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  هاء االعتقال السياسي وقف الحمالت اإلعالمية وإن تتفقان على وحماس فتح .1
أعمـال  ، أن    وكاالت ، وعن القاهرة مراسلها من    محمد الدلو عن  ،  26/2/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  

ـ الحوار الوطني الفلسطيني  "حماس"و" فتح" الذي تحضره كافة الفصائل الفلسطينية، في مقدمتها حركتا  
  تنطلق اليوم في العاصمة المصرية، القاهرةـ 

وفي سـاعة متـأخرة    . أمس، لقاء ثنائياً، على مدى جلستين، وصفت أجواؤه باإليجابية     وعقدت الحركتان 
محمود الزهار، القيـادي فـي      .من مساء أمس، أعلن الجانبان في مؤتمر صحافي مشترك عقده كل من د            

، عن وقف كافة الحمالت اإلعالمية، وعمليات االعتقـال         "فتح"، وعزام األحمد القيادي في حركة       "حماس"
  .سياسيال

اتفق الجانبان على التأكيد بالوقف الكامل للحمـالت اإلعالميـة وذلـك            : " الزهار، وقال . وقرأ البيان د  
  )".اليوم الخميس(بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني بين مختلف الفصائل الفلسطينية يوم غد 

ري لالعتقال السياسي وفـق     في إطار توفير المناخات اإليجابية يتم الوقف الكامل والفو        :" وأضاف الزهار 
القانون والنظام واإلفراج عن أعداد من المعتقلين بين يدي جلسات الحوار الـوطني الـشامل، علـى أن                  

  ".تتواصل اإلجراءات لإلفراج عن أعداد أخرى معتبرة من المعتقلين ووقف التجاوزات في الضفة وغزة
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لـضبط التجـاوزات اإلعالميـة      "  لجنتين   اتفقتا على تشكيل  " حماس"و" فتح"وأوضح الزهار أن حركتي     
  ".ومعالجة قضية االعتقال، والتجاوزات كافة والعمل على مواصلة إطالق سراح المعتقلين

على أن يتم استكمال إغالق ملف االعتقال السياسي في مدة ال تتجـاوز المـدى الزمنـي           :" وأردف قائالً 
فير مناخ إيجابي لنجاح الحوار الوطني الـشامل        جلسات الحوار الوطني، آملين أن تسهم التفاهمات في تو        

الذي ترعاه الشقيقة مصر لرأب الصدع وإنهاء االنقسام وتوحيد الصف الوطني من أجل إنجـاز حقـوق                 
  ".شعبنا الوطنية الثابتة

أنه جرى االتفاق على اإلفراج عـن المعتقلـين         " حماس"من ناحية أخرى قال مصدر مسئول في حركة         
انبين، ووقف تبادل االتهامات والحمالت اإلعالمية، مؤكداً أن من شأن ضـبط هـذين              السياسيين بين الج  

  .الملفين اإلسهام في دفع الحوار إلى اإلمام
ـ      " حماس"وذكر القيادي وممثل     عبر الهاتف، أن الحـركتين     " فلسطين"في لبنان أسامة حمدان في حديث ل

ى الثانية بعد الظهر، والجلسة الثانية في الثامنـة         بحثتا في جلستين، األولى كانت بين العاشرة صباحاً حت        
تهيئـة المناخـات اإلعالميـة      " مساء واستمرت أيضاً لساعتين، بحثتا النقطة األولى في المصالحة وهي           

  ".واإلفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة
ح أحمـد قريـع،     الجلسة األولى انقضت على أمل أن يقوم رئيس وفد حركة فـت           " وأشار حمدان إلى أن     

باالتصال برئيس السلطة محمود عباس للحصول منه على إجابات لعدد من األسئلة التي طرحت خـالل                
  ". اللقاء

هذه األسئلة تتعلق بمبدأ التوقف عن االعتقاالت، ومـسألة اإلفـراج عـن المعتقلـين               " وأفاد حمدان بأن    
لتي رأينا بعض المشاهد لها قبل أيام، وكان لها         السياسيين، وااللتزام بوقف الحمالت اإلعالنية والدعائية ا      

  ".أثر سلبي
" ، مـستدركاً  "المسألة الثانية التي جرى بحثها في الجلسة الثانية هي مسألة اللجان التي ستشكل            :" وأضاف

ليس من باب تسمية أعضاء اللجان وإنما من باب تحديد مهام هذه المهام وآليات عملها بحيث يكون األمر                  
  ". بين كل الفصائل) م الخميساليو(غدا 

أن لجنتي االرتباط بين الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، شكلتا في اجتماع            " حماس"وبين القيادي في    
الحركتين مساء األول من أمس، وعزا سبب تشكيلهما إلى أن ثمة ادعاءات بأن المعتقلين فـي سـجون                  

  .السلطة ليسوا معتقلين سياسيين وإنما جنائيون
وقـد  .. نحن في حماس رفضنا ذلك، وعلى هذا األساس جرى اتفاق على تشكيل لجنتي االرتباط             :" الوق

أكدت اإلفراجات التي تمت خالل الساعات الماضية على أن االعتقاالت كانت على خلفية سياسية ولـيس                
  ".ألي سبب آخر

صالحة فلسطينية محتملة بين    أي حكومة فلسطينية جديدة تنبثق من م      " وقال رئيس السلطة من القاهرة أن       
، وذلك بخالف مـا     "فتح وحماس، يجب أن تحترم االتفاقيات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية           

نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية أو حكومة وفاق وطني، هذا ال يهـم              "وقال  . ترغب فيه حماس  
  ".كثيرا المهم أن نتفق على حكومة

إذا كانت هذه التصريحات من قبيل االشتراط فأنا أعتقد أن          : " يحات عباس قائالً  وعلق حمدان على تصر   
نحن ال  .. إذا كانت المسألة شروطاً فأنا أعتقد أن هذه االشتراطات ليس لها مكان           " وزاد  ". هذا أمر سلبي  

يمكن أن نقبل حواراً بشروط مسبقة، وليس مسموحا بوضع الشروط في مواجهة الحوار الـوطني هـذا                 
  ". الحوار يجب أن يكون مفتوحاً وبال قيد أو شرط

ان " الحياة"قريع قال لـ، أن القاهرة جيهان الحسيني مراسلتها من عن 26/2/2009الحياة، وأضافت 
تناولت كل القضايا، لكن من دون الخوض في "في القاهرة امس " حماس"و" فتح"جلسة المحادثات بين 

البدايات "، مضيفاً أن "لنا قضية الحمالت اإلعالمية وملف المعتقلينتحدثنا في عموميات وتناو. التفاصيل
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كانت مشجعة، وكان هناك حسن نيات، لكن ما زالت هناك عقبات، وسيستكمل كل القضايا بحضور 
الهدف من المحادثات الثنائية "ولفت إلى أن ". رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان اليوم

اسبة لعقد حوار جاد ومسؤول، وليس لحل االشكاالت العالقة بين الجانبين، فاللجان توفير األجواء المن
  ".التي ستشكل اليوم هي المعنية بمعالجة جميع القضايا في ما بيننا

إن البيان المشترك الذي يفترض أن يكون صدر في " الحياة"عزام األحمد لـ " فتح"وقال القيادي في 
م الجلسة الثنائية الثانية، يتناول قضيتين هما تأكيد وقف الحمالت ساعة متقدمة مساء امس في ختا

اإلعالمية بين الحركتين بسبب الخلل الذي جرى من وراء التصعيد اإلعالمي واالتهامات المتبادلة، 
وتأكيد االستمرار في تفكيك ملف المعتقلين في الضفة وغزة، وكذلك التجاوزات والممارسات التي تسمم 

  .عكس سلبا على المصالحةاألجواء وتن
هناك لجنة "وأوضح أن اللجان الخمس التي ستشكل غداً ستجتمع الشهر المقبل عقب مؤتمر اإلعمار، و
وأضاف أن ". لمتابعة تنفيذ االتفاق وآلياته سأكون مسؤوال عنها في الضفة، وإبراهيم أبو النجا في غزة

تتناول اعالن اتفاق أو بيانا ختاميا يتناول البعد من المفترض اعالن اتفاق في ختام جلسة الحوار اليوم 
ولفت إلى أن هناك لجنة اخرى تضم الجامعة العربية وتشارك . السياسي والوطني وآليات عمل اللجان

فيها خمس دول عربية باإلضافة الى مصر، وتسمى لجنة سباعية، ستشارك في التوقيع عندما يتم إعالن 
وأوضح أنه تم االتفاق على أن تظل لجنة األمن . وستشرف على آلية التنفيذالمصالحة وبدء التنفيذ الفعلي 

في حال انعقاد دائم لمساعدة الحكومة التي سيتم تشكيلها ومتابعتها حتى إعادة بناء األجهزة ) التي ستشكل(
  .األمنية

ر اإلفراج عن نبيل شعث إنه تم االتفاق على استمرا" فتح"من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
في قطاع غزة لخلق أجواء إيجابية للحوار، " فتح"المعتقلين من الجانبين ورفع اإلقامة الجبرية عن كوادر 

موضحاً أن الجانبين اتفقا على مبادئ عدة وآلية لتطبيق فكرة خلق األجواء االيجابية للحوار، وكان هذا 
األولى ضمان استمرار وقف الحمالت اتفقنا على نقطتين، : "وأضاف. هو هدف هذه االجتماعات

االعالمية بين الجانبين، واختيار أشخاص يمثلون ارتباطاً بين الحركتين في قطاع غزة والضفة لحل 
االشكاليات المتعلقة بهذه المسألة فور تقديم الشكوى لهما فى حال حدوث أي تجاوز إعالمي من أحد 

، مشيراً في هذا الصدد إلى "المعتقلين من الجانبينوالموضوع الثاني هو استمرار اطالق ... الطرفين
في الضفة، وخرجت أمس دفعة جديدة، واليوم دفعة " حماس" معتقالً من 60أكثر من " فتح"اطالق 
  .في غزة" فتح"بإطالق معتقلي " حماس"وأكد أن ذلك يجب ان يقابله قيام . أخرى

ول أن نبحث عن حل لموضوع المعتقلين نحا: "محمد نصر" حماس"وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
السياسيين من الجانبين، وحتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول إن هناك نوعاً من التقدم في المحادثات يتيح 

، مشيرا إلى جلسة محادثات من المقرر أن تكون عقدت أمس من "لنا أن نفعل شيئا في هذا الموضوع
شترك عقب هذه المحادثات وقبيل انطالق الحوار الوطني أجل بلورة ما تمت مناقشته، وسيصدر بيان م

  .الفلسطيني اليوم
فى الحوار ومسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريع إن كل شيء " فتح"من جهته، قال رئيس وفد 

قيد البحث، وهناك توجه إيجابي إلعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهناك نيات طيبة وعزيمة صادقة من 
  .جانبين من أجل إعادة توحيد الصف الفلسطينيال

عزت " حماس "ـ عضو المكتب السياسي ل، أنغزةوالقاهرة،   من،26/2/2009 الخليج، وجاء في
ووصف " نأمل التوصل الى نتائج إيجابية"وأضاف ". المناخ إيجابي وواعد" للصحافيين إن  قالالرشق

خليل الحية أن " حماس"وأكد النائب عن . الخالفية" احوار في العمق حول كل القضاي"المحادثات بأنها 
هذه اللقاءات تمهيدية وجدية وعميقة ويسودها جو من االحترام المتبادل والتفاؤل وهي تهدف إلى تثبيت "

وقال رئيس الكتلة البرلمانية  .اليوم" الثقة وإزالة كل العوائق التي يمكن أن تعترض الحوار قبل انطالقه
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هناك رغبة حقيقية لدى الجانبين "وأضاف  ".اللقاءات تدور في أجواء إيجابية"ألحمد ان عزام ا" فتح"ل 
ال تتقدم وال " عملية السالم"في تسوية كل المسائل وتحقيق المصالحة وهي ضرورة ملحة خصوصا ان 

  ".اسرائيل"بين حماس و" الجهود من اجل إبرام هدنة
قبل مغادرة وفد الحركة قطاع غزة الى " فرانس برس"ي ل وقال خالد البطش القيادي في الجهاد اإلسالم

المطلوب تذليل كل العقبات "، مؤكدا ان "الظروف الحالية افضل واألجواء مهيأة لنجاح الحوار"القاهرة إن 
كما توجهت إلى القاهرة وفود الجبهتين الشعبية ". إلنهاء االنقسام والوصول الى مصالحة وطنية شاملة

وتوقع وليد العوض عضو . بهة النضال الشعبي وحزبي الشعب وفدا وشخصيات مستقلةوالديمقراطية وج
  ".انفراجا في األزمة الداخلية خصوصا أن النوايا الطيبة متوفرة لدى الجميع"وفد حزب الشعب 

من خطـورة  حذر  قريع ، أن القاهرة مراسلها من    محمود جمعة عن  26/2/2009العرب، قطر،   وأوردت  
نريد حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني       : "مسبقة من أي طرف من األطراف، مضيفا      وجود اشتراطات   

فلسطينية تكون مهمتها األولى فك الحصار وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، وعليها االعتراف أوال بهذا               
ريـد  ال ن : "، وتابع "البرنامج حتى تستطيع أن تمارس مهمتها سواء بالعمل مع إسرائيل أو بالتنسيق معها            

رئيس وزراء أو وزيرا يكون محصورا في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بل نريده أن يتحرك والعـالم                  
يعترف به أيا كان، من حركة حماس أو فتح أو مستقل من أية جهة كانت، شريطة أن يكون قادرا علـى                     

  ". التحرك ويلتزم بالتزامات منظمة التحرير
 

  الحوار وسيلة لإلنقاذ وليس مجرد تكتيك سياسي: ر ستة أهداف رئيسية للحوااًضعاهنية و .2
 أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، أن الحوار الوطني هو وسيلة لإلنقاذ الوطني وليس :غزة

تحقيق مصالحة وطنية "مجرد تكتيك سياسي، مشددا على أن األولوية عند الحكومة وحركة حماس هي 
ستة أهداف أساسية للحوار الذي " المركز الفلسطيني لإلعالم"اصة مع وحدد هنية في مقابلة خ ".حقيقية

إن الحوار يشكل جسرا نحو التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية؛ : "تسعى إليه حركة حماس، قائالً
ويحفظ لشعبنا كرامته وصموده وتضحياته؛ ويحقق له مرجعية سياسية عليا عبر إعادة بناء منظمة 

ية على أسس ديمقراطية جديدة؛ ويحقق له حكومة فلسطينية وطنية غير مرتهنة التحرير الفلسطين
للضغوط والشروط الخارجية، ويعيد لهم بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية بعيدا عن المحاصصة أو 

  ".التعاون األمني مع االحتالل، ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في المقاومة
 ووثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة، والعمل الطويل المشترك في إطار لجنة أن اتفاق القاهرة،هنية وأكد 

المتابعة العليا لالنتفاضة في القطاع، وهيئة التنسيق بين الفصائل في الضفة؛ تمثل أرضية صلبة إلنجاح 
  .الحوار

ثة ، مؤكدا ضرورة إنجاز عمليات اإلغا"شركاء في الصمود شركاء في اإلعمار"ورفع هنية شعار 
  .واالعمار في أسرع وقت من أجل إنهاء معاناة أهلنا الذين تضرروا من العدوان الصهيوني

وحول العالقة مع مصر، شدد على أنها خيار استراتيجي وليس مصلحة طارئة، مؤكدا أن حماس التزمت 
لشأن بخطوات ثابتة في مسار هذه العالقة من خالل حماية األمن القومي المصري وعدم التدخل في ا

  .الداخلي والحفاظ على المسافة المطلوبة لالختالف السياسي
ورأى أن التردد والمزايدات الحزبية الصهيونية؛ هي التي تعيق إنجاز اتفاق التهدئة، الفتًا إلى تراجع 

وبخصوص تطورات صفقة  .االحتالل عن التفاهم الذي توصلت له حماس والفصائل مع القيادة المصرية
، "إننا ندور مع مصلحة شعبنا ونمضي حيث يمكن تحقيق هذه المصلحة: "رى قال هنيةالتهدئة واألس

 .مشيرا إلى تراجع االحتالل عن تفاهم محدد مع القيادة المصرية بشأن التهدئة وسقفها ومطالبها وآلياتها
الل، بما في ورأى أن نتائج االنتخابات الصهيونية سوف يترتب عليها المزيد من التعقيدات في دولة االحت
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ذلك المزيد من حالة االضطراب في صنع واتخاذ القرار السياسي داخل الكيان، مؤكدا أن هذه النتائج 
  .أظهرت فشل من قادوا الحرب على غزة وأصبحوا صرعى لها

في هذه المرحلة، هي توفير اإلغاثة العاجلة وهي عملية " الفرقان"وأشار هنية إلى أن األولوية بعد معركة 
مرة، ورفع الحصار واالعمار، مشددا على ضرورة عدم تسييس هذه القضية أو إخضاعها لالبتزاز مست

  .أو االستحواذ
وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه سيكلف قادة االحتالل أحالمهم السياسية، رادا على كل 

كُم الشَّيطَان يخَوفُ َأوِلياءه فَال تَخَافُوهم ِإنَّما ذَِل: "من يتخوف من قدوم اليمين الصهيوني بقول اهللا تعالى
يننْؤمم كُنْتُم خَافُونِ ِإنو"  

ودعا إلى استمرار الهبة الجماهيرية غير المسبوقة التي شملت العالمين العربي واإلسالمي ومختلف 
، مشددا على أن هذه " غزةمعركة بدر"أنحاء العالم، تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، والتي برزت خالل 

  .المعركة أعادت للقضية الفلسطينية مكانتها الطبيعية، وأصبحت وعاء استراتيجيا لنهضة األمة
  26/2/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   بليون دوالر تكلفة إعادة إعمار غزة2.8: فياض .3

ن التكلفة أ أمس سالم فياض .ية د الفلسطين]تسيير األعمال [علن رئيس حكومةأ : محمد يونس-رام اهللا 
وقال في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة .  بليون دوالر2.8عمار قطاع غزة تبلغ إ إلعادة اإلجمالية

 مؤتمر إلىعمار لتقديمها  اإلإلعادة خطة شاملة إعداد حكومته فرغت من إنالوزراء في رام اهللا 
تتضمن كل " الخطة أنن الشهر المقبل، موضحا  غزة في شرم الشيخ في الثاني مإعمار إلعادةالمانحين 

 ايجابية من الدول المانحة إشاراتوقال انه تلقى  ." التنشيط االقتصاديوإعادةعمار ما هو مطلوب لإل
 فياض وأبدى.  غزةإعمار إلعادةالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ تبين عزم هذه الدول تمويل خطته 

 عبر حكومته األموال من تقديم اإلعمار إعادةلدول المانحة لتمويل  آلية تقترحها اأيانفتاح حكومته على 
 إعمار إعادة إنوقال .  عبر البنوكأو الفلسطينية األراضي عبر مكاتب المؤسسات الدولية في أومباشرة، 

 إنجاح المصالحة الوطنية في أهمية إلىغزة تتطلب رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر، مشيرا 
  .اإلعمار إعادةمشروع 

 في القدس روي دكنسن الذي وقع مع فياض اتفاقية األوروبيةمن جانبه، قال نائب مدير المفوضية 
تدميرا "ون دوالر، انه وجد في غزة ي مل152لتمويل برنامج تنشيط القطاع االقتصادي في غزة بقيمة 

 إنوقال . "الغذائية والبضائع المواد إدخالوما زلنا نحاول بصعوبة بالغة ... منهجيا للمنشآت االقتصادية
  . االحتالل ورفع الحصارإنهاء وقبل ذلك "حكومة جيدة وقطاع خاص قوي" إلى بحاجة اإلعمار إعادة

  26/2/2009الحياة، 
  

   في إدارة غزة في تراجعالحركةإمكانيات ومحور الممانعة لم يقدم شيئاً لحماس : عمرو .4
 إن محور أمسر الفلسطيني لدى القاهرة نبيل عمرو قال السفي: وكاالتال أحمد رمضان و- رام اهللا 

وشدد على أن طبيعة عالقة حماس بمعسكر الممانعة يعتبر من . الممانعة لم يقدم شيئا لحركة حماس
 عالم التحالفات وأن إيران وسوريا لم يقدما لها المساعدة، مؤكدا أن إمكانيات فياألخطاء الجوهرية 

أكد عمرو، في ندوة حول مستقبل المنطقة بين محاور الممانعة و .حماس في إدارة غزة في تراجع
حماس أخطأت باتخاذ موقف اللجوء إلى محور الممانعة الذي لم يقدم شيئا، وأن "، أن أمسواالعتدال 

  ".قبولها دوليا مرهون بموافقتها على شروط الرباعية الدولية
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يب، ولكنه يتم بمؤتمر دولي يرصد له إعادة إعمار غزة ال يتم بالشعارات والتهر"وأكد عمرو أن 
إننا قدمنا : "المليارات ويشرف المجتمع الدولي واألمم المتحدة بنفسه على عملية إعادة اإلعمار، مضيفا

  ".كل ما هو مطلوب من تسهيالت إلعادة اإلعمار
 لكينا نحن مستعدون لدفع كل ما هو مطلوب م: "وفيما يتعلق بحوار المصالحة الفلسطينية، قال عمرو

ينجح الحوار على أرض مصر، وهذا ليس من المصلحة العامة، وإنما لمصلحة شعبنا الفلسطيني في 
نحن كسلطة وطنية ومنظمة تحرير فلسطينية وضعنا مصر بالكامل ومبكرا في الصورة، : "أضاف". غزة

  ".وجميع أوراقنا فيما يتعلق بهذا الحوار في يدها
  26/1/2009المستقبل 

  
  ار الفلسطيني في القاهرة يؤكد على أن مصر هي المدخل والمخرجالحو: عمرو .5

  أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة نبيل عمرو أن حوار القاهرة الذي سيبدأ غدا الخميس بين: القاهرة
حوار مصارحة مع الذات في عالقاتنا "حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، سيكون 

  . مشددا على إدراك الجميع أن مصر هي المخرج والمدخل" داخلية وتحالفاتناالفلسطينية الفلسطينية ال
عن تفاؤله بالحوار القادم استنادا إلى المعطيات الفلسطينية " قدس برس"وأعرب عمرو في تصريح لـ 

حيث الشعب الفلسطيني راغب بشدة في االستقرار والتقدم وشعبنا في غزة يعيش في العراء وال مجال "
فضال عن حسن إدراك القيادة الفلسطينية لكافة الفصائل بأهمية الوحدة في ظل .. ر الخالفالستمرا

  ".الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة
وأوضح أن السلطة تعول على نتائج الحوار في مصر وتضع كل أوراقها في يد مصر العتبارات 

معتبرا أن حماس " افيا جزء من مصرإذ أن معبر رفح البري في مصر، وغزة جغر"التاريخ والجغرافيا 
" بسبب تذبذب موقفها من مصر، وصدور عدد من التصريحات المعادية لمصر خالل الحرب"أخطأت 

من "، مبديا قلقه "أن تدرك حماس أن مصيرها محصورا بين مصر والسلطة الفلسطينية"قائال إنه يجب 
تجمع وطني ليست بالضرورة من زعماء البد ان نسعى لحكومة "وأضاف أنه  ".عالقة حماس مع طهران

الفصائل ولكن من أفضل كفاءات الشعب الفلسطيني، وهذا مطروح وال مجال لحكومة وحدة وطنية ألن 
الفلسطينيين بحاجة إلى حكومة خدمات وحكومة إجراء انتخابات وليست متصلة بدور منظمة التحرير 

  ". فاوضيةالتي تأخذ على عاتقها القيام بالمهام السياسية والت
  25/2/2009 قدس برس،

  
  "خيار شعبه وإسقاط مفاوضات التسوية"الغول يدعو عباس للعودة إلى  .6

انتقد رئيس كتلة حماس البرلمانية، تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول استمرار  :غزة
 وقال الغول الذي يشغل منصب وزير العدل وشؤون األسرى .المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي

في الوقت الذي ظهرت فيه سوءة االحتالل بصورة جلية، وبدا وجهه القبيح للعالم أجمع : "والمحررين
بارتكابه المحرقة والمجازر وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، ال يتوقف عباس عن 

  ".اإلدالء بالتصريحات الداعية الستئناف مفاوضات التسوية
يطل علينا الرئيس السابق عباس : "نسخة عنه، أمس" فلسطين"ت صحيفة وقال الغول في بيان تلق

بتصريحاته المتحدية للشعب الفلسطيني، والداعية إلى استعادة المفاوضات مع االحتالل البغيض الذي 
إننا في كتلة : "وتابع قائالً ".تنفخت أوداجه من دماء شعبنا، والزال الدم يقطر من بين أنيابه ومخالبه

ر واإلصالح البرلمانية نستنكر هذه التصريحات التي ال تصب في مصلحة شعبنا وقضيته العادلة، التغيي
وطالب الوزير الغول عباس بالعودة إلى شعبه ". وتتنكر لكل آالمه وجراحه ودمائه التي لم تجف بعد
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ء مخططات واالنصياع إلرادته القاضية بالتمسك بالحقوق والحفاظ على الثوابت، وعدم االنجرار ورا
  .  االحتالل الرامية لتركيع شعبنا وسلبه حقوقه الشرعية والتاريخية

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  بعد فشل الرهان على المفاوضات ال بد من الوحدة الوطنية: مصطفى البرغوثي .7
لقدس ا" رئيس وفد المبادرة الوطنية لحوار القاهرة لـ ، مصطفى البرغوثي. دأكد:  وليد عوض-رام اهللا 
 لتواصل الخالفات الفلسطينية، وان المصالحة الوطنية باتت أسباب أية بأنه لم يعد هناك األربعاء "العربي

ضاف أو . المتطرفاإلسرائيلي وفوز اليمين "إسرائيل"ضرورة وطنية بعد فشل رهان المفاوضات مع 
، والقائمون عليها اكتشفوا  لتواصل الخالفات، فالرهان على المفاوضات فشلأسبابلم يعد هناك "قائال 

 بإنهاء اإلسراعذلك، ونتانياهو ال يعتزم حتى القبول بمبدأ قيام دولة فلسطينية، فماذا ننتظر، علينا 
 ."الخالفات وتشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة الشعب الفلسطيني والكف عن التصارع على سلطة وهمية

ال سبيل " قائال اإلسرائيليةطيني لمواجهة التحديات  االنقسام الفلسإنهاءوشدد البرغوثي على ضرورة 
  وأوضح." وقت ممكنبأسرع الوحدة وعدم الصراع على سلطة وهمية والسير نحو الوحدة إال أمامنا

 الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة اإلفراج" الحوار الوطني إلنجاحالبرغوثي بأنه مطلوب 
  ."اإلعالميالغربية وقطاع غزة، ووقف التراشق 

  26/2/2009القدس العربي، 
 

  "إسرائيل" البرلمان األوروبي بفرض عقوبات على ونطالبي ةرؤساء الكتل البرلمانية الفلسطيني .8
طالب رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس البرلمان  ":الخليج"-نابلس 

، وقال األمين العام للمبادرة الوطنية "إسرائيل "بوتيرينغ بفرض عقوبات على - األوروبي هانز غيرت
الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، خالل اجتماع ضمهم مع بوتيرينغ، انه ال يجوز المساواة بين 

ترسخ نظام فصل " إسرائيل"الضحية والجالد وبين المحتل والشعب الرازح تحت االحتالل، وأضاف أن 
 اإلسرائيلية األخيرة، وأكد انه إذا واصل المجتمع الدولي صمته عنصري، وهو ما ترجمته االنتخابات

على الجرائم اإلسرائيلية، فإن النتيجة ستكون موت خيار حل الدولتين، وحذر من خطورة االستيطان في 
  .الضفة الغربية والقدس، والتطهير العرقي الذي يمارسه الكيان في حي البستان في سلوان

  26/2/2009الخليج، 
  

  من لم يستطع دخول غزة بالحرب فلن يدخلها باإلعمار:  الظاظازياد .9
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير االقتصاد الفلسطيني في حكومة  : أيمن الرفاتي ومحمد جمال- غزة 

إسماعيل هنية المقالة زياد الظاظا أن العدوان اإلسرائيلي األخير خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة 
رق أن الحكومة تعاملت مع العدوان وتتعامل مع آثاره مشيرا إلى أن االحتالل وأضاف في حديثه لـ الش

فشل في دخول غزة بالحرب ولن يدخلها عبر اإلعمار وأن أهالي غزة يريدون فتح المعابر وثمن مواقف 
  الشارع العربي الذي ساند المقاومة وأهالي غزة

 CHF المهدمة عبر البنوك بغزة ومؤسسة جديدة إلعمار البيوتاللية عن اآلسالم فياض  نعالإ وعن
كل ما طرحه فياض محض كذب وافتراء وال وجود لهؤالء هنا بغزة وكيف يكون :" ، قال الظاظاالدولية

وبالمناسبة لم تقدم من طرفهم أي مبالغ أو مساعدات . لهم أن يقدموا للشعب الفلسطيني المساعدات؟
بحصار % 100مساعدات وهم الذين يشاركون بدرجة للشعب الفلسطيني بغزة؟ وكيف لهم أن يقدموا 

الشعب الفلسطيني وفي إغالق المعابر وهم الذين يشركون في العدوان العسكري على غزة؟ وهم من 
قاموا بنهب مقدرات الشعب الفلسطيني والمساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني سواء كانت مالية أو 
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لن نقف في : "، وأضافمة فياض بالعمل على إعمار غزة لحكواسمحوي  وأشار إلى أنهم لن."عينية
طريقهم ألنهم غير موجودين على األرض بصريح العبارة سالم فياض ينتحل شخصية رئيس وزراء هو 

  ."ليس رئيس وزراء والمجموعة التي معه طبعا كلها تدور في رحاه
  26/2/2009الشرق، قطر، 

  
   تمر في منعطف تهويد مبرمج وخطيرةقدسممدينة الال": التشريعي"مقرر لجنة القدس في  .10

إن : أحمد أبو حلبية.قال مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب د : محمد األيوبي-  غزة
ترجمة للدعاية االنتخابية "إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي األخيرة في مدينة القدس المحتلة، 

وأشار  ".لذي وعد ناخبيه اليهود باإلسراع في تهويد المدينةلرئيس بلدية المدينة المقدسي نير بركات، ا
إلى أن إسرائيل تستغل حالة االنقسام السياسي الفلسطيني بين الضفة " فلسطين"أبو حلبية في حديث لـ

وقطاع غزة، وواقع غزة األليم بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة، والضعف العربي واإلسالمي لتنفيذ هذه 
ووصف أبو  ".إن العرب أصبحوا وكأن قضية القدس ال تعنيهم ال من قريب وال من بعيد ":وقال .السياسة

إن : "، وقال"أمر خطير يدق ناقوس الخطر"حلبية ما ترتكبه السلطات اإلسرائيلية في مدينة القدس بأنه 
 لهجمة القدس تمر بمرحلة خطيرة تتعرض خاللها والمسجد األقصى المبارك ومقدساتها ومعالمها وأثرها

إن إسرائيل تسعى إلى تهويد القدس بالكامل : "وتابع ".إسرائيلية شرسة ومسعورة وبوتيرة متسارعة
 88وطرد سكانها األصليين، وقد بدأت في مخطط رهيب لتهويد المدينة بإرسال إخطارات ألصحاب 

وترحيل ما ال يقل عن منزالً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى إلخالئها تمهيداً لهدمها 
  ". مقدسي يقطنون في هذه المنازل1500

إن المجلس التشريعي ولجنة القدس تعمل على الجانب : "وحول دور لجنة القدس البرلمانية قال أبو حلبية
اإلعالمي والتثقيفي والتوعوي وتعقد مؤتمراً صحفياً شهرياً لفضح العدو اإلسرائيلي وتغطية جرائمه 

وذكر أبو حلبية أنه قام بتوجيه رسائل لجميع الجهات المعنية ". اخل مدينة القدسوفضح ممارساته د
وجه دعوة لألمين "إنه : العربية واإلسالمية للتحرك بشكل عاجل لنصرة وحماية المدينة المقدسة، وقال

لبرلمان العام للجامعة العربية واألمين العام للمؤتمر اإلسالمي واألمين العام لألمم المتحدة ورئيس ا
األوروبي واالتحاد األوربي ورؤساء جميع البرلمانات األوروبية وبعض الزعماء العرب الفاعلين لكن 

لوضع حد "ودعا أبو حلبية إلى وقفة عربية جادة وقوية  ".دون أي تجاوب على المستوى المطلوب
  ".للمخططات اإلرهابية اإلسرائيلية

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   للرد على اعتداءات االحتاللنا كافة الخيارات مفتوحة أمام شعب:عباس  ممثالًمحيسن .11
 في كلمة باسم الرئيس محمود عباس ، جمال محيسن، محافظ نابلس.جدد د :كتب غازي بني عودة

التمسك بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، مستعرضاً الدور التاريخي الذي لعبته 
وتطرق خالل مهرجان نظمته  . الدفاع عن هوية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنيةارإطمنظمة في ال

 مخططات االحتالل الجاري تنفيذها من اجل استكمال إلى ،دعماً لمنظمة التحريرفي نابلس حركة فتح 
 أمامن كافة الخيارات مفتوحة أ  وأكد. بوابة السالم والحرببأنهاتهويد مدينة القدس، واصفا القدس 

الشعب الفلسطيني للرد على اعتداءات االحتالل وفي حال تعثر مشروع السالم الذي يترنح تحت وطأة 
وحمل المجتمع الدولي والواليات المتحدة مسؤولية ما  . العنصريةاإلسرائيليةاالعتداءات والسياسات 

 عملية السالم من إزاء تحمل مسؤوليتها إلى األميركية الفلسطينية، داعيا اإلدارة األراضييجري في 
  . عقد مؤتمر دولي للسالم وليس عبر المفاوضات الثنائيةإلىخالل المبادرة 

 26/2/2009األيام، فلسطين، 



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1357:        العدد        26/2/2009الخميس  :التاريخ

  
  حكومة هنية تستنكر فصل الخطباء واألئمة في الضفة .12

طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة هنية ما قامت به السلطة في . استنكر د: غزة
ضعفاء لينفذوا سياسات "اهللا من فصل للخطباء واألئمة في الضفة المحتلة واستبدالهم بأئمة وخطباء رام 
 خطيب وإمام مسجد يعبر عن تخوف السلطة من 200إن فصل السلطة ما يزيد على ": ، قائالً"خاصة

نسخة منه  "السبيل"وحذر وزير األوقاف في تصريح صحفي وصل  ."انتقاد األئمة والخطباء لسياساتها
أمس من المساس بالخطباء واألئمة ألنه ليس من حق أي أحد فصل أي موظف إال إذا خالف القوانين 

وطالب  .واألنظمة المعمول بها في القانون الفلسطيني، معرباً عن قلقه من هذه اإلجراءات التعسفية بحقهم
وقف القرارات المجحفة بحق أبو شعر نقابة الموظفين وجمعيات حقوق اإلنسان في فلسطين بالتدخل ل

 .خطباء وأئمة المساجد
 26/2/2009السبيل، األردن، 

  
   والبحرينوإيرانبحر يبدأ جولة خارجية تشمل سورية  .13

 جولة أمس لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني األول احمد بحر النائب .بدأ د:  اشرف الهور- غزة 
ن إر في تصريح له خالل مغادرته قطاع غزة وقال بح .خارجية تشمل تشمل سورية وإيران والبحرين

 األخير اإلسرائيلي القيام بها عقب العدوان تأكيدهذه الزيارة كانت معدة منذ فترة طويلة، وانه جرى 
 للقضية والتأييدبهدف وضع الدول والبرلمانات العربية في صورة هذا العدوان الغاشم وحشد الدعم "

لمجلس التشريعي كانت تلقت عدة دعوات من برلمانات عربية رئاسة ا" أنوذكر بحر  ."الفلسطينية
 الوحدة الوطنية وإعادة اإلسرائيلية قضايا الهجمات أن إلى، مشيرا "، وهي تعمل على تلبيتهاوإسالمية

ستكون حاضرة " عبد العزيز دويك والنواب . درأسهموالمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، وعلى 
سيحمل هم مدينة القدس المحتلة وما يجري فيها من تهويد ومحاولة تهجير "ل بحر انه وقا. "في الزيارات

 ."واإلسالمي العالمين العربي إلى في الضفة والحصار في غزة األراضيللسكان، فضال عن مصادرة 
  26/2/2009القدس العربي، 

  
  إلسالميةباسم نعيم يتوجه لطهران للمشاركة في اجتماعات وزراء الصحة في الدول ا .14

باسم نعيم متوجها إلى العاصمة اإليرانية . د]في الحكومة المقالة [غادر، أمس، وزير الصحة :غزة
 مارس /للمشاركة في اجتماعات وزراء الصحة في الدول اإلسالمية المقرر عقده في األول من آذار

فيلة لدعم القطاع الصحي، إنه سيبحث مع المجتمعين السبل الك" :وقال الوزير قبيل مغادرته غزة .القادم
وتطويره من أجل مواكبة التطور الحاصل في المجال الطبي ولمواجهة التحديات الكبيرة التي تقع على 

وشدد نعيم على أهمية تعزيز  ".كاهل الوزارة، والتي كان من أبرزها الحصار والعدوان على غزة
رائها في الدول اإلسالمية من أجل تأهيل التعاون والتنسيق ما بين وزارة الصحة الفلسطينية وكافة نظ

وتطوير الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات القطاع، باإلضافة إلى االستفادة من خبراتهم التي تعود 
  .بالنفع على القطاع الصحي

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   حماس بالضفة الغربيةفتح أفرجت عن معتقلين من: حماس .15
العضو بالمجلس التشريعي    مراسلها من غزة، أن      وائل بنات  عن   26/2/2009الوطن، السعودية،   ذكرت  

 مـن   40الفلسطيني من حركة حماس أيمن دراغمة قال إن حركة فتح أفرجت أول من أمس عن نحـو                  
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نعتبر هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا من أجل االلتزام بالتعهدات         "وأضاف  . سجناء حماس في الضفة الغربية    
  ". التي قطعت من قبل

مـن غـزة     جوناثان رايت  و عالء شاهين ونضال المغربي    عن 2009/ 25/2وكالة رويترز،   وأضافت  
 2006ان حماس التي فازت في انتخابات برلمانية فـي          قال  عزام االحمد المسؤول في فتح      أن  ،  والقاهرة

  .رفعت االقامة الجبرية عن بضعة قياديين من فتح في قطاع غزة
 من حوالي 80 الزهار القيادي في حماس ان فتح اطلقت حتى االن سراح وفي الجانب االخر قال محمود

واضاف ان وفد فتح في القاهرة على .  معتقل من حماس في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل400
  .اتصال مع زعيم الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الطالق سراح المزيد من معتقلي حماس

و في المكتب السياسي لحماس ان فتح يجب أن تفرج عن المزيد من وقال عزت الرشق وهو عض
  .االشخاص وقال العضو القيادي في فتح نبيل شعث ان مزيدا من االفراج عن معتقلين سيتم

وقال الرشق لرويترز ان مسؤولي فتح أطلقوا سراح بضع عشرات وان حماس أبلغت هؤالء المسؤولين 
نهم قطعوا وعودا وأن حماس تنتظر أن تتحقق هذه الوعود وأن وأضاف أ .بأن هذه االعداد ال تكفي

  .يطلقوا سراح باقي المعتقلين خالل األيام القليلة المقبلة
ان حماس أيضا وعدت برفع االقامة الجبرية المفروضة على أعضاء القيادي في فتح شعث نبيل وقال 

  .يوم األربعاءوطالب بحدوث ذلك فورا وليكن يوم الخميس أو . فتح في قطاع غزة
  

   فرصة يجب عدم تفويتها  الحوار الوطني:الفصائل .16
أجمعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على  : أيمن الرفاتي- غزة، أحمد ربيع- محمد عبد اهللا- القاهرة

ضرورة استغالل وعدم تفويت حوارات القاهرة بشكل جيد يضمن مصالحة شاملة متكاملة مؤكدة أنها 
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس لـ . تها بعد فشل عدة حوارات سابقةفرصة ال يمكن تفوي

نحن في حركة حماس متفائلون بهذه الحوارات لكن يجب أن تهيأ األجواء للحوار في الضفة : الشرق
الغربية ونحن نعتبر الحوار والوحدة الوطنية مطلبا أساسيا لنا وللشعب الفلسطيني خاصة بعد الحرب 

  ".ة وصعود اليمين المتطرف في إسرائيلعلى غز
نحن متفائلون بحوارات : أما حركة الجهاد اإلسالمي فقالت لـ الشرق بلسان داود شهاب المتحدث باسمها

القاهرة ونحن نعتبرها أمرا ضروريا وفرصة جيدة لعودة لحمة الشعب الفلسطيني بعد عام ونصف العام 
النوايا الصادقة واألجواء اإليجابية هي الكفيلة بنجاح الحوار وأكد شهاب أن ". من الخالفات واالنقسام

إذا توفرت لدى جميع األطراف نوايا صادقة في بدء الحوار فمن المؤكد أن حوارات القاهرة :"قائال 
ستعود بمردود جيد على الشعب الفلسطيني بما يكفل تذليل أية عقبة أو أي ملف عالق بين جميع 

لشعبية لتحرير فلسطين قال جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي فيها لـ وعن الجبهة ا ".األطراف
نحن متوجهون للقاهرة وسنعمل من أجل إنجاح الحوار وتذليل العقبات واالشتراطات المتبادلة : الشرق

نحن في الجبهة الشعبية نحمل رؤية متكاملة للحوار وآلياته تحدد أهداف :"وأضاف ". بين فتح وحماس
  ".هاء االنقسام والمرجعيات وكل هذا سيكون تحت مظلة اتفاق الوفاق واتفاق القاهرةالحوار وإن

نحن نعتقد أن حوار القاهرة فرصة يجب عدم : من جهته قال صالح زيدان القيادي في الجبهة الديمقراطية
 مضيفا" التفريط بها ويجب اإلقدام على الحور بدون شروط مسبقة أو نظام محاصصة بين فتح وحماس

 ".يجب على الفصائل أن تضع المصلحة الفلسطينية والوطنية العليا نصب عينيها في حوارات القاهرة"
وقال حزب الشعب الفلسطيني بلسان عضو المكتب السياسي فيه وليد العوض أثناء خروجه من غزة 

ة مع وجود نحن نؤكد أن حوارات القاهرة تلفها الجدية وهي فرصة سانحة ليبدأ الحوار خاص:"للقاهرة 
  ".حراك دولي وعربي وفلسطيني إلنهاء االنقسام وعودة اللحمة بين اإلخوة الفلسطينيين

  26/2/2009الشرق، قطر، 
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 نجل القذافي ساعد في إطالق بعض معتقلي حماس: محمد دحالن .17

روى محمد دحالن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، النائب في المجلس :  خالد محمود-  القاهرة
قصة دخول المهندس سيف اإلسالم النجل الثاني للزعيم الليبي " الشرق األوسط"ي الفلسطيني لـالتشريع

العقيد معمر القذافي على خط الملف الفلسطيني، ومساعدته في إطالق العشرات من كوادر وقيادات 
  .حركة حماس المعتقلين لدى السلطة في الضفة الغربية

ا جاهز أتدخل بينكم لكن فقط لدعم الوساطة المصرية وليس أن: ان المهندس سيف قال"وأضاف دحالن 
مؤكدا أن نجل القذافي يسعى في المقابل إلى تقوية الوساطة المصرية وضمان نجاحها ". بديال عنها

سيف اإلسالم لم يتدخل في الموضوع : "وتابع دحالن القول. حرصا منه على الوحدة الوطنية الفلسطينية
". ذا غير صحيح مطلقا، هو فقط كان يدفع باتجاه التوافق الوطني الفلسطينيوكأنه ينافس على دور، ه

أفرج أمس واستجابةً لوساطة نجل القذافي ) أبو مازن(وأعلن دحالن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بدورها أكدت مصادر مقربة من سيف اإلسالم القذافي .  من عناصر حماس كبادرة حسن نوايا55عن 

خرا جهود وساطة غير معلنة عبر مؤسسة القذافي للتنمية التي يترأسها بين حركتي حماس أنه بذل مؤ
وقالت المصادر ان نجل القذافي الذي التقى األسبوع الماضي مشعل خالل زيارته إلى طرابلس . وفتح

 كان لتوجيه الشكر على مواقفها الداعمة لحماس في مواجهة العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة،
قد تلقى طلبا من مشعل للتدخل إلقناع فتح باإلفراج عن عشرات المعتقلين التابعين لحماس من داخل 

 .سجون السلطة الفلسطينية
  26/2/2009الشرق األوسط، 

  
  الحوار والمصالحة الوطنية خيار حماس االستراتيجي : المصريمشير  .18

لوطنية هما خيار الحركة االستراتيجي، داعيا      أكد النائب  مشير المصري، أن الحوار والمصالحة ا         :غزة
  .  أمريكية في التعامل مع الحوار الوطني-إلى التحرر من األجندة الصهيو

" فتح"وأشار المصري في تصريحات صحفية، أمس، إلى وجود تحول نسبي طرأ مؤخرا على لغة حركة                
 المعتقلـين الـسياسيين ووقـف       إزاء الحوار؛ األمر الذي يجب ترجمته إلى أفعاٍل عبر إطـالق سـراح            

التحريض، مؤكدا أن اإلفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في الضفة هو خطوةٌ في االتجاه الـصحيح،                
  .  معتقل سياسي في الضفة الغربية500ولكنها غير كافية؛ حيث يوجد ما يزيد عن 

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ل الفلسطينيين إلى توافق وطني تراشق االتهامات ال يوص :القيادي في الجهاد .19
أكد القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب أن الحوار الـداخلي             :  ضياء الكحلوت  -غزة  

ضرورة ملحة إلنهاء االنقسام الفلسطيني، مؤكداً أنه مخرج لكل الفلسطينيين من أزمتهم بعد تيقن الجميع               
  . هي الخاسر األكبر من هذا االنقسام أن القضية الفلسطينية-خصوصا طرفي الصراع-

أن حركته على ثقة ويقين بأن ال مخرج لشعبنا الفلـسطيني           " العرب"وأوضح حبيب في مقابلة خاصة مع       
من األزمة التي يعيشها وإنهاء االنقسام إال عبر حوار فلسطيني جاد، يتم فيه ترتيب البيـت الفلـسطيني،                  

  .ويضع مالمح المشروع الوطني
إن الحرب اإلعالمية وتراشق االتهامات ال يمكن أن يوصل الفلسطينيين إلى توافق واتفـاق              وقال حبيب   

داخلي، مؤكداً أنه في كل العالم يمين ويسار ووسط، لكنهم جميعا يجتمعون على مصالح بلدانهم ويدفعهم                
  .إلى ذلك الحرص على قضاياهم
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ن في الضفة المحتلة على خلفية انتمـائهم        وأكد حبيب وجود عدد من المعتقلين السياسيين في سجون األم         
للجهاد اإلسالمي، محمالً السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ومؤكداً أن االعتقال ما كـان               

  .ليتم لوال التنسيق األمني بين السلطة وإسرائيل
ـ          "وعن تراجع االحتالل عن التهدئة، قال حبيب         ع العـدو   ما حصل في اللحظـات األخيـرة مـن تراج

  ."الصهيوني فهو على عالقة باالنتخابات الصهيونية
من المخطط الصهيوني، مؤكداً أنه يجب اإلصرار       ) ممثال بآسري شاليط  (وحذر حبيب الطرف الفلسطيني     

، فكل ملف منهما له استحقاقات يجب على العدو الصهيوني أن يلتزم            )التهدئة وشاليط (على فصل الملفين    
  .بهذه االستحقاقات

  26/2/2009لعرب، قطر، ا
  

  بت أسلحة وصواريخ لغزة حماس هر :الثانيةاإلسرائيلية لقناة ا .20
بـأن حركـة    " روني دانييل "زعم المراسل العسكري للقناة اإلسرائيلية الثانية        :فلسطين - القدس المحتلة 

خ وصـواري ،  عدد كبير من الصواريخ المضادة للمروحيـات      " تهريب"في قطاع غزة استطاعت     " حماس"
  . يناير الماضي18 ومواد متفجرة شديدة االنفجار، بعد توقف الحرب على غزة في ،بعيدة المدى" جراد"

إنه يمكن للصواريخ المضادة للطائرات التي      :" في نشرة األخبار الرئيسية للقناة مساء أمس        " دانييل"وقال  
  .على حد قوله، "هربت لغزة استخدامها أحياناً ضد الطائرات المقاتلة

ـ         " دانييل"كما ادعى    على ، بعيدة المدى " جراد"بأن حماس تمكنت من تهريب كميات كبيرة من صواريخ ال
  .غرار تلك التي أصابت وأثرت في العمق اإلسرائيلي أثناء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة

دامها في تـصنيع    التي يمكن استخ  ) c4(استطاعت أيضاً تهريب مواد شديدة االنفجار من نوع         "وأضاف  
  .على حد زعمه، "صواريخ القسام والعبوات الناسفة

في دفع  ) إسرائيل(وعلى إثر ذلك أعربت األجهزة األمنية اإلسرائيلية للقناة عن إحباطها الشديد من فشل              
  .الجانب المصري لوقف تهريب األسلحة إلى داخل قطاع غزة

  26/2/2009صحيفة فلسطين،   
  

   اقامت مقرها الجديد في مستشفى في قطاع غزة قيادة حماس":يديعوت" .21
حركة "س بأن   يزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت االسرائيلية في عددها الصادر اليوم الخم         : القدس المحتلة 

حماس قامت ببناء مقر جديد لها في ساحة لمستشفى األمراض العقلية في قطاع غزة، ذلك بنـاء علـى                   
وم بقصف هذه المنطقة لحساسيتها، وانتقال مقر قيادة حركـة          افتراضات حركة حماس بأن إسرائيل لن تق      

حماس لساحة مبنى لمستشفى األمراض العقلية، وهو جزء من الترميمات التي يقوم بها الجهاز العسكري               
  ".لحركة حماس

وتَدعي يديعوت أحرنوت بأن قادة حركة حماس يستغلون مكاتب وأقسام معينة في مستشفى الـشفاء فـي                 
ب خاصة لهم، وبأنه منذ انتهاء عملية الرصاص المصبوب على غزة قامت حركـة حمـاس                غزة كمكات 

 مقر قيادة جديد ألجهزة األمن، وقد تم كذلك بناء مقرات القيادة التي تم قصفها وقت الحرب من                  50ببناء  
جديد، وبأن حركة حماس منعت قيام منظمات صغيرة في غزة من تنفيذ عمليات ضد غـزة فقـط قبـل                    

 مجموعة من تنفيـذ عمليـات ضـد         15قامت حركة حماس حتى اآلن بمنع قيام        : "وأضافت ".يناسبوع
اللجنة الشعبية المعارضة التابعة لفتح، والجهاد اإلسالمي وجهات أخرى مـستقلة،           "إسرائيل من ضمنهم    

 مـع   والهدف من قيام حماس بمنع القيام بعمليات ضد إسرائيل هو محاولة منع التسبب في تدهور األمور               
  ".إسرائيل
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وأضافت الصحيفة بأن تراجع حركة حماس عن تدخلها في مسألة مراقبة مـصادر إطـالق الـصواريخ      
  .والنار صوب إسرائيل، هي مسألة خطرة وستؤدي إلى تدهور األوضاع العسكرية في منطقة الجنوب

  26/2/2009 ،وكالة سما
  

 جبين الحكام تهجير سكان القدس وصمة عار على : حزب التحرير الفلسطيني .22
الجارية " اإلسرائيلية"انتقد حزب التحرير في األراضي الفلسطينية استمرار الحفريات : لةالقدس المحت

تحت األقصى وسياسة هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتهجير آالف المقدسيين من بيوتهم، واعتبر 
قصى المبارك سعياً وراء سراب ذلك جزءا من مخطط كامل لتهويد المدينة وتقويض أساسات المسجد األ

  .هيكلهم المزعوم
 25/2/2009قدس برس، 

  
   دعوة لحوار وطني شامل : في عين الحلوة" الديموقراطية"ذكرى انطالق  .23

نظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في منطقة صيدا، مهرجانا لمناسبة الذكرى االربعين : صيدا
والقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية عضو . مخيم عين الحلوةالنطالقتها، في قاعة ناجي العلي في 

اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني غسان ايوب، فطالب بانجاح الحوار الفلسطيني المزمع عقده 
 . في القاهرة

والقى كلمة الجبهة عضو مكتبها السياسي ومسؤولها في لبنان علي فيصل، داعيا الى حوار وطني 
ل يعيد ترتيب البيت الفلسطيني بالكامل، سواء بالسلطة او منظمة التحرير وعلى قاعدة فلسطيني شام

انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد، على اساس التمثيل النسبي الكامل لضمان شراكة 
وشدد على ضرورة تفعيل وتطوير منظمة . وطنية حقيقية تنهي االحتكار والتفرد والمحاصصة الثنائية

 . حرير الفلسطينية واصالح مؤسساتهاالت
  26/2/2009السفير، 

  
   على غزة في حال استمر تهريب االسلحةليفني تهدد بعدوان جديد .24

حذرت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني أمـس مـن ان           : وكاالت -  برهوم جرايسي     -لناصرةا
ريب االسلحة المفترض من ايـران      عسكرية اخرى على غزة في حال استمر ته       " عملية"اسرائيل قد تشن    

وقالت ليفني في ختام لقاء مع وزير الخارجية         .الى حركة حماس التي تسيطر على القطاع، وفق زعمها        
يجب ان تدرك ايران ان تهريب االسلحة الى سورية ولبنان وحماس يـشكل             "القبرصي ماركوس كبريانو    

في حال استمر تهريب االسلحة الى غـزة        "ضافت  وأ ".انتهاكا فاضحا لالتفاقات الدولية ويجب ان يتوقف      
  ".فلن يكون امام اسرائيل خيار آخر غير شن عملية دفاعية اخرى

  26/2/2009الغد، األردن، 
  

  اولمرت يعيد عاموس جلعاد الى منصبه بعد االعتذار .25
ن أن ايهود اولمرت أعاد كبير مفاوضيه مع مصر بشأ" اإلسرائيلية"أعلنت رئاسة الحكومة : ب.ف.أ

التهدئة في قطاع غزة عاموس جلعاد الى منصبه، أمس، بعد أن اعتذر األخير عن االنتقادات التي وجهها 
وأشار بيان لرئاسة . جلعاد شاليت" اإلسرائيلي"ألولمرت بسبب ربطه في آخر لحظة التهدئة بالجندي 

ته ووافق اولمرت الذي الى ان جلعاد طلب مقابلة اولمرت لالعتذار عن تصريحا" اإلسرائيلية"الحكومة 
  . ، وقبل أولمرت االعتذار"لم تكن مبررة"تسلم من جلعاد رسالة يؤكد فيها ان تصريحاته 

  26/2/2009الخليج، 
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  من تحقيق التسوية" على بعد شعرة"كنا : أولمرت .26
ايهود أولمرت إنه كان على بعد شعرة من تحقيق التسوية " اإلسرائيلي"قال رئيس الوزراء : آي.بي. يو

األسير " اإلسرائيلي"مع الفلسطينيين لكن األمر لم ينجح وعبر عن أمله في أن يتم إطالق سراح الجندي 
  .في قطاع غزة جلعاد شاليت قبل نهاية واليته

" اإلسرائيليين"ونقلت وسائل إعالم عبرية عن أولمرت قوله خالل حفل وداعي له اقامه اتحاد الصناعيين 
  ". د شعرة من تحقيق تسوية مع الفلسطينيين لكن هذا لم ينجح لألسفلقد كنا على بع"مساء أمس 

  26/2/2009الخليج، 
    

  نتنياهو يجتمع باألحزاب المتطرفة لتشكيل حكومته .27
بدأت أمس المفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة جديـدة برئاسـة بنيـامين            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

ية المتشددة والدينية األصولية، وظهرت في وسائل اإلعالم        ، واألحزاب اليمين  "الليكود"نتنياهو، بين حزب    
سلسلة من مطالب هذه األحزاب، التي بعضها سيشكل عقبة أمام عمل الحكومة داخليـا، وأيـضا علـى                  

  .مستوى السياسة الخارجية
فعلى المستوى الداخلي تطالب األحزاب الدينية األصولية بمنع سن أيـة قـوانين ذات طـابع علمـاني                  

ض مع الشريعة اليهودية، والقوانين القائمة حتى اآلن في إسرائيل، كما أن هذه األحزاب تطالـب                وتتعار
بزيادة عدد من المخصصات االجتماعية، وبناء المزيد من المساكن الشعبية للشرائح الفقيرة والضعيفة في              

دولـة للعـام الجـاري      البلدات اليهودية، األمر الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، ال تستطيع ميزانية ال           
تغطيتها، بسبب تراجع مداخيل الدولة من الضرائب، على ضوء الركـود االقتـصادي المـستفحل فـي                 

  .إسرائيل في األشهر األخيرة
أما على المستوى السياسي الخارجي، فإن أحزاب اليمين المتشدد، وعوضا عن أنها تـرفض أي حـديث      

لعربية األخرى، فإنها تطالب بإلحاح بزيـادة وتيـرة         عن مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، واألطراف ا      
البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وعمليا رفع جميع القيود، في حال وجدت، إضافة إلى إلغاء كافـة                 

  .القرارات إلزالة البؤر االستيطانية، وتحويلها إلى مستوطنات عادية
العنـصري المتطـرف    " يسرائيل بيتينو "و" الليكود"وقالت مصادر حزبية، إن الجلسة األولى بين حزبي         

تكشفت فيها خالفات تتعلق بمطالب تغيير نظام الحكم، وطلب إقرار قانون يسمح بالزواج المدني، أما في                
 مليـون دوالر    220الديني األصولي، فقد طلب األخيـر زيـادة قرابـة           " شاس"مع  " الليكود"مفاوضات  

  . عاما18ل ولد دون سن لمخصصات األوالد التي تتقاضاها كل عائلة ك
  26/2/2009الغد، األردن، 

  
  حماس" في عزل "إسرائيل"بيريز يشعر بالقلق لفشل  .28

أعرب الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز عن قلقه لفشل إسرائيل في تحميل : وكاالت- القدس المحتلة
وروبية إلبعاد حركة حماس ما شهده قطاع غزة من أحداث مأساوية واتساع نطاق التفهم على الساحة األ

وادعى في . كما اشتكى من انعكاسات أحداث غزة على الرأي العام الدولي.. ما شهده القطاع 
تصريحات صحفية أن تزايد التعاطف الدولي مع الوضع في قطاع غزة ولما أسماه عمليات اإلرهاب 

ع الحصار ال يساهم التي تقوم بها حركة حماس والتركيز بإلحاح على تمرير المساعدات اإلنسانية ورف
  . في تحسين األوضاع بل يدخل الفلسطينيين إلى وهم ويعرقل مسيرة السالم
  مدعيا تدفق األغذية والمواد .. ونفى بيريز وجود نقص في المواد الغذائية واألساسية في القطاع 
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ه في القطاع كما حاول التنصل من حرب اإلبادة التي شنتها قوات.. األساسية بشكل طبيعي على القطاع 
  .زاعما أن المشكلة هي سيطرة حماس على القطاع وممارساتها المعادية إلسرائيل

  26/2/2009الشرق، قطر، 
 

  بتوفير غطاء سياسي ممنهج لحماس" األونروا"تتهم ": إسرائيل" .29
اتهم مسؤول حكومي إسرائيلي وكالة غوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين             :وكاالت/ القدس المحتلة   

  ".حماس"بتوفير غطاء سياسي لحركة المقاومة اإلسالمية " ونروااأل"
 لرفضها فتح المعابر وادخال مواد البناء إلى قطاع         "اسرائيل"يأتي هذا بعد انتقادات وجهتها األونروا الى        

  .غزة، التي شهدت دماراً واسعاً جراء الحرب األخيرة
المسؤول هاجم الوكالة لتسليمها رسـالة مـن        اإلسرائيلية، أمس، إن    " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة   

الدكتور أحمد يوسف المستشار في وزارة الخارجية الى السيناتور األميركي جـون كيـري عنـدما زار         
  .قطاع غزة األسبوع الماضي

كارين أبو زيد الرسالة، باإلضافة إلى مواد أخرى، إلى كيري خـالل زيارتـه          " األونروا"وسلمت رئيسة   
وسلم كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الـشيوخ          . خميس الماضي الى غزة   القصيرة يوم ال  

  .األميركي، الرسالة غير مفتوحة الى القنصلية األميركية في القدس
لألسف، إنه من الغريب من األونروا التي تملك تفويضا إنـسانياً، أن            : "وقال المسؤول االسرائيلي البارز   
  ". رسائل الى الواليات المتحدة، وهذا يظهر فقط أين تقف األونرواتكون أداة تمرر حماس عبرها

انه عالوة على ذلك، فإن األونروا تمارس ضغوطا في أنحـاء العـالم لكـي تتخلـى                 :" وقال المسؤول   
  .، على حد قوله"الحكومات عن شروط المجتمع الدولي المسبقة الثالثة للتحدث الى حماس

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ه بمضاعفة الجهود للوصول لشاليطءالباك  يأمر عمالشا .30
كشفت جهات أمنية في قطاع غزة  أن الشاباك الصهيوني قد طلب مؤخراً  من عمالئه  :خاص - المجد

  .بضرورة مضاعفة الجهود في البحث عن الجندي األسير جلعاد شاليط   
لى عمالئه بضرورة الوصول لشاليط    وتفيد المصادر انه بعد انتهاء الحرب مباشرة شدد جهاز الشاباك ع

وتقدر الجهات األمنية   .بأسرع وقت ممكن  لتحقيق نصراً على حماس  ال ترفع رأسها بعده أبداً 
المطلعة والتي ينسب لها المصدر أن الشاباك  بالتنسيق مع الجيش اإلسرائيلي يخططون للقيام بعملية  

 في القصف الجوي الذي شنته الطائرات الحربية عسكرية تهدف للوصول للجندي شاليط والذي أصيب
  .االسرائيلية  في الحرب األخيرة على غزة والذي كان مخفياً في أحد المواقع التابعة لكتاب القسام

  25/2/2009صحيفة المجد 
  

  يطالبون بتحقيق خارجي في المحرقة" إسرائيليون"خبراء قانون  .31
، المستشار القانوني للحكومة مناحيم "إسرائيل"نيين في طالب ستة من كبار الخبراء القانو: آي.بي.يو

  .مزوز بإجراء تحقيق خارجي حول ما إذا كان الجيش ارتكب جرائم حرب خالل المحرقة
، أمس، أن الخبراء القانونيين يعتبرون أن من شأن تحقيق خارجي "يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

ومسؤولين فيها، إلى محاكم دول أجنبية " إسرائيل"د كهذا فقط، أن يمنع دعاوى قضائية يتم رفعها ض
  .بتهمة ارتكاب جرائم حرب
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وأوضح الخبراء في عريضة قدموها إلى مزوز، أنهم يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق خارجية، ألنه 
والمدعي العام العسكري، العميد افيحاي مندلبليت ضالعان في المحرقة وصادقا عليها، ولذلك فإنه ليس 

  .ما أن يكونا ضمن طاقم التحقيقبإمكانه
  26/2/2009الخليج، 

  
  تعرقل عمل فريق متخصص بإزالة الذخائر في غزة" إسرائيل" .32

العبرية أن فريقا متخصصا بإزالة الذخائر غير المنفجرة وتدميرها كان قد دخل            " هآرتس"ذكرت صحيفة   
ئيل لم توافق ال على إدخال معداتـه   قطاع غزة منذ ثالثة أسابيع ، اال ان عمله متوقف الى اآلن ألن إسرا             

  .وال على المنطقة التي ستخصص لتخزين الذخائر التي يتم إبطال مفعولها
 Mines Advisory Groupوقالت الصحيفة أنه قد تم إرسال الفريق مـن قبـل المنظمـة اإلنـسانية     

ام وغيرها من األسـلحة     ، والتي هدفها الحد من الخطر الذي تشكله األلغ        ) المجموعة االستشارية لأللغام  (
على السكان المحليين في مناطق الصراع في أنحاء العالم كافة ، هذا وقد صرح رئيس الفريق في غـزة                   

بان نقل الذخائر غير المنفجرة إلى مكان آمن يجب أن يتم بالتنسيق مـع كـل مـن الجـيش                    "للصحيفة  
  .اإلسرائيلي والسلطات الفلسطينية في غزة

  26/2/2009الدستور، 
  

  تبحث عن وسيلة لنقل كتب عبرية إلى جامعة بغداد" إسرائيل" .33
مؤخرا عن وسيلة لنقل كتب أدبية باللغة العبرية من تأليف أدباء " اإلسرائيلية"تبحث وزارة الخارجية 

  .إلى جامعة بغداد" إسرائيليين"
اجحة لنقل تبحث عن وسيلة ن" "اإلسرائيلية"أمس، أن الخارجية ". يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

" إسرائيل"بسبب عدم وجود عالقات دبلوماسية بين " الكتب بالعبرية إلى العراق بوساطة دولة ثالثة
وقالت إن الوزارة تلقت مؤخراً رسالة غير عادية من أستاذ للغة العبرية في جامعة بغداد طلب . والعراق

لم "في الجامعة العراقية، وأضافت فيها مساعدته في الحصول على كتب باللغة العبرية من أجل تدريسها 
يصدق الموظفون في الخارجية في البداية جدية الحديث ،لكن بعد إجراء اتصال مع األستاذ الجامعي 
العراقي اتضح أن الطلب حقيقي، وأن األستاذ الجامعي يدرس في كلية اللغات التي تُدرس اللغة العبرية 

  ".أيضا
  26/2/2009الخليج، 

  
   اإلسرائيلية تنصح الجنرال ألموغ بعدم الوصول إلى إسبانيااألجهزة األمنية .34

طلبت األجهزة األمنية اإلسرائيلية من جنرال االحتياط دورون ألموغ، تجنب الوصول إلى إسبانيا بسبب 
ومن جهته هاجم ألموغ الحكومة اإلسرائيلية بادعاء . الدعوى المقدمة ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب

فيه الكفاية لمواجهة ظاهرة الدعاوى المقدمة ضد كبار الضباط في الجيش اإلسرائيلي أنها ال تعمل بما 
وكان ألموغ، القائد العسكري لمنطقة الجنوب في الجيش اإلسرائيلي سابقان قد تسلم،  .خارج البالد

ب مؤخرا، توصية من األجهزة األمنية تنصحه بعدم الوصول إلى إسبانيا خشية أن يتم اعتقاله في أعقا
 من كبار المسؤولين اإلسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك لدورهم 6الدعوى التي رفعت ضد 

وقال ألموغ إنه على  .2002يوليو / في اغتيال القيادي في حركة حماس، الشهيد صالح شحادة في تموز
 تتوسع وتوقع أضرار الدولة أن تقوم ببلورة استراتيجية كاملة وخطة شاملة لمعالجة هذه القضية قبل أن

 .شديدة للدولة، على حد تعبيره
  25/2/2009، 48عرب
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   إلى إسرائيل تبلغ أدنى مستوياتها"الهجرة" :اإلحصاء المركزي اإلسرائيلية .35

، 2008أعلنت دائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيلية أمس أن الهجرة إلى الدولة العبرية تراجعت، عام 
 في 25سطين، حيث تراجع عدد اليهود القادمين إلى إسرائيل، بنسبة إلى أقصى حد لها منذ اغتصاب فل

 .  مهاجراً فقط13,681المئة ليبلغ 
 في المئة من عددهم في التسعينيات، 94، كان أقل بـ 2008وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين في 

 200مين إلى اسرائيل عندما كانت الهجرة من دول االتحاد السوفياتي في ذروتها، حيث وصل عدد القاد
 . ألف شخص سنوياً

 9كانت في الثمانينيات، عندما كان يصل إلى إسرائيل ما بين " الدرك األسفل"وأوضح التقرير أن فترة 
، "هذا الدرك" عادت معدالت الهجرة إلى 2006 ألف شخص سنوياً، الفتاً إلى أنه ابتداء من عام 24و

: ، الذين باتوا أكبر سناً وغالبيتهم من النساء، تباعاً منوقدم المهاجرون. وواصلت تدهورها، مذاك
 . روسيا، والواليات المتحدة، وأثيوبيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وبريطانيا

 26/2/2009السفير، 
      

  بجراحه في غزة وغارات إسرائيلية على رفح  امتأثر فلسطيني استشهاد .36
، أمس، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة أفاد مصدر طبي أن فتى فلسطينيا توفي :وكاالت -غزة

إسرائيلية خالل الحرب على قطاع غزة، فيما شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية ثالث غارات على 
  . الشريط الحدودي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

عدد الشهداء  يرتفع الفتىوأكد معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أنه بوفاة 
   . شهيداً خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة1452إلى 

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

   لإلسالم دليل عمق العداوة التي يكنها اليهود اإلساءة للرسولتكرار: قاضي قضاة فلسطين .37
ت الشيخ أدان قاضي قضاة فلسطين رئيس الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسا: رام اهللا

إلى االنبياء والرسل عليهم السالم من " اإلساءات الصهيونية البالغة"تيسير رجب التميمي ما أسماه بـ
  .خالل برنامج تلفزيوني ساخر في التلفزيون اإلسرائيلي

إلى أن المذيع " قدس برس"وأشار الشيخ التميمي في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ 
المتطرف نتان بشيفكن بعد تطاولهما وإساءتهما في برنامج ساخر على القناة اليهودي ليئور شاليين و

العاشرة الصهيونية، على سيدنا عيسى وامه مريم عليهما السالم عادت إلى التطاول على الرسول محمد 
صلى اهللا عليه وسلم سيد المرسلين وإمام االنبياء، ونوه إلى ان هذا النهج االعالمي الذي وصفه بـ 

إن : "، وقال"الحقد األعمى والتعصب ضد المسلمين والمسيحيين"يعكس مدى ما أسماه بـ " غيضالب"
  ".تكراره دليل عمق العداوة التي يكنها اليهود المتطرفون لإلسالم والمسلمين

 26/2/2009قدس برس، 
 

 يةفلسطين عائالت إلخالء حي الحليصة في حيفا يقتحم االحتالل .38
ووحدات القوات الخاصة فجر الثالثاء، بإغالق حي الحليصة في مدينة حيفا، قامت الشرطة اإلسرائيلية 

وذلك إلخالء عدد من العائالت العربية في المنطقة، وذلك بذريعة أن سكان الحي مدينين بأجرة منازلهم 
ووقعت مواجهات بين سكان الحي وأفراد الوحدات الخاصة، وذلك .  عاما40التي يسكنونها منذ أكثر من 

 .أعقاب قيام األخيرة باالعتداء بالضرب المبرح على عائلة أبو شمله، وإخالئها من منزليهما في الحيفي 
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، قد شهد ما يشبه %95وجاء أن حي الحليصة، الذي تسكنه غالبية عربية بنسبة تصل إلى أكثر من 
راد الشرطة بنقل المئات من أف" إيجد"االحتالل المجدد، وذلك بعد أن قامت حافالت تابعة لشركة 

وعناصر الوحدات الخاصة إلى الحي، وقامت بإغالق كافة مداخله، تمهيدا إلخالء عدد من العائالت 
 .العربية

 24/2/2009، 48عرب
  

  الخطر المحدق بالقدس إزاء  بالتحركالعالمين اإلسالمي والعربيتطالب " مؤسسة األقصى" .39
العالمين اإلسالمي والعربي والفلسطينيين " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"طالبت  :القدس المحتلة

بتحرك عملي سريع، وعلى مستوى الخطر المحدق بحي البستان في بلدة سلوان المقدسية، وعموم مدينة 
  . القدس المحتلة

وأكدت . جاء نداء المؤسسة في بيان أعقب جوالت وزيارات ميدانية لطاقمها ألهالي الحي وبلدة سلوان
لحي بأكمله هو جزء من مخطط شامل لتهويد القدس، وبخاصة من الجهة المؤسسة أن مخطط هدم ا

الجنوبية والشرقية، حيث يتم اآلن تطويق المسجد األقصى بسلسلة من الحدائق التوراتية واألنفاق 
وأكد البيان أن  .وتفريغه من الفلسطينيين" إسرائيلي"المتشعبة، بهدف إحاطته بحاجز استيطاني وبشري 

تنفيذه اليوم قبل غد، " اإلسرائيلية"االحتالل ال يناور إنما هناك هجوم استيطاني توراتي تريد المؤسسة 
" عطيرات كوهانيم"و" إلعاد"بواسطة أذرعها التنفيذية، إن كان من خالل بلدية االحتالل، أو منظمتي 

  .االستيطانيتين
  26/2/2009الخليج، 

  
  فقطمعتقلين  7 األجهزة األمنية في الضفة أطلقت": قلينتجمع أهالي المعت" .40

ان األجهزة األمنية في الضفة لم "قال تجمع أهالي المعتقلين في بيان صحافي  :وليد عوض - رام اهللا
، " معتقلين وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من عام7تفرج في األيام القليلة الماضية كبادرة حسن نية إال عن 

 معتقال موزعين على 568دد المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا في االعتقال السياسي ع"مشيرا الى أن 
  ."سجن جنيد وبيتونيا وجنين وطولكرم

 االربعاء حول صحة اطالق سراح العشرات من عناصر حماس المحتجزين  قد تضاربت االنباءكانت و
  لدى االجهزة االمنية الفلسطينية في الضفة الغربية

  26/2/2009ربي، القدس الع
  

  شن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة ي االحتالل .41
 شنّت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقاالت واسعة في مناطق مختلفة : وكاالت،نابلس

   .ني مواطناً فلسطينيا بحجة أنهم مطلوب30من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن 
  26/2/2009 صحيفة فلسطين،

  
  من أفرادها تقاضي أولمرت وباراك في الناصرة11عائلة من غزة فقدت  .42

 الى محكمة اسرائيلية بدعوى مشابهة، تطالب فيها بتعويضات من غزةتوجهت عائلة فلسطينية  :تل أبيب
 بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت خالل ،) مليون دوالر أميركي48حوالي ( مليون شيكل 183بقيمة 
  .وان األخير على قطاع غزةالعد

 فردا من 11ورفعت هذه الدعوى عائلة ديب من مخيم الالجئين في جباليا، التي فقدت خالل الحرب 
والمتهمون، . واختارت المحكمة المركزية في الناصرة ساحة لمتابعة االجراءات القضائية فيها. افرادها
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حمد فقرا، هم رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود حسب الئحة الدعوى التي قدمها باسم العائلة المحامي م
والقضية التي يحاكمون . أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، ورئيس أركان الجيش، غابي اشكنازي

الماضي، على بيت العائلة ) كانون الثاني( يناير 6عليها هي قذف صاروخين من طائرة بال طيار، يوم 
 .في حي الفاخورة في جباليا

  26/2/2009األوسط، الشرق 
 

   وإضرابا عن الطعامي ينفذون عصيانا عن العدد اليوم"حوارة"أسرى  .43
 أسيرا نفذوا أمس 55 أفاد محامي نادي األسير، أمس، بأن أسرى معتقل حوارة البالغ عددهم : رام اهللا

ي تقرير وبين، ف .إضرابا عن الطعام وعصياناً عن العدد اليوم، احتجاجا على ممارسات اإلدارة ضدهم
له، أن اإلدارة تضيق على األسرى، واألسرى يطالبون بتنفيذ احتياجاتهم، ومنها كما جاء على لسان 

قلة وعدم صحية البطانيات، بسبب تحلل وبرها ورائحتها النتنة التي : شاويش األسرى رمزي سمارة
  .تتسبب في عدم نوم األسرى، وإصابة األسرى بالسعال الشديد والحساسية

 غرام من الخبز لكل 500 األسرى أيضا بتحسن الطعام، مشيرين إلى أن كميته ال تتجاوز الـ ويطالب
 أسرى طيلة اليوم، وهي غير كافية وال تسد احتياجهم اليومي، كذلك طبيعة الطعام وهو عبارة عن 6
ألخرى التي ووفق تقرير نادي األسير، إن القضية ا .ونقانق ولبنة بكميات قليلة" مفتول"شنيتسل بارد و'

يشكو منها األسرى هي اكتظاظ الغرف، حيث يوجد أسرى ممن هم محكومون وال تقوم اإلدارة بنقلهم 
  .رغم أن معتقل حوارة هو مركز توقيف فقط

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
 

  يتعرضون لإليذاء والتضييق " إيشل"أسرى ": وزارة األسرى" .44
في بئر السبع يعانون أشد المعاناة " إيشل"ى في سجن أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين أن األسر

في ظل غياب مرجعية موحدة للسجن، حيث يقوم كل ضابط بتطبيق سياسته الخاصة على األسرى، 
 . ويتفنن في إيذائهم والتضييق عليهم

 أسير موزعين على قسمي 300الذي يضم حوالي " إيشل"وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن سجن 
عانون من عدم وجود مدير للسجن، وهذا األمر انعكس على أوضاع األسرى حيث يتعامل ، ي11،و10

كل ضابط في السجن وكأنه المدير، وبذلك فهو ينفذ سياسته الخاصة على األسرى مما زاد من معاناتهم، 
 وفاقم من ظروفهم السيئة أصالً، وكذلك السجانون الذين يتعاملون مع األسرى بطريقة فظة وعدائية،

ويتفننون في استفزازهم، ويحرمونهم من الكثير من األمور التي يسمح بها في السجن، غير آبهين من 
 . المساءلة أو احتجاج األسرى

 25/2/2009، 48عرب
  

  صلى اهللا عليه وسلمساءة قناة اسرائيلية للنبي محمد إ يستنكرون 48  الـعرب .45
ة االستئناف الشرعية العليا في اسرائيل ، بياناً اصدر القاضي الدكتور احمد الناطور رئيس محكم: يافا

امس هاجم فيه بشدة قيام القناة االسرائيلية العاشرة بببث برامج تسيء للرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم 
  .والرسول عيسى عليه السالم

حقا وحقيقة أن "من ناحية ثانية، أصدرت الدائرة االعالمية في الحركة االسالمية بيانا استنكاريا قالت فيه 
نبح الكالب ال يضر السحاب في علوها وارتفاعها ألنها فضالً عن أنها ال تسمعه فإنها ال تراه ألن 

إن اإلساءة لرسول اهللا وللمسيح عيسى عليه السالم وامه مريم عليهما السالم . الصغار ال يروا من العلياء
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رض ، فنحن كما قال اهللا جل جالله وألي نبي ورسول هي مساس بمشاعر كل مسلم على وجه هذه األ
  ".ال نفرق بين أحد من رسله"

  26/2/2009الدستور، 
  

   للمتضررين في غزة ماليين دوالر نقدا7ًأكثر من سلمنا : األمم المتحدة .46
إن سكان قطاع غزة، الذين " :قال مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية : وكاالت- القدس المحتلة

جراء الحملة العسكرية اإلسرائيلية، حصلوا على أكثر من سبعة ماليين دوالر نقداً تضررت مساكنهم من 
 أسرة استفادت من المنح المقدمة من 3800وأشار المكتب إلى أن أكثر من  ".من منظمات األمم المتحدة

م برنامج كما يعتز". أونروا"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 دوالر لكل أسرة حسب حجم األسرة ووضعها 5000 إلى 1000األمم المتحدة اإلنمائي تقديم ما بين 

  .االجتماعي واالقتصادي ومدى تضرر المنزل
  26/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
   معابر تجارية مع قطاع غزة 3فتح ي االحتالل  .47

اإلسرائيلية أعادت فتح ثالثة معابر تجارية ذكرت اإلذاعة العبرية الرسمية، أمس، أن السلطات  : غزة
ومن جانبه أكد رائد فتوح رئيس لجنة إدخال  .مع قطاع غزة إلدخال المساعدات اإلنسانية للقطاع

 110البضائع لقطاع غزة أن إسرائيل فتحت معبر كرم ابوسالم جنوب شرق قطاع غزة إلدخال 
والمنظمات الدولية، والمساعدات األردنية، " ونروااأل" محملة بالمساعدات اإلنسانية لوكالة 71شاحنات، 

 شاحنة للقطاع الخاص التجاري محملة باللحوم المجمدة وفوط األطفال وورق التواليت، باإلضافة 29و
  . شاحنات للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه10إلى 

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ى وضع ضوابط للحوار الوطني تدعو إل" شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" .48
رحبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية بموافقة أغلبية فصائل العمل الفلسطيني على الدعوة : رام اهللا

التي وجهت من أجل عقد جلسات الحوار الوطني في نهاية هذا الشهر في القاهرة، معتبرة هذا الموقف 
لية والتي رافقت االنتخابات اإلسرائيلية واستمرار حصار بمثابة الرد الحقيقي على التهديدات اإلسرائي

غزة والتوسع االستيطاني وتكثيف محاوالت تهويد القدس، وعرقلة جهود إعمار قطاع غزة، مما يعني 
 الشبكة في بيان أصدرته اليوم  ورأت .إطالة أمد معاناة المدنيين العزل والمشردين الذين هدمت منازلهم

نسخة عنه، أن الحوار الجاري ما زال بطيئاً إزاء التهديدات " قدس برس"ت وصل) 25/2(األربعاء 
الجدية والخطيرة، وطالبت الشبكة المذكورة باتخاذ إجراءات ووضع ضمانات كافية لعدم تكرار ما حصل 
واالحتكام للرأي العام الفلسطيني، وعدم االكتفاء بإعادة تقاسم المناصب والمواقع ومقدرات المجتمع، بل 
المحافظة عليها وتطويرها على أسس تكافؤ الفرص وبناء المواطنة، مشددة على أن أي اتفاق وطني 
يجب أن ال يشمل القفز عن ضرورة محاسبة كل من ارتكب جريمة ومخالفات قانونية، وأن يجري تقديم 

  . كافة المتورطين بجرائم للقضاء
 26/2/2009قدس برس، 

  
   مليون دوالر32 بـإقراض للمنشآت الصناعية السلطة وإيطاليا تطلقان برنامج  .49

وقع وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة والقنصل االيطالي العام في القدس لوتسيانو  :جعفر صدقة
 مليون 25بيروتي، أمس، اتفاقية إلطالق برنامج إقراض للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حجمه 
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طالي، سيتولى ادارته االتحاد العام للصناعات، عبر وحدة يتم بتمويل اي)  مليون دوالر32حوالي (يورو 
انشاؤها لهذا الغرض، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها في نفس الوقت حسونة ورئيس االتحاد باسم 

   .خوري
وقال حسونة إن البرنامج يستهدف تطوير الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديداً المنشآت 

  .ة، وذلك بالتعاون مع االتحاد العام للصناعاتالصغيرة والمتوسط
 26/2/2009األيام، فلسطين، 

  
 معبر رفحمن خالل  مريضا 250مصر رفضت إدخال ": الصحة المقالة" .50

قال الدكتور يوسف المدلل مسؤول ملف التحويالت الخارجية في وزارة الصحة بالحكومة المقالة : غزة
 حولتهم وزارة الصحة في 330 مريضا من أصل 250إن السلطات المصرية رفضت السماح لـ 

الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة للعالج بالخارج، من دخول مصر للعالج خالل فتح معبر رفح 
  .في اليومين الماضيين

  26/2/2009الشرق األوسط، 
  

   قافلة285والعدد ... قافلة مساعدات أردنية إلى غزة .51
جسر الملك حسين امس االربعاء قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة  عبرت : بترا–جسر الملك حسين 

المنكوب تتضمن عشر شاحنات تحمل سبعين طنا من المواد اإلغاثية المتنوعة من مواد تموينية مختلفة 
 . التي ستقوم بتوزيعها هناك"االونروا"وفرشات وأدوية ومستلزمات طبية تم تحديدها باالتفاق مع وكالة 

  . قافلة285افلة يصل مجموع القوافل التي تم إرسالها إلى غزه لغاية االن وبهذه الق
  26/2/2009الرأي، األردن 

  
  استمرار االنقسام الفلسطيني يعرض القضية للتصفية: رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني .52

ل إن ما يشجع االحتال: "قال كمال شاتيال رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني :إبراهيم عرب - بيروت
اإلسرائيلي الذي يعاني من هجرة معاكسة واهتزاز نظرية األمن االستراتيجية على االستمرار في 
اإلجرام واالعتداءات المتواصلة هي حالة التردي العربي وتمسك العرب الرسميين بالتسوية كحل وحيد 

قضية الفلسطينية وأكد على أن استمرار حالة االنقسام الفلسطيني يعرض ال .لقضية الصراع مع إسرائيل
  .للتصفية، خاصة مع صعود اليمين المتطرف إلى الحكم

  26/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وحماس" إسرائيل"التهدئة سارية بين : أبو الغيط .53
أجرى وزير الخارجية المصري أحمد ابوالغيط، امس، مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني            : وكاالت

يني وتطورات الوضع في المنطقة، اعتبر ان التهدئـة سـارية بـين             ديفيد مليباند تناولت الوضع الفلسط    
وحركة حماس، مشيراً إلى أن جهد بالده ينصب على هذا الموضوع اضافة إلى مسألة تبـادل                " إسرائيل"

ال ... التهدئة مطبقة عملياً على األرض حاليا     "وقال أبوالغيط، في تصريح للصحافيين أمس، إن        . األسرى
مع ذلـك فـإن     "، لكنه أضاف أنه     "الصدامات التي كانت موجودة خالل الفترة السابقة      نرى االشتباكات و  

نأمـل أن   ... الجهد المصري في هذا الشأن ينصب على محورين أساسيين هما التهدئة وتبادل األسـرى             
  ". تشهد األيام القليلة انفراجاً في هذا الشأن

  26/2/2009الخليج، 
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  نرحب بمؤتمر موسكو... موسى يعد مؤتمر أنابولس غير مفيد .54
اجتمع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى، أمـس، وهـيالري             :  حنان البدري  -واشنطن  

، حيث  "أنابولس"الحقيقة أن لدينا تجربة غير مفيدة في        "كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية، وقال موسى       
ار زمني وعقد مؤتمر كان مقـرراً فـي         كان هناك تفاهم واضح حول وقف االستيطان، واتفاق على إط         

وأشـار موسـى الـى أن       ".  في إطار تفاهمات بعينها، إال أن ذلك لـم يحـدث           2008موسكو في ربيع    
االستيطان هو العقبة، والى وجود أكثر من مقترح لعقد مؤتمرات مثل عقد مؤتمر في موسـكو الربيـع                  

، ال نريد مؤتمراً من أجل      "أنابولس"ر مفيدة في    لدينا تجربة غي  "المقبل، إضافة لألفكار الفرنسية، وأضاف      
، ألن فكرة إحيـاء     "أنابولس"جمع الناس ولذا فنحن نرحب باجتماع موسكو الذي ينبغي أن يكون خالفاً ل              

وأعتقد أن األوضاع اآلن تشهد توجهاً مختلفاً عما        .. عملية السالم في إطار مؤتمر موسكو هي فكرة جادة        
وبالنسبة للموقف األمريكي حول التعاطي مـع       ". بع أو الثماني سنوات الماضية    كان عليه األمر خالل الس    

حاضرة في كل المباحثات، مضيفاً أن إحراز تقدم علـى صـعيد            " حماس"أكد موسى أن    " حماس"حركة  
وأضاف نحن جاهزون للسالم، وشدد على أن إعادة بناء         . المصالحة الفلسطينية سيساعد في عملية السالم     

  . من دون فتح المعابرغزة لن تتم
  26/2/2009الخليج، 

  
  طلبنا من الفصائل تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية: حسام زكي .55

أكد حسام زكي المتحدث الرسمي لـوزارة الخارجيـة المـصرية أن الطلـب              :  محمود جمعة  -القاهرة  
ية على أي اعتبارات    المصري المستمر من كل اإلخوة الفلسطينيين هو تغليب المصلحة الوطنية الفلسطين          

وحول ما إذا كانت مصر متفائلة هذه المرة بإتمام المصالحة الفلسطينية، قال            . أو انتماءات سياسية ضيقة   
زكي إن هذه األمور ال تعرف التفاؤل أو التشاؤم، بل يتم حسابها جيدا ويغلب فيها المنطق السياسي على                  

م التوصل لهذه المصالحة سريعا، يـدرك الجميـع         على قدر ما يتمنى الجميع أن يت      : "وأضاف. المشاعر
أيضا وجود صعوبات على طريق تحقيق المصالحة، وبالتالي فالعمل الجاد والفهـم الـسياسي العميـق                

  ". والمرونة في المواقف هي أدواتنا جميعا لتحقيق هذه المصالحة
ميع من االلتفـات إلـى      في وقت قصير وعلى أسس سليمة تمكن الج       ) المصالحة(نأمل أن تتحقق    : "وتابع

  ". الكفاح الوطني الفلسطيني الحقيقي، وهو ضد االحتالل الستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  26/2/2009العرب، قطر، 

  
  الخالفات المطروحة على مائدة الحوار الفلسطيني معقدة جداً : مسؤول مصري .56

إن القضايا الخالفية المطروحة على مائدة      قال مسؤول مصري رفيع المستوى،      :  محمود جمعة  -القاهرة  
الحوار الفلسطيني الذي ينطلق في القاهرة، اليوم الخميس، معقدة جدا وتحتاج إلى جهـد كبيـر ونيـات                  

المصالحة، وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة هيكلـة       : صادقة من كافة التنظيمات والفصائل، والقضايا هي      
وأضـاف المـسؤول    . انون إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية    األجهزة األمنية، واالتفاق على موعد وق     

، أن مصر لن تفرض على التنظيمات الفلسطينية أجندة معينة لحل هـذه القـضايا               "العرب"المصري لـ   
ولكنها ستطرح رؤيتها وخبرتها الطويلة عليهم لالستعانة بها، واستبعد أن يتحقق من خالل الحوار عودة               

ه قبل عملية الحسم العسكري التي قامت بها حركة حماس فـي قطـاع غـزة                األوضاع إلى ما كانت علي    
نأمل أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية توافقية جديدة في شهر أبريل القادم يتم التوافق              : "وقال. بشكل حرفي 

  على برنامج لها مقبول فلسطينيا ودوليا، ويترأسها شخصية مستقلة مدعومة من جميع التنظيمات، ولـيس               
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ا مانع من اشتراك عناصر من حماس أو فتح فيها بشرط عدم توليهم وزارات السيادة، ونرى إسنادها                 لدين
  ". لشخصيات مستقلة حتى يتعامل معها المجتمع الدولي واألميركيون واألوروبيون لتجنب أخطاء الماضي

  26/2/2009العرب، قطر، 
  

  ار غزة  ماليين دوالر العادة اعم10بـ " االونروا"قطر تتبرع لـ  .57
 ماليين دوالر استجابة للنداء العاجـل  10تبرعت الحكومة القطرية أمس بمبلغ : عمان ـ ماضي عيسى 

الذي وجهته االنروا الستعادة الخدمات وانعاش غزة إثر العدوان االسرائيلي األخيرعلى القطاع ، اضافة              
  . مليون دوالر40المتحدة الى  مليون دوالر ليصل المبلغ الذي تبرعت به دولة قطر لألمم 30الى مبلغ 

وعلقت المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين كارن أبوزيد على التبـرع القطـري               
هذه أخبار رائعة لالجئين في قطاع غزة ستمكننا من مساعدتهم وخصوصا فيمـا يتعلـق بخلـق                 "بالقول  

  .فرص عمل جديدة
  26/2/2009الدستور، 

  
  في إعادة إعمار غزةمؤتمر شرم الشيخ شارك سوريا ست: المعلم .58

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس المعلـم عـن مـشاركة             : دمشق، بارعة ياغي، الوكاالت   
من خالل اتصاالتنا مع الفصائل الفلسطينية نبذل       "وقال  . سوريا في مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار غزة       

  ". لسطيني في القاهرةكل جهد ممكن من أجل إنجاح الحوار الف
، وفيما يتعلق بحماس والجهود مع االتحاد األوربي إلشراكها في الحوار وبالتالي في التسوية في فلسطين              

نحن نتحدث عن حكومة وحدة     "تقديره لالتحاد األوروبي في العمل على هذا الموضوع قائال          " أكد المعلم   
، نود الحوار الفلسطيني الذي سيجري في القـاهرة       وهي أحد ب  ، وطنية فلسطينية أو حكومة وفاق فلسطيني     

كما أن األحداث أثبتت أن حماس أمر واقع في قطاع غزة والضفة الغربية وأنهـا جـزء مـن الـشعب                     
ونعتقد أن مصالحة تشمل كل الفصائل تحقق       ، ونتطلع النضمامها لمنظمة التحرير الفلسطينية    ، الفلسطيني

  ".يتهللشعب الفلسطيني وحدته وبهذا يصون قض
  26/2/2009الوطن، السعودية، 

  
  تستنكر إساءة قناة إسرائيلية للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم" رابطة العالم اإلسالمي" .59

إن ) "األربعـاء (وقال األمين العام للرابطة عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، في بيان أمـس               : آي بي يو
 وإثارتها مشاعر مليارات من الناس في العالم، يدل على          استمرار القناة العبرية في اإلساءة إلى رسل اهللا       

اإلساءة الجديـدة جـاءت     "، مشيراً الى أن     "مخطط خبيث لبعث الفتن وإثارة الكراهية والصراع بين األمم        
  ".بعد أن أساءت القناة قبل أيام قليلة إساءة بالغة إلى المسيح عيسى ابن مريم وأمه

يتنافى مع األعراف والمواثيق الدولية التي ترفضه أشد الرفض لمـا           وأكد التركي أن هذا العمل المشين       
فيه من خطر على االستقرار في العالم، وطالب المجتمع الدولي ومنظماته، وعلى رأسـها هيئـة األمـم                  

باتخاذ اإلجراءات التي توقف استمرار اإلساءة إلى رسل اهللا وخاتمهم محمـد صـلى اهللا عليـه                 "المتحدة  
  ". وسلم

  26/2/2009، الخليج
  

  رئيس وزراء البحرين يدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية .60
أكد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن حال عادال للقضية الفلسطينية سينهي المعاناة                : بنا

التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويكفل له الحصول على حقه بالعيش في أمن وسـالم، داعيـاً المجتمـع                  
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وأضاف أن الشعب الفلسطيني عـانى      . ولي للتحرك من أجل تحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط         الد
  .كثيرا منذ ما يزيد على نصف قرن وال يزال يتجرع المعاناة واأللم من االحتالل

  26/2/2009الخليج، 
  

  مصر تغلق معبر رفح ألجل غير مسمى  .61
معبر رفح إلى أجل غير مسمى بعـد أن فتحتـه           أغلقت السلطات المصرية، أمس،     :  شادي محمد  -رفح  

لمدة ثالثة أيام أمام حركة عبور مئات الفلسطينيين من المرضى وأصحاب اإلقامات والطالب والعـالقين               
وقال مسؤول بمعبر رفح على الحدود بين مصر وغزة، إنه تم إغالق المعبر، أمس،              . على جانبي الحدود  

شغيله مرة أخرى، وإنه لم يتم حتى اآلن االتفـاق بـين الجـانبين      دون أن يتم تحديد موعد جديد إلعادة ت       
وأضاف أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين سـمح        . المصري والفلسطيني على آلية جديدة لتشغيل المعبر      

 فلسطيني دخلوا األراضـي المـصرية مـن العـالقين           1500 فلسطينيا، بينهم    2128لهم بالعبور قد بلغ     
 فلـسطينيا مـن العـالقين       628ي اإلقامات، وغيرها من الحاالت اإلنسانية و      والمرضى والطالب وحامل  

والمرضى والجرحى العائدين بعد الشفاء والقادمين من مختلف الدول العربيـة واألجنبيـة فـي طريـق         
  .عودتهم إلى القطاع

  26/2/2009العرب، قطر، 
  

  شخصيات دولية تطالب بالتحاور مع حماستنشر رسالة ل "التايمز" .62
صحيفة التايمز رسالة إلى رئيس التحرير تدعو إلى إشراك حماس في نشرت :  محمد القشتول-ن لند

وقع الرسالة عدد من الساسة والدبلوماسيين الكبار من بينهم مايكل أنكرام اللورد أشداون . العملية السلمية
ي سوتو منسق ، وألفارو د)2001-2000(السابق " إسرائيل"والدكتور شلومو بن عمي وزير خارجية 

، 2007 و2005األمم المتحدة الخاص لشؤون الشرق األوسط ومبعوث الرباعية الدولية ما بين سنتي 
وجاريث إيفانز وزير خارجية أسترالي سابق، وجيري كيلي عضو جمعية أيرلندا الشمالية عن الشين 

، 2001 و1979ن عامي فين، وجون هيوم زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي أليرلندا الشمالية ما بي
واللورد باتن أوف بارنز السياسي البريطاني المحافظ وآخر حكام هونج كونج والمفوض األوروبي 

  . السابق
تبدأ الرسالة بالتذكير بالحرب األخيرة على غزة وبالقول إن من بين ما يستخلص من هذه الحملة 

  . جلب االستقرارسياسة عزل حماس ال يمكنها أن ت"هو أن " الدموية"العسكرية 
تبدأ الرسالة بالتذكير بالحرب األخيرة على غزة وبالقول إن من بين ما يستخلص من هذه الحملة 

  .سياسة عزل حماس ال يمكنها أن تجلب االستقرار"هو أن " الدموية"العسكرية 
ة، نعتقد بصفتنا مفاوضين سابقين بضرورة التخلي عن هذه سياسة العزل الفاشل: "وتقول الرسالة

وللتدليل على صحة موقفهم يلتجئ الموقعون على الرسالة ." وبضرورة إشراك حماس في العملية السلمية
لن تختفي حماس أحببنا هذا أم : "وتقول الرسالة كذلك. إلى برهان منطقي وإلى واقع الوضع في المنطقة

  ." كرهناه
تحافظ "ول الرسالة، وقد استطاعت أن ، تق2006فالحركة فازت باالنتخابات في انتخابات ديمقراطية عام 

على الدعم الشعبي لها في المجتمع الفلسطيني على الرغم من محاوالت نسفه بواسطة الحصار 
لكنها ترى أن هذا االعتراف " إسرائيل"وتؤكد الرسالة على ضرورة أن تعترف حماس بـ". االقتصادي

  . لن يتم عن طريق سياسة العزل
أن الشروط التي فرضتها الرباعية الدولية على حماس لبدء : "الصددويعتبر الموقعون في هذا 

وتعتقد الرسالة أن الشرط األساسي ينبغي أن يكون وقف العنف، ." المفاوضات شروط غير عملية بالمرة
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وأن فك العزلة عن حماس من شأنه أن يساهم في رأب الصدع في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية 
، كما من شأنه أن يعزز من موقف "لبروز طرف فلسطيني مفاوض ذي مصداقيةشروط مواتية "وخلق 

  . المعتدلين في الحركة
ويعرب الموقعون في ختام الرسالة أن يكون تعيين جورج ميتشل مبعوثا أمريكيا خاصا إلى الشرق 

 فاتحة عهد جديد للتعامل مع أزمة الشرق األوسط بواقعية وليس استندا إلى معتقدات"األوسط 
  ." أيديولوجية

26/2/2009بي بي سي   
 

  نائب بريطاني ينصح لجنة برلمانية بالحوار مع حماس  .63
أكد النائب البريطاني مايكل أنغرام أنه نصح لجنة الشؤون الخارجية في مجلس :  بارعة علم الدين- لندن 

 بدأ حواراً ، مشيراً الى انه»حزب اهللا«و » حماس«العموم البريطاني إقامة حوار مع كل من حركة 
  .مفتوحاً مع المنظمتين منذ أكثر من سنتين

قبل أسبوعين، وأن هذا المسؤول أكد له رغبة » حماس«وأشار أنغرام إلى أنه التقى مسؤوالً كبيراً من 
والفصائل » فتح«، وإلى وفاق تام مع حركة "إسرائيل"الحركة في التوصل الى وقف الطالق النار مع 

بأنهم مستعدون الى اتفاق سالم مع » حماس« انه سمع كالماً واضحاً من زعماء الفلسطينية كافة، مضيفاً
  ".إسرائيل"، لكن ليس بأي ثمن، وأن الحركة تقبل بوجود "إسرائيل"

أو طالبان، فهذه » حزب اهللا«أو » حماس«واعتبر انغرام ان من الخطأ قطع الحوار مع منظمات مثل 
وشدد على انه . ة، بل ان لديها أهدافاً تتعلق باألرض والحقوقالمنظمات ال تملك ايديولوجيات إرهابي

يعمل بصفة شخصية وليس مبعوثاً من حكومته أو كعضو في لجنة الشؤون االستخباراتية في مجلس 
انه يطلع المسؤولين البريطانيين على نتائج » الحياة«العموم البريطاني، لكنه أكد رداً على سؤال لـ 

عليق على موقف حكومته من حواره هذا، علما أن الحكومة البريطانية ال تملك حواراته، ولم يشأ الت
  ، »حزب اهللا«و » حماس«اتصاالت مع 

26/2/2009الحياة،   
  

  الفشل في تحقيق السالم سيؤدي إلى ما ال يحمد عقباه في العالم: رئيس البرلمان األوروبي .64
ز بوترينغ رئيس الجمعية البرلمانية األوروبية حذر رئيس البرلمان األوروبي هان:  حاتم العبادي–عمان 
. »الفشل في تحقيق السالم في المنطقة سيؤدي إلى ما ال يحمد عقباه في أوروبا والمنطقة والعالم«من أن 

، وأضاف بوترينغ »المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية تعوق تحقيق التقدم في العملية السلمية«وقال إن 
الرفاه االقتصادي للفلسطينيين الذي طرحه نيتنياهو «ك عقده أمس بعمان، أن في مؤتمر صحافي مشتر

نصح المسؤولين اإلسرائيليين بالتحدث مع مسؤولي األمم «، وبين أنه »لن يكون بديال لحل الدولتين
  .المتحدة في غزة للوقوف على احتياجات قطاع غزة خاصة الدواء والغذاء

26/2/2009العرب، قطر،   
  

 مصر في وضع أفضل للتحدث مع حماس: ميليباند .65
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يوم :  رويترز-  جوناثان رايت، عالء شاهين - القاهرة 

لكن مصر وأطرافا " الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله"االربعاء إن إجراء محادثات مع حركة حماس هو 
للتحدث مع حماس بالنيابة عن العالم ... اختيرت مصر "وقال ميليباند . أخرى في وضع أفضل لعمل ذلك

وأضاف أنه ال يرى تناقضا بين دعم ." كله، وأعتقد أننا ينبغي أن نترك المصريين يمضون قدما في ذلك
واضاف أن بريطانيا . الوساطة المصرية ورفض السير على نهج مصر في التعامل مباشرة مع حماس
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 أن يسفر الحوار الفلسطيني في القاهرة عن حكومة فلسطينية من والدول االوروبية االخرى ترغب في
الخبراء غير الحزبيين يمكنها االشراف على إعادة إعمار غزة والتمهيد لالنتخابات باالراضي 

ألنه ال توجد في الوقت . أعتقد اننا ينبغي أن نتعامل مع هذا االمر خطوة بخطوة"وقال . الفلسطينية
  .ى الضفة الغربية وقطاع غزةالحالي حكومة تسيطر عل

25/2/2009وكالة رويترز،   
  

  أوباما يتعهد بالعمل لتحقيق السالم في الشرق األوسط  .66
أطلق الرئيس األميركي بارك أوباما سيال من الوعود في :  وكاالت االنباء-   محمد سعيد - واشنطن  

عمل جاهدا للتحقيق السالم في أول خطاب شامل له أمام الكونغرس منذ توليه الرئاسة ، فقد تعهد بال
، واعدا المعتقلين " التعذيب"، كما أعلن نهاية " التطرف"الشرق األوسط والتشدد في مكافحة ما اسماه بـ

للدبلوماسية االميركية المبنية " عصر جديد"في غوانتانامو بمحاكمة عادلة ، معلنا في الوقت نفسه عن فتح 
ستسعى "لشرق االوسط هو جورج ميتشل ، مشددا على ان ادارته واشار الى تعيين موفد ل. على الحوار

  ". وجيرانها" إسرائيل"إلحراز تقدم في اتجاه سالم آمن ودائم بين 
26/2/2009الدستور،   

  
  سوالنا يتطلع لعام من االستقرار واألمن في المنطقة  .67

 بلدا، بما 80لمقبل بمشاركة أشار سوالنا إلى أهمية اجتماع الدول المانحة في شرم الشيخ األحد ا: دمشق
اللجنة «ستجري على هامش المؤتمر، بما في ذلك لقاء لـ » اجتماعات سياسية«فيها سورية، والى ان 

بحيث تكون المرة االولى التي ) روسيا، الواليات المتحدة، االتحاد االوروبي، وروسيا(» الرباعية الدولية
وقال انه . رة الخارجية االميركية الجديدة هيالري كلينتونبمشاركة وزي» الرباعية«يعقد فيها اجتماع لـ 

مثمرا لالمن واالستقرار، من المهم إنهاء المحادثات التي تهدف الى استمرارية «كي يكون العام الحالي 
وقف اطالق النار في غزة وفتح المعابر والتوصل الى مصالحة مناسبة كنتيجة لعملية المصالحة 

مكن الفلسطينيون والقوى االقليمية والمجتمع الدولي من التحرك باتجاه تحقيق عندها سيت. الفلسطينية
  .»السالم، ولن ندخر اي جهد من اجل تحقيق ذلك

تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، معربا عن » أهمية«ولفت سوالنا الى تأكيد الجانب األوروبي على 
صة بوقف العنف واالعتراف باالتفاقات باتجاه قبول شروط الرباعية الخا» االمل في ان تتحرك حماس«

  ".إسرائيل"الموقعة وبـ
  26/2/2009الحياة، 

  
   مليون زهرة مرسلة من غزة40لإلفراج عن " إسرائيل" تضغط على هولندا .68

 مليون زهرة 40إلقناعها باإلفراج عن " إسرائيل"تضغط الحكومة الهولندية على :  فكرية أحمد- الهاي 
منذ أيام على المنفذ الحدودي لغزة، وترفض السماح لها بالعبور " إسرائيل"من نوع القرنفل، تحتجزها 

  . والشحن إلى مدينة السامير الهولندية حيث مزاد الزهور العالمي الهولندي
26/2/2009الوطن، السعودية،   

  
   إجماع على عزل والقضاء على حماس وعودة السلطة إلى غزة:مجلس النواب األمريكي .69

عقدت اللجنة الفرعية لشئون الشرق األوسط ومنطقة جنـوب آسـيا   : سالي عبد المعزتقرير واشنطن ـ  
داخل لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب بالكونجرس األمريكي جلسة استماع في الثاني عشر من               

ماذا يمكن بناؤه فـوق     : غزة بعد الحرب  "حول أزمة غزة األخيرة تحت عنوان       ) فبراير(الشهر الجاري   
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طام؟الح) "Gaza After the War: What Can Be Built on the Wreckageا   ) . ؟تناولـت عـدد
من القضايا الخاصة باألوضاع في غزة وتوصياتهم للتعامل مع تداعيات األزمة منها إعادة إعمار غزة ،                

  .وكيفية التعامل مع حماس، ودعم إسرائيل والدور المصري في األزمة
  ماعالمشاركون في جلسة االست

دافيـد  . تحدث في جلسة االستماع عدد من الخبراء والمتخصصين في الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 
 Project on the وهو مدير برنامج عملية السالم في الشرق األوسط David Makovskyماكوفسكى 

Middle East Peace Process بمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى Washington Institute for 
Near East Policy .  وزياد أصاليZiad Asali   وهو مؤسس ورئيس مجموعة العمـل األمريكيـة 

، وهي مؤسسة غير حزبيـة وال تهـدف   American Task Force on Palestineالخاصة بفلسطين 
  .2003للربح، مقرها العاصمة األمريكية واشنطن وتم تأسيسها عام 

 كبيرة باحثي مؤسسة كارنيجى للسالم الدولي Michele Dunnوشاركت في جلسة االستماع ميشيل دن 
Carnegie Endowment for International Peace نشرة اإلصـالح العربـي  “، ورئيسة تحرير "

)Arab Reform Bulletin .( ودانيل بليتكاDanielle Pletka   وهي نائب رئيس برنـامج دراسـات ،
بمعهـد أمريكـان إنتربريـز    Foreign and defense Policy studiesالسياسات الخارجية والدفاعية 

American Enterprise Institute.  
  حماس وراء تأزم الصراع

افتتح رئيس اللجنة الفرعية لشئون الشرق األوسط ومنطقة جنوب آسيا النائب الـديمقراطي عـن واليـة     
 اإلسرائيلي لم -ي الجلسة بالتأكيد على أن الصراع الفلسطينGary Ackermanنيويورك جارى أكرمان

فقـد أدت المـصالح     . يتقدم خطوة واحدة إلى األمام، مشيرا إلى تراجع الصراع خطوات إلـى الـوراء             
الشخصية والحسابات السطحية والفساد والجبن السياسي واإلرهاب ـ حسب رأيه ـ إلى تراجع إمكانيـة    

ار بناء المـستوطنات واألعمـال      وأكد على أن استمر   . تحقيق حل الدولتين إلى أن أصبح أمرا مستحيالً       
  .اإلرهابية يعتبران العاملين الرئيسين وراء تدهور األوضاع إلى ما آلت عليه اآلن

ويرى أكرمان أن حركة حماس قامت بتغيير معادلة السالم الفلسطيني ـ اإلسرائيلي؛ بحيث أصبح هناك  
في إحداث نتائج تختلـف عمـا       ثالثة أطراف، في رأى أكرمان، أحدهما، في إشارة إلى حماس، يرغب            

" منظمة إرهابية "وفي معرض انتقاداته لحماس، أكد أكرمان على أن حماس          . يتطلع إليه الطرفان اآلخران   
وهي ـ في رأيه ـ عدو ال يمكن الحوار معه إال بعد اعترافها بدولة إسرائيل والتخلـي عـن العنـف      

  .ينية مع إسرائيلوقبولها كافة االتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسط
  دعم إسرائيل ووقف تهريب األسلحة لحماس

اعتبر الخبراء تهريب األسلحة إلى حماس من القضايا الرئيسة التي يجب على الواليات المتحـدة دعـم                 
فـي  . إسرائيل بشأنها لمنع حصول حماس على مزيد من األسلحة والصواريخ التي تهدد أمن إسـرائيل              

إن الحرب على غزة لفتت أنظار العالم إلى األنفاق الموجـودة           : فيد ماكوفسكي شهادته أمام اللجنة قال دا    
بين غزة وسيناء بمصر والتي تستخدمها حماس لتهريب األسلحة داخل القطاع، وأنه يوجد اآلن حـوالي                

وقد يصبح مطار تل    . مليون إسرائيلي يعيشون في المناطق الواقعة في المدى الجغرافي لصواريخ حماس          
ولكنه اعتبـر هـذا     . ددا أيضا إذا ما تمكنت حماس من الحصول على صواريخ ذات مدى أبعد            أبيب مه 

االهتمام الدولي بقضية التهريب غير كاف، مشيرا إلى أهمية أن تقترن بذلك خطوات فعلية لمنع حمـاس                 
بامـا  من إعادة التسلح، ولذلك أوصى ماكوفسكى في شهادته باسـتمرار اإلدارة األمريكيـة برئاسـة أو               

  .بالتعاون مع حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة لتحويل الوعود بمنع تهريب السالح إلى أفعال
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 على الجنوب اإلسرائيلي    2005واعتبرت دانيل بليتكا استمرار إطالق الصواريخ من قبل حماس منذ عام            
 صاروخ  6300ب من   فحماس، طبقًا لشهادتها، أطلقت ما يقر     . السبب وراء الوصول إلى الوضع الراهن     

، وخالل الهدنة التي استمرت ستة أشهر انخفض معدل إطالق الـصواريخ            2005على إسرائيل منذ عام     
 أطلقت حمـاس مئـات الـصواريخ علـى          2008وبعد انتهاء الهدنة في ديسمبر      . لكنه لم يتوقف تماما   

ع أو إلى الحصار المفـروض      ولم تشر بليتكا في حديثها إلى أي اعتداءات إسرائيلية على القطا          . إسرائيل
  .على القطاع

وأشارت إلى أن حماس تسعى إلعادة بناء األنفاق بغرض تهريـب مزيـد مـن األسـلحة وأن تقـارير                    
المخابرات اإلسرائيلية حذرت من مساعٍ إيرانية لتهريب صواريخ بعيدة المدى لحماس منهـا صـواريخ               

ورات، في رأيها، تدفع البعض إلى الحـديث عـن          هذه التط .  كيلو مترا  70والتي يصل مداها إلى     " فجر"
وأضافت أن مثل هذا القرار ال يجب أن تتـدخل          . ضرورة إعادة التفكير في انسحاب إسرائيل من القطاع       

وأوصت بأن تعمل الواليات    . فيه الواليات المتحدة بل يجب تركه للسلطات والقادة اإلسرائيليين المنتخبين         
إلى حماس، وحذرت من عزم اإلدارة األمريكية التفاوض مع إيران ألن           المتحدة على منع وصول السالح      

  .ذلك لن يحقق أي مكاسب في قضية تهريب األسلحة
  عزل حماس ودعم السلطة الفلسطينية

تناول الخبراء قضية إعادة إعمار قطاع غزة والوسائل التي يتعين استخدامها واألطـراف التـي يجـب                 
كلٌّ من ماكوفسكي وأصالي بأن تتعهد الواليـات المتحـدة للـسلطة            أوصى  . التعاون معها لهذا الغرض   

فقد أكد ماكوفسكي أنه البد مـن عـودة الـسلطة           . الفلسطينية بإعادة إعمار غزة مع استبعاد تام لحماس       
، وأن يتم   2007الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة والذي استولت عليه حماس في شهر يونيو من عام               

باإلضافة إلـى إرسـال     . مريكية إلعادة إعمار القطاع إلى السلطة وليس إلى حماس        تقديم المساعدات األ  
ودعا الدول العربية   . قوات دولية للفصل بين حماس والسلطة الفلسطينية لتفادي االشتباكات بين الطرفين          
  .إلى االهتمام ليس فقط بإعمار غزة ولكن أيضا بالعمل على نزع الشرعية عن حماس

 أصالي أيضا على ضرورة التعاون مع الـسلطة الفلـسطينية برئاسـة محمـود عبـاس                 ومن جانبه أكد  
باعتبارها الشريك األوحد في عملية إعادة اإلعمار وضرورة استبعاد حماس كليةً من هذه المهمة وعـدم                

 .تقديم أي نوع من المساعدات إلى القطاع عن طريق حماس
ح، أوصى أصالي بضرورة دفـع كـل مـن الـسلطة            وفي مجمل توصياته لدعم السلطة الفلسطينية وفت      

الفلسطينية وفتح إلى طريق اإلصالح؛ حتى ال يزداد ضعف السلطة وكذلك دعم األجهزة األمنية والتـي                
وتضمنت توصياته أن تعمل واشنطن على استمرار مفاوضات الوضع النهـائي وإنـشاء             . أثبتت فاعليتها 

  .دولة فلسطينية وإزالة المستوطنات
نيل بليتكا بأن تُركز سياسة الواليات المتحدة األمريكية على وضـع حـل نهـائي ومـستقر                 وأوصت دا 

للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، غير أن هذا الحل في رأيها ال يتـضمن بالـضرورة إنـشاء دولـة      
 العالقة مع حماس لن تحقق هذه األهداف؛ ألن المبدأ األساسي الذي تقـوم            "وأضافت بليتكا أن    . فلسطينية

في حماس يمكـن  " معتدلون"وأكدت أنه ال يوجد ـ في رأيها ـ   ". عليه حماس هو إلغاء الدولة اليهودية
  .التعاون معهم

رغم ذلك فإنها ال تُوصى بدعم فتح والرئيس محمود عباس وسالم فياض رغم كونهم في رأيهـا أفـضل     
يبا على دفع قيادات جديـدة إلـى   لم يقم بأي عمل تقر  "فالمجتمع الدولي في رأى بليتكا      . من قيادي حماس  

فللفلـسطينيين  ". األمام، والتوعية بأسس إدارة الحكم أو المطالبة بمحاسبة القيادات السياسية الفلـسطينية           
ورأت . الحق في توقع مسئولية ومحاسبة القادة، والحكم الجيد، والرخاء االقتصادي، واألمل في المستقبل            

 بتلك الحاجات اإلنسانية الضرورية ال يتعلق بإسـرائيل بقـدر مـا             أن السبب الرئيس لكونهم ال يتمتعون     
  .يتعلق باألوضاع والمشكالت الخاصة بالشرق األوسط
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معتبـرة إياهـا    ) UNRWA(كما أوصت بعدم تقديم مساعدات إلى القطاع عن طريق منظمة األونـروا           
تدعم ما أسمته التطرف    الطرف الرئيس، إلى جانب منظمات أخرى، في سوء استخدام المساعدات، وأنها            

واتهمت المؤسسة بدعم ثقافة التطرف من خالل المدارس وأنها متورطة في استغالل الـدعم              . الفلسطيني
في ضوء فشل المؤسسة، في رأى بليتكا، حتى من منظور تقديم الدعم والمساعدة             . وعدم منحه لمستحقيه  

  .رواللفلسطينيين، فإنه يتعين إعادة النظر في وجود مؤسسة األون
وفي نهاية حديثها أوصت بتأجيل العمل على وضع حل للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي إلى أن يتم حل  

علينا عزل حماس ومساعدة إسرائيل على القيـام بـذلك بـصورة أكثـر              "وأضافت  . المشكلة الفلسطينية 
ها الشخـصية   وأوصت أيضا بالعمل على تهميش منظمات اإلغاثة التي تسعى لتحقيق مـصالح           ". فاعلية

وأخيرا دعت بليتكا إلى استخدام الواليات المتحدة كافـة         . واالتجاه إلى القطاع الخاص لتقديم المساعدات     
  .الوسائل السياسية واالقتصادية والعسكرية لمعاقبة إيران وسوريا ولبنان لقيامهم بتمويل وتسليح حماس

  األوضاع اإلنسانية واستخدام المدنيين كدروع بشرية
 ماكوفسكى في شهادته الجانب اإلنساني للحرب اإلسرائيلية على غزة، وهو يرى أن كال من حزب                تناول

، قد قاما باسـتخدام المـدنيين       2009 وحماس ضد إسرائيل في      2006اهللا في حربه مع إسرائيل في عام        
ر إسرائيل،  كدروع بشرية واالختباء وسط المدنيين إلطالق الصواريخ على المدن اإلسرائيلية، مما يضط           

  .في رأيه، التخاذ قرارات عنيفة نتيجة عدم اكتراث أعدائها بأرواح مواطنيهم
وبالرغم من قيام إسرائيل بإلقاء منشورات قبل قذف المواقع، إال أن ذلك في رأيه غير كاف وأنه ينبغـي                   

أن تحتفظ بقوات   على إسرائيل تكوين فرق تكون مهمتها إرشاد المدنيين إلى مناطق لجوء آمنة ويمكن لها               
  .عسكرية في هذه المناطق حتى ال يتم استغاللها من قبل من أسماهم باإلرهابيين

 صفحة إلـى أن كـال مـن حمـاس           51أما أصالي فقد أشار في تقريره الذي قدمه للجنة والمكون من            
ـ                 سات وإسرائيل قد استخدمتا المدنيين في غزة كدروع بشرية مشيرا إلى عدة تقارير صادرة عـن مؤس

هي بالفعل مؤسسات مدنيـة     " أهداف مشروعة "دولية وحقوقية وإعالمية، فكثير مما تطلق عليه إسرائيل         
وحكومية وخدمية، كما استخدم اإلسرائيليون المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية بالمعنى الحرفي للكلمـة             

 يؤكـد   BBCر أصدرته الـ    كما أشار إلى تقري   . باإلضافة إلى استخدامهم للدخول في المناطق المفخخة      
  .إطالق حماس صواريخها من مناطق سكنية في القطاع

  إمكانيات وحدود الدور المصري في غزة
اهتم الخبراء داخل جلسة االستماع بالدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في فترة ما بعد الحرب وخاصة في                  

لمخاطر التي قد تحدث إذا استمرت      حذر ماكوفسكي من ا   . مراقبة الحدود مع القطاع ومنع تهريب السالح      
السلطات المصرية في ترك حماس تنقل األسلحة عبر أراضيها ولم تتخذ خطوات من شأنها منع إعـادة                 
تسليح حماس؛ فقد يدفع ذلك ـ في رأيه ـ إسرائيل إلى القيام بعمليات مرة أخرى في غـزة أو اقتحـام     

ؤدي ذلك بدوره إلى اقتحام سـكان غـزة الحـدود           واحتالل الشريط الجنوبي الذي تمر به األنفاق وقد ي        
  .المصرية

كما يرى أن التعاون المصري ـ األمريكي في هذه القضية يحقق المصالح المصرية أيضا وليس فقـط   
المصالح اإلسرائيلية واألمريكية؛ فالتوترات في غزة ووجود حماس بأسلحتها على الحدود المصرية يهدد             

دد المناطق السياحية بسيناء وإمكانية انتقال سكان غـزة إلـى األراضـي             األمن القومي المصري كما يه    
وأوصى بزيادة التعاون مع مصر لوضع مزيد من الترتيبات األمنية على الحـدود الكتـشاف               . المصرية

  .األنفاق ومناطق تهريب السالح
أكثر واقعية عن ـ والتي تناولت فقط الدور المصري ـ أكثر تفصيالً وربما  " ميشيل دن"وجاءت شهادة 

وأشارت إلى أن مـصر غيـر   . إمكانيات وحدود الدور المصري وفرص التعاون المصري ـ األمريكي 
راغبة في تحمل مسئولية شعب غزة وأنها تعمل جاهدة للحيلولة دون تدفق آالف الفلسطينيين عبر الحدود                
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وتشير إلـى رفـض     . 1967 و 1948أو أن تقوم مصر بإدارة القطاع كما كان الحال في الفترة ما بين              
  .مصر التام دخول أي قوات دولية على أراضيها بما يمس السيادة المصرية

أن أزمة غزة أوجدت فرصا للتعاون بين مصر والواليات المتحدة بعد تـأزم العالقـة بـين                 " دن"وترى  
ألمريكية تجـاه   البلدين نتيجة السياسات األمريكية تجاه الشرق األوسط في السنوات الماضية والسياسات ا           

علـى وجـود خـالف      " دن"وأكدت  . االنتهاكات المصرية للحقوق المدنية وحقوق اإلنسان على أرضها       
أساسي بين سياسة كل من البلدين تجاه حماس حيث ترفض الواليات المتحدة األمريكيـة أي حـوار أو                  

يط إلحداث مـصالحة    تعاون معها وتضعها ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية، بينما تلعب مصر دور الوس           
غير أن األجنـدة غيـر      . بين فتح وحماس وتؤكد على عدم إمكانية استبعاد حماس من الساحة الفلسطينية           

، تتجه إلى إيجاد دور أقـوى وأكبـر         "دن"المعلنة للسياسة المصرية للوساطة بين فتح وحماس، في رأي          
 .لحركة فتح ودور أصغر لحماس في أي حكومة وحدة وطنية

 الستعادة السلطة الفلسطينية لدورها في غزة كما تسعى أيضا إلى تفعيل اتفاقية رفح لعـام                فمصر تسعى 
  . والتي نصت على أن تكون السلطة الفلسطينية الطرف المسئول عن القطاع2005

جاءت شهادات الخبراء في غالبيتها مركزة على قضية تهريب السالح إلى حماس، ومؤيدة عودة السلطة               
ى القطاع وتوليها مسئولية إعادة إعمار غزة مع عزل تام لحماس، بل ورغبة فـي القـضاء                 الفلسطينية إل 

وأكدوا على أهمية التعاون مع الجانب المصري لتأمين الحدود، وإن جاءت شهادة            . عليها من قبل البعض   
  .يكيميشيل دن أكثر واقعية وأعمق تحليالً لمواضع التوافق واالختالف بين الجانبين المصري واألمر

  21/2/2009موقع تقرير واشنطن، 
  

  ما يمكن أن ينتهي إليه موسم االنفتاح على حماس  .70
  بشير موسى نافع

شهدت مدينة غزة يوم الخميس الماضي تطوراً مهماً في عالقة واشنطن بالمسألة الفلسطينية، تمثـل فـي          
المـسلم كيـث    زيارة عضو مجلس الشيوخ البارز جون كيري، وعضوي مجلس النواب براين بيـرد و             

وصف كيري زيارته غزة بأنها تفقدية، رافضاً أن تكون لها أية داللـة ذات عالقـة بالـسياسة                  . أليسون
انتهت الزيارة بتسليم مسؤولي األونروا السيناتور األميركي رسالة مـن حمـاس            . األميركية تجاه حماس  
طينية عن االلتقـاء بـأي مـن        ورغم أن كيري أحجم خالل وجوده بالمدينة الفلس       . موجهة للرئيس أوباما  

فأعضاء الوفـد   . قيادات حماس، فإن أحداً، على أية حال، ال يمكن أن يغفل االنعطافة التي تمثلها الزيارة              
النيابي األميركي الذين وصلوا إلى غزة ديمقراطيون، ينتمون لحزب اإلدارة الحاكمـة فـي واشـنطن،                

جية في مجلس الشيوخ، وتربطـه بـالرئيس        وكيري على وجه الخصوص هو رئيس لجنة الشؤون الخار        
  . أوباما عالقات وثيقة

كيري هو أول شخصية أميركية من هذا المستوى تزور قطاع غزة منذ فرضت حماس سيطرتها علـى                 
ولكن كيري ليس األول في موسم االنفتاح علـى حركـة           . وهذا في حد ذاته تحول الفت لالنتباه      . القطاع
قد أكثر من اجتماع مع رئيس مكتب حماس السياسي، ويعتقد أن كارتر            الرئيس األسبق كارتر، ع   . حماس

قابل الرئيس أوباما بعد اجتماع عقد مؤخراً مع مشعل، وأن الرئيس شجعه على استمرار جهوده باتجـاه                 
أما االتـصاالت التـي     . كما أن عدداً من البرلمانيين البريطانيين والفرنسيين قام بخطوات مماثلة         . حماس

خرجـت  .  مسؤولون أمنيون أوروبيون، والتي يفترض أال تكون معلنة، فيعتقد أنها لـم تنقطـع              يقوم بها 
لم يصمد أهالي   . حماس من الحرب على غزة في وضع سياسي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب              

قطاع غزة في مواجهة القصف والقتل والدمار وحسب، بل إن الحرب أثارت حركة احتجاج وتـضامن                
وفي وقت كانت المقاومة في قطاع غزة       . ي مختلف المدن العربية واإلسالمية، وفي العالم الغربي       هائلة ف 

منـذ  . تكسب شرعية جديدة، كان ارتباك رام اهللا يتسبب في المزيد من إضعاف سـلطة الحكـم الـذاتي                 
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 وموقـع   االنتخابات الفلسطينية التشريعية، كان أصبح واضحاً أن مقاربة للوضع الفلسطيني تهمـل دور            
بعد الحرب على غزة، لم يعد من الممكن التظاهر بأن األمـور تـسير فـي                . حماس هي مقاربة عرجاء   

الساحة الفلسطينية كما كانت، وأن باإلمكان التعامل مع إدارة الرئيس عباس وكأنها تمثـل كـل الكتلـة                  
  . الوطنية الفلسطينية

ليها ليست جديدة تماماً فـي تـاريخ حركـات          مشكلة تجاهل القوى الغربية الرئيسة لحماس واالنفتاح ع       
ومن دون الذهاب بعيداً، فلعل من الجدير التذكير بالكيفية التـي انتقلـت بهـا منظمـة                 . التحرر الوطني 

التحرير الفلسطينية من خانة التجاهل الغربي الفادح والتصنيف اإلرهابي، إلى الشريك الرئيس في عملية              
 الغربية ترى في المنظمة تعبيراً وطنياً مشروعاً، وفي المرحلة الثانيـة،            في البداية لم تكن الدول    . السالم

عندما لم يعد ممكناً تجاهل الهوية الفلسطينية، تمت إعادة تعريف المنظمـة باعتبارهـا منظمـة وطنيـة              
والحقيقة، أن السوفيت لعبوا الدور األهـم فـي         . تمارس اإلرهاب، وتُحسب ضمن دائرة النفوذ السوفيتي      

كان الهدف السوفيتي من ذلك لـيس إرضـاء         .  المنظمة، ومحاولة إعادة بناء برنامجها السياسي      ترويض
المعسكر الغربي بالضرورة، ولكن إدخال المنظمة إلى معادلة القوة، باعتبارها حليفـاً يمكـن أن تـسهم                 

 العـشر فـي     وقد بدأ ترويض المنظمة ببرنامج النقـاط      . ورقته في تعزيز األوراق السوفيتية في اإلقليم      
. 1967، ومن ثَم التراجع عن المطالبة بكل فلسطين إلى دولة فلسطينية في المناطق المحتلة منـذ                 1974

، لـم   242ولكن حتى بعد مبادرة مؤتمر فاس، وبيان نبذ اإلرهاب، واالعتراف بقرار مجلس األمن رقم               
ة األميركي جيمس بيكر في أثنـاء       يكن ممكناً لمنظمة التحرير أن تتمتع باتصال مباشر مع وزير الخارجي          

التحضير لمؤتمر مدريد للسالم، وكان على قيادة المنظمة أن تمثل نيابةً بواسـطة وفـد فلـسطيني مـن               
/ ولم تصبح المنظمة طرفاً مباشراً في مباحثات السالم إال بعد أن اطمأنت قيادة رابـين              . المناطق المحتلة 

  .فتح بالتالي مسار أوسلو التفاوضيبيريز للنوايا وحجم المطالب الفلسطينية، و
المشكلة التي واجهت منظمة التحرير ال تتعلق فقط بحجم النفوذ اإلسرائيلي الدولي، وهو النفـوذ الـذي                 
يجب أال يعزل عن مدى التقاطع بين المصالح الغربية ونظيرتها اإلسرائيلية، إذ إن هناك مشكلة من نوع                 

ليفتح لك الباب إلى    . سة ترتكز إلى مفاهيم وقيم ومواريث غربية      فالنظام الدولي هو في جوهره مؤس     . آخر
وصلت القـوى الغربيـة إلـى       . قاعات النظام الدولي ال بد أن تنسجم مع هذه المفاهيم والقيم والمواريث           

مرحلة أدركت فيها أن من غير الممكن التقدم في عملية السالم من دون دورٍ ما لمنظمة التحرير، ولكـن                   
. اً كانت قد مضت في طريق شكّل هدف الحصول على االعتراف الغربي أولى أولوياتهـا              المنظمة أيض 

موسم االنفتاح على حماس لن     . ولم تحصل على هذا االعتراف، في النهاية، من دون االستجابة للشروط          
يختلف كثيراً عن الموسم الطويل الذي عاشته منظمة التحرير حتى وصلت إلى تقبل الشروط، كلها بـال                 

وربما يستشعر البعض اليوم في صفوف حماس تفاؤالً شبيهاً بذلك الذي عاشته قيادات منظمـة               . ستثناءا
التحرير عندما بدا وكأن مندوب الرئيس كارتر في األمم المتحدة قد صافح المندوب الفلسطيني صدفة، أو                

وت وتـونس، أو حتـى      عندما بدأت وفود البرلمانيين األوروبيين في التردد على مقار المنظمة في بيـر            
. عندما أخذ ضباط االستخبارات األميركية في بناء عالقات شبه دائمة بأجهزة االستخبارات الفلـسطينية             

في النهاية لن تحصل حماس على اعتراف أوروأميركي من دون االستجابة الكاملة            . هذا تفاؤل مبكر جداً   
سياسة العصا والجزرة التي تغلفه تجعالن      للشروط، ليس بالضرورة مرة واحدة، بل إن طبيعة االنفتاح و         

  .هذه االستجابة تدريجية بالضرورة
في السياق السياسي المعتاد للمسألة الفلسطينية، وفي سياق التعامل الغربي التقليـدي مـع دول المـشرق           

. وشعوبه، منذ االنقالب في الوضع الدولي في نهاية الحرب األولى، ليس ثمة مخرج من هذه اإلشـكالية                
مخرج الوحيد المتاح هو في القفز على الخيارات المطروحة جميعها، في الخروج مـن دائـرة اللعبـة                  ال

تقوم عملية التسوية منذ السبعينيات على تصور الدولتين، واحدة لليهود علـى معظـم              . بقواعدها السائدة 
ولكـن مـسار    . ي عنه فلسطين االنتدابية، وواحدة للعرب الفلسطينيين على ما يمكن للدولة العبرية التخل          
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التسوية الذي كان يفترض أن يصل إلى حل الدولتين لم يصل مطلقاً، ألن الدولة العبريـة أرادت لـه أال                    
اليوم، لم يعد حل الدولتين ممكناً، اللهم إال إن قبـل الفلـسطينيون             . يصل حتى تأخذ كفايتها من األرض     

 سياج اللعبة الدائرة ال يفرضه موقف راديكالي        الخروج من . بإقامة دولتهم في الضفة الشرقية من األردن      
حل الدولتين من أساسه لم يعد ممكناً، سواء أكـان          . بالضرورة، أو حتى الرغبة في إفساد عملية التسوية       

  .الفلسطينيون مع نهج التسوية أم ضده
مة التحريـر   بقبولها حل الدولتين، واستدراجها في موسم االنفتاح، ستنتهي حماس إلى ما انتهت إليه منظ             

في مطلع التسعينيات، مع فارق جوهري يتعلق بما انكمشت إليه المساحة المتاحة للفلسطينيين في الـضفة             
وهذا ما يتطلب موقفاً شجاعاً، يستند إلى الحق التاريخي، إلى المشترك اإلنساني الشائع، وإلـى               . والقطاع

المطالبـة بالدولـة الواحـدة،      : رلندا الشمالية التجارب الشبيهة بالمشكلة الفلسطينية في جنوب إفريقيا وأي       
  .والوقوف عند هذا المطلب مهما طال زمن الصراع

  26/2/2009العرب، قطر، 
  

  !!في مصر.. غير مباشر"  إسرائيليلوبي" .71
  وحيد عبد المجيد. د

إسرائيل اليوم أضعف من أي وقت مضي، قوتها العسكرية الهائلة باتت هشة بسبب ضعف الروح 
من يستخدمونها في الميدان، والحساسية الغائبة ألسر أي جندي صارت نقطة ضعف خطيرة، المعنوية ل

وقبل هذا كله، تحول أي قوة عسكرية إلي مجرد آلة قتل عشوائية في غياب رؤية واضحة للمستقبل 
القصير جداً، فما بالك بالمستقبل األبعد، وهذا فضالً عن ضآلة النخبة السياسية الراهنة في مختلف 

وحين تتدهور . األحزاب والتيارات، وتهافتها، وفساد كثير من عناصرها وتكالبهم علي المصالح الخاصة
اسرائيل إلي هذا الحد، ال يمكن أن يكون الخوف منها هو الكابح النتهاج سياسة مصرية أقوي تجاهها 

فتراض أن قضية فلسطين سعيا إلي الحفاظ علي كرامتنا ومكانتنا وحماية سيادتنا، وليس من أجل غيرنا با
ليس الخوف من هذا الكيان المتراجع، إذن، . لم تعد لها عالقة بأمننا القومي حتي في أضيق تعريف له

هو ما يكبح سياستنا الخارجية، وإنما الخوف علي مصالح قوي داخلية يرتبط بعضها بالعالقة مع 
ولهذه القوي، التي ال تقتصر علي الواليات المتحدة، ويتصل بعضها اآلخر بإسرائيل بشكل مباشر، 

مجموعة رجال األعمال األكثر قربا من النظام واألشد ترفاً، نفوذ نخشي أن يكلف مصر الكثير من 
فقد دخلت اسرائيل مرحلة جديدة . كرامتها ومكانتها وليس فقط من مواردها وتنميتها وحقوق شعبها

يه ذلك من ميل الي انتهاك التزاماتها التعاقدية، وال عنوانها االنفالت من كل المعايير والقواعد، بما يعن
يمكن أن تصمت مصر علي ذلك حين يقترب األمر من المساس بكرامتها وسيادتها إن لم يكن اليوم، ففي 
الغد القريب جدا في ظل اتجاه اسرائيل الي اسقاط خيار السالم بدون أن يكون لديها رؤية واضحة لما 

في ظل عدم قدرتها علي تحقيق األهداف التي تتوخاها عبر خيار الحرب، بعد هذا الخيار، وخصوصا 
ويعني ذلك أنها تقترب من مأزق جديد في غياب استراتيجية واضحة للمرحلة القادمة، وكانت الحرب 

قيادة المؤسسة العسكرية "علي غزة تجسيداً لهذا المأزق، في الوقت الذي أصبح قرار المستوي العسكري 
فكان العامل الرئيسي وراء قرار الحرب علي غزة، متعلقاً . وجها للقرار السياسي االستراتيجيم" واألمنية

برغبة المستوي العسكري في استعادة قوة الردع التي فقدها الجيش اإلسرائيلي نتيجة لحرب صيف 
ل عبر القوة المسلحة، وليس من خالل العم" حماس" علي لبنان، الي جانب إضعاف قدرة حركة ٦٠٠٢

لقد خرج الجيش الذي طالما انتشي بانتصاراته وغزواته من حرب . السياسي ودفع عملية التسوية السلمية
 مجروحاً في كبريائه، وخاسراً من حيث فشله في تحقيق أي من أهداف تلك الحرب، األمر ٦٠٠٢صيف 

ولذلك كان مرجحاً . الذي أضعف قدرته الردعية التي تمثل أحد أهم أركان النظرية الصهيونية في األمن
 أوزارها أن أخري البد أن تأتي بعدها الستعادة تلك القدرة، وإعادة الثقة إلي ٦٠٠٢حين وضعت حرب 
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علي نحو غير مسبوق منذ أن " القلعة"االسرائيليين في لحظة يزداد فيها ميلهم إلي التحصن في داخل 
ومما جعل السعي إلي حرب . ضهاظهر خيار السالم في سماء المنطقة وتموضع بصورة هشة علي أر

افتقد النزاهة عندما نكص عن إدانة المستوي السياسي بشكل قاطع " فينوجراد"جديدة ضرورياً أن تقرير 
 بعيداً عن التوثيق، ٦٠٠٢ال لبس فيه، حرصا علي إبقاء الدور األمريكي المحوري في صنع قرار حرب 

 للمستوي العسكري، الذي تم الزج به في حرب وكان مؤدي ذلك إدانة صريحة جزئيا وضمنية غالباً
وهكذا كان . بالغة الصعوبة لم يستعد لها، ولم يكن في امكانه أن يربحها حتي إذا توفر له استعداد أفضل

الجيش في حاجة الي استعادة صورته، وليست فقط قدرته الردعية، واقترن السعي الي هذا الهدف بتطلع 
إلضعافها عسكريا حتي " حماس" يمكن أن تكون حاسمة، ضد حركة الي توجيه ضربة قاصمة، وإن ال

وفصائل فلسطينية أخري " حماس"إذا أدي ذلك إلي تقويتها سياسيا، ولذلك جري تضخيم الخوف من قدرة 
في قطاع غزة علي تطوير الصواريخ محلية الصنع، والحصول علي صواريخ من الخارج، وبالرغم من 

 المجال في الفترة السابقة علي الحرب كان بطيئا ومحدوداً، في ضوء أن التطور الذي حدث في هذا
الحصار الخانق لقطاع غزة، ظل األمر مثيرا لقلق اسرائيلي جري تضخيمه بشكل عمدي لتحقيق أوسع 

وكان لتجربة حزب اهللا أثرها في ذلك بالرغم من الفرق الكبير بين . تعبئة داخلية وراء قرار الحرب
أما . ام الحصار بشكل تام في احداهما فيما يصعب اإلفالت من الحصار في الثانيةحالتين يصعب إحك

علي المستوي السياسي، فإذا كانت إلسرائيل مصلحة في استمرار االنقسام الفلسطيني، فهذه المصلحة 
بأكثر مما يمكن ادراكها من خالل حرب عليها، ولكن السبيل الوحيد لعزل " حماس"تتحقق عبر عزل 

هو تعزيز خيار السالم، الذي تتجه اسرائيل الي اسقاطه، فهذا الخيار هو الكفيل بإضعاف " حماس"
ولكن . والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية" فتح"، وتقوية الوضع الهش الذي صارت فيه قيادة "حماس"

ذه السلطة أدي إلي عدم استعداد اسرائيل لدفع الثمن الالزم لتفعيل خيار السالم والتوصل الي اتفاق مع ه
 األمنية الي حرب تستعيد عبرها قوة الردع التي فقدتها في حرب - دعم توجه المؤسسة العسكرية 

وبغض النظر عما إذا كان قتل البشر بشكل عشوائي يكفي الستعادة قدرة ردعية .  علي لبنان٦٠٠٢
لي أن هذا الكيان يصبح أشد حقيقية، فقد اكدت حرب غزة مجدداً مدي تهافت اسرائيل وأعادت تنبيهنا ا

تحول دون " اللوبي اإلسرائيلي غير المباشر"خطراً حين يضعف، ولكن مصالح من قد يجوز ان نسميهم 
االنتباه الي هذا الخطر، الذي ال يخيفنا ما دامت قواتنا المسلحة الباسلة تستعد لكل االحتماالت علي النحو 

سيناء قبل ايام، وحمل رسالة ذات مغزي الي كل من الذي ظهر في التدريب الذي قامت به في عمق 
  .يعنيه األمر، أو حتي ال يعنيه

  26/2/2009الوفد، مصر، 
  

  من أجل المنظمة وليست بديالً عنها السلطة .72
 ماجد عزام

إذا ما نظرنا إلى الشق اإليجابي من تصريح السيد خالد مشعل حول منظمة التحرير والمرجعية الوطنية، 
ا جيداً في نصف الكوب المآلن من الجداالت والسجاالت التي أثارها التصريح، فحتماً يمكن وإذا ما تمعنّ

االستنتاج أن بند إعادة بناء منظمة أو إصالحها وتفعيلها لتقوم بدورها ممثالً شرعياً وحيداً للشعب 
وزه في أي الفلسطيني بات على قمة جدول األعمال الفلسطيني في المستقبل، ومن الصعوبة بمكان تجا

 . حوارات تتعلق بالمصالحة الداخلية وإنهاء االنقسام الوطني
لتأكيد الفكرة السابقة يمكن النظر إلى الجلسة التي عقدت في رام اهللا بدعوة من رئاسة المجلس الوطني، 
لمناقشة تصريح السيد خالد مشعل، والتي شهدت توجيه الشكر لهذا األخير الذي دفع باتجاه مناقشة 

إننا، : ظمة وأوضاعها البائسة من مختلف الجوانب، وقال القيادي الفتحاوي الشاب حسام خضرالمن
السلطة والمنظمة وحركة فتح، نعطي السالم السياسي كل عوامل النجاح والتقدم بسبب فشل مشروعنا 
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وعيتها التفاوضي، وبسبب الفساد في السلطة وترهل المنظمة ومؤسساتها، والحركة اإلسالمية تأخذ مشر
 . من المقاومة، فيما فشلنا نحن في أن نحصل على حقوقنا عبر المفاوضات

إن على المنظمة وفتح والسلطة االستعداد : السيد خضر ذهب أبعد من ذلك مالمساً صلب الموضوع 
ليس فقط لشراكة حماس، وإنما أيضاً لقياداتها للمنظمة، ألن الحركة تستمد شرعيتها في المشاركة 

 .  وحتى في قيادتها من مقاومتها لالحتاللبالمنظمة
وبعد مهم آخر تطرق اليه السيد ركاد سالم األمين العام لجبهة التحرير العربية أثناء االجتماع، حيث قال 

 . إن هذا االجتماع كان يعقد في فترة الحرب من أجل الدفاع عن أهلنا في غزة وليس اآلن
، وهي تمثل خلفية تصريح السيد مشعل، فقد أكدت حرب غزة مهمة جداً الفكرة التي طرحها ركاد سالم

غياب المرجعية الفلسطينية العليا، بينما كرست نتائج الحرب مسألة إعادة بناء منظمة التحرير كنقطة 
 . أولى على جدول أعمال الحوار الفلسطيني

 ومؤسساتها، تحديداً قبل الخوض في كيفية إعادة بناء المنظمة وشكل العالقة مع السلطة الفلسطينية
حكومة الوحدة الوطنية، ال بد من التذكير بمن أوصل المنظمة إلى وضعها البائس الحالي، فقد أضعفت 
المنظمة بشكل متعمد،  كما حركة فتح ، من أجل تسهيل هيمنة الشخص الواحد على القرار الوطني 

طر المنظمة بشكل منهجي من اجل السلطة وبعد أوسلو تحديداً تم تهميش وتهشيم ا. «المستقل»الفلسطيني 
ومؤسساتها، ما حمل في أحد أبعاده قبوالً بشطب حق عودة الالجئين والعمل التدريجي على تيئيسهم 

 . وإبعادهم عن معادلة الصراع مع اسرائيل
 إعادة ملف المنظمة إلى دائرة االهتمام لم تتم إال تحت وطأة انتصار حماس في االنتخابات التشريعية

السابقة، حيث تم وضع المنظمة في مواجهة السلطة، أو سلطة حماس تحديداً، علماً أن هذه األخيرة 
وطوال عقود لم تضعها بشكل جدي في دائرة اهتمامها على قاعدة أن األولوية هي للمقاومة والمواجهة 

أساس الفهم بأن  جرى االنشغال بملف المنظمة على 2006وفقط بعد الفوز في انتخابات . مع االحتالل
اإلمساك بقيادة المشروع الوطني وبمفاصله ال تتحقق إال بالسيطرة على منظمة التحرير ومؤسساتها 

« 2005آذار مارس »الحقائق السابقة تكمن خلف توافق الفصائل المختلفة في إعالن القاهرة . المختلفة
لهذا الغرض غير أن األمر لم يمثل على إعادة بناء المنظمة، وتشكيل لجنة برئاسة السيد محمود عباس 

أولوية للحركة الفلسطينية التي انشغلت بملفَي التهدئة واالنتخابات وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في 
 .. الداخل فقط على أن يتم االهتمام بالخارج فيما بعد

ي وشفاف المعطيات السالفة يجب أن تشكل مجتمعة األرضية إلعادة بناء منظمة التحرير بشكل جد
تتخلى « ونزيه وديموقراطي، ويجب حل إشكالية السلطة والمنظمة وفق اآللية البسيطة والواقعية التالية

حماس عن تشكيل حكومة وفق نتائج االنتخابات التشريعية الماضية وتوافق على حكومة توافق وطني 
اً على أن يخضع عمل تلك من التكنوقراط، بصورة متوازنة ال تعبر عن إحجام الكتل البرلمانية تمام

الحكومة للمجلس التشريعي بعد إعادة االعتبار إلى دورة الرقابي، كذلك يجري التوافق على إقرار قانون 
انتخابي وفق النظام النسبي الكامل بدالً من النظام الهجين الذي اتبع في االنتخابات الماضية، ومعلوم أن 

ي طرف التحكم بالقرار السياسي الفلسطيني وسيضطر النظام النسبي في مجتمع مسيس لن يتيح أل
الفرقاء إلى البحث عن ائتالفات وطنية من أجل تشكيل الحكومة القادمة التي ستكون بالضرورة حكومة 

 . وحدة وطنية
العمل الجدي إلعادة بناء منظمة التحرير يجب أن يجري بالتوازي مع الملفات األخرى، ويمكن خالل 

لكيفية أو اآللية الكفيلة بتحقيق ذلك إن بانتخابات مباشرة في الداخل أو الخارج أو أسابيع الحسم في ا
االكتفاء بالداخل فقط، وتشكيل المجلس الوطني او البرلمان الجامع بالتوافق ولكن على أساس نتائج 
فقاً انتخابات الداخل، وهذه اآللية تلتزم ايضا بالسعي من اجل ائتالفات عريضة تفرض بالضرورة توا

وطنياً تجاه القضايا المصيرية مثل المفاوضات والمقاومة وكيفية إعادة دمج الالجئين في الخارج في 
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في حالة التوصل إلى تهدئة فلسطينية اسرائيلية لن يكون العامل الزمني . معادلة الصراع مع إسرائيل 
ة الوطنية الجامعة، وفي حالة ضاغطاً على األفرقاء وستتوفر مهلة من عام إلى عام ونصف لتنفيذ األجند

عدم حدوث ذلك فسنكون ليس فقط بصدد سلطتين في غزة والضفة وإنما ايضاً منظمتين أو مرجعيتين 
 . في الخارج ما يعود بالسلب على القضية الفلسطينية واآلمال والحقوق الوطنية بشكل عام

 26/2/2009السفير، 
  

 !!  الهجرة الى الجنوبموسم .73
  عبد الرحيم ملوح

عذراً من الروائي العربي المبدع الطيب صالح ، صاحب رواية موسم الهجرة إلى الشمال التي وضعته 
 .في مصاف الروائيين العالميين أمثال ماركيز ومحفوظ وسونكا وغيرهم والذي فقدناه قبل أيام

الجنوب ، في هذه األيام يحزم قادة الفصائل والقوى الفلسطينية أمتعتهم للذهاب صوب القاهرة في 
للمباشرة في الحوار الوطني الشامل وصوالً لالتفاق الفلسطيني، بعد ما يقرب من عقدين على اتفاقات 
أوسلو وعامين من االنقسام الداخلي المدمر ، وهو ما ألحق أفدح الضرر بالمشروع الوطني الفلسطيني ، 

لشعب الفلسطيني وقضيته ووحدته وبعد الحرب العدوانية اإلسرائيلية على غزه كاستمرار لحربها على ا
 .ومشروعه الوطني

، وبعضها صحيح ، اال أن 2007وبمعزل عن المبررات التي ساقتها قيادة حماس لعملها منذ حزيران 
االنقسام زاد المناعة والممانعة الفلسطينية ضعفاً على ضعف ، وشكل الوجه اآلخر لما دعت إلصالحه 

فاوضات العبثية والضارة التي وظفتها القيادة اإلسرائيلية لتشكيل الوقائع أثناء االنتخابات وما بعدها ، وللم
 .على األرض في الضفة والقدس بخاصة، ولحملة العالقات العامة الدولية واإلقليمية

وبدالً من التوجه لتوحيد الصفوف في مجابهة االحتالل ومشروعه السياسي واالستيطاني واألمني ، 
يتان الرئيستان بعيدا ، وأسقطتا هذا العداء ، على الشعب ومشروعه الوطني أوغلت القوتان الفلسطين

وال يوجد مسوغ مفهوم لكل هذا سوى الصراع على االستئثار يكرس . وقواه وممثله الشرعي والوحيد
 .السلطه

واليوم بعد الحرب العدوانية على غزه ، جريمة العصر الحديث ، وبعد االنتخابات اإلسرائيلية التي 
اءت باليمين للحكم ، رغم ضآلة الفوارق بين نتنياهو وليفني وبراك، وما يمثله كٍل منهما، وفي ظل ج

، وسياسة االبارتهيد اإلسرائيلية في 48استمرار ومتابعة سياسة التطهير العرقي في القدس ومناطق 
طنية ، وتعزيز الضفة عموماً ، بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى اإلسراع في استعادة الوحدة الو

وتبدو اليوم البيئة أكثر مالئمة للحوار . صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني لهذه السياسة الممنهجه 
الوطني والظروف السياسية أكثر مواتاة للتوافق أن لم نقل االتفاق رغم نزعات وتشنجات البعض هنا 

 .وهناك
ف النتائج المترتبة على استمرار الحال على هذا وعلى هذه العبر المستخلصة من كل ما حدث، واستشرا

وعلى القادة الذين لم يتحلون بالمسؤولية السياسية والوطنية ، ويعلون من شأنها فوق . على ما هو عليه
يجري الرهان اآلن، . كل الحسابات الفئوية والشخصية وعلى المضيفين ورغبتهم بالنجاح نعلق اآلمال

لوقف النزف . لقد آن األوان.  تتغلب على كل الخالفات والحساباتفالمصلحة الوطنية الفلسطينية يجب أن
في المشروع الوطني والجسم الفلسطيني، والتوحد في مجابهة االحتالل والعدوان، ويكفي اإلثمان الباهظة 

ودفعت قطاعات متزايدة منه ، نحو مهاوي اإلحباط واليأس من . الذي دفعتها القضية واستنزفت الشعب
رسات االحتالل ومن االنقسام وصوالً لقيادته ، وفشلها حتى اآلن في تقديم المصالح سياسات ومما

 .الوطنية العليا للشعب ، على المصالح الفئوية لقواه ، وعلى المصالح الخاصة للبعض منها
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ان كل من يذهب للقاهرة اليوم عليه أن يتحلى باإلرادة السياسية ، ويضع خلف ظهره كل االعتبارات 
ويدرك مقدماً أنه ذاهب . ة والشخصية ، ويضع نصب عينيه المصلحة الوطنية ال غيرها أوالًالفئوي

لتجديد التأكيد على البرنامج الوطني الفلسطيني برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، وحق 
 .الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل ثانياً
ل الشعب الفلسطيني ، وفي إعادة بناء نظامه السياسي ولتجديد الشراكة الوطنية في صنع مستقب

ومؤسساته الوطنية ، وفي المقدمة مؤسـسات منظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي والممثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا على أسـس ديمقراطية حقيقية ، ووفق انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة التمثيل 

نقسام ونوحد الوطن ونعلي الشأن السياسي لمشروعنا الوطني التحرري بهذا ننهي اال. النسبي ثالثاً
 .والديموقراطي

فالجميع يدرك جيداً أننا في مرحلة تحرر وطني ، ودحر االحتالل ونيل االستقالل يتطلبان وحدتنا 
م يسجل وشراكتنا السياسية المستندة للحقوق الوطنية ولشعبنا بكل فئاته االجتماعية وقواه السياسية ، فل

التاريخ أن شعباً مشتتاً ومنقسماً على نفسه سياسياً وجغرافياً تمكن من استحضار عوامل الدعم واإلسناد 
وهذه من أهم العبر من التجارب الخاصة وعلى الجميع . المطلوبين ، فكيف سيحقق الحرية واالستقالل 

 .استيعابها
ان المنبثقة عن هيئة الحوار الوطني وهي لقد وضع األخوة في مصر مجموعة من العناوين لعمل اللج

الحكومة ، واألمن ، واالنتخابات ، والمنظمة والمصالحة الوطنية ، ولكنها عناوين هامة ، ويمكن 
ولكن قبل هذا واألهم من هذا هو توفر اإلرادة السياسية ... األضافه لها مثل لجنة وطنيه ألعمار غزة 

واالستقالل والعودة صعبه ومعقده وطويلة ، وتتطلب منا تحشيد فمعركتنا من أجل الحرية . للمتحاورين
 .جهود وقوى شعبنا ومن خلفنا أشقاؤنا العرب وأصدقاؤنا في العالم أجمع 

وألننا نثق بأن المسؤولية الوطنية قائمه لدى الجميع ، بمعزل عن االختالف في الرأي السياسي، أو في 
قادة الفلسطينيون خلع شوك خالفاتهم بأيديهم ، وأن ال يسمحوا الخلفية الفكرية ، كنا نأمل أن يتولى ال

للرياح الضارة بالتسرب لصفوفهم ، وأن يتحاوروا ويتفقوا فيما بينهم، ويذهبوا موحدين لألشقاء 
. واألصدقاء وللمجتمع الدولي ، مستندين لشعبهم وصموده ومقاومته ، حاملين مطالبه بحقوقه الوطنية

نيين لم يتمكنوا من ذلك، فال غضاضة من اللجوء لألشقاء من أجل المساعدة في وكون القادة الفلسطي
فالشعب الفلسطيني عانى أكثر مما يتحمله البشر، . ولكن من غير المسموح تكرار ما حدث سابقاً. تحقيقه

 وهو متمسك بحقوقه الوطنية ، 
ي من يقودونه لتحقيق حقوقه ولكنه ليس مستعداً لتبديد قواه في خالفات ومعارك جانبيه، وعلى أيد

 . فشعبنا بإمكانه أن يغفر ولكنه ال ينسى. وأهدافه، ويعملون إلخراجه من وهـدة الضياع
ولسان حال الغالبية الساحقة من أبنائه تقول ال تعودوا لنا بدون اتفاق يصون وحدتنا ومصالحنا ويحمي 

ا الوطنية ومشروعنا الوطني، والقدس تفلت فاالحتالل ينهش هويتن. حقوقنا ويوصلنا لحريتنا واستقاللنا
 !من بين أيدينا، وحق العودة يتعرض للتبديد، واالنقسام يأكل الجسد الفلسطيني، فماذا أنتم فاعلون ؟

 26/2/2009القدس، فلسطين، 
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  26/2/2009الجزيرة نت،   


