
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أبو مرزوق وقريع يبدآن في القاهرة الحوار الفلسطيني
   من مهاجمتها مساجد الضفة خوفاًأئمةتأهيل تُعيد السلطة : "يديعوت"

   على وقف التّواصل مع حماس يحّض األوروبيينزبيري
  غزةلنقل المساعدات اإلنسانية امام اإلسرائيلية العراقيل كلينتون غاضبة بسبب : "هآرتس"
 أوتاوا -أمل غزال .د... فاوضات التهدئة وشاليط ـ مراجعة الدور المصريم: قالم

األجهزة األمنية بالضفة تفرج
 من حماس  معتقال٣٠ًعن 

 معتقلين سياسيينوتنفي وجود 
  

  ٤ص ... 

٢٥/٢/٢٠٠٩١٣٥٦األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٣٥٦:         العدد       ٢٥/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   من مهاجمتها مساجد الضفة خوفاًأئمةتأهيل تُعيد السلطة : "يديعوت" .٢
 ٦  حكومة فياض أعدت خطة إلعمار غزة لعرضها على المانحين في شرم الشيخ .٣
 ٦  هدم بيوت المقدسيين"رائيلإس" يطالب المجتمع الدولي منع "الوطني الفلسطيني" .٤
 ٦  القدساألقصى و عن دفاعاًَ النواب األسرى يدعون إلى انتفاضة عربية وإسالمية .٥
 ٧   بحق القدس وسكانهااالحتاللنواب الحركة اإلسالمية في الضفة يستنكرون إجراءات  .٦
 ٧  رئيس لجنة الشرق األوسط في مجلس العموم البريطانينائبان من حماس يلتقيان  .٧
 ٧  حالة مرضية ستحرم من السفر لعدم حصولها على جوازات سفر ٢٠٠: الغصين .٨
 ٨  السلطة تمنع عقد ندوة بنابلس حول منظمة التحرير .٩
 ٨  بأي خطة أميركية نحو إقامة مكتب لها بالقدس السلطة ترحب .١٠
 ٨ ّن المبادرة العربية مجرد ورقةأ مرة وفهمت منه ١٢التقيت شارون : قريع .١١
    

    :المقاومة
 ٩  رة الحوار الفلسطينيأبو مرزوق وقريع يبدآن في القاه .١٢
١١   عالقتنا بروسيا إيجابية ومتواصلة :مشعل .١٣
١١   يتلقى دعوة من علي عبد اهللا صالح لزيارة اليمنشلح .١٤
١١  الطريق ممهدة من أجل الوصول إلى مصالحة مسؤولة: أبو مرزوق .١٥
١٢  أجواء المصالحةاجتماع سيعقد بين وفدي حماس وفتح من الداخل والخارج لتهيئة : الزهار .١٦
١٣  االتفاق النهائي لحوارات القاهرة سترعاه سبع دول عربية باإلضافة إلى مصر: الرشق .١٧
١٣  مروان البرغوثي يطلب من مشعل عدم شطب اسمه من صفقة التبادل": ب القطريةالعر" .١٨
١٤  في سجون الضفة" معتقلونا"سنشارك في الحوار الوطني ولن نوقع اتفاقا ما دام : حمدان .١٩
١٤  تنفي التقدم في صفقة شاليت" القسام" .٢٠
١٤  ا بصفقة التبادلغ رسمّيبلّزوجي لم ي: عبلة سعدات .٢١
١٤  للمشاركةنجاح حوار القاهرة مرهون بدعوة الجميع: تحالف الفصائل الفلسطينية .٢٢
١٥   قطاع غزة وسطالمقاومة حاولت أسر جندي إسرائيلي: "الشرق القطرية" .٢٣
١٥   فرنسية كانت على وشك إنجاز صفقة شاليت-وساطة قطرية : حماس .٢٤
١٥  نتقد شريط بثته قناة األقصى قالت إنه لعناصر من فتح تواطؤا مع االحتاللكتائب االقصى ت .٢٥
١٦ والوساطة المصرية يمكن أن تنجح ر الفلسطيني سيفجر العنففشل الحوا :ساينس مونيتور .٢٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  حماساألوروبيين على وقف التّواصل مع  يحّض زبيري .٢٧
١٦    لجعل السالم اولوية الجديد"الكنيست"بيريز يدعو  .٢٨
١٧  موفاز يطالب ليفني باالنضمام إلى حكومة نتنياهو .٢٩
١٧  "كاديما"نتنياهو مستعد للتخلي عن بعض حلفائه من أجل  .٣٠
١٧  مصر ستسر بإستقبالي كوزير خارجية: ليبرمان .٣١
١٨   تمر بحالة سيئه واالزمة تتفاقم يوماً بعد يوم"اسرائيل"االوضاع االقتصادية في  :"ريفمعا" .٣٢
١٨  نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أقصت حل الدولتين وأجهضت العملية السلمية: الطيبي .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٣٥٦:         العدد       ٢٥/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

١٩ و وليفني بتشكيل حكومة وحدة تعمل من أجل السالمأولمرت ورجال األعمال يطالبون نتنياه .٣٤
١٩    تقدم شكوى الى مجلس االمن حول اطالق صواريخ الكاتيوشا من لبنان "إسرائيل" .٣٥
١٩  ه وسلم صلى اهللا عليالتلفزة اإلسرائيلية تواصل التطاول على األديان وتسيء للنبي محمد .٣٦
١٩   رئيس بلدية القدس يطلب إرجاع السفارة األمريكية للقدس .٣٧
٢٠  بالقدس" ميتشل"مكتب لـفتح تخوف إسرائيلي من  .٣٨
٢٠   القضاء على المقاومة استحالةى توصلت عبر معظم الدراسات ال"إسرائيل ":كاتب إسرائيلي .٣٩
٢١   حكومة نتنياهو تعني نسف احتمال التسوية : محللون إسرائيليون .٤٠
٢٢  كاتب يهودي أميركي يحذر من تطهير عرقي ضد الفلسطينيين .٤١
    

    :األرض، الشعب
٢٣  في القدس االحتالل  مخطط عاجلة لوقفب بعقد قمة إسالميةالتميمي يطال .٤٢
٢٣   هيكلممارسات االحتالل في حي البستان تهدف إلقامة ال: ٤٨الحركة اإلسالمية في الـ .٤٣
٢٣    مقدمة لعمليات هدم واسعةفي القدسهدم حي البستان ": تقرير" .٤٤
٢٤   "كمقاتلين غير شرعيين"االحتالل يتعامل مع معتقلي غزة : حقوقيال "ميزانالمركز " .٤٥
٢٤  يعانون من االصابة بمرض أو أكثر "نفحة"سجن من أسرى % ٧٠": نادي األسير" .٤٦
٢٤  يعانون أوضاعا صحية صعبة" عوفر"ي سجن األسرى ف": األسرى للدراسات" .٤٧
٢٤   في غزةجرح فتاةي و في الضفة فلسطينيين٨عتقل ي االحتالل .٤٨
٢٥  %٨٥نسبة الفقر في غزة ": بكدار" .٤٩
٢٥   بغزةالر خسائر القطاع الصناعي  مليون دو١٤٠ :"الخاص المجلس التنسيقي للقطاع" .٥٠
٢٥   في غزة احتجاجاً على اعتقال إعالميين في الضفة للصحافيين والحقوقييناعتصام .٥١
٢٥   لغزةتنظم حفالً لجمع تبرعات " كولورادو"الجالية الفلسطينية في  .٥٢
٢٦ المؤتمر السابع لفلسطينيي أوروبا في الثاني من أيار المقبل في مدينة ميالنو .٥٣
   

   : األردن
٢٦  مسؤولية ما قد يمس القدس من أذىستتحمل األنظمة العربية : إخوان األردن .٥٤
٢٦  ية في القدس اإلجراءات والتدابير اإلسرائيل يديناألردن .٥٥
٢٦  إعادة إعمار غزة يجب أن يتم لتمكين الفلسطينيين: الحسن بن طالل .٥٦
   

   :لبنان
٢٧  مخطط االحتالل قرار تعسفي يهدف إلخالء القدس من سكانها: السنيورة .٥٧
٢٧   آذار المقبل٩والبداية في ر العادة اعمار مخيم نهر البارد  مليون دوال٥٢: زكي .٥٨
٢٧  في القدسحزب اهللا يدين تنفيذ مخطط الترانسفير .٥٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٧  ستذهب إلى غزة من خلف ظهر حركة حماسمساعدات مؤتمر المانحين : مصادر مصرية .٦٠
٢٨  أردوغان يطالب نتنياهو باالعتراف بفلسطين .٦١
٢٨  مؤتمر اإلعمار والمصالحة مؤشرات لتوبة النظام المصري عن موقفه إزاء غزة:أبو الفتوح .٦٢
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٢٨  بر رفحمصر تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة لغزة وإغالق مع .٦٣
٢٩ الوفد العربي لتقصي الحقائق يطّلع على منشآت جامعية مدمرة: غزة .٦٤
٢٩  "سرائيلإ"تصدير الغاز الى  سجاالت حادة في البرلمان المصري حول .٦٥
٢٩  دول العربية لمصلحة السعوديةمصر تفقد الصدارة بين ال: تقرير أميركي .٦٦
٢٩  مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة عن طريق منفذ العوجة .٦٧
٣٠  القاهرة تُعيد وفدها االقتصادي إلى تل أبيب بعد سحبه بشكل مفاجئ قبل أسبوع .٦٨
   

   :دولي
٣٠   غزةلنقل المساعدات اإلنسانية امام اإلسرائيلية العراقيل كلينتون غاضبة بسبب : "سهآرت" .٦٩
٣٠ ميتشيل يطلب من أولمرت الكف عن إضعاف السلطة الفلسطينية .٧٠
٣١ ية السالمزيارة المنسق األوروبي تناقش إعمار غزة وعمل: الناطقة باسم سوالنا .٧١
٣١  بضمانات قبل إعمار غزة" إسرائيل"أوروبا تطالب  .٧٢
٣١ نقابة كندية تدعو لمقاطعة الجامعات اإلسرائيلية احتجاجاً على حصار غزة .٧٣
٣١  الدعم االوروبي السرائيلندوة في مجلس اللوردات البريطاني تطالب بوقف .٧٤

   
    :حوارات ومقاالت

٣١   الجارديان-بن وايت "... تكتيك صهيوني متعمد"الكارثة اإلنسانية في غزة  .٧٥
٣٤  أوتاوا -أمل غزال .د... مفاوضات التهدئة وشاليط ـ مراجعة الدور المصري .٧٦
٣٦  ياسر الزعاترة... معضلة الخيار السياسي للشعب الفلسطيني .٧٧
٣٧  نواف الزرو... ؟..ماذا يقول اإلسرائيليون عن حرب غزة .٧٨
٣٨  نجهاد الخاز... إداراتهم المتعاقبة شريكة في هذا اإلرهاب .٧٩
٣٩ باتريك سيل... عقبة أمام استراتيجية أوباما..نتانياهو .٨٠
    

 ٤١  :كاريكاتير
***  

  
  معتقلين سياسيينوتنفي وجود  من حماس  معتقال٣٠ً األمنية بالضفة تفرج عن األجهزة .١

مصر  أن غزةومن  زبون  كفاح،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، نشرت 
غير . فتح إنها أطلقت سراحهمحركة  معتقال من الحركة قالت ٣٨حماس قائمة بـ حركة سلمت أمس، 

الورقة أمامي، أطلق سراح "، "األوسطالشرق " ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس قال لـ رأفتأن 
لألسف ال يوجد "وأضاف . غير كافية ذلك خطوة في االتجاه الصحيح لكنها معتبراً. "معظمهم وليس كلهم

 ."وعود أخرى والمطلوب إطالق سراح جميع المعتقلين
وأكد عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية إطالق سراح معتقلين، لكنه قال إن 
إطالقهم لم يأت على أي أرضية معينة، بل ألنه ثبت أنهم غير متورطين في قضايا تمس األمن أو 

الشرق "وقال الضميري لـ. ارتكبوا جنحا بسيطة وتراجعوا عنها ووقعوا تعهدات بعدم المس بأمن البلد
.  ال يوجد معتقلون سياسيون لدى السلطة وال سجون سرية وال تعذيب كما هو الحال في غزة"األوسط

نه الحقا وبحسب الضميري، فان عملية إطالق سراح المعتقلين مستمرة، وهناك من يستدعى ويفرج ع
وأكد الضميري، أن األجهزة األمنية تلقت تعليمات واضحة من  .بعد التحقيق معه لساعة أو اقل أو أكثر
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وتابع القول . الرئيس محمود عباس، بتذليل كل العقبات التي قد تعترض الحوار بما فيها االعتقال األمني
 ." القضاء العسكري أو المدنيأما الذي يثبت تورطه فسيقدم لمحكمة، وهؤالء موجودون على ذمة"

 العميد عدنان أن) وفا( وعن وكالةنابلس  نقالً عن مراسلها في ٢٥/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطينوأضافت 
تعمل في النور وليس لديها سجون سرية، أو عمل أسود، وهدفها "الضميري أكد أن السلطة الوطنية 

  ".ياسيحماية المواطن الفلسطيني وال تدين بالعمل ألي فصيل س
 مصادر في األجهزة األمنية  أنرام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢٤/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سماوأوردت 

 انه وبقرار من الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض ]أمس الثالثاء[الفلسطينية أكدت مساء اليوم
 المحتلة كبادرة  عن معتقلين تابعين ونشطاء في حماس في الضفة الغربيةاإلفراجبدء بشكل تدريجي 

 للحوار الفلسطيني الداخلي مناسبة أرضيهحسن نيه اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ولتوفير 
 ٣٠ عن أفرج الوقائي األمن جهاز أنوأوضحت المصادر   اللحمة بين شطري الوطن؟إعادةمن اجل 

  .معتقال من نشطاء حماس كانوا محجوزين في سجن جنيد بنابلس
 وسائل  إلى أنعوض الرجوب، الخليل نقالً عن مراسله في ٢٤/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نتوقع وأشار م

اإلعالم نقلت عن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد قوله إن الرئيس عباس شكل لجنة أمنية إلعادة 
  .دراسة ملفات المعتقلين السياسيين

رمي نفى علمه بوجود لجنة أمنية وزير األسرى في حكومة تصريف األعمال أشرف العجغير أن 
ارتكبوا مخالفات أمنية وجنائية مخالفة "لمناقشة ملفات المعتقلين، مجددا تأكيده أن المعتقلين لدى السلطة 

وعن ما إن كانت الحكومة عازمة على اإلفراج عن معتقلين قبيل حوار القاهرة ". للقوانين وأنظمة السلطة
ل دائم، وكل من يرتكب جريمة تخالف القانون يعتقل، وكل معتقل العملية مستمرة بشك"قال العجرمي 

حركة حماس "، موضحا أن "يثبت أنه لم يتركب أية مخالفة يفرج عنه بعيدا عن العالقة بالحوار وغيره
  ".تضع شروطا لعقد الحوار ونأمل أن تتراجع عن شروطها إلطالقه

  
   من مهاجمتهاوفاً مساجد الضفة خأئمةتأهيل تُعيد السلطة : "يديعوت" .٢

 قالت صحيفة يديعوت العبرية في عددها الصادر اليوم الثالثاء أن السلطة الفلسطينية :القدس المحتلة
قدوها من على تمتخوفة من أن المقبلين على اإلمامة في الضفة الغربية سوف يهاجموا السلطة وين

لقد "وتضيف الصحيفة  .ماس بآخرينالمنابر، لهذا سوف تقوم السلطة باعتقال هؤالء أو إبدال أئمة ح
حدث في رام اهللا أن اإلمام وقف على المنبر يوم الجمعة وقال اليوم لن نتكلم سياسة إنما فقط نتكلم في 

  ".الدين فقط
وتقوم السلطة في الضفة منذ سيطرة حماس على غزة، بمشروع ضد حماس وهو اعتقال المقاومين 

وتسعى  .حاربة حماس من خالل مشروع أئمة هذا المشروعوالقبض على كل من يدعم حماس، وكذلك م
السلطة إلى تفكيك منظومة حماس الدعوية في الضفة، مثل لجان الزكاة والصدقات والمدارس اإلسالمية، 
ونقل ملكياتها من حماس إلى فتح أو أجهزة السلطة التي يتزعمها سالم فياض، وتشير الصحيفة أن 

  ".مة التعليمة الثقافية لحماس عن طريق فرض نظام تعليمي جديدالسلطة تعمل على تفكيك المنظو
 إمام مقربين من حماس النتقادهم ٢٠٠وتوضح يديعوت أنه خالل الشهرين األخيرين تم فصل أكثر من 

  .للسلطة، وقد قامت السلطة بتبديلهم بأئمة ال يتكلمون إال عن الصالة والصوم والصدقة
أنهم يصلهم كل يوم جمعة الخطبة مكتوبة من قبل السلطة "يعوت ويقول احد أئمة الضفة لمراسل يد

، وتضيف الصحيفة أن احد أفراد الشرطة في رام اهللا "الفلسطينية ونمنع أن نخرج عن نطاق هذه الخطبة
  ".وظف احد أقاربه لكي يراقب له المصلين والخطب

  . هذه الخطوات التي يقوم بهاوأوضحت الصحيفة أن هناك رضى من الشاباك تجاه األمن الفلسطيني على
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٣٥٦:         العدد       ٢٥/٢/٢٠٠٩األربعاء  :التاريخ

  
  حكومة فياض أعدت خطة إلعمار غزة لعرضها على المانحين في شرم الشيخ .٣

 سالم فياض أمس أن حكومته أنهت خطتها . أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د: محمد يونس-رام اهللا 
وشدد على . خ مطلع الشهر المقبلإلعادة إعمار غزة لعرضها على مؤتمر المانحين في شرم الشي

وقال فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس  .ضرورة فتح معابر القطاع لضمان نجاح الخطة
الخطة تتضمن الحاجات "البرلمان األوروبي هانز غيرت بوترينغ عقب لقائهما في رام اهللا أمس، إن 

وأضاف أنه . "علن عنها في شرم الشيخوآليات التطبيق التي تضمن تنفيذ االلتزامات التي يتوقع أن ي
ما يجب التركيز عليه اآلن "لكنه شدد على أن .  في مؤتمر شرم الشيخ"الحصول على دعم كاف"يتوقع 

  ."هو أن إعادة اإلعمار لن تكون ممكنة إال بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة
مشيراً إلى أن المعتقلين لديها ونفى أن يكون لدى حكومته معتقلون سياسيون كما تقول حركة حماس، 

  ."تفرج عن كل من ال يثبت ضلوعه في أي تهم أمنية"أوقفوا على خلفية أمنية، وأنها 
من جانبه، أكد بوترينغ أن دول االتحاد األوروبي تريد أن تضمن عدم هدم ما تعيد بناءه في غزة، مطالباً 

وقال إنه التقى بعد زيارته غزة . "ائيلعدم إطالق صواريخ من القطاع على إسر"في الوقت ذاته بـ 
عدداً من الزعماء اإلسرائيليين، بينهم بنيامين نتانياهو المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وأثار معهم هذا 

 دولة وجهة ستشارك في مؤتمر شرم الشيخ، مؤكداً أن دول االتحاد األوروبي ٨٠وقال إن  .األمر
هناك حاجة إلى إدخال السلع والمواد "عمار غزة، لكنه شدد على أن ستلعب دوراً مهماً في تمويل إعادة إ

  ."الغذائية للقطاع
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 

  
  هدم بيوت المقدسيين"إسرائيل" يطالب المجتمع الدولي منع "الوطني الفلسطيني" .٤

منظمات  طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الهيئات الدولية والبرلمانية وال:عمان
التدخل الفوري لوقف المجزرة التي تنوي إسرائيل تنفيذها بحق مساكن " الثقافية وحقوق اإلنسان بـ

إن غاية ) ٢٤/٢(نسخة منه اليوم الثالثاء " قدس برس"، ورأى الزعنون في بيان صحفي تلقت "المقدسيين
دن الضفة الغربية، وربط حائط تهويد مدينة القدس وعزلها عن بقية م" من عملية الهدم هذه هو "إسرائيل"

 "إسرائيل"وشدد الزعنون في طلبه على أن يقوم المجتمع الدولي إلزام  ".البراق بالحي اليهودي في المدينة
وضع حد لتجاوزاتها وإصرارها على تنفيذ مخططاتها العدوانية دون أي "بالوقف الفوري لهذا اإلجراء، و

 والمتعلقة ١٩٤٩ جنيف الرابعة لعام اتفاقية من ٤٩ة المادة اعتبار لألنظمة والقوانين الدولية، خاص
 القيام بأي عمل قد يشكل تهجيراً قسرياً لسكان االحتاللبحماية المدنيين، والتي تحظر على سلطات 

يسير جنباً إلى جنب مع استمرار " من هدم البيوت اإلجراء أن هذا الزعنونورأى  ".األرض المحتلة
رياتها تحت المسجد األقصى، مما يهدد وجوده كقبلة أولى للمسلمين وثالث الحرمين الدولة العبرية في حف

  ".الوقت يمر بسرعة وعلى الجميع تدارك األمر قبل فوات األوان"مشدداً على أن " الشريفين
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ قدس برس،

  
  القدساألقصى و عن دفاعاًَ النواب األسرى يدعون إلى انتفاضة عربية وإسالمية .٥

دعا النواب األسرى من كتلة حماس البرلمانية الشعوب العربية والجماهير في العالم  :الغربيةالضفة 
اإلسالمي للتحرك الفوري والعاجل دفاعا عن المسجد األقصى المبارك وحمايته من مخاطر المخططات 

ن سجن وخاطب األسرى في بيان لهم سرب م .االحتاللية الهادفة لتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها
لتكن انتفاضة عربية إسالمية إنسانية تطيح " :مجدو الجماهير العربية وشعوب العالم اإلسالمي قائلين

وحذر النواب األسرى من استمرار  ".بالهيمنة الصهيونية واألمريكية، وتمضي على طريق العزة والحرية
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بية واإلسالمية على شعوبهما الصمت موضحين أنه رصاصة االنتحار األخيرة التي ستطلقها األمتان العر
  .وتاريخهما وحاضرهما، داعين بدال من ذلك لالنتفاض العالمي

وبغير ذلك لن نجني إال ثمار الخيبة والخذالن، وسنجد أنفسنا إذا مس المسجد األقصى :" وأضاف البيان
  ".المبارك ال سمح اهللا أي مكروه أمة مهدورة الحياء مسفوحة الكرامة

  ٢٥/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
   بحق القدس وسكانهااالحتاللنواب الحركة اإلسالمية في الضفة يستنكرون إجراءات  .٦

 الممارسات العنصرية التي تقوم بها سلطات أمس استنكر نواب الحركة اإلسالمية في الضفة :رام اهللا
وأكد  .صري بحق مدينة القدس من محاوالت لطرد سكانها تمهيداً لبناء كيانهم اليهودي العناالحتالل

 إلى اليائسة لتهجير السكان الفلسطينيين لن يكتب لها النجاح، مشيرين االحتاللالنواب على أن محاوالت 
وشدد النواب على  . تعلم الدرس جيداً وبات على دراية تامة بفصول مخططات االحتاللينن الفلسطينيأ

 .ءاته بأنه يرغب بالسالم ويجنح له العنصرية تأتي لتؤكد على بطالن وزيف إدعااالحتاللأن ممارسات 
 الغطاء الكافي ليستمر في لالحتاللوأشار النواب إلى أن سياسة المفاوضات قد بان فشلها، فهي تقدم 

  .مخططاته في حين يبدو أمام العالم وكأنه يسعى نحو السالم
 ٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة الجديدة، 

  
  مجلس العموم البريطانينائبان من حماس يلتقيان رئيس لجنة الشرق األوسط في  .٧

التقى النائبان عن كتلة حماس البرلمانية محمود مصلح وأيمن دراغمة في رام اهللا أول أمس : رام اهللا
برئيس لجنة الشرق األوسط في مجلس العموم البريطاني اللورد هيوغو سواير ومديرة مكتبه لورا 

وبحسب تصريح صحفي  .الفلسطينية يةهاتشنز، وذلك بهدف التباحث بعدد من الملفات التي تخص القض
نسخة منه تم التطرق أثناء اللقاء إلى قضية الحوار الفلسطيني " السبيل"صادر من مكتب النائبين وصل 

  .االنقسامالداخلي وجهود إنهاء 
وتطرق النائبان إلى قضية الحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها وضرورة أن تكون هذه الحكومة حكومة 

 تتبنى برنامجاً وطنياً بعيداً عن أي اشتراطات دولية وخصوصاً شروط اللجنة الرباعية، وحدة وطنية
  .وشددوا على ضرورة أن يحترم العالم خيارات الشعب الفلسطيني

 على موقفهم المبدئي من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ]البريطاني [كما أكد أعضاء الوفد
كما أشادوا بجهود إنهاء . ميع الالجئين إلى بيوتهم وفقاً للقرارات الدوليةالمستقلة كاملة السيادة وعودة ج

كما عبر أعضاء الوفد عن إدانتهم الختطاف  .االنقسام وبدء الحوار الفلسطيني الداخلي في القاهرة
أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وإصدار محاكم االحتالل أحكاماً جائرة بحقهم، وأكدوا على أنهم 

 إلى األراضي الفلسطينية أثاروا هذا الموضوع في مجلس العموم البريطاني وطالبوا األولى زيارتهم وبعد
 .وزير الخارجية بالقيام بما يلزم من أجل اإلفراج عنهم

 ٢٥/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
  
  حالة مرضية ستحرم من السفر لعدم حصولها على جوازات سفر ٢٠٠: الغصين .٨

 مواطناً فلسطينينا ٧٧٣سمحت السلطات المصرية أمس الثالثاء بمغادرة  :شرقال-القدس المحتلة -غزة
 فلسطينياً من العالقين داخل ٢٥٢ آخرين من السفر، فيما تمكن ٧٥عبر معبر رفح الحدودي، ومنعت 

ـ  ل]المقالة [وقال إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية. الحدود المصرية من العودة إلى ديارهم
 فلسطينياً دون إبداء أسباب تعني أنه إذا ما استمرت السلطات المصرية في سياسة منع ٧٥منع " رقالش"

وأكد ".  مواطن٦٠٠المواطنين من دخول أراضيها فإن عدد الممنوعين خالل ساعات سيصل إلى 
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في  مريض ما زالوا ينتظرون السماح لهم بدخول األراضي المصرية لتلقي العالج ٣٠٠الغصين أن نحو 
 حالة مرضية ٢٠٠ موضحا أن ،مشافي القاهرة، إضافة إلى مئات العالقين من حملة اإلقامات والطلبة

ستحرم من السفر نتيجة لعدم حصولها على جوازات سفر، مطالباً حكومة رام اهللا بضرورة إرسال 
لكمية  آالف جواز سفر، وقد نفدت ا١٠ويحتاج قطاع غزة إلى نحو . جوازات السفر إلى قطاع غزة

 .المتوفرة لدى داخلية غزة منذ نحو ستة شهور مضت
 ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
  السلطة تمنع عقد ندوة بنابلس حول منظمة التحرير .٩

" خالدة جرار"استنكرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، النائب في المجلس التشريعي،  :نابلس
د ندوة ثقافية حول منظمة التحرير بنابلس نظمها قرار وزارة داخلية حكومة تسيير األعمال بمنع عق

بحجة عدم ترخيصها، واصفة هذا القرار بالمعيب وتدخل غير قانوني وقمع " حواء للثقافة والفنون"مركز 
  .للحريات العامة ومخالف للقانون

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  بأي خطة أميركية نحو إقامة مكتب لها بالقدس السلطة ترحب .١٠

رحبت السلطة الفلسطينية بأي خطة أميركية نحو إقامة مكتب لها بالقدس، : غلسعاطف د -القدس 
وقال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء  .بهدف متابعة عملية السالم ومالمسة الواقع المفروض

سالم فياض لشؤون القدس إن أي خطوة من شأنها مراقبة ومتابعة الوضع على األرض محل ترحيب، 
وأكد عبد  ".يتعلق بعملية السالم أو باإلجراءات اإلسرائيلية من استيطان وتهويد لمدينة القدسسواء فيما "

القادر في حديثه للجزيرة نت أن الفترة القادمة هي محك لمصداقية اإلدارة األميركية فيما يتعلق بما يقوم 
دارة األميركية الجديدة وأنها ستشكل اختبارات حاسمة لصدق النوايا لإل. به على االحتالل على األرض

خاصة عقب إبالغنا لها بالمخاطر المترتبة . "وقدرة ميتشل على وقف قرارات الهدم للمنازل واألحياء
  ". منزال بحي البستان بالقدس٨٨على تنفيذ قرار إسرائيل بهدم 

تغالل عملية  من إقامة مكتب لميتشل يؤكد عدم جديتها بالسالم، وأنها تحاول اس"إسرائيل"وأكد أن تخوف 
  .المفاوضات أسلوبا للعالقات العامة فقط، وليس من أجل التقدم جديا بعملية السالم

 ٢٤/٢/٢٠٠٩الجزيرة نت، 
  
  ّن المبادرة العربية مجرد ورقةأ مرة وفهمت منه ١٢التقيت شارون : قريع .١١

من القومي ما يسمى إسرائيلياً بمجلس األ خالل مؤتمر[قال احمد قريع  : زهير اندراوس-الناصرة 
الخطوات، :  ثالث نقاط مهمةإلى انّه سيتطرق ]للبحث في سبل دفع المبادرة العربية إلى األمام

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إلىوتطرق قريع في سياق حديثه . المفاوضات والمبادرة العربية
جد شريك لصنع السالم في  مرة، وشارون جاء من منطلق انه ال يو١٢ارييل شارون، وقال انه التقى به 
 احتاللها في الحملة المسماة وإعادة قام باجتياح الضفة الغربية ٢٠٠٢الطرف الفلسطيني، وفي العام 

 فيه قمة بيروت عن قبول المبادرة العربية، بالنسبة أعلنتإسرائيليا عملية السور الواقي، في الوقت الذي 
، وبالتالي فان المبادرة العربية لم إليهاجب االلتفات لشارون كانت المبادرة العربية مجرد ورقة ال ي

  ."إسرائيل"تحصل على الرد المناسب من 
ن المبادرة العربية هي النقيض لالءات الخرطوم، هناك قالوا العرب ال، ال، ال، واليوم إيضا أ  قريعوقال

 لمبدأ أسستبادرة العربية  المأن إلى السالم، ولفت إستراتيجيةجميع العرب اختاروا . يقولون نعم ونعم
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 سأكون مؤيدا لحل الدولة فإنني انه في حال مواصلة االستيطان أشهر قلت قبل عدة وأنادولتين لشعبين، 
  .الواحدة

ن حماس ال تمثل إ المبادرة، قال أيدتوفي معرض رده على سؤال فيما اذا كانت حركة حماس قد 
  .ي ومنظمة التحرير الفلسطينيةالشعب الفلسطيني، بل انا ممثل الشعب الفلسطين

  ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 
  
  أبو مرزوق وقريع يبدآن في القاهرة الحوار الفلسطيني .١٢

الحوار الوطني الفلسطيني مراسلتها من القاهرة، أن جيهان الحسيني عن  ٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة، ذكرت 
، يفترض أن يتجدد اليوم "اسحم"و " فتح"بدأ في القاهرة مساء أمس باجتماع ثنائي بين وفدي حركتي 

ويمتد حتى قبل عقد الحوار الشامل غداً الخميس، رغم تجدد الحمالت اإلعالمية بين الجانبين عشية 
أحمد قريع، ونائب رئيس المكتب " فتح"االجتماع الذي ضم رئيسي وفدي الحركتين مفوض التنظيم في 

  .موسى أبو مرزوق" حماس"السياسي لـ 
ى قريع عضو اللجنة المركزية للحركة نبيل شعث، ورئيس كتلتها النيابية عزام إل" فتح"ويضم وفد 

. األحمد، وزكريا األغا، وأحمد عبدالرحمن، وفيصل أبو شهال، ورضوان األخرس، وإبراهيم ابو النجا
من أبو مرزوق وخليل الحية ومحمود الزهار ومحمد نصر وعزت الرشق، " حماس"فيما يتشكل وفد 
  .ة عدنان عصفور وخالد طاقش ورأفت ناصيفويضم من الضف

العمل من أجل خلق أجواء إيجابية لضمان "وأكد شعث أن الحركتين تواصالن في االجتماعات الثنائية 
سنطرح كل القضايا الشائكة بين الجانبين، مثل المعتقلين والحمالت ": "الحياة"وقال لـ ". نجاح الحوار
تفاق على إعادة المؤسسات األهلية التي تمت مصادرتها، لكن ذلك لم تم اال"، الفتاً الى أنه "اإلعالمية
  ".كما أنه ما زال لدينا معتقلون سياسيون في غزة... يتحقق

نحن لم نلتزم خالل االجتماعات التي عقدناها سوياً : "المعتقلين لدى السلطة، قال" حماس"وعن كوادر 
 لكننا قلنا إن هناك آلية للتحقق من كل اإلفراجات بإطالق سراح كل المعتقلين من كوادر حماس لدينا،

  ".بحيث يتم إطالق سراح السجناء السياسيين وغير الضالعين في قضايا تهدد األمن
تشكيل خمس لجان وتسميتها، وهي لجان "ولفت الى أن الحوار الشامل الذي سيبدأ غداً سيفضي إلى 

كان من المفترض ان تشارك كل " موضحاً أنه ،"الحكومة والمنظمة واألمن واالنتخابات والمصالحة
الفصائل في لجنة المنظمة، فيما تقتصر المشاركة في اللجان األخرى على ثالثة فصائل فقط، لكن الجميع 

  ".طالبوا بالمشاركة في كل اللجان وتمت االستجابة لذلك
لشهر المقبل في شرم عمل اللجان سيبدأ بعد مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر مطلع ا"وأشار الى أن 

الشيخ بثالثة أيام، ومن المفترض أن يكون هناك سقف زمني لعملها ال يتجاوز أسبوعين إلى ثالثة 
هناك دعماً أوروبياً وأميركياً للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وهذه فرصة جيدة "ورأى أن ". أسابيع

  ".تهايجب التعاطي معها بإيجابية عالية جداً وأن ال نسمح بإضاع
موقفنا معروف من جميع القضايا، وعلى رأسها أن يتم تشكيل : "في الحوار، قال" فتح"وعن برنامج 

حكومة توافق وطني يمكن أن تشارك فيها حركة حماس بوزيرين، شرط أن يلتزم الوزراء بقرارات 
 حماس بهذه هذا ال يعني على اإلطالق مطالبة"لكنه شدد على أن ". الحكومة وبالتفاوض مع إسرائيل

والحكومة سيكون على رأس جدول أعمالها رفع الحصار وليس اعادة الحصار أو السماح . االلتزامات
  ".به

عمل الحكومة سيشمل اإلشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ال يتجاوز سقفها "وأكد أن 
دير، وكذلك بناء االجهزة المقبل على أقصى تق) يناير(الزمني الخامس والعشرين من كانون الثاني 

  .الفلسطينية" األمنية على أسس مهنية بعيداً عن التجاذبات الفصائلية، ومن ثم تفعيل منظمة التحرير
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تدخلت بسرعة، ونجحت بالفعل بما بذلته من مساع "وقال إن القاهرة . وأشاد بالجهد المصري المتواصل
، وحالت دون إفشاله بسبب مثل هذه التصرفات في انقاذ الحوار) فتح وحماس(واتصاالت مع الجانبين 

  .، في إشارة إلى الحمالت اإلعالمية المتبادلة"غير المسؤولة
هذه المرحلة ال تحتمل أي فشل "من جانبه، أعرب األغا عن أمله في نجاح الحوار، مشددا على أن 

ودعا ". الذي أصابهالمساعي المصالحة بسبب كبر التحديات، خصوصا بعد معركة غزة والتدمير الكبير 
إلى ضرورة وقف الحمالت اإلعالمية وعدم طرح الخالفات عبر اإلعالم، بل على طاولة الحوار فقط 

سمير مشهراوي إلى الوفد " الفتحاوي"ضم القيادي " حماس"وانتقد رفض . ألن ذلك من شأنه خلق ضبابية
 أي فيتو على تشكيل وفد حماس، ولم نحن من جانبنا لم نطرح": "الحياة"وقال لـ . المشارك في الحوار

  ".نطلب أي تغيير أو تعديل في وفدهم
لدينا مالحظات عليهم، . بعضنا عنده تحفظات على شخصية الزهار وآخرين في وفد حماس"وأوضح أن 

أي "وشدد على ان ". لكننا لم نعلن ذلك طالما لم يثبت أن هذا العضو يعطل المصالحة أو يعرقل الحوار
 ملتزم تماماً بالخطط العريضة للسياسة التي تضعها القيادة، وهو ينفذ هذه السياسة ألنه ال عضو في وفد
  ".يمثل شخصه

رأفت ناصيف إلى إن قيادات الحركة في الضفة الغربية ستلحق بوفدي غزة " حماس"وأشار القيادي في 
سطينية والسلطات والخارج في القاهرة، مؤكداً أن هناك اتصاالت مصرية مع كل من السلطة الفل

األجواء اإليجابية الالزمة إلنجاح الحوار لم تتوافر "ورأى أن . اإلسرائيلية لتأمين خروجهم من الضفة
  ".بعد
عبر المصريين بأنهم سيفرجون عن ) فتح(لقد أبلغونا . ليست هناك أي مؤشرات ايجابية مشجعة: "وقال
نريد حواراً يعالج القضايا كافة، : "وأضاف. "، وهذا مؤشر سلبي٣٨ اسماً، لكنهم افرجوا فقط عن ٨٠

  ".وعلى رأسها إعادة بناء األجهزة األمنية في غزة والضفة معاً على أسس مهنية فقط بعيداً عن الفصائلية
منيب المصري " منتدى فلسطين"أن وفداً من المستقلين برئاسة رجل األعمال رئيس " الحياة"وعلمت 

الخميس، ويضم كالً من بطريرك األراضي المقدسة ميشال صباح سيشارك في الحوار المزمع عقده 
والنائبين في المجلس التشريعي راوية الشوا ومصطفى البرغوثي، وعضو اللجنة التنفيذية في المنظمة 

  .عبداهللا الحوراني، وياسر الودية، واألكاديمي علي الجرباوي
" معا" لـحركة حماس أوضح باسم اسماعيل رضوان الناطق، أن ٢٤/٢/٢٠٠٩ وكالة معاً، وأضافت

بأن وفد الحركة لحوار القاهرة من غزة لن يتم االفصاح عنه اال في اللحظات األخيرة وحينما يتم اتخاذ 
 .كافة االجراءات األمنية، مشيرا الى أن شخصية واحدة من قيادة حماس في غزة ستنضم لوفد دمشق

، مشيرا ان " عن الشخصية التي ستشارك في الحوارخالل الساعات المقبلة سيتم االعالن"وقال رضوان 
  .محمود الزهار قد عاد من مصر.د

أن أوضح شعث ، أن القاهرةمراسلها من ا عن محمود جمعة، ٢٥/٢/٢٠٠٩ العرب، قطر، ونشرت
بشرط أن يقبل أي عضو في الحكومة "حركة فتح توافق على تشكيل حكومة تضم عناصر من حماس 

ون خالية من العناصر الالمعة في الحركتين سواء على رأس الحكومة أو في ببرنامجها، ويجب أن يك
 ".عضويتها

وأشار إلى أن اإلدارة األميركية والدول األوروبية توافق على حكومة وفاق وطني فلسطيني يشرك فيها 
 .أعضاء من حركة حماس، ولكن شريطة التزامهم ببرنامج الحكومة ال ببرنامج الحركة

 أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدالوي أن الجبهة من جهة أخرى،
وأضاف أن وفد الجبهة إلى القاهرة مكون من  .دعوة مصرية للمشاركة في الحوار المقرر يوم غد" تلقت"

مهنا، نائب األمين العام إبراهيم ملوح، وأعضاء المكتب السياسي من الداخل جميل المجدالوي، ورابح 
ومن الخارج ماهر الطاهر وأبو أحمد فؤاد، ومن الممكن أن تنضم للوفد خالدة جرار من الضفة الغربية 
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وقال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن  .إذا وافقت إسرائيل على خروجها
 ".لفصائل يوم الخميستلقت الدعوة للمشاركة في لقاء موسع على مستوى األمناء العامين ل"جبهته 

وفـد حركـة الجهـاد       أن ،وكاالت، وعن   غزةوالقاهرة  ، من   ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   وجاء في   
ويضم وفد   . اليوم االربعاء إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار         يغادر اإلسالمي في الداخل والخارج   

يما سيرأس الوفد زيـاد النخالـة       الحركة من الداخل كال من محمد الهندي وجميل يوسف وخالد البطش ف           
  .نائب األمين العام لحركة الجهاد

  
  عالقتنا بروسيا إيجابية ومتواصلة  :مشعل .١٣

سيرجي "استقبل، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مكتبه بدمشق             : وكاالت - دمشق
 مـن وزيـر خارجيتـه       السفير الروسي في دمشق، حيث نقل السفير خالل اللقاء رسـالةً          " تشيربيتشنكو

وجرى في اللقاء تبادل لوجهات النظـر فـي مختلـف القـضايا      ".حماس"إلى حركة " سيرجي الفروف "
المطروحة على الساحة الفلسطينية، وأثنى السفير الروسي على المحادثات، مؤكدا متانة العالقات الثنائية             

جهـود  " حماس"وسي، موضحا تقدير بدوره، ثمن مشعل جهود وزير الخارجية الر    ".حماس"بين روسيا و  
ـ       .روسيا في معالجة قضايا المنطقة     الرسـالة  "أن  " حماس"وأوضح محمد نصر عضو المكتب السياسي ل

حملت معاني طيبةً ومواقفَ إيجابيةً تجاه القضية الفلـسطينية، وتـضمنت رؤى تتعلَّـق بالموضـوعات                
" حمـاس " على تواصل العالقة اإليجابية التي تربط        ، مؤكدا "السياسية المطروحة على الساحة الفلسطينية    

  .بروسيا
  ٢٥/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
   يتلقى دعوة من علي عبد اهللا صالح لزيارة اليمنشلح .١٤

قالت حركة الجهاد ان امينها العام الدكتور رمضان شلح تلقى دعوة من الـرئيس   :غزة ـ اشرف الهور 
وذكر مـصدر    .قاء الذي جمعهم في العاصمة السورية دمشق      علي عبد اهللا صالح لزيارة اليمن خالل الل       

نسخة منه ان شلح ونائبه زياد النخالة التقيـا مـساء           ' القدس العربي 'مطلع في الحركة في تصريح تلقت       
االثنين بالرئيس علي عبد اهللا صالح الذي يزور العاصمة السورية دمشق لبحث قضايا الحوار الـوطني                

  .والمصالحة العربية
 المصدر ان الرئيس اليمني وجه دعوة لشلح ونائبه النخالة، لزيارة اليمن الفتا الـى ان الحركـة               واوضح

  .'على ان تتم في موعد الحق'وافقت على الدعوة 
  ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  الطريق ممهدة من أجل الوصول إلى مصالحة مسؤولة: أبو مرزوق .١٥

سياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أنه تم عقد قال نائب رئيس المكتب ال:  حمزة حيمور-السبيل
عدة لقاءات بين حماس وفتح وتم التوافق خاللها على تشكيل لجنتين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من 
أجل تفكيك ملف المعتقلين، الذين اعتقلوا على خلفية تنظيمية او سياسية، مؤكدا أنه ال يوجد أي معتقل 

 سياسية أو تنظيمية، والمعتقلون في غزة هم اما على خلفية جنائية او من فتح لدى حماس على خلفية
  .متورطون بعمالة مع العدو

إجراءات االعتقال بحق عناصر حركة "عبر الهاتف أن " السبيل"واكد أبو مرزوق في حوار خاص بـ
 يكون هناك نأمل أن ال:" ، مضيفاً"حماس زادت في الضفة الغربية، ما من شأنه أن يعكر اجواء الحوار

  ".أي معتقل سياسي أو أي معتقل على خلفية تنظيمية في معتقالت الضفة الغربية
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وأضاف ابو مرزوق أن االجواء اصبحت مهيأة اآلن لعقد الحوار الفلسطيني بعد ما تم االتفاق على 
مصالحة غير مشروطة، مؤكدا أن معظم العقبات رفعت والطريق ممهدة من اجل الوصول إلى مصالحة 

  .مسؤولة
وحول اعتراض حماس على اعضاء الوفد المحاور، قال ابو مرزوق إن الحوار غير اعضاء الحوار، 
واي تنظيم حر في من يختاره للحوار، وال يستطيع أي طرف أن يفرض على اآلخر من يشارك في 

طرفين لكني تحدثت مع مدير المخابرات المصري عمر سليمان أنه يجب اال يوضع في كال ال"الوفد، و
حماس ال تعلم حتى "اي عناصر مستفزة أو عليها قضايا او جرائم من شأنها أن تفشل الحوار، مؤكدا أن 

  ".اآلن من يمثل وفد فتح المحاور، لكن طبيعة الوفد المحاور تنعكس بكل تأكيد على الحوار
وبال اهداف وفيما يخص الوسيط اكد ابومرزوق أن اي طرف وسيط من المستحيل أن يكون بال أجندة 

هناك لجنة سباعية شكلت بقمة دمشق، وهذه اللجنة سيساعد اطرافها في "يريد تحقيقها، مضيفا أن 
اللجان تعمل بشكل متواز للوصول إلى "، مؤكدا أن "الحوار، وسيعملون على مساعدة اطراف الحوار

، " ترضى عنه جميع االطرافنتائج توافقية، وبالتالي اذا كان االمر بالتوافق ال يمكن اال أن ينتج نتاج
وفي حديثه عن فرص نجاح الحوار، قال ابو  ".االجتماعات القادمة ستكون اكثر ايجابية"مضيفا أن 

اذا كان هناك ارادة سياسية لالطراف الرئيسية النجاح الحوار، اعتقد ان المصالحة الفلسطينية :"مرزوق
 ".ستنجح

 ٢٥/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
  
   أجواء المصالحة سيعقد بين وفدي حماس وفتح من الداخل والخارج لتهيئة اجتماع: الزهار .١٦

قال الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس، وزير الخارجية في :  يسري محمد- اإلسماعيلية
سيسبق حوار المصالحة عقد اجتماع لتنقية األجواء بين فتح وحماس "إنه : حكومة إسماعيل هنية المقالة

  .حدث في الفترة األخيرة وذلك بإطالق سراح المعتقلين من أبناء حماس في الضفة الغربيةبعد ما 
وحسب الزهار، فإن االجتماع سيعقد بين وفدي حماس وحركة فتح من الداخل والخارج لتهيئة األجواء 

 وأضاف الزهار. الخاصة ببدء حوار المصالحة الوطنية الذي تستضيفه القاهرة يوم الخميس المقبل
للصحافيين أثناء تواجده بمدينة اإلسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس لزيارة أقارب والدته المصرية أن 

ما إذا كانت فتح قد جاءت للحوار بنية صافية، بحيث نصل بموضوع "، "جسا للماء"هذا االجتماع سيكون 
و أن هناك تدخالت من شخصيات الحوار إلى نهايته أم أنها تريد أن تبدأ الحوار من مبدأ الضغط علينا، أ

  ".وأجهزة أمنية أميركية وإسرائيلية بالضفة، وهذا ما ستكشف عنه هذه اللقاءات
بدء حوار المصالحة بتشكيل خمس لجان وتسمية عضوية كل لجنة ) غداً(سيتم يوم الخميس :"وتابع القول

ود خالف جذري بين فتح واشار الزهار الى وج. وتسليم كل فصيل مهام اللجان التي سيتم تشكيلها
في ما يتعلق بالرؤية السياسية والعالقة مع العدو الصهيوني وأن األمور التي يمكن االتفاق "وحماس 

عليها هي تلك التي تتعلق بعمل اللجان التي سيتم تشكيلها فلجنة االنتخابات ستدرس وضع هذه االنتخابات 
وستدرس لجنة . ات التشريعية المقبلة متى وكيف؟واالنتخاب) الرئيس محمود عباس(وقانونية أبو مازن 

أخرى إعادة ترتيب األجهزة األمنية، إضافة إلى لجنة تشكيل الحكومة ولجنة منظمة التحريرٍ وكذلك لجنة 
المصالحة التي ستتوالى إعادة الحقوق ألصحابها وتفكيك العالقات السلبية بين العائالت، التي حدثت 

  ".نتيجة األزمة األخيرة
إنه في األسبوع األخير وبعد أن تم تحديد موعد عقد : ن التوترات األخيرة بين فتح وحماس قالوع

نحن ال نلهث وراء التهدئة :"وقال الزهار. الحوار تم اعتقال عدد كبير من أبناء حماس بالضفة الغربية
  ".هذا الرفض اإلسرائيلي الخبيث غير مقبول..إسرائيل هي التي تريدها ..
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إن جميع التيارات اإلسرائيلية : مة اإلسرائيلية الجديدة التي تتجه نحو اليمين المتشدد قالوعن الحكو
متحدة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية خاصة قضية القدس واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من دولة االحتالل 

  . سطينيورفض حق العودة وأمن دول العدواإلسرائيلي وهذه القضايا هي جوهرمطالب الشعب الفل
ووصف الزهار محادثاته ووفد حماس األخيرة مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية 
باإليجابية والمعمقة والشاملة، موضحا أن الحركة طالبت بضرورة إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين 

واء أبناء غزة لدى الجانب المصري وضرورة إدخال حاويات إلى قطاع غزة تنوي الحركة شراءها إلي
  .الذين أصبحوا بال مأوى بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة

وذكر أن وفدا من مهندسي الحركة من الداخل والخارج، وصل إلى مصر أول من أمس لبحث شراء 
وأضاف أن حماس طالبت الجانب المصري بالضغط على إسرائيل من . نحو ألف حاوية لهذا الغرض
 والزجاج واأللمنيوم وحديد البناء ومواد الكهرباء إلى غزة حتى يتم إعادة أجل السماح بإدخال األخشاب

  .ترميم ما دمره االحتالل اإلسرائيلي
كان هناك اتفاق بأن يتم بعد شهر واحد من إعالن التهدئة، عقد اجتماعات بين :"وعن فتح معبر رفح قال

دارة المعبر بمشاركة الجميع فتح وحماس والجانب المصري وربما أطراف أخرى لوضع تصور جديد إل
وإشراك كل من ال يتمكن من التحكم في فتح أو إغالق المعبر إال أن هذا األمر تعثر بسبب التعنت 

من " :وعن األموال التي تحفظت عليها مصر وكانت بحوزة أيمن طه القيادي بالحركة قال". اإلسرائيلي
 ".نعط أي احد تعهدات في هذا الموضوعلم .. حقنا أن ندخل كل شيء من األموال وحتى السالح

أن هذه األموال ستستخدم لشراء كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني وترميم ما دمره االحتالل "وأضاف 
  ".اإلسرائيلي

 ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
  االتفاق النهائي لحوارات القاهرة سترعاه سبع دول عربية باإلضافة إلى مصر: الرشق .١٧

أن " الخليج"ـعزت الرشق ل" حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة  ":الخليج "-القاهرة، دمشق 
. االتفاق النهائي لحوارات القاهرة سترعاه سبع دول عربية باإلضافة إلى مصر التي تستضيف الحوار

وأضاف الرشق الذي غادر دمشق إلى القاهرة مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي 
هدفه إزالة العراقيل التي تعترض نجاح " فتح"و" حماس"الحوار أن الحوار بين حركتي للحركة لمباشرة 

حوارات القاهرة، والجهد األساسي ستبذله اللجان االختصاصية، وحماس تريد اتفاقاً وطنياً شامالً أساسه 
  ".حفظ الحقوق والمصالح الوطنية وإعادة بناء المؤسسات

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 مروان البرغوثي يطلب من مشعل عدم شطب اسمه من صفقة التبادل ": ةالعرب القطري" .١٨

أن فدوى البرغوثي زوجة األسير والقيادي في حركة فتح " العرب"علمت :  أواب المصري-بيروت 
مروان البرغوثي زارت دمشق مؤخراً، حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، 

المحكوم بالسجن المؤبد في السجون اإلسرائيلية مفادها إصراره على البقاء ناقلة له رسالة من زوجها 
ضمن قائمة األسرى الذين تسعى حركة حماس إلطالقهم في عملية التبادل مع الجندي اإلسرائيلي األسير 

 .لدى حماس جلعاد شاليط
نظمة التحرير وقالت مصادر مطلعة إن هذا الطلب يأتي في أعقاب قيام عضو اللجنة التنفيذية لم

الفلسطينية ياسر عبدربه ورئيس دائرة المفاوضات في المنظمة صائب عريقات بالطلب المباشر من 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت عدم إطالق سراح البرغوثي بحجة أنهم ال يريدون إطالقه عن 

وتشير المصادر إلى أن  .بياًطريق حركة حماس حتى ال تستفيد األخيرة من هذا اإلطالق سياسياً وانتخا
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البرغوثي غضب غضباً شديداً عندما علم بهذه المعلومات وطلب من زوجته الذهاب إلى دمشق ولقاء 
 .خالد مشعل والطلب منه عدم شطب اسمه من الئحة المعتقلين في صفقة التبادل

 ٢٥/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 
  
  في سجون الضفة" معتقلونا" دام سنشارك في الحوار الوطني ولن نوقع اتفاقا ما: حمدان .١٩

أكد ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان، ان جهود التهدئة مع : عزالدين أحمد:  حاوره-بيروت
واعتبر حمدان في حوار  .االحتالل االسرائيلي عادت إلى المربع األول بسبب تعنت الحانب االسرائيلي

 بزعامة نتنياهو تمثل خيبة أمل كبيرة لمن راهن على ان الحكومة االسرائيلية الجديدة" السبيل"خاص مع 
خيار التسوية مع االسرائيليين، معتبرا ان من عرقل الجهود المصرية للتهدئة لم تكن حكومة يمينية بل 

  .موسم االنتخابات االسرائيلية
لن تبرم وحيال الحوار الداخلي، قال حمدان ان حماس ستشارك في الحوار الوطني في القاهرة ، ولكنها 

أي اتفاق في هذا الصدد ما لم يتم االفراج عن معتقلي الحركة السياسيين في الضفة الغربية، وشدد على 
إن موقف الحركة منه لم يتغير وال تعترف الحركة به رئيسا في "موقف الحركة من محمود عباس بالقول

  ". الوقت الحالي
 ٢٥/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 

  
  في صفقة شاليتتنفي التقدم " القسام" .٢٠

" هآرتس"أكدت كتائب القسام أنه ال صحة للمعلومات التي نقلتها صحيفة  ":الخليج "-القدس المحتلة، غزة 
حول تبادل " إسرائيل"و" حماس"تقدم في االتصاالت غير المباشرة بين "العبرية أمس وتحدثت عن 

، داعيا إلى عدم "الكالم عار عن الصحةهذا "إن " أبو عبيدة"وقال المتحدث باسم كتائب القسام  ".األسرى
  .التعامل مع ما تنقله وسائل إعالم الكيان

 ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  ا بصفقة التبادلغ رسمّيبلّزوجي لم ي: عبلة سعدات .٢١

الحيـاة  " اكدت عبلة سعدات زوجة االمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات لـ     : ملكي سليمان  -رام اهللا   
جها لم يتلق بشكل رسمي اية معلومات رسمية حول ورود اسمه ضمن قائمة صفقة              امس ان زو  " الجديدة

  .تبادل االسرى مع اسرائيل مقابل اطالق سراح الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط
وقالت عبلة انها زارت قبل اسبوع زوجها المعتقل في سجن هداريم حيث ابلغها بانه يسمع عبر وسـائل                  

 عن تلك الصفقة مشيرا الى انه اي سعدات على موقفه وموقف كافة االسـرى               االعالم المحلية والعالمية  
  .وهو التأكيد على االفراج والعودة الى بيوتهم ورفضهم الي عمليات ابعاد داخل وخارج الوطن

 ٢٥/٢/٢٠٠٩, الحياة الجديدة
  
  للمشاركةنجاح حوار القاهرة مرهون بدعوة الجميع: تحالف الفصائل الفلسطينية .٢٢

اعتبرت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني :  سعاد جروس- دمشق
الفلسطيني في دمشق عدم دعوة بعض القوى والفصائل إلى الحوار الفلسطيني المزمع عقده في القاهرة 

ل لكل فئات الخميس المقبل ال يخدم التوجهات لتحقيق وحدة وطنية حقيقية وال يعبر عن التمثيل الشام
بمشاركة كل القوى والفصائل "وقالت إن نجاح المؤتمر مرهون . وتيارات وفعاليات الشعب الفلسطيني

واشار أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمين سر لجنة ". الفلسطينية في الداخل والخارج
: للمشاركة في الحوار ،هيالى أن أربع منظمات لم تدع " الشرق األوسط"لمتابعة خالد عبد المجيد لـ
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المنشقة عن حركة " (فتح االنتفاضة"و) لها رديف في منظمة التحرير" (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"
الحزب الشيوعي الثوري "و) لها رديف في منظمة التحرير" (جبهة التحرير الفلسطينية"و) قفتح

 ". الفلسطيني
 ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 

 
   وسط قطاع غزةالمقاومة حاولت أسر جندي إسرائيلي: "الشرق القطرية" .٢٣

أن المقاومة الفلسطينية حاولت صباح أمس " الشرق "ـقالت مصادر خاصة ل : وكاالت- الشرق -غزة 
الثالثاء خطف أحد الجنود اإلسرائيليين بعد تسلل قوة خاصة تم محاصرتها بكمين محكم داخل إحدى 

  .زة المنازل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غ
مضيفا . وقالت إذاعة إسرائيل إنه جرى اشتباك بين قوة من جيش الدفاع اإلسرائيلي ومقاومين فلسطينيين

أن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن قوة إسرائيلية رصدت مجموعة فلسطينية حاولت زرع عبوات 
مقاومين مستعينةً بمروحية ناسفة في تلك المنطقة وعندها دخلت القوة المنطقة وأطلقت النار على هؤالء ال

  .حيث لوحظ فرارهم
أكدت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد اإلسالمي أنها وعناصر المقاومة الفلسطينية ,من جهتها 

  .تصدت لهذه القوة وأجبرتها على االنسحاب
 ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 

  
   فرنسية كانت على وشك إنجاز صفقة شاليت-وساطة قطرية : حماس .٢٤

كشف القيادي في حركة حماس يونس األسطل عن أن وساطة قطرية  فرنسية أوشكت في : آي.بي.يو
" اإلسرائيلي"األسابيع األخيرة على إنجاز صفقة إلطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطالق الجندي 

سالمية في نهاية مسيرة نظمتها الحركة اإل) الثالثاء(وقال األسطل في كلمة له مساء أمس  .جلعاد شاليت
إن صفقة "لهدم حي فلسطيني في مدينة القدس وتشريد سكانه " اإلسرائيلي"في خان يونس تنديداً بالمخطط 

، واتهم جهات في السلطة الفلسطينية في "األسرى كانت في ربع الساعة األخير بوساطة قطرية  فرنسية
  ". قاومةتدخلت إلفشال الصفقة ألنها تمثل انتصاراً للم"الضفة الغربية بأنها 

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  نتقد شريط بثته قناة األقصى قالت إنه لعناصر من فتح تواطؤا مع االحتاللكتائب االقصى ت .٢٥

بالمهازل " طالب الناطق باسم كتائب االقصى ابو عدي حركة حماس بالتوقف عما وصفه :رام اهللا
ريط التلفزيون الذي بثه تلفزيون االقصى  التي تمارسها في اشارة الى الش"اآلالعيب السخيفة" و"االعالمية

التابع لحماس والذي بين فيه اشخاص يدلون باعترافات حول الحرب على غزة واتهام شخصيات في 
ان ما جاء في الشريط ما ": وقال في حديث لمراسنا في رام اهللا  .السلطة وحركة فتح بالوقوف وراءها

لفلسطيني عموما والذي تعمل حماس على اظهاره هو اال اساءة لحماس قبل اي طرف اخر وللشعب ا
  .بشكل سلبي امام العالم 

 لبعض "الصبيانية"في حماس بوقف ما اسماه بالتصرفات " الشريفة" كما طالب ابو عدي القيادات 
واختتم ابو عدي حديثه بالقول اننا ومن باب . المستجدين والطارئين وبان يضعوا مخافة اهللا بين عيونهم

  .لمطلق باهللا وبعدالة قضيتنا نتمسك بالحوار كسبيل للوحدة وللحمةااليمان ا
  ٢٤/٢/٢٠٠٩وكالة معاً، 
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  والوساطة المصرية يمكن أن تنجح.. فشل الحوار الفلسطيني سيفجر العنف :"ساينس مونيتور" .٢٦
 األمريكية أن الوساطة المصرية أكدت جريدة كريستيان ساينس مونيتور :الخالق واشنطن ـ عاصم عبد

بين حركتي فتح وحماس يمكن أن تنجح وأن هناك عالمات علي ذلك خاصة أن كال الطرفين الفلسطينيين 
 .لديه أسباب قوية تجعله في حاجة للطرف اآلخر برغم الخالفات الحادة واالتهامات المتبادلة بينهما

ة علي إحالل وحذرت الجريدة نفسها من أن فشل تلك المفاوضات سيوجه ضربة قوية لآلمال المعقود
كما أن هذا الفشل يمكن أن يفجر موجة عنف جديدة في الشرق األوسط ربما أكثر . السالم في المنطقة

أن  وبين تقرير للصحيفة .حدة وإثارة لالضطرابات من حرب غزة األخيرة علي حد قول الصحيفة
الشرق األوسط جورج عواقب فشل تلك المفاوضات تمثل سببا قويا يدفع المبعوث األمريكي للسالم في 

  .ميتشيل لرعاية تلك المفاوضات مضيفة أن هناك مؤشرات علي أنه يقوم بذلك
  ٢٤/٢/٢٠٠٩األهرام، 

  
  حماساألوروبيين على وقف التّواصل مع  يحّض زبيري .٢٧

" الكف عن إبداء أدنى تفهم" أمس األوروبيين إلى زدعا الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري -القدس المحتلة 
  .، خالل لقاء مع رئيس البرلمان األوروبي هانز غيرت بوترينغ"حماس"حركة أو دعم ل

ال بد من أن يفهم األوروبيون أن حماس منظمة : " قولهزونقلت الرئاسة اإلسرائيلية في بيان عن بيري
إرهابية خطيرة ومجرمة، والكف فوراً عن إبداء أي تفهم ودعم لها ألن ذلك يحول دون مواصلة عملية 

ورداً على القلق الذي أعرب عنه بوترينغ من الوضع اإلنساني في غزة بعد ".  ويخدع الفلسطينيينالسالم
إسرائيل ستكافح وستواصل كفاحها ضد اإلرهاب، لكنها في الوقت " أن زالعدوان اإلسرائيلي، أكد بيري

ن حماس سيطرت المشكلة الوحيدة هي أ"، مضيفاً أن "نفسه لن تمنع إرسال األغذية واألدوية إلى غزة
  ".بطريقة همجية على جزء من المساعدة لحاجاتها الخاصة

والتقى بوترينغ بعد ذلك رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني التي 
الذي تشكله إيران، معتبرة أن " الخطر"وتحدثت عن . ناشدت االتحاد األوروبي مكافحة معاداة السامية

  ".لمجتمع الدولي أن يطبق عقوبات صارمة لمنعها من امتالك السالح النوويعلى ا"
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 

 
   الجديد لجعل السالم اولوية"الكنيست"بيريز يدعو  .٢٨

دعا الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز اعضاء الكنيست االسرائيلي الجديد الى          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
لفلسطينيين في صدارة اولوياتهم ، ليتزامن كالمه مع عقد الكنيـست           وضع جهود التوصل الى سالم مع ا      

وقال بيريز في كلمـة امـام        .امس اولى جلساته منذ االنتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي           
استكمال المفاوضات مـع الفلـسطينيين      " نائبا ان اهم تحد يواجه اسرائيل هو         ١٢٠المجلس المؤلف من    

زعماء عرب كبارا اخبروني ان التوصل الى اتفاق سالم مـع  "واضاف ان  ".ة البرلمانيةخالل هذه الوالي 
  ".الفلسطينيين سيعتبر اتفاق سالم اقليميا يشمل اسرائيل

وسـيمكننا جميعـا مـن سـد الثغـرات          .  لنا ولجيراننا  -سيخلق واقعا اقتصاديا جديدا     "واكد ان السالم    
د كذلك الى التحرك بشأن التفرقة ضد المواطنين العرب داخـل           ودعا بيريز الكنيست الجدي    ".االجتماعية
  .اسرائيل

علينا ان نحرص تماما علـى ان يعامـل         .. ان عالقاتنا مع المواطنين العرب تتطلب تحركا فوريا       "وقال  
  ".المواطنون العرب على قدم المساواة مع المواطنين اليهود ، الن التفرقة تتعارض مع قيمنا
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الدستور، 
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  موفاز يطالب ليفني باالنضمام إلى حكومة نتنياهو .٢٩
وزير المواصـالت الحـالي شـاؤول       " كاديما" دعا الرجل الثاني في حزب       : برهوم جرايسي  -الناصرة  

موفاز أمس الثالثاء، رئيسة حزبه تسيبي ليفني بأن تعيد النظر في موقفها وتوافق على االنـضمام إلـى                  
  .فق شروطحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو و

 ٢٨) كاديمـا (إن المواطنين في إسرائيل منحوا حـزب        "وقال موفاز في حديث إلذاعة جيش االحتالل،        
مقعدا، ليس من أجل الجلوس في مقاعد المعارضة، فأنا لست ضد الجلوس في المعارضة، في حال لـم                  

  ".للحكومة) البرنامج(نتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة 
إن ليفني حقا تفعل حين تقوم بفحص واستيضاح البرنامج الذي ستتشكل على أساسـه              "،  وتابع موفاز قائال  

، وأضاف، إذا تضمن البرنامج استمرار المفاوضات على المـسارين الفلـسطيني والـسوري،              "الحكومة
ضمن االئتالف ويؤثر على مـا يجـري فـي          " كاديما"وتغيير طريقة االنتخابات، من الصحيح أن يكون        

  .إسرائيل
  ٢٥/٢/٢٠٠٩لغد، األردن، ا

  
  "كاديما"نتنياهو مستعد للتخلي عن بعض حلفائه من أجل  .٣٠

المكلف بنيامين نتنياهو، الى استنفاذ كل " اإلسرائيلية"يسعى رئيس الحكومة  : آمال شحادة-القدس المحتلة
وكشف . برئاسة تسيبي ليفني، الى جانبه في حكومة وحدة صهيونية" كاديما"الوسائل لضمان ضم حزب 

من اجل هذا " اليمين"مقربون منه انه سيكون على استعداد للتنازل عن حلفاء له من أحزاب ما يسمى 
وذكرت مصادر سياسية . الهدف، وقد يقدم هذا العرض خالل االجتماع المقبل مع ليفني المتوقع الجمعة

خطوطها العريضة، ان نتنياهو سيعرض على ليفني صياغة مشتركة للسياسة التي ستنتهجها حكومته و
  .على أن ينضم إلى الحكومة بعد ذلك من يوافق عليها

ويبذل نتنياهو قصارى جهوده لتجنب تشكيل حكومة ضيقة، يتوقع أن يواجه خاللها مصاعب كثيرة فيما 
وضمن مساعيه لتشكيل . الى جانبه" كاديما"في العالم ما يدفعه الى وجود " إسرائيل"تلحق ضررا بصورة 

الخطوط " كديما"و" ليكود" التقى نتنياهو بوزير المالية، روني بار أون، واقترح ان  يصيغ حكومة وحدة
  .   العريضة

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  مصر ستسر بإستقبالي كوزير خارجية: ليبرمان .٣١

 لقاء مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان والذي قال           "يديعوت احرنوت "أجرت   -القدس المحتلة 
هم غير معتادين ألسلوبي وطريقتي، ولكـن       ! الحقيقة ؟ .  بأنه التقى بالعديد من وزراء الخارجية      للصحيفة

  ".كل دولة في العالم ستسر وتعرب عن سعادتها الستقبالي كوزير خارجية، باإلضافة إلى مصر
ـ           : وتابعت الصحيفة  ة إمـا   أعرب بنيامين نتانياهو بأنه على استعداد لمنح ليبرمان إحدى الحقب الوزاري

االقتصاد وإما الخارجية، ومن جانب آخر ألغى فكرة منحه حقبة وزارة األمن، في حين بعـث افيغـدور                  
ليبرمان بمطالبه لبنيامين نتنياهو في نيته الحصول على ملف من الثالث ملفات إما األمن أو االقتصاد أو                 

اهو كان قد أعرب عن نيته إبقاء       وأعرب مقربون من نتانياهو وفقا ليديعوت أحرنوت بأن نتاني         .الخارجية
وزارة االقتصاد بيد حزب الليكود وبأنه لن يمنح ليبرمان األمن، وهناك غضب داخل حزب الليكود فـي                 

ستنشب انتفاضة داخلية في حزب الليكود في حـال         "حال حصول ليبرمان على حقيبة وزراة الخارجية؛        
  ".حصول ليبرمان على حقبة وزارة الخارجية

  
  ٢٥/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
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   تمر بحالة سيئه واالزمة تتفاقم يوماً بعد يوم"اسرائيل"االوضاع االقتصادية في  :"معاريف" .٣٢

 أن األوضاع االقتـصادية     أمس ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر         -القدس المحتلة   
ت وأماكن العمل الخاصة تغلـق      فالمحال, وأن األزمة تتفاقم يومياً بعد يوم     , في إسرائيل تمر بحالة سيئة      
  .أبوابها الواحدة تلو األخرى

حيت تقول أنه تـم     , وتورد الصحيفة أحد األمثلة التي تحدث يومياً في المكونات االقتصادية في إسرائيل           
وأن , وبذلك ينضموا إلى دائرة البطالة والمعانـاة خاصـة        ,  شخص في منطقة شمال إسرائيل     ٧٣٠إقالة  

  .وأن والمسافة بينهم وبين خط الفقر أصبحت قصيرة جداً. تمعظمهم يعيلون عائال
 ١٤٠وهنـاك   , مهددين بالفصل من أعمالهم   " فاكه الجليل " عامل في مصنع     ٦٠٠وتشير الصحيفة لوجود    

 عامل يعلمون فـي األمـاكن المخصـصة للمـسنين           ١٢٠كما يوجد   , عامل أعطوا إجازة عمل إجبارية    
ا ذلك فسيتم تسليم هذه األماكن إلى جهات خاصة تديرها بعيداً عن            وإذا رفضو , مطالبين بتخفيض أجورهم  

  . الحكومة
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما

  
  نتائج االنتخابات اإلسرائيلية أقصت حل الدولتين وأجهضت العملية السلمية: الطيبي .٣٣

النتخابـات  نتائج ا "قال النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي إن          :  نادية سعد الدين   -عمان
اإلسرائيلية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، أبعدت فكرة الـدولتين، وأجهـضت أي محاولـة                 

وأضاف فـي    ".إلحياء العملية السلمية، بينما باتت العنصرية الفاشية تياراً مركزياً في الكيان اإلسرائيلي           
ـ  نيـامين نتنيـاهو سـتعيد أسـلوب        حكومة برئاسة ب  "خالل زيارته مؤخراً إلى عمان، أن       " الغد"حديث ل

، ١٩٦٧االغتياالت واالستفزازات، وتكرس نظام الفصل والتمييز العنصري ضد األراضي المحتلة عام            
ولم يستبعد الطيبي، وهو رئيس كتلـة القائمـة الموحـدة            ".بالتزامن مع تعزيز االستيطان وتهويد القدس     

  ".غزة، أو التوصل بصعوبة إلى تهدئةشن عدوان جديد على قطاع "والعربية للتغيير، احتمال 
، قال الطيبـي    "الخيار األردني "و" الوطن البديل "وحول احتماالت عودة طروحات اليمين المتطرف بشأن        

الطرح الجدي في اسرائيل بشأن ذلك، إال من قبـل          "ال يوجد شيء اسمه الوطن البديل، الفتاً إلى غياب          "
  ".ما يستوجب التصدي لهامجموعات هامشية تطرحها بقصد المناكفة، ب

فالحكومة السابقة أدارت مفاوضات وأجـرت حـوارات        (..) لن تكون هناك عملية سلمية      "وحذر من أنه    
بهدف العملية نفسها وليس بقصد السالم، دون تحقيق نتائج ملموسة، ولكن مع حكومة نتنياهو ال يوجـد                 

  ".أفق للتسوية
 في المعارضة بشكل مسؤول للتصدي للحكومة المتطرفة        تعاون النواب العرب  "وشدد الطيبي على أهمية     
، بما يشكل تحـدياً أكثـر صـعوبة         )نسبة إلى حركة كهانا اإلرهابية العنصرية     (والعنصريين والكهانيين   

، بما يؤدي إلى ضرب األحزاب العربية واألحـزاب         %٤توجه برفع نسبة الحسم إلى      "، الفتاً إلى    "أمامها
   ".فيذه مستبعد في حال الحكومة اليمينة الضيقةالصغيرة من خالله، ولكن تن

قرار الضربة ليس إسـرائيليا     "، الفتاً إلى أن     "نتنياهو سيضع إيران في مركز عمله الدبلوماسي      "وبين أن   
  ".منفردا، فيما يميل موقف أوباما الى الحوار وليس إلى الضربة االستباقية ضد إيران

  ٢٤/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
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  جال األعمال يطالبون نتنياهو وليفني بتشكيل حكومة وحدة تعمل من أجل السالمأولمرت ور .٣٤
، أمس، ارتفع صوتان مهمان على المستوى المحلي، في " للكنيست"مع افتتاح الدورة األولى: تل أبيب

دعم الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تحت قيادة زعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، تعمل من أجل 
 .السالم

وكان الصوت األول مفاجئا، حيث أطلقه رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، وجاء مخالفا ومناقضا 
فهو لم يكتف بإعالن تأييده . لتصريحات زعيمة حزبه، تسيبي ليفني، بل كان من اعتبره مستفزا لها أيضا

اره رئيس الوزراء لتشكيل حكومة وحدة، بل اختار امتداح رئيس الحكومة المكلف، وتحدث عنه باعتب
  .المقبل، متجاهال طلب ليفني أن تتناوب على رئاسة الحكومة معه

رجل وطني حقيقي يفهم ضرورات الساعة لتشكيل حكومة سالم، "وقال أولمرت في تصريحه ان نتانياهو 
وأنا كمن يعرف ما هو عظم التحديات التي تواجه اسرائيل في . فيتجه بجدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية

الظروف الحالية، أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا، أقول ان اسرائيل بحاجة ماسة لحكومة موسعة قوية 
 ".وثابتة، تعبر عن رغبة الجمهور وتحظى بثقته

وجاء النداء الثاني من رئيس اتحاد الصناعيين، شراغا بروش، فقال إن جمهور الصناعيين ورجال 
اقتصادية خطيرة ستؤدي إلى قذف عشرات اآلالف من العمال الى األعمال يرى ان اسرائيل تدخل أزمة 

وفي مثل هذا الوضع، ال يجوز ألي قائد سياسي ان يعرقل مسار تشكيل حكومة وحدة . سوق البطالة
  . موسعة

 ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق األوسط، 
  
   تقدم شكوى الى مجلس االمن حول اطالق صواريخ الكاتيوشا من لبنان"إسرائيل" .٣٥

شكوى الى مجلس األمن حول إطالق صاروخي الكاتيوشا، السبت " إسرائيل"قدمت  -تلةالقدس المح
الماضي، من جنوب لبنان واصابة احدهما بلدة معليا، شمال فلسطين المحتلة، محملة الحكومة اللبنانية 

 مشيرة الى ان األشهر ١٧٠١واعتبرت ذلك خرقا للقرار الدولي ،. المسؤولية عن إطالق الصواريخ
  .٢٠٠٦تموز / الثة األخيرة شهدت إطالق اكبر عدد من الصواريخ من لبنان منذ انتهاء حرب يوليوالث

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
   صلى اهللا عليه وسلمالتلفزة اإلسرائيلية تواصل التطاول على األديان وتسيء للنبي محمد .٣٦

د وقاحة القناة العاشرة     حالة غضب عارم أمام تزاي     ٤٨ تسود أوساط فلسطينيي     :برهوم جرايسي -الناصرة
في إساءتها المتعمدة للديانتين اإلسالمية والمـسيحية       ) إحدى ثالث قنوات مركزية   (للتلفزيون اإلسرائيلي   

في أسبوع واحد، فبعد أيام قليلة من اإلساءة لشخص السيد المسيح والسيدة مريم العذراء، تمـادت القنـاة              
حيث بثت في أحد    .  الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم      ذاتها مساء أول من أمس بإساءتها لشخص الرسول       

وكرر جملته  ..." هذا محمد "برامجها مشهداً ألحد المشاركين وهو يشير إلى الحذاء الذي كان يلبسه وقال             
  .وسط قهقهة جميع من حوله" نعم هذا محمد"مؤكدا ذلك بقوله 

وسلم سلسلة بيانات التنديد والمطالبة     فقد صدرت أمس، وفي أعقاب اإلساءة للرسول محمد صلى اهللا عليه            
  .باتخاذ إجراءات ضد القناة

    ٢٥/٢/٢٠٠٩الغد، األردن، 
  
  رئيس بلدية القدس يطلب إرجاع السفارة األمريكية للقدس .٣٧

طلب رئيس بلدية القدس نير بركات أمس من قنصل الواليات المتحدة األمريكيـة فـي                -القدس المحتلة   
وكان بركات استقبل أمس في مكتبته       .لسفارة األمريكية الى مدينة القدس      إسرائيل جيكوب والس، إعادة ا    
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قنصل الواليات المتحدة في إسرائيل جيكوب والس وناقش معه المواضيع التي تخـض تطـوير مدينـة                 
  .القدس

  ٢٥/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
       بالقدس" ميتشل"مكتب لـفتح تخوف إسرائيلي من  .٣٨

ل تخوفها الشديد إزاء ما تناقلته وسائل اإلعالم عن نيـة مبعـوث             أبدت إسرائي :   عاطف دغلس  -القدس
أميركا للسالم بالشرق األوسط جورج ميتشل إقامة مكتب له في القدس لالتصال عـن قـرب بالـشرق                  

  .األوسط، وبهدف إحراز تقدم في االتصاالت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
ها الصادر االثنين عن مصدر إسرائيلي في مكتـب وزيـر           اإلسرائيلية في عدد  " معاريف"ونقلت صحيفة   

إذ يـدل   "الدفاع إيهود باراك أن ميتشل ينوي إقامة مكتب له في القدس، وأن لذلك مغزى سياسيا كبيرا،                 
ذلك على أنه لن يعالج الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني عن بعد، عالوة على الميـول الفلـسطينية لهـذا                  

  ".المكتب
 مصدرا أمنيا إسرائيليا كبيرا أكد أن افتتاح مكتب لميتشل يثير قلقا لدى الهيئة األمنية               وأكدت الصحيفة أن  
أقام األميركيون في الماضي البعيد ممثلية لهم بالقـدس تابعـت ميـدانيا االسـتيطان               "اإلسرائيلية، وقال   

اع الطويل ألوبامـا    والحوار اإلسرائيلي الفلسطيني، ولن يتحملوا المماطلة والتمويه، وسيشكل مكتبه الذر         
  ".بإسرائيل

 ٢٤/٢/٢٠٠٩. الجزيرة نت
   

   استحالة القضاء على المقاومةى توصلت عبر معظم الدراسات ال"إسرائيل ":كاتب إسرائيلي .٣٩
أن إسرائيل توصـلت    "  داني بركوفتش "أكد الكاتب اإلسرائيلي في الشؤون اإلستراتيجية        -القدس المحتلة 

ستراتيجية اإلسرائيلية إلى استحالة القضاء على المقاومة في المنـاطق          عبر معظم الدراسات األمنية واإل    
التي تحتلها، ولذلك فهي تسعى فقط إلضعافها سواء حزب اهللا في لبنان أو حركة حماس فـي فلـسطين،                   

  .خاصة بعدما جربت والحظت أنه كلما اغتالت مقاوماً حل محله عدد من المقاومين
ومن خـالل   , "هل يمكن قطع رؤوس الهيدرا؟    "ائيلي في كتاب بعنوان     جاءت هذه الخالصة للكاتب اإلسر    

التي قصد بها المقاومة    " الهيدرا"حيث أن   , عنوان الكتاب يؤكد الكاتب على استحالة القضاء على المقاومة        
هي كائن خيالي له سبعة رؤوس، كلما قَطَعتَ رأساً منها نبت مكانه رأسان، والكتاب هـو إجابـة عـن                    

  .يمكن إضعاف المقاومةكيف : سؤال
ويقترح اآلليات إلضعاف هذه    , في كتابه عوامل القوة عند المقاومة في فلسطين ولبنان        " بركوفتش"ويتتبع  
قوة اإليمان والعقيـدة، عمـق التجـذر الـشعبي          : (ويرجع قوة المقاومة في ثالثة عوامل وهي      , العوامل
  ).والعالقات مع القوى اإلقليمية, للمقاومة

القوة األول لدى المقاومة يتمثل بحسب الكاتب في قـوة اإليمـان والعقيـدة الموجـودة عنـد                  أما عامل   
وانه على هذا األسـاس تبنـي       , المقاومين، واعتبر أن مفهوم االستشهاد يمثّل ترجمة عملية لقوة العقيدة         

  .المقاومة في فلسطين ولبنان أملها في التحرير
على إضعاف هذا العامل من القوة لدى المقاومة، من خـالل           إستراتيجية تعمل   " داني بركوفتش "ويقترح  

قيام إسرائيل والواليات المتحدة من خلفها بمحاصرة الثقافة التي تنتجها وتحض عليها من جهة، وتشجيع               
كل ما من شأنه التشكيك في أهميتها في نفوس أنصار المقاومة عموماً، وتفتيت هذه النواة العقيدية الصلبة                 

أوضح أن إسرائيل يتملكهـا  " بركوفتش"إال أن , جعية عليا لكل نشاطات المقاومة وبرامجهاالتي تشكل مر  
انزعاج من اإلعالم المقاوم الذي بدأت مؤسساته تزداد لدى حركة حماس وحزب اهللا، والذي ادى لكـسر               

  .االحتكار اإلسرائيلي للرواية اإلعالمية
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ته المقاومة عبر شبكة العمل االجتمـاعي والخـدماتي         أما العامل الثاني هو التعاطف الشعبي الذي اكتسب       
إلضعاف هذا العامل   " بركوفتش"لذلك يدعو   , الذي زاد من شعبية حماس في فلسطين وحزب اهللا في لبنان          

عبر فرض الحصار االقتصادي والتجويع، والتهجير، وتوجيه الضربات العسكرية لألهداف المدنية بحجة            
ة اإلعالمية التي تبرر الضرب والحصار بوجود المقاومة بحجة الـدفاع           وجود المقاومة، وتكثيف التغطي   

عن النفس، مع دمغ المقاومة دائماً بوصف اإلرهاب؛ حتى يمكن عزلهـا عـن محيطهـا االجتمـاعي،                  
  .وحرمانها منه كحاضنة طبيعية لها

قدرة علـى العمـل   أما بخصوص العامل الثالث، فهو يتمثل في العالقات اإلقليمية التي تضمن للمقاومة ال          
  .لفترة طويلة، ومن ثم تزيد األعباء التي تتحملها إسرائيل في مواجهتها

ويرى الكاتب اإلسرائيلي أن إضعاف قوة الروابط اإلقليمية للمقاومة تكون من خالل تقديم اإلغراءات، أو               
الحـوافز أو   ، وزيـادة محتويـات سـلة        )سوريا وإيران (تهديدات لألطراف اإلقليمية الداعمة للمقاومة      

كما يقترح الكاتـب    , التهديدات التي تجعل هذه القوى تفضل القبول بالسلة األكثر فائدة واألقل ضررا لها            
  .في الحد األدنى شق العالقة بين إيران وسوريا

  ٢٥/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  حكومة نتنياهو تعني نسف احتمال التسوية: محللون إسرائيليون .٤٠

للون إسرائيليون للجزيرة نت إن حكومة اليمين الوشـيكة فـي إسـرائيل             قال مح :  وديع عواودة  -حيفا
  .بزعامة بنيامين نتنياهو تعني سد الطريق أمام احتماالت التسوية مع الفلسطينيين

 وتوقع الباحث في معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب شلومو بروم في حديث للجزيرة نت                 
يل والفلسطينيين فور تشكيل حكومة يمين بقيادة بنيامين نتنياهو كونهـا           ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائ    

  .بتسوية الدولتين" تكفر"
 وأكد بروم أن نتنياهو لن يكمل مسيرة المفاوضات حتى لو صرح بـذلك، لكنـه سيواصـل المـساعي         

  .لتحسين األوضاع الحياتية في األراضي الفلسطينية
اتفاقية أوسلو بعد انهيارها، لكنه سيستصعب اليـوم تـسويق           ويضيف أن نتنياهو يرى نفسه في حل من         

، متوقعا تعرضه لضغوط قوية من الواليات المتحدة واالتحـاد األوروبـي ووسـائل              "ذريعة الال شريك  "
  .اإلعالم العبرية من أجل دفعه لتغيير سياساته

حل ياسر عرفات ولكنه     مع الرئيس الرا   ١٩٩٧صحيح أن نتنياهو سبق أن وقع اتفاق الخليل عام          "ويتابع  
 وسقطت حكومته بسببها، ولذا فإن مقولة إن الـسالم يـصنعه            ١٩٩٨لم يطبق اتفاقية واي بالنتيشن عام       

  .اليمين ال اليسار في إسرائيل مجرد شعار
 ويقلل بروم من مخاطر موجة عنف جديدة في الضفة الغربية نتيجة وقف المفاوضات بسبب الـسيطرة                

  ".إن الخطر يبقى في قطاع غزة"الفلسطينية، لكنه يقول األمنية اإلسرائيلية و
 ويتوقع المحاضر في العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقـدس البروفيـسور يـارون إزراحـي أن              

  .تتعرض حكومة اليمين بقيادة نتنياهو لضغوط هائلة من قبل المجتمع الدولي ومصر واألردن
ى التخلص من أصفاد اليمين المتطـرف، بالتقـدم بالمـداوالت           ولذا يرجح إزراحي أن يسعى نتنياهو إل      

السياسيون لدينا مغرمون بمفاوضـات الـسالم     "السياسية ببطء وحذر كيال يفقد االئتالف الحكومي ويتابع         
دون أن تفضي للسالم، ولذا يمكن أن يتقدم نتنياهو بها حتى تستقيل أحزاب اليمين المتطرف المتمـسكة                 

  ".ى من الحكومة ويحل مكانها حزبا كاديما والعمل وإما تسقطبأرض إسرائيل الكبر
الرجل قادر علـى    "ويرجح إزراحي أن تنحني حكومة نتنياهو أمام الضغوط األميركية والدولية، ويقول            

  ".المفاجأة وعلى خيانة حتى نفسه، والواضح أن فترة الخطوات األحادية قد انتهت
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لى احتمال لجوء نتنياهو لمفاوضات سرية مع السلطة الفلسطينية حفاظا على ائتالفه الحكـومي               ويشير إ 
ـ         ويخطئ "مضيفا  ". السالم االقتصادي "بموازاة محاوالته رشوة الشعب الفلسطيني وشراء ذمته السياسية ب

  ".على نتنياهوالفلسطينيون بقبول المسار السري وعليهم تفادي كل ما من شأنه تخفيف الضغوط الدولية 
 ودعا إزراحي الفلسطينيين والعرب إلى طرح المستوطنات في الضفة الغربية مسألة دوليـة ال مـشكلة                
فلسطينية تهدد السلم العالمي وتفيد منها إيران، ومطالبة الرئيس األميركي بمعالجتها بقوة وفورا، ويؤكـد               

  ".تحقق شيءمن دون ضغط أميركي والتهديد بوقف الدعم اإلستراتيجي لن ي"
من جهته أكد المحاضر في قضايا الشرق األوسط في جامعة حيفا عضو هيئة تحرير صحيفة هـآرتس،                 

  .تسفي بار إيل، أن تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل يعني استبعاد احتماالت التسوية مع الفلسطينيين
ود وكاديما مختلفان في الرؤيـة       وقال إنه ال يرى أي مجال للمفاجأة من هذه الناحية، مشيرا إلى أن الليك             

  . جراء النقاش حول فك االرتباط عن غزة٢٠٠٥منذ انبثق الثاني عن األول عام 
ليفني متمسكة بفكرة الدولتين ونتنياهو يعارضها ويسعى لتكريس االحتالل بشروط أفضل، لكن            "  ويضيف

  ."غير الواضح حتى اآلن هو توجه الرئيس األميركي باراك أوباما وأوروبا
 يشار إلى أن صحيفة هآرتس دعت في افتتاحيتها اليوم زعيمة كاديما تسيبي ليفني لعدم تقديم التنازالت،                
والتشبث باشتراط انضمام حزبها لحكومة نتنياهو بموافقته علـى تـسوية الـدولتين وعلـى اسـتئناف                 

  .المفاوضات مع الفلسطينيين من دون صياغات ضبابية
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ الجزيرة نت،

 
  ب يهودي أميركي يحذر من تطهير عرقي ضد الفلسطينيينكات .٤١

 السياسات التي ينادي بها حزب "واشنطن بوست"انتقد كاتب أميركي في مقال نشرته صحيفة  -واشنطن
 إذا وافقت على ٤٨إسرائيل بيتنا، وقال إن إسرائيل قد توصم باتباع سياسة التطهير العرقي ضد عرب 

 ريتشارد كوهين إن أول رئيس لدولة إسرائيل حاييم وايزمان كان حذر وقال .طردهم خارج نطاق الدولة
" أنا متأكد من أن العالم سيحكم على الدولة اليهودية من خالل ما ستفعله بالعرب"قادته منذ عقود بقوله 

وأوضح أن مقولة وايزمان األخرى المتمثلة في  .قبل حوالي ستين عاما) التجربة والخطأ(في مذكراته 
ربما ال تكون معروفة لدى زعيم حزب إسرائيل " ينبغي أال يكون هناك قانون لليهود وآخر للعرب"أنه 

بيتنا أفيغدور ليبرمان المهاجر القادم إلى إسرائيل من مولدوفا إحدى دول االتحاد السوفياتي السابق والذي 
ذكر كوهين أن العرب الذين و.أصبح من بين أبرز القادة بالدولة العبرية الذي بات يعرف بمعاداته للعرب

بل "يكن لهم ليبرمان العداء والكراهيةهم ليسوا في غزة أو الضفة الغربية أو أي مكان بالشرق األوسط 
من مجموع السكان، وهم الذين يريد ليبرمان أن يبادلهم % ٢٠هم مواطنون بالدولة ويشكلون قرابة 

 ".بمستوطنين يهود بالضفة
 تشكل مفارقة صعبة ومعقدة، فهم ليسوا يهودا يتوقع منهم تقديم الوالء ٤٨ومضى بالقول إن قضية عرب 

للدولة اليهودية، أو يتوقع منهم البقاء على الحياد في اللحظة التي يتم سحق بني جلدتهم في غزة بواسطة 
 !المدافع اإلسرائيلية

حالة اللجوء الفلسطيني، واتهم الكاتب إسرائيل بممارسة التطهير العرقي ضد العرب، متسائال عن أسباب 
ومستغربا أن تلقى األقليات العرقية ممارسات على أيد األقليات اليهودية التي سبق أن عانت األمرين من 

فمشاكلها تبدو مستعصية "واختتم كوهين بالقول إن العالم صار ضجرا من أفعال إسرائيل  .نفس األسلوب
ووصف تصريحات ليبرمان بأنها باتت تثير  ".هابوغير قابلة للحل لدرجة أنها تتجه لتصبح دولة إر

وأضاف أنه بإمكان إسرائيل أن تبادل أرضا مقابل السالم، . القلق لدى األقلية اليهودية بالواليات المتحدة
 ".فذلك سيترك أثره السلبي على القيم اإلسرائيلية"ولكن ليس لها أن تبادل عربا مقابل اليهود 

 ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
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  في القدس االحتالل  مخطط عاجلة لوقفالتميمي يطالب بعقد قمة إسالمية .٤٢

 الثالثاء االمة العربية ،دعا قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي امس:  وليد عوض -رام اهللا
  . واالسالمية الى الخروج الجمعة في مسيرات شعبية تنديدا باجراءات االحتالل في المدينة المقدسة

 التميمي للخروج في مسيرات شعبية الجمعة في ظل اعتزام سلطات االحتالل االسرائيلي وجاءت دعوة
 منزال بحي البستان في سلوان المجاور للمسجد االقصى وتهجير سكانها البالغ عددهم حوالي ٨٠هدم 
  . مواطن١٥٠٠

تقوم به اسرائيل، وطالب التميمي منظمة المؤتمر االسالمي بعقد مؤتمر قمة اسالمية عاجلة لمواجهة ما 
واللجوء الى محكمة العدل الدولية في الهاي لرفع دعاوى على اسرائيل والزامها باتفاقيات الدولية التي 

  تمنع االحتالل من ارتكاب هذه الجرائم،
  ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  هيكل ممارسات االحتالل في حي البستان تهدف إلقامة ال: ٤٨الحركة اإلسالمية في الـ .٤٣

 ، أن٤٨ قال كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام ،:ل الدسوقيهدي
على أهالي حي البستان بمنطقة سلوان بالقدس المحتلة، ما هو إال خطوة متقدمة " اسرائيل"ضغوط 

  .لتقويض المسجد األقصى وبناء الهيكل الثالث المزعوم
في حي البستان بمنطقة سلوان، على اعتبار انهم يحفرون في "  داوودحديقة الملك"انها تنوي إقامة " :وقال

الفتا الى تكثيف دخول السياح األجانب واليهود "كما يزعمون، "التاريخية "مدينة داوود " تلك المنطقة بحثا 
الى باحات المسجد االقصى، والتي تتعدى يوميا اآلالف بحماية الشرطة وأجهزة المخابرات على دورتين 

  .احية ومسائيةصب
 ٢٥/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 

  
   مقدمة لعمليات هدم واسعة في القدسهدم حي البستان ": تقرير" .٤٤

 ،"وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية" كشف تقرير اصدرته :سالقد
ه البلدة واسرها من خالل ما لي لتهويد هذيان بلدة سلوان برمتها باتت عرضة الوسع واكبر مخطط اسرائ

واوضح  .لية المختلفة الحكومية وشبه الحكومية وجمعيات االستيطان اليهوديةيتقوم به الدوائر االسرائ
 منزال في حي البستان ليست الوحيدة التي يتوقع الشروع بها ٨٨التقرير ان حملة الهدم الوشيكة لنحو 

 من احياء البلدة، والتي باتت هي "واد حلوه"اكن ٪ من مس٦٠قريبا فهناك مصير مشابه ينتظر نحو 
  . االخرى مهددة بالهدم واالزالة بذريعة انها مشيدة دون ترخيص او انها اقيمت فوق مواقع اثرية

ليون في المنطقة المتاخمة لحي يواشار تقرير مركز القدس الى شبكة االنفاق المعقدة التي يقيمها االسرائ
لي يس الوزراء االسرائيوان االثرية وسيطرتهم على هذه العين موضحا ان رئالبستان وفي منطقة عين سل

االسبق بنيامين نتانياهو كان قد افتتح قبل عدة سنوات نفقا ضخما في ذات المنطقة يتجه شمال جنوب 
سي عند البؤرة االستيطانية ياسوار المسجد االقصى اسفل عشرات العقارات، حيث يتفرغ منه مقطع رئ

وقريب من مدرسة القدس التابعة لوكالة الغوث والتي انهارت ارضيتها » واد حلوه«لى مدخل الضخمة ع
قبل نحو شهر واستنادا لما يورده التقرير ، فان الجمعيات االستيطانية اليهودية تسيطر على ما مجموعه 

ؤر االستيطانية  عقارا في احياء سلوان المختلفة ، باتت تشكل في مجموعها حيا يهوديا تتصل فيه الب٤٠
 .بعضها ببعض عبر شبكة االنفاق الجاري حفرها على مدار الساعة 

ليون في محيط البلدة يووصف التقرير ما يجري في بلدة سلوان بانه اكبر ورشة بناء ينفذها االسرائ
 سواء ما تم منها تحت مسمى تطوير البنية ١٩٦٧القديمة وقريبا من اسوار المسجد االقصى منذ العام 
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لتحتية للمنطقة او اقامة حدائق وطنية ، ما يعني ان االنتهاكات في هذه الورشة الضخمة يتطلب هدم ا
 .مزيد من منازل ومساكن المواطنين الفلسطينيين بمختلف المسميات والذرائع

 ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس، فلسطين، 
  
   "عيينكمقاتلين غير شر"االحتالل يتعامل مع معتقلي غزة : حقوقيال "ميزانالمركز " .٤٥

المقاتل "اعتبر مركز ميزان لحقوق االنسان في غزة، قانون االحتالل االسرائيلي المسمى:  بترا–غزة 
 .، والذي يطبق على المعتقلين الفلسطينين، انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي اإلنساني"غير الشرعي

 حقوق اإلنسان ومعايير المحاكمة  ان هذا القانون يشكل مخالفة لمبادىء،واكد المركز في بيان امس
العادلة، ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب ، حيث ال يتمكن 
المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة ، وال تصدر الئحة اتهام بحقه أو 

  .دون مدة محددةتوجه له تهمة محددة ، ويستمر احتجازه 
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
   يعانون من االصابة بمرض أو أكثر"نفحة"سجن من أسرى % ٧٠": نادي األسير" .٤٦

قال محامي نادي األسير الفلسطيني إن حالة من الخوف والقلق تسود أوساط المعتقلين في سجن : رام اهللا
م دون معرفة األسباب وإهمال إدارة نفحة جراء إصابة عدد منهم بتهيجات ومشاكل جلدية بعد االستحما

  . السجن المشكلة أو توفير عالج مناسب لهم
وناشد النادي المؤسسات الحقوقية والدولية الضغط على مصلحة السجون لالهتمام بهذه القضية بشكل 
جدي وتوفير العالج والسماح لهم بإدخال أطباء مختصين ونقلهم للمستشفيات إلجراء الفحوصات الطبية 

من أسرى نفحة يعانون من إصابتهم بمرض أو أكثر بينما العالج الوحيد الذي % ٧٠سرى، مؤكداً أن لأل
  ". األكامول"توفره إدارة السجن هي 

  ٢٥/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 
  
  يعانون أوضاعا صحية صعبة" عوفر"األسرى في سجن ": األسرى للدراسات" .٤٧

 الجمعيات والمؤسسات للضغط على السلطات ،رأفت حمدونة"مركز األسرى للدراسات "طالب مدير 
اإلسرائيلية لتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان على األسرى والتي بموجبها يتم تحرير األسرى اإلداريين 

أعادت " عوفر"المتواجدين في السجون اإلسرائيلية بال لوائح اتهام، وكشف النقاب عن أن إدارة معتقل 
  .ظل ظروف شديد القسوةافتتاح القسم المحروق في المعتقل في 

ونقل مركز األسرى للدراسات عن األسير أبو إبراهيم قوله بأن االدارة أحضرت ما يقارب سبعين أسيرا 
جديدا غالبيتهم من األسرى المحكومين أحكاما إدارية بال لوائح اتهام، بال كنتينة وال بالطة كهربائية 

 األمر الذى يؤثر على حياتهم وصحتهم فى البرد لطهي الطعام وال أغطية كافية ومالبس لألسرى الجدد
الشديد، وأكد أن االدارة تماطل فى توفير احتياجاتهم من المخازن أو التسريع بادخال األغطية والمالبس 

واعتبر المركز أن الصمت عن هذه االنتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع  .الشتوية عن طريق أهليهم
  .ارة مصلحة السجون لالستمرار في استهتارها بالقوانين والمواثيق الدوليةالحكومة اإلسرائيلية وإد

  ٢٤/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
   في غزةجرح فتاةي و في الضفة فلسطينيين٨عتقل ي االحتالل .٤٨

اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي ثمانية فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية  : غزة-نابلس
  .بدعوى أنهم مطلوبون
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، عن مصادر فلسطينية وشهود عيان أن فتاة أصيبت بجراح عصر )د ب أ( وكالة في غزة، أوردتو
  .أمس، برصاص الجيش اإلسرائيلي شرق بلدة خزاعة في خان يونس، ووصفت حالتها بالمستقرة

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
  %٨٥نسبة الفقر في غزة ": بكدار" .٤٩

 أن نسبة الفقر ،محمد اشتية" بكدار"لتنمية واإلعمار كشف رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني ل :نابلس
، وأوضح خالل ندوة عقدت في األكاديمية %٤٥، وفي الضفة %٨٥في قطاع غزة وصلت إلى 

الفلسطينية للعلوم األمنية أن العراقيل اإلسرائيلية تقف حائالً وسداً في مسار التنمية االقتصادية، وأن أهم 
من البضائع المستهلكة % ٨٦تعمرات وحواجز االحتالل، وأشار إلى أن هذه العراقيل تتمثل بوجود مس

  ".إسرائيل"في األراضي الفلسطينية مصدرها 
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج،   

  
   بغزة مليون دوالر خسائر القطاع الصناعي ١٤٠ :"المجلس التنسيقي للقطاع الخاص" .٥٠

ة وجهها، أول من أمس، إلى رئيس أطلع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الحكومة في رسال :حامد جاد
الوزراء سالم فياض على النتائج النهائية لعملية حصر األضرار التي قامت بها مؤسسات المجلس 

وبينت نتائج هذه الدراسة التي أعدت  .التنسيقي العشر خالل الفترة التي أعقبت الحرب على غزة
 أن العدد اإلجمالي للمنشآت االقتصادية ،)UNDP(بالتعاون بين المجلس وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ١٤٠ منشأة، وإجمالي خسائر القطاع الصناعي المباشرة نحو ٧٠٠المتضررة من مختلف القطاعات بلغ 
وأشارت  . مليون دوالر٩٨وخسائرها أكثر من % ٣٨مليون دوالر، ونسبة المنشآت المتضررة كلياً 

 مليون ٤٠بقيمة مالية تجاوزت % ٦٢ضررة جزئياً بلغت نحو الدراسة ذاتها إلى أن نسبة المنشآت المت
  .دوالر، مؤكدة أن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات تضرراً

أما من حيث التصنيف، فكان قطاع الصناعات المعدنية من أكثر المنشآت تضرراً من حيث العدد، إذ 
ة فكانت الخسارة التي لحقت بقطاع  منشأة، أما من حيث قيمة الخسار١٢٠بلغت المنشآت المتضررة 

  . مليون دوالر٣٥الصناعات الغذائية أكبر من غيرها إذ بلغت 
 ٢٥/٢/٢٠٠٩األيام، فلسطين، 

  
   في غزة احتجاجاً على اعتقال إعالميين في الضفة للصحافيين والحقوقييناعتصام .٥١

رئيس محمود عباس طالب صحافيون وحقوقيون فلسطينيون من قطاع غزة أمس ال:  فتحي صباح-غزة 
بإطالق سبعة إعالميين معتقلين في سجون تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، واستنكروا 

ونظم عشرات الصحافيين والناشطين الحقوقيين اعتصاماً أمس لالحتجاج على  .استمرار اعتقالهم
امر خويرة وأحمد البيكاوي س» القدس«استمرار اعتقال جهاز األمن الوقائي في الضفة مراسلي فضائية 

واستغربوا عدم تحرك نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية في الضفة لالحتجاج على . قبل نحو شهر
  . شهراً، من دون توجيه اتهامات٢٠اعتقال اإلعالميين السبعة الذين أمضى عدد منهم في السجن نحو 

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
   لغزةتنظم حفالً لجمع تبرعات " كولورادو"الجالية الفلسطينية في  .٥٢

في الواليات المتحدة " بوالية كولورادو"نظمت الجالية الفلسطينية ولجنة أصدقاء فلسطين : كولورادو
، لجمع تبرعات لصندوق إغاثة "أنقذوا غزة"، مؤخراً، حفل عشاء تحت شعار "دنفر"األمريكية في جامعة 
  .األطفال الفلسطينيين
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، أحد القائمين على الصندوق عضو اللجنة االستشارية الطبية خالل الحفل عن خالد أبو غزالة.وتحدث د
تجربته الشخصية في عالج األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، واستعرض فيها إنجازات صندوق إغاثة 

 والمشاريع التي يقوم عليها البرنامج في الشرق األوسط ١٩٩١األطفال الفلسطينيين الذي تم تأسيسه في 
أجل تحسين نوعية العناية الصحية لألطفال المرضى من العرب واألطفال الفلسطينيين المصابين من 

  .بنيران االحتالل اإلسرائيلي
  ٢٥/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  المؤتمر السابع لفلسطينيي أوروبا في الثاني من أيار المقبل في مدينة ميالنو .٥٣

 الفلسطينية في أنحاء القارة األوروبية، لعقد مؤتمرها تستعد التجمعات والمؤسسات واالتحادات: بروكسيل
المقبل، الذي ستكون إيطاليا محطته القادمة، بالتزامن مع ذكرى النكبة ) مايو(السنوي السابع، في أيار 

المقبل في مدينة ) مايو(فقد تقرر عقد المؤتمر السابع لفلسطينيي أوروبا، يوم الثاني من أيار  .الفلسطينية
اإليطالية، بحضور طيف واسع من القيادات والشخصيات العامة الفلسطينية، والوفود القادمة من ميالنو 

  .شتى أرجاء القارة، حيث تجري تحضيرات لفعاليات ووقائع كبرى خالل أعماله
  ٢٤/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  مسؤولية ما قد يمس القدس من أذىستتحمل األنظمة العربية : إخوان األردن .٥٤

 األنظمة العربية عن عمل ما من شأنه "تخاذل" بشدة على ما أسمته "إلخوان المسلمينا"حملت جماعة 
 مقدسي من مساكنهم في ١٥٠٠ إزاء القدس حيال تهجير نحو "المتصاعدة" الصهيونية "الحملة"وقف 

 وطالب المراقب العام للجماعة همام سعيد أمس الدول العربية بسحب مبادرتها الخاصة .المدينة المقدسة
بالتسوية مع الكيان وأن تعمد إلى مد المقاومة بأسباب الصمود والتصدي لمشاريع الكيان اإلجرامية التي 

تواجه أصعب اللحظات وأكثرها «وشدد على أن القدس والمقدسات  ."صارت قاب قوسين أو أدنى
 . ، داعيا الشعوب إلى التحرك"خطورة

 من شأنها وقف "بوقفة جادة"سؤولية خاصة في القدس وطالبت الجماعة الحكومة األردنية التي تتولى م
 . التي ينتهجها االحتالل، ودعت إلى إلغاء معاهدة وادي عربة"منهجية التهجير القصري"

الصمت مدان وشكل من أشكال التآمر، وستتحمل األنظمة العربية مسؤولية ما قد يمس ": وقال سعيد
يحمل من األحقاد والقناعات التوراتية ما "ين المتطرف ، مشيرا إلى أن اليم"القدس والمقدسات من أذى

 ."يجعله يقدم كل هذا على مصالح األنظمة العربية التي ستكون ضحية أي عمل أخرق يقدم عليه العدو
 ٢٥/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  اإلجراءات والتدابير اإلسرائيلية في القدس  يديناألردن .٥٥

 منزال لفلسطينيين في ٩٠ه لقرار بلدية القدس هدم نحو عبر األردن عن رفض:  حاتم العبادي-عمان 
القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أنه سيؤدي إلى المزيد من التوتر والتأزيم وعرقلة المساعي العربية 

 .والدولية التي ترمي إلى تحقيق السالم في المنطقة
 ٢٥/٢/٢٠٠٩العرب، قطر، 

  
  لتمكين الفلسطينيينإعادة إعمار غزة يجب أن يتم : الحسن بن طالل .٥٦

 أن عملية إعادة إعمار غزة يجب أن يتم فهمها ليس بوصفها ، أكد األمير الحسن بن طالل: بترا–عمان 
وقال . عملية للتعافي بعد النزاع وإنما كمحاولة لتمكين الفلسطينيين في خضم العنف الدائر الذي يواجهونه

تجمع مواطني الشرق األوسط الذي بدأ أعماله في عمان ، في الجلسة االفتتاحية الجتماع الجمعية العامة ل
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امس الثالثاء إنه آن األوان لتأسيس وكالة دولية مؤقتة لبسط االستقرار في اإلقليم، تشرف على تطوير 
مؤسسات ديمقراطية مستقلة مؤقتة تكون قادرة على ضمان تطبيق سالم فعال، بما في ذلك اإلجراءات 

  .مال العنف أو اإلرهابالحاسمة ضد أي عمل من أع
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

  
  مخطط االحتالل قرار تعسفي يهدف إلخالء القدس من سكانها: السنيورة .٥٧

 منزالً في ٨٠السنيورة تعليقاً على قرار بلدية القدس هدم نحو اللبناني فؤاد قال رئيس مجلس الوزراء 
ى إفراغ القدس من سكانها وتغيير نسيجها قرار تعسفي عنصري يهدف في حقيقة األمر إل"القدس، إنه 

السكاني والديموغرافي، وخطورة هذا األمر الذي أقرته بلدية القدس، انه يتزامن مع فراغ في السلطة، 
 . "على مستوى الحكومة اإلسرائيلية وفي الوقت ذاته يأتي مع بوادر انتقال السلطة إلى اليمين المتطرف

جامعة الدول "محاولة اإلسرائيلية الجديدة فإنه سيصار إلى التوجه إلى وانطالقاً من هذه ال"وقال بأنه 
 واألمم المتحدة ومن خاللها إلى المجتمع الدولي، لإلسراع في التحرك لقطع الطريق على أية "العربية

 . "خطوة تهدف إلى تغيير المعالم البشرية والتـاريخية لمدينة القدس
 ٢٥/٢/٢٠٠٩السفير، 

  
   آذار المقبل٩والبداية في  دوالر العادة اعمار مخيم نهر البارد  مليون٥٢: زكي .٥٨

يوضع الحجر االساس العادة بناء المخيم الفلسطيني نهر البارد في شمال لبنان يوم  : سعد الياس-بيروت
وجاء االعالن عن .  مليون دوالر٥٢المقبل بقرار لبناني ـ فلسطيني وبرصيد يقدر بـ ) مارس( آذار ٩

طوة بعد اجتماع في السراي الحكومي شارك فيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس لجنة هذه الخ
 الفلسطيني السفير خليل مكاوي وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي -الحوار اللبناني 

  .باردووفد فلسطيني ضم القيادة الفلسطينية واللجنة الشعبية والمجتمع المدني في مخيم نهر ال
  ٢٥/٢/٢٠٠٩القدس العربي، 

  
  في القدسحزب اهللا يدين تنفيذ مخطط الترانسفير .٥٩

 من خالل حملة التهجير األكبر منذ "الترانسفير"دان حزب اهللا بشدة قيام العدو الصهيوني بتنفيذ مخطط أ
إطالق أوسع  العربية واإلسالمية إلى األمةجماهير "، ودعا " للفلسطينيين في القدس المحتلة١٩٦٧العام 

حملة شجب واستنكار للجريمة الصهيونية المتجددة تضامناً مع أخوتنا في فلسطين المحتلة وقضية العرب 
 . »والمسلمين األولى

 ٢٥/٢/٢٠٠٩السفير، 
  
  ستذهب إلى غزة من خلف ظهر حركة حماسمساعدات مؤتمر المانحين : مصادر مصرية .٦٠

لة، أن من المقرر أن تعلن الدول والمنظمات أكدت مصادر مصرية مسؤو:  أحمد ربيع-القاهرة 
 مارس، عن إسهاماتها ٢المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي يعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر 

وحجم المساعدات التي ستقدمها إلى السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، فيما استبعدت المصادر أن تكون 
لفلسطينية إال في القليل لتدبير شؤونها واحتياجاتها العاجلة ودفع رواتب أمواال سائلة تسلم إلى السلطة ا

الموظفين، مشيرة إلى أن هذه العملية تخضع لرقابة دولية دقيقة من جانب المانحين حول أوجه النفاق 
  من ناحية أخرى، قالت المصادر أن هذه المساعدات، خاصة في المدى . تجنبا لشبهة الفساد اإلداري
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ر، ستذهب إلى قطاع غزة من خلف ظهر حركة حماس وحكومة الوحدة الوطنية المقالة، وأن القصي
  .المرجح أن تتم هذه المسألة عبر قنوات تحددها السلطة وعلى رأسها وكالة األونروا

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر، 
  
  أردوغان يطالب نتنياهو باالعتراف بفلسطين .٦١

 أردوغان، االثنين، إنه يتعين على رئيس الوزراء قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب: ا.ب.د
بصدق سالماً دائماً في " اسرائيل"االسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو االعتراف بفلسطين كدولة إذا أرادت 

وأبقى أردوغان على انتقاده الحاد لمحرقة غزة، بينما قال إن الحل الوحيد للمشكلة هو . الشرق األوسط
وقال أردوغان، في تصريحات صحافية خالل رحلة عودته . ى طاولة المفاوضاتجلوس حركة حماس ال

". الجواب هو حل الدولتين"الى أنقرة بعد حملة انتخابية محلية في مدينة ماردين جنوب شرقي البالد، 
. االعتراف بفلسطين" اسرائيل"، ولكن في نفس الوقت على "اسرائيل"على حماس االعتراف بـ "وأضاف 
ولكن في نفس الوقت يتوقعون أن تعترف ) يعترفون(بفلسطين؟ إنهم ما زالوا ال " اسرائيل"ف هل تعتر

وجدد أردوغان اتهامه بأن األعمال اإلسرائيلية في ". سل نتنياهو هل سيقبل هذا؟". اسرائيل"فلسطين بـ 
ن منح حماس وأشار رئيس الوزراء التركي الى أن بالده أكدت أنه يتعي". جريمة ضد اإلنسانية"غزة 

  . فرصة بعد فوزها باالنتخابات
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  مؤتمر اإلعمار والمصالحة مؤشرات لتوبة النظام المصري عن موقفه إزاء غزة : أبو الفتوح .٦٢

اتهم عضو مكتب اإلرشاد في جماعة اإلخوان المسلمين في مصر الدكتور عبد المنعم أبو : القاهرة
، واشنطن ومعها النظام المصري بالعمل على إضعاف "قدس برس"الفتوح، في تصريحات خاصة لـ 

الدور اإلقليمي والعربي والدولي لمصر من خالل تهميش تأثيرها في الملف الفلسطيني عامة وفي الحرب 
الموقف الرسمي لم يكن ممثال لمصر على اإلطالق، "وكشف أن . األخيرة على قطاع غزة بشكل خاص

 انعقاده األسبوع المقبل وقبله جهود المصالحة الفلسطينية تكون فرصة ولعل مؤتمر اإلعمار المزمع
  ". ليتطهر النظام المصري ويتوب من مواقفه إزاء غزة

بعرقلة " إسرائيل"وأشار أبو الفتوح إلى أن تصريحات الرئيس حسني مبارك في البحرين بشأن اتهامه لـ
الفصائل ومؤتمر إعمار غزة مؤشرات أولية على أن التهدئة وجهود المصالحة الفلسطينية التي تبذلها بين 

لقد بدأت مصر الرسمية تعود "وأضاف . النظام المصري يريد ما أسما بالتوبة عن مواقف إزاء غزة
نسبيا إلى موقفها المطلوب، ذلك أن استمرارها في الحياد بين الفلسطينيين وهم جزء من أمن مصر 

". ذاته جريمة، وال بد من االنحياز للفلسطينيين في هذا الجانبالقومي وبين العدو الصهيوني هو في حد 
ونفى أبو الفتوح أي عالقة للموقف المصري الرسمي من حرب غزة بالتفجير الذي استهدف سياحا 

    .أجانب في مدخل خان الخليلي وسط القاهرة،
 ٢٤/٢/٢٠٠٩قدس برس، 

  
  رفحمصر تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة لغزة وإغالق معبر  .٦٣

أعلن مصدر أمني مصري، أن الشرطة المصرية أحبطت محاولة :  محمد أبو عيطة-رفح، القاهرة 
 طلقه ومدفعا رشاشا، ولم يتم ضبط أحد ١٧٦ ألغام و٦تهريب شحنة أسلحة إلى قطاع غزة، وضبطت 

نه  ساعة من تشغيله، ومر م٤٨من المسؤولين عنها، فيما أغلق معبر رفح الحدودي، مساء أمس، بعد 
 آخرين من مغادرة القطاع بينهم عدد من حملة ٧٠٠ عابر من وإلى غزة، ولم يتمكن نحو ٢٠٠٠نحو 
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التأشيرات الذين لم تسمح لهم السلطات المصرية بالدخول وآخرون من المرضى والجرحى الذين فقدوا 
  .جوازات سفرهم

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 
  
 آت جامعية مدمرةالوفد العربي لتقصي الحقائق يطّلع على منش: غزة .٦٤

زار وفد جامعة الدول العربية المكلف تقصي الحقائق بعد الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة كلية : غزة
وأعرب وفد الجامعة العربية عن صدمته . الزراعة والبيئة التابعة لجامعة األزهر في بيت حانون، أمس
عة األزهر بغزة خالل عدوانها على القطاع، لهول الدمار الذي أحدثته قوات االحتالل اإلسرائيلي في جام

مستنكرين هذا التدمير المتعمد للمؤسسات الفلسطينية، مؤكدين أن قصف المباني الجامعية يمثل انتهاكاً 
  .لحرمة التعليم العالي

  ٢٥/٢/٢٠٠٩. األيام، فلسطين
  
  "اسرائيل"تصدير الغاز الى  سجاالت حادة في البرلمان المصري حول .٦٥

تحول البرلمان المصري، أمس األول، لساحة حرب بين نواب من حزب : سام أبو طالب ح-القاهرة 
والذي أصر " إسرائيل"األغلبية وقوى المعارضة ووزراء في الحكومة بسبب قضية تصدير الغاز لـ

وقال النائب . النواب بالرغم من األحداث المتالحقة الساخنة التي تشهدها القاهرة على طرحها للمناقشة
ي حسن، المتحدث باسم نواب كتلة اإلخوان المسلمين، إن اإلتفاقية فضيحة للنظام وتكشف النقاب عن حمد

ومن المستحيل اإلستمرار فيها للنهاية وطالب بضرورة محاكمة جميع " إسرائيل"وجود تواطؤ فاضح مع 
  .أطرافها وذلك ألنها تتسبب في خسائر يومية لمصر بقيمة عشرة ماليين دوالر

  ٢٥/٢/٢٠٠٩العربي، القدس 
  
  مصر تفقد الصدارة بين الدول العربية لمصلحة السعودية :أميركي تقرير .٦٦

مصر فقدت مكانتها في الصدارة بين الدول "أفاد تقرير مجلس االستخبارات الوطنية األميركية بأن 
 هناك عدة وأوضح أن". العربية، وأن قيادة الشرق األوسط تنتقل منها إلى السعودية التي ال تريد ذلك

وأضاف التقرير، الذي ". شيخوخة الرئيس المصري حسني مبارك وضعفه"أسباب لهذا األمر، منها 
الخبراء اتفقوا على أن مصر لم "اعتمد على نتائج مؤتمر خبراء عقد في حزيران من العام الماضي، أن 
ور رغماً عنها بسبب الخوف من تعد القائدة اإلقليمية، وانتقلت هذه المكانة إلى السعودية التي تؤدي الد

المرشحين لخالفة مبارك، بمن فيهم ابنه جمال ووزير االستخبارات عمر "ولفت الخبراء إلى أن ". إيران
لكن بالرغم من ذلك، ال يتوقع التقرير ". سليمان، ال يستطيعون ملء مكانه في نسيج العالقات في المنطقة

قيادة "ويوضح التقرير أن .  عالقاتها مع واشنطنحدوث تغيير جوهري في السياسة المصرية وفي
السعودية ليست ناجعة، وقد فشلت في ردم الهوة بين التيارات الفلسطينية وفي المواجهة الداخلية في 

كما أن كالً من مصر والسعودية واألردن ال تزال تعتقد بأن حّل النزاع اإلسرائيلي العربي حيوي . لبنان
  ". المنطقةلكبح النفوذ المتطرف في

  ٢٥/٢/٢٠٠٩األخبار، 
  
  مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة عن طريق منفذ العوجة .٦٧

تمكنت قافلة مساعدات إماراتية من العبور، أمس، إلى غزة عن :  محمد أبوعيطة-العوجة، القاهرة 
طريق معبر العوجة بوسط سيناء، وصرح صابر السقا مندوب سفارة دولة اإلمارات في القاهرة 

 شاحنة تحتوي على ١٤بأن شحنة المساعدات هي محمولة على " الخليج"ل التنسيق بالقافلة لـ ومسؤو
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 ألف حقيبة مستلزمات للطالب من األدوات ٢٥ ألف حقيبة مدرسية و٢٥ فصال مدرسيا متنقال و١١
في التعليمية والصحية قدمتها مؤسسة دبي العطاء ضمن جهودها في مجال العطاء من أجل تعليم األطفال 

  .المناطق المنكوبة
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الخليج، 

  
  القاهرة تُعيد وفدها االقتصادي إلى تل أبيب بعد سحبه بشكل مفاجئ قبل أسبوع .٦٨

، أن الوفد االقتصادي المصري، )٢٤/٢(أفادت مصادر سياسية إسرائيلية، صباح اليوم الثالثاء : الناصرة
رر العودة الستكمال المباحثات مع الجانب بصورة مفاجئة األسبوع الماضي، ق" إسرائيل"الذي غادر 
ونقلت اإلذاعة العبرية عن المصادر قولها إن الوفد االقتصادي المصري قرر العودة إلى تل  .اإلسرائيلي

الستكمال المباحثات مع الجانب اإلسرائيلي بشأن التعاون االقتصادي، دون ) ٢٦/٢(أبيب الخميس القادم 
  .ف المباحثات قبل نحو أسبوعأن تشير ما إذا أزيل سبب إيقا

 ٢٤/٢/٢٠٠٩قدس برس، 
  
  غزةلنقل المساعدات اإلنسانية امام اإلسرائيلية العراقيل كلينتون غاضبة بسبب : "هآرتس" .٦٩

أعربت هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األميركية عن غضبها من إسرائيل بـسبب              -القدس المحتلة   
مساعدات اإلنسانية لغزة، وأشار مقربون من كلينتون بأن مسألة         الصعوبات اإلسرائيلية التي تعرقل نقل ال     

المساعدة ونقلها إلى غزة ستكون على رأس سلم أولويات هيالري كلينتون، خالل زيارتها القادمـة إلـى          
  .إسرائيل الثالثاء القادم

 األميركـي  وفي أعقاب تخطيط كلينتون لزيارة إسرائيل فإنه من المتوقع أن يقوم جورج ميتشيل المبعوث    
إسرائيل ال تبـذل    :" للشرق األوسط، أن ينقل رسالة احتجاج حادة لكلينتون ضد إسرائيل وقال في رسالته            

  ".جهودا لتحسين الوضع اإلنساني في غزة
صـرح ميتـشيل بهـذه      :" وعن أسباب الرسالة الغاضبة التي أرسلها جورج ميتشيل أفـادت هـآرتس           

المهين الذي حصل األسبوع الماضي، خالل زيـارة جـون          التصريحات ضد إسرائيل في أعقاب الحدث       
كيري إلى غزة، وشاهد في طريقه الشاحنات العالقة والتي كانت تحمل الباستا وال يمكنها الدخول لغـزة،                 

بأن إسرائيل ال تعتبر الباسـتا مـساعدات        " وعندما سأل كيري عن السبب لجهات من هيئة األمم أجابوه           
  ". الرزإنسانية وفقط تسمح بإدخال

وأوضحت هآرتس بأن مسألة المساعدات اإلنسانية هي المسألة الحساسة، والتي تسببت في نقاش حاد بين               
  ".وزارة الخارجية اإلسرائيلية التي تسمح بإدخال المساعدات، وبين وزارة األمن التي تفرض التضييفات

  ٢٥/٢/٢٠٠٩ ،وكالة سما
  
  ة الفلسطينيةميتشيل يطلب من أولمرت الكف عن إضعاف السلط .٧٠

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن جورج ميتشيل مبعوث الرئيس األمريكي :  عبدالقادر فارس- غزة 
باراك أوباما للشرق األوسط ، والذي زار المنطقة رسميا للمرة األولى قبل نحو أسبوعين ، طلب من 

بة لطلب رئيسها محمود ايهود اولمرت وقادة إسرائيل الكف عن إضعاف السلطة الفلسطينية واالستجا
وحسب المصادر، فإن اولمرت الذي شعر بالصدمة من طلب . عباس بإطالق سراح مروان البرغوثي

  .ميتشيل تلكأ في الرد
٢٥/٢/٢٠٠٩عكاظ،   
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 زيارة المنسق األوروبي تناقش إعمار غزة وعملية السالم: الناطقة باسم سوالنا .٧١
لناطقة باسم المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية أكدت كريستين جاالخ ا:  عهود مكرم- برلين  

األوروبية أن خافيير سوالنا بدأ جولة شرق اوسطية يبحث خاللها األوضاع في غزة وإعادة إعمار 
  .القطاع ومستقبل عملية السالم في ظل حكومة اسرائيلية جديدة

٢٥/٢/٢٠٠٩عكاظ،   
  
  ة بضمانات قبل إعمار غز" إسرائيل"أوروبا تطالب  .٧٢

" إسرائيل"أكد رئيس مفوضية االتحاد األوروبي في مصر كالوس ايبرمان ضرورة تقديم :  بترا–القاهرة 
لضمانات بعدم ضرب قطاع غزة قبل إعادة إعمار ما دمرته خالل عدوانها االخير عليه من بنية تحتية 

رة امس على أهمية وشدد في حديث لوسائل االعالم في القاه. شملت الخدمات والمدارس والمستشفيات
إعادة إعمار .. دعم االقتصاد الفلسطيني"المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ االثنين المقبل بعنوان 

  ". قطاع غزة
٢٥/٢/٢٠٠٩الدستور،   

  
  نقابة كندية تدعو لمقاطعة الجامعات اإلسرائيلية احتجاجاً على حصار غزة .٧٣

 الجامعات اإلسرائيلية، وذلك ضمن التحركات االحتجاجية دعت نقابة كندية إلى مقاطعة :أوتاوا، كندا
 وذكر راديو كندا الدولي أن مندوبين إلى مؤتمر نقابي لموظفي .على الحصار المفروض على قطاع غزة

القطاع العام في كندا، عقد في جامعة ويندسور في مقاطعة أونتاريو، قرروا الدعوة لمقاطعة الجامعات 
وأفيد أن مندوبين إلى االجتماع من جامعة ويندسور قرروا عدم االنضمام إلى . تهاإلسرائيلية للسبب ذا

  ".معاد للسامية"هذا القرار الذي وصفته منظمة يهودية بأنه 
٢٥/٢/٢٠٠٩, قدس برس  

  
  ندوة في مجلس اللوردات البريطاني تطالب بوقف الدعم االوروبي السرائيل  .٧٤

مع الجاليات العربية واالسالمية في بريطانيا ندوة في ' صلجمعية التوا'نظمت :   سمير ناصيف-لندن 
 بوقف واطالبو 'غزةانعكاسات الحرب االخيرة على نساء واطفال ': مجلس اللوردات البريطاني بعنوان

  .ضد االطفال والنساء والمدنيين في غزة الدعم االوروبي المميز السرائيل بسبب عملياتها الوحشية
٢٥/٢/٢٠٠٩القدس العربي،   

  
  "تكتيك صهيوني متعمد"الكارثة اإلنسانية في غزة  .٧٥

   الجارديان-بن وايت 
على قطاع غزة، والتقارير شبه اليومية عن جرائم الحرب التي " إسرائيل"إن حجم الهجوم الذي شنته 

  .ارتكبتها خالل الحرب، أثارت االنتقادات ضدها حتى من قبل األصدقاء والمتعاطفين معها منذ أمد طويل
الرغم من حملة العالقات العامة الشاملة التي خططت لها طويالً الحكومة اإلسرائيلية، فإن قتل مئات وب

كما وصف ذلك مستشار إعالمي سابق في الحكومة في .. األطفال حصيلة من العسير إيجاد تبرير لها
دبابة إسرائيلية، عندما يكون لديك طفل فلسطيني في مواجهة : "توضيح رائع وبتهكم غير متعمد، قائالً

  ".فكيف يمكنك أن تفسر الدبابة على أنها داود والطفل هو جالوت؟
، "الرصاص المصبوب"وبالرغم من عدد كبير من القرائن التي تضمنت أهداف إسرائيل من عملية 

والتصريحات العلنية التي كان يطلقها الزعماء اإلسرائيليون بين الحين واآلخر، ومناورة وقف إطالق 
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ر، فإن الكثير من التحليالت التي قدمها السياسيون أو المعلقون جاءت محدودة لدرجة مخيبة لآلمال، النا
  .من وراء العملية" إسرائيل"كما اتسمت أيضا بافتراضات خاطئة أو تأكيدات ال محل لها بشأن دوافع 

  تعمد استهداف المدنيين في غزة
أخرى مختلفة تماما " إسرائيلية"ير إلى وجود أهداف ومع ذلك، فليس هناك أي نقص في األدلة التي تش

 تتراوح - قتيالً فلسطينيا ١٣٦٠ من بين -فتقديرات نسبة الوفيات في صفوف المدنيين. عن تلك المعلنة
  .بين النصف والثلثين

 قد" إسرائيل"وعادة ما يتنصل السياسيون والدبلوماسيون والصحفيون مما هو واضح للعيان، وتحديدا أن 
استهدفت عن عمد المدنيين الفلسطينيين، والبنية التحتية ألية حياة طبيعية؛ وذلك من أجل تلقين األهالي 

  .المحليين درسا بأفضل أسلوب استعماري
من أبنية قطاع % ١٥ حيث إن نحو -"حرب إبادة"وبالنظر إلى فداحة حجم ما وصفه الفلسطينيون بأنه 

 - بليون دوالر١,٤م الدمار في البنية التحتية المدنية يقدر بنحو غزة دمرت تماما أو انهارت وإن حج
على نحو متكرر سيارات اإلسعاف، " إسرائيل"فقد استهدفت. فإنه من المستحيل حصر جميع الفظائع

شملت العديد من " األونروا"والطواقم الطبية والعيادات والمستشفيات، وكذلك منشآت تابعة لمنظمة 
  .المدنيينالمدارس التي تؤوي 

وتلك ليست إال بعض األمثلة لنماذج أكثر ترويعا جراء العملية العسكرية التي استهدفت كل شيء بدءا 
  .من المدارس والصيارفة ومزارع الطيور، إلى مبانٍ سكنية بأكملها، وموانئ وأسواق

ول من تفسيرات تبتعد عما هو متدا" الرصاص المصبوب"وأود أن أقدم هنا ثالثة أهداف بديلة لعملية 
 ٢٠٠٩إذا كانت إسرائيل في عام "، أنه "يال"، األستاذ بجامعة "ديفيد برومويتش"بشأنها، وأن أدعي مع 

أحالت قسما كبيرا من قطاع غزة إلى أنقاض وخلفت عشرات اآلالف من المشردين بال مأوى، فإن هناك 
  ".احتماالً قويا أن ذلك كان ما عزمت على القيام به

فمن جهة، يبدو ذلك واضحا، إال أنه بالتناقض مع الكيفية التي . األول هو إذالل وإضعاف حماسوالهدف 
فكما أوضحنا سابقًا، .. غالبا ما يفهم بها الهدف، فإن ذلك غير معني في أساسه بحماية الشعب اإلسرائيلي

من للمواطنين تعتبر اتفاقات وقف إطالق النار والمفاوضات هي األكثر ترجيحا في توفير األ
وقد صمدت حماس أمام عزلة وحصار واعتقاالت جماعية ومحاولة .  بل هي هدف سياسي-اإلسرائيليين

عالوة على ذلك، فقد بدأت في الظهور انقسامات في عزم المجتمع الدولي . انقالب مدعومة من الغرب
م اتفاقات لوقف إطالق فالجماعة بمرونتها وقدرتها على تقدي. على محاكاة موقف إسرائيل من حماس

النار من خالل المفاوضات، كانت تمثل تهديدا لفرص إبرام اتفاق مع جناح المعتدلين في رام اهللا، وعلى 
  :ذلك

كان توجيه ضربة قاصمة لتمزيق الحركة، ودفع بعض شظاياها في اتجاهات من شأنها أن تضعهم من 
عاد تلك األطراف الثالثة عن الوصول إلى جديد في وضع غير مقبول هو الطريق األكثر فاعلية إلب

  .استنتاج مفاده أن إشراك حماس يمكن أن يعزز احتماالت السالم أكثر من استبعادها
الرصاص "وبالعودة إلى شهر ديسمبر، قبل نهاية الهدنة التي استمرت ستة شهور وقبل بدء عملية 

يضر بالهدف اإلستراتيجي "هدنة بأن تمديد ال" تسيبي ليفني"، صرحت وزيرة الخارجية "المصبوب
  ".إلسرائيل، ويعزز من قوة حماس، ويعطي انطباعا بأن إسرائيل تعترف بالحركة

حماس تريد الحصول على الشرعية "إال أنه في نهاية الشهر نفسه نرى ليفني تخبر مؤتمرا صحفيا بأن 
 وكأن –"  منظمة ذات شرعيةالهام منع حماس من أن تصبح"، مشددة على أنه من "من المجتمع الدولي

  .الفوز الواضح في انتخابات ديموقراطية ليس كافيا إلضفاء الشرعية
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صورة حماس كشريك "من أجل تجنب تعزيز " الدم في مقابل الدبلوماسية"وكما اختارت إسرائيل 
الة مفادها آملة في بعث رس"، فقد اختارت إسرائيل وقفًا إلطالق النار أحادي الجانب لنفس السبب "مسئول

  ".أن حماس ليست ممثالً شرعيا
إن الحرب التي بدأت من أجل نزع شرعية حماس لن تقدم سبيالً لوقف إطالق النار تكون فيه حماس 

  .شريكًا على مائدة المفاوضات
ومن ثم فقد قررت إسرائيل اختصار الجهود المبذولة المدفوعة مصريا والساعية إلى تأمين وقف إطالق 

ختارت مسارا أحادي الجانب يسمح إلسرائيل والواليات المتحدة ومصر ومحمود عباس النار، وا
 للعمل معا من أجل - وفي الواقع، كافة األطراف المعنية، فيما عدا سلطات قطاع غزة-وبريطانيا

وتجدر اإلشارة إلى أن الطبيعة الفردية لوقف إطالق النار منحت إسرائيل . التوصل إلى حل واضح
  . لتعريف معاني االنتهاك واإلخفاق بمصطلحاتها الخاصةالحرية

أما الهدف الثاني لحرب إسرائيل فهو تعليم الفلسطينيين في غزة وغيرها، أن الطريق الوحيد لتجنب 
غضب الجيش اإلسرائيلي هو قبول حل إقامة دولتين قوميتين، وهو امتياز سخي من شأنه أن يتقبله 

ويعد ذلك انعكاسا للنهج الذي أوجزه رئيس األركان اإلسرائيلي .  امتنانعباس ورفاقه من المعتدلين بكل
  ".يتعين أن يتفهم الفلسطينيون في أعماق إدراكهم أنهم شعب مهزوم" في أنه ٢٠٠٢عام " موشيه يعلون"

درس فعلي "إن حماس كانت في حاجة إلى " شيمون بيريز"وفي الرابع من يناير قال الرئيس اإلسرائيلي 
توجيه "؛ وعقب ذلك بأيام، بدا أكثر وضوحا حين أفادت التقارير بإعالنه أن هدف إسرائيل هو "وجدي

وفي اليوم ". صفعة قوية ألهالي غزة لكي يفقدوا على أثرها أية رغبة لديهم في إطالق النار ضد إسرائيل
 في أن تعني كذلك كيف كان المسئولون اإلسرائيليون يأملون" واشنطن بوست"التالي، وصفت صحيفة 

يصير مواطنو غزة في حالة نفور من حماس وأن يقوموا بإبعاد الحركة إلى خارج "الهجمات أن 
  ".السلطة

 عندما قام قادة عسكريون كبار ٢٠٠٦وهذه اإلستراتيجية اإلسرائيلية سبق وأن تم تطبيقها في لبنان عام 
ما تسبب في " قوة غير متناسبة"م سوف تخضع الستخدا" قواعد عسكرية"بتصنيف قرى مدنية على أنها 

  ".دمار كبير"
جيورا "وكما أشرت من قبل، فإن الدروس في لبنان لم تكن خاطئة فحسب، بل كذلك إجرامية، وقد عبر 

، وهو جنرال متقاعد بجيش الدفاع اإلسرائيلي ومستشار سابق لرئيس الوزراء، في ورقة بحثية "إيالند
ية التحتية ومعاناة مئات اآلالف من المواطنين نتائج يمكنها أن تؤثر تدمير المنازل والبن: "عن ذلك بأن
  ".أكثر من أي شيء آخر" حزب اهللا"على سلوك 

أفيجدور "ومن المفارقات، أن بيريز نفسه الذي يبرر حاليا ممارسة العقاب الجماعي، انتقد الوزير 
سرائيلي أن يقصف أهدافًا مدنية،  بعد أن اقترح أنه ينبغي على جيش الدفاع اإل٢٠٠٢عام " ليبرمان

غير أن األسابيع الثالثة الماضية أوضحت ". جريمة حرب"محذرا إياه من أن مثل ذلك التكتيك سيكون 
أن المقترحات التي يتقدم بها المتطرفون السياسيون ويتم اعتبارها همجية في األساس ال تستغرق وقتًا 

  .طويالً قبل أن تتحول إلى سياسة مألوفة
 االستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية من أجل أغراض سياسية يرتبط بشكل مباشر إن

األمريكية الساعية لمحاولة إنقاذ صورة السلطة الفلسطينية سيئة السمعة من خالل " اإلسرائيلية"بالخطة 
اطق باسم الخارجية ، الن"سيان ماكورماك"وكما أوضحها بتحفظ . تسييس عملية إعادة بناء قطاع غزة

وذلك "يجب أن يلحق به استثمار في البنية التحتية ومساعدة للمواطنين " الحل العسكري"األمريكية، فإن 
  ".لكي يتمكنوا من تقديم نوع مختلف من القرار السياسي

فيه، وتقليص " الكارثي"على قطاع غزة فهو تعميق الوضع " اإلسرائيلي"أما الهدف الثالث من الهجوم 
نهاية إلصرار مواطني "ربما من أجل وضع .. لقدرة على االستمرار في البقاء إلى أقل من الحد األدنىا
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البنية "غير أن أحد أبرز المنافع من تدمير ". غزة العاديين على الرغبة في فرصة لحياة سلمية وكريمة
تقرون إلى المؤسسات الجماعية الناس الذين يف"هي أن " إسرائيل"بالنسبة لـ " التحتية المدنية الفلسطينية

  ".ولم يعد لديهم إال الكفاح من أجل البقاء فقط على قيد الحياة هم األيسر في السيطرة عليهم
إن إسرائيل تسعى لتحويل قطاع غزة إلى أزمة إنسانية : ومع ذلك، فإنه يجري هنا ما هو أكثر من ذلك
 أي أن سكانها تحولوا إلى -ا عالة على غيرها ودائم-غير ذات صلة بالسياسة، ودائما على شفا كارثة

أمنية شهيرة حيث " إسحق رابين"وكان لـ . زبائن يحصلون على حصص الدعم من المساعدات الدولية
 أن تتشارك - ربما-، إال أن أفضل ما يمكن أن تفعله إسرائيل هو "أن تغرق في البحر"تمنى لغزة 

  . قوات دولية على األرضاألزمة مع المجتمع الدولي ربما لدرجة نشر
والتركيز المتزايد على المسئولية المصرية هو أيضا جزء من ذلك؛ سواء فيما يتعلق بتهريب األسلحة، أم 

  . اإلدارة المباشرة للقطاع-بالنسبة للبعض كذلك-توفير المساعدات، أم 
حيث تجرى عملية (ربية لقد أصبح قطاع غزة بمثابة مختبر لسيناريوهات مستقبلية محتملة في الضفة الغ

إن األهداف اإلسرائيلية الثالثة ـ ). للتنمية واحتالل تموله منظمات غير حكومية على نحو راسخ
وجميعها من أجل نزع صفة الشرعية عن حماس وتهميشها، وإقناع الفلسطينيين بالتخلي عن المقاومة، 

 المعنية بجرائم الحرب واالنتهاكات  تتطلب تدخل اللجنة-والتهرب من المسئولية عن قطاع غزة الممزق
  .وكما سيحكي التاريخ، فإنهم كذلك محكوم عليهم بالفشل. الجسيمة لحقوق اإلنسان

  ٢٤/٢/٢٠٠٩السبيل، األردن، 
  
 مفاوضات التهدئة وشاليط ـ مراجعة الدور المصري .٧٦

  أوتاوا -أمل غزال .د
منطقة، عملية إعادة تقويم لطبيعة الدور قدمت أكاديمية مختصة بالشؤون العربية وقضايا الصراع في ال
  . المصري في الوساطة بين المقاومة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي

فقد حررت الدكتورة أمل غزال، وهي باحثة برتبة بروفيسور مساعد في التاريخ الحديث للشرق األوسط 
وسيط المصري في المفاوضات في جامعة دلهاوزي الكندية، مقالة مطولة باللغة اإلنجليزية عن دور ال

والحكومة اإلسرائيلية بشأن اتفاق التهدئة، وكذلك في ملف الجندي " حماس"غير المباشرة بين حركة 
   .اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

  بل طرفاً" ليست وسيطاً"مصر 
 تسوية وسيطاً بين طرفين إلنجاز"وفي المقالة، تجري مراجعة تقويمية للدور المصري الذي لم يكن 

عادلة، ولكنه وبسبب التقاء مصالح النظام مع مصالح إسرائيل لعب دور السمسار لصالح الطرف 
  ".اإلسرائيلي، وحاول فرض االستسالم على وفد حماس لمفاوض لتحقيق ما لم تحققه إسرائيل بالحرب

درة حماس على الدولية، وق"وحسب الباحثة فإن حصيلة األمر جاءت مغايرة بعض الشيء، فاالحتجاجات 
استيعاب الهجمات اإلسرائيلية، وصمود الشعب الفلسطيني في غزة؛ شكلت رافعة سياسية لموقف وفد 

، حسب "حماس، ومكّنه من مقاومة الضغوط ومحاوالت التهويل والتخويف التي تعرض لها في القاهرة
  .استنتاجها

  تفاصيل الطرح المصري 
طرحه الجانب المصري خالل المباحثات والموقف المقابل كما تحدثت الدكتورة غزال عن تفاصيل ما 

، وذلك بعد أن رفضت األخيرة االقتراحات المصرية بأن تكون التهدئة طويلة األمد من "حماس"من وفد 
  .عشر إلى خمسة عشر سنة، وقبلت التفاوض حول مدة ال تتجاوز ثمانية عشر شهراً

ن الطرح المصري تحدث عن مرحلتين؛ تشتمل وقالت األكاديمية المتخصصة في شؤون المنطقة إ
 حماس هي من تعلن عن التهدئة وبنود االتفاقية"المرحلة األولى منهما على ستة بنود، هي أوالً أن" ،
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 حماس تتعهد بمنع حفر األنفاق ومكافحة التجارة غير المشروعة، والحديث هنا عن األسلحة"وثانياً أن ."
تضع حماس آلية لمعاقبة األطراف " األولى من الطرح المصري فيقضي بأن أما البند الثالث من المرحلة

 في المائة ٨٠يرفع الحصار اإلسرائيلي بنسبة "، بينما رابعاً أن "التي ال تلتزم ببنود االتفاقية في غزة
 حين ، في"منع إدخال المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ"، وأنه سيتم خامساً "وليس كامالً

  .بالبنود الخمسة المشار إليها" تفتح إسرائيل المعابر إذا التزمت حماس"تتمثل النقطة السادسة في أن 
تبحث إسرائيل بترتيبات جديدة لفتح "أما في المرحلة الثانية بموجب الطرح المصري، فتقول غزال، 

يين من األراضي المحتلة عام معبر رفح، مع تعديل على االتفاقية السابقة وتقضي بنقل المراقبين الدول
وفي .  إلى المناطق المصرية، لتجنب المعوقات التي كان يواجهها المراقبون في االنتقال إلى المعبر٤٨

تطوع الفريق المصري "كما أشارت إلى ". هذه المرحلة يسمح بتدفق المساعدات واإلغاثات إلى غزة
   ". ان سالمة المواطنين الفلسطينيينإلزالة ما لم ينفجر من الصواريخ اإلسرائيلية لضم

  "الوقوع في الفخ"تجنبت " حماس"
يحوِّلها إلى "بما ورد في البنود السابقة في المرحلتين " حماس"وقد علقت الدكتورة أمل غزال بأن التزام 

وفد سلطة فلسطينية أخرى مهمتها حراسة المصالح اإلسرائيلية ومعاقبة من ال يلتزم باالتفاقية، لذلك فإن 
  . وطالبت الحركة بستة بنود" حماس تجنب الوقوع في الفخ

 رفع الحصار بشكل فوري "، والثاني أن "مصر هي من يعلن عن التهدئة وبنودها"ويتمثل البند األول بأني
وتفتح المعابر بما فيها معبر رفح، ويسمح بإدخال المساعدات ومواد اإلغاثة، فيما تكون مراقبة معبر 

لجانب الفلسطيني مهمة حكومة حماس والسلطة الفلسطينية إلى حين تشكيل حكومة وحدة رفح من ا
  ".وطنية

خطة إلعادة اإلعمار والسماح بإدخال المواد "فيقضي باالتفاق على " حماس"أما البند الثالث من طرح 
، "دون شروطتدخل المساعدات بشكل فوري وب"، بينما يقول البند الرابع بأن "الضرورية لتنفيذ الخطة

 د "حماس ال تلتزم بمعاقبة من يخالف االتفاقية"وخامساً أنحماس بمنع إدخال "، عالوة على عدم تعه
  .، حسب البند السادس"السالح إلى غزة

  خالصة الموقف المصري ودور عمر سليمان
ن اإلعال" حماس"وتختصر غزال الموقف المصري بأنه أراد فرض الشروط اإلسرائيلية، ويطلب من 

واستنتجت الباحثة أن موقف . عنها، ويترك للطرف اإلسرائيلي أن يوافق أو يرفض ما هو مطروح
يعفي مصر من تقديم الضمانات اللتزام إسرائيل بالتهدئة، "باإلعالن عن التهدئة " حماس"القاهرة بمطالبة 

، كما طالبتها بإقناع ولكن حماس رفضت وطالبت مصر باإلعالن كي تكون الضامن لاللتزام اإلسرائيلي
  ".بقية األطراف الفلسطينية بااللتزام باالتفاقية حتى ال تكون حماس في مواجهة من يخرقها

وفي تحليلها للموقف المصري رأت الدكتورة أمل غزال أن الوسيط المصري، بشخص الوزير عمر 
لموقف المصري في المنطقة، إعادة االعتبار ل"الهدف األول هو . سليمان، كان يسعى بذلك لتحقيق هدفين

وتلفت األكاديمية االنتباه إلى أن القاهرة أخفقت عدة ". خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي
، وفشلها في دفع حماس لتجديد ٢٠٠٧سواء في سيطرة حماس على غزة صيف "مرات في هذا الملف، 

السابق في معالجة ملف الجندي األسير جلعاد الماضي، وكذلك فشلها ) يناير(التهدئة في كانون الثاني 
  .، وفق ما تقرره في مقالتها"شاليط، كل ذلك ضرب سمعة النظام المصري كالعب أساس في المنطقة

كما أشارت الباحثة إلى أن اإلصرار المصري على عدم إفالت ملف شاليط يفسر بعض التطورات 
" حماس"وساطة فرنسية بعيدة عن المصريين، بين وأشارت الدكتورة غزال إلى . األخيرة بهذا الملف

والجانب اإلسرائيلي، كادت توصل إلى نتائج إيجابية في ملف شاليط، إالّ أن زيارة الرئيس حسني مبارك 
األخيرة إلى فرنسا قد عطّلت تلك المساعي، وأن الربط اإلسرائيلي األخير بين ملفي شاليط والتهدئة قد 

   .مصر للتوصل إلى اتفاق حول شاليط بعد تعطيلها للمساعي الفرنسيةيكون محاولة للضغط على 
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  دور عمر سليمان
، حسب ما ورد في المقالة، فكان "حماس"أما الهدف الثاني لعمر سليمان من ممارسة الضغوط على وفد 

باحثة وتشرح ال". التوصل إلى اتفاقية ترضي اإلسرائيليين ومن ورائهم األمريكيين ألهداف بعيدة المدى"
 سليمان يريد أن يثبت أنه صاحب الكلمة، ومن ورائه جهاز المخابرات "خلفيات ذلك من قبيل أن

فهو والمؤسسة العسكرية غير متحمسين الستالم جمال مبارك للحكم خلفاً لوالده، . والمؤسسة العسكرية
ن الرئيس المصري  بأ١٩٥٢جمال ليس ابناً للمؤسسة العسكرية وهذا سيضع حداً لعرف سائد منذ عام 

  .، حسب ما تُقرِّر في هذا الشأن"يجب أن يكون موالياً ومنتسباً للمؤسسة العسكرية
ما نشهده قد يكون انعكاساً لصراع قوى داخلي في مصر، ومرة أخرى "وختمت الدكتورة أمل غزال بأن 

، وفق "ي المنطقةيكون الفلسطينيون والقضية الفلسطينية ضحايا لنظام عربي يسعى لتحقيق مصالحه ف
  .تقديراتها

  ٢٤/٢/٢٠٠٩قدس برس 
  
  معضلة الخيار السياسي للشعب الفلسطيني .٧٧

  ياسر الزعاترة
منذ االنتخابات ، ثم بعد ذلك الحسم العسكري وقصة االنقسام هي المهيمنة على أحاديث النخب السياسية                

لك االنقسام هو الدواء الـشافي      العربية ، وبعض الفلسطينية لدى الحديث عن القضية وتحوالتها ، لكأن ذ           
  .لكل العلل التي تعاني منها القضية

أصحاب هذا الطرح في معظمهم يقرون بأن المفاوضات لم ولن تأتي بنتيجة مقبولـة ، بينمـا يـضيف                   
وال المقاومة في ظل ميزان القوى الحالي ، ما يحتم علينا وعلى المعنيين بهذا الهم الـرد                 : بعضهم قائالً 

ى ال يعمى على الحقيقة ، حتى لو كررنا ذلك مراراً وتكراراً ما داموا يكـررون كالمهـم                  والتوضيح حت 
  .دون توقف

من الضروري أن يتواصل التأكيد على وجود برنامجين في الساحة الفلسطينية ، األول يؤمن بالمقاومـة                
ذلك ، فكيف يمكن حـل      سبيالً لتحصيل الحقوق ، بينما يؤمن الثاني بالتفاوض ، والتفاوض وحده سبيالً ل            

هذه المعضلة عبر المسار المقترح ممثالً في إنهاء االنقسام ما دامت حركة فتح في ظل قيـادة سـبق أن                    
حاولت االنقالب على ياسر عرفات بهدف تثبيت برنامجها المشار إليه؟، أال يحق لنا السؤال عن ماهيـة                 

ناء جولة عابرة من االقتتال الـذي فرضـه         الضرر الذي أصاب القضية من جراء االنقسام ، اللهم باستث         
الطرف الذي رفض االعتراف بنتائج االنتخابات وأصر على تسليم الحكومة لحماس من دون صالحيات              
أمنية وال مالية وال إعالمية ، بينما كان يعد العدة النقالب عسكري بالتنسيق مع الجنرال دايتـون؟، مـع         

  .حتى ممارسات السلطة في رام اهللا القمعية ضد حماسالضرر الذي يعنونه ليس ما ذكرنا ، وال 
لقد صعدت القضية خالل األسابيع الماضية إلى أعلى المستويات ، ولم يبق مكان في العـالم إال وعـاش            

. تجلياتها ، بينما كانت اللعنات تصب على رؤوس المحتلين بكل اللغات ، وفي كل ركن من أركان العالم                 
ين البريطانيين آالف األميال في رحلة تمتد عشرين يوماً من أجل االنتصار            وعندما يقطع عشرات الناشط   

  .لفلسطيين ، فذلك يؤكد أن العدو هو الذي عزل وليس القضية
لقد حدث ذلك بسبب المقاومة والصمود والتضحيات ، وليس بسبب بطولة المفاوض الفلسطيني العظيم ،               

رائيليين ، ثم يأتي من يطالبنا باالنحياز للخيار الثـاني ،           والقبالت التي طبعها على خدود المسؤولين اإلس      
والموافقة على اعتبار األول شكالً من أشكال العبث والتضيحة المجانية بأرواح الناس ، مع العلم أنه لـم                  

  ٢٠٠٠,يأخذ فرصته كاملة ، وحين أخذها في لبنان حقق االنتصار وطرد المحتلين ربيع العام 
و ، ثم   ٢٠٠٠ ٩٣سطيني حراً طليقاً إلى طاولة المفاوضات من دون انقسام ما بين            لقد ذهب المفاوض الفل   

 وحتى االنتخابات ، ثم فعله كذلك بعد الحسم العسكري بعد تخلصه من رقابة الـذين                ٢٠٠٤فعل ذلك بعد    
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  .فازوا في االنتخابات ، وفي كل تلك الجوالت لم يعد لنا بما يحفظ ماء الوجه
 ما الذي يريدونه بالضبط ، وكيف ستكون االنتخابات هي الحل ، وقد كانت من قبـل           لقد آن أن يقولوا لنا    

" المجتمع الـدولي  "سبب االنقسام ، وهل سيقبلون النتائج في حال فوز حماس ، وما قيمة أن يقبلوا ما دام                  
ال يقبل ، وكيف سيحل إشكال المعونات بعد ذلك؟، كيف سيصار إلى معالجة مؤسسة أمنية نـشأت فـي                   
الضفة الغربية على أسس معروفة ، وهل سيقبلون تسليمها لحماس في حال فوزها في االنتخابـات ، أم                  
سيكررون ما فعلوه من قبل؟ ليس ثمة ضمانات بأنهم لن يكرروا الموقف بدعوى المحافظة على مصالح                

يختلف المسار في   الشعب الفلسطيني بوصفهم قيادة منظمة التحرير التي هي قيادته الشرعية الوحيدة،، لن             
حال فازت فتح في ظل اختطافها من قبل الفئة التي ورثت ياسر عرفات بدعم األمريكان واإلسـرائيليين                 
والوضع العربي الخاضع لإلمالءات األمريكية ، أي أن مسار السلطة ذاتها سيتواصل ، فإمـا أن تبقـى                  

 تام لحقيقـة أن فلـسطينيي الـضفة         سنوات طويلة على حالها ، وإما أن تقبل بصفقة بائسة ، في تجاهل            
" االحـتالل الـديلوكس   "إنها جميعاً أسئلة السلطة وصيغة      . والقطاع هم أقل من نصف الشعب الفلسطيني      

  .الذي منحته للمحتلين
كيف نحل هذه المعضلة؟ ال حل إال بتعاون الشرفاء الستعادة حركة فتح ، ولن يتم ذلك إال بإعادة تشكيل                   

س ديمقراطية ، وعندها يمكن للمخلصين من أبناء الحركة أن يعودوا إلى شعبهم             منظمة التحرير على أس   
وخياره المقاوم ، أما المسار المقترح فلن يفضي ، في حال نجحت المصالحة ، إال إلى رحلة تيه جديـدة                    

  .هذا إذا لم يفض إلى صفقة بائسة سنقضي وقتاً طويالً في مواجهتها ومواجهة تداعياتها: وانقسام أسوأ
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الدستور، 

  
  ؟ ..ماذا يقول اإلسرائيليون عن حرب غزة .٧٨

  نواف الزرو
أعلـن رئـيس    » وقف العدوان على غزة   » قرار «١٨/١/٢٠٠٩/فور اتخاذ الحكومة اإلسرائيلية صباح      

، ولخـص المعلقـون     »أن إنجازات الحرب علـى غـزة تحققـت        «الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت     
زيـادة قـدرة الـردع      «، و »ضربة عقابية لحماس  « إنجازات الحرب بتوجيه     اإلسرائيليون في الصحف  

استعادة الجيش لحيويته التي فقدها     «، و »صمود الجبهة الداخلية  «، كما ركزت الصحف على      »اإلسرائيلية
أن أكثر من معلق قالوا إن الحملة استنفدت أهدافها في األيـام            «ـ حسب تعبيرهم، إال     » في حرب لبنان  

فماذا يقول اإلسرائيليون في ذلك إذن؟ ـ وإلى أي  . »ن يجب أن تتوقف هناك وانتقدوا إطالتهااألولى وكا
اختـراع  «المؤرخ اإلسرائيلي المناهض صاحب كتاب ! ؟...فعالً أهدافها» إسرائيل«حد وأي مدى حققت    

، وأنها فقدت   محمية كبيرة «بتحويل القطاع إلى    " إسرائيل"اتهم  » شلومو زاند » «إسرائيل والشعب اليهودي  
إن إسرائيل زرعت الخراب واألسى فـي كـل         «، وقال   »كل ضابط أخالقي وهي ال تفهم غير لغة القوة        

، »مكان في غزة وقتلت النساء واألطفال لغايات انتخابية، حيث كان توقيت الحرب مالئماً من هذه الناحية               
ولـم تـستطع   ) حماس(اإلسالمية أن تكون الحرب قد حققت أهدافها، حيث لم تنه حركة المقاومة            «ونفى  

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي أدلى        . »تقوية معسكر االعتدال لدى الفلسطينيين    
أن مجموعة من أفراد حماس كانت ترتدي زي        «باعتراف بالغ األهمية التوثيقية حينما كشف النقاب عن         

، وهذا االعتراف مـن أهـم وابلـغ         »ش اإلسرائيلي الجنود اإلسرائيليين حاولت التسلل إلى صفوف الجي      
االعترافات على ما جرى، فهو يكشف لنا جانباً بمنتهى األهمية من حقيقة المواجهـات الميدانيـة التـي                  

وإذا ما أضفنا إليه تصريح الجنرال موشيه يعلـون      .. حرصت الماكينة اإلعالمية اإلسرائيلية على إخفائها     
ما فعلناه في غزة طوال الوقت المراوحـة        «: جيش سابقاً أيضاً الذي قال    الذي شغل موقع رئيس أركان ال     

عدم تجاهل حركة حماس عند اإلقـدام       «إلى  » أفرايم هليفي «ودعوة رئيس الموساد السابق     . »في المكان 
ألن حماس ورغم الضربات الموجعة غير      «: »على محاولة ترتيب أوراق المنطقة بعد العدوان على غزة        
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أمطرنا قطاع غزة بالنار براً وبحراً وجواً،       «: ، مؤكداً » يوماً بقيت وصمدت   ٢٢ تلقتها طيلة    المسبوقة التي 
لكن حماس خرجت من بين الركام والرماد كطائر الفينيق وأدارت مفاوضات شرسة مع مـصر وهـي                 

ت فإننا نغدو بصدد ثالث شهادات لثالثة من كبار جنراال        . »تبحث عن حاجاتها ووجهتها ليست االستسالم     
العدو، ونقول قد نكتفي بهذه االعترافات أو الشهادات ونتوقف، غير أننا بحاجة ملحة للمزيد والمزيد من                
االعترافات والشهادات اإلسرائيلية الموثقة ليس لسبب آني عاجل فقط، وإنما لغايـة التوثيـق التـاريخي                

تـستكمل مدلوالتـه الكبيـرة،      المهمة في غزة لم     «يضاف إلى كل ذلك، فان إلعالن نتنياهو أن         . أيضاً
هذا موضـوع   «، و »أن حكومة برئاستي سيتعين عليها أن تصدر التعليمات الستكمال المهمة         «: موضحاً

بعد أن تعود إلينـا العـزة       . عزة ذاتية، اعتقد أن شعباً يحترم نفسه ال يسمح بأن يطلقوا عليه الصواريخ            
الردع «:  ـ هاهو الوزير األسبق يوسي سريد يؤكد إلى ذلك أيضاً. »الذاتية، سنطالب اآلخرين باحترامنا

الذي حققه الفلسطينيون مع بنادقهم الخردة فاق ألف مرة الردع الذي حققه الجيش اإلسرائيلي في مخيمات                
الالجئين مع كل دباباته ومروحياته، فضالً عن العبوات الناسفة التي بدأ يزرعها المسلحون فـي أمـاكن                 

فكتب موشيه آرنس ـ وزير  : بع بعض العناوين التي تتحدث عن الجوهر ذاتهونتا. »أكثر دقة وحساسية
وهاهي مديرة األبحاث في    . »حماس ال يمكن ردعها   «: يقول» الردع أحالم «الحرب األسبق تحت عنوان     

أن العملية العسكرية األخيرة على قطـاع       «توضح  » أنات كورس «معهد األمن القومي لألبحاث الدكتور      
ة حماس ولكنها لن تمنعها من إعادة بناء قوتها، وإعادة القدرة على تهديد إسرائيل من               غزة أضعفت حرك  
» إسـرائيل «إن قرار   «: ، ووزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق شلومو بن عامي قال        »ناحية أمنية مجدداً  

ـ      »بشن حرب على قطاع غزة كان خطأ منذ البداية ولم يكن لها أي داع بتاتـاً                ر ، وقالـت أسـرة تحري
وكعادته . »إن الخطر األكبر يكمن في تصديق الجيش اإلسرائيلي أنه قد انتصر في هذه الحرب             » هآرتس

المحلل اإلسرائيلي المناهض لسياسات االحتالل جوانب مما حدث في غزة، فكتـب            /كشف جدعون ليفي    
هناك عبثاً، ففي   بعد عودة آخر الجنود من غزة إلى البيت يمكن أن نجزم بيقين أنهم خرجوا إلى                «: يقول

هذه الحرب فشلت إسرائيل فشالً ذريعاً، ليس الحديث فقط عن الفشل األخالقي العميق، بـل عـن عـدم                   
قدرتها أيضاً على إحراز أهدافها المعلنة، وبعبارة أخرى أضيف إلى الثكل الفشل أيضاً، لم نفد شيئاً مـن                  

، والدمار الكثيـر وضعـضعة صـورة    هذه الحرب، سوى مئات القبور، وفيها لصغار، وآالف المعوقين   
إسرائيل، إن ما بدا خسارة معلومة مقدماً لقلة فقط يوم نشوب الحرب، سيتضح كذلك لكثيرين بعـد زوال                  

  . »هآرتس/ هتاف النصر
  ٢٤/٢/٢٠٠٩صحيفة فلسطين، 

  
  إداراتهم المتعاقبة شريكة في هذا اإلرهاب .٧٩

  جهاد الخازن
ش والكونغرس األميركي وعصابات اللوبي المختلفة تقبل من الحظت في الشهرين األخيرين أن إدارة بو

إسرائيل ما ال يقبله اليهود أنفسهم، فمقابل تأييد جرائم إسرائيل في قطاع غزة بشكل عنصري أعمى، كان 
هناك يهود بارزون في أميركا وغيرها، وداخل اسرائيل نفسها، يطالبون بمقاطعة اسرائيل وفرض 

  .على طريقة جنوب أفريقيا السابقة) ابارتهيد( بالفصل العنصري عقوبات عليها، ويتهمونها
هؤالء يستحقون الشكر، وسأعود اليهم بتفصيل بعد أيام، أما اليوم فعندي مالحظات على مواضيع لها 

  .عالقة بعضها ببعض
نشرت مع نهاية األسبوع الماضي خبرين متتاليين، األول قال إن مشترعين أميركيين » واشنطن بوست«

حزب اهللا وحماس والجهاد » اإلرهابية«يزورون الشرق األوسط حثوا سورية على وقف تأييد المنظمات 
اإلسالمي، وان وزارة الخارجية األميركية ستطلب من السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى في 

  .»اإلرهابية«اجتماع في الوزارة وقف سورية تأييدها المنظمات 
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ا جاء على خلفية تأييد مجلس النواب األميركي العدوان على قطاع غزة بغالبية وقبل أن ينسى القارئ فهذ
، أي أنه »موافقة إجماعية« صوتاً في مقابل خمسة أصوات معارضة فقط وإصدار مجلس الشيوخ ٣٧٧

  .قرار من دون تصويت، بتأييد الحرب اإلسرائيلية بسالح أميركي وتمويل وفيتو في مجلس األمن
 أبدأ، ولكن أقول أن كنيست إسرائيل نفسه ما كان طلع بقرار قريب من الغالبية أو ال أعرف من أين

اإلجماع اللذين رأينا في مجلسي الكونغرس، وأتحدى حكومتي أميركا وإسرائيل أن تحصال من الكنيست 
ق على تأييد للحرب في حجم تأييد المشترعين األميركيين الذين يراوحون بين الجهل بما يجري في الشر

  .األوسط، وبين الفساد وبيع أنفسهم وبالدهم للوبي وكل من يمول حمالتهم االنتخابية
أقول للسناتور بنجامين كاردين والسناتور جون كيري اللذين تجشما عناء زيارتنا في بالدنا أن حزب اهللا 

لمتعاقبة وحماس والجهاد اإلسالمي حركات تحرر وطني في وجه اإلرهاب االسرائيلي، وان إداراتهم ا
شريكة في هذا اإلرهاب بتأييده تأييداً أعمى يشجع على استمراره، أي على االستمرار في قتل 

وإذا صبر القارئ معي فعندي تعليق على هذه النقطة في آخر المقال، . الفلسطينيين واليهود معهم
اني رئيس خصوصاً أن كاردين وكيري من األعضاء أصحاب السمعة الطيبة في مجلس الشيوخ، والث

  .لجنة الشؤون الخارجية وله دور مهم في صوغ السياسة الخارجية األميركية
وسط كل ما سبق ترددت أخبار مصدرها وكالة الطاقة الذرية الدولية في فيينا تقول إن عند إيران من 

  .اليورانيوم المشبع ما يكفي النتاج قنبلة نووية
ريحات لبعض المسؤولين فيها عن البحرين، وأنا في كنت كتبت قبل يومين مقاالً ضد إيران بسبب تص

، فأنا »إن شـاء اهللا«سبيل كتابة مقال ثانٍ، غير أنني مع ذلك أسمع أخبار إيران والقنبلة النووية وأقول 
ال أريد قنبلة نووية إيرانية، إال أننــي ال أريد أيضاً ترسانة نووية اسرائيلية فوق رؤوس شعوب 

حل األمثل بتجريـــد الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل غير ممكن، فإن المنطقة، وإذا كان ال
  .»علي وعلى أعدائي يا رب«الحل الثاني هو أن تملك كل دولة قادرة قدرة نووية، و 

يرأسه مارك واالس من إدارة بوش » متحدون ضد إيران نووية«هناك شيء في الواليات المتحدة اسمه 
إن الوقت مناسب مع انهيار أسعار النفط للضغط على الشركات » واشنطن تايمز«الراحلة، وهو كتب في 

  .الغربية التي تتعامل مع إيران وحصار هذه اقتصادياً حتى تستسلم
أقول لهذا الليكودي ان إيران قادرة على األذى، وهي إذا جرحت قد تثير مشاكل لدول المنطقة وللوجود 

  .من األبرياء خدمة إلسرائيل وحدهااألميركي فيها، ما يعني قتل مزيد 
 عرض الرئيس كلينتون على منتدى ٧/١/٢٠٠١وأخيراً التعليق الذي أشرت اليه في سطور سابقة، ففي 

بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكان » اتفاق االطر«السياسة االسرائيلية في نيويورك ما عرف باسم 
نم الفلسطيني غير أن كلينتون ترك البيت األبيض من سيضمن حالً ال يميت الذئب اإلسرائيلي أو يفنى الغ

 ١٩٩٩ و١٩٩٦دون أن ينفذه ألن ثالث سنوات من رئاسة بنيامين نتانياهو الحكومة االسرائيلية بين 
  .عطلت العملية السلمية، فكان القتل والتدمير حتى اليوم

د السياسة االسرائيلية بشكل نتانياهو عائد، وأقول للمشترعين األميركيين انهم إذا استمروا في تأيي
  .عنصري أعمى فإن دماء الفلسطينيين واالسرائيليين على أيديهم مرة أخرى

  ٢٥/٢/٢٠٠٩الحياة، 
  
  عقبة أمام استراتيجية أوباما..نتانياهو .٨٠

  باتريك سيل
بعد تكليفه من قبل الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز، بتشكيل حكومة أصبح بنيامين نتانياهو زعيم حزب               

ومـن  . لليكود اليميني، مطالباً بالعمل على تكوين ائتالف حاكم قبل حلول السابع عشر من مارس المقبل              ا
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المتوقع أن ينخرط نتانياهو في مفاوضات ومساومات صعبة، مع شركائه المحتملين في الحكـم، يخـيم                
  .عليها شبح باراك أوباما، رئيس أميركا الجديد

و اهتمامه األساسي، على إيجاد طريقة لنزع فتيل التهديد الذي يمثلـه            وعندما يبدأ مهمته، سيركز نتانياه    
 اإلسرائيلي على أسـاس خيـار       -أوباما له، والذي تبدو آراؤه بشأن إيران، وبشأن حل الصراع العربي          

  .الدولتين، وبشأن العالقات مع العالم اإلسالمي متناقضة تماماً مع آراء نتانياهو الشخصية
ير إلى أن نتانياهو سيلجأ إلى ثالث استراتيجيات لتقليص، وتجنـب، والـتخلص فـي               الدالئل المبكرة تش  

النهاية من أي ضغط محتمل من واشنطن خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي ال ينوي، علـى                 
  .العكس تماماً من أوباما، إيالءها أي أولوية

 إذا أراد أن يؤثر على تـصميم أوبامـا علـى      نتانياهو سيكون بحاجة إلى استخدام كل ما لديه من دهاء،         
  .تعزيز عملية السالم، وبناء الجسور مع العالم اإلسالمي

، ) صوتاً ٢٧(معتدل يتكون من حزب الليكود     استراتيجية نتانياهو األولى سوف تعتمد على تشكيل ائتالف       
ب العمـل، الـذي     ، وحـز  ) صوتاً ٢٨(وحزب كاديما الذي يشكل تيار الوسط، الذي تقوده تسيبي ليفني           

ومثل هذا االئتالف سيتمكن من دون شـك        . مقعداً) ١٣(إيهود باراك  تدهورت مكانته كثيراً، والذي يقوده    
 مقعداً في   ١٢٠من اجتذاب أحزاب أصغر حجماً، وتكوين أغلبية مريحة في الكنيست، والذي يتكون من              

 في هذا السياق هي أن تسيبي ليفنـي         المشكلة الوحيدة التي قد تواجه زعيم حزب الليكود       . نهاية المطاف 
تُصر على الحصول على صالحيات تخولها أن تكون فاعلة في عملية اتخاذ القرار في االئتالف، وهو ما                 

أما باراك، فهو يعتقد أنه قد يكون من الحكمة، إعادة بناء حزبـه المحطـم،               . يرفض نتانياهو منحه إياها   
ياهو، سيكون هذا االئتالفالمعتدل أكثر قدرة على تحييـد         من وجهة نظر نتان   . وهو في صفوف المعارضة   

فالبديل لذلك االئتالف هو إقامة ائتالف بين قوى اليمين، واليمـين           . الضغط الذي قد يقع من جانب أوباما      
اسرائيل بيتنا العنصري الذي يقوده ليبرمان       المتطرف واألحزاب الدينية المتشددة، يضم الليكود مع حزب       

ولكن مثل هذا االئتالف سوف يجلب سخط العالم، ويساهم في المزيـد            . حزاب المتشددة وغيرهما من األ  
من التشويه لصورة إسرائيل، التي تعرضت لضرر جسيم بسبب حرب غزة، كما سيساهم فـي تـشكيل                 

  .ضغط كبير على أصدقاء إسرائيل وجماعات الضغط في أميركا التي ستسعى إلى حمايتها من أوباما
ة نتانياهو الثانية، فتتمثل في مد قرون استشعار نحو سوريا في محاولة إلحياء المحادثـات               أما استراتيجي 

 اإلسرائيلية غير المباشرة، التي كانت تجري في الشهور األخيرة بوسـاطة تركيـة قبـل أن                 -السورية
  .تقطعها سوريا من جانبها بسبب الحرب في غزة

تانياهو إلحياء المسار السوري، هو إيجـاد مبـرر أو          والدافع األساسي الذي يمكن أن يقف وراء سعي ن        
فحجة . حجة يمكن من خاللها مقاومة الضغط األميركي المتوقع عليه لتحقيق تقدم على المسار الفلسطيني             

عدم القدرة على تحقيق تقدم على المسارين في الوقت نفسه، هي حجة طالما استخدمتها إسرائيل لمنع أي                 
  .لشاملتحرك نحو تحقيق السالم ا

على أي حال من األحوال، ال توجد لدى نتانياهو نية للوفاء بمطلب سوريا األساسي، وهو استعادة هضبة                 
الجوالن، كما أن سوريا من جانبها لن يكون لديها أي توقعات حقيقية من إحياء المحادثات، ألنها تعـرف           

لم يتم تحقيق تقدم جوهري على المسار       جيداً أنها لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل، ما             
لذلك، فإن المتوقع إذا ما تم إحياء المحادثات في نهايـة المطـاف، أن يـسود شـعور                  . الفلسطيني أيضاً 

  .بالالمباالة لدى الطرفين بسبب عدم توقعهما إلمكانية تحقيق أي نتيجة إيجابية من خالل المفاوضات
عامل مع أوباما، فهي التأكيد على خطورة التهديد الذي تمثله إيـران            أما استراتيجية نتانياهو الثالثة في الت     

  .وبرنامجها النووي، وذلك بهدف التقليل من شأن الطموحات الفلسطينية، ودفعها إلى مؤخرة المشهد
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وقد بدت هذه االستراتيجية في غاية الوضوح، عندما قام نتانياهو بمجرد تكليفه بتشكيل الحكومة بإطالق               
من خالله هجوما على إيران وقال فيه إنه ال يخامره أدنى شك في أنها تسعى إلى الحصول                 تصريح شن   

  .١٩٤٨على أسلحة نووية، وأنها تمثل أخطر تهديد يواجه دولة إسرائيل منذ قيامها عام 
ذلك ول. والحقيقة الحديث عن الخطر اإليراني كان دائماً من التكتيكات التي يميل نتانياهو إلى اللجوء إليها              

نراه في الوقت الراهن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون تبلور حوار أميركي ـ إيراني كما اقترح أوباما  
  .وكما ردت إيران عليه بشكل إيجابي

في شهادته هذا الشهر أمام لجنة االستخبارات بمجلس الشيوخ األميركية تنبأ األدميرالدنيس بليـر مـدير                
بإمكانية حدوث مواجهة هذا العام بين إسرائيل وإيران، بشأن برنـامج           االستخبارات الوطنية األميركية،    

مع ذلك، فإن معظم المراقبين في واشنطن يعتقـدون أن          . تخصيب اليورانيوم لدى الجمهورية اإلسالمية    
إسرائيل لن تجرؤ على شن هجوم على إيران دون الحصول على ضوء أخضر من الواليات المتحـدة،                 

  .مل أن تعطيه إدارة باراك أوباما إلسرائيلوهو ضوء من غير المحت
بدالً من ذلك، وكما جاء في صحيفة الديلي تلجراف يتوقع أن تلجأ إسرائيل إلى األساليب الـسرية مثـل                   
التخريب، والشركات التي تعمل كواجهات، والعمالء المزدوجين، واالغتيال لتقويض أنـشطة طهـران             

ت بأن الموساد هو الجهة التي تقـف وراء اغتيـال اردشـير             فبحسب هذه الصحيفة هناك شائعا    . النووية
  .٢٠٠٧حسنبور الذي يعتبر من كبار علماء الذرة اإليرانيين، الذي مات في ظروف غامضة عام 

ويشار في هذا السياق إلى أن زبيجينيو بريجنسكي مستشار الرئيس جيمي كارتر لألمن القـومي، وهـو                 
قد نصح الواليات المتحدة وإيران بالدخول في مفاوضـات فـي           سياسي أميركي محنك منتقد إلسرائيل،      

  .أسرع وقت ممكن
معنى ذلك أن نتانياهو سيكون في حاجة إلى العمل بسرعة، وفي حاجة إلى استخدام كل ما لديه من دهاء                   
إذا ما أراد أن يؤثر على تصميم أوباما على فتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز عملية السالم العربـي                   

  .إلسرائيلي، وبناء الجسور مع العالمين العربي واإلسالميـ ا
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الرأي، األردن 

  
  :كاريكاتير .٨١

  

  
  ٢٥/٢/٢٠٠٩الشرق، قطر،   


