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    في مصر اليوم"عملية الحوار"حماس وفتح تطلقان  .1

ان قيادة حركة » الحياة»مصادر فلسطينية قالت لـدمشق، أن  من  24/2/2009 الحياة، ذكرت
بحيث تعقد قيادات » اطالق عملية الحوار الفلسطيني«قررت مساء امس المشاركة في » حماس«
 في القاهرة اليوم وغداً، على ان يعقد اجتماع لكل الفصائل بعد غد الخميس لقاءات» فتح»و» حماس«

  .لتشكيل اللجان الخمس المتخصصة واللجنة السادسة التوجيهية وتحديد موعد التئامها
حماس قررت المشاركة في حوار القاهرة بعد سلسلة لقاءات عقدتها أن فلسطينية المصادر القالت و

مع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح الذي » حماس« دمشق، وبعد لقاء قيادة المنظمات الفلسطينية في
عن الرئيس ) سانا(» الوكالة السورية لالنباء«نقلت و ،عقد جلستي محادثات مع الرئيس بشار االسد

لم تعد تحتمل اي خالفات او انقسامات، سواء في الصف العربي او «اليمني قوله ان المرحلة الراهنة 
حصول المصالحة قبل قمة «ونقلت المصادر الفلسطينية عن عبداهللا صالح تأكيده ضرورة  .»ينيالفلسط
يضم نائب رئيس » حماس«ان وفد » الحياة»واوضحت المصادر لـ. تجنباً النقسام العرب» الدوحة

المكتب السياسي موسى ابو مرزوق وعضوي المكتب السياسي محمد نصر وعزت الرشق، اضافة الى 
في القاهرة اليوم وغدا، قبل ان يصل قادة الصف الثاني » فتح« محمود الزهار بحيث يلتقون وفد القيادي

واضافت ردا على . في باقي المنظمات لتشكيل اللجان الخمس واللجنة التوجيهية وتحديد موعد اجتماعاتها
حديد موعد التئامها، الخاصة بالحوار عبر تشكيل اللجان وت» ستطلق العملية«سؤال ان اجتماعات القاهرة 

  .»عملية ليست سهلة«مشيرة الى ان الحوار 
رأفت ناصيف نفى لـ » حماس«القيادي في  من القاهرة، أن جيهان الحسيني "الحياة "وأضافت مراسلة

: صحة ما أعلنته السلطة من إطالق معتقلين لكوادر الحركة من سجون الضفة الغربية، وقال» الحياة«
واوضح أن قيادات . » االطالق، وما يتم تداوله من أرقام ليست له عالقة بالحقيقةذلك ليس صحيحاً على«

  اإلخوة المصريين «الحركة في الخارج والداخل في تواصل مستمر مع المسؤولين المصريين، مضيفا أن 
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ده أبلغونا بأن السلطة ستطلق ثمانين من كوادرنا، لكن ذلك لم يحدث حتى اآلن، والعكس صحيح، ما نشاه

في الواقع هو استمرار لحملة وممارسات على األرض ستكون لها انعكاسات سلبية على أجواء الحوار، 
  .»فهي تعرقل الحوار وال تمهد له

 من كوادرنا المعتقلين في سجن الخليل إلى سجن 12جرى ترحيل «: وعن شكل هذه الممارسات، أجاب
لمعتقلين، إضافة إلى أن وضع مدينة أريحا التي أريحا، وهذا له انعكاسات سيئة على عائالت هؤالء ا

تخضع هي وسجونها مباشرة للسلطات االسرائيلية، يهدد مصير هؤالء المعتقلين الذين يمكن أن يلقوا 
  .»)أريحا(مصير االمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات المعتقل في السجن ذاته 

بالتعاون مع السلطات االسرائيلية خالل الحرب » ويةفتحا«فيلماً تسجيلياً يتهم كوادر » حماس«وعن بث 
اضطررنا التخاذ هذه الخطوة بعد أن شاهدنا أمس أحد المعنيين في السلطة يشوه «: في غزة، قال

  .»الحقائق، فقمنا ببث هذا الشريط للرد على افتراءات السلطة، وليعلم الناس من يعيق الحوار
 رأفت هقال، الى ما كفاح زبون عن مراسلها ام اهللار من  24/2/2009 الشرق األوسط، وأشارت

، إن موقف حماس لم يتغير، وانه من دون إطالق سراح معتقلي الحركة »الشرق األوسط«ناصيف، لـ
وأضاف أن حركته تسعى إلى حوار . من سجون األجهزة األمنية، فإن حماس لن تذهب لحوار القاهرة

الثنائية مع حركة فتح من أجل تذليل العقبات أمام إنجاح ناجح، وأنها تفضل عقد مزيد من اللقاءات 
لم يكونوا مخولين بإعطائنا جوابا، وطلبوا فرصة للتشاور مع أبو مازن «وتابع ناصيف القول . الحوار

فوجئنا بتشكيل لجنة «واستطرد  .»، لكنهم لم يبلغونا بأي جواب مطلقا)الرئيس الفلسطيني محمود عباس(
 التوافق مع حماس، وهذا مؤشر سلبي، خصوصا أنهم لم يردوا علينا ويستمرون في أمنية الحقا من دون

 .»االعتقاالت وفصل الناس من وظائفهم
ونفى ناصيف، أن تكون حركته اتفقت مع فتح على التدرج في إطالق سراح المعتقلين، كما أعلن عن 

لين تحدثنا مع وفد حماس بخصوص المعتق«ذلك عضو حركة فتح للحوار، نبيل شعث، الذي قال أمس، 
واتفقنا على أسلوب يتم فيه تدريجيا حل مشكلة المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل مشكلة 

 من عناصر حماس في 80وأعلنت فتح أمس أنها ستفرج عن . »التعدي على المؤسسات األهلية في غزة
، لكنهم عادوا وقالوا )أمس(نين  معتقال االث80اخبرونا أنهم سيفرجون عن «الضفة، وقال ناصيف 

ال «ويرى ناصيف أن هناك فريقا في السلطة غير معني بالحوار، وتابع  .»، هذه مماطلة)اليوم(الثالثاء 
  .»بد أن نلمس شيئا حقيقيا

في سـوريا   " حماس"نائب ممثّل حركة    أن   ،دمشق من   24/2/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم،     وأورد
ـ  علي بركة، قال في تصري     مـن  ): "2-23(مساء اليوم اإلثنـين     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "حٍ خاص ل

الستكمال ومتابعة ما اتفق عليه في اللقاءات السابقة؛ مـن          " حماس"و" فتح"المزمع عقد لقاءات ثنائية بين      
 يتوجه  "حماس"أجل إزالة كل العوائق التي قد تؤثر سلبا في الحوار الفلسطيني؛ لذلك فإن وفدا من حركة                 
؛ لمعالجة  "فتح"غدا إلى القاهرة برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق من أجل عقد لقاءات ثنائية مع حركة                

تأكيد إطالق سـراح كافـة      "، الفتًا إلى أنّه سبق      "كافة القضايا العالقة واستكمال ملف المعتقلين السياسيين      
  ". ربيةفي الضفة الغ" حماس"المعتقلين السياسيين من أبناء حركة 

، أي بعد اللقاء الثنائي بـين       )2-26(كما كشف بركة عن أن اللقاء الشامل للفصائل الفلسطينية سيبدأ يوم            
 من هذا الشهر هو اجتماع رؤساء       26الذي سيجرى في القاهرة في      : "؛ حيث قال  "حماس"و  " فتح"حركتي  

حكومة، واالنتخابات، وإعادة بناء    منظمة التحرير، وال  :  لجان؛ هي لجان   5وفود الفصائل من أجل تشكيل      
  ". األجهزة األمنية، والمصالحة الفلسطينية

   تشكيل هذه اللجان الخمس سيتم يوم الخميس القادم، وكذلك االتفاق على مهامها حتـى تبـدأ                "وأوضح أن
 إلى  عندما تنتهي أعمال هذه اللجان وتتوصل     : "، وأضاف "أعمالها في األسبوع األول من شهر آذار المقبل       
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اتفاقيات في كافة الملفات الخمسة فسيتم التوقيع على االتفاق رزمةً واحدة في لقاء احتفالي فـي القـاهرة                  
  ".  دول عربية إضافةً إلى مصر كراعٍ لهذا االتفاق7بحضور 
حماس "اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس قال ان ، أن غزةمن  24/2/2009 الدستور، ونقلت

ح الحوار لكن ال بد من تهيئة االجواء والمناخات المناسبة وذلك باطالق سراح حريصة على انجا
المعتقلين بالضفة الغربية ووقف الحمالت االعالمية التحريضية التي تم التفاهم عليها اثناء اللقاءات التي 

ركة قرار نهائي بالمشا"واكد انه ليس لدى حماس ". عقدت في وقت سابق بين فتح وحماس في القاهرة
ولكن هناك توجه بالذهاب الى الحوار اذا ما تم اطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 

  ". معتقل ونامل ان يتم ذلك800والذي يقدر عددهم بقرابة 
ان الحوار خيار حركة حماس ونحن حريصون على انجاحه "واكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس 

وانطالقه بصورة صحيحة مرهون بوفاء حركة فتح لوعدها لحركة حماس ولكن مقومات نجاح الحوار 
  ".باطلق سراح المعتقلين

ان جلسات الحوار ستنطلق    "وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفد فتح للحوار             
ان االجتمـاع  "واوضـح شـعث   ".  شباط في القاهرة بمشاركة الفصائل الفلـسطينية    26يوم الخميس في    

سيستغرق يوما واحدا وسيتم االتفاق فيه على اللجان واعضاء لجان المـصالحات التـي سـتجتمع فـي                  
بخصوص المعتقلين تحدثنا مـع وفـد حمـاس         "لكن شعث قال انه      ".االسبوع االول من آذار في القاهرة     

ـ                   شكلة واتفقنا على اسلوب يتم فيه تدريجا حل مشكلة المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غـزة وحـل م
  ".التعدي على المؤسسات االهلية في غزة

شـعث قـال    ، الى أن       غزة  من سمية درويش  عن مراسلتها     24/2/2009الجريدة، الكويت،   وأشارت  
هذه التصريحات تعتبر مقدمة من حمـاس لعـدم         «: للسلطة بالعمالة إلسرائيل  » حماس«تعليقا على اتهام    

ب من الحوار رغم اتفاقنـا علـى وقـف الحمـالت            الحضور وتريد استخدام هذه التصريحات لالنسحا     
  . »االعالمية التحريضية

  
   عن رصد قيادات الفصائل خالل حرب غزة"فتحاوية" تبثّ اعترافات كوادر  المقالةداخليةال .2

 وزارة الداخلية في الحكومة  أن فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 24/2/2009الحياة، نشرت 
 شريط "خفايا وأسرار الحرب على غزة"س خالل مؤتمر صحافي بعنوان المقالة في غزة عرضت أم

فيديو يظهر اعترافات مجموعة من كوادر حركة فتح وضباط وعناصر من األجهزة األمنية التابعة 
 في رام اهللا، تتعلق بتشكيل مجموعات في قطاع غزة لرصد قيادات فصائل األعماللحكومة تسيير 

وأظهر الشريط كيفية استغالل حكومة  .اإلسالميحركتي حماس والجهاد المقاومة وعناصرها، خصوصاً 
رام اهللا حاجة هؤالء العناصر للمال وتهديدهم بقطع رواتبهم في حال لم يزودوا قادة من األجهزة األمنية 

  .في الضفة معلومات عن حماس والمقاومة والحكومة في غزة
جهاز األمن الداخلي في وزارة الداخلية الذي عرف وتحدث في المؤتمر مدير التحليل والمعلومات في 

وعرضت في شريط الفيديو العديد من .  الغصينإيهاب، والناطق باسم الوزارة "اهللا أبو عبد"نفسه باسم 
اعترافات عدد من األشخاص، من بينها اعترافات الجندي في األمن الوطني تامر حسن أبو علي من 

أحمد العشري معلومات تفصيلية عن نقاط الحراسة حول محيط منزل زود "مخيم الشاطئ الذي قال أنه 
ة، ورصد مداخل البيوت المجاورة له ومخارجها، كما رصد منزال كان يرابط به مقاومون من كتائب هني

  ." استشهاد أحد المواطنينإلىالقسام قامت الطائرات الحربية اإلسرائيلية بقصفه أثناء الحرب، ما أدى 
تشكيل مجموعات سرية من أبناء األجهزة األمنية التابعة " إن هؤالء كانوا يعملون على "اهللا دأبو عب"وقال 

تشكيل مجموعات لمراقبة " إلى إضافة، " تخريب وقتل وزعزعة األمن في القطاعإلىلرام اهللا تهدف 
، فضالً عن "ورصد األجهزة الحكومية وعمل هياكل لها وتحديد أنواع السالح والسيارات التي تستخدمها
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وأضاف أن  ."أعدوا كشوفا بأماكن التصنيع واألنفاق وأماكن تدريب أبناء األجهزة األمنية والمقاومة"أنهم 
هذه المجموعات قامت بعمل مسح ألبناء حركة الجهاد وتحديد طبيعة عملهم ومواقفهم من حركة فتح "

مج غوغل إيرث لتحديد المساجد  خرائط عن طريق برناإعداد" إلى إضافة، "وإرسالها إلى رام اهللا
والمؤسسات وأماكن األنفاق والتصنيع وإرسالها إلى مسؤوليها في األجهزة األمنية في الضفة قبيل الحرب 

  ."مباشرة وبناء على طلبهم
نقض حركة فتح ما تم االتفاق عليه في القاهرة لوقف "وبرر الغصين عقد المؤتمر الصحافي بـ 

التزمنا ما تم االتفاق عليه خالل لقاء قيادة حركتي فتح ": ، وقال"لحركتينالحمالت اإلعالمية بين ا
في شأن وقف التحريض اإلعالمي، لكننا فوجئنا بأن المدعو سمير ) أسبوعينقبل (وحماس في القاهرة 

، في مقابلة على شاشة "المشهراوي هاجم بشكل واضح حماس، واتهم قيادتها بأنها غير راغبة في الحوار
لم تكن بهذه " األخيرة اإلسرائيليةواعتبر الغصين أن الحرب  .ة فلسطين في رام اهللا أول من أمسفضائي

 شاركت عناصر من أجهزة أمن رام اهللا بمد قادة لهم إذالوحشية لوال تعدد األطراف المشاركة فيها، 
وتحديد أماكن هناك بمعلومات وتفاصيل عن رجال المقاومة وأماكن وجودهم، وأماكن تصنيع السالح، 

العمالء "وحذر . "ةاالجتماعات واللقاءات لمسؤولي الحكومة في غزة، إضافة إلى رصد بيت هني
بيد من حديد "، وتوعد بأن تضرب وزارة الداخلية "والمشبوهين بالتخابر مع العدو أو مع جهات موتورة

  ."يكل من يحاول إثارة الفتنة مهما حاول تغطية نفسه بغطاء تنظيمي أو عائل
الرئيس محمود عباس المنتهية واليته وأجهزته األمنية كل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت "وحمل 

في غزة خالل الحرب، لما شكلته هذه األجهزة من داعم في رصد المقاومة واألهداف التي قصفها 
  ."حماية الجبهة الداخلية"، مثمناً دور المقاومة واألجهزة األمنية في "االحتالل

"  عبد اهللاأبو"  أنشرف الهورأ ،غزة نقالً عن مراسلها في 24/2/2009القدس العربي، لندن، وأضافت 
 حساسة وخطيرة تقوم أمنيةمعلومات " المتهمين على ألحدلى انه تم العثور في البريد االلكتروني أشار إ

 رام إلى إرسالها انه تم إلى، الفتا " حماس والقسام والقيادات وتسجيل ذلك في كشوفاتأبناءعلى تصنيف 
 إلى وإرسالها) شرعية وغير شرعية(بعمل حصر لموظفي السلطة وتصنيفهم " قاموا إنهمكذلك قال  .اهللا

  ." االف المواطنينوأرزاق قطع رواتب إلى أدىرام اهللا ما 
  

   ما تفعله ماكينة حماس اإلعالمية هو فقط تسميم األجواء من أجل تعطيل الحوار:عبد ربه .3
المؤتمر  سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أميناستنكر : وكاالت وال يوسف الشايب- م اهللا را

ما تفعله ماكينة حماس اإلعالمية هو فقط "قال الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية المقالة في غزة، و
أعتقد ... عطيل الحوارتسميم األجواء، وهي خطة مبيتة وموجهة من القيادة الدمشقية لحماس من أجل ت

أن شعبنا الفلسطيني، وكل القوى الوطنية، واألشقاء المصريين، لن يقعوا في مثل هذا الفخ مرة أخرى، 
فحماس عطلت الحوار األول، وهي اآلن تخترع حكايات وقصص لتعطيل الحوار الثاني، ونحن نواصل 

  ."كاذيب جملة وتفصيالجهودنا لعقد جلسات الحوار في موعدها، وال ننظر لمثل هذه األ
إذا كان هناك اعتقال سياسي، فهو "وحول ما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين، أكد عبد ربه بالقول 

هناك أفراد مدانون بقضايا ... موجود في غزة فقط، وال يوجد أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية
سيتم اإلفراج عنهم، وفق ما تقرره أمنية، وفي حال ثبت عدم ضلوع البعض في هذه القضايا، فإنه 

األجهزة األمنية، والجهات ذات العالقة واالختصاص، وتم اإلفراج قبل ذلك عن العديدين ممن ثبت عدم 
تورطهم في أي قضايا أمنية أو جنائية، ولم يكن ذلك تحت ضغط حماس، أو مصر، أو أي طرف آخر 

 ثنائية، ال مع حماس، وال مع أية دولة شقيقة، وال فنحن لدينا قانون، ولن نخضع هذا القانون ألية لجان
أكبر دليل على ذلك هو قيام حماس بفرض ما يسمى اإلقامة "ربه بالقول  وختم عبد ".مع أي طرف آخر

الجبرية في بيوتهم على المئات من الكوادر الفلسطينية، ولو كانت السجون غير مدمرة لسجنوا فيها وليس 
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 العشرات من المواطنين الفلسطينيين في غزة إلى إطالق النار على في منازلهم، أضف إلى تعرض
األرجل، والتشويه، واإلعاقة، واألخطر اغتيال ثالثين مواطناً بحجة انتمائهم لحركة فتح أو غيرها من 

هذا األمر الذي يتوقف كونه ال يخضع إال لقانون الغاب، وقانون االعتداء على المواطنين .. .القوى
ما نحن فالقانون عندنا مطبق بشكل ال لبس فيه، وكلي ثقة من ذلك، ومن تحدث عن إطالق وحقوقهم، أ

 من أنصار حركة حماس، فإنهم يتحدثون عمن ثبت أنهم غير متورطين بأية مخالفات 80 أو 40سراح 
  ".أمنية أو جنائية

  24/2/2009الغد، األردن، 
  

  ضرابإلل تدعو "منظمةال"دمه و ه"إسرائيل"السلطة تتحرك للدفاع عن حي مقدسي قررت  .4
 منظمة التحرير الفلسطينية  أن محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 24/2/2009الحياة، نشرت 
 على قرار السلطات  الفلسطينية السبت المقبل احتجاجاًاألراضي شامل في عموم إضراب إلى أمسدعت 

 لمنظمة التحرير ياسر عبد ةالتنفيذي سر اللجنة نأميوقال .  هدم حي كامل في مدينة القدساإلسرائيلية
. "مدينة القدس تتعرض اليوم لمجزرة، مجزرة تعادل مجزرة غزة التي ارتكبت قبل نحو شهر" إنربه 

 منذ االحتالل هناك محاولة لهدم حي بأكمله في سلوان المقدسية، وهو ما يترتب األولىللمرة ": وأضاف
  ." مواطن1500 بيتاً، وتشريد 80عليه هدم 

 منزالً في حي البستان في بلدة 80 قرارها هدم أمس من أول أعلنت للقدس اإلسرائيليةوكانت البلدية 
  ."حديقة داود"سلوان في القدس إلقامة حديقة وطنية تحمل اسم 

 جانبهم في دفاعهم عن بيوتهم، معتبرا إلى البيوت الوقوف ألهاليوتعهد مكتب الرئيس محمود عباس 
 كل الجهات الدولية، بما فيها مجلس إلى السلطة ستتوجه إنوقال عبد ربه . "سياسياً" اإلسرائيلي اإلجراء
 يستهدف المسجد اإلسرائيلين المخطط أ وأضاف.  التدخلإلى شخصيا أوباما، داعيا الرئيس باراك األمن

 ومجلس التعاون وناشد الجامعة العربية. ن المنطقة المستهدفة لصيقة بالمسجدأ إلى، مشيرا األقصى
  .الخليجي التحرك لمواجهة المشروع

هذا القرار ترحيل جماعي تسعى ": القادر وقال مستشار شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية حاتم عبد
 المباني إقامةورداً على ادعاء البلدية  ." تنفيذه ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسةإلى إسرائيلحكومة 

 إسرائيل بيوتهم، فاستغلت إلى البيوت غرفاً أصحاب بعض أضاف": القادر قال عبدبصورة غير قانونية، 
 في بيوتهم، اإلضافات المنازل تقدموا بطلبات لترخيص تلك أصحابن أ إلى وأشار. " لتبرير هدمهااألمر

ن السلطات أ إلى بعدا سياسيا، مشيرا اإلسرائيلي للمشروع إنوقال . لكن السلطات رفضت ذلك
 الهدف هو إخالء أن إلى ذلك يشير أن البيوت بيوتا بديلة، معتبرا أصحاب عرضت على ئيليةاإلسرا

  .الحي المذكور وتهويده
وقال رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي إن قضية هذا الحي ظهرت قبل 

 األذهان إلىن القرار يعيد أ وأضاف.  بلدية القدس الغربية قرارات بهدم المنازلأصدرتسنوات حين 
 بعض المنازل في هذا الحي إنوقال .  حي اليهوديإلى وتحويله 1967هدم حي المغاربة في القدس عام 

  .1948مقام منذ ما قبل 
 رئاسة  أن عبد الرؤوف أرناؤوط،القدس نقالً عن مراسلها في 24/2/2009. األيام، فلسطينوأضافت 

 األمنك على عدة مستويات سياسية عربية ودولية، بما فيها مجلس التحر  قررتالسلطة الفلسطينية
 قرار بلدية القدس الغربية إثارةالدولي والمحاكم الدولية المختصة بقضايا التطهير العرقي، وذلك بهدف 

  . الحيأهالي من 1500 منزال في حي البستان في سلوان وطرد 88هدم 
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  ن وتطالب بتحرك عربي عاجل تحذر من تهجير المقدسيي المقالةالحكومة .5
حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة المخطط اإلسرائيلي الهادف لهدم حي  : مصطفى حبوش-  غزة

وأكد طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي . البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة
حمر دونه دماء المسلمين وأعناقهم، عقد في غزة، أمس، أن المساس بالمسجد األقصى ومحيطه هو خط أ

وطالب النونو . محذراً االحتالل اإلسرائيلي من تداعيات هذه الجرائم وانعكاساتها السياسية والميدانية
بتقديم كل أشكال الدعم ألهالي المدينة المقدسة، داعياً في الوقت ذاته الدول العربية واإلسالمية بتحمل 

وشدد على ضرورة التحرك العربي واإلسالمي على . ية تجاه القدس وأهلهامسؤولياتها األخالقية والتاريخ
أعلى مستوى من أجل حماية األقصى المبارك وإنقاذ المواطنين الفلسطينيين من سياسة الترحيل الجماعي 

 .وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من استيطان وعمليات تهويد ".الترانسفير"
 اإلدارة األمريكية الجديدة إلى إثبات جدية رغبتها في تحقيق التغير في سياساتها تجاه المنطقة ونوالنودعا 

والعمل على وقف االستيطان في الضفة ووقف سياسة التهويد اإلسرائيلية في مدينة القدس الهادفة لتغيير 
  .طابعها الديمغرافي والجغرافي

ح عليه السالم، معتبراً ذلك تعدياً على األديان وكشفاً لحقيقة  االحتالل للسيد المسيةوأدان النونو إهان
لكل من هو مخالف لعقيدتهم المحرفة، مؤكداً تضامن الحكومة الفلسطينية في غزة " االزدراء الصهيوني"

  .مع المواطنين المسيحيين
ئيلي وإنهاء كما دعا إلى وحدة الموقف الفلسطيني ووقف عمليات التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرا

  .االعتقال السياسي وإطالق يد المقاومة الفلسطينية للتصدي لسياسة االستيطان والتهويد
  24/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ل حماس في حكومة الوحدةي بتمثتهعلن رغب وي مفاوضات على أساس دولتينإلىعباس يدعو  .6

 استئناف مفاوضات إلىغ، أمس،  براإلىدعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارته : )ب.ف.أ(
وصرح في لقاء صحافي مشترك مع الرئيس التشيكي ". دولتين"السالم في الشرق األوسط على أساس 

السبيل الوحيد لحل أزمة الشرق األوسط "فاتسالف كالوس الذي يتولى الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي 
 يلتزم الطرفان بتعهداتهما، ال سيما وجود أنمن الضروري "وقال عباس  ".هو عبر مفاوضات السالم

وأعلن عباس أنه يرغب بأن تتمثل حركة حماس في  ".دولتين ووقف االستيطان في األراضي المحتلة
وقال .  السالمإلىفي جهود التوصل " مقاربة موحدة"المقبلة التي ينبغي أن تتبنى " حكومة الوحدة الوطنية"

كما اتفق عباس وكالوس على ضرورة استئناف مفاوضات . "جزء من الشعب الفلسطيني"إن حماس 
  ". نقطة الصفرإلىمن دون العودة  "إليهاالسالم على أساس االتفاقيات التي تم التوصل 

  24/2/2009الخليج، 
  

   شهرا39ً  بالسجنحمد مباركأالنائب تحكم على  "إسرائيل" .7
محكمة عسكرية إسرائيلية قضت بالسجن  إن أمسقالت مصادر حقوقية فلسطينية .): ا.ب.د( –رام اهللا 

وذكرت المصادر  . شهرا39ًعلى النائب عن مدينة رام اهللا من كتلة حماس البرلمانية احمد مبارك مدة 
واستنكر نواب حماس  . شهرا23ًأن محكمة عوفر أصدرت حكمها على النائب مبارك بعد اعتقال دام 

أن إمعان إسرائيل في سياسية إصدار األحكام "برين في الضفة الغربية في بيان الحكم بحق مبارك معت
وكرر النواب دعوة  ".الظالمة بحق النواب المختطفين لن يغير شيئاً من معادلة الصمود الفلسطينية

جمعيات حقوق اإلنسان والبرلمانات الدولية من أجل التحرك العاجل إلنهاء عمليه اختطاف النواب 
  .الفلسطينيين

  24/2/2009الدستور، 
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  في نابلس" الحقيقة الدولية"اعتقال مراسل  .8

 سمرة من أبو اعتقال مدير مكتبها في مدينة نابلس قيس اإلعالميةدانت مجموعة الحقيقة الدولية : عمان
، والذي مايزال رهن االعتقال أمس في السلطة الوطنية الفلسطينية صباح أول من األمنية األجهزةقبل 

ة قلقيلية دون إبداء األسباب الموجبة لالعتقال، بحسب بيان صحافي صدر  الوقائي في مديناألمنفي مقر 
 زكريا الشيخ السلطة الفلسطينية . مجموعة الحقيقة الدولية دإدارةوحمل رئيس مجلس  .عن المجوعة

  . سراحه فوراًبإطالقسمرة مطالباً أبو المسؤولية الكاملة عن سالمة 
  24/2/2009الغد، األردن، 

  
   إحاالت على التقاعد لنخبة من قدامى سفراء فلسطين في الخارج":يالقدس العرب" .9

صدرت عبر القنوات الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وبدون أي تنسيق مع الدائرة  :عمان
 من األول من اعتباراالسياسية لمنظمة التحرير قائمة كبار الدبلوماسيين والسفراء المحالين على التقاعد 

   . ابريل المقبل وبتنسيب من وزير الخارجية ومصادقة الرئيس محمود عباس/سانشهر ني
وبموجب هذه القرارات أحيلت على التقاعد نخبة من قدامى السفراء وعلى رأسهم حسن عبد الرحمن 
السفير الفلسطيني في المغرب، وأحمد عبد الرحيم السفير في جمهورية مالي، وجمال غنيم ممثل السلطة 

ة في غينيا، وكذلك سمية البرغوثي السفيرة في هولندا، ومحمد عيسى القاق السفير الفلسطيني في والمنظم
وشملت قرارات اإلحالة على التقاعد أيضا السفير في البوسنة والهرسك صقر عامر، والسفير  .سويسرا

ا هما مي في كوريا الشمالية أبو شحدة الزغرب، إضافة إلى إحالة سفيرين من مالك الوزارة نفسه
  .الصراف ويوسف الهباب

وتم التجديد لمدة عام واحد فقط لكل من السفير الفلسطيني في ليبيا بسام اآلغا، وزهير الوزير السفير في 
  .فلسطين

   24/2/2009القدس العربي، 
  

   يدينان تفجير القاهرةالمقالةحكومة العباس و .10
بشدة عملية التفجير التي اسـتهدفت حـي        أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس      :  أشرف الهور  -غزة  

  ."الجبانة"العملية بـ ) وفا(الحسين في القاهرة ليل األحد، ووصف في تصريح نشرته وكالة 
تعبـر الحكومـة    "من جهتها أدانت الحكومة المقالة في غزة الهجوم، وقال طاهر النونو المتحدث باسمها              

 في حي الحسين بمدينة القاهرة ونعتبر أن هذا التفجيـر           الفلسطينية عن إدانتها لعملية التفجير التي وقعت      
تؤكد استنكارها لمثل هـذه     "وأشار إلى أن حكومته      ."المستنكر مس باألمن واالستقرار في مصر الشقيقة      

التصرفات التي ال يقرها أي مواطن عربي أو مسلم وال يمكن أن يقوم بهذا الفعل اإلجرامي وطني غيور                  
  ."على وطنه وأهله

   24/2/2009س العربي، القد
  

 المصالحة ال تعني التنازل عن المقاومة: مشير المصري .11
قال القيادي في حركة حماس مشير المصري ان الحركة ستعمل بكل قوة على انجاح :  جدة–فهيم الحامد 

الحوار توطئة إلنهاء االنقسامات الفلسطينية وبلوغ مصالحة حقيقية، فضال عن ترتيب البيت من الداخل، 
بيد انه اوضح أن المصالحة ال تعني التنازل عن نهج المقاومة النهاء االحتالل االسرائيلي من االراضي 

  . الفلسطينية 
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ان الحركة تدخل حوار القاهرة بعقلية استراتيجية مفتوحة، " عكاظ" وأكد المتحدث باسم حماس لـ 
  .من الحركة في الضفة الغربية مطالبا فتح إظهار حسن النية واالفراج عن المعتقلين السياسيين 

  24/2/2009عكاظ، 
  

  ال نية لدى االحتالل في التهدئة وصفقة شاليط فيها توظيف سيء للجهود المصرية: برهوم .12
أنه ال نية لدى الحكومة اإلسرائيلية في إبرام أي اتفاق بخصوص التهدئة، " حماس"أكدت حركة : غزة

رائيلي األسير جلعاد شاليط فيها توظيف سيء للجهود وأشارت إلى أن الحديث عن صفقة الجندي اإلس
  .المصرية

فوزي برهوم في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ " حماس"وأشار المتحدث باسم حركة 
من مهمته في التواصل في موضوع " عاموس جلعاد"تعقيباً على إعفاء إيهود أولمرت لـ " قدس برس"

تكن هناك نية لدى الحكومة اإلسرائيلية بإبرام أي اتفاق تهدئة أو إنهاء التهدئة وجلعاد شاليط، إلى أنه لم 
إن ما تقوم به حكومة االحتالل هو عبارة عن توظيف سيء للجهود : "صفقة تبادل األسرى، وقال

المصرية في هذه الملفات، حيث استخدموا هذا الجهد المصري من أجل تمرير فترة االنتخابات 
 المسؤول المباشر عن تعطيل كافة جهود التهدئة هو حكومة االحتالل وبالتالي إن" ، مضيفا"الصهيونية

المطلوب من مصر وكل الدول العربية أن ترد على هذا التعطيل المتعمد، والذي كشف النقاب عنه 
كما طالب  ".مؤخراً باتخاذ قرار فوري وعاجل بإنهاء حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح إلى األبد

الدول العربية تحميل حكومة االحتالل المسئولية الكاملة عن هذا التعطيل وأن " حماس"المتحدث باسم 
  .يستمروا في توظيف كل الجهود في جمع األدلة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، كما قال

  23/2/2009 قدس برس
  

   اذا ارادت انجاح الحوارفتحال يحق لحماس ان تعترض على تشكيلة وفد : المشهراوي .13
اكد سمير المشهراوي عضو وفد حركة فتح للحوار والوطني الفلسطيني المرتقب : رام اهللا ـ وليد عوض 

االثنين بان جلسة الحوار الوطني المرتقبة الخميس في القـاهرة سـتكون            ' القدس العربي 'في القاهرة لـ    
ذلـك كجلـسة تمهيديـة    على مستوى االمناء العامين للفصائل الفلسطينية وعدد قليل من اعضاء الوفد، و        

  . النطالق عمل اللجان بعد اسبوع لبحث جميع الملفات
وعلى صعيد آخر رفض المشهراوي اعتراض حماس على مشاركته في وفد فتح للحوار الوطني، مشددا               
 .على انه ال يحق لحماس ان تعترض على تشكيلة وفد حركته اذا ارادت انجاح الحوار على حـد قولـه                   

بان حركة فتح تعلم جيدا بان اعضاء من وفـد حركـة            ' القدس العربي ' حديثه مع    واشار المشهراوي في  
في قطاع غزة ضد ابناء فتح اال ان االخيرة لم تعترض على            ' جرائم قتل 'حماس للحوار متهمون بارتكاب     

اذا اعطتنا  ' 'القدس العربي 'مشاركتهم بهدف انجاح الحوار وعدم وضع عراقيل اضافية امامه، مضيفا لـ            
ماس او اعطت االخوة المصريين ضمانات بان عدم مشاركتي سينجح الحوار فلن اشـارك، وسـأعلن                ح

ورفض المشهرواي اعتراض حماس على مـشاركته        .'امام الجميع بأنني لن اشارك بهدف نجاح الحوار       
  .'تدخال سافرا'الن مشاركته شأن داخلي في حركة فتح ال يحق لحماس التدخل فيه، معتبرا ذلك 

ن اصرار حماس على اطالق سراح جميع معتقليها لدى االجهزة االمنية الفلـسطينية فـي الـضفة                 وبشأ
المعتقل اذا لم يخرج هذا االسبوع فربما يخرج        'الغربية قبل مشاركتها في الحوار الوطني قال المشهراوي         

 تقف كثيـرا عنـد      االسبوع المقبل، ولكن الذي قتل ال يمكن له ان يعود للحياة الدنيا، فعلى حماس ان ال               
قضية المعتقلين، فيمكن ان تحل تلك القضية اذا ارادوا انجاح الحوار الوطني واالبتعاد عن االشتراطات،               

، 'فهل يعقل ان نقول في فتح بان الذين قتلتوهم يا حماس يجب ان يعودوا للحياة حتى نشارك في الحـوار                   
  . عبر االشتراطاتمضيفا بأن جميع الملفات ستعالج على طاولة الحوار وليس
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والتوقف عن قتـل النـاس      ' فبركات اعالمية لعرقلة الحوار   'وطالب المشهراوي حماس بالكف عن خلق       
هناك اطفال وعائالت تم االعتداء عليهم وقتل بعـضهم بحجـة انهـم             'بحجة العمالة السرائيل، ومضيفا     

الهم وتقديمهم للعدالة ال ان تقتـل       ، ومطالبا الحكومة المقالة في غزة بان تقتص من العمالء باعتق          'عمالء
  .المواطنين بذرائع ومبررات مختلفة

   24/2/2009القدس العربي، لندن، 
  

  تهااستولت على صواريخ إسرائيلية غير منفجرة ستمكنهم من إعادة صناع" القسام" .14
ام أن كتائب القس" الشرق" أكدت مصادر خاصة لـ  :أيمن الرفاتي ومحمد جمال- القدس المحتلة -غزة

الجناح العسكري لحركة حماس هي من حصلت على الصورايخ اإلسرائيلية التي لم تنفجر خالل العدوان 
االنفجارية التي  مؤكدة أن خبراء القسام تمكنوا من تفكيك هذه الصواريخ واستخراج المادة، على غزة
  .بداخلها

ت المضادة للدبابات بعد تمكن وأشارت المصادر أن كتائب القسام ستتمكن من صناعة المئات من العبوا
وأضافت ، الخبراء من تفكيك العشرات من الصورايخ الضخمة التي لم تنفجر خالل الحرب اإلسرائيلية

أن الخبراء تمكنوا من استخراج الصاعق المفجر من هذه الصواريخ ما مكنهم من إعادة تدوير واستخدام 
  .مضادة للدبابات اإلسرائيلية المادة االنفجارية في صناعة عبوات أرضية وجانبية 

وبين المصدر أن المادة االنفجارية التي توجد في الصورايخ اإلسرائيلية من أجود وأقوى األنواع في 
إحداث انفجارات واختراقات في المكان الذي تلقى فيه ما يعني أن كتائب القسام وضعت يدها على كنز 

إلى أن إسرائيل حاولت تفجير هذه المواد عبر خبراء ثمين من المتفجرات اإلسرائيلية ونوهت المصادر 
الحراك  من الواليات المتحدة األمريكية في مناطق مفتوحة لكن القسام كانت أسبق إليها منها معتبرا

اإلسرائيلي الذي جرى كان من منطلق معرفة إسرائيل بخطورة تفكيك الصورايخ وإعادة استخدامها 
  . ضدها

الفصائل الفلسطينية كانت في السابق تستقدم كميات من المواد المتفجرة من : "واستطردت باإليضاح قائلة
مخلفات الحروب التي جرت في سيناء المصرية بعد تفكيك الصورايخ والقذائف والمخلفات وإعادة 
استخدامها في عبوات وصواريخ مضادة لقوات االحتالل اإلسرائيلي لكن جودتها تكون ضعيفة نسبة لما 

  ".  كتائب القسام حصلت عليه
 23/2/2009الشرق، قطر، 

  
  لمساواته بين االحتالل والمقاومة "أمنستي"حماس تنتقد تقرير  .15

لمساواته بين " أمنستي"أمس، تقرير منظمة العفو الدولية " حماس"انتقدت حركة  ":الخليج "-غزة 
 توريد السالح لهما بشكل االحتالل والمقاومة وإدانته لهما بتعمد المساس بالمدنيين، ومطالبته بحظر

غير متوازنة وغير " "أمنستي"فوزي برهوم إن مطالب " حماس"وقال المتحدث باسم حركة  .شامل
ليس ثمة أي دولة تصدر السالح إلى حركة : "، مضيفاً"منصفة وتساوي بين المجرم الحقيقي والضحية

حورية ودول عظمى وتعقد هذه يتم تصدير السالح له من دولة م" اإلسرائيلي"بينما العدو " حماس"
  ".الصفقات تحت سمع وبصر العالم أجمع وال يحرك أحد ساكناً

  24/2/2009الخليج، 
  

  غزة على عدوانها على اإلسرائيلي مكافأة لالحتالل" أمنستي"تقرير : الجبهة الشعبية .16
" قدس برس"استغربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ : غزة

لمجلس األمن لفرض حظر فوري وتام على األسلحة المرسلة إلى إسرائيل وفصائل " أمنستي"دعوة 
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كان األجدر بالمنظمة أن تدعو إلى تجريد : "، وقال البيان"مغالطة مقيتة"المقاومة، ووصفت ذلك بأنه 
لمدنيين خالل العدوان األخير الكيان المحتل من األسلحة المحظورة والمحرمة دولياً التي استخدمها بحق ا

  ".على قطاع غزة مثل الفسفور األبيض واليورانيوم المنضب وغيرها من أسلحة التدمير المحرمة
مكافأة لالحتالل اإلسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والتي " أمنستي"واعتبر البيان أن تقرير 

  .ه العالم أجمع من مجازر وحشية بحقهظهرت جلية في عدوانه األخير على القطاع، وما شهد
وطالب البيان المنظمات الدولية بمختلف تخصصاتها بتحري الدقة واإلنصاف في تقاريرها، وإلى 
ممارسة دورها في الضغط على المعتدي لوقف اعتداءاته وإلزامه باحترام االتفاقيات الدولية وخصوصاً 

  .مدنيين زمن االحتالل، كما قال البياناتفاقية جنيف الرابعة التي وفرت حماية خاصة لل
  23/2/2009 قدس برس

  
  حوار القاهرة في تلقت دعوة للمشاركة تؤكد أنها الجهاد  .17

اكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد االسالمي فـي          :  الدستور ، ووكاالت األنباء    -القاهرة ، غزة    
الداخل والخارج للمشاركة في الحـوار      الحركة تلقت دعوة للمشاركة وسيكون هناك وفد من         "فلسطين ان   

ونتمنى على الجميع ان يساعد في تهيئة االجواء لنخرج من هذه االزمة وان يتحمل الجميـع مـسؤوليته                  
  ". لتجاوز االنقسام

  24/2/2009الدستور، 
  

  في قصف إسرائيلي اعقب اشتباكا شرق المغازي" الجهاد"نجاة مقاومين من : غزة .18
الذراع العسكرية لحركـة الجهـاد اإلسـالمي،        " سرايا القدس "ة من مقاومي    نجت مجموع : فايز أبوعون 

صباح أمس، من موت محقق إثر تعرض أفرادها لقصف من الطائرات الحربيـة اإلسـرائيلية بثالثـة                  
صواريخ جو أرض، حين كانوا يستقلون سيارة مدنية في منطقة مفتوحة شرق المغـازي وسـط قطـاع     

  . آخرين في قصف إسرائيلي لمنزلهم شرق المخيم نفسه مواطنين3غزة، فيما ُأصيب 
نسخة منـه إن    " األيام"في تصريح صحافي تسلمت     " أبو حمزة "على لسان الناطق باسمها     " السرايا"وقالت  

تقوم بمهمـة  " ماغنوم"كانت تستقل سيارة جيب من نوع    " السرايا"القصف استهدف مجموعة من مجاهدي      
ى أن أفراد المجموعة غادروا تلك السيارة قبل تعرضها للقـصف بوقـت             جهادية شرق القطاع، مشيراً إل    

  .قصير، حيث نجوا جميعهم دون تعرض أيٍ منهم لإلصابة
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس، بين مقاومين من مختلف الفصائل الفلـسطينية المرابطـة شـرق                

لى شرق مخيم المغازي مـن جهـة        المغازي من جهة، وبين قوة خاصة إسرائيلية كانت تحاول التسلل إ          
  .أخرى، وذلك في منطقة كيسوفيم على حدود قطاع غزة

أن اشتباكاً عنيفاً وقع صباح أمس شرق مخيمي البريج         " األيام"وذكر شهود عيان يقطنون في المنطقة لـ        
والمغازي في محافظة الوسطى، سمع خالله أصوات انفجارات وعيارات نارية كثيفة، ولـوحظ تحليـق               

تمر للطائرات الحربية، أعقبه قصف صاروخي من قبل الطائرات اإلسرائيلية بثالثة صواريخ سـقط              مس
  .أحدها قرب سيارة جيب مدنية شرق المغازي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

وأضافوا أن قوات االحتالل توغلت بعدد كبير من اآلليات والجرافات الضخمة لعدة ساعات وسط إطالق               
لحتها الرشاشة باتجاه منازل وممتلكات المواطنين في تلك المنطقة، وقد انـسحبت مـن              نار كثيف من أس   

  .شرق مخيم المغازي، بعد أن نفذت عملية هدم وتجريف في أراضي وممتلكات المواطنين
  24/2/2009.   األيام، فلسطين
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  من األتراك يؤيدون حماس% 68.. برنامج تركي بحضور أبو زهري .19
خالل برنامج  " حماس" الشارع التركي عن تأييدها البالغ لحركة المقاومة اإلسالمية           عبرت جماهير  :أنقرة

ففي البرنامج التلفزيـوني    . تليفزيوني تركي شارك فيه الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة          
يـد  ، أظهر استطالع للـرأي حجـم التأي       )2-23(التركية البارزة أمس اإلثنين      " T" الذي بث على قناة     

وانعكست المشاركة اإليجابية على القنـاة التلفزيونيـة   . الواسع الذي تحظى به الحركة في نفوس األتراك  
مقابل انخفاض مؤيـدي الكيـان      " حماس"التي يتابعها ماليين األتراك، في ارتفاع مستوى التأييد لحركة          

  . الصهيوني
 غزة، مبينًا جرائم الحـرب التـي         لواقع العدوان الصهيوني على    -خالل البرنامج -وعرض أبو زهري    

اقترفها االحتالل ضد المدنيين والنساء واألطفال، الفتًا في الوقت ذاته إلى حالة الصمود والثبـات التـي                 
  . أظهرها الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته التي تصدت للعدوان

ستطالع الذي أجرته القناة خالل     أن اال " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت مصادر إعالمية تركية لمراسل      
أم مـع  " حمـاس "عرض البرنامج، وتَركَّز حول سؤال واحد يتعلق بما إذا كان الشعب التركي مع حركة       

لـصالح الكيـان    % 32مقابل  " حماس"من الشعب التركي لحركة     % 68الكيان الصهيوني؟  أظهر تأييد      
سبوع الماضي خالل مشاركة القنصل الصهيوني      باإلشارة إلى أن استطالعا سابقًا أجري األ       . الصهيوني

  . مع مؤيدي الكيان الصهيوني" حماس"في ذات البرنامج تساوى فيه المؤيدون لحركة 
  24/2/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   ويعيين ديسكن بدل منه وساطة جلعاد مع مصر حول التهدئةيعلقأولمرت  .20

علق رئيس الوزراء :  جيهان الحسينيالً عن مراسلتها نق–القاهرة  من 24/2/2009الحياة،  أوردت
اإلسرائيلي إيهود أولمرت مهمات رئيس المكتب السياسي األمني في وزارة الدفاع عاموس غلعاد 
كمفاوض مع مصر في ملفي التهدئة وتبادل األسرى عبر صفقة لإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي غلعاد 

اإلسرائيلية االسبوع الماضي » معاريف«راها غلعاد مع صحيفة شاليت، وذلك على خلفية مقابلة كان أج
وانتقد فيها بشكل مباشر قرار أولمرت ربط اتفاق التهدئة وتشغيل المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة 

إال أن مسؤولين إسرائيليين ذكروا أن قرار أولمرت ال يرقى إلى مرتبة فصل غلعاد . باإلفراج عن شاليت
  . ن إلى أن هذا القرار يخضع لوزير الدفاع المسؤول عن تعيينهمن الخدمة، الفتي

 ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي -القدس المحتلة  من 24/2/2009 ، وكالة سماوجاء في
مساء االثنين أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت، قرر تعيين طاقم ثالثي لالستمرار في 

  .ولبحث التهدئة" جلعاد شاليط"بهدف اإلفراج عن الجندي األسير المفاوضات مع مصر، 
يوفال ديسكن ( وحسب القناة الثانية، فان رئيس الشاباك يوفال ديسكن سيترأس الطاقم الذي يضم كل من 

وحسب التقرير فقد جاء تعيين اولمرت لديسكن، بعد  ).ومستشار اولمرت شالوم تورجمان وعوفر ديكل
تقديم اعتذار شخصي لـ ايهود اولمرت، بعد أن هاجمه خالل مقابلة " عاموس غلعاد"أن رفض الجنرال 

  .مراسل صحيفة معاريف العبرية" بن كسبيت"مع الصحفي 
  

  باراك يعلن رفضه اإلنضمام الى حكومة نتنياهو .21
 االنضمام الى   هعلن رئيس حزب العمل، ايهود باراك، أمس رفض حزب        ا: وكاالت- رامي منصور    -يافا  
  . الف حكومي موسع ترتسم في االفق مالمح حكومة اسرائيلية يمينية ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهوائت

الناخـب  "اك إن حزبه قرر الذهاب للمعارضة وعدم اإلنضمام لالئتالف الحكومي ، معتبـرا أن   اروقال ب 
المكلـف  " يكودل"اك في ختام لقاء جمعه مع زعيم حزب         اروجاءت اقوال ب  ". قرر إرسالنا إلى المعارضة   
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اك إنه أبلغ نتنياهو نيته الذهاب الى       اروأوضح ب . بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو أمس في القدس المحتلة       
  .، حسب تعبيره" معارضة مسؤولة وبناءة وجدية"

من جانبه أعلن نتنياهو عن اصراره في مواصلة المشاورات لتشكيل حكومة موسعة تضم العمل وكاديما 
وقال في جلسة كتلة . سيلتقي مرة أخرى ببراك وزعيمة كديما تسيبي ليفني في األيام المقبلة، مؤكداً إنه 

يجب وضع السياسة العادية . سأحاول بذل كل الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية: "حزبه البرلمانية
حرب (منذ إننا في حالة طوارئ لم نشهدها : "وأضاف". جانباً ألن التحديات التي تواجهها اسرائيل جمة

سباق إيران للتسلح نوويا لن ينتظرنا ، وتسلح حماس لن ينتظرنا ، األزمة . 1948 في العام) االستقالل
 ".يتوجب علينا توحيد القوى لمواجهة تلك التحديات. االقتصادية لن تنتظرنا

  24/2/2009الدستور، 
 

   حزب الليكود يستبعد إقامة دولة فلسطينية:"جيروزاليم بوست" .22
، أن بنيامين نتانياهو زعيم حـزب       أمساإلسرائيلية  " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة    -المحتلة  القدس  

الليكود، الذى يجرى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة فى إسرائيل، وعد حزب االتحـاد الـوطنى بـأن                 
ليـة  الخطوط العامة لالئتالف الذى يشكله لن تشير إلى دولة فلسطينية، أو خطة خارطة الطريق، أو عم               

  .أنابولس الدبلوماسية
نتانياهو لم يقل فى كلماته الخاصة إنـه لـن          "وقال عضو الكنيست عن حزب االتحاد الوطنى اريى الداد          

يجرى اإلشارة إلى دولة فلسطينية فى الخطوط العامة، لكن بعد أن طلبنا منه ذلك، أجاب بأننـا سـيكون                   
  ".بوسعنا التوافق مع خطوط االئتالف

 إن الكشف عن وعد نتانياهو جاء فى وقت حساس، قبل اجتماعه مع زعيمـة كاديمـا                 وقالت الصحيفة، 
ويقول مسئولون فى الليكود، إنهم يعتزمون إبقاء        .تسيبى ليفنى فى فندق أنابل فى القدس مساء أمس األحد         

حزب االتحاد الوطنى، الذى يضم أربعة أعضاء فى الكنيست خارج االئتالف إذا انـضم إليـه حـزب                  
  . عضوا28ًا، الذى يضم كاديم

  24/2/2009 ،وكالة سما
  

  حزب ليبرمان يجند نائباً عربياً لتجميل صورته .23
العنصري شرع بحملة عالقات عامة دولية " إسرائيل بيتنا"  كشف، أمس، أن حزب - القدس المحتلة 

زعيمه تهدف لتهدئة العالم وتبديد مخاوف الواليات المتحدة وأوروبا والعالم العربي من توجهات 
  .المتطرف أفيغدور ليبرمان

  .وأطلعهم على برنامج الحزب" تل أبيب"وضمن الحملة التقى أيلون عددا من السفراء األجانب في 
وأشارت مصادر الحزب أن النائب الثاني عوزي النداو والنائب العربي في قائمته حمد عمار سينضمان 

ة للقاء أعضاء الكونغرس وموظفين كباراً في أليلون  بعد أسبوعين ضمن وفد يزور الواليات المتحد
 وهو 48يشار إلى أن عمار من مدينة شفاعمرو داخل أراضي  .البيت األبيض ووسائل اإلعالم األمريكية

  ".إسرائيل بيتنا"العب كراتيه سابق ترشح في الموقع الحادي عشر في قائمة 
  24/2/2009الخليج، 

  
  ي أمستردام خالل محاضرة لتبريرعدوان غزةضابط اسرائيلي يتعرض للضرب باالحذية ف .24

أفادت المصادر الرسمية في تل أبيب أن ضابطاً رفيع المستوى من جـيش               : زهير اندراوس  -الناصرة  
االحتياط تعرض األحد، إلى وابل من األحذية التي ألقيت باتجاهه في أحد الفنادق فـي أمـستردام فـي                   

  .هولندا
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االلكتروني إن الحالة كانت حرجة للغاية، وأنّـه كـان          ' ت أحرونوت يديعو'وقال الضابط لموقع صحيفة     
قريباً من التعرض العتداء جسدي من قبل أصحاب األحذية، الفتاً إلى أن الحادث يعتبر اجتيازاً لجميـع                 

  .الخطوط الحمراء، على حد تعبيره
ة في أحد فنادق أمستردام     وحسب التقرير الذي نشره الموقع فإن الضابط رون أدلهايت، كان يلقي محاضر           

حول عملية الرصاص المسبوك، التي قام بها جيش االحتالل ضد الفلسطينيين في قطاع غـزة، وفجـأة                 
تمكن ثالثة شبان، رجالن وشابة، في العشرينيات من عمرهم، من اقتحام المكان على الرغم من الحراسة                

دى إلى إصابته برأسه، ولفت الموقع إلـى أن         المشددة، وقاموا بقذف الضابط اإلسرائيلي باألحذية، مما أ       
  .الشرطة المحلية قامت باعتقال الثالثة على ذمة التحقيق بتهمة االعتداء على الضابط

   24/2/2009القدس العربي، 
  

  خطأ فادح وخطير" شاليط"اطالق سراح اسرى فلسطينيين مقابل : مسؤول سابق في الشاباك .25
، إطالق سراح األسـرى الفلـسطينيين       " مناحم لندا "اباك اإلسرائيلي   اعتبر المسئول السابق في جهاز الش     

خطأ فادحا ، وادعى أنه كان يجب على إسرائيل أن تشدد حصارها على قطاع غزة أكثر مما هو موجود                   
  .دون االكتراث لغضب العالم ، حتى يتم إطالق سراح شاليط

سراح فلسطينيين قتلة ، هي فكرة خطيرة ، وسنندم         بأن فكرة إطالق    :"في لقاء مع القناة السابعة    " لندا"وقال  
اعتقال مسئولي حماس العسكريين الذين تُطالب الحركـة بـاإلفراج    "، موضحا بأن    " عليها لسنوات عديدة  

" ويعيده من جديد  " اإلرهاب"أن اإلفراج عنهم سيدعم     "عنهم ، جاء بعد جهود مضنية وجبارةط ، الفتا إلى           
  ".أنفسنا مرة أخرى أمام انفجارات وعمليات تفجيريةبشكل سريع سنجد "، وأضاف 

من الممكن أن تعود ، وأنا ال أفهم لمـاذا  ) لإلرهاب(بكل أسف أقول لعائلة شاليط أن البنية التحتية        "وتابع  
ال يفهم الوزراء ذلك ، مع علمي أنهم يتعرضون لضغوط من وسـائل اإلعـالم والمظـاهرات ، ومـن                

 قرار للكابنيت هو تأثُّر لما يحدث ، كما أنه شـيء سـيء إلسـرائيل ،                 الواضح أن ما حدث مؤخرا من     
  ".والمشكلة الكُبرى أنه ال يوجد من يدير الدولة

  24/2/2009الدستور، 
  

  "قانون العودة" قد تعدل "إسرائيل"و "غير شرعي"مليون شخص يحصلون على المواطنة بشكل  .26
إن عدد اليهود غير الشرعيين الذين :" العبريةقالت صحيفة يديعوت احرنوت :وكاالت - القدس المحتلة

  ".حصلوا على المواطنة في العقد األخير وصل إلى مئات اآلالف
ولفتت الصحيفة في عددها الصادر، أمس، إلى أن وزير الداخلية مئير شطريت، عـين لجنـة لمتابعـة                  

أس هذه اللجنة البروفيسور    ، وهي قانون المواطنة، موضحة أنه يتر      "إسرائيل"القضايا األكثر حساسية في     
  ".والوزير السابق يعقوب نعمان

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة تدرس تغيير المعايير التي بموجبها يمـنح حـق المواطنـة، وصـرح                  
 الحد من عدد األجانب غير اليهود للدخول        "إسرائيل"إن الصراع الديموغرافي يحتم على      :"شطريت بقوله   

ك فلسطينيين يحصلون على المواطنة من خالل زواجهم بفتيات فلـسطينيات           ، ويتضمن ذل  "إسرائيل"إلى  
  ".، وذلك ضمن قانون لم شمل العائالت48من عرب 

، وسـن قـانون جديـد       "إسرائيل"وأوضح شطريت أنه يجب الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى            
 "إسرائيل"ح عدد سكان    ونشرت الصحيفة جدوال يوض    .يصعب عملية الهجرة، وعدم منحهم درجة مواطن      

إن ثُلث سكان إيالت اليوم هم من دون اليهود، ويفكرون فـي إيـالت              :"غير اإلسرائيليين، حيث جاء فيه    
  ".ببناء مساجد جديدة في المدينة

  24/2/2009صحيفة فلسطين،   
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   انكماش االقتصاد االسرائيلي:المكتب المركزي لالحصاءات .27

ي لالحصاءات يوم االثنين إن االقتصاد االسرائيلي انكمش بنسبة قال المكتب المركز:  رويترز-القدس 
 وذلك مقارنة مع النمو في الربع 2008 بالمئة على أساس سنوي في آخر ثالثة شهور من عام 0.5

  . بالمئة0.9الثالث الذي بلغ بعد تعديل نزولي كبير قدره 
 4.1مقارنة مع توقعات سابقة بنمو نسبته  بالمئة 3.9 كله نما االقتصاد بنسبة أولية تبلغ 2008وفي عام 

  .بالمئة
 ولكن االقتصاد االسرائيلي تضرر بشدة من جراء التباطؤ العالمي 2007 بالمئة في عام 5.4وبلغ النمو 

  . بالمئة فقط1.1وخاصة في النصف الثاني من العام عندما زاد االقتصاد بنسبة 
 بالمئة 3.6نوي في حين تراجع انفاق المستهلكين  بالمئة على أساس س43.6وتراجعت الصادرات بنسبة 

  في 
   24/2/2009القدس العربي، 

  
   تُعلن تشغيل منظومة رادار أمريكية مضادة للصواريخ"إسرائيل"

كشفت مصادر صحفية عبرية أن الجيش اإلسرائيلي بدأ بتشغيل منظومة الرادار  - القدس المحتلة 
أقصى جنوب فلسطين (لبالستية بعيدة المدى في صحراء النقب األمريكية المتطورة والمضادة للصواريخ ا

  ).1948المحتلة سنة 
إن المنظومة، التي تم  )24/2(اإلسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثالثاء "معاريف"وقالت صحيفة 

 دقيقاً نشرها في النقب قبل بضعة أشهر وربطت حالياً بأجهزة المراقبة التابعة لقيادة الجيش، توفر إنذاراً
وتحديداً في حال إطالق صواريخ بالستية من سوريا أو إيران باتجاه إسرائيل إذ أنها قادرة على متابعة 

  .مسار الصاروخ وتحديد المنطقة المستهدفة وذلك قبل سقوطه بثماني دقائق تقريباً، بحسب قولها
) سبتمبر(وروبا خالل شهر أيلول وكان الجانب اإلسرائيلي قد تسلم المنظومة من القيادة األمريكية في أ

الماضي بعد أن كانت اإلدارة األمريكية قد وافقت على إمداد تل أبيب بها شريطة أن تقوم طواقم أمريكية 
  .بتشغيلها

  24/2/2008 قدس برس
  

   بالتطهير العرقي في القدس "إسرائيل" تتهم "فم ت "دائرة العالقات القومية والدولية في  .28
دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات االحتالل اتهمت : ألفت حداد

اإلسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري لمواطني القدس المحتلة، في إطار 
تباقا مخططاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتدمير المسجد األقصى والتأثير في الوضع الديمغرافي اس

 .ألية مفاوضات حول المدينة 
 88ان المخطط اإلسرائيلي الذي بوشر بتنفيذه والقاضي بهدم "وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم 

 مواطن في حي البستان القريب من المسجد األقصى المبارك، يندرج في إطار 1500منزال وتشريد 
، في القدس المحتلة والرامية الى تهويدها وهدم 1967 العام السياسة اإلسرائيلية العدوانية التي تنفذها منذ

ان التصعيد اإلسرائيلي الجديد يرمي الى تدمير حي البستان "وأضاف البيان  ".المسجد األقصى المبارك
وإقامة حديقة للمستوطنين على أنقاضه، لتضييق الخناق حول المسجد األقصى بصورة موازية مع 

وحذرت الدائرة في بيانها من  ". تحته التي باتت تهدد أساساته بصورة حقيقةالحفريات وسلسلة األنفاق
األوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء القدس المحتلة الذين يتعرضون لمضايقات يومية من قبل االحتالل 

دام واذرعه المختلفة والتي كان آخرها إغالق بوابة الرام أمام المواطنين المقدسين وإجبارهم على استخ
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وطالبت الدائرة العالمين العربي واإلسالمي  .معبر قلنديا للوصول الى القدس المحتلة، مما فاقم معاناتهم
ولجنة القدس وكافة األطر الفاعلة للتحرك العاجل على كافة المستويات الدولية إلنقاذ المدينة المقدسة من 

 واطنيهاالممارسات اإلسرائيلية المشبوهة بحق المدينة ومقدساتها وم
 23/2/2009، 48عرب

  
  إخطارات بالهدم والترحيل" طانا"االحتالل يسلم أهالي  .29

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس والمنطقة الشرقية منها حتى منطقة 
 إن قوات االحتالل سلمتهم إخطارات بالرحيل ،طانا، وقال عضو لجنة الدفاع عن طانا، مناضل حنني

 . ساعة، وستقوم بإعتقالهم وتغريمهم وترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم في حال مخالفة ذلك72ل خال
وطالب رئيس بلدية بيت فوريك عبد الباسط حنني المجتمع الدولي والرئاسة والحكومة الفلسطينية التحرك 

  .سريعا لوقف سياسة االحتالل في المنطقة
  24/2/2009الخليج، 

  
  طالب بالتصدي لمخططات تهويد القدس ي"سالمي مسيحيإبيان " .30

 امس من المخططات "الهيئة االسالمية المسيحية" و"المؤتمر االسالمي العام لبيت المقدس"حذر : عمان
) 88(جاء هذا التحذير عقب تهديدات سلطات االحتالل االسرائيلي بهدم منازل  .االسرائيلية لتهويد القدس

لوان التابع لمدينة القدس المحتلة عبر تسليمها اخطارات الى عائلة مقدسية بمنطقة البستان في حي س
تأتي ضمن السياسات ''وقاال في بيان ان هذه التهديدات  .العائالت الفلسطينية بدعوى البناء دون ترخيص

واالجراءات والممارسات والخطط االسرائيلية الرامية الى تهويد مدينة القدس الشريف بهدف طرد 
منطقة المعروفة تاريخياً بالقدس العربية واعادة ملئها بمستوطنين يهود وتشجيعهم على الفلسطينيين من ال

   ."والسعي الى تهويد كامل للمدينة المقدسة واالستيالء عليها.. سكن هذه المستوطنات
  24/2/2009الرأي، األردن 

 
  ردن هو المسؤول عن حماية القدس ومقدساتها  األ":منتدى بيت المقدس" .31

 1500 ما تحاول اسرائيل القيام به لترحيل إن" منتدى بيت المقدس الدكتور حازم نسيبة رئيس قال
فلسطيني من منازلهم في القدس المحتلة هو امر غير مستغرب النه جزء من سياسة دولة االحتالل 

ض االسرائيلية التي تهدف الى تهويد مدينة القدس والقضاء على معالمها العربية واالسالمية التي تق
  .مضاجعها النها تدحض ادعاءاتها في مدينة القدس التاريخية

واضاف ان االردن وهو المسؤول عن حماية القدس ومقدساتها يعطي هذا الموضوع بالغ اهتمامه ويدينه 
ارات االمم المتحدة التي حكومة وشعبا ويعتبره عدوانا صارخا على عروبة القدس ومقدساتها وعلى قر

  .تعتبر القدس مدينة محتلة اضافة الى ان هذا القرار االسرائيلي يخالف القوانين واالعراف الدولية 
  24/2/2009الرأي، األردن 

  
  يقتحم مقام قبر النبي يوسف في نابلس االحتالل  .32

 مقام قبر ،هود صباح أمساقتحمت مجموعة من الجنود اإلسرائيليين والمستوطنين الي:  بترا–رام اهللا 
وقال محافظ نابلس الدكتور جمال محيسن في اتصال . النبي يوسف شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية

في رام اهللا أن عدداً من الجنود والمستوطنين المتطرفين اقتحموا المقام بحماية ) بترا(هاتفي مع مراسل 
  .آلخر القتحام مجموعات من المستوطنينويتعرض المقام من حين . جنود االحتالل اإلسرائيلي

  24/2/2009الدستور، 
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  القدسفي " التطهير العرقي"تستنكر سياسة " الملكية لشؤون القدس" .33

أعلنت اللجنة الملكية لشؤون القدس عن استنكارها وشجبها لما تقوم به إسرائيل من تطهير عرقي : عمان
التحرك الفوري "داعية المجتمع الدولي إلى ، "وسط صمت عربي ودولي ومطبق"في القدس المحتلة، 

  ".إلجبار سلطات االحتالل اإلسرائيلي على وقف إجراءاتها العنصرية
بفرض عقوبات على إسرائيل بموجب القانون الدولي وتقديم "وطالب األمين العام للجنة عبداهللا كنعان 

 األعمال تندرج في إطار جرائم مجرمي الحرب فيها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن مثل هذه
  ".الحرب

  24/2/2009الغد، األردن، 
  

 أكثر من ألف فلسطيني اجتازوا معبر رفح في االتجاهين: "المقالةداخلية ال" .34
 من اجتياز معبر ،22/2أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية أن أكثر من ألف فلسطيني تمكنوا األحد : غزة

 مغادرا، فيما 773رة في بيان لها، أن عدد المسافرين المغادرين بلغ وأضافت الوزا .رفح في االتجاهين
وكان المعبر قد فتح  . مسافرا66وأوضحت أن السلطات المصرية أرجعت .  قادما252بلغ عدد القادمين 

أمس األحد في االتجاهين للطالب ولحملة اإلقامات، ولبعض الحاالت اإلنسانية، ضمن برنامج تقوم 
  .ة من خالله بفتح المعبر وإغالقهالسلطات المصري

  24/2/2009، قدس برس
  

  بتهم انتهاك القانون الدوليين بريطاني وزراء 3 تقاضي " فلسطينية حقوقيةمنظمة" .35
 تبدأ منظمة الحق الفلسطينية المستقلة إجراءات قانونية تاريخية أمام المحكمة العليا في لندن :آي بي يو

لباند ووزير الدفاع جون هتون ووزير العمل والتجارة بيتر ماندلسون اليوم ضد وزير الخارجية ديفيد مي
   .بتهم انتهاك القانون الدولي

وقال المحامون البريطانيون الذين يمثلون المنظمة، إنها تقدمت بطلب إلجراء مراجعة قضائية بشأن قرار 
، "إسرائيل"المملكة المتحدة مع اتخذه الوزراء البريطانيون الثالثة بأنهم لن يغيروا موقفهم حيال عالقات 

وأضافوا أن االلتزامات الدولية للمملكة . لجعل الحكومة البريطانية تستجيب بشكل كامل للقانون الدولي
واالعتراف بالوضع غير " إسرائيل"ـومن خالل النظر إلى المحرقة، تشمل وقف تقديم المعونات ل

وأشاروا إلى أن المملكة . رى إلنهاء الوضع هناكالمشروع الذي أحدثته في غزة، والتعاون مع دول أخ
  ". إسرائيل"زادت وبشكل كبير من حجم صادرات المنتجات المتعلقة باألسلحة ل

  24/2/2009الخليج، 
  

  الطيران اإلسرائيلي يشن غارة على غزة دون وقوع إصابات .36
ارة جوية على  افاد شهود عيان ومتحدث عسكري ان الجيش االسرائيلي شن امس غ:  ا ف ب- غزة 

والغارة التي لم توقع ضحايا،  .القطاع االوسط من قطاع غزة بعد تعرض احدى دورياته الطالق نار
نفذت شرق مخيم المغازي بعدما فتح فلسطينيون النار على دورية للجيش االسرائيلي على طول الجدار 

ي النار الذين استهدفتهم غارة وتوغلت الدورية في القطاع لمطاردة مطلق .االمني بين القطاع واسرائيل
  .جوية

  24/2/2009الرأي، األردن 
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  ردن تضاعف دعمها المالي لمخيمات الالجئين في األ"جايكا "الوكالة اليابانية .37
مضاعفة الدعم المالي الذي تقدمه لمخيمات " الجايكا"قررت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي : بترا –عمان 

  .ي االردن وتوسعة مشروعها التنموي فيها ليشمل ستة مخيمات لالجئينالالجئين الفلسطينيين ف
عقب لقائه السفير ) بترا(وذكر مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة في تصريح الى 

 ان هذا المشروع التنموي البالغة قيمته مليون دوالر ،الياباني في عمان تيتسو شيغوتشي في مكتبه امس
ذه في اربعة مخيمات، يهدف الى تدريب النساء في مخيمات الالجئين على مهن يدوية، وتشغيلهن وتم تنفي

  .بهدف تحسين اوضاعهن واوضاع أسرهن المعيشية
  24/2/2009الرأي، األردن 

  
   قافلة283والعدد ... الى غزةأردنية قافلة مساعدات  .38

اعدات إنسانية محملة بمواد اغاثية  عبرت جسر الملك حسين امس قافلة مس: بترا–جسر الملك حسين 
 طنا من المواد التموينية المختلفة 130شاحنة محملة بـ  15وتضم القافلة  .في طريقها إلى قطاع غزة

والحرامات والخيام والفرشات تم تحديدها باالتفاق مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
  . هناكالفلسطينيين االونروا التي ستقوم بتوزيعها

 ،وجاءت مواد القافلة مساهمة من الهيئة والفعاليات الشعبية األردنية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين
  . قافلة283 اآلنحيث بلغ عدد القوافل التي تم تسييرها حتى 

  24/2/2009الرأي، األردن 
  

  بمخطط تهويد القدسبري والحص ينددان  .39
بري بمخطط تهويد القدس وخنقها باألطواق االستيطانية، وكذلك  نبيه  اللبنانيندد رئيس مجلس النواب

تهديد بناء المسجد األقصى الشريف باالنهيار عن طريق سعي سلطات االحتالل مواصلة أعمال الحفر 
  . والتجريف

أن القرار اإلسرائيلي يعني عملية ترحيل " منبر الوحدة الوطنية"اعتبر سليم الحص، باسم من جهة أخرى 
  .    لفلسطينيين، وينذر بإجالء سائر أهل القدس عن مدينتهم الستكمال تهويدهاجديد ل

  24/2/2009الخليج، 
  

   48جنبالط يتوقع تهجيراً لفلسطينيي الـ .40
توقع رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط ان تؤدي سيطرة المتطرفين االسرائيليين على 

 كما توقع "المبادرة العربية التي تقوم على مبدأ األرض مقابل السالماالطاحة ب"الحكم في اسرائيل الى 
، وأتوقّع حلقة مفرغة من 1948المزيد من الحروب في المستقبل، وأتوقّع تهجيرا مكثّفًا لفلسطينيي "

 . "العنف، بفضل الدعم غير المشروط الذي تقدمه الواليات المتّحدة لدولة اسرائيل
 24/2/2009السفير، 

  
  عن التهدئة" اسرائيل"فتح معبر رفح لتخفيف الحصار ورسالة قوية الى : رمص .41

استبعدت مصادر مصرية مطلعة اإلفراج عن شاليت قريباً، وقالت لـ :  جيهان الحسيني- القاهرة 
ليست مستعدة للخضوع لمطالب حماس، وترى أن ذلك يصب في خانة االبتزاز، " إسرائيل"، إن "الحياة"

وعلى صعيد تعطيل ". سياستها من أجل جندي تقول إنه كان يجب أن يدافع عن نفسهوهي لن تغير من 
، الفتة "إسرائيل"اتفاق التهدئة، أجابت بأن هذا القرار انعكس سلباً على العالقات بين مصر و" إسرائيل"

 ورسالة قوية"إلى أن تشغيل مصر معبر رفح هو تخفيف للحصار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني 
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: واضافت". بأن مصر لن تقبل تعطيل جهود التهدئة واشتراط إطالق شاليت بتشغيل المعابر" إسرائيل"لـ
أضاعت الجهود التي بذلتها مصر، خصوصاً أنه تم التوصل إلى تفاهمات نهائية بين مصر " إسرائيل"
ل بأن يلقى القفاز مصر ال تقب... على اتفاق التهدئة، وكانت مصر على وشك إعالن االتفاق" إسرائيل"و

ال يرقى على االطالق الى "، الفتة إلى أن األمر "كنا نتوقع احترام هذه التفاهمات: "، مضيفة"في وجهها
وحملت المصادر حركة حماس مسؤولية تعطيل عقد اتفاق ". أزمة ديبلوماسية، لكننا فعال أصبنا باإلحباط

تفاق التهدئة سيعلن في الخامس من الشهر الجاري، اتفقنا مع اإلسرائيليين على أن ا: "التهدئة، وقالت
وأكدنا ذلك خالل لقاءاتنا التي عقدناها مع حماس، لكن االخوان في الحركة تلكأوا كثيراً ألسباب غير 

". ، لكن حماس بالدرجة األولى"إسرائيل"مقنعة، وها هي النتيجة التي يتحمل مسؤوليتها كل من حماس و
  إلى اتفاق تهدئة قريباً، واستبعدت المصادر التوصل 

إن االسرائيليين اآلن منشغلون بترتيب أوضاعهم الداخلية، واتفاق التهدئة لم يعد على سلم : "وقالت
، مشيراً إلى أنه في السابق كان اإلسرائيليون حريصين على تجديد اتفاق التهدئة، لكن حماس "أولوياتهم

المصادر عن مدى إمكان " الحياة"وسألت . غزةرفضت تجديد االتفاق وتصاعدت االمور فوقعت حرب 
إرجاء الحوار الفلسطيني في ظل استمرار الحمالت اإلعالمية وتبادل االتهامات بين فتح وحماس، 

آن األوان لقراءة هذا ... ندعو اإلخوة الفلسطينيين أن يقرأوا الصورة االقليمية والدولية جيدا: "فأجابت
، مضيفاً أن " أن يتوحدوا مرة أخرى، وال بد أن تعود األمور إلى نصابهاالواقع ألنه ال خيار أمامهم سوى

هناك إدارة أميركية جديدة وكذلك حكومة إسرائيلية يمينية تشكل، إضافة إلى أن احتماالت المصالحة 
وعما إذا كانت مصر . العربية بدأت بخطوات فعلية، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الخطوات بالنجاح

 بذل جهودها من أجل التوصل الى تهدئة مع اإلسرائيليين، قالت إن األولوية اآلن على األجندة ستواصل
المصرية هي الحوار الوطني الفلسطيني ومن ثم إعمار غزة، الفتة إلى أن ذلك ال يعني على االطالق أن 

  .الملفات االخرى مغلقة، في اشارة إلى ملفي التهدئة وتبادل األسرى
  24/2/2009الحياة، 

  
  دولة ومنظمات دولية تشارك في مؤتمر إعمار غزة 70: مصر .42

قالت وزارة الخارجية المصرية، أن سبعين دولة أكدت مشاركتها في مؤتمر :  عمر عبدالرازق–القاهرة 
 مارس المقبل حتى اآلن إضافة للعديد من 2إعادة إعمار قطاع غزة المقرر عقده في شرم الشيخ 

ل هدف مؤتمر إعادة إعمار غزة وهل سيقتصر الهدف على تعهدات تقدمها الدول وحو. المنظمات الدولية
بدفع أموال في المستقبل والورقة التي سيعمل عليها المشاركون في المؤتمر قال حسام زكي المتحدث 

وقال إن ورقة العمل األساسية في المؤتمر هي ..  باسم الوزارة، إن هناك خطة أعدتها السلطة الفلسطينية
وبالتالي .. طة العمل المقدمة من جانب الحكومة الفلسطينية ألنها هي الحكومة الشرعية المعترف بهاخ

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أن . سوف تطرح رؤيتها في المؤتمر
 إعادة بناء ما الهدف من المؤتمر هو ضخ ما يكفي من مساعدات دولية لالقتصاد الفلسطيني لتمكينه من

وحول ما إذا كانت تعهدات الدول في مؤتمر شرم الشيخ . دمره العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
ال توجد شروط من هذا "إلعادة إعمار غزة مشروطة بأمور تتعلق بالوفاق الفلسطيني قال حسام زكي 

  ".. القبيل
قتصاد الفلسطيني إلعادة إعمار قطاع وقال زكي، إن الهدف كما يتضح من عنوان المؤتمر هو دعم اال

غزة وبالتالي فنحن واعون تماما لكل ما من شأنه أن يشير بشكل أو آخر خطًأ إلى وجود انفصال أو 
  .يكرس انفصاال بين قطاع غزة والضفة الغربية وهو أمر ندركه تماما

 24/2/2009العرب، قطر،  
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  لسطينيةاألسد وصالح يؤكدان أولوية المصالحة العربية والف .43
من دمشق عبر مراسلها يوسف كركوتي، أن الرئيسين السوري ، 24/2/2009 الخليج، ذكرت صحيفة

بشار األسد واليمني علي عبداهللا صالح أكدا خالل محادثاتهما في دمشق، أمس، أولوية توحيد الصف 
ا الدور العربي ، ان الرئيسين بحث"الخليج"وقالت مصادر سورية لـ . العربي والمصالحة الفلسطينية

وفي هذا السياق أكد . المطلوب لدعم تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة
الرئيس األسد دعمه للمبادرة اليمنية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها اشتملت على أسس 

 قضية الشعب الفلسطيني موضوعية لتحقيق هذه المصالحة وبما يكفل وحدة الصف الفلسطيني وخدمة
  .من جانبه أكد الرئيس صالح أهمية الدورين السوري والمصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية. العادلة

، ان الرئيس "الحياة" من دمشق، أن مصادر فلسطينية قالت لـ ،24/2/2009الحياة، وأضافت صحيفة 
لمكتب السياسي خالد مشعل، مشيرا الى انه اليمني استقبل، مساء امس، وفداً من حماس برئاسة رئيس ا

  .حض على الحوار مع فتح بحيث تحصل المصالحة قبل قمة الدوحة
  

  تنديد عربي وإسالمي بمخطط االحتالل اإلستيطاني في القدس .44
المجزرة االستيطانية التي ترتكبها قوات االحتالل نددت الجامعة العربية ب:  يو بي آي– عواصم - رام اهللا

وطالبت . لمنع تنفيذه" إسرائيل" ودعت األمم المتحدة واللجنة الرباعية إلى التدخل لدى  المحتلةفي  القدس
األمم المتحدة وتحديداً مجلس األمن الدولي باالضطالع بمسؤولياته تجاه هذه "الجامعة في بيان 

ذ هذا المخطط من تنفي" إسرائيل"اللجنة الرباعية كي تتولى مسؤولياتها لمنع "كما دعت " الممارسات
االجرامي وإلزامها باالنصياع للقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس كونها محتلة كبقية األراضي 

  ".المحتلة األخرى
من جهته ندد مجلس التعاون الخليجي بالممارسات اإلسرائيلية في القدس واإلجراءات الهادفة لترحيل 

ام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان واستنكر األمين الع.  فلسطيني عن منازلهم1500
خطوة خطيرة تدخل ضمن سياسة "وأضاف أن هذا اإلجراء ". التوجهات العنصرية العدوانية اإلسرائيلية"

الكيان الصهيوني في محاولة لفرض واقع ديموغرافي غريب في مدينة القدس ضمن محاوالت االحتالل 
 والمنظمات الدولية والواليات المتحدة واللجنة الرباعية للتدخل ودعا المجتمع الدولي". تهويد المدينة

لوقف مثل هذه األعمال العنصرية البغيضة التي تتنافى مع أبسط الحقوق اإلنسانية كما "الفوري، 
  ".تتعارض مع األعراف والقوانين الدولية

ى األمين العام للمنظمة ورأ. كما وأدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي بشدة إجراءات االحتالل في القدس
أكمل الدين إحسان أوغلي في بيان أن المخطط اإلسرائيلي يهدف إلى تغيير واقع المدينة العمراني 

  . فلسطيني1500والسكاني ويسعى إلى العبث بهويتها العربية اإلسالمية بهدف تهويدها وتشريد أكثر من 
  24/2/2009الخليج، 

  
  القطاع الصحي بغزةلجنة عربية تضع خطة إلعادة تأهيل  .45

وضعت اللجنة الصحية العربية للطوارئ، التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، خطة تحرك : القاهرة
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، . عربية إلعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة وتوفير الخدمات الصحية

ساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين وقال األمين العام الم. أمس، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية
اللجنة ناقشت مقترحا إلنشاء صندوق عربي لإلغاثة "واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن 

اللجنة ستعرض الخطة التي توصلت إليها، في االجتماع القادم "وأشار إلى أن ". والمساعدات اإلنسانية
آذار المقبل، وكذلك على مؤتمر /  مارس11 و10مشق يومي لوزراء الصحة العرب، المقرر عقده في د
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المانحين الدوليين في الثاني من الشهر نفسه بمنتجع شرم الشيخ، وعلى منظمة الصحة العالمية لتكون 
  ".أحد أركان خطة إعادة اإلعمار

  24/2/2009الخليج، 
  

  سرائيلمجلس الشعب المصري يسقط دعوات تقدمت بها المعارضة ضد تهريب الغاز إل .46
أسقط مجلس الشعب، أمس، ثالثة استجوابات تقدمت بها المعارضة حول االعتداءات اإلسرائيلية علي 

 وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية  . بأسعار متدنية" إسرائيل" وتصدير الغاز لـ ، غزة
ا أي ميزة تفضيلية في أسعار تصدير البترول ال تمنحه" إسرائيل"والشؤون القانونية، أن اتفاقية السالم مع 

اسوة بالدول " إسرائيل" إن االتفاقية تلزم مصر ببيع البترول إلى  :  وقال . "إسرائيل"والغاز المصري لـ
التقدم بشراء البترول والغاز " إسرائيل" وأن من حق  ،  ووفقا للعطاءات نفسها ،  وباألسعار نفسها األخرى،

    .1979  وهذا ما وافق عليه مجلس الشعب عام ، تاج إليه االستهالك المحليالمصري الذي ال يح
  24/2/2009األهرام، 

  
 العثور على نفقين في رفح ودخول مساعدات من معبر العوجة  .47

إن السلطات " إسرائيل"قال مسؤول مصري بمعبر العوجة على الحدود بين مصر و:  شادي محمد- رفح 
 طنا من المعونات الغذائية المقدمة للفلسطينيين في طريقها إلى القطاع 164اإلسرائيلية سمحت بدخول 

مرورا بأراضي الدول اإلسرائيلية، وتزامن ذلك مع عبور وفد يتبع البرلمان األوروبي في طريقه إلى 
  .غزة لبحث آثار عمليات القصف والحرب اإلسرائيلية وتحديد احتياجات الفلسطينيين

ادر أمنية إنه تم العثور نفقين عند إحدى النقاط الحدودية شمالي معبر رفح، في هذه األثناء، قالت مص
  .وكان بالقرب منهما بعض الماشية في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة

  24/2/2009العرب، قطر، 
  

 المتزايدة لتهويد القدس " إسرائيل"إخوان مصر يحذرون من الصمت على محاوالت  .48
ماعة اإلخوان المسلمين في مصر من الصمت على محاوالت حذرت ج:  عماد عجالن- القاهرة 

المتزايدة نحو تهويد مدينة القدس، داعية الحكام العرب والشعوب إلى وقف التدهور الحالي في " إسرائيل"
المواقف العربية الرسمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تحظى بدعم عربي ودعم المقاومة 

ى نحو مواجهة ذلك ومراجعة اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة مع كسبيل للتحرير كخطوة أول
جاء ذلك تعليقا على تسليم البلدية اإلسرائيلية بالقدس . مصر والسلطة الفلسطينية واألردن على الترتيب

 عائلة فلسطينية إخطارات بهدم منازلها بمنطقة البستان في حي سلوان التابع لمدينة القدس المحتلة، 88
  . وذلك بذريعة البناء دون ترخيص

  24/2/2009العرب، قطر، 
  

  تدين التعرض للمسيحية في برنامج هزلي إسرائيلي" المؤتمر اإلسالمي" .49
دان االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي اكمل الدين احسان اوغلي، امس، التعرض :  ا ف ب- جدة 

يلي، مجددا موقف المنظمة الداعي الى التصدي للسيد المسيح ولمريم العذراء في برنامج هزلي اسرائ
  .الزدراء االديان السماوية

  24/2/2009الرأي، األردن 
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  السعودية تطالب المجتمع الدولي بموقف صارم تجاه الممارسات االستيطانية في القدس .50
ية غير دعت السعودية، أمس، المجتمع الدولي التخاذ موقف صارم إزاء الممارسات اإلسرائيل: يو بي أي

. اإلنسانية والعمل الجاد لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية وتفعيل قرارات األمم المتحدة
وقال وزير الثقافة واإلعالم السعودي عبد العزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة األسبوعية لمجلس 

اض تطالب بضرورة توقف الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، إن الري
وأضاف خوجة، أن المجلس تابع . السلطات اإلسرائيلية عن تنفيذ سياسات ومخططات تهويد مدينة القدس

األوضاع في األراضي الفلسطينية في ضوء االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة ضد المدنيين " باهتمام بالغ"
د من المدن والبلدات الفلسطينية ومواصلة ومواصلتها العدوان على قطاع غزة واالعتقاالت في عد

  .الحفريات في محيط المسجد األقصى
  24/2/2009الخليج، 

 
   مليون دوالر لغزة30قطر تتعهد بتقديم  .51

 مليون دوالر مساعدات إنسانية 30أعربت األمم المتحدة عن شكرها ألمير قطر لتخصيصه : نيويورك
متحدة الخاص لمواجهة الطوارئ الذي أنشئ لتلبية  ماليين دوالر لصندوق األمم ال10لقطاع غزة و

 .احتياجات اإلغاثة العاجلة في مختلف أنحاء العالم
  24/2/2009الشرق األوسط، 

  
 "اسرائيل"بريطانيا منحازة لـ: ولي عهد البحرين .52

ا اذ"قال ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى ال خليفة، يوم االثنين، لتلفزيون سكاي : لندن
كان لنا ان نحل المسألة العربية االسرائيلية عندئد ال يمكن ان التعامل معها كصديق الحد الطرفين على 

اعتقد "فأجاب قائال " اسرائيل"وسئل الشيخ سلمان ان كان يشعر بأن بريطانيا منحازة لـ". حساب االخر
نريد مشاركة بريطانيا .. ة بريطانيا لكن ذلك ال يعني اننا ال نريد مشارك". "اننا جميعا لدينا ذلك الشعور

صعب لكن "وقال ان حل المسألة العربية االسرائيلية ". وبالتأكيد فاننا نريد ان تكون بريطانيا أكثر حيادية
وقال الشيخ سلمان انه لتسوية الصراع االسرائيلي الفلسطيني . من أجل ردع المتطرفين" له اهمية ملحة

وقال ان الحل بيد الواليات المتحدة مضيفا ان الرئيس ". ابل السالمفانه يجب التخلي عن االرض مق"
االمريكي الجديد باراك اوباما أرسل اشارات أكثر ايجابية من سلفه جورج بوش لكن من المبكر جدا 

  .الشعور بالتفاؤل
  24/2/2009وكالة رويترز، 

  
  فكرت بضرب مدير جلسة دافوس : أردوغان .53

لحكومة التركية رجب طيب اردوغان، عن جوانب مما اعتمل في نفسه كشف رئيس ا: محمد نور الدين
 كانون الثاني الماضي، قائال انه فكر 29أثناء لحظات السجال الذي جرى في جلسة دافوس الشهيرة في 

ألنه "في ان يضرب مدير الجلسة عندما مد هذا االخير يده ووضعها على كتف رئيس الوزراء التركي، 
". ألدب هذه، وقلة التربية هذه، اي ان يمد مدير الجلسة يده الى كتف رئيس حكومةال تجوز مثل قلة ا

وكان . وأشار اردوغان الى ان الجميع قد ال حظوا انه لم يستغل حادثة دافوس أبدا ولم يتحدث عنها
وار وتناول في الح. اردوغان يتحدث الى الصحافيين في الطائرة التي أقلته بعد انتهاء مهرجان ديار بكر

وللمرة االولى، قال انه مستعد لكي يدفع ثمن المحاكمة التي تجري لتنظيم . العديد من القضايا الساخنة
ان الثمن الذي "واوضح . ارغينيكون، في إشارة الى ما يمكن ان يتعرض له هو وحزبه من تهديدات
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واضاف بأنه سيواصل هذه . "لكن نحن ال نفكر بهذا الثمن... ندفعه لما نفعله ليس اآلن، بل في المستقبل
 . القضية حتى النهاية أيا تكن النتائج

 24/2/2009السفير، 
 

  الظواهري يدعو حماس لعدم التحالف مع فتح  .54
حثّ الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أمس، فلسطينيي قطاع غزة المحاصر : الوكاالت

، واالمتناع عن الدخول في ائتالف "إسرائيل"دئة مع على عدم االستسالم للضغوط العربية للتوصل إلى ته
وقال الظواهري، في تسجيل ظهر على ". إسرائيل"مع حركة فتح، متعهداً بمساندتهم في نضالهم ضد 

من العرب يحاولون أن يفرضوا على أهل غزة تهدئة توقف " إسرائيل"أعوان "االنترنت، أمس، إن 
إلخواننا وأهلنا في غزة، أن الجهاد لتحرير فلسطين وسائر "اً ، مؤكد"جهادهم وتساومهم على فك الحصار

كما طمأنهم إلى أن ". ديار اإلسالم يجب أال يتوقف وإن ضاق المجال في مكان فإنه يتسع في أماكن غيره
على أتم االستعداد ألن يقدموا إلخوانهم المجاهدين في غزة وفي كل مكان التدريب واإلعداد "أنصاره هم 
ومن دون تسميتها، نصح الرجل الثاني في القاعدة حركة حماس، أو مجاهدي ".  يستطيعونبأقصى ما

غزة، بأال يندمجوا مع فصائل غير إسالمية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس 
الحديث عن إصالح منظمة التحرير الفلسطينية عادة ال طائل من ورائه، "الفلسطيني محمود عباس، ألن 

فمنظمة التحرير الفلسطينية هي هيئة علمانية ال تتحاكم بالشريعة اإلسالمية، وهي الهيئة التي أسقطت 
 ". الجهاد من ميثاقها والتي قبلت بفتات من فلسطين

  24/2/2009السفير، 
 

  مخاوف أوروبية من حكومة نتنياهو المقبلة  .55
لـى إعـادة    إالمقبلـة   " اإلسرائيلية"مة   دعا وزراء خارجية االتحاد األوروبي الحكو      :ب.ف.أ - بروكسل

ن بعضهم أعرب عن مخاوف لوجود بنيامين نتنيـاهو علـى        أمع الفلسطينيين، مع    " السالم"إطالق عملية   
مـع حكومـة    " البداية يمكن أن تكون صعبة     " أن قر نائب رئيس وزراء تشيكيا الكسندر فوندرا      أو. رأسها

دي كارل بيلت الشروط التي فرضها نتنياهو على األحزاب         وانتقد وزير الخارجية السوي   . برئاسة نتنياهو 
وعبر الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد خافيير سـوالنا عـن شـعور              . لتشكيل حكومة وحدة  

. الكثير من األوروبيين عندما قال انه من المبكر جدا اإلدالء برأي حول الحكومة التي لم يتم تشكيلها بعد                 
إعطـاء الحكومـة   "فالدنر على ضـرورة  -روبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو وشددت المفوضة األو  

  ". الوقت لتتشكل
24/2/2009الخليج،   

 
  يلتقي حماسن رئيس البرلمان األوروبي في غزة ول .56

  قال رئيس البرلمان االوروبي هانز غيرت بوترنغ إنه لـن يلتقـي قـادة حركـة          : فتحي صباح  -غزة  
نريد من زيارتنا دعم المسيرة السلمية في حال كـان          «، وصرح لذي زاره أمس  في قطاع غزة ا   » حماس«

الحياة الكريمة يجب أن تتـوافر لكـل النـاس،       «إن  وأضاف  . »المجتمع الدولي جاهزاً لتحمل مسؤولياته    
والشروط االساسية يجب أن تتجاوب مع ذلك، لذلك علينا ايجاد حل سلمي مع كـل الجهـات المعنيـة،                   

سنكون في غـزة لجمـع المعلومـات        «: وأضاف.»هدنا ليحل السالم في هذه المنطقة     وسنبذل قصارى ج  
  .ونرواأ) وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(بالتعاون مع 

24/2/2009الحياة،   
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  واشنطن تسعى إلعادة التواصل مع األطراف اإلقليمية : مسؤول أميركي .57
خارجية األميركية إن وزيرة الخارجية األميركية هـيالري كلينتـون          قال مصدر بال  : منال لطفي  -لندن  

 بعد مشاركتها في المؤتمر الدولي لألطراف المانحة لغزة فـي شـرم             ،ستزور الضفة الغربية وإسرائيل   
وأوضح المصدر أن أحد األهداف األساسية لوزيرة الخارجية األميركية هو تعزيز وضع السلطة             . الشيخ

وحول مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار غزة، قـال مـسؤول            .ة برئاسة محمود عباس   الوطنية الفلسطيني 
بالخارجية األميركية لـالشرق األوسط إن أميركا سوف تتبرع بمساعدات إنسانية كبيرة لغزة بعد إقـرار               

ويسبق هيالري كلينتون للمنطقة المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل          . الكونغرس للتبرعات 
ـ      . ألميركا في مدينة القدس   » مكتب دائم «ين  لتدش الـشرق  « وقال مسؤول بوزارة الخارجية األميركية ل

 . بين المنطقة وواشنطن» همزة وصل«مكتب دائم لميتشل في القدس ليكون : »األوسط
24/2/2009الشرق األوسط،   

 
  مليون دوالر للسلطة وغزة 900كلينتون تعلن األسبوع المقبل تقديم  .58

ن كلينتـون تعتـزم     أ قال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية        : يو بي آي  ويترز، د ب أ،     أ ف ب، ر   
إعالن تعهد بمساعدات أميركية كبيرة لغزة والسلطة الفلسطينية، موضحاً أن الرقم النهائي لم يتحدد بعـد                

ات هي بحـدود    لكنه قد يصل إلى مئات الماليين من الدوالرات، فيما ألمح مسؤول آخر الى أن المساعد              
  .  مليون دوالر900

24/2/2009السفير،   
 

  رسالة حماس ألوباما ال تزال في القدس: البيت األبيض .59
وباما أبيض أن الرسالة التي وجهها مسؤول في حركة حماس الى الرئيس األمريكي باراك              علن البيت األ  أ

وأعلـن مـسؤول فـي      .  المتحدة ميركيين في القدس ولم تنقل إلى الواليات      ما زالت مع الدبلوماسيين األ    
  . ميركية تدقق في مضمون الرسالةن القنصلية األأميركية الجمعة الخارجية األ

24/2/2009بي بي سي   
 

  حظر دولي على المقاومة أيضاًو" إسرائيل"تطالب أوباما بمنع السالح عن  "العفو الدولية" .60
 علـى األسـلحة     دة إلى فرض حظر تام    دعت منظمة العفو الدولية، أمس، األمم المتح      :  ا ف ب، د ب أ     

وباما على قطع المساعدات العسكرية االميركيـة       أالمرسلة إلى إسرائيل وحثت الرئيس األميركي باراك        
 . يضاً حركة حماس وفصائل المقاومة األخرىأن يطال أن الحظر يجب أعن اسرائيل، معتبرة 

رائيل وحماس استخدمتا أسلحة من الخـارج       وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنها جمعت أدلة على أن إس          
في غزة، وفي جنوب إسرائيل خالل الحـرب        » جرائم حرب «لمهاجمة مدنيين، متهمة الطرفين بارتكاب      

 . األخيرة
24/2/2009السفير،   

 
  تنديد فرنسي بمخطط االحتالل ضد القدس .61

قوات االحتالل في  القدس المجزرة االستيطانية التي ترتكبها على إثر: آي.بي. يو-رام اهللا، عواصم 
وأعلن اريك شوفاليه الناطق باسم وزارة الخارجية . الى وقف إجرائها في القدس" إسرائيل"دعت فرنسا 
  عمليات الهدم "وأضاف إن . ذلك القرار" الى العدول عن تنفيذ" اإلسرائيلية"ندعو السلطات "للصحافيين 
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ة غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي وتتناقض التي تطال بشكل خطير حياة سكان األحياء المعني
  ".وتضر بعملية السالم حيث إنها تستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي" إسرائيل"مع التزامات 

24/2/2009الخليج،   
  

  على العائالت المتضررة في غزة  ألف دوالر130توزع ة بريطانيجمعية  .62
 األمة الخيرية في بريطانيا مساعدات نقدية عاجلة للعـائالت           قدمت جمعية  :سطلسالم األ إ -خان يونس   

المتضررة من الحرب اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة إلعانة العائالت األكثر تضرراً على مواجهـة               
ووزعت جمعية األمة من خالل مجموعة الحقيقة الدولية للدراسات واإلعالم في المملكة            . مخاطر الحرب 

مس على مئة وثالثين عائلة مـن أحيـاء الزيتـون           أميركي  أمئة وثالثين ألف دوالر     األردنية الهاشمية   
  .والدرج وجبل الريس شرق غزة وشرق جباليا ومنطقة العطاطرة ببيت الهيا

24/2/2009الحياة الجديدة   
  

   سنوات4 بليون دوالر استثمارات خليجية في أوروبا لـ 542 .63
، عبدالرحيم نقي، ان استثمارات » دول مجلس التعاون الخليجياتحاد غرف«أكد األمين العام لـ : الدمام

 بليون دوالر، استثمرتها 542دول الخليج في االتحاد األوروبي، تصل بحسب احصاءات مصرفية إلى 
 بليون 13، في حين لم تتجاوز االستثمارات األوروبية المباشرة المجمعة في الخليج 2006 و2002بين 

  .2006دوالر في 
، تمثّل أقل 2006 بليون دوالر عام 2.6جم التدفقات االستثمارية األوروبية إلى دول الخليج نحو وبلغ ح

وأضاف نقي، في ختام زيارة وفد من . من واحد في المئة من التدفقات االستثمارية األوروبية إلى الخارج
من التجارة في قطاع اتحاد الغرف األوروبية إلى المنطقة، ان موازين المدفوعات األوروبية تستفيد 

الخدمات مع دول الخليج، مثل السياحة الخليجية في دول االتحاد األوروبي وخدمات االستثمار 
والمقاوالت والخدمات المصرفية والعالج والتعليم، والتحويالت المالية للقوى العاملة األوروبية في منطقة 

رة تتمتع بوجود قوي في األسواق المالية وأشار إلى أن المصارف الخليجية الكبي .الخليج إلى دولها
لالتحاد األوروبي، وأهمها سوقا لندن وباريس، مع تأسيس الكثير من المشاريع االقتصادية المشتركة بين 

وأكد أن دول الخليج تعتبر خامس اكبر سوق بالنسبة الى الصادرات  .مؤسسات القطاع الخاص
ي الشريك التجاري األهم لها، اذ بلغت الصادرات األوروبية األوروبية، بينما تعتبر دول االتحاد األوروب

وبلغت صادرات دول الخليج  . في المئة منها آالت ومعدات54 بليون يورو، نحو 55إلى الخليج نحو 
 في المئة 70 بليون يورو، ويشكّل النفط الخام والمشتقات النفطية 375إلى دول االتحاد األوروبي نحو 

ق االتحاد األوروبي حصة رئيسة من صادرات الخليج من األلومنيوم والمنتجات منها، كما تستوعب سو
 كاسكو، واألمين العام - وضم وفد الغرف األوروبية، رئيسه فيرناندو غوميز أفيليز . المعدنية األخرى

الغرفة «، إيفان فوليس، ورئيس قسم التطور التكنولوجي في »الغرفة التجارية التشيخية«التنفيذي لـ 
الغرفة التجارية «الفرنسية، اليكسندر كولومب، وكبير مستشاري » لتجارية الصناعية لمنطقة بريتانيها

  .جان شواسترا-، إيفرت»الهولندية
  24/2/2009الحياة، 

  
  للعمالء دور في الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة: "إسرائيل" .64

لواقعة في أحد المفارق المركزية في غزة شيئاً قد ال تعني شجرة التوت ا:  امال شحادة- القدس المحتلة 
وقد يكون تصدع . والتنظيمات الفلسطينية، خصوصاً» حماس«ألي من الفلسطينيين عموماً، ومقاتلي 

طرف عامود الكهرباء الواقع في منطقة مجاورة بالنسبة ألي فلسطيني إهماالً أو نتيجة لشح في 
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 وما يحطيهما من أبنية بارزة وعالمات مميزة للشوارع الموازنات منع تصليحه، لكنه وشجرة التوت
اإلسرائيلي وأوراق بازل ساعدت رجال االستخبارات بالتعاون مع عمالئهم » الشاباك«كانت بمثابة كنز 

  .، في توجيه ضربات ضد أهداف في غزة»الرصاص المسكوب«في أثناء حملة 
ات في عدد من التقارير التي حرصوا على فالعمالء، وبحسب ما أعلن مسؤولون في أجهزة االستخبار

الذي تحدثت » النصر«ترويجها في مختلف وسائل اإلعالم في األيام األخيرة، شكلوا مصدراً أساسياً لـ 
عنه إسرائيل في غزة وقدموا مساعدة فاقت توقعاتها منهم، حيث حولوا خاللها المناطق الواسعة التي 

بوات الناسفة استعداداً لمواجهة الجيش اإلسرائيلي، الى كمين بالمتفجرات والع» حماس«زرعها مقاتلو 
ومنعوا بتعاونهم مع إســرائيل مقتل العشرات وربما المئات من الجنود اإلســرائيليين خالل الحرب 

وباعتراف المسؤولين اإلسرائيليين، فان معلومات حصلوا عليها من . العدوانية األخيرة على قطاع غزة
، أدت الى مقتل فلــسطيــنيين مدنيين أبرياء، وأبرز هذه العمليات قتل الجيش »بالخطأ«عمالئهم 

من عــميلهم في » خــطأ مــعلومات«امرأة فلسطينية عن بعد عــشرين متراً بــسبب 
  .المنطقة

» نصرهم«والختصار ما يحاول اإلسرائيليون إظهاره في هذه الفترة ضمن حملتهم اإلعالمية للترويج لـ 
ة، فان ما افتقدوه في حرب لبنان من مساعدة العمالء وتوفير المعلومات االستخبارية والدخول الى في غز

ارض المعركة من دون تنسيق أو دراسة للعملية ومن دون خرائط مدروسة ودقيقة، وجدوه في حرب 
  .»النصر«ه بـ لعب دوراً كبيراً في تحقيق ما يسمون» جيشاً مخلصاً«وكان العمالء . غزة جاهزاً بامتياز

فقد . في األيام األخيرة» النصر«قائد وحدة المظليين، هارتسي هليفي، ونائبه، يقودان حملة ترويج لهذا 
وراحا يتحدثان بإعجاب ) القناة العاشرة والقناة الثانية التجاريتان(ظهرا في قناتين للتلفزيون اإلسرائيلي 

» حماس«لنجاح الجيش في ضرب البنية التحتية لـ إحدى الضمانات «وانهم كانوا . عن هؤالء العمالء
  .»والقضاء على الكمية األكبر من معداتها العسكرية وصواريخها وقتل عدد من مقاتليها

منذ انسحابنا من غزة عام «: ويقول. ، مركز نشاط العمالء»أ«، هكذا يصف »انه وضع لوكسوس«
 السنوات الثالث األخيرة في تجنيد عدد كبير منهم  بذلنا جهوداً كبيرة لتجنيد العمالء ونجحنا خالل2005

ومع وصول «: ويضيف. »والتنظيمات األخرى» حماس«بالتركيز على وجود عمالء لنا قريبين من 
التقارير حول تعزيز القدرات العسكرية لحماس والمساهمة الكبيرة إليران وحزب اهللا في ذلك ومن ثم 

حركة عن قدراتهم لمواجهة جيشنا والتهديد في حال توغلنا تصريحات مسؤولين في الجناح العسكري لل
وكان العنصر األساس فيها االعتماد . الى عمق غزة، بدأنا باإلعداد لخطة تضمن مواجهة هذا الوضع

» حماس«وعلى مدار فترة طويلة نشط هؤالء في جمع المعلومات بالتركيز على نشاط . على العمالء
نقل قيادتها وشمل نشاطهم أيضاً المساجد واألبنية التي يمكن لحماس وأماكن وجود مقاتلي الحركة وت

  .»استخدامها
وبحسب ادعاء مركز نشاط العمالء، فان التقارير التي وصلت الى أجهزة االستخبارات كانت مزودة 
بخرائط مفصلة عن عدد كبير من المساجد وأيضاً عن مناطق عامة في غزة قريبة من المراكز التي 

واحدة من الخرائط كانت تحمل رسماً عن منطقة تتميز بوجود شجرة توت كبيرة . ا الحمساويونينشط فيه
ومداخل متميزة ومنطقة أخرى تميزت بوجود عامود كهرباء كبير الحجم وقد تصدع طرفه وهذه، بحسب 

ر من جعلتنا نشاهد غزة ونحن في تل أبيب تماماً كالفلسطيني الذي ينظ«ادعاء المسؤول اإلسرائيلي، 
  .»نافذة بيته ويشاهد المنطقة المحاذية لمنطقة سكنه

كانت دقيقة جداً «قائد وحدة المظليين، هارتسي هليفي، قال ان التفاصيل التي حصلوا عليها من العمالء 
بصراحة فان دخولنا الى غزة كان بمثابة الدخول «: وأضاف. »ومنعت تحويل غزة الى مقبرة لجنودنا

ومتفجرات، وما واجهناه هناك ال أذكر أننا واجهناه في لبنان حيث األلغام منتشرة الى أرض كلها ألغام 
  .»على مساحة واسعة وقد جهزت معدات حربية بكميات كبيرة
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عندما نتلقى المعلومات عن «: وفي حديثه عن سير العمليات في أرض المعركة في غزة قال هليفي
ة لها بعض ميزاتها كانت األوامر التي تنقل من العميل وجود ألغام بالقرب مثالً من شجرة توت أو بناي

الى مركز جمع المعلومات االستخبارية تصلنا على الفور ما يؤدي الى تراجع جنودنا وعدم اقتحام موقع 
ويشير هليفي الى ان العديد . »وإال ما كان شيء سيمنع قتل العشرات وربما المئات من جنودنا. ملغوم

. لوال المعلومات التي تلقيناها من العمالء«تنفيذها وبدقة » حماس« للقناصة في من العمليات كان يمكن
  .»فعلى الفور كان يختفي الجنود داخل الدبابة ويتراجعون من المكان

وفي سياق المعلومات التي تعتبرها إسرائيل األهم وحققت لها أحد أكبر اإلنجازات ما يتعلق باغتيال القائد 
وكما . فالمعلومات التي أوصلها العمالء كانت دقيقة وساعدت على تنفيذ العملية. نزار ريان» حماس«في 

في » حماس«يدعي هليفي فإن المعلومات التي وصلت الى مركز االستخبارات حول وجود قيادة 
كانت في منتهى الدقة، وجعلتهم يدركون الوضعية األقرب للحقيقة عن مكان وجود » الشفاء«مستشفى 
  .ية اختفائها في المستشفىالقيادة وكيف

ويتحدث عن . وال ينكر هليفي ان عدداً من الفلسطينيين المدنيين قتلوا نتيجة معلومات خاطئة من العمالء
أبرز هذه الحوادث المرأة كانت تسير في أحد األحياء وقد اقتربت حوالي عشرين أو ثالثين متراً من 

 معلومات عن التخطيط لعملية تنفذها امرأة وصل الى مركز االستخبارات«: وحدة الجنود ويقول
فلسطينية بواسطة حزام متفجرات وحصلنا على تفاصيل دقيقة تصف المكان الذي خطط ألن تنفذ فيه 

كانت األوامر من مركز االستخبارات «: ويضيف. »العملية وكان شبيهاً بالمكان الذي اقتربت منه المرأة
. د عن المكان وهكذا حصل لكنها لم تتجاوب ألسباب ال نعرفهاان تطلب وحدة الجيش من المرأة ان تبتع

فكرر الجنود طلبهم أكثر من مرة لكنها لم . فاعتقدنا أنها المرأة التي ابلغنا العميل إنها تنوي تنفيذ العملية
ل وبعد مقتل المرأة تبين أنها ال تحم. تبتعد بل قامت بحركة التفافية أخافت الجنود عندها قرروا تصفيتها

  .»حزاماً ناسفاً وال أي نوع من أسلحة تهدد الجيش
هليفي الذي تحدث بكل هدوء وارتياح عن هذه الجريمة قال بكل صراحة ان أمن جنوده وسالمتهم فوق 

  .أمن وسالمة اآلخرين
حديث هليفي جاء رداً على المعطيات التي تقول ان عدداً من العمليات التي نفذها الجيش كشفت تفاصيل 

والمسؤولين الذين تلقوا المعلومات بما تشكله عملياتهم » الشاباك« التي أوصلها ومع إدراك جهاز العميل
ان «وبرأيه . من خطورة على حياة العمالء إال انهم قرروا تنفيذها ضاربين بعرض الحائط سالمة عميلهم

نا وما زلنا نتعامل بأن فيما تعامل. يعود الجيش من العملية بأقل ما يمكن من خسائر كان الهدف المركزي
  .»سالمة الجنود أهم بكثير من أمن وسالمة أي عميل

 ال شك في أن نشاط االستخبارات اإلسرائيلية خالل السنوات الثالث األخيرة، كان واحداً من الدروس 
  .، ضرورة استدراكها2006التي أكدت لجنة فينوغراد، حول إخفاقات حرب لبنان الثانية عام 

خالل الحرب » حزب اهللا«ة غزة لم يكن هذا الدرس الوحيد، فعملية التنصت التي قام بها ولكن في معرك
واعترفت إسرائيل بنجاحه في معرفة تفاصيل تحركات جيشها ونجاح عمليات استهدفته، من جهة، 

على أجهزة تنصت متطورة من إيران بعضها أكثر تطوراً » حماس«وتقارير استخبارية تدعي حصول 
في حرب لبنان، من جهة أخرى، جعلته يستعد الحتمال تكرار السيناريو في » حزب اهللا«ملكها مما كان ي

  .حربه على غزة
تمكن عبر األقمار » هامر«ولمواجهة هذا الوضع فقد استخدمت إسرائيل راداراً يطلق عليه اسم 

يره حول ويتفاخر الجيش ضمن تقر. االصطناعية من التشويش على وسائل االتصاالت الحمساوية
الموضوع بنجاح تشويش حديث لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ويظهر فيه إعالن مشعل ان 

وفي مكان آخر يتفاخر بالتشويش عبر هذا الجهاز على . هناك مشكلة اتصاالت أدت الى قطع مكالمته
  .اإلذاعة الفلسطينية وجعل البرامج متشابكة
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ومنع » حماس«احات لهذا الرادار تشويش االتصاالت بين مقاتلي وبحسب تقارير الجيش فان ابرز النج
  .التنصت على مكالمات الجيش اإلسرائيلي

وأما الرسالة األكبر التي أراد الجيش تحقيقها من حملته اإلعالمية هذه فموجهة لحزب اهللا، الذي بحسب 
وأعلن الجيش . رب تموزخالل ح» ميركافا«قول عسكريين، يتفاخر بما حققه من إنجاز في ضرب دبابة 

  .المتطورة» نمير«انه في الحرب على غزة حقق إنجازاً كبيراً في استخدامه مدرعة 
من داخل المدرعة ومن دون ان يظهر » حماس«تم تشغيل السالح أمام مقاتلي » نمير«وفي مدرعة 
  .فهي مزودة بمكيف ومياه وكل ما يحتاجه الجنود. الجندي رأسه

  24/2/2009الحياة، 
  

  المصالحة والحوار بين فتح وحماس .65
  منير شفيق

في موضوع المصالحة والحوار بين فتح وحماس، وضعت حماس شرطاً لنجاح المصالحة والحوار هـو               
 ويقـال أكثـر،     800 و 600إطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وعددهم يتراوح بـين            

لجهاد اإلسالمي وقد يكون ثمة أفراد مـن فـصائل          أغلبهم من حماس وهنالك العشرات بينهم من حركة ا        
  .فلسطينية أخرى

وترد فتح على هذا الشرط بأن لها معتقلين في قطاع غزة إلى جانب قضايا جرحى أطلقت النـار علـى                    
ركبهم أو أقدامهم، ومن ثم ترى أن موضوع المعتقلين يجب أن يبحث عبر أجندة الحوار، وليس شـرطاً                  

  .سابقاً له
كن فعالً تأجيل موضوع المعتقلين ليبحث على طاولة الحوار، لوال خصوصية االعتقـاالت             كان من المم  

أي لو كانت االعتقاالت    . في الضفة الغربية  ) غير الشرعية (التي مارستها وتمارسها حكومة سالم فياض       
قـاالت، أو   اعتقاالت مقابل اعت  . من قبل الطرفين تتعلق بما وقع من صراع بينهما، أو حملت طابعاً كيدياً            

  .اتخذت طابع التجاوزات واألخطاء
االعتقاالت التي مارستها حكومة سالم فياض جاءت تنفيذاً لخريطة الطريق والتي تنص علـى تـصفية                

أي خاليا مقاومة االحتالل وهو الشرط الذي وضعته إدارة بوش إلطـالق مفاوضـات              '' خاليا اإلرهاب ''
ارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية منذ أطلقت خريطة الطريق        أنابوليس بل كان شرطا دائماً من قبل اإلد       

  . وهو شرط مرفوض مبدئياً من كل فصائل المقاومة بما فيها فتح نفسها. بل قبلها أيضاً
ولذلك لم تنفذ في عهد الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وال في عهد الرئيس محمود عباس إال بعد                  

  .أن جاء بحكومة سالم فياض
هذه الحكومة التي هبطت بالمظلة األميركية على الساحة الفلسطينية وراحت تنسق مع دايتون المبعـوث               

  .األميركي األمني في إعادة بناء األجهزة األمنية
ومن هنـا نـشأت مـشكلة       . كما راحت تنفذ بإشرافه بند خريطة الطريق المتعلق بتفكيك خاليا المقاومة          

  .ب حركة حماس باإلفراج عنهم شرطاً للمصالحة والحوارالمعتقلين السياسيين التي تطال
وكان جواب الرئيس محمود عباس قبل انتهاء واليته وبعد أن ليس هنالك من معتقلـين سياسـيين فـي                   

ألن القانون الذي أصدره مع حكومة سالم فياض ومـن دون الرجـوع إلـى المجلـس                 . سجون السلطة 
 جريمة مخالفة للقانون وال عالقة لسجين من يعثر بحوزته أو           التشريعي ليصبح قانوناً يعتبر حمل السالح     

ومن هنا من تشير إلـيهم حمـاس        . من يتهم بانتسابه لخاليا مقاومة لالحتالل بالسياسة أو بالرأي والفكر         
  .ليسوا معتقلين سياسيين من وجهة نظر الرئيس محمود عباس
لى طاولة الحوار غير واردة، إال إذا تراجـع         األمر الذي يعني أن مناقشة قضية معتقلي الضفة الغربية ع         

  .محمود عباس عن موقفه وقبِل أن يعتبروا سياسيين وهو ما لم يفعله حتى اآلن
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ولهذا يجب على حماس وليس من حقها فقط، أن تضع قضية المعتقلين بسبب انتمائهم إلى المقاومة شرطاً                 
  .للمصالحة والحوار

 فتح وحماس أو في ما بين كل فصائل المقاومة إذا كانت فتح تقبـل               وإال ما معنى المصالحة والحوار بين     
بسياسة تنفيذ اتفاقية خريطة الطريق أي سياسة تفكيك خاليا المقاومة، التي يلتزم بها محمود عباس وسالم                

  .فياض
ومن هنا فإن على فتح أن تبادر هي إلى تبني شرط إطالق معتقلي الضفة الغربيـة، وإال تتحمـل وزر                    

ت ال عالقة لها بها، ألن المشكل هنا ليس خالفاً بين فتح وحماس ما دامت فتح لم تعلق تخليها عن                    سياسا
  . المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة

وهي . إنما الشكل مع الطرف الذي مارس ويمارس سياسة تفكيك خالل المقاومة ويراد من فتح أن تغطيه               
يرة مباشرة، تلغي نفسها وتتنكر لتاريخها وشهدائها الذين سقطوا وبأيديهم          إن فعلت، بصورة مباشرة أو غ     

ولو عاشوا لكانوا من معتقلي سجون حكومة سالم فياض والعتبـرهم محمـود عبـاس               . سالح المقاومة 
  .معتقلين غير سياسيين

 قبـل بـدء     إن المصالحة والحوار مرهوناً اآلن في الموقف من سياسة تفكيك خاليا المقاومة سواء أكان             
الحوار أم في أثنائه أما موضوع ما يثار في المقابل حول سياسات حكومة إسماعيل هنية في قطاع غـزة          

ألن القرار هنا باليد الفلـسطينية      . مما أسهل االتفاق بالنسبة إلى فتح وحماس أو بالنسبة في كل الفصائل           
 كلمة سواء تحسم أمرها، لكن الـسياسة        وله عالقة بتصفية الخالفات الفلسطينية الفلسطينية والوصول إلى       

األخرى فذات عالقة بالرباعية وبخريطة الطريق وبدء المفاوضات الثنائية وليست خالفات ناشـئة عـن               
  .أي ذات عالقة بالتخلي عن خط سياسي بأكمله. الصراع واالنقسام وذيولهما

 24/2/2009صحيفة الوقت البحرينية 
  

  له إنديكفرصة سالم أم وهٌم بالسالم يروج  .66
  هاني المصري

، هذا هو عنوان المقال الذي كتبه، مـؤخرا، مـارتن           "نتائج االنتخابات اإلسرائيلية قد تكون فرصة سالم      "
انديك، أحد مستشاري المرشح للرئاسة األميركية باراك أوباما، وقد ال يتبوأ منصبا في اإلدارة األميركية               

  .يركي أوباماالجديدة، إال أنه سيبقى مقربا من الرئيس األم
اللوبي الصهيوني األكثر تأثيرا في الواليات المتحـدة        (األسبق  " االيباك"ولمن ال يعرف انديك فهو رئيس       

  .وهو السفير األميركي السابق في اسرائيل) األميركية
انديك سبق وقدم نصيحة ألوباما في ذروة حملة االنتخابات الرئاسية األميركية، بعدم إعطـاء األولويـة                

اع العربي ــ اإلسرائيلي، خصوصا الفلسطيني ــ اإلسرائيلي، واالكتفاء بالتعامل معه كجـزء             للصر
من المقاربة الشاملة للمنطقة، وفقا للسياسة األميركية التي اعتمدتها إدارة بوش السابقة أي االكتفاء بإدارة               

حرب غزة التي مثلـت     الصراع دون المجازفة بحله لتجنب الضغط على اسرائيل، وهو يحاول اآلن بعد             
سقوطا أخالقيا إسرائيليا كامال وأعادت القضية الفلسطينية الى موقع الصدارة في االهتمامات الدولية، دعا              
الى االهتمام األميركي في ملف الصراع الشرق أوسطي، حتى ال يفلت زمام المبادرة من أيدي الواليات                

ة عما سيصيب عملية السالم من ضربة قويـة جـدا،           المتحدة األميركية حتى ال تتحمل اسرائيل المسؤولي      
وربما تكون قاتلة، يحاول انديك أن يروج لبضاعة فاسدة من الصعب جـدا تـسويقها وهـي أن نتـائج                    
االنتخابات اإلسرائيلية قد تكون فرصة سالم، وهي محاولة لبيع وهم السالم مجددا، من خالل االبقاء على                

  .عملية السالم دون سالم
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بـروز شـعبية تـسيبي      "ا للحجج التي يقدمها في مقاله المذكور نجد أنه يقدم ثالثة أسباب هي              وإذا نظرن 
الوسطي، وتجربة والية بنيامين نتنياهو المريرة في الحكم يوم كان على           " كاديما"ليفني، على رأس حزب     

  ".ويما دقيقارأس حكومة ليكودية يمينية، وتقويم مواقف افيغدور ليبرمان من المساومة على األرض تق
ويتابع انديك، فليفني ونتنياهو وليبرمان حازوا حصة األسد في االنتخابات، وبمقدورهم أن يشكلوا حكومة              

أغلب "ويتابع انديك   . وحدة وطنية؛ ألن تشكيل حكومة يمينية بزعامة نتنياهو يشكل كابوسا لزعيم الليكود           
ندان مطالب اإلدارة األميركيـة حـول وقـف         الظن أن يقع نتنياهو، في حال شكل حكومة يمينية، بين س          

االستيطان واالنسحاب من معظم أراضي الضفة الغربية، والتزام حل الدولتين، ومطرقة حلفائه وشركائه             
وفي هذه الحالة لن تدوم والية      . في الحكومة، وهؤالء يرفضون المساومة على األرض، واالنسحاب منها        

 يتحالف مع حزب كاديما، ومن شأن مثل هـذا التحـالف لجـم              نتنياهو في رئاسة الوزراء طويال ما لم      
اذا يبحث انديك في طريقة النقاذ اسرائيل من نفسها وال يكلف نفسه ــ كمـا               . مطالب األحزاب اليمينية  

  .والمطلوب ابقاؤهما كذلك. يدعي ــ عبء انقاذ عملية السالم، فهناك عملية دون سالم
مشاركة في حكومة واحدة، ويركز على التقاطعات التـي يمكـن أن            انديك يبرز حاجة األحزاب الثالثة لل     

تجمع بينها، متجاهال أن مثل هذه الحكومة إذا قامت يمكن أن يكون تسويقها أميركيا ودوليا أسهل، ولكنها                 
ال توفر الحد األدنى من متطلبات إطالق عملية سالم جادة قادرة على التوصل الى اتفاق سالم، أو منـع                   

فاسرائيل بعـد االنتخابـات     . طقة نحو جوالت جديدة من الفوضى والحروب والدمار والموت        تدهور المن 
أصبحت أبعد عن عملية السالم عما كانت قبلها، وهذه حقيقة ساحقة ال يمكن النديك وال لغيره أن يغطيها                  

  .بغربال
يكود بمقدورها إذا لم    ويلوح انديك بأن حكومة وحدة وطنية تشارك بها أحزاب كاديما واسرائيل بيتنا والل            

يبرز شريك فلسطيني مسؤول من رحم األزمة الفلسطينية السياسية الراهنة إرساء السالم مع الـسوريين،               
وهذا ما سبق أن سعى إليه نتنياهو يوم حاول كلينتون حمله على إبرام اتفاق سـالم                . عوض الفلسطينيين 

السؤال . وتعهد باالنسحاب من هضبة الجوالن    فهو باشر مفاوضات سالم مع السوريين،       . مع الفلسطينيين 
هل التزم نتنياهو بتعهده؟ وهل هو قادر اآلن على تقديم هذا التعهد مجددا؟ ال طبعا فأعضاء حزبـه                  : هو

  .المتطرفون أكثر منه، وحليفه ليبرمان يمنعانه من ذلك
نحراف عن مسار الـسالم     والحق ان حمل أوباما على اال     "ويهدد انديك الفلسطينيين باحتمال تركهم بقوله       

مثلمـا  " سالما اقتصاديا "مع الفلسطينيين الى مسار السالم مع السوريين، ومنح فلسطينيي الضفة الغربية            
" حـزب اهللا  "فهذا الحل يقطع خطوط إمداد      . يخطط نتنياهو، يصب في مصلحة اإلسرائيليين واألميركيين      

على المهادنة، ويوفر غطاء لشبكة     " حماس"ويحمل  بالسالح اإليراني، ويزرع الشقاق بين إيران وسورية،        
  ".عالقات بين الدول العربية وإسرائيل

اوالً نقول النديك إن الذي حال دون السالم هو تعنـت اسـرائيل ومخططاتهـا التوسـعية والعدوانيـة                   
ائيلي واالستيطانية، وثانيا الشريك الفلسطيني يمكن أن يكون جاهزا كما كان سابقا، اذا توفر شريك اسـر               

  .لصنع السالم
ان ما يروج له انديك مجرد أوهام بإمكانية وجود فرصة سالم رغم نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي تدل                 
على أن ما يسمى أحزاب الوسط واليسار في اسرائيل والتي يمثلها حزبا كاديما والعمل أساسا، ال تختلف                 

 أن حكومة اولمرت تمارس الحكم منذ ثالث سنوات         والدليل الملموس على ذلك   . كثيرا عن أحزاب اليمين   
ولم تستطع أن تحقق السالم ألن ما عرضته على الفلسطينيين ال يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين اعتداال،                 
كما أنها واصلت السياسات اإلسرائيلية السابقة العدوانية والتوسعية والعنصرية، التي بلغت ذروتهـا فـي        

ال أعرف شخصيا ماذا بمقدور حكومة يمينية ضـيقة بزعامـة           .  ضد غزة  شن حرب همجية وعنصرية   
  .نتنياهو أن تفعل أكثر من ذلك
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ان الفرق الجوهري الحاسم بين حكومة وحدة وطنية إسرائيلية وحكومة يمينية ضيقة، أن الحكومة األولى               
 أمام العالم بأسره،    يمكن أن تبيع وهم السالم مجددا، بينما حكومة يمينية ضيقة ستكون مفضوحة وعارية            

أي حكومة  (أفضل من حدوث السيئ     ) تشكيل حكومة يمينية ضيقة   (لذا قد يكون هذه المرة حدوث األسوأ        
  ).وحدة

لسنا بحاجة الى شراء وهم السالم مرة أخرى، فقد اشترى الفلسطينيون والعرب هذا الوهم مرات ومرات                
لمزيد من االستيطان وخلق الحقـائق االحتالليـة        خالل العشرين عاما الماضية ولم يقبضوا مقابله سوى ا        

  .على األرض التي تجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليا
فما يطرحه حزب كاديما حول السالم وحل الدولتين ومسار انابوليس، كالم فارغ لم ولن يحقق الـسالم،                 

عن االحتالل، وجعلها تمضي في طريق تـسويق        وإنما ساعد اسرائيل على التنصل من تحمل المسؤولية         
فليفني زعيمة كاديما الذي يسمي نفسه حزب وسط متمسكة بـالالءات االسـرائيلية،           . نفسها عربيا ودوليا  

فهي ترفض عـودة الجـئ   . وتطرح مواقف، في بعض القضايا، أكثر تطرفا من اليمين االسرائيلي نفسه       
تقبل بها، هي الدولة التي تحقق المصالح االسرائيلية، من خـالل           واحد، وتعتبر أن الدولة الفلسطينية التي       

، وهذه دعوة مبطنة لتهجيـرهم مـن        1948أن تكون وطنا قوميا لكل الفلسطينيين بما في ذلك فلسطينيو           
ليفني تستعد للتفاوض حول القدس وغيرها مـن        . وطنهم األصلي، وتدعو لضمان اسرائيل كدولة يهودية      

 ولكنها ال تقدم حال على مائدة المفاوضات يستجيب للمطالب الفلسطينية أو لما هو              قضايا الوضع النهائي،  
موجود في القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وبالتالي عمليا ال فرق جوهريا بينها وبـين ليبرمـان                 

  .الذي يرفض التفاوض ألنه يرفض االستجابة للحقوق الفلسطينية
 ليبرمان وهي من أجل أن تفوز بكرسي رئاسة الحكومة وافقت لحـزب             بعد ذلك بماذا تختلف ليفني عن     

  .اسرائيل بيتنا على معظم مطالبه اليمينية والعنصرية
أما حزب الليكود، فهو الذي يدعو الستكمال الحروب غير المنتهية التي خاضتها اسـرائيل فـي لبنـان                  

  .وغزة، واالستعداد لخوض حرب ضد ايران، وربما ضد سورية
مة االسرائيلية تحت رئاسة نتنياهو هي التي قضت على اتفاق اوسلو، وحزب الليكود اآلن أكثـر                فالحكو

، واسرائيل تمر في مرحلة تشتد فيها الرياح اليمينية واليمينيـة األكثـر             1996تطرفا عما كان عليه عام      
ن اآلن يا انـديك     تطرفا مما يجعل االحتمال األكثر ترجيحا أن تتجه نحو الحرب والتوسع والعدوان، فنح            

  !!امام اسرائيل عدوانية أكثر ولسنا أمام فرصة سالم
 24/2/2009. األيام، فلسطين

  
  نتانياهو والمصير الفلسطيني .67

  احمد عمرابي
ال لمبـدأ   : الكتابة على الجدران واضحة، وصاحب الكتابة هو بنيامين نتانياهو، ومفردات الكتابـة هـي             

نية مستقلة، ال لتقسيم القدس، ال لعـودة الالجئـين الفلـسطينيين،            األرض مقابل السالم، ال لدولة فلسطي     
  . ال اعتراف بوجود الشعب الفلسطيني: والخالصة النهائية هي

وهـو اآلن يباشـر     . فهذا هو برنامجه االنتخابي   . نتانياهو لم يترك زيادة لمستزيد أو حاجة إلى استفسار        
لى هذه الخلفية قال المتحدث الرسمي باسـم رئاسـة          تكليفه الرسمي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وع      

السلطة الفلسطينية ان الرئيس محمود عباس أبو مازن لن يتعامل مع أي حكومة إسرائيلية قادمـة إال اذا                  
  . التزمت باالتفاقيات السابقة الموقعة وبالموافقة على حل الدولتين ووقف االستيطان

ـ    » حماس«لقد قطعت السلطة الفلسطينية عالقتها مع        ، »االتفاقيات الموقعة «ألن الحركة ترفض االلتزام ب
هذه االتفاقيات اتفاقية أوسلو، واآلن يتهيأ لممارسة السلطة اإلسرائيلية زعيم يضع على            » أم«وبالطبع فإن   
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فهل تقطع قيادة السلطة الفلسطينية عالقتها مع إسـرائيل         . رأس أجندته بنوداً من شأنها نسف أوسلو عملياً       
  ذه الحالة؟ في ه

كل المؤشرات المتوفرة تفيد بأنه عندما يستكمل التشكيل الوزاري اإلسرائيلي فإن نتانياهو سـيعلن عـن                
مناقصة جديدة للتوسع االستيطاني، وبناء على السوابق فإن رئاسة السلطة الفلسطينية سوف تلجـأ إلـى                

ية لكـي تتراجـع عـن المـشروع         مناشدة اإلدارة األميركية لتمارس ضغوطاً على الحكومة اإلسـرائيل        
  . االستيطاني

، لكن  »التغيير«وربما تمنى السلطة نفسها هذه المرة بأن على رأس اإلدارة األميركية رئيساً يتبنى شعار               
المشكلة أن رئاسة السلطة تفضل أن تتجاهل حقيقة أن الجهة التي تملك اإلرادة والقـوة للـضغط علـى                   

ركية وليس اإلدارة األميركية أياً يكون رئيسها، وأقصى ما يمكـن ان            إسرائيل هي الحركة اليهودية األمي    
تحصل عليه قيادة السلطة الفلسطينية في هذه الحالة هو صدور تصريح من الرئيس أوباما يقول فيـه ان                  

  .. »غير مقبول«التوسع االستيطاني 
 هذه المرة أنها حتى لو أحسنت       ثم يسكت، على ان القيادة الفلسطينية ينبغي ان تأخذ في االعتبار أيضاً في            

الظن بالرئيس األميركي الجديد فإن أولويته العليا ليست الشؤون الخارجية بما فيها القـضية الفلـسطينية                
  . وانما هي األزمة االقتصادية األميركية وتداعياتها اليومية السالبة

فحركـة  . كاً تفاوضـياً فلـسطينياً    سيقول نتانياهو للعالم انه ال يجد شـري       » العالقات العامة «من قبيل فن    
تنظيم إرهابي وسلطة رام اهللا ضعيفة، وإزاء هذا الوضع فإن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية              » حماس«

  . أصبح مصيرياً أكثر من أي وقت مضى
  24/2/2009البيان، اإلمارات  

  
   ليس دولةربما .68

  هارتس - اليوت ابرامز
اوال، الن الحـد    . ؟ صـفر  )2009(ين اسرائيل والفلسطينيين فـي      ما هي احتمالية التوصل التفاق دائم ب      

االقصى الذي يمكن السرائيل ان تعرضه على الفلسطينيين هو اقل ما يمكن لسياسي فلسطيني ايا كان ان                 
ويلمحون من خالل ذلك الى ان االتفـاق قريـب          " خطوط االتفاق العريضة معروفة   "من يقولون   . يقبل به 

انه لو كانت الخطوط العريضة واضحة جيدا لكان الجانبان قد توصال لالتفاق             اليس واضحا    -:مخطؤون
  منذ زمن؟

 ثانيا، القيادة السياسية الفلسطينية في ظل الرئيس محمود عباس والفتح ضعيفة وتفقد شـرعيتها بعـد ان                 
وصـل  ليس واضحا ايضا كيف يمكـن الت      . تجاهلت موعد االنتخابات الرئاسية وتم التمديد لرئاسة عباس       

 في المائة من السكان الفلـسطينيين القـاطنين فـي    40لتسوية دائمة بعد ان فقدت السلطة سيطرتها على     
غزة، في ظل هذا الوضع من الذي يمكنه ان يتفاوض مع اسرائيل باسم الـشعب الفلـسطيني وتطبيـق                   

  االتفاق الذي سيتم التوصل اليه؟
 التنـازل عـن   -: تشبه تلك التي تعلموها في جنوب لبنان ثالثا، العبرة التي تعلمها االسرائيليون في غزة     

طالما لم يكن هناك وضع امني افضل       " قد فشل وتحول الى اراضي مقابل االرهاب      "اراضي مقابل السالم    
في الضفة الغربية لن يخاطر بقبول االنسحاب من الضفة وايقاف نشاطات الشاباك هناك اال عدد قليل من                 

  .االسرائيليين
الـصراع  . اليوم ال تواجه المنظمات االرهابية المحلية لحماس والجهاد كما كان فـي الـسابق              اسرائيل  

.  الفلسطيني هو جزء من صراع اوسع نطاقا في المنطقة ويدور حول قوة وتطرف ايران                –االسرائيلي  
ي انسحابات اسرائيل االن تنطوي على خطر فتح بوابة ليس لالرهابيين الفلـسطينيين وحـدهم ولمبعـوث               

  .ايران ايضا
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 خصوصا حيث لم تقرر االدارة االمريكيـة        –كيف يمكن لالسرائيليين او الفلسطينيين ان يخاطروا بذلك         
حول ) في نظر العرب واالسرائيليين   (الجديدة بعد سياستها نحو ايران، باستثناء العبارات المبهمة والمقلقة          

ر العسكري االمريكي الـى مـسألة غيـر         مد اليد والجلوس الى طاولة المفاوضات، وحيث تحول الخيا        
  مرئية؟

ما هو الواقعي اذا؟ العـودة الـى تقييمـات          .  لكل هذه االسباب، التسوية الدائمة ليست مسألة واقعة االن        
الوضع والسياسات الواقعية التي ميزت والية جورج بوش االولى كرئيس وتكثيف الجهود من اجل بنـاء                

قوات االمن الفلسطينية تحسن من قـدراتها،       :  يمكن االعتماد عليه   هنا ما . مؤسسات فلسطينية في الضفة   
السـرائيل مـصلحة    . واالقتصاد في وضع محتمل، وهناك قائد موثوق مثل رئيس الوزراء سالم فياض           

  .استراتيجية في نجاح المعتدلين في المجتمع الفلسطيني
و التوصل الى تسوية دائمـة فـي خطـوة           هذا هو الوقت المالئم ايضا العادة التفكير بااللتزام القائم نح         

ان اخذنا  . واحدة، وحتى كسر الطابو واعادة التفكير بالهدف النهائي المتمثل باالستقالل الفلسطيني الكامل           
 يصبح الحل االكثر    –سيطرة حماس على غزة بالحسبان، والتي ال تسمح باقامة فلسطين مستقلة وموحدة             

ي الضفة الغربية ضمن حدود مؤقتـة، وذات سـمات سـيادية            منطقية كهدف متوسط المدى، هو دولة ف      
  .جزئية فقط

  .الفلسطينية هي الحل االفضل واالكثر منطقية للفلسطينيين" الدولة" من االجدر ان نفكر ايضا ان كانت 
 عندما خدمت في ادارة ريغن في ظل وزير الخارجية جورج شولتس عارضنا بصورة صـريحة قيـام                 

السباب امنية واقتصادية، يمكن القول ان مثل هـذه         .  عالقات مع مصر واالردن    دولة فلسطينية وفضلنا  
العالقات بالمحيط ليست اقل منطقية اليوم، خصوصا ان اخذنا بالحسبان سـيطرة حمـاس علـى غـزة                  

هنـاك  . والتهديد االيراني للدول العربية المعتدلة والسرائيل، االمر الذي يصبح ضرورة واقعية مستوجبة         
ن العالقات الممكنة بين كيان فلسطيني يقوم في الضفة وبين المملكة الهاشمية، حتى وان لم يكن                الكثير م 

  .تبنيها االن اال انها مسألة يتوجب عدم اهمالها
حيـث يـدخل االن     .  الفلـسطيني  – ادارة اوباما لم تبلور بعد سياسة نحو ايران او الصراع االسرائيلي            

ب عليه ان ال يتعلم فقط مما فعلته االدارة السابقة في والية بوش الثانية              الطاقم الجديد للبيت االبيض يتوج    
 –والتي ادت الى عملية انابوليس الفاشلة، وانما كذلك عليه ان يستفيد من ما فعلوه في الواليـة االولـى                    

ناك فقط  اليوم مثل ذلك الحين ه    . عندما تم تفضيل الواقعية على الرؤية الحالمة والمؤتمرات التي ال تنتهي          
  .مسار الواقعية ومسار الفشل: مسارين لالمام

  24/2/2009 ،وكالة سما
  

  :كاريكاتير .69
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  24/2/2009الخليج،   


