         وفي هذا السياق جنحت المقاومة إلى التهدئة مق       
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 المـستحيل أن                

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

) سلطة الحكـم الـذاتي    (مع االحتالل مصلحة وطنية، بما في ذلك قطبا االنقسام الراهن، مع أن أحدهما              
وااللتزام بالتفاوض سلميا طبقـا لالتفاقيـات       » نبذ العنف «زءا من استراتيجية منبثقة عن      يعتبر التهدئة ج  

ثمنا مقبوال  ) حماس(التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة االحتالل بينما يعتبرها القطب الثاني             
إعمـار مـا دمـره      تعلق بموجبه المقاومة لفترة زمنية محددة مقابل فك الحصار وفتح المعابر إلعـادة              

  .العدوان
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 شاليت ورفـض     -األسبوع الماضي   
الل إنما يسعى إلى فـرض صـفقة ال تكـون فيهـا              تؤكد بأن االحت   -حركة حماس للربط بين األمرين      

» ضـمانات «االلتزامات متبادلة، وإلى تهدئة فلسطينية طويلة ال سقف زمنيا لها من جانب واحد، وإلـى                
لمثل هذه التهدئة، وإلى تجفيف أية مصادر مالية وإغالق كل طـرق            » دولية«فلسطينية وعربية لكن أوال     

للحيلولة دون أن يخرج خيار المقاومة من مجرد اجتهاد نظـري إلـى             اإلمداد المحتملة لتسليح المقاومة     
سالح في اليد الفلسطينية يقاوم على األرض مرة أخرى، أي أن االحتالل يسعى إلـى صـفقة استـسالم                   

  .يفرضها على المقاومة عبر القنوات الدبلوماسية بعد أن عجز عن فرضها بقوة العدوان المسلح
فة لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق تهدئة من            وهذه بالتأكيد مناورة مكشو   

أجل تسويغ استئناف العدوان العسكري، ولن تستطيع حجة الجندي األسير شاليت التغطيـة علـى هـذه                 
المناورة، فقد كانت تصريحات جميع المتنافسين الرئيسيين على رئاسة الحكومـة المقبلـة مدويـة فـي                 

» تبـادل األسـرى   «ن عن نية استئناف العدوان، إذ من المتعارف عليه كتقليد تاريخي أن             صراحة اإلعال 
يعقب وقف األعمال القتالية وال يسبقها، فأسرى الحرب هؤالء ليسوا معتقلين سياسيين يتفـق خـصمان                

  .سياسيان على اإلفراج عنهم إلثبات حسن النية وتعزيز الثقة عشية حوار سياسي بينهما
 وخصوصا بعد مـؤتمر     2005 أن االحتالل اإلسرائيلي وراعيه األميركي قد نجحا منذ عام           ويالحظ هنا 

 في الضغط على قيادة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية لكي تجعـل قبـول المقاومـة                2007أنابوليس عام   
مال التي  بالتهدئة شرطا مسبقا للحوار الوطني، وإذا كان يمكن سابقا تسويغ مثل هذا االشتراط المسبق باآل              

فإن أي تسويغ كهذا لم يعد مقبوال وال مفهوما بعد          » عملية السالم «كان يعقدها المفاوض الفلسطيني على      
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 األوهام مع أشالء ومزق الشهداء الفلسطينيين تحت أنقاض أحياء المـدنيين التـي   -أن دفنت تلك اآلمال     
 خالل العدوان، وبعد أن خابت آمال       دمرت فوق رؤوس األطفال والنساء والشيوخ والرجال القاطنين فيها        

المفاوض في أن تأتيه القيادة األميركية الجديدة بغير قديم سابقتها، وبخاصـة بعـد أن ظهـرت نتـائج                   
وتهدد بحسم  » عملية أنابوليس «االنتخابات األخيرة في دولة االحتالل التي أطلقت رصاصة الرحمة على           

عة كي تتفرغ لدفن تلك العمليـة العقيمـة فـي الـضفة      المعركة عسكريا ضد المقاومة في القطاع وبسر      
 القدامى علنا بأن المعركة المقبلة لدفن حـل الـدولتين           -الغربية، حيث يعد قادة حكومة االحتالل الجدد        

  .ومعه عملية التفاوض التي كانت جارية بحجة ترجمة ذلك الحل الموهوم إلى واقع على األرض
توفرت النطالق الحوار الفلسطيني كطريق وحيد لوحـدة وطنيـة          لذلك فإن كل الشروط الموضوعية قد       

مطلوبة لذاتها كحاجة دفاعية حيوية لمواجهة حكومة الحرب اإلسرائيلية المقبلة في معـزل كامـل عـن                 
التهدئة كشرط مسبق لها، فقد حان وقت الفصل تماما بين األمرين، كما حان الوقت إلدراك الجميع بـأن                  

اع هي الوضع اإلنساني الطبيعي والوضع السياسي السوي بينما الوضع في الضفة            حالة المقاومة في القط   
  .الغربية هو الوضع الشاذ الذي ينبغي تصويبه كأساس للتوافق الوطني

فنتائج االنتخابات األخيرة لم تترك للمفاوض الفلسطيني أي شريك تفاوضي وتركته مخيرا بين أفيغـدور               
الفرنسي، وتسيبي ليفني، شبيهة البرلماني الهولنـدي جيـت وايلـدرز،           ليبرمان، مثيل جان ماري لوبن      

بوتـا  . وبنيامين نتنياهو، نظير فالديمير زهيرينوفسكي الروسي، وشمعون بيريس الذي يقابله بيتر دبليو           
في جنوب إفريقيا، كما كتب المستشار السياسي لرئيس الوزراء في غزة الدكتور أحمد يوسف في مقـال                 

  .له مؤخرا
اتجاه قادة االحتالل والحرب والعدوان والتوسع هؤالء، ال باتجاه ضحاياهم، ينبغي للمجتمـع الـدولي               وب

وامتداداته العربية والفلسطينية أن يوجهوا ضغوطهم إذا كانوا معنيين حقا بصنع سالم عادل وشامل فـي                
ي لمجلس األمـن الـدولي       الذي أعلن الرئيس الياباني الدور     -المنطقة، فمفتاح وقف إطالق النار الدائم       

، والذي حذر مبعوث    »في أسرع وقت ممكن   «يوكيو تاكاسو يوم األربعاء الماضي أن األمم المتحدة تريده          
الهيئة األممية للشرق األوسط روبرت سيري في اليوم نفسه من أن عدم التوصل إليه يهدد بتجدد مزيـد                  

راك أوباما األولوية األولى لمبعوثه الرئاسـي       من العنف المدمر في غزة، بينما جعل الرئيس األميركي با         
  . إنما هو مفتاح موجود في تل أبيب ال في غزة-جورج ميتشل تحقيق وقف إطالق نار كهذا 

إن استمرار مطالبة الضحايا في القطاع بالتهدئة وترك الذين مارسوا الحرب ويعلنـون عـزمهم علـى                 
  .و باختصار تشجيع للعدوان إن لم يكن شراكة فيهاستئنافها في تل أبيب يواصلون استعداداتهم لها ه

  23/2/2009الوطن، قطر، 
  

  مراجعة استراتيجية للعالقات العربية اإلسرائيلية .60
  طارق محمد زغموت. د

لم يكن مفاجئاً نكوس الكيان اإلسرائيلي على أعقابه ورفضه لعقد اتفاق التهدئة مع المقاومة الفلـسطينية،                
ون هذا الموقف ال يعد سابقة في السلوك السياسي اإلسرائيلي، بحيـث غـدا           والذي رعته مصر، نظراً لك    

منهج االلتفاف والتنكر ألبسط األعراف والقواعد الدبلوماسية  الحاكمة للعالقات الدولية سمة الزمة لهـذا               
م الموقف من هيئة األمم المتحدة وقراراتهـا، والعالقـة والـدع          : الكيان، واألمثلة على ذلك كثيرة ومنها     

اإلسرائيلي اإلشكالي لبعض الفصائل الكردية بما يتجاهل اتفاقيات التعاون والدفاع المعقودة مـع الدولـة               
التركية، والمس المتكرر بمصالح الواليات المتحدة األمريكية، الحليف األول لهذا الكيان، كما حدث فـي               

  .  ذات المعنى ، وما إلى هنالك من شواهد تؤكد)الطائرات بال طيار(أزمة بيع الصين 
إال أن هذه الظاهرة طفت على سطح العالقة اإلسرائيلية المصرية وتجسدت، واضـحة جليـة، خـالل                 
الحرب األخيرة على قطاع غزة وما بعدها، وذلك في عدة مناسبات، فجميعنا يتذكر ما قام به هذا الكيان                  
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ومة الفلسطينية مع الواليـات المتحـدة       من توقيع لالتفاقية األمنية المتعلقة بحظر إدخال السالح إلى المقا         
األمريكية، دون األخذ بعين االعتبار ما يعنيه ذلك من مس بالكرامة والسيادة الوطنية للدولة المـصرية،                
وما تال ذلك من اإلعالن عن وقف إطالق النار من جانب واحد، وفي النهاية جاء قرار المجلس الوزاري                  

توصل إلى أي اتفاق أو تفاهم بخصوص التهدئة والمعابر قبـل            الرافض لل  18/2/2009المصغر بتاريخ   
اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط، واالنقالب بذلك على كل االتصاالت والتفاهمات التي عقدت ما               

  .بين الطرفين
وفي ظل وجود اتفاقية سالم ما بين الكيان اإلسرائيلي والدولة المصرية وعالقات دبلوماسية واقتصادية،              
وقيام مصر بدور الوسيط في عدة ملفات لها عالقة باستقرار المنطقة والتالي ذات صلة وثيقة بالـصراع                 
الفلسطيني اإلسرائيلي، فإن  هذا السلوك ال يمكن حصره فقط في خانة انعدام اللباقة  الدبلوماسية ، بل أنه                   

  .  العالقة القائمةيتعدى ذلك إلى ما هو أبعد ليصل إلى حد التشكيك في أساس وطبيعة وشكل
ولفهم هذا المقصد ال بد من التمعن قليالً في خلفية القرار األخير الذي اتخذه الكيان حول الموقـف مـن                    
اتفاق التهدئة وربطه بملف الجندي األسير، حيث إن الدوافع السياسية والحزبية حاضرة بقوة لدى متخذي               

تنياهو، المرشح األقوى لتشكيل الحكومـة القادمـة،        القرار اإلسرائيليين، وتتمثل بالضغط على بنيامين ن      
للقبول إما بالتناوب في رئاسة الحكومة مع لفني أو تحسين شروط المفاوضات االئتالفية التي قد تحـصل                
مستقبال، وذلك انطالقاً من وجود رغبة ومصلحة لذاك األخير  في التخلص من جميع الملفات الـساخنة                 

ون، في حال بقائها، بمثابة عوامل تفجير تهدد استقرار حكومته اليمينيـة            قبيل تشكيل حكومته، التي ستك    
القادمة، وأيضاً مغازلة الرأي العام ذي التوجه اليميني للحصول على شرعية جماهيرية للوسط واليـسار               

  .اإلسرائيلي، انتزعته منه صناديق االقتراع
السياسية اإلسرائيلية، بل هناك اعتبـارات      وطبعاً ليس كل شيء متعلق فقط بتوازنات القوى داخل الحلبة           

وأسباب موضوعية أخرى، تتعلق بالمبادرة المصرية ومفعليها، من رفع للحـصار وإنجـاز للمـصالحة               
وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مما يعني في حال تحققها تعزيز مكانة وشرعية المقاومة ، األمر                

جي، نظراً لتزامنه مع مقاربة جديدة بات يتبناها المجتمع الدولي          كتهديد استراتي ) إسرائيل(الذي تنظر إليه    
منذ انتهاء الحرب األخيرة، و أساسها المزيد من االنفتاح تجاه حماس، إضافة لوجود إدارة أمريكية تتبنى                

  ).أعداء األمس(دبلوماسية الحوار مع 
ية الـضيقة والمـصالح الحيويـة       وبناء على االعتبارات المذكورة أعاله نجد أن مبادئ  المكاسب الحزب          

اإلسرائيلية تتقدم على أي اعتبار آخر، و خاصة في حال التعارض معها، لدرجة المس بعناصر وثوابت                
التي ما فتأ الكيان اإلسرائيلي يطلقها على تلك العالقـة، نظـراً لكـون المعادلـة                ) االستراتيجية(مفهوم  

ا التعاطي باستخفاف ونزعة فوقية وغياب للندية ، مما         الضابطة لها، وفق المحددات سابقة الذكر، أساسه      
يجعله عالقة مصلحية باتجاه واحد، أال وهو االتجاه اإلسرائيلي، يعزوها التقدير واالحترام كونها ال تلقي               

  .باالً للمصالح والكرامة الوطنية للطرف اآلخر
لعربية، وهنا ال بد أن نذكر بتجربة       ولعل تكرار هذه المواقف وانسحابها على العالقة مع جميع األنظمة ا          

ـ              علـى  ) الوطن البـديل  (النظام األردني المريرة في هذا السياق الذي ما تزال تأرقه كوابيس ما يسمى ب
  .، ما هو إال خير دليل على مصداقية ما توجهنا إليه)وادي عربة(الرغم من توقيع اتفاقية 

نسارع إلى اتهام الممارسة السياسية لتلك األنظمة       وعلى أي حال، لن نقف موقف المنظر أو المقرع، بأن           
العربية، وما اعتمدته من أسس وخيارات، بأنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التعاطي اإلسرائيلي،              
ولكن أليس من أضعف اإليمان أن يستخدم سالح المقاطعة في مواجهة هذا الصلف اإلسرائيلي المتمثـل                

  .د اإلهانة المقصودة للنظام العربي الرسمي؟باالستخفاف الذي وصل إلى ح
لقد حان الوقت إلجراء مراجعات وإعادة تقييم التفاقيات وعالقات تلك األنظمة بالكيان الصهيوني، بمـا               
تنطوي عليه من تهديد للمصالح العربية القومية، واالعتراف بفشل الرهان على مشروع التسوية مع عدو               
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ي بالشجاعة واإلقرار بعدم صوابية المقاربة، التي يعتقـد بهـا الـبعض،             ال يعي سوى لغة القوة، والتحل     
القائمة على توظيف تلك العالقات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، ، وبالتالي اتخاذ               

  .القرار االستراتيجي الصحيح، بدعم مشروع المقاومة الذي أثبت واقعيته وجدواه
  23/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  طبول الحرب اإلسرائيلية الجديدة .61

  نجاح المطارنة
باألمس القريب انتهت االنتخابات اإلسرائيلية وأفرزت وضعاً معقداً لـم تُحـسم نتائجـه بـين القـوى                  

ألننا ندرك سلفاً أن أي حكومـة تحـل         . المتصارعة، والتي ال يهمنا كعرب صورة هذه الحكومة الجديدة        
أو . فإن جاءت الورقة الرابحة لصالح ليفني أو نتنيـاهو        . وة من سابقتها  مجدداً لن تكون أقل تشدداً وضرا     

حتى باراك أو ليبرمان فال جديد وال بريق أمل يرتجى منهم جميعاً؛ فكلهم صهاينة إرهـابيون بامتيـاز                  
وخاصة الـشعب الفلـسطيني علـى    . قلوبهم محقونة بالحقد والغّل والتعطش لسفك الدم العربي أينما كان     

  .صائل الجهاديةرأسه الف
كلهم متفقون على قاعدة واحدة ينتظرون الساعة الحاسمة ليبدأوا بعمليات قتل وذبح الفلسطيني من الوريد               

ال بد من دحر حماس وكـل المقـاومين لتحريـر           . وبصوت واحد يهتفون  . إلى الوريد وتقطيع أوصاله   
منـذ عـشرات الـسنين      )  الفرات إن أرض إسرائيل من النيل إلى     (األرض ليحققوا خرافتهم التاريخية،     

هذا الوهم أصبح شغلهم الشاغل يعملون      . يتباكون على هذه األرض العربية، أرض أجدادهم كما يتوهمون        
فمن منّا ال يتذكر مقولة الصهيوني موشي دايان حينمـا سـقطت            . خلية واحدة من أجل تحقيق هذا الحلم      

يخاطب الصحافة العالمية ويسمع العالم بصوته       وقف أمام حائط البراق      1967مدينة القدس الشريف عام     
ومن منّا ينسى عويل اإلرهابية جولدا مـائير وهـي          ). هذا ال يكفي يا عرب بل لنا إرث في مكة         (الهادر  

واهللا إني ال شـتم     (تعتلي تلة في إيالت وعيونها شاردة صوب األراضي الحجازية تبوح بمقولتها الخبيثة             
  ).رائحة خبير من هنا

أن هؤالء األوغاد يرسمون الخطط المشؤومة الحتالل األرض العربية، وسحق          : عني شيئاً واحداً  كل هذا ي  
  .إنها سيناريوهات إسرائيلية قائمة وحقيقية. العباد، هذه هي الحقيقة وهذه هي الرؤيا الصهيونية

دمج بـأعتى   ينتظرون ساعة الصفر لينقضوا عليها بسطو مسلح م       . سيبدأون بتطبيقها بدءاً من غزة هاشم     
  .أنواع السالح المحرم دولياً

ومن تبقى سيقودون بتهجيـرهم وتـرك أرضـهم وأرض آبـائهم            . يقتلون ويذبحون بال رأفة وال رحمة     
فلسطين أرض بـال شـعب      (وبعدها يرفعون رايات النصر واالستعداد لتحقيق حلمهم المنشود         . وأجدادهم

ة وإن اختلفت أحزابهم لكنهم يلتقـون، يـداً بيـد           هذه هي استراتيجية الحكومة القادم    ). لشعب بال أرض  
. لمواصلة الحرب الحمقاء حتى تتحقق مآربهم الماكرة غير مبالين ال بـالقوانين وال بالـشرعية الدوليـة                

يضربون عرض الحائط كل قراراتهم ويهددون بقوة ألنهم فقـدوا          . وباحتقار شديد يتطاولون عليهم جميعاً    
  .عرهمعقولهم وانتحرت ضمائرهم ومشا

ألن الصمت على ما يجري وما ينبئ به المستقبل ما هو إالّ            . على العرب جميعاً أالّ يصمتوا بعد هذا كله       
  .غياب النخوة والضمير

ما زالت آالمنا نازفة لن تدمل      .ليس لنا أعذاراً بعد مشاهدة كل هذه المآسي وآثار الدمار الفاحش على غزة            
  .مريرة ستظل نقوشاً دامية محفورة في الذاكرةوسيظل جرحنا راعفاً وآثاره ال. أبداً

وعلى الفصائل الفلسطينية والسلطة، األخذ بزمام األمور والمبادرة السريعة في إنهاء المواجهـات التـي               
كلها مواجهات عبثية جـرت علـى شـعبهم المعـذب المآسـي             . تدور بينهم على خلفية سياسية متأزمة     
فالعدو يعرف جيداً كيف    . تعال الحرب التي دارت رحاها على غزة      واألحزان، وكانت سبباً رئيسياً في اش     
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أيهـا  . فهذه غزة ما زالت تحت الحصار، تحت الدمار تحت القهـر والعـذاب            . يصطاد في الماء العكر   
األخوة ارفعوا عن شعبكم الهموم الحالكة وظلمة األيام، واعملوا على االتفاق وإعادة التـآخي واإلخـاء                

. ويدرأ المعتدي عن أرضكم وترابكم    .. الوحيد الذي سيحمي الحقوق والمصالح الوطنية     بينكم ألنه السبيل    
عليكم أالّ تضيعوا الفرص السانحة لكيال تلتقطوا اللحظات الهاربة في حالة انتحارها فهذا سـيكون خطـأ          

. هـة العـدو   سيحول نضالكم المرير إلى هيكل بيروقراطي هارٍ ال قوة وال حيلة له بمواج            . فاحشاً وقاسياً 
ويستمر النزيف الـدموي    . وستتحول أرض فلسطين إلى جحيم من النيران المشتعلة التي يصعب إخمادها          

. وسيبقى الحـصار وإغـالق المعـابر قائمـاً        . وتتّسع مساحة المستوطنات ويستمر بناء الجدار العازل      
الوطنية، ويهـيمن   وستجهض كل المشاريع    . وستفرض الصهيونية هيمنتها على الشعب الفلسطيني عنوة      

  .عدم االستقرار على المنطقة بأسرها
  23/2/2009الرأي، األردن 

  
  !!؟...االقصاء على قمة أجندة نتنياهو .62

  نواف الزرو
انكشفت االنتخابات االسرائيلية االخيرة اكثر من مثيالتها من الدورات الـسابقة ، عـن ذلـك المجتمـع                  

النخاع ضد الفلسطينيين والعرب ، والذي يهيمن عليـه  االسرائيلي ـ الصهيوني الملوث بالعنصرية حتى  
تراث من االدبيات و االفكار اليمينية المتشددة المستمدة من مـستنقعات المـدارس الدينيـة المتطرفـة                 

  . والمستعمرات المنتشرة في انحاء فلسطين 
 المتمثـل ببـرامج   كما انكشفت لنا من جهة ثانية عن اختيار االسرائيليين لخيار االقصاء لآلخر العربـي   

... واالحزاب الدينية واليمينية االخرى السياسية تجاه القضية والشعب الفلسطيني        " اسرائيل بيتنا "الليكود و 
ان ال عـزاء    : ما يدعونا الى القول بادىء ذي بدء بقناعة موثقة        ..وتجاه العالقة مع العرب على حقيقتها       

مل فيما يتعلق بكل قصة المفاوضات والسالم والتـسوية         للمتفائلين والمراهنين من العرب على كديما والع      
فقد تراكمت الوثائق والشهادات االسرائيلية والعربية الفلسطينية التـي تتحـدث عـن البعـد                .السياسية  

العنصري المتشدد في المشهد االنتخابي االسرائيلي االخير ، فعالوة على البرامج السياسية الواضحة لدى              
 صهيونية تنادي بحل القضية الفلسطينية على حساب االردن عبر ترحيل المزيـد             على االقل ستة احزاب   

والمزيد من الفلسطينيين باتجاه الشرق وانهاء قضية الضفة والقدس بالتهويـد والـضم الكامـل للـسيادة                 
زعيمة حركة ميرتس سابقا ومن ابرز المناهضين لسياسات االحـتالل          "شولميت الوني " كانت .االسرائيلية

ارهابي يهودي  -ليس فقط مارزيل    :"لفلسطينيين اطلقت تصريحا في غاية االهمية التوثيقية قالت فيه          ضد ا 
ان ذلـك   :"مؤكدة  " يدعو الى التطهير االثني ، وانما ايضا قوائم بني الون وليبرمان ليست اقل عنصرية              -

  ...". بعيدا اليوم الذي ستتحول فيه الديموقراطية االسرائيلية الى اثنوقراطيا يهودية ليس
ان غالبية مرعبة من االسرائيليين تتضامن مع برنـامج          "ميراف ميخائيلي "وفيما قالت الكاتبة االسرائيلية     

ان ":جـدعون ليفـي   "المحلل المعروف في صحيفة هارتس      "، اكد " بان ال مكان للعرب هنا    "اسرائيل بيتنا   "
  .؟"...حد تشكل العنصرية قاسما مشتركا له امام شعب وا- اي االسرائيليين -االنتخابات تكشف لنا اننا 

يضاف الى ذلك البعد العنصري فان االنتخابات االسرائيلية تكون قد اوضحت لنا ايضا المشهد الـسياسي                
 - كديما   - الليكود   -ذلك ان البرامج السياسية ألحزابها الرئيسية        .االسرائيلي برمته في المرحلة القادمة      

 تجمع مواصلة االستيطان وتهويد القدس وبناء الجدار بغية ترسيم الحدود           -نا   شاس واسرائيل بيت   -العمل  
" اسرائيل"والعمل على تهجير الفلسطينيين باتجاه الشرق وضم الضفة بالكامل الى           " اسرائيل"المستقبلية لـ   

  . كما ينادي الليكود واحزاب اليمين الى جانبه
ابات االسرائيلية تعتبر من جهة اولى محطة انتقالية نحـو          واستتباعا يمكن التأكيد في ضوء ذلك ان االنتخ       

 ، اذ تنهي مرحلة عملية المفاوضـات والـسالم واحتمـاالت            - مكملة لمرحلة شارون     -مرحلة جديدة   
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  ".الترانسفير"و" المحارق"لتنقل المنطقة الى عهد جديد من ...التسوية السياسية 
ان "دافيد غروسـمان    "اكد الكاتب االسرائيلي المعروف     ففي صدد عملية السالم واحتماالت التسوية كان        

، وفيمـا   " ان البرنامج السياسي لكديما مخـادع وجبـان       ..الحل الحقيقي ال يمكن ان يكون احادي الجانب       
خطر خطة الفصل احادي الجانـب      "احد ابرز قيادات العمل سابقا وكديما اليوم بـ         "حاييم رامون "اعترف  

، اكد المحلـل    " ة الدائمة وكشف النقاب عن استعداد اسرائيل الجتياح الضفة        على االردن واستبعد التسوي   
ان االنتخابات سوف تدخل تاريخ دولة اسرائيل       :"في اقرب تحليل له     "عكيفا الدار   "االسرائيلي في هارتس  

، وربما يكون شمعون بيريز خير من اوضـح         "باعتبارها نهاية عصر التعايش ونهاية مرحلة االزدواجية      
ان اسرائيل سوف تقوم بترسيم حدودها الدائمة وبعـدها سـتعمل           :"البعد االحادي الجانب عندما اعلن    هذا  

   ".- ونعرف ماهية االقناع االسرائيلي للعرب -على اقناع العالم العربي باالعتراف بهذه الحدود 
ا هـي عمليـة     ان تطور االحداث وفق هذا السيناريو لم يكن عفويا او عبارة عن ردود فعل غاضبة وانم               

وسياسة منهجية مبيتة مع سبق النوايا والتصميم ، تستند الى أرضـية واحـدة راسـخة فـي أدبيـاتهم                    
أن مـن حقهـم   "، و" أن فلسطين من المية للمية أرض إسرائيل   "ومعتقداتهم ومخططاتهم ، حيث يعتبرون      

كبير الكبير المبيت مـن     ، والهدف ال  " بالتالي االستيطان والعيش في أي مكان يريدون في أرض إسرائيل         
كمـا أكـد الباحـث    " حلم اختفاء اآلخر العربـي "وراء مخطط وسياسات الحرب واالخضاع كان تحقيق    

  .اإلسرائيلي ميرون بنفنستي
على هذه االرضية العقائدية السياسية قاد شارون على مدى سنوات قيادته لدولة االحتالل وحتى الجلطـة                

المجزرة ـ المذبحة المفتوحة المتـصلة بمنتهـى    " يمكن ان نسميه التي غيبته عن مسرح االحداث ، ما
 كما تابعنا ما    -االرهابية واالجرامية ضد الشعب العربي الفلسطيني بغية نزع الشرعية عنه وعن قيادته             

  ".جرى اليوم مع ابو مازن ومع حكومة حماس بالضبط
رهم التعـاطي مـع هـذه المعطيـات         فانه يتوجب على الفلسطينيين والعرب من وجهة نظ       .. واستتباعاً

  ..االسرائيلية باعتبارها حقيقة كبيرة ماثلة بقوة
وعليهم بالتالي التعاطي مع المفاهيم والمضامين الحقيقية للمشروع السياسي الذي ارسـاه شـارون و               .. 

  .وليس تسويته في اطار سالم عادل وشامل ودائم" ادارة الصراع"الذي يستند الى نظرية 
ان الحكومة االسرائيلية القادمة سوف تواصل العمل على االرجح بتـراث  :مكننا ان نستخلصوعلى ذلك ي 

وسـتحاول  ...شارون االمني ـ العسكري ـ الحربي والسياسي ـ التسووي وفقـا لرؤيتـه المعروفـة       
بما يسمح لها بتهويد وضم اكثر من نصف مساحة الضفة الى           "ترسيم الحدود "ل  "اختطاف فرصة تاريخية  "

  .... القدس الكبرى جانب
  :وعليه فان الفلسطينيين والعرب 

  . امام تحد كبير واستراتيجي ومصيري-
 و امام مأزق حقيقي ومتفاقم يوماً عن يوم مع استمرار عمل االحتالل على مدار الـساعة فـي بنـاء                     -

  ....المستعمرات والجدران وتهويد القدس
  ؟،...الحربية الحصارية التجويعية التنكيلية االخيرة  وقبل كل ذلك امام هذه القرارات االسرائيلية -
  .. وامام عروبتهم ومسؤوليتهم التاريخية والقومية والدينية واالخالقية-

  23/2/2009الدستور، 
  

  أولمرت يتنازل عن شاليط .63
   تسفي بارئيل- هارتس 

ف العام مقابل فتح    هل هناك احد ما يعتقد حقا ان من الممكن اطالق سراح جلعاد شاليط بعد عامين ونص               
المعابر ودون اطالق سراح سجناء؟ هذه هي بالضبط الصرعة التي يحاول ايهود اولمرت من خاللها ذر                
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قبل اسبوع اتفق مع مصر، على اطالق سراح شاليط مقابل قائمة سجناء متفق عليها،              . الرماد في العيون  
ينهم احمد سعدات الذي خطط لقتـل       الخالف دار حول اربعة سجناء اخرين، ب      . تتضمن مروان البرغوثي  

  .رحبعام زئيفي
مصر قدرت، على اساس مباحثات عمر سليمان مع عاموس جلعاد، ان من الممكن التغلب علـى هـذه                  

دعوة فتح وحماس لمؤتمر مصالحة، كان من المفترض ان ينعقد          : العقبة وبدأت بالتحضير للمرحلة التالية    
افتراض المصريين المبدئي كان ان     . ت حول فتح معبر رفح    كأساس للمفاوضا < امس>في القاهرة اليوم    

فهل كانت  . قضية اطالق سراح شاليط وتطبيق التهدئة في اي اطار كان، سيصبحان في الوراء بعد حين              
مصر المجربة جدا حالمة ام انها قد تعرضت للخديعة؟ هل كذب جلعاد على سليمان ام انه فوجىء هـو                   

  .االخر من موقف رئيس الوزراء
الذي يعطي اولوية الطالق سراح شـاليط علـى   " الجديد"ليس مهما كيف نحدد ما يقوله اولمرت، شرطه   

ليست لحماس ولم تكن لديها اية مشكلة في االتفاق على اطالق سراح شـاليط              .  هو خدعة  -فتح المعابر   
بدأ الـذي حددتـه     هذه الموافقة لو حدثت لتناقضت مع الم      . اوال ومن ثم التوجه التفاق وقف اطالق النار       

ان كانت اسرائيل ترغب في اطـالق سـراح         . لنفسها بوجوب الفصل بين التهدئة واطالق سراح شاليط       
هذا ما حدث فور اختطاف شاليط في فترة التهدئة االولى، وبعـد            . شاليط اوال فليكن والثمن هنا معروف     

 لم تستوعب شـروط     اسرائيل التي فرضت الحصار على غزة بسبب اختطاف شاليط        . حرب غزة ايضا  
رفع الحصار وتطبيق التهدئة من دون صلة بـشاليط،         : حماس، التي تحركت طوال الوقت على مسارين      

واطالق سراح سجناء  دون صلة بالحصار، اثر الضغوط الدولية العربية ادركت اسرائيل ان ال مفر من                 
  .السير في مسارين

 هو بكل بساطة ال يريد دفع الثمن ويقدر         -ولويات  االن يبدو ان اهتمام اولمرت ليس منصبا على سلم اال         
هو ليس معنيا باطالق سراح كـل الـسجناء         . ان بامكانه اخضاع حماس من خالل اشتراط فتح المعابر        

ان .  فمن االفضل ان يفعل ذلك رئيس الـوزراء المقبـل          -الذين تطلبهم حماس مقابل شاليط، وان حدث        
". ال استطيع دفع الثمن وتحمله ولذلك قررت التنازل عـن شـاليط           انا  : "كان هذا قراره فليقل لنا صراحة     

ليس من الممكن التوصل الى استنتاج اخر غير هذا من الطريقة التـي يـدير فيهـا المفاوضـات مـع                     
  .المصريين في االيام االخيرة

في من دون تهدئة متفق عليها دون شاليط لن تبقى الحرب في غزة مجردة من االنجازات فقط، بل هناك                   
مصر تتمتع بالحرية في مواصلة التفاوض مع حماس وفـتح حـول            . الزاوية فشل ذريع يتربص متخفيا    

مصر مـستعدة لفـتح المعبـر ان        . معبر رفح االمر الذي ال يرتبط ال باطالق سراح شاليط وال بالتهدئة           
فـصائل  التقارب بين فتح وحماس واسـتعدادية ال      . 2005وافقت حماس على شروط االتفاق الموقع في        

الفلسطينية للمصالحة حتى ان اؤجلت المباحثات في الوقت الحالي، والضغط للوصول الى مصالحة كهذه              
ويـضاف اليهـا    .  هي في الواقع لبنة اخرى في االنعطافة المتوقعـة         -قبل انعقاد القمة العربية في اذار       

قيق المصالحة الفلسطينية   تصريح جورج ميتشل بان االدارة األميركية راضية عن المساعي المصرية لتح          
  .وتتطلع بنفسها للوصول الى حكومة وحدة فلسطينية

حكومة فلسطينية موحدة تشارك بها حمـاس       . هذه التطورات ستؤدي الى الحاق فشل مضاعف باسرائيل       
 القاضي بمقاطعة مثـل هـذه   2006وتتمتع بالتأييد األميركي، االمر الذي يحول موقف اسرائيل منذ عام        

فلسطينية الى اضحوكة، بينما يؤدي فتح معبر رفح الى تفريغ العقوبات االسرائيلية المفروضة             الحكومة ال 
البضائع والخدمات ستمر الى غزة مـن الجانـب المـصري  دون عراقيـل،               . على غزة من مضامينها   

 بصورة رسمية وتحت رقابة اوروبية، بينما لن يكون لشرط اسرائيل باطالق سراح شاليط مقابل المعابر              
  .اي معنى كان
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ليس . ليس من المتأخر بعد منع حدوث هذا الفشل، واعادة شاليط وترسيخ وقف اطالق النار طويل المدى               
. من المتأخر ايضا تصويب العالقات مع مصر واالستعداد للسياسة األميركية الجديدة نحو الفلـسطينيين             

حساب لن يكون اقل بعد اسبوع او       هذا ال . ولكن هذا االمر يستوجب التوقف عن الصرعات ودفع الحساب        
  .شهرين

 23/2/2009.الحياة الجديدة
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