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   وهناك إجماع عليهقرارنا بالمصالحة اتخذ بالتشاور مع قيادات الحركة :  في غزةأبو مرزوق .1

" الحياة" مصادر  فلسطينية كشفت لـ أنالقاهرة،  جيهان الحسيني منعن  28/2/2009الحياة، ذكرت 
موسى أبو مرزوق توجه في ساعة مبكرة من صباح أمس " حماس"أن نائب رئيس المكتب السياسي لـ 

 عاماً لزيارة والدته ولقاء قيادات 20إلى غزة في زيارة تستغرق يوماً واحداً هي األولى له منذ أكثر من 
  .وادرهافي الحركة وك

ال نستطيع : "لم تكن يوماً محسوبة على طرف ضد طرف آخر، وقال" حماس"وشدد أبو مرزوق على أن 
أن نحقق شيئاً لألجندات اإلقليمية األخرى ألننا ببساطة ال نملك أن نعطي أحداً، ونحن نأخذ ونستفيد من 

  ".كل هذه البرامج من أجل شعبنا ومقاومة االحتالل على أرضنا
خليل الحية في ساعة متقدمة من " حماس" مرزوق في مؤتمر صحافي مع القيادي البارز في وقال أبو

وهي أنها لم تحسب في أي لحظة من اللحظات على أي "موقفا ثابتا " حماس"مساء اول من امس إن لدى 
محور، ولن يكون محورها إال مع الشعب الفلسطيني ومصالحه، ولن تكون غير ذلك ألننا في كل 

اآلن عندما نقول إننا نريد حكومة توافق وطني، فهذا : "وأضاف". تنا نقدم المصلحة ثم ننطلق منهاقرارا
ال يعني أننا نريد أن نكون داخل الحكومة أو أن هذه الحكومة ستمر من دون أن يكون برنامج حماس هو 

ن حماس فازت بغالبية األساس فيها، لكننا نقول إننا نريد حكومة تحقق مصالح الشعب الفلسطيني طالما أ
  ".مقاعد المجلس التشريعي

: وهل يؤثر على عالقاتها العربية، قال أبومرزوق" حماس"ورداً على سؤال عن الدعم السوري لـ 
سورية صديقة لحماس وللشعب الفلسطيني، ونحن موجودون في سورية، ولدينا كل الدعم والتسهيالت "

يوماً أي موقف سياسي معين، وكثيراً من األحيان كانوا والترحيب، ولم تجبرنا سورية أو تطلب منا 
يتخذون مواقف سياسية تتعارض مع حماس، كما حدث في الذهاب إلى مدريد وانابوليس، كما أنه كان 

نحن حركة تحررية : "، مضيفاً"هناك العديد من القضايا التي كانت تعالج في سورية وتبرم في مكان آخر
ا في االعتبار، ويجب على الدول أن تقف إلى جانب شعبنا حتى يتحرر، فلسطينية تأخذ مصالح شعبه

لذلك نرحب بكل مساعدة، ومن ينتقد وقوف سورية أو إيران أو غيرهما من الدول إلى جانب شعبنا، فأنا 
  ".أعتقد أنه هو المخطئ

نات وما ال توجد ضما: "ورداً على سؤال عن وجود ضمانات لنجاح عملية المصالحة، قال أبو مرزوق
تم يمكن أال يفضي إلى شيء، لكننا نقول إن المراهنة هي على الشعب الفلسطيني ووطنية الفصائل 
". وتقدير المصلحة الوطنة الفلسطينية، فإذا كان هناك غير ذلك، فلن تكون هناك مصالحة وستنتهي القصة

طنية فهذا وارد، لكن إذا من يقول إن هناك أجنحة داخل كل فصيل تؤيد أو تعارض الوحدة الو: "وأضاف
تم االتفاق على أن يكون هناك قرار يتم اتخاذه بشكل مؤسسي في أي حركة، فإنه يجب أن يمضي هذا 

لن أتكلم عن الحركات أو الفصائل األخرى، لكن في حماس أؤكد أن ... القرار ألنه سيكون خيار الجميع
أماكن وجودها في الضفة والقطاع، وهو قرار قرارنا بالمصالحة اتخذ بالتشاور مع قيادات الحركة وفي 

  ".مجمع عليه من جميع من ينتمي إلى حماس، وبالتالي مضينا فيه
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نحاول أن نصيغ برنامجاً يراعي برنامج المقاومة ويبقي على برنامج التسوية كما هو : "وقال أبو مرزوق
ورداً على ".  فائدة كبيرة للجميعحاصل في وثيقة الوفاق الوطني التي راعت األمرين، وأعتقد أنها ستكون

سؤال عن وجود مشكالت تعيق زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل للقاهرة، نفى أبو 
عندما يكون هناك اتفاق بين األمناء العامين للفصائل على المواضيع كافة التي : "مرزوق ذلك وقال

  ".ستبحثها اللجان، سيأتي مشعل إلى القاهرة
هناك انقسام في : "قسام العربي وتأثيره في القضية الفلسطينية أو العكس، قال أبو مرزوقوعن االن

غياب الجامعة العربية بعد كمب ديفيد كان األساس في تفتيت الموقف العربي، واآلن ... الصف العربي
بت مصر إذا غا... لم يستطع أحد أن يمأل الفراغ في الساحة، وإذا لم تمأله مصر فلن نجد من يمأله

سيدفع هذا الكثيرين إلى ملء هذا الفراغ، سواء إيران أو تركيا، لكننا نعتقد أن مركز الثقل العربي سيبقى 
  ".لمصر، ويجب أن تتبوأ هذا الدور دائماً ألنها األجدر به

في الشأن : " مصري على الفوز بالملف الفلسطيني، قال أبو مرزوق-وعن وجود تنافس سوري 
مصر دائماً خالل المرحلة الماضية هي عنوان الرسمية، وسورية هي عنوان الفلسطيني كانت 

المعارضة، لكن كان هناك توافق سوري على أن تعطي الملف الفلسطيني لمصر، وسورية ما زالت تفعل 
  ".هذا ولم تنافس مصر يوماً على االمساك بزمام األمور

كة ليست لديها فيتو ال على انتخابات رئاسية أو الحر"خليل الحية إن " حماس"من جانبه، قال القيادي في 
تشريعية، بل إننا عندما دخلنا االنتخابات وقلنا إننا نؤمن بالتداول السلمي على السلطة وإذا كنا نعتبر أننا 
ندخل االنتخابات لمرة واحدة لكنا عملنا انقالباً أبيض وأنهينا الموضوع، لكننا جاهزون الستحقاق 

العام المقبل، وجاهزون الستحقاق االنتخابات التشريعية بعد ستة أشهر إذا اتفقنا على االنتخابات بداية 
  ".ذلك، ويجب أن نهيئ األجواء لالنتخابات في الوقت المناسب

عزت الرشق عن مدى إمكان جمع " حماس"عضو المكتب السياسي لـ " الحياة"في السياق ذاته، سألت 
اإلشكالية ليست من جانبنا، وال يوجد لدينا فيتو "، فأجاب بأن )نأبو ماز(مشعل مع الرئيس محمود عباس 

، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك قريباً عندما يتم اإلعالن عن "في ترتيب لقاء يجمع مشعل وعباس
إن اللجنة " الحياة"لـ " حماس"وقال مسؤول بارز في  .اتفاق المصالحة قريباً في احتفالية يشهدها الجميع

جبريل الرجوب سبق أن " فتح" ستتناول خططاً أمنية عدة جاهزة، موضحاً أن القيادي في حركة األمنية
طرح خطة أمنية أكاديمية وحازت توافقاً من الحركتين معاً، إضافة إلى أن هناك خطة أمنية طرحها 

  .األكاديمي  عبدالستار قاسم تتضمن تحويل ألجهزة أمنية إلى شرطة مدنية وسيتم أيضاً بحثها
وعن نتائج زيارة المسؤول اإلسرائيلي عوفر ديكل للقاهرة وآخر مستجدات ملف األسرى، قال نائب 

هذا الملف عند القاهرة، وال ": "الحياة"موسى أبو مرزوق لـ " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة 
إليه قريباً نستطيع أن نخوض في تفصيالته اآلن، لكن يمكن القول إنه ال يوجد شيء نستطيع الوصول 

كانت توصلت إلى كتابة "والجانب المصري " حماس"وكشف أن المحادثات بين ". في هذا الموضوع
اإلعالن الخاص بالتهدئة الجديدة بيننا وبين اإلسرائيليين، لكنهم أدخلوا في اللحظة األخيرة موضوع 

بنا، ومصر تتفق شاليت، وبالتالي توقف كل شيء ألن ربط شاليت بأي صفقة أخرى مرفوض من جان
  ".معنا في هذه السياسة

أكـد  أبو مـرزوق    ، أن     القاهرة  مراسلها من  محمد عبد اهللا   عن،  28/2/2009الشرق، قطر،   وأضافت  
على استعداد الحركة التام في المرحلة القادمة لتقديم كل التنازالت الممكنة من أجل إنجاح عمل اللجـان                 

  . المصالحة الفلسطيني بالقاهرة الست التي تم التوافق عليها خالل مؤتمر
على هامش لقاء خاص مع مجموعة من الصحفيين " الشرق" في تصريحات خاصة لـ ،شدد أبو مرزوق

على أن حماس تريد الحوار والمصالحة كواجب ديني ووطني قبل ، في وقت متأخر من مساء الخميس
  .أن يكون تكتيكا أو مناورة سياسية
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ن مساع إسرائيلية للوقيعة بين القاهرة وحماس من خالل دفع وسطاء وفي اللقاء كشف أبو مرزوق ع
إن حماس أوضحت للقاهرة أنها : أوروبيين وعرب للتدخل في ملف التهدئة وصفقة األسرى، لكنه قال

  .الوسيط الوحيد والحصري في ملف شاليط 
: ر جلعاد شاليط، وقالوجدد أبو مرزوق تمسك حماس بموقفها الثابت في قضية الجندي اإلسرائيلي األسي

لن تتنازل عن قائمة األسرى من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات المتكررة التي قدمتها إلى "
  ". أسيرا450إسرائيل من خالل الوسيط المصري والتي تضم 

إن البرنامج األساسي لحماس يقوم على المقاومة ودعمها بالسالح : وحول ملف التهدئة قال أبو مرزوق
لرجال طوال الوقت، لكن المرحلة الحالية تتطلب التوصل لتهدئة مع الكيان الصهيوني نظرا لحاجة وا

  .الشعب الفلسطيني إلى هذه التهدئة في الوقت الحالي 
 وأضاف أن هناك دوال تدعم .ورفض أبو مرزوق الربط بين فتح المعابر ورفع الحصار وصفقة شاليط

م الدعم الكامل ألبناء الشعب الفلسطيني وسوريا التي تستضيف قادة الشعب الفلسطيني مثل قطر التي تقد
الفصائل على أراضيها ، الفتا إلى أن الشعب الفلسطيني تحت االحتالل ويحتاج كل دعم من أشقائة 

  .العرب والمسلمين
علمت ان ابو مرزوق وصل الـى       " القدس العربي "، أن   غزة من 28/2/2009القدس العربي،   وجاء في   

وتربط مصادر فلسطينية بين هـذه       .غزة مساء امس االول عبر معبر رفح على الحدود المصرية         قطاع  
الزيارة واستئناف المفاوضات الطالق سراح شاليط، عالوة على حدوث تقدم ملموس على صعيد اتفـاق               
التهدئة، حيث استأنف عاموس جلعاد المسؤول االسرائيلي عن هذين الملفـين اتـصاالته مـع الوسـيط                 

في دمشق للتعليق علـى عـودة ابـو         " حماس"بمسؤولين من   " القدس العربي "وعندما اتصلت    .مصريال
  مرزوق الى قطاع غزة في مهمة خاصة رفضوا نفي او تأكيد الخبر

  
  يبحث العالقة بين مصر وحماس" الزيتونة"إصدار جديد لمركز  .2

، الضوء على محددات "ستشاراتمركز الزيتونة للدراسات واال"يسلِّط تقرير جديد، صادر عن : بيروت
عالقة مصر مع حركة حماس وتطوراتها، وخصوصاً في الفترة التي تلت الحوار الفلسطيني الذي عقد 

  . 2009، وحتى بداية سنة 2005) مارس(في القاهرة في آذار 
 وحسب .، ضمن سلسلة تقارير المعلومات التي دأب المركز على إصدارها"مصر وحماس"تقرير يأتي و

التقرير، فإن الدور المصري يبرز في ملفات الحوار الوطني الفلسطيني، والتهدئة، وصفقة تبادل 
ويعرض التقرير لموقف مصر من فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، . األسرى

  .لهوسيطرتها على قطاع غزة، وما تبعه من حصار خانق، وعدوان عسكري إسرائيلي على القطاع وأه
وهذا التقرير هو اإلصدار السابع من سلسلة تقارير معلومات، التي يقوم قسم المعلومات واألرشيف 

ويوضح المركز أن هذه التقارير تهدف إلى تسليط الضوء في كل إصدار على . بمركز الزيتونة بإعدادها
ة واإلسالمية، وخصوصاً فيما إحدى القضايا المهمة التي تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربي

وتشمل هذه التقارير على معلومات محدثة وموثقة ومكثفة في عدد محدود من . يتعلق بالشأن الفلسطيني
  .الصفحات

   27/2/2009، قدس برس
  

  عودة إلى الماضي اتفاق القاهرة ملزم وال: هنية .3
اله أول أمس في القاهرة عن تمخض مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي اختتم أعم: فهيم الحامد - جدة 

مارس المقبل / آذارقبل نهاية " توافق وطني"حدوث اختراق إيجابي تمثل في االتفاق لتشكيل حكومة 
 توافق حقيقي لتشكيل الحكومة إلىوالسؤال الذي يطرح نفسه هل ستتمكن الفصائل من الوصول 
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. ات حوار القاهرة على تعزيز الوحدةولمعرفة رؤية الفصائل حيال الحكومة القادمة وانعكاس. المرتقبة
تم االتفاق عليه في حوار   ماأن بداية مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الذي أكد "عكاظ"تحدثت 

 االنقسامات وإنهاءالقاهرة هو ملزم للفصائل ويعتبر اختراقا ايجابيا للغاية لمصلحة الشعب الفلسطيني 
 دخلت ألنها الماضي إلىتنظر   حماس الأنجنة ستطبق فورا موضحا  قرارات اللأن إلىولفت . الداخلية

ن الشروع أ إلىمشيرا . حوار القاهرة بروح عالية بهدف تدشين مرحلة جديدة من العالقات الفلسطينية
باإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في كل من الضفة وغزة سيساهم بشكل كبير في تعزيز 

  .صائل وسيعطي دفعة لحوار القاهرةإجراءات الثقة بين الف
تحقق هو انجاز كبير والعبرة في تنفيذ االتفاق   ماإنالرحمن المتحدث باسم فتح  من جهته قال احمد عبد

 اللجنة ستكون معنية أنعبر تنشيط عمل اللجان الخمس وتحديد لجنة تشكيل الحكومة القادمة موضحا 
 وأشار.  من فصائلأواو حكومة من شخصيات محايدة بنوعية الحكومة سواء كانت حكومة تكنوقراط 

تحقق في القاهرة   ماأن هناك مشروعا طويال وهاما على الجميع انجازه بشكل متكامل باعتبار أن إلى
معربا عن .  لبداية عالقة جديدة بين الفصائل الفلسطينيةاألولى الفلسطينية والخطوة لإلرادةيعتبر انتصارا 

 .على برنامج مقبول فلسطينيا ودوليا لهذه الحكومة أن يتم التوافق أمله
  28/2/2009عكاظ، 

  
   شاملةإعالميةهنية يدعو لمصالحة  .4

 هنية، إلى مصالحة إعالمية شاملة عشية إطالق إسماعيل دعا رئيس وزراء الحكومة المقالة، :غزة
، 26/2 خميسجاءت تصريحات هنية خالل رسالة بعثها ال .الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

الحتفال نظمته كتلة الصحفي الفلسطيني لتكريم المؤسسات اإلعالمية والصحافيين الفلسطينيين، وذلك 
تقديراً لجهودهم في تغطية الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، والذي عقد في قاعة مركز رشاد الشوا 

سالمية والوزراء وأعضاء الثقافي، بحضور عدد كبير من الصحفيين وممثلي الفصائل الوطنية واإل
المجلس التشريعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين الذين أصيبوا خالل الحرب 

  .وعوائل الشهداء الصحفيين الذين القوا ترحيباً كبيراً من الحضور
 الضفة وطالب هنية، باإلفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في

الغربية وإطالق الحريات العامة، داعياً الصحفيين لالستمرار في العمل وتكثيفه نحو القدس ومعاناة 
أهلها، واالستيطان ونهب األراضي وتثبيت حق العودة وحق الحرية آلالف األسرى القابعين في سجون 

وفاق الوطني وإنهاء االنقسام، كونوا عامالً مساعداً لعودة ال" :وقال هنية مخاطباً الصحفيين .االحتالل
  ".وإنجاح الحوار على قاعدة مصلحة الشعب الفلسطيني وثوابته

وأشاد المتحدثون في االحتفال بدور الصحفيين واإلعالميين في كشف جرائم االحتالل خالل العدوان على 
لمؤسسات غزة، داعين إلى إطالق سراح زمالئهم الصحفيين من سجون الضفة المحتلة، وإعادة فتح ا

  .اإلعالمية المغلقة، باإلضافة إلى إيجاد جسم نقابي قوي يجمع كافة الصحفيين
  27/2/2009وكالة معاً، 

  
   بحل الدولتيناألمريكية اإلدارةيؤكد التزام واألخير  ميتشل  يلتقيعباس .5

يركي  اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في رام اهللا، الليلة مع المبعوث األم:بيت لحم
 أبووقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل  .الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل

 . تلتزم بقرارات الشرعية الدوليةإسرائيليةردينة، إن عباس أكد لميتشل أنه مستعد للتعامل مع أية حكومة 
لتعامل مع أية حكومة إسرائيلية تلتزم وأوضح أن الرئيس عباس ابلغ ميتشل استعداد السلطة الفلسطينية ل

  .بحل الدولتين وبقرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة
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  .وأضاف أبو ردينه أن ميتشل والرئيس عباس سيجتمعان مجدداً األحد في شرم الشيخ
  . بخطة خارطة الطريق وحل الدولتيناألميركية اإلدارةمن جهته أكد ميتشل التزام 

لرئاسي األميركي ميتشل قد اجتمع بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي أشاد وكان الموفد ا
بعد االجتماع بجهود ميتشل قائال إنه لمس أنه ليس مهتما بعملية السالم بقدر اهتمامه بصناعة السالم في 

بحل الدولتين وأشار عريقات إلى أنه شدد على أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة يجب أن تقبل  .المنطقة
  .واالتفاقات الموقعة ورفع الحصار حتى تكون شريكة في جهود السالم

  28/2/2009وكالة معاً، 
  

  قبل البقاء عامين مع القوات الفلسطينيةيجهود وبراعة األجهزة األمنية وبدايتون متفائل  .6
ق على جهود  عن اللفتنانت جنرال كيث دايتون قوله وهو يعل"نيويورك تايمز"نقلت صحيفة : لندن

هؤالء " ومنها كلية الحرس الرئاسي أريحا الفلسطينية قرب األمنيةالواليات المتحدة في تدريب القوات 
قول هذا لو لم  ألأكنلم " : وأضاف."الرجال يشعرون انهم الفريق الرابح، وانهم يبنون الدولة الفلسطينية

 الجديدة فيما األمريكية اإلدارةنية، وواثق بجدية  اعرف انهم سيفعلون، فلدي ثقة كاملة بالقيادة الفلسطيأكن
 .أريحا قرب األردن مراقبته في وادي بأبراج معسكر التدريب إلى وكانت الصحيفة تشير "يتعلق بهذا

 األمنية األجهزةوعلى الرغم من الشك في التصريحات المتفائلة التي يطلقها دايتون حول جهود وبراعة 
 وتصاعد العمليات االستيطانية والعنف وانهيار واإلسرائيليينلفلسطينيين في ظل الشك المستشري بين ا

 حيث زادت فاعليتها األمنية الجهود التدريبية بادية على القوات إن انها تقول إالفكرة حل الدولتين 
 في أمريكيا تدريبات مدعومة األمنية من العناصر 1600فيما تلقى .  الماضيةاألعوام في وإعدادها
 األمنية حيث استلمت هذه القوات المهام اإلسرائيليةونتيجة لهذه الجهود تم التنسيق مع القوات . ناألرد

  . من الخليلوأجزاء لنابلس وبيت لحم إضافة ،في مدينة جنين وما حولها في الضفة الغربية
الخارج  قيادة حماس أنن رد فعل فلسطينيي الضفة الغربية على حرب غزة كان صامتا مع أ إلىوتشير 

 األمنية القوات أن الذي لم يحدث لسبب بسيط وهو األمردعت سكان الضفة النتفاضة ثالثة وهو 
. الفلسطينية كانت قادرة على السيطرة ومنع المظاهرات واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين

. ات العمال الفلسطينيين عليها المعسكر حيث تم تشغيل مئأقيم التقنية العالية التي إلىوتشير الصحيفة 
 القومي في األمنفيما سيتم افتتاح معسكر عمليات قوات . أسابيعوتعمل كلية تدريب الحرس الرئاسي منذ 

 ففيها مراكز األمنية مركز كل نشاطات تدريب القوات أريحاوتبدو .  الشهر القادمأريحا قرب آخرمكان 
 هذه النشاطات تمثل وجها جديدا من الخطط وكل. األوروبيتدريب الشرطة المدعومة من االتحاد 

.  في الضفةاألمنية األوضاع متقدمة للسيطرة على وأجهزة التي تعطي القوات الفلسطينية تدريبات األمنية
ن ميتشل طلب منه أ إال من العمل هنا في المناطق الفلسطينية أعوام 3وكان دايتون سينهي مهمته بعد 
 قرار الموافقة استقبل بفرح كبير أنوتشير الصحيفة . األمريكيه الجنرال البقاء لعامين وهو ما وافق علي

  .األمنية األجهزةلحد االحتفال نظرا للثقة التي نشأت بينه وبين قادة 
 أمريكية بأموال من عناصر تدريبات 1800 تلقيه وإنونقلت عن مسؤول كبير في الحرس الرئاسي قوله 

وتحدث عن مهمته وعناصره وهي فرض النظام والقانون . ر لهوعلى يد الجنرال دايتون يعني الكثي
 الوضع تغير من اعتبار من يستخدمها إن يقول إرهابوعن حساسية استخدام كلمة . اإلرهابومكافحة 

 قواته مدربة على احترام إنوقال .  تحت ذريعة المقاومةإرهابية يقومون بأعمال أشخاصا أن إلى "عميال"
  .اإلنسانحقوق 

   لكنه يأمل بتدريب ]الفلسطينياإلسرائيلي و [دايتون بطريقة دبلوماسية بوجود توتر بين الطرفينيعترف 
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 اآلن السالم ضروري أن القومي أو الوطني األمن مسؤول قوات وأشار. ثماني فرق لكل مدن الضفة
 . جيله عاش الحروب وان الفلسطينيين يرغبون بالسالمأنخاصة 

  28/2/2009القدس العربي، 
  

  خطوات مماثلة" اآلخر"إذا اتخذ .. حماس تؤكد استعداد وزرائها للتنحي: حوار القاهرة .7
إعادة في حديثه عن  قال القيادي في حماس خليل الحية،:  كفاح زبون، صالح جمعة، رام اهللا- القاهرة

 :على االستقالةمثال على إجبار عناصر معينة " حماس"أو " فتح"بناء األجهزة األمنية وهل يمكن أن تُقْدم 
إنه يجب أن تتم معالجات لظروف هؤالء ومن سيكون في األجهزة القادمة، ومن سيتم االستغناء عنه، "

من جانبنا في حماس نقول إن قيادات األجهزة األمنية : "وأضاف".. ومن سيتم تحويله لجهة مدنية
 الوطنية جاهزة ألن تتنحى الحمساوية أو غير الحمساوية التي كانت تتعاون معنا في حكومة الوحدة

جاهزون ألن يتنحوا جانبا، لكننا نطالب اآلخر بأن يكون ) ورئيس الوزراء(جانبا، بل نقول إن الوزراء 
إنني قلت هذه العبارة ألدلل على مسألة مهمة، وهي أننا إذا اتفقنا : "وأوضح". لديه نفس االستحقاق

اكل، بدءا من رئيس الوزراء إلى أصغر جندي لدينا، كحركة وقيادة أن يتنحى فالن فإنه سيتنحى دون مش
  ".فهذه قاعدة أساسية بالنسبة لنا.. وكلهم كبار من وجهة نظرنا

 28/2/2009الشرق األوسط، 
  

  الغزل السياسي لحماس هو نتاج صمود أسطوري للمقاومة : البردويل .8
تـرم الخيـار الـديمقراطي      إن حرب غزة جعلت العالم يح     : " صالح البردويل .قال النائب د   :خان يونس 

الغـزل  " حمـاس "واعتبر عضو المجلس التشريعي عن       ".الفلسطيني، وضاعفت من شعبية حركة حماس     
كانون األول واسـتمرت    / ديسمبر 27السياسي العربي واألوروبي للحركة بعد حرب إسرائيلية بدأت في          

، مؤكداً أن وحدة الشعب وإنهاء      "نتاج صمود أسطوري للمقاومة ودماء الشهداء والجرحى      "  يوماً بأنه    23
  ".خيار استراتيجي لحماس" االنقسام 

، ونظمت في حي األمل بمدينة خان       "غزة بعد الحرب  " وقال في ندوة سياسية عقدت، أمس، تحت عنوان         
إن اختالف البرامج السياسية بين حركتي فتح وحماس يجب أن يخدم الهـدف  : " يونس جنوب قطاع غزة 

  ".ة الفلسطينية وال يدمر المشروع الوطنياالستراتيجي للقضي
  28/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
    خالل الحربجيش االحتالل يعترف بمواجهة صعوبات في التعامل مع أنفاق المقاومة .9

أظهرت التحقيقات التي أجراها جيش االحتالل بعد انتهاء الحرب على قطـاع غـزة أن                :القدس المحتلة 
بيرة أثناء العمليات العسكرية في التعامل مع األنفـاق التـي أعـدها              صعوبات ك  هتقوات االحتالل واج  

المقاومون الفلسطينيون في البيوت والشوارع، والتي أدت إلى تعطيل تقدم القوات اإلسرائيلية في العديـد               
  .من المواقع

ق التـي   اإلسرائيلية فان الفلسطينيين أعدوا العديد من االنفا      " معاريف"وبحسب ما ورد أمس على صحيفة       
  .كانوا يتحركون من خاللها والتي ساهمت في تعطيل تقدم قوات االحتالل

وبحسب التحقيقات التي اجريت، فإنه في العديد من االحيان وقفت قوات الجيش اإلسرائيلي عاجزة عـن                
التقدم او التعامل مع األنفاق، خاصة ان رجال المقاومة كانوا يطلقون النار والـصواريخ علـى الجـيش                 

  .سرائيلي، ومن ثم يشاهدون في موقع آخر حيث كانوا يتنقلون من موقع الى آخر عبر األنفاقاال
  28/2/2009صحيفة فلسطين، 
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   تدعو إلى إنجاح حوار القاهرة لمواجهة مخططات االحتاللفصائل .10
دعا، أمس، الـمتحدثون في مهرجان نظمته الجبهة الديمقراطية في بلـدة يعبـد،             : ـ محمد بالص   جنين
حافظة جنين، لـمناسبة الذكرى األربعين النطالقتها، إلى حشد كل الجهود إلنجاح الحـوار الـوطني،               بم

  .ومواجهة مخططات االحتالل في مدينة القدس الـمحتلة
إن الـمهام الـملقاة على عاتقنا، والتحديات التي تواجهنا كثيرة، وال          : "وقال سليم خلة، القيادي في الجبهة     

  ".خطيها، إال بالوحدة الوطنية، ورص الصفوفنستطيع إنجازها وت
إن االحتالل ما زال جاثماً علـى       : "وقال عبد الناصر أبو عزيز، عضو اللجنة الـمركزية للجبهة الشعبية         

صدورنا، ويمارس عدوانه، ويواصل بناء الـمستوطنات والجدار، وتنفيذ جرائم االغتياالت واالعتقاالت،           
  ".ه الـممارسات بمفرده، وإنما بتعزيز الوحدة الوطنيةولن يستطيع أي فصيل مواجهة هذ

إننا نمـر بمرحلـة     : "من جهتها، قالت ماجدة الـمصري، عضو الـمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية           
سياسية في غاية الخطورة، وهي أزمة االنقسام الذي يهدد بتدمير مشروعنا الوطني، مؤكـدة، أن أبنـاء                 

وتخللت الـمهرجان عدة فقرات فنية،     . لوحدة بعد أن جربوا ويالت االنقسام     الشعب الفلسطيني، مع خيار ا    
 .وقصائد شعرية ألقاها الشاعر يوسف عطاطرة

  28/2/2009األيام، فلسطين، 
  

   زيارة سوالنا لغزة خطوة مهمة في طريق االعتراف بالديمقراطية الفلسطينية :البردويل .11
 للشؤون الخارجية باالتحاد االوروبي خافيير بوصول المفوض االعلى" حماس"رحبت حركة : غزة

في الموقف األوروبي " جزءاً من التحول"، واعتبرت ذلك )27/2(سوالنا الى قطاع غزة، اليوم الجمعة 
  ".االعتراف بنتائج العملية الديمقراطية الفلسطينية"عامة من 

من أهمية " حماس"كة وقلّل الدكتور صالح البردويل، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حر
التصريحات التي يطلقها الزائرون األوروبيون إلى غزة، ومنه سوالنا، بأنهم لن يلتقوا قيادات من 

لفّ ودوران ال يغني عن اعترافهم باألمر الواقع الذي أفرزته صناديق "، ووصف ذلك بأنه "حماس"
  ".االقتراع الفلسطينية

هذه السياسات الحصول فقط على االعتراف األوروبي بها، تهدف من وراء كل " حماس"وعما إذا كانت 
حماس هدفها أن يتخلى األوروبيون عن االنجرار وراء السياسات اإلسرائيلية، وأن " قال البردويل إن

يتحاور األوروبيون معنا حواراً متوازناً، أما أن يعترفوا بنا فهذه قضية أخرى فنحن الذين نعرف كيف 
  ". بحث عن الشرعية من أحد، فنحن جزء أساسي من الشعب الفلسطينينحفظ تاريخنا وال ن

  27/2/2009قدس برس، 
 

 عملية تهويد القدس سائرة على قدم وساق: اعتصام لحماس في صيدا .12
في ساحة الشهداء في صيدا، اعتصاما الستنكار محاوالت تهويد القدس " حماس"نظمت حركة : صيدا

 غزة، تحدث فيه كل من رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن وهدم بيوت أهلها، وتضامنا مع قطاع
في صيدا " حماس"البزري، رئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية الدكتور علي عمار، ومسؤول 

من أن "وأطلق المتحدثون تحذيرا إلى العالم العربي واإلسالمي وكل العالم . والجنوب أبو احمد فضل
 ". ء آثارها اإلسالمية والمسيحية سائرة على قدم وساقعملية تهويد القدس وإلغا

وتوجهت الكلمات إلى البابا الذي سيزور الكيان الصهيوني متمنية أن يعيد التفكير في زيارته، فال يجوز 
. أن يزور القدس وهي محتلة، وال يجوز أن يزور هذا الكيان الذي يهين السيد المسيح وأمه السيدة مريم

القيادات الفلسطينية الى إبرام المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية فورا، واعتبارها خيارا ودعا المتحدثون 
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إضافة الى عدم التخلي عن الثوابت الفلسطينية في المقاومة وحق العودة والقدس الشريف عاصمة للدولة 
  . الفلسطينية

 28/2/2009السفير، 
  

  قتلتهم خالل الحربتعرض قالئد جنود إسرائيليين تقول إنها " القسام" .13
، قالئد عسكرية ألربعة جنود إسرائيليين، يعتقد إنهم قُتلوا خالل الحرب "كتائب القسام"عرضت : غزة

، "إلى الجحيم مآلكم"ونشرت الكتائب على موقعها الكتروني فيلماً قصيراً، يحمل اسم  .األخيرة على غزة
  .لوها من االستيالء عليها أثناء الحربيعرض صوراً لقالئد تابعة لجنود االحتالل، تمكّن مقات

وهو يقوم بقنص جندي إسرائيلي، وأدت الرصاصة التي أصابته " كتائب القسام"وعرض الفيلم مقاتالً من 
  .إلى سقوط القالدة الموجودة برقبة الجندي، ما يؤشر إلى مصيره

كوهين : اللغة العبرية، وهمصورها، أسماء عدد من الجنود ب" كتائب القسام"وتظهر القالئد التي عرضت 
أن هذه هي " كتائب القسام"افيخار، وعوفر عران، وماتيوس أندري، وكالينر سورون، في حين أكدت 

  . مجرد بعض القالئد التي حصلت عليها أثناء الحرب
 27/2/2009قدس برس، 

  
   نحو حكومة يمينية متشددة بعد فشل مفاوضات نتانياهو وليفني"إسرائيل" .14

المكلف تشكيل " ليكود"انفض االجتماع الثاني، واالخير كما يبدو، بين زعيم :  اسعد تلحمي-  الناصرة
تسيبي ليفني بإعالن الطرفين عدم النجاح في " كديما"حكومة إسرائيلية جديدة بنيامين نتانياهو، وزعيمة 

: خيار اآلخر المتاح أمامه، ما يمهد لذهاب نتانياهو إلى ال"حكومة وحدة"التوصل إلى اتفاق بينهما لتشكيل 
  .الجهة المعتدلة" ليكود"تشكيل حكومة يمينية متشددة يكون فيها 

وأعلن نتانياهو في ختام لقائه ليفني في تل أبيب أمس إنه لم يلمس أي استعداد من جانبها للدخول في 
أنه اقترح عليها "حكومة وحدة، مضيفا انه كان مستعداً للذهاب بعيداً لضم ليفني وحزبها إلى الحكومة و

شراكة تامة في صوغ الخطوط العريضة ومساواة تامة في توزيع الحقائب الوزارية، كما اقترح عليها 
وأن " الفوارق قابلة للجسر"وتابع أن ). الدفاع والخارجية والمال(اثنتين من الحقائب الرفيعة الثالث 

 سلبياً قطعاً، وألسفي لم ألق االستعداد مطلب الساعة إزاء ما نواجهه، لكن رد ليفني كان"الوحدة هي 
يكفي أن نرى ما حصل األسبوع األخير من الوضع االيراني حتى ... لديها في هذه الساعة المصيرية 

  ".حكومة كهذه يجب تشكيلها في أسرع وقت... البطالة 
 القضايا الجوهرية من جهتها، قالت ليفني إن االجتماع لم يحسم أياً من نقاط الخالف في الرأي بينهما في

إنما هو الطريق "واضافت ان مبدأ دولتين للشعبين ليس مجرد شعار فارغ، ". ما يحول دون وحدة حقيقية"
والوحدة ال تعني ... هذه مسألة جوهرية . الوحيد التي يمكن إلسرائيل أن تبقى يهودية ديموقراطية

نتانياهو رفض التزام أن تتضمن الخطوط وأكدت أن ". الجلوس في الحكومة فقط، إنما شراكة في الطريق
كديما لن تكتفي بنصوص ... العريضة لحكومته الجديدة نصاً يؤكد سعيها الى تطبيق مبدأ الدولتين 

انتهى اللقاء من دون أي اتفاق، وعليه لن نكون قادرين على دخول ... ضبابية للخطوط العريضة 
  ".حكومته

" مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة"بتفضيل " كديما"يمة جدعون ساعر زع" ليكود"واتهم القطب في 
، مضيفاً أن فشل المفاوضات بداعي رفض نتانياهو مبدأ الدولتين هو مجرد ذريعة، "مصلحة الدولة"على 

وأشار إلى حقيقة أن الخطوط . وأن كل ما تريده ليفني هو أن تتناوب ونتانياهو على رئاسة الحكومة
وتابع أن إلحاح ليفني . خلت من أي إشارة الى مبدأ الدولتين" كديما"رفة بزعامة العريضة للحكومة المنص

  .على هذا المبدأ هدف الى إجهاض إمكان أن يشكل نتانياهو حكومة مع أحزاب اليمين



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1359:         العدد       28/2/2009السبت  :التاريخ

ومن المتوقع أن يكثف نتانياهو األسبوع المقبل اتصاالته مع األحزاب الدينية المتزمتة واليمينية األكثر 
وال يبدو أنه سيواجه مشاكل جدية في . صوغ اتفاق الشراكة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزاريةتطرفاً ل

" إسرائيل بيتنا"المفاوضات، لكن يتحتم عليه أن يبت في الحقيبة الوزارية التي سيمنحها لزعيم حزب 
 يرهن الدخول في أفيغدور ليبرمان الذي ألمح إلى رغبته بأن يكون وزيراً للخارجية، لكنه أضاف أنه لن

  .حكومة نتانياهو بالحقائب
  28/2/2009الحياة، 

  
   تقترح على مصر إجراء محادثات ماراثونية إلتمام صفقه شاليط"إسرائيل" .15

ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أمس أن إسرائيل اقترحت على مصر إجراء           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
واصل حتى إتمام صفقة تؤدي إلى اإلفـراج عـن          جولة مفاوضات ماراثونية مع حركة حماس بشكل مت       

الجندي اإلسرائيلي األسير بأيدي حماس جلعاد شاليط مقابـل إطـالق سـراح المئـات مـن الـسجناء                   
  .الفلسطينيين

وقالت صحف إسرائيلية، إن المسؤول عن ملف الجنود المفقودين واألسرى، عوفر ديكل، عرض علـى               
مان في القاهرة، اول من أمس إجراء مفاوضات ماراثونيـة          رئيس أجهزة المخابرات المصرية عمر سلي     

غير مباشرة، بين إسرائيل وحماس، وبوساطة مصرية، إلى أن يتم التوصل إلـى صـيغة اتفـاق بـين                   
  .الجانبين حول صفقة اتفاق تبادل أسرى، تشمل جندي االحتالل األسير في قطاع غزة

لس في غرفة، ووفدا عن حركة حماس يجلـس فـي           وحسب االقتراح اإلسرائيلي، فإن وفدا إسرائيليا يج      
غرفة مقابلة، في حين أن الوسيط المصري يتنقل بين الغرفتين، وتستمر المفاوضات إلى حين التوصـل                

وقالت مصادر إسرائيلية، إن هذه ليست المرة األولى التي تقترح فيها إسرائيل عرضا كهـذا،                .إلى اتفاق 
ر إسرائيل اآلن رد حركة حماس على الطلب اإلسرائيلي، وفي          إال أن حركة حماس كانت ترفض، وتنتظ      

حال وافقت حماس في غضون أيام على هذا الطلب، فليس من المـستبعد، حـسب إسـرائيل، أن تبـدأ                    
  .المفاوضات بين الجانبين بعد الموافقة بأيام قليلة جدا

  28/2/2009الغد، األردن، 
  

  تزم بشروط الرباعية الدوليةعلى حكومة الوحدة الفلسطينية أن تل: نتنياهو .16
قال رئيس حزب الليكود اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل لقاء جمع نتنيـاهو             :وكاالت - القدس المحتلة 

مع المبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشيل، وناقش نتانياهو القـضية الفلـسطينية               
، مؤكدا أنـه    "كيلها أن تلتزم بشروط الرباعية الدولية     إنه على أي حكومة وحدة فلسطينية يتم تش       "،  مطوالً

سيلتزم بكل االتفاقيات الدولية للحكومة السابقة، وهو األمر الذي اعتبرته التقارير اإلسرائيلية رسالة إلـى               
ـ       "كاديما"اإلدارة األمريكية وإلى رئيسة      مـع  " العملية الـسياسية  "، تسيبي ليفني، بشأن موقفه مما يسمى ب

لكن نتنياهو قال إن المصالحة الوطنية الفلسطينية ستؤدي إلى التطرف في الضفة الغربيـة               .ينالفلسطيني
أنا سأجري تقييماً مجددا للـسياسة      :"ونقل عنه قوله     .وقطاع غزة، ولذلك يجب عدم تشجيع حصول ذلك       

ت الدوليـة   سأحترم كافـة االتفاقيـات وااللتزامـا      :"، مضيفا   "الخارجية اإلسرائيلية بعد تشكيل الحكومة    
  ".، وحكومتي لن تقوم بأي عملية تتناقض مع هذه االتفاقيات"إسرائيل"لـ

  28/2/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الّردع يتآكل والصواريخ مستمرة وحماس أقوى:  تعيد قراءة نتائج حرب غزة"إسرائيل" .17
اسيين وعسكريين تبدلت لهجة التفاؤل واالنتصار التي رافقت المسؤولين اإلسرائيليين من سي - الناصرة

 يوماً 40مع وقف الحرب األخيرة على غزة، وتحولت الى محاسبة الذات وإعادة قراءة نتائج الحرب بعد 
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على وقفها، وسط شعور بأن الحديث عن استعادة الردع اإلسرائيلي وعن االنتصار كان سابقاً ألوانه في 
 قذيفة منذ انتهاء 66أكثر من (ائيل ظل تواصل سقوط القذائف الصاروخية الفلسطينية على جنوب إسر

، وحيال التقارير االستخباراتية اإلسرائيلية بأن تهريب السالح إلى القطاع يتواصل، فضالً عن )الحرب
  .بمواقفها في شأن التهدئة واإلفراج عن الجندي االسير غلعاد شاليت" حماس"تمسك حركة 

للجيش اإلسرائيلي قولهم إن الردع الذي " جنوبيةالمنطقة ال"ونقلت الصحف العبرية عن ضباط في قيادة 
، وأن الغارات الجوية على محور "آخذ بالتآكل"في حربها على غزة " حماس"حققته إسرائيل في مقابل 

وحذر الضباط من أن تفقد عملية . فيالدلفي ال تردع الفصائل الفلسطينية عن قصف جنوب إسرائيل
العسكرية أيضاً في حال لم يردع الرد العسكري اإلسرائيلي نتائجها السياسية و" الرصاص المصبوب"

  .الفلسطينيين
آفي يسخاروف وعاموس هارئيل إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى تهدئة " هآرتس"وأشار المعلقان في 

تضمن الهدوء جنوب إسرائيل وتواصل القصف المتبادل، فإن اإلسرائيليين سيكفون عن اعتبار العملية 
". جولة أخرى غير ناجحة في الحرب الطويلة والمتواصلة على القطاع"عسكرياً بل سيذكرونها نجاحاً 

وتابعا أن مثل هذا الوضع محبط للقيادة العسكرية التي عمها التفاؤل مع انتهاء العملية العسكرية إذ ظنت 
  .أن الجيش نجح في استعادة قدراته بعد الخيبة من الحرب على لبنان

 المحلل السياسي في الصحيفة ألوف بن أن الضرر األساسي الذي سببته الحرب على من جهته، رأى
على الشرعية الدولية كحاكمة في قطاع غزة، وفي التأييد المتعاظم " حماس"غزة يتمثل في حصول 

فيما سعت إسرائيل من حربها "إلى القيادة الفلسطينية " حماس"لحوار المصالحة الفلسطينية الذي سيعيد 
 عزل هذه الحركة وتقويض حكمها، وها هي اآلن تتعرض لضغوط من أجل فتح المعابر في غزة إلى

  ".ورفع الحصار
وتابع انه بدال من أن تحضر وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون إلى إسرائيل للتباحث في لجـم                 

للفلسطينيين فـي غـزة الـذين       التهديد اإليراني، فإن زيارتها األولى للمنطقة ستتناول تقديم المساعدات          
  .إلسرائيل" ولعل هذا هو الضرر األكبر"تضرروا من عملية الرصاص المصبوب، 

  28/2/2009 الحياة، 
  

   يهدد بالعودة لالستيطان في غزة تحت سلطة نتنياهوطإسرائيل"حزب يميني في  .18
ة اليمين المتطرف ، المرشح للمشاركة في حكوم"االتحاد القومي"هدد الحزب االستيطاني  :تل أبيب

العتيدة في إسرائيل، بالعودة إلى االستيطان في شمالي الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تشكيل الحكومة 
 .الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو

وجاء هذا التهديد في أعقاب قيام قوات من الجيش والشرطة اإلسرائيلية، فجر أمس، بهدم مبنى أقامه 
شمالي الضفة الغربية، وأرادوا تحويله إلى كنيس يهودي، " حومش"ستعمرة المستوطنون على أطالل م

  .2005 . كبداية لعودة المستوطنين اليهود إليها
ألن االنسحاب لم يحقق أهدافه، "ويطالب حزب االتحاد القومي بالعودة لالستيطان في هذه المناطق، 
ه بإطالق الصواريخ على البلدات والفلسطينيون فهموه بأنه تعبير عن ضعف إسرائيل، وردوا علي

ومع هدم المبنى المذكور في حومش، أصدر هذا الحزب بيانا استنكر فيه خطوة الحكومة ". اإلسرائيلية
تصرفا خطيرا يتناقض وروح االنتخابات األخيرة التي أعادت اليمين إلى الحكم لكي يمحو "واعتبرها 

وهدد بالعودة إلى ملء هذه المناطق باليهود وإعادة ". آثار سياسة التراجعات في وجه اإلرهاب الفلسطيني
 .بناء المستوطنات اليهودية فيها

 28/2/2009الشرق األوسط، 
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  يبحث إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو باراك: القناة العاشرة .19
، أن رئـيس    ذكرت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء الجمعـة       : ـ من زهير اندراوس    الناصرة

حزب العمل، ايهود باراك، يبحث إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو شـريطة إبقـاء حـزب                 
وقال المحلل السياسي للقناة التلفزيونية العاشـرة، رفيـف دروكـر، إن            . خارج الحكومة ) إسرائيل بيتنا (

ديين في حزب العمل ما إذا      باراك يحاول البحث عن طريقة لالنضمام إلى تحالف نتنياهو، ويبحث مع قيا           
كانوا يوافقون على انضمام الحزب إلى تحالف يشمل أحزاب الليكود وكديما والعمل واألحـزاب الدينيـة                

  .بزعامة أفيغدور ليبرمان) إسرائيل بيتنا(اليهودية المتشددة، أي شاس ويهدوت هتوراة، من دون حزب 
يين، أن قسما من القياديين في العمل ينظرون إلى         وأضاف دروكر، الذي يعتبر أحد ابرز المحللين السياس       

أن تصريحات باراك حول إيران تأتي في سياق محاولته إشاعة جو يستدعي انضمام العمل إلى حكومـة                 
  . نتنياهو وكأن حالة طوارئ تسود إسرائيل

  28/2/2009القدس العربي، 
  

   مع سورية"ال حرب" قرى في الجوالن مقابل خمسنتنياهو يقترح االنسحاب من  .20
اإلسرائيلية إن المكلف بتشكيل حكومـة إسـرائيلية        " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

جديدة بنيامين نتنياهو، يقترح أن تنسحب إسرائيل من القرى الخمسة الباقية في هضبة الجوالن الـسورية                
  .الم كامل بين الجانبينمع سورية، بمعنى عدم توقيع اتفاقية س" ال حرب"المحتلة، مقابل حالة 

ونشرت الصحيفة مقاال مطوال لمحللها السياسي ألوف بن، قال فيه، إن مـا يعرضـه نتنيـاهو عمليـا                   
االنسحاب من منطقة حدودية صغيرة، من هضبة الجوالن، واإلبقاء على جميع المستوطنات واألراضـي              

  .الزراعية من حولها
أذرعها في لبنان وقطاع    "وة كفيلة بإبعاد سورية عن إيران و       ويعتقد نتنياهو، حسب التقرير، إن هذه الخط      

، حسب التعبير، ويزيد من تقاربها مع أوروبا والواليات المتحدة األميركية، وإغالق ملف التحقيـق               "غزة
  .في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية األسبق رفيق الحريري

ن نتنياهو خطة كهذه، ولكن الفكرة مالئمة لتفكيـر         وقال مقربون من نتنياهو للصحيفة، إنهم لم يسمعوا م        
  .نتنياهو على المسار اإلسرائيلي السوري

  28/2/2009الغد، األردن، 
  

  شارون مريض غير مرغوب فيه في المستشفى .21
السابق ارييل شارون بعد ثالث " اإلسرائيلي"تحول رئيس الحكومة   : آمال شحادة-القدس المحتلة 

فاقدا وعيه،  الى مريض غير مرغوب فيه في " تل ابيب"في " شيبا"شفى سنوات من رقوده في مست
المستشفى وموضوع خالف بين عائلته وإدارة المستشفى في أعقاب إعالن األخيرة عدم قدرتها على 

وطالبت اإلدارة العائلة بنقل شارون الى بيته بمرافقة مختصين لتقديم العالج  . تحمله لعدم وجود عالج له
  .لة رفضت بادعاء تخوفها من تدهور صحتهلكن العائ

" االسرائيلية"وحسب المستشفى فان العالج الذي تلقاه شارون تجاوز الخدمات التي تقدمها المستشفيات 
وفي رسالة بعثت بها إدارة المستشفى الى وزارة الصحة شرحت ان أي . 48ألي مريض منذ عام 

وتبين من حديث مسؤولين في . ر من ثالثة اشهرمريض في وضع شارون ال مكان له في المستشفى اكث
المستشفى أن ابنه جلعاد حول غرفة والده في المستشفى مكتب شخصي إلدارة أعماله وعقد جلسات 

  .ولقاءات على مدار اليوم، األمر الذي أزعج إدارة المستشفى
  28/2/2009الخليج، 
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  سنة المقبلة؟ خالل العشرين "إسرائيل"ماذا تريد " : 2028إسرائيل "خطة  .22
"  رؤيا وإستراتيجيا اقتصادية اجتماعية في عالم عولمي       - 2028إسرائيل  ":  جمال جمال  -القدس المحتلة   

عنوان دراسة شاملة أشرفت على إعدادها لجنة إسرائيلية عامة برئاسة أحـد كبـار رجـال األعمـال ،             
 كمـا أنهـا     2008، ربيع   وضمت مجموعة كبيرة من األكاديميين وذوي االختصاص ، وتم إنجازها في          

  .  وحازت على دعمها2008أدرجت على جدول أعمال الحكومة اإلسرائيلية في شهر أيار 
 ترجم المقاطع الرئيسة من هذه الخطة ضمن سلـسلة          - مدار   -المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية     

  .  صفحة136، وذلك في عدد خاص جاء في " أوراق إسرائيلية"
 ، أساسا ، إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع ومتـوازن ، وإلـى تقلـيص                2028"رائيل  إس"وتتطلع خطة   

تحتل ، في غضون األعوام العشرين المقبلة ، موقعا         ) دولة إسرائيل ( الفجوات االجتماعية سعيا إلى جعل    
  .  الرائدة دوليا في المنجزات االقتصادية وفي جودة الحياة15 - 10بين الدول الـ 
  :ية هذه الخطة في أمرينهذا وتكمن أهم

  . أنها أول خطة من نوعها في تاريخ إسرائيل-أوالً 
 كونها مدعومة رسميا ، ال من قبل الحكومة اإلسرائيلية فحسب ، وإنما أيضا من جهـة أميركيـة                   -ثانيا  

ن ، فـي     اإلسرائيلية ، تنظر إلى العالقة بين الدولتي       -مخولة هي مفوضية العلوم والتكنولوجيا األميركية       
الحاضر القريب والمستقبل البعيد ، باعتبارها عنصرا مهما في سياق الحفاظ على مصالحهما اإلقليميـة               

  .والدولية
مركز مدار قال في تقديمه لهذه الورقة ، الذي كتبه محرر السلسلة أنطوان شلحت ، أن ما قد يعنينا فـي                     

 االجتماعية في إسرائيل علـى      - االقتصادية   هذه الخطة ، أكثر ، هو ما تقدمه من مسح شامل لألوضاع           
جنـوح  "كما يعنينا أنها تبين الدوافع االقتصادية المخصوصة ، التي وقفـت مـن وراء               . مختلف الصعد 

وال بد  . ، سواء مع الشعب العربي الفلسطيني أو مع سائر األقطار العربية          " عملية التسوية "نحو  " إسرائيل
لى أن واضعي الخطة ال يكفون عن التوكيد على أن فـرص االزدهـار              من اإلشارة ، في هذا الشأن ، إ       

تعزيز وترسيخ التوجهات نحو السالم     "االجتماعي واالقتصادي في إسرائيل مرهونة ، إلى حد كبير ، بـ            
جيراننا الفلسطينيين ،   : والهدوء في منطقتنا ، مع الدول العربية المعتدلة ، في الدائرة الصغيرة التي تشمل             

ريين ، واللبنانيين ، وفي دائرة التهديدات األبعد ، من طرف إيران وغيرهـا مـن بـؤر اإلسـالم                    السو
  ".المتطرف والمعادي

أنه لن يطرأ تغيير أساسي جوهري على أوضاع إسرائيل         "كما أن هذه الخطة مبنية على فرضية فحواها         
طني وسيسهل ، بدرجـة كبيـرة ،        وأن تحقيق سالم دائم سيغير منظور التطور في االقتصاد الو         . األمنية

وفي المقابل ، من شأن حرب شـاملة أن تعيـق تحقيـق             . مهمة تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية    
  ". األهداف

  . أما واضعو الخطة فقد أكدوا أنها انبثقت من الشعور بالقلق إزاء مستقبل دولة إسرائيل
في طور التشكل والبناء ، تصارع طوال سـنواتها         إسرائيل هي دولة    "وكما جاء في مقدمتهم للخطة فإن       

وهي تفعل ذلك في ظـروف      . على وجودها ، على هويتها ، على رفاهية سكانها وعلى مكانتها في العالم            
وقد تعرضت إسرائيل لجملة من األزمات االقتصادية واألمنية فـي غـضون            . قاسية ، خارجية وداخلية   

انت الحكومة تلجأ إلى إجراءات الطوارئ ، مثلما حـصل فـي            وفي األزمات الحادة ك   . سنواتها القصيرة 
حين شكل التضخم المالي تهديدا جديا على االستقرار االقتـصادي ، إذ            ] من القرن العشرين  [الثمانينيات  

كان واضحا أنه من دون إجراءات حازمة وجسورة سيتدهور االقتصاد ، ومعه المجتمع ، إلـى هاويـة                  
االقتـصاد  . تلفة جوهريا وجذريا ، ومع ذلك فهي ليست أقـل إثـارة للقلـق             إن الحال اآلن مخ   . الضياع

اإلسرائيلي ال يواجه اآلن خطرا فوريا ، لكن عددا من شارات التحذير يدق ناقوس خطر حقيقي محـدق                  
  .بمستقبل المجتمع والدولة
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ال يمكـن حلهـا     هذه األخطار نابعة من سيرورات مقلقة وعميقة في المجتمع واالقتصاد اإلسرائيليين ،             
بسهولة وبسرعة ، نسبيا ، بل تتطلب إستراتيجيا وطنية شاملة وذات رؤيا ، كما تستلزم مثـابرة ونفـسا                   

  ".طويال
  28/2/2009الدستور، 

  
  وراء ازدياد كراهية اليهود في العالم" حرب غزة وأزمة المال": يديعوت" .23

من بـين   "إن  :  ي عددها الصادر أمس   اإلسرائيلية فف " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة    : وكاالت - غزة
األسباب التي خلص إليها المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية حول أسباب ازدياد الكراهية لليهود في               
العالم خالل الفترة األخيرة اعتقاد ثلثي األوروبيين بأن اليهود وراء األزمة المالية العالمية، والحرب التي               

  ". غزةعلى قطاع) إسرائيل(شنتها 
فـالمجر  .. هذه الظاهرة ازدادت بشكل ملحوظ في مناطق وسط وشرق أوروبـا          "وأضافت الصحيفة أن    

  ".تحولت في أعقاب حرب غزة إلى إحدى أكبر الدول األوروبية التي تنتشر فيها كراهية اليهود
ـ    "إسرائيل"وأوضحت أن مواقع اإلنترنت التي تدعو لكراهية اليهود و         رائيلية زادت   وتهاجم القيادات اإلس

بشكل كبير في الفترة األخيرة في تلك البلدان، مقارنة بما كانت عليه قبل األزمة المالية العالميـة التـي                   
  .، والحرب األخيرة على غزة2008ضربت اقتصاديات العالم في الربع األخير من 

  28/2/2009صحيفة فلسطين، 
 

  "كرم أبو سالم"ن معبر حريق هائل في مخازن البضائع في الجانب اإلسرائيلي م .24
من " كرم أبو سالم"شب حريق هائل الليلة الماضية في مخازن قرب معبر :  ورأفت الكيالني،ألفت حداد

 . شاحنة محملة بالضائع وتعود لتجار غزة150الجانب اإلسرائيلي جنوب قطاع غزة وبداخلها نحو 
الجانب الفلسطيني بنشوب الحريق في وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أبلغت 

 .المخازن المتواجدة قرب المعبر من الناحية اإلسرائيلية
وأضافت المصادر أن تلك المخازن تقع في الجانب اإلسرائيلي من كرم أبو سالم المعبر التجاري الذي 

 .يدخل عبره البضائع القادمة من مصر إلى غزة، وحتى اللحظة لم تعرف أسباب الحادث
 27/2/2009، 48عرب

  
  حول المسجد األقصى" طوق استيطاني"االحتالل يمارس : الشيخ رائد صالح .25

أن االحتالل :  قال الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني:القدس المحتلة
يرية، سلوان، وفق مخططاته التدمحي الاإلسرائيلي ما زال يواصل سياسة التطهير العرقي ضد أهلنا في 

 ".وتحويله إلى حديقة تاريخية دينية، ثم تتابع تنفيذ المخطط باتجاه أرض األنصاري وما بعدها من أراضٍ
إنه في الوقت الذي يسعى فيه االحتالل إلى تطهير سلوان على مراحل، يقوم بمحاوالت : "وأضاف

حول المسجد " الستيطانيا"التطهير في البلدة القديمة إلخراج المواطنين المقدسيين؛ ليكتمل الطوق 
األقصى؛ وذلك طمعا من المؤسسة الصهيونية في التحكم في المسجد األقصى، وهذا يعني في حساباتهم 

  ، "المقدمات الضرورية لبناء الهيكل على حساب المسجد األقصى
ا؛ وأكد أن ما تتعرض له بلدة سلوان من حفر أنفاق تحت أرضها ومحاولة ترحيل األهل من فوق أرضه

يدل على سوداوية المخطط الصهيوني الرامي إلى خنق المسجد األقصى المبارك عبر تهويد كل ما يوجد 
 .في محيطه

 28/2/2009السبيل، األردن، 
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  مئات المصلين يعتصمون ويؤدون الصالة في حي البستان المهدد بالهدم .26
 في خيمة ،وا صالة الجمعة امساعتصم المئات من الفلسطينيين وأد: نباءالقدس المحتلة، ووكاالت األ

 وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة فرضت على المدينة المقدسة  في القدسحي البستانفي االعتصام 
 عاما من الوصول الى 45والمسجد األقصى المبارك، حيث منعت قوات االحتالل من هم دون الـ

البلدية هدم حي البستان في اعقاب المسجد االقصى بدعوى نية جهات فلسطينية التظاهر ضد مشروع 
ورغم الجو العاصف والممطر تدفق آالف المقدسيين للتضامن مع حي سلوان، وأقام المئات  .الصالة

  .صالة الجمعة على األراضي المهددة بالمصادرة في الحي المهدد
  28/2/2009الدستور، 

  
  لقدس في ابسياسة االحتاللراضي الفلسطينية تنديدا ضراب عام في األإ .27

راضي الفلسطينية اليوم السبت تلبية لدعوة من ضراب العام والشامل األيعم اإل: وليد عوض - رام اهللا
 منزال بحي البستان المجاور للمسجد 88منظمة التحرير الفلسطينية تنديدا بالقرار االسرائيلي هدم 

  .االقصى بحجة عدم الترخيص
  28/2/2009القدس العربي، 

  
   األسبوعيةطينيين بحاالت اختناق في مسيرة بلعينإصابة عشرات الفلس .28

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق في مسيرة قرية بلعين :  يوسف الشايب- رام اهللا 
وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل قمعت المسيرة السلمية التي خرجت . األسبوعية غرب رام اهللا أمس

ص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل في قرية بلعين، مستخدمة الرصا
  .للدموع

  28/2/2009الغد، األردن، 
  

  48 ضد سكان الـفي القطاع الصحياالحتالل يمارس التمييز العنصري ": مؤسسة حقوقية" .29
كدت مصادر حقوقية الجمعة ان اسرائيل تمارس التمييز العنصري في القطاع أ وليد عوض -رام اهللا

 ويحملون الجنسية 1948الصحي ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل االراضي المحتلة عام 
التمييز في الحق 'وحسب تقرير المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان الذي اصدرته الجمعة حول . االسرائيلية

 في إسرائيل يعانون من بالصحة ضد األقلية الفلسطينية في اسرائيل، إلى ان السكان العرب الفلسطينيين
  .تمييز في النواحي الصحية، مؤكدة أن حكومات إسرائيل المتعاقبة فشلت في تطبيق التزاماتها تجاههم

وسلطت المؤسسة الضوءعلى مستوى التمييز الذي يعاني منه السكان العرب الفلسطينيون في إسرائيل، 
فرد والسكان بشكل عام وبين الوضع لقد ثبت أن هناك عالقة قوية بين الوضع الصحي لل': وقالت

حيث أن الفقر والثقافة المتدنية واالكتظاظ في السكن والبطالة تؤدي جميعها إلى .  االقتصادي- االجتماعي
وما زال السكان العرب هم األقل ثقافة واألكثر فقرا . ارتفاع نسبة انتشار المرض ونسبة الوفيات

  .'عن العمل، وما زالت الفجوات في مجال الصحة قائمةويشكلون النسبة األعلى في عدد العاطلين 
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن نسبة وفيات الرضع لدى العرب تساوي ضعف ما هي عليه لدى 
اليهود منذ قيام الدولة، وفي السنوات األخيرة اتسعت الفجوة مع مرور السنين، وأن نسبة الوفيات العامة 

  .دأعلى لدى العرب منها لدى اليهو
  28/2/2009القدس العربي، 
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   الهجمة على القدس  الضفة يدعون للتكاتف لصّد مساجدخطباء .30
ركز خطباء المساجد في الضفة الغربية خالل خطبة الجمعة، أمس، على الهجمة المدبرة من قبل : جنين

الوحدة وأكد الخطباء على ضرورة التضامن والتكاتف و .االحتالل على مدينة القدس والمسجد األقصى
". محاولة لتهجير المقدسيين وتهويد القدس"لصد هجمة االحتالل على حي سلوان، والتي وصفوها بأنها 

وطالبوا جميع قوى وشرائح المجتمع الفلسطيني الوقوف صفا واحدا في مواجهة مخططات االحتالل 
  .الهادفة لهدم المسجد األقصى، وتهجير أهالي القدس في ظل صمت المجتمع الدولي

  28/2/2009صحيفة فلسطين، 
 

  خمسة توغالت إسرائيلية يومياً في الضفة : "مركز حقوقي" .31
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الوتيرة التصعيدية في أعمال التوغل واالقتحام واعتقال : رام اهللا

ع خمسة المواطنين الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، خالل األيام الماضية، وذلك بواق
 عملية توغل على األقل في مدن 35ونفذت قوات االحتالل  .توغالت يومياً، مصحوبة باختطافات واسعة

وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، خالل األسبوع الواقع بين التاسع عشر والخامس والعشرين من 
 42لى هامش توغالتها وخالل األسبوع ذاته، اختطفت قوات االحتالل ع .شهر شباط فبراير الجاري

  .مواطناً، من بينهم ستة أطفال، طبقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقريره األسبوعي
  28/2/2009صحيفة فلسطين،   

  
  باالتفاق الفلسطيني انالحص يرحببري و .32

 مصرية، رحب الرئيس سليم الحص، باالتفاق الذي تم في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية برعاية
حدث ابهج نفوس العرب جميعا، ذلك ألن االنقسام المشؤوم كان يهدد قضية العرب في "ووصفه بانه 

  ."الصميم، ويصب في خدمة االهداف الصهيونية
االخوة الفلسطينيين باسم الشعب اللبناني على هذه " نبيه بري  اللبنانيهنأ رئيس مجلس النوابمن جهته، 

قاهرة، وعلى تأليف اللجان وصوال الى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، المصالحة التي حصلت في ال
مام الشعب الفلسطيني وأمام العرب بعد االنتخابات االسرائيلية ونتائجها، سوى أمؤكدا انه لم يكن 

   .  "المصالحة وتعزيز التقارب والتضامن العربيين
 28/2/2009السفير،     

 
  واشترطت عودة جلعاد لملف التهدئة فراج شاليطإتأجيل  هددت بمصر: صحيفة إسرائيلية .33

 العبرية، أن ضغوطا مصرية أدت "يسرائيل هيوم"كشفت صحيفة : أ.ب. د- محمد عبود  - تل أبيب 
 من قبل رئيس الوزراء اإلسرائيلى إيهود يإلعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه كمبعوث رسم

 وحركة حماس، وجهود اإلفراج عن "إسرائيل"ملف التهدئة بين أولمرت، للتفاوض مع مصر فيما يتعلق ب
وقال مسؤولون مصريون يشاركون فى  .الجندى المخطوف جلعاد شاليط واألسرى الفلسطينيين

 العبرية أمس، "يسرائيل هيوم"صحيفة ل وحركة حماس فى القاهرة، "إسرائيل"االتصاالت التى تجرى بين 
إلعادة اللواء عاموس جلعاد إلى منصبه كمبعوث رسمى من قبل  "إسرائيل"مصر ضغطت على "إن 

الحكومة األمنية المصغرة بعد صدور قرار رئيس الوزراء إيهود أولمرت بإقالته، عقاباً على حواره مع 
الذى كشف فيه عن تعمد أولمرت التالعب بالمصريين، وعرقلة اتفاق التهدئة فى كل ) معاريف(صحيفة 

 المخطوف ي إلى تأجيل جهود اإلفراج عن الجنديددين بأن عدم إعادة جلعاد سيؤد، مه"مرة يتم إنجازه
 تل أبيب، تأتى يوأضافت الصحيفة اإلسرائيلية أن الضغوط المصرية على المسؤولين ف .شهورا طويلة
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 أصر على أن الخالف بين أولمرت واللواء عاموس جلعاد قضية يخالفاً لموقف القاهرة الرسمى الذ
  .سرائيلية ال يجوز لمصر التدخل فيهاداخلية إ

  28/2/2009صحيفة المصري اليوم، 
  

 الجامعة تشيد بنتائج الحوار وتدعو لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية .34
أشادت جامعة الدول العربية بالنتائج الهامة التى توصل إليها مؤتمر الحوار :  أحمد ربيع-القاهرة 

ووصف األمين العام للجامعة عمرو .  انعقد اليومين الماضيين بالقاهرةالوطني الفلسطيني بالقاهرة الذي
موسى نتائج هذا االجتماع بأنها إنجاز كبير وبداية لمرحلة جديدة كنا نتطلع إليها جميعا، ودعا كافة 
القيادات الفلسطينية إلى البناء على هذه الخطوة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية الشاملة فى أسرع 

وعبر موسى عن أمله فى أن يشكل االتفاق على تشكيل اللجان الخمس التى ستنطلق أعمالها . وقت ممكن
يوم العاشر من مارس المقبل بداية لمرحلة جديدة يستعيد فيها الموقف الفلسطيني وحدته وقدرته على 

لسطينية على هذا اإلنجاز، كما وهنأ األمين العام للجامعة العربية القيادات الف. التعامل مع التحديات المقبلة
  .حيا الجهود المصرية التي رعت هذا الحوار وهيأت الظروف إلنجاحه

  28/2/2009الشرق، قطر، 
 

  خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس مبارك بنجاح جهود المصالحة الفلسطينية .35
ة إلى الرئيس المصري بعث خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز، أمس، برسالة تهنئ: الرياض

وأشاد بـ . حسني مبارك، لمناسبة التوصل إلى خطة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة
واعتبر ".  الفلسطيني–مصر العروبة وقيادتها الحكيمة ودورها التاريخي إليجاد حل للخالف الفلسطيني "

بية واإلسالمية، بل وللعالم أجمع، إنهم أكبر من ألمتهم العر) الفلسطينيون(آن األوان أن يقولوا "أنه 
ضمير الحكمة ومنطق العقل كانا "وشدد على أن ". الجراح وأعلى من الخصومة واألقدر على المصالحة

فرسي رهان عجزت أن تلحق بهما أو تثنيهما عقبات الطريق وعثرات الحاقدين الكارهين ألمتنا العربية 
  ". واإلسالمية

  28/2/2009الحياة، 
  

  بإفساد صفقة شاليت" إسرائيل"القاهرة تتهم  .36
" إسرائيل"أطلعت مصر فرنسا على جهودها من أجل إبرام اتفاق تهدئة جديد بين : القاهرة، القدس المحتلة

وحماس، وكذلك من أجل إبرام صفقة تبادل لألسرى بين الجانبين يتم بمقتضاها إطالق سراح الجندي 
واتهمت القاهرة حكومة إيهود أولمرت بإفساد الصفقة بسبب ربطها . تاإلسرائيلي األسير جلعاد شالي

  .باتفاق التهدئة وفتح المعابر، فيما كانت المفاوضات تجري في مسارين متوازيين حسب التفاهم السابق
  28/2/2009الخليج، 

  
  القاهرة ترى فرصة سانحة لحماس للحوار مع واشنطن .37

سطيني بالقاهرة، أمس األول، أعربت مصر عن أملها في أن فيما بدأ الحوار الفل:  وكاالت- عواصم 
فلسطينية " وحدة وطنية"تنتهز حركة حماس فرصة عدم ممانعة اإلدارة األمريكية التعامل مع حكومة 

وقال مصدر مصري مسؤول، إن وضع حماس اآلن من هذه الناحية أفضل من . تشارك فيها الحركة
لم تبدأ اإلدارة األمريكية برئاسة رونالد ريجان الحوار معها عام وضع منظمة التحرير الفلسطينية التي 

  . ونبذ العنف242 إال بعد إعالن قبول القرار 1988
  28/2/2009الخليج، 
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   مليون دوالر لدعم موازنة السلطة في رام اهللا 20الجزائر تقدم  .38

رة ومندوبها لدى جامعة الدول أعلن السفير عبد القادر حجار، سفير الجزائر في القاه:  وكاالت- القاهرة 
 مليون دوالر، وذلك في إطار دعم موازنة السلطة 20العربية، أن بالده سلمت جامعة الدول العربية 

الفلسطينية، تنفيذاً لمقررات القمم العربية، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يشكل نصف حصة الجزائر لعام 
إن "أحمد بن حلى نائب األمين العام للجامعة العربية، وقال السفير حجار، عقب اجتماعه بالسفير . 2009

". بالدنا سددت حصتها مبكراً استجابة لطلب من عباس، نظراً لألزمة المالية التي تعاني منها السلطة
ورداً على سؤال حول الجديد في دعم غزة، بعدما أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن 

إننا اتفقنا على مستوى المندوبين :"مليون دوالر، قال السفير عبد القادر حجار  200تبرع الجزائر بمبلغ 
في الجامعة العربية على تشكيل آلية لكيفية تقديم األموال التي أعلنت عنها الدول العربية في قمة الكويت، 

الل اجتماع ، ونحن سنناقش ذلك خ"وهى السعودية والكويت وقطر والجزائر، لكن هذه اآللية لم تشكل بعد
  .وزراء الخارجية العرب في أول الشهر القادم

  28/2/2009صحيفة فلسطين، 
   

 لجنة تقصي الحقائق العربية تنهي أعمالها في غزة .39
أنهت لجنة تقصي الحقائق الدولية المنتدبة من قبل جامعة الدول :  أيمن الرفاتي، محمد جمال-غزة 

تها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوان األخير على العربية للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترف
غزة، جولتها في قطاع غزة، أمس الجمعة، بجولة ميدانية تطلع خاللها على حجم الدمار الذي ألحقه 

  .االحتالل اإلسرائيلي في مدينة رفح
  28/2/2009الشرق، قطر، 

 
 في غزة " إسرائيل"محاكمة معنوية لجرائم : الجزائر .40

على ما " إسرائيل"تستضيف الجزائر، اليوم وغداً، ملتقى دولياً سيجري محاكمة معنوية لـ :يو بي أي
ارتكبته من جرائم في عدوانها األخير على قطاع غزة، بمشاركة حقوقيين وبرلمانيين ودبلوماسيين عرب 

التابعة " نساناللجنة الوطنية االستشارية لتنمية وحماية حقوق اإل"وفي بيان وزعته أمس، قالت . وأجانب
جرائم الحرب :للرئاسة الجزائرية، التي تشرف على تنظيم الملتقى، إن المحاكمة ستتناول موضوع 

التوثيق المادي والتكييف القانوني من "، وستناقش "في غزة" إسرائيل"والجرائم ضد اإلنسانية التي اقترفتها 
 ". إسرائيل"قد تقام ضد " أجل دعوى جزائية دولية

  28/2/2009السفير، 
  

    تطالب بتحّرك سريع إلنقاذ القدس من التهويد والتطهير العرقي"إيسيسكو"الـ .41
دعا الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم : الرباط

مدروسة، النقاذ القدس الشريف التحرك السريع وفق خطة عمل "، العالم اإلسالمي إلى "إيسيسكو"والثقافة 
وقال التويجري، في تصريحات صحفية نشرها الموقع الرسمي ". من مؤامرة التهويد والتطهير العرقي

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمارس سياسة االستيطان على "للمنظمة التي تتخذ من الرباط مقراً لها، إن
". يق المسجد األقصى في إطار تهويد المدينة المقدسةنطاق واسع في مدينة القدس ومحيطها من أجل تطو

بإجالء سكان حي بكامله من أحياء القدس "وحذّر التويجري من خطورة قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
 مواطن فلسطيني من بيوتهم وأماكن سكناهم، بهدف بناء حديقة عامة بادعاء 1500وهدم البيوت وترحيل 
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ن ترخيص رسمي على الرغم من أن غالبها أقيم قبل االحتالل اإلسرائيلي أن هذه البيوت أقيمت بدو
  ".للقدس

 27/2/2009قدس برس، 
   

  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تطالب األمم المتحدة بإيقاف إجراءات هدم المنازل بالقدس .42
سرعة التحرك طالبت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان األمم المتحدة والمجتمع الدولي ب: عماد حجاب
لتجميد كافة األنشطة االستيطانية غير المشروعة في األراضي الفلسطينية المحتلة " إسرائيل"للضغط على 

وإزالتها، وإيقاف القرار اإلسرائيلي بهدم عشرات المنازل الفلسطينية بحي البستان بالقدس العربية إلقامة 
 شخص 1500قرار اإلسرائيلي سيهدد بتشريد وأعتبرت المنظمة أن ال. حديقة للمستوطنين في المنطقة

من منازلهم نصفهم من األطفال، ويمثل انتهاكا لحقوق السكن للسكان األصليين العرب الفلسطينيين، 
واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المنشآت المدنية والدينية واألثرية تحت االحتالل والحفاظ علي 

محسن عوض األمين العام للمنظمة العربية، أن االجراءات اإلسرائيلية . وأوضح د. حياة السكان المدنيين
الجديدة تأتي في اطار المخططات الهادفة لتهويد القدس العربية المحتلة وإحداث تغييرات ديموجرافية في 
المدينة المقدسة عبر مشاريع االستيطان وهدم المنازل العربية وعزل األحياء ذات الكثافة السكانية من 

لعرب وتوسيع جدار الفصل العنصري العازل ليضم المستوطنات اإلسرائيلية المتنامية باألراضي ا
  .المحتلة

  28/2/2009األهرام، 
 

 مواطن هاجم أميركياً بسبب العدوان على غزة : القاهرة .43
هاجم مواطن مصري، امس، سائحا أميركيا وأصابه بجروح، في وسط منطقة سياحية في : يو بي آي
  وقال مسؤولون في الشرطة، ان المهاجم، استخدم سالحا حادا في مهاجمة األميركي الذي كان .القاهرة

. وعرفت الشرطة االميركي بأنه مدرس في المدرسة االميركية في اإلسكندرية. في زيارة لمنطقة األزهر
 مهاجمته وذكر المسؤولون، ان رجال األمن الموجودين في المنطقة ألقوا القبض على المهاجم أثناء

وأضافوا ان محمد . االميركي وحالوا دون مواصلته التعدي عليه بعدما تسبب له بجرح سطحي في وجهه
الذي يعمل في احد المطاعم، أفاد بأنه قرر القيام بهذا العمل لكرهه الشديد لألجانب وبسبب العدوان 

 . االسرائيلي االخير على قطاع غزة
  28/2/2009السفير، 

   
   مليون يورو لمؤتمر إعمار غزة436 بـأوروبا تتعهد .44

أعلنت المفوضية األوروبية في بروكسيل أمس أن االتحاد االوروبي سيعلن خالل مؤتمر شرم الشيخ عن               
المفوضـة االوروبيـة    «واعلنت المفوضية في بيـان ان       . 2009 مليون يورو للعام     436مساعدة بقيمة   

في شرم الشيخ وعدا بقيمـة  ) مارس(م في الثاني من اذار     فالدنر ستقد  -للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو     
هذه المساهمة المالية االوروبية ستخصص للمساعدة االنـسانية        «واضاف البيان ان    . » مليون يورو  436

  .»وللنهوض السريع لقطاع غزة
28/2/2009الحياة،   

  
  ستحدد موقفناالحوار مجرد خطوة ندعمها ونتائجه : سوالنا زار غزة للتضامن وتفقد الدمار .45

أعرب المنسق األعلى للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافيير سـوالنا عـن دعمـه               : غزة
للحوار الفلسطيني الذي ترعاه القاهرة، لكنه شدد على أنه مجرد خطوة وأن الموقف األوروبي النهـائي                
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ال سوالنا خالل مؤتمر صحافي فـي       وق. سيتحدد بناء على نتائج الحوار وشكل االتفاق الذي سينتهي اليه         
جئت الـى غـزة     «: غزة التي وصلها أمس في زيارة هي االولى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع             

وسـأذهب  . اليوم ألقوم بنفسي الوضع وأرى حجم الدمار، وألقدم تضامني الهل غزة الذين عانوا كثيرا             
ولم . بحث في اعادة اعمار غزة ومساعدة اهلها      االثنين الى مؤتمر مهم للمجتمع الدولي في شرم الشيخ لل         

وبمجـرد  . التي يعتبرها االتحاد االوروبي منظمة إرهابية     » حماس«تشمل زيارته اي لقاء مع ممثلين لـ        
وبالتزامن مع زيارته، وصل أمس الى غـزة وزيـر الخارجيـة            . »فتح معبر رفح سنكون هناك بالتأكيد     

ووصف . ده لجنة االرتباط الخاصة لدعم االقتصاد الفلسطيني      النروجي يوناس غار ستور الذي تترأس بال      
هذا دمار ال معنى له يخرب حيـاة        «: الوزير الذي تفقد ايضا مواقع في غزة الدمار الذي سببته إسرائيل          

واسـتدرك محمـال مطلقـي الـصواريخ        . »الناس العاديين ويسبب البؤس وال يخلق السالم وال األمـن         
  .ل، لكنه اعتبر ان رد الدولة العبرية لم يكن متكافئاالمسؤولية عن تفجير القتا

28/2/2009الحياة،   
  

  عواصم أوروبية مستعدة للتعامل مع حكومة وحدة فلسطينية، وبرلين ترفض .46
فلـسطينية  " وحدة وطنية "أعلنت عواصم دولية عدة استعدادها للتعامل مع حكومة         :   وكاالت  -عواصم    

ي رسمي عن ارتياح باريس للمصالحة الفلـسطينية والعربيـة،          وعبر مصدر فرنس  .  تشارك فيها حماس  
ورحب باالتفاق الذي توصلت اليه أطراف الحوار الفلسطيني في القاهرة، وقـال المـصدر إن تـشكيل                 

  . حكومة وحدة فلسطينية هو الضمانة الفعلية إلعادة إعمار غزة
فرنسية اريك شـوفالييه اسـتعداد      كرر الناطق الرسمي باسم الخارجية ال     " الخليج"وفي تصريح خاص ل     

  . باريس الكامل للعمل مع حكومة وحدة فلسطينية
على طريـق تـشكيل الحكومـة       " إيجابية"ورحبت بريطانيا بمؤتمر الحوار الفلسطيني، واعتبرته خطوة        

ترى أن تجدد زخم المحادثات في مـؤتمر        "وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن األخيرة        . الجديدة
  ". حوار يبعث على األملال

فض لرفـع المقاطعـة المفروضـة علـى      اوفي برلين أعربت الحكومة األلمانية عن تمسكها بموقفها الر        
وقال متحدث باسم الخارجية األلمانية في تصريحات تعقيبا علـى دعـوات بتخفيـف القيـود                ". حماس"

يتغيـر، مـشددا علـى أن أي        ، إن موقف برلين من هذه القضية لم         "حماس"المفروضة على الحوار مع     
وأكـد  ". العنـف "في البقاء وأن تتخلى عن      " إسرائيل"بحق  " حماس"تخفيف للمقاطعة يشترط أن تعترف      

المتحدث باسم الخارجية األلمانية أن بالده تدعم مساعي الرئيس محمود عباس التي تتم بمساعدة مصرية               
  . وحدة وطنيةبهدف الوصول إلى مصالحة داخلية فلسطينية وتشكيل حكومة 

ومن ناحية أخرى، طالب رولف موتسينيش خبير الشرق األوسط في الحزب االشـتراكي الـديمقراطي،               
علينا داخل  "وقال  ". حماس"الشريك في االئتالف الحاكم، بوضع نهاية للمقاطعة الصارمة المفروضة على           

وأشار إلى أنه من غيـر      ". يداًاالتحاد األوروبي التفكير في جدوى عدم الحوار مع حماس وما إذا كان مف            
  .الممكن تجاهل منظمة تحصل على نسبة عالية من التأييد في االنتخابات

28/2/2009الخليج،   
  

 مستعدون للعمل مع حكومة تضم حماس وما نطلبه اعترافها بمبادرة السالم العربية: باريس .47
مصادر رسمية رفيعة    أن   من باريس،  ميشال أبونجم   عن مراسلها     28/2/2009الشرق األوسط،    ذكرت

ـ  المستوى ال تطلب من منظمة حماس سوى القول إنها تقبل مبادرة          «إن باريس   » الشرق األوسط «قالت ل
تعمل لدى شريكاتها في االتحـاد األوروبـي ولـدى          «، وأكدت هذه المصادر أن فرنسا       »السالم العربية 

وقالت الخارجية  . »على المصالحة الفلسطينية  الواليات المتحدة لدفعها باتجاه مواقف لينة ال تقطع الطريق          
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اعتبار فتح المعابر   : هي» سياسية«الفرنسية إن باريس تريد، في شرم الشيخ، التركيز على أربعة أهداف            
مع غزة أولى األولويات، دعم جهود الوساطة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي يمكن أن تظهر               

ال «نتخابات تشريعية ورئاسية باعتبار أن هذه الوحدة ضـرورية ألن       عبر حكومة وحدة غرضها إجراء ا     
، دعم أبو مازن    »اتفاق سالم مع جزء من الشعب الفلسطيني وال دولة فلسطينية قابلة للحياة من غير غزة              

. عملية إعادة اإلعمار، وأخيرا إعادة إطالق مسار الـسالم سـريعا          » قلب«وجعل السلطة الفلسطينية في     
 عام قيام الدولة الفلسطينية بعد أن خـاب أمـل   2009ير كوشنير، فإنه يتعين أن يكون عام        وبحسب الوز 

 .الفلسطينيين بإقامتها في العام الماضي وفق الوعد األميركي
:  كوشـنير  ، أن  ا ف ب   -طوني شامية     من باريس عن مراسلها       28/2/2009الشرق، قطر،    وأضافت

ولكن من أجل ذلك يجـب      .  الفلسطينية بالعكس نحن نؤيدها      –ة  نحن لسنا عقبة تجاه المصالحة الفلسطيني     
 الدولية وبشكل أعـم     على حماس على األقل االعتراف بما وقعته منظمة التحرير الفلسطينية أي االتفاقات           

وعن الجهود المبذولـة إلعـادة      . إسرائيل ألن هذه االتفاقات تعني وجود دولة إسرائيل       االعتراف بوجود   
ـ           : " وشنير لـ الشرق    إعمار غزة قال ك    " المصالحة يجب أن تتحقق وإال فلن يكون هناك إعمار أبدا لـ

قبل كل شيء يجب رفع الحصار عن غزة الذي يشكل جـزءا مـن              :" وأضاف الوزير الفرنسي    " . غزة
  .المباحثات الصعبة 

  
  الحوار بين الفصائل لن يتمخض عن نتائج إال إذا اعترفت حماس بإسرائيل :كلينتون .48

إن الحوار بين الفصائل الفلسطينية لن " قالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون :  سما–  غزة
  . يتمخض عن نتائج إال إذا ما اعترفت حماس بإسرائيل وبالشروط التي حددتها الرباعية الدولية
28/2/2009وكالة سما،   

  
  وضات وصوالً إلى الدولتينألمانيا تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى استئناف المفا .49

دعت الحكومة األلمانية أمس الـسلطة الفلـسطينية وإسـرائيل إلـى اسـتئناف              :  اسكندر الديك  -برلين  
. مفاوضات السالم المتوقفة بينهما من أجل تنفيذ رؤية حل الدولتين التي يدعو إليهـا المجتمـع الـدولي                 

تماد هذا الموقف بغـض النظـر عـن تـشكيلتها           اع«وقالت إنها تنتظر من الحكومة اإلسرائيلية المقبلة        
، قال الناطق باسـم الخارجيـة       »حماس«و  » فتح«وعن موقف بالده من الحوار بين حركتي        . »المحتملة

وتعتبرها شـرطاً لحـصول تقـدم سياسـي         «األلمانية أندرياس بيشكه إن برلين تدعم جهود المصالحة         
ورفض تحديد موقـف مـن      .  ئيس محمود عباس  وشدد على أن بالده مستمرة في دعم الر       . »واقتصادي

المفاوضات بدأت للتو وستكون صعبة وطويلة، لذا من المبكر جـداً           «حكومة تضم الحركتين، معتبراً أن      
  .لم يتغير» حماس«لكنه أكد أن موقف بالده من . عن ذلك» الحديث

28/2/2009الحياة،   
  

 ي القطاع بال أي شروطالمفوضة األوروبية تدعو إلى ضرورة فتح كافة المعابر ف .50
دعت المفوضة األوروبية إلى ضرورة فتح كافة المعابر في القطـاع بـال أي              :  ميشال أبونجم  -باريس  

شروط من أجل ضمان تسهيل دخول المعونات واالحتياجات اإلنسانية والبضائع التجارية، مؤكدة علـى              
النرويج ويشارك فيه ممثلون عـن      أهمية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الذي سترأسه كل من مصر وفرنسا و           

  . الرباعية الدولية
28/2/2009الشرق األوسط،   
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 قوات االحتالل تعيق جولة لوفد من البرلمان األوروبي في البلدة القديمة: الخليل .51
أعاقت قوات االحتالل، أمس، جولة لوفد من البرلمان األوروبي زار الخليل لالطـالع             ": األيام "-الخليل  

رافقت الوفـد،   " لجنة إعمار الخليل  " التي يعيشها مواطنو المدينة، فيما ذكرت مصادر من          على األوضاع 
، منعوا من دخول الحرم     "لويزا مورغنتيني "أن أعضاء الوفد الذي ترأسته نائبة رئيس البرلمان األوروبي          

  .القريب" ميدان السهلة"اإلبراهيمي، والتنقّل بحرية في 
28/2/2009األيام، فلسطين،   

  
   بعد اعتقاله على خلفية تصريحات معادية للساميةعن العمل  ديبلوماسيتعلن ايقاف ابريطاني .52

أعلنت لندن أمس وقف ديبلوماسي عن العمل بعدما اعتقلته الشرطة بسبب تعليقات غاضبة معاديـة        : لندن
 في الخارجيـة    وأبلغت الوزيرة  .للسامية أدلى بها في صالة رياضية خالل العدوان االسرائيلي على غزة          

أوقف )  عاماً 47(البريطانية جيليان ميرون أعضاء مجلس العموم أمس بأن الديبلوماسي روان الكستون            
  .عن العمل وسيواجه اجراءات عقابية

28/2/2009الحياة،   
  

  القضاء االسباني يقّرر متابعة تحقيقاته ضد إسرائيل .53
وزير إسرائيلي سـابق ومـسؤولين عـسكريين        قرر القضاء االسباني أمس متابعة تحقيقاته بحق        : مدريد

وقال مصدر قضائي إن    . ، بعدما درس وثائق جديدة    2002إسرائيليين بتهمة قصف مدمر لغزة في العام        
القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى سلطة جزائية في إسبانيا، قرر متابعة تحقيقاتـه                

إلسرائيلية في مدريد تفيد بعدم وجود أي متابعات قضائية فـي           بعد حصوله على وثائق ترجمتها السفارة ا      
وقرر القاضي أندرو إرسال إنابتين قضائيتين خالل أيام، األولى إلى الـسلطات            . هذا الملف في إسرائيل   

اإلسرائيلية إلخطارها ببدء مالحقة وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة مـن كبـار                
  .عسكريين، والثانية للطلب من شهود وأقارب ضحايا استجوابهمالمسؤولين ال

28/2/2009الحياة،   
  

   يطلقون تحركات موسعة في عموم القاّرة ضد هجمة القدس أوروبيون ألجل القدس .54
، تحركاً موسعاً في المجتمع المدني األوروبي، لمواجهة الحملة         "أوروبيون ألجل القدس  " أطلق تجمع    :دبلن

شرعت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلـسطينيين فـي حـي سـلون               الجديدة التي   
  .المقدسي، بهدف طردهم من منازلهم

أوروبيـون ألجـل   "، وضع تجمع "هجمة على القدس ـ لنتحرك جميعاً قبل فوات األوان "وتحت عنوان 
ـ          "القدس ي عمـوم القـارة األوروبيـة،       ، انطالقاً من العاصمة اإليرلندية دبلن، خطة تحركات متكاملة ف

، موجهاً لذلك في نداء عاجل لمؤسسات المجتمـع         "خيارات للتفاعل العاجل مع القضية الداهمة     "باعتبارها  
 المدني في القارة

28/2/2009قدس برس،   
  

  االتحاد األوروبي يفرض قيودا على شركات الطيران اإلسرائيلي لتصليح عيوبها  .55
ذر االتحاد األوروبي شركات الطيران االسرائيلية من أنها قد تخضع لقيود           ح:   وكاالت  -القدس المحتلة     

فيما يخص نشاطها في دول االتحاد ما لم تعمل على تصليح العيوب التي تم اكتشافها في مجال الـسالمة                   
  .واألمان في طائراتها

28/2/2009صحيفة فلسطين،   
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  ال منظمة التسوية الفلسطينية.. منظمة التحرير .56
   محمد صالحمحسن. د

على الذين يتباكون على منظمة التحرير الفلسطينية أن يرفعوا قبضاتهم الخانقة عنها أوالً، قبل أن يطلبوا                
  !عليهم أن يكفوا عن الحديث باسم المنظمة ورغما عنها وعن الفلسطينيين. من الفلسطينيين تصديقهم

لسطينيين وأن يوضحوا لهم لماذا وصلت      على الذين يمسكون بزمام منظمة التحرير أن يحترموا عقول الف         
         مؤسسات المنظمة وتفريغها من محتواها؟ ولمـاذا       " قتل"المنظمة إلى الحالة البئيسة التي نراها؟ ولماذا تم

تم تعطيل المجلس الوطني الفلسطيني؟ ولماذا تم اتخاذ قرارات عطلت قيادة المنظمة بموجبهـا ميثاقهـا                
ال منظمة  " التسوية"تي قامت المنظمة على أساسها؟ وكيف أصبحت منظمة         الوطني وألغت عمليا الفكرة ال    

  التحرير؟
إن الذين يغلقون منظمة التحرير على أنفسهم، ويعبثون فيها، ويمنعون كل المحاوالت الحقيقيـة الجـادة                

ي إلصالحها أو إعادة بنائها، ويقفون حجر عثرة في وجه أن تعبر عن التمثيل الحقيقي للشعب الفلـسطين                
إن على هؤالء أن يلوموا أنفسهم أوال قبل أن يحاضروا فـي النـاس              .. وقواه الحية الفاعلة على األرض    

  ".الممثل الشرعي الوحيد"حول الوطنية وحول المرجعية وحول 
إن عليهم أن يفتحوا أبواب المنظمـة لمـشاركة         .. إن عليهم أن يقوموا بإجراءات فعلية تثبت مصداقيتهم       

  .ل أن يلوموا اآلخرين على عدم الدخولحقيقية عادلة، قب
  حق النقد والتغيير

 لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة قد احتُلتا، وأعلنت المنظمـة            1964عندما أنشئت منظمة التحرير عام      
، وأن الكفـاح    )1948األرض المحتلة سنة    (بشكل قاطع في ميثاقها القومي هدفها في تحرير كل فلسطين           

ومع ذلك لم تسلم هذه المنظمة من حالة الشك والنقد من قبل            . وحيد لتحرير فلسطين  المسلح هو الطريق ال   
  .منظمات العمل الفدائي في تلك الفترة وعلى رأسها فتح التي عدتها صنيعة األنظمة العربية

، دخلـت   21/3/1968، وبعد األداء البطولي للفدائيين في معركة الكرامة يوم          1967وبعد كارثة حرب    
المنظمة، وقامت بتعـديل ميثاقهـا إلـى        " تثوير" المنظمات الفدائية في منظمة التحرير بحجة        فتح وباقي 

  .، وتولت حركت فتح قيادتها وسيطرت على مؤسساتها"الميثاق الوطني الفلسطيني"
لم ينكر الفلسطينيون على فتح حقها في نقد منظمة التحرير قبل أن تدخلها، كما لم ينكروا عليها حقها في                   

  .قود المنظمة عندما دخلتها، حيث كانت الفصيل األكثر شعبية بين فصائل العمل الفدائيأن ت
وعندما ظهرت فصائل أخرى واكتسبت مصداقية نضالية وشرعية شعبية، كان على قيـادة فـتح أن ال                 
تحتكر القرار الفلسطيني، وأن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن ال تنكر على اآلخرين حقوقهم حتـى                

أسـنانها  "بعدما قامت قيادتها الحاليـة بنـزع        .. منظمة التحرير أو رفع سقفها الوطني     " تثوير"لو أرادوا   
  .وخفض سقفها وطموحاتها" وأظافرها

يصر محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمنتهية صالحيتها منذ عشر سنوات على أن               
ا إلى المنظمة على أساس القبول بالمنظمة كما هـي اآلن،           يكون دخول حماس والجهاد اإلسالمي وغيره     

وبعبارة أخرى فإنه يريد منـذ البدايـة أن يقطـع           . وعلى أساس احترام التزاماتها واتفاقاتها التي عقدتها      
الطريق على هذه الفصائل لعمل أي إصالح أو تغيير متفق مع أيديولوجيتها اإلسالمية، أو مـع رؤيتهـا                  

  .لالعتراف بإسرائيل والتفاقات أوسلوالسياسية المعارضة 
عرفت منظمة التحرير نفسها بأنها مظلة الشعب الفلسطيني وقياداته المختلفـة، وأن انتخـاب مجلـسها                

 عاما بغض النظر عن توجهاته أو مكان إقامته، وبالتالي فليس من حق             18الوطني حق لكل فلسطيني بلغ      
ادة الشعب الفلسطيني إذا ما قرر ممثلوه أن يلغوا قـرارات           محمود عباس ومن يؤيده أن يقفوا في وجه إر        

سابقة، أو يرفعوا سقفهم الوطني، ويعودوا إلى روح وجوهر الميثاق الـوطني أو القـومي، أو يعطـوا                  
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للمنظمة طابعاً إسالمياً بدل الطابع العلماني الحالي، ما دام ذلك يتم وفق عملية دستورية ديمقراطية تعبر                
  .حقيقية للفلسطينيينعن اإلرادة ال

  حقيقة الرسالة واألهداف
تنص المادة التاسعة من الميثاق الوطني الفلسطيني الذي على أساسه دخلت حركة فتح منظمـة التحريـر     

  ".الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكا"على أن 
لفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية، وهذا يقتضي         العمل ا "وتنص المادة العاشرة على أن      

تصعيده وشموله وحمايته، وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعملية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها فـي             
  ".الثورة الفلسطينية المسلحة

ل من أساسه مهما     وقيام إسرائيل باط   1947تقسيم فلسطين الذي جرى عام      " على أن    19وتنص المادة ال  
  ".طال عليه الزمن لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه

الشعب العربي الفلسطيني معبرا عن ذاته بـالثورة الفلـسطينية المـسلحة،            " على أن    21وتنص المادة ال  
لى تـصفية   يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرا كامال، ويرفض كل المشاريع الرامية إ             

  ".القضية الفلسطينية أو تدويلها
المقاتلين وحملة السالح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الـذي            " على أن    29وتنص المادة ال  

  ".سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب الفلسطيني
تـساءل عـن    وألي قارئ لمواد الميثاق الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه منظمة التحرير أن ي             

وهل ! الجهة األقرب لرسالة المنظمة وأهدافها، وعن الجهة التي تعبر بشكل أفضل عن أهدافها وغاياتها؟             
ويقود حاليا منظمة التحرير؟ أم أن تلك الجهة هي التيـار           " التسوية"تلك الجهة هي التيار الذي يتبنى خط        

   الفلسطيني؟الذي يتبنى خط المقاومة ويرفض التنازل عن أي من حقوق الشعب
على قيادة منظمة لـم يعـودوا يؤمنـون         " التسوية"وللقارئ بعد ذلك أن يستغرب ِلم يصر أصحاب تيار          

برسالتها، بل ويخالفون مواثيقها ودستورها، في الوقت الذي يحرمون من ال يزال يتبنى رسالتها وأهدافها               
  .من الدخول فيها وحمل أعباء النضال من أجل تحقيقها

  رتحول المسا
 تبنى المجلس الوطني للمنظمة برنامج النقاط العشر الذي جعل من الكفاح المسلح طريقـاً               1974في عام   

رئيسياً للتحرير وليس الطريق الوحيد، كما تبنى إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريـره مـن                  
ومشاريع التسوية باعتبار ذلك    فلسطين، ليشكل بذلك قاعدة انطالق لقيادة المنظمة للدخول في المفاوضات           

  .نضاالً سياسيا
 وافق المجلس على قرار تقسيم فلسطين وعلى التفاوض للوصول إلى التسوية بناء على              1988وفي عام   

من أرض  % 78أي نحو    (1948، بما يعني عمليا التنازل عن األرض المحتلة عام          338 و 242قراري  
  ).فلسطين

اتفاق أوسلو الذي أعطى حكماً ذاتياً علـى أجـزاء مـن الـضفة               وقعت قيادة المنظمة     1993وفي عام   
  .وغير ذلك.. والقطاع، دونما أفق لقضايا الوضع النهائي كالالجئين والقدس والمستوطنات وسيادة الدولة

 عقدت قيادة المنظمة مجلسا وطنيا في ظروف تحيط بها عشرات التساؤالت، وأضـافت              1996وفي عام   
  .ه السابقين دونما احترام والتزام الضوابط وإجراءات إدخال األعضاء الجدد عضو جديد إلى أعضائ400

وتم في هذا المجلس إصدار قرار إلرضاء اإلسرائيليين واألميركان بتعديل الميثاق الوطني بإلغاء المـواد              
منظمة التي تتعارض مع اتفاقات أوسلو، وهو ما يعني عمليا أن قيادة المنظمة ألغت الرسالة التي قامت ال                

  !الفلسطينية" التسوية"من أجلها، وحولتها إلى منظمة 
  تعطل المجالس والمؤسسات
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عـضو  ( هو آخر مجلس تم عقده، ورئيس المجلس سليم الزعنـون            1996المجلس الوطني المنعقد عام     
هو نفسه ال يعرف بدقة عدد أعضاء المجلس وال أسماءهم، إذ إن سـجالت              ) اللجنة المركزية لحركة فتح   

  .لس في رام اهللا مختلفة عنها في غزة، ومختلفة عنها في عمان حيث مقر رئاسة المجلسالمج
تنص المادة الثامنة من النظام األساسي لمنظمة التحرير على أن مدة المجلس الوطني ثالث سنوات، وأنه                

 1996 الماضية عقد المجلس الوطني مرة واحـدة عـام           18وفي السنوات ال  . ينعقد دوريا مرة كل سنة    
  ).1991المجلس الذي قبله عقد عام (

، 1999وكان من المفترض أن يتم اختيار مجلس جديد وانتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية عام               
أي أن المجلس الحالي ومجلسه المركزي ولجنته التنفيذية كلها مؤسسات منتهية الصالحية منذ نحو عشر               

قا اإلرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، وال التطـور الـسياسي   وهي بشكلها الحالي ال تعكس إطال     ! سنوات
كما تعطي فئات وفصائل صـغيرة أكبـر بكثيـر مـن            . واالجتماعي الذي شهده في السنوات الماضية     

  .أحجامها، في حين هناك قوى كبيرة فاعلة مغيبة كحماس والجهاد
د المجلس الـوطني وانتخـاب قيادتـه        لم تقدم قيادة المنظمة حتى اآلن إجابات مقنعة عن سبب عدم انعقا           

الجديدة، ولم تقدم إجابات محددة عن سبب تعطيلها لمؤسسات المنظمة التشريعية والتنفيذية، رغم ملئهـا               
  !األرض حديثا عن حرصها على المنظمة وشرعيتها وصفتها التمثيلية

ى منظمة التحرير، فقد    أما السؤال المتعلق بالمؤسسات فهو قصة مأساة أخرى يتحمل وزرها القائمون عل           
فأين هي دائرة   .. جرى تفريغ وتهميش معظم مؤسسات المنظمة من محتواها، وتركت لتموت موتا بطيئا           

  .وغيرها.. الالجئين؟ وأين هي دائرة التخطيط؟ وأين هو مركز األبحاث؟
أبقاها جـسدا   إن قيادة المنظمة مسؤولة بالدرجة األولى عن الدمار والتهميش الذي لحق بالمنظمة والذي              

  .في غرفة اإلنعاش يستخدم فقط ألخذ الختم عند الحاجة لتحرير أي قرارات باسم الشعب الفلسطيني
  الجدية المطلوبة

 أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاق القاهرة الذي تضمن إعادة تنظـيم منظمـة             2005آذار  / مارس 17في  
  .لفصائلالتحرير وفق أسس يتم التراضي عليها لتضم جميع القوى وا

 300 كان هناك شبه إجماع فلسطيني على أن يكون أعضاء المجلس القادم في حدود               2005وخالل العام   
عضو بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع والنصف الثاني من الشتات الفلسطيني، وبحيـث يكـون                

). ضواً ع 150أي ضمن ال  ( من ضمن النصف الممثل للضفة والقطاع        132أعضاء المجلس التشريعي ال   
  .وقد صرح بذلك رئيس المجلس سليم الزعنون كما صرح به أيضاً نائبه تيسير قبعة أكثر من مرة

في انتخابات المجلس التشريعي صدم التيار      )  لفتح 45 مقعداً مقابل    74(غير أن فوز حماس بأغلبية كبيرة       
زعنـون يـصرح    ، وهـو مـا جعـل ال       )تيار فتح (الرئيسي الذي يقود المنظمة ويسيطر على المجلس        

  .بتصريحات مفاجئة وغريبة ومخالفة تماما لما سبق أن أعلنه
سيدافع " اجتماعا ألعضاء المجلس المقيمين في األردن، وأعلن أنه          2006شباط  / فبراير 4فقد ترأس يوم    

عن كل عضو فيه ولن يسمح تحت أي ظرف بالمس بأعضائه ألي سبب كان، ال من حيث العدد وال من                    
  ".حيث التركيبة

 المنتخبين سـتتم    132وفجأة تغير تصور فتح لتشكيلة المجلس، فأعلن الزعنون أن أعضاء التشريعي ال           
، وهي خطوة أقل ما يقال فيها أنها تفسد أي انطالقة حقيقية            783إضافتهم إلى أعضاء المجلس الوطني ال     

  .إلصالح المنظمة ومؤسساتها
ليعرف سبب التغير المفاجئ في موقف قيادة فتح بعـد          ال يحتاج المتابع للشأن الفلسطيني إلى مزيد ذكاء         

  .انتخابات المجلس التشريعي، وسبب تعطّل جهود انعقاد مجلس وطني جديد حتى اآلن
للـشعب  " الممثـل الـشرعي الوحيـد     "إن على أولئك الممسكين بزمام المنظمة الرافعين أصواتهم بأنها          

  :يجعلوا منها بالفعل ممثالً شرعياً وحيداً من خاللالفلسطيني، أن يمتلكوا الجرأة والجدية الكافية ل
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 فتح أبواب منظمة التحرير لتضم كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله وشرائحه بغض النظـر عـن                 -
  .توجهاتهم وانتماءاتهم

  . عقد انتخابات لمجلس وطني جديد يعكس بشكل حقيقي إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج-
عيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير بحيث تعكس حيوية الشعب الفلسطيني وفعاليته وإسهامه             إعادة تف  -

  .الجاد في مشروع التحرير
 التأكيد على القرار الوطني المستقل المرتبط بالمصالح العليا للـشعب الفلـسطيني وغيـر المـرتهن                 -

  .لإلسرائيليين واألميركان وال لشروط الرباعية
، وأن تكون حاميـا     )منظمة تحرير ال منظمة تسوية    (تحرير لتكون اسما على مسمى       العودة بمنظمة ال   -

  .للمقاومة وبرنامجها ال أداة لضرب المقاومة أو لتمرير تسويات يأباها شعب فلسطين والعرب والمسلمون
يحترم التداول السلمي للسلطة وحرمة الدم الفلسطيني، ويحفظ المـصالح العليـا            " عقد وطني " ترسيخ   -
  .لشعب الفلسطينيل

إن على الجبهتين الشعبية والديمقراطية المنضويتين تحت المنظمة أن تمارسا مزيدا من الضغط باتجـاه               
إصالح المنظمة، خصوصا أنهما تشاركان حماس والجهاد الكثير من الرؤى تجاه التسوية وتجاه برنـامج               

  .المقاومة وإصالح المنظمة
لعضوية أو االستقالة من اللجنـة التنفيذيـة والمجلـس المركـزي     وال بأس أن يصل الضغط حد تجميد ا     

  .بانتظار خطوة جادة من قيادة المنظمة لدى فتح نحو اإلصالح
وأخيرا، فإن قيادة المنظمة مدعوة لالنضباط بميثاق المنظمة وقوانينها ولوائحها قبل أن تـدعو غيرهـا                

  . اآلخرينلذلك، وهي مدعوة إلحياء المنظمة وتفعيلها قبل أن تتهم
  26/2/2009الجزيرة نت، 

  
  القدس عبر التاريخ هي المفتاح للحرب والسالم .57

     نقوال ناصر
القدس ، كل القدس ، كانت عبر التاريخ هي المفتاح للحرب والسالم ، ليس في فلسطين وحدها بل وفـي                    

سبة لمن يقودون أهلها    عمقها العربي واإلسالمي ، لكنها لم تعد كذلك اليوم حسب الواقع المعاش ، ال بالن              
، وال لمن يقودون أشقاءهم من العرب والمسلمين ، وال حتى بالنسبة لمن يقودون إخوانهم فـي التوحيـد                   

الحركة الصهيونية أفكارهم وأنظمة حكمهم في الغرب قبل أن تـرث           " علمنت"باهللا من المسيحيين بعد أن      
ي بالديانة اليهودية غالفا خادعا لهذه األطمـاع        أطماعهم في الوطن العربي الكبير وتستبدل الدين المسيح       

التي وجدت في دولة المشروع الصهيوني نسخة معاصرة لإلمارات الصليبية التـي أقامتهـا فتوحـات                
  .الفرنجة في المنطقة قبل ألف عام 

ن وقد أدرك الصهاينة والدول الغربية الراعية لمشروعهم منذ بداياته األولى هذا الدرس التاريخي وهـو أ             
 السياسي ، ولذلك كانـت      –من يسيطر على القدس يسيطر على فلسطين ويهيمن على محيطها الجغرافي            

القدس ، وما زالت ، هي رأس رمح الغزو االستيطاني اليهودي لفلسطين التـي ال تقـوم قائمـة لدولـة               
  .المشروع الصهيوني بدونها 

خططات لالستعمار االستيطاني وبرامج    وبقدر ما تحول حفظ هذا الدرس التاريخي إلى خطط عسكرية وم          
سياسية يتنافس قادة المشروع الصهيوني على من هو األفضل واألكفأ لقيادته بقدر ما يبدو هـذا الـدرس    

أمـا القيـادات    . غائبا تماما عن القيادات الفلسطينية والعربية واإلسالمية في مواجهتها لهذا المـشروع             
 تبدو معنية بأي مواجهة كهذه بحيث أصبح كل همها هو إنقاذ مـا              المسيحية ، الغربية بخاصة ، فإنها ال      

الفاتيكان والكنيستين األورثوذكسيتين الروسية واليونانية وغيرهما مـن كنـائس          " أمالك"يمكن إنقاذه من    
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مـع  " لألديـان " حـوارات "الطوائف المسيحية من براثن االحتالل اإلسرائيلي لمهد المسيح وقبره ، عبر            
  " .العلمانية"للحركة الصهيونية " يهوديةال"الواجهات 

مايو المقبـل للقـدس ، وهـي        / وفي هذا السياق ال يمكن سياسيا الترحيب بزيارة بابا الفاتيكان في أيار             
وإصالح واسـعة للطريـق التـي       " تنظيف"الزيارة التي تستعد بلدية االحتالل لها بمشاريع للقيام بعملية          

اتيكان على جبل الزيتون إلى كنيسة القيامة ، ومن المتوقع أن تشمل هذه             سيسلكها الزائر من بيت سفير الف     
كما يلفت النظر هنـا أن      . العملية اعتداءات على المقدسيين ومزيدا من المضايقات لهم باسم إكرام البابا            

الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي بعـد دورة اجتماعاتهـا            " البيان حول حرب غزة   "
فبراير الجاري قد خال من أي إشارة إلى زيارة البابا المرتقبـة ، ال              /  من شباط    20 – 17بسويسرا من   

علـى  "نقدا وال ترحيبا ، وكان األجدى تقديم النصح للبابا بإلغاء زيارته حتى يثبت االحتالل حسن نيـة                  
دس وعلى المـؤمنين بهـا      للتوقف عن تضييق الخناق على المقدسات المسيحية واإلسالمية في الق         " األقل

الذين لن يتمكنوا بالتأكيد من استقباله هناك بسبب القيود الصارمة المفروضة على حرية وصـولهم إلـى                 
عليـه  " التمني"القدس والتي سوف تزداد صرامة بحجة الحفاظ على أمن زيارته نفسها هذه المرة ، أو ب               

التـي بالكـاد يبقـي      " األراضي المقدسة "ي  أن يعرج على غزة طالما صدر البيان باسمها خالل جولته ف          
  . االحتالل أي قداسة لها 

أما قادة العرب والمسلمين فيبدو أنهم قد نفضوا أياديهم من المسؤولية عن بيت المقدس ، مستكينين لألمر                 
الفلـسطيني احترامـا مـنهم      " المـستقل "الواقع ، ومفوضين مصير أولى القبلتين وثالث الحرمين للقرار          

ل فلسطيني يعرفون قبل غيرهم أنه ما زال أمال وطنيا في أحسن األحوال أو سرابا خادعـا فـي                   الستقال
أردنية احتراما منهم لمعاهدة صلح ثنائية من المفترض أنها غير ملزمة لهـم             " عهدة"أسوئها ، أو تاركيه     

إنقاذ بيت المقدس   وما كان لها أصال أن تبرم لو كان لهم موقف مختلف ، ومدركين تماما في الحالتين أن                  
هو مهمة تاريخية جسيمة أضخم كثيرا جدا من أن يحمل أعباءهـا عـرب فلـسطين واألردن وحـدهم                   

  .منفردين أو مجتمعين 
ومناسبة أن تنكأ هذه الجراح العربية واإلسالمية هي الدعوة التي وجهتها قيـادة سـلطة الحكـم الـذاتي           

 إلى إضراب شامل يوم السبت احتجاجـا علـى خطـط            الفلسطينية في رام اهللا ، باسم منظمة التحرير ،        
االحتالل لهدم ثمانين منزال فلسطينيا في حي البستان ببلدة سـلوان ، الحـارس الـديموغرافي للمـسجد                  
األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة من الجهة الجنوبية الشرقية ، مما يهدد بتشريد حوالي ألفي نسمة                

ستيطاني اليهودي الذي يحاصر الحرم الشريف نفـسه مـن الجهـات            ، وهدم هذا الحي يكمل الطوق اال      
الثالث األخرى ويهدد بعزل البلدة القديمة تماما عن القدس الكبرى ، ناهيك عن التهديـد الـذي تمثلـه                   

التي ستسبق تحويل البستان الفلسطيني إلى حديقة عامة يهوديـة ألساسـات الـسور              " األثرية"الحفريات  
" البوابـة "والجدير بالذكر أن هذا التهديد الديموغرافي الجديد تزامن مع إغالق           . رم  الجنوبي الشرقي للح  

الوحيدة التي كانت تصل بين أكثر من ستين ألفا من سكان  الرام وبين ضاحية البريد في القدس ، ومـع                     
لعربيـة  إلغالق الثغرة ا  " 1إي  "مخططات االحتالل المعلنة للبناء في المنطقة التي أصبحت تعرف باسم           

الوحيدة الباقية للتواصل الجغرافي بين القدس وبين محيطها الفلسطيني بالضفة الغربية ، ومع مـصادرة               
لزيادة عدد مستوطنيها اليهود من تسعة آالف إلى ثالثين         " إفرات"دونم لتوسيع مستعمرة    ) 1700(حوالي  

الجنوب والجنوب الغربـي    التي تحاصر القدس من     " غوش عتصيون "ألفا للتواصل مع مجمع مستعمرات      
لكي يكتمل طوق المستعمرات حول القدس الكبرى لتوسيع مساحتها إلى مائة ميل مربع تمهيدا إلحاطتهـا      
بالجدار الفاصل ، مما سيعزلها تماما عن الضفة الغربية ويقضي عمليا على أي إمكانيـة واقعيـة علـى           

س بالفصل بين جنوب الضفة وبين شمالها ،        األرض إلقامة دويلة فلسطينية عاصمتها القدس أو غير القد        
  .مما يحول القدس في النتيجة إلى مقبرة يهودية ألي دولة فلسطينية مأمولة أو موعودة 
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 –لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس قزمت قيادة الـسلطة        " المشروع الوطني "وبينما يجري هكذا دفن     
 إلى إضراب عام احتجاجا على حلقة من مسلـسل          المنظمة دورها إلى دور حزب سياسي أو نقابة تدعو        

تهويد طويل يكاد يكتمل ، كان يمكن للفصائل المؤتلفة في إطارها أو المطالبة بالشراكة في هذا اإلطـار                  
أن تدعو إليه ، وربما وجدت هذه القيادة أن عليها أن تقوم بدور هذه الفصائل كونها تعيش بياتـا سـنويا                     

 إال لالصطراع على السلطة أو للحوار حول تقاسمها أو لالحتفال بالـذكرى             بالنسبة للقدس ال تخرج منه    
السنوية لتأسيس كل منها كما فعلت معظمها خالل األشهر القليلة الماضية في صحوة شتوية لبياتها طوال                

  .العام 
وبمـا  ،  " السلمي"إن المطلوب مقدسيا ووطنيا من أي قيادة فلسطينية هو قرار سياسي ال دعوة لإلضراب               

القيادة بإعالن العودة إلى الكفاح المسلح والمقاومة ،        " هذه"أن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها فال أحد يطالب           
السالم وثقافته غير المتبادلـة     " معركة"فهي حتى لو رغبت في ذلك فإنها لم تعد مؤهلة له بعد أن أنهكت               

قيادة أن عاصمتها المنشودة في القدس هـي        كل قدرة لها على ذلك ، لكن اضعف اإليمان أن تقرر هذه ال            
خط أحمر لكي تواصل التفاوض أو توقفه ، أو لتعيد توزيع موازنتها المتواضعة ليذهب إلى القدس ما هو                  

ألن عدم تهويد القدس هو الضمانة األمنية األهم واألكثر حسما لـصمود القـدس              " لألمن"مخصص منها   
في أسوأ الحاالت وقف التنسيق األمني مع االحتالل في محافظة          ولتسويغ بقاء السلطة معا ، أو أن تقرر         

القدس لتتدبر قوات االحتالل أمرها مع أهلها دون مساعدة فلسطينية مجانية ، أو أن ترفض استقبال البابا                 
أو وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون أو مبعوث أوباما الرئاسي جورج ميتشل أو غيرهم مـن                

قابلـة  "إال إذا تعهدوا بممارسة الضغط على االحتالل لكي تظل القدس قضية وضع نهـائي               كبار الزوار   
، أو أن تتحمل هذه القيادة المسؤولية التاريخية عن استمرار الوضع الراهن بالطريقـة التـي                " للتفاوض

  !.يراها شعبها مناسبة 
  28/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الحملة التي اعطت الشرعية لحماس  .58

  "هآرتس "–ن الوف ب
حـرب لبنـان الثانيـة،      : حكومة اولمرت بادرت الى ثالث خطوات حربية في ثالث سنوات من واليته           

ومنها جميعا يمكن أن نتعلم درسا      . في غزة " رصاص مصهور "مهاجمة المفاعل النووي السوري، حملة      
نت قصيرة ومركزة، تـتم     مستعدة الن تسند عمليات عسكرية السرائيل، طالما كا       " االسرة الدولية : "مماثال

في اللحظة التي تطول فيها العملية وتكثر فيها التقارير في وسائل           . من الجو وال تلحق قتال كثيفا للمدنيين      
االعالم عن المس بالمدنيين، تتحول اسرائيل من محقة الى مذنبة، من مصابة ارهاب الى دولـة محتلـة                  

  . وعنيفة
اسرائيل تكبـدت فقـط     : االول، بسبب التوازن  : للغاية، لسببين الحملة في غزة أثارت رد فعل دولي حاد         

ثانيـا،  . قليل من الخسائر من الصواريخ التي اطلقت من غزة، واحدثت ردا على ذلك قتال وهدما هائلين               
، االحتالل والحصار االقتصادي، ويتمتعون     1948في غزة كان الضحايا فلسطينيين، الذين يحملون مأساة         

االنباء الطيبة كانت هي أنه اذا ما ضـبطت         . بكثير من بشار االسد او حسن نصراهللا      بعطف العالم اكثر    
مقنعة كضحية، فان بوسعها أن تحظـى       " قضية"اسرائيل نفسها وامتصت على مدى الزمن، وتقدمت بـ         

  . بعطف دولي ذي مفعول محدود
: وههنا قائمة جزئيـة   . الى جانب الضرر االعالمي الحقت الحملة في غزة باسرائيل ضررا سياسيا ايضا           

العالقات مع تركيا تلقت ضربة، سوريا اوقفت المفاوضات غير المباشرة التي ادارتهـا مـع اسـرائيل                 
بوساطة االتراك، مصر اهينت من الطريقة التي عرقل فيها اولمرت اتفاق التهدئة في الجنوب، وبوليفيـا                

  . وفنزويال قطعتا العالقات
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 الضرر االساس الذي الحقته هذه الحملة كان هو الشرعية التي اعطتها            .ولكن هذه هي المشاكل الصغيرة    
التي ستعيد الحركة الـى القيـادة       " محادثات المصالحة "لحماس كحاكم في القطاع، والتشجيع المتعاظم لـ        

 اما االن فهي تتعرض لضغوط شديدة لفتح المعـابر          –اسرائيل ارادت عزل واسقاط حماس      . الفلسطينية
  . ع الطوقالى غزة ورف

الحملة خططت بحيث تنتهي في فترة والية الرئيس الودود جورج بوش، قبل لحظة من دخـول بـراك                  
اسرائيل تبدأ الحوار مع اوباما مـن       . التوقيت كان مثاليا، اما النتيجة فأقل من ذلك       . اوباما البيت االبيض  

كلينتون للبحث في صـد التهديـد       وبدال من ان تأتي وزيرة الخارجية االمريكية هيالري         . مكانة اشكالية 
رصـاص  "االيراني، فان زيارتها االولى هنا ستتركز على مساعدة الفلسطينيين في غـزة، متـضرري               

  . ولعل هذا هو الضرر االكبر الذي وقع". مصهور
  28/2/2009صحيفة فلسطين، 

  
  أثر الحرب على غزة .59

  "هآرتس" - عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
سقطت امس األول في بلدات غالف غزة، احدها في ساحة بيت فـي سـديروت،             الصواريخ الثالثة التي    

" رصاص مصهور "ذكرت بان اسرائيل ال تزال بعيدة عن هدفها المعلن الذي من أجله انطلقت الى حملة                
" واقع امني جديـد   " يوما من نهاية الحملة، لم يستقر بعد         40هذا الصباح ايضا بعد     . قبل شهرين بالضبط  

  .دود القطاعومحسن على ح
يتركز في نهاية المطاف فـي ذات المفهـوم المـتملص وصـعب             " رصاص مصهور "النقاش في نتائج    

" الترتيـب "اذا ما نجحت اسرائيل في ادراجه في تسوية، او فشل التعبير الـشعبي االن      . الردع: التعريف
 طويلة فستعتبر الحملة    ، الذي يمنع نار الصواريخ على النقب لفترة       )بمعنى، استقرار الوضع دون اتفاق    (

ولكن اذا كان بالمقابل، مثلما يتعاظم التخوف مؤخرا، سـتذوي االنجـازات            . في الذاكرة الشعبية كنجاح   
العسكرية والقتال سيستأنف بقوة، فستذكر احداث الشهر الماضي كجولة اخرى، غير ناجحة علـى نحـو            

  .خاص، في الحرب الطويلة والمستمرة ضد غزة
االسرائيلي، هذا واقع محبط على نحو خاص، وذلك ألنه قبل اربعين يوما كان التوقـع               من ناحية الجيش    
فقد خرج الجيش من غزة باحساس انه اثبت نفسه في اختبار ترميم قدرتـه المتـردي                . اكثر تفاؤال بكثير  

وحقيقة انه باالجمال اوفى بمهامه واحتل المناطق التي اعتـزم          . 2006التي ظهرت في لبنان في صيف       
ولكن يبدو أن السطر االخير يحتـاج الـى         . احتاللها، مع خسائر قليلة، ساهمت في االحاديث عن النصر        

في لبنان ايضا، كما يجدر بالذكر، مرت أشهر عديدة قبل ان اتضح انه حتى عندما فشل الجيش                 . االنتظار
  .راالسرائيلي، ارتدع حزب اهللا بما فيه الكفاية كي يمتنع عن استئناف اطالق النا

الجيش االسرائيلي وفر االنجازات في الميـدان،       : يمكن، مثلما هو الحال دوما، اتهام السياسيين بكل ذلك        
ال ريب ان الربط بين الخطـوة العـسكرية         . الحكومة لم تعرف كيف تترجمها الى تسوية سياسية ملزمة        

في حرب لبنان الثانية،    ايهود باراك، الذي يذهل بتحليل ما تشوش        . والسياسية في غزة عانى من النقص     
اسرائيل تلبثـت فـي ابـرام       . جر في هذه النقطة خلف رفيقيه في الثالثية ايهود اولمرت وتسيبي ليفني           

  .التفاصيل وانسحبت اخيرا من غزة دون تسوية حقيقية
 االكتفاء بالخطوة   -مثلما في لبنان، كان السرائيل في غزة امكانيتي عمل          : ولكن يحتمل تفسير آخر ايضا    

 كانون االول، واالعالن عن انتهاء القتال بينما تكون حماس ال تزال فـي              27لجوية الكبيرة يوم السبت     ا
ومثلمـا  . صدمة، او ممارسة المزيد من القوة، بسرعة اكبر بكثير، للوصول الى انجاز بري ذي مغزى              
دة وعندئـذ  في لبنان، اختارت الطريق الوسط، الذي يتدحرج ببطء نحو احتالل جزئـي نتائجـه محـدو            

  .تنسحب، في ضوء نفاد صبر االسرة الدولية
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ولما كان الخصم في غزة أقل تصميما منه في لبنان وتفادى المواجهات، بـدت الخطـوة فـي البدايـة                    
االنطبـاع انجلـى فـي      . وفقط عندما خرج الجيش االسرائيلي، تبين أن النتائج محدودة        . كانتصار كبير 

القسام، حوادث شبه يومية على مقربة من الجدار الفاصل وتقارير          االسبوع الماضي، مع تنقيط صواريخ      
  .استخبارية عن استئناف تهريب السالح

الضربة العسكرية القاسية التي تلقتها بالذات رفعـت        : من الجهة االخرى، توجد مفارقة في مكانة حماس       
لة حماس هي أن هذا     مشك. الى الذروة العطف على الحركة، حسب استطالعات الرأي العام في المناطق          

الجمهور في غزة ينتظر تنفيذ وعـد الحركـة         . انجاز سيكون من الصعب الحفاظ عليه على مدى الزمن        
هذا لن يحصل، وذلك ايضا الن اسرائيل عادت وربطت رفع الحصار بتحرير غلعاد             . باعادة فتح المعابر  

المعـابر مغلقـة، الوضـع    . ة فقطفي هذه اللحظة، انجازات الحملة التي تتباهى بها حماس نظري       . شاليط
كمـا أن  .  قبر جديد لقتلـى القتـال    1,300االقتصادي يحتدم فقط وفي القطاع حفر في هذه االثناء  نحو            

انطالقا من األمل بالشروع في تحريك رفع الحصار، على االقل في           . مصر ال تسارع الى فتح معبر رفح      
  .وطنية مع فتح، بوساطة مصريةرفح، وافقت حماس على استئناف محادثات المصالحة ال

تحرير اكثـر مـن     . حماس ال تزال تأمل بان تسجل في صالحها نجاحا آخر، اذا ما تحققت صفقة شاليط              
ولكن هـذا   . ، ستعرضه الحركة كدليل على انتصارها في القتال       "القتلة"الف سجين فلسطيني بينهم مئات      

في االسـابيع المتبقيـة   . رت عن اجمال الصفقة   بالضبط هو السبب الذي بسببه يمتنع رئيس الوزراء اولم        
حتى استبدال اولمرت ببنيامين نتنياهو، سيحاول كل طرف جذب الخصم الى النقطة التي يتراجع فيها هو                

  .اوال
  صورة مرحلية مشجعة؟

الصورة االولية  . في هذه االيام يوجد الجيش االسرائيلي في مرحلة اجمال التحقيقات في القتال في القطاع             
روح القتـال، القيـادة     . في جوانب مهمة، قيمية ومهنية، طرأ تحسن بارز       . ن التحقيقات مشجعة للغاية   م

والتحكم في الوحدات، االسناد الجوي للقوات البرية، نوعية المعلومات االسـتخبارية التـي زودت بهـا                
  .بنان كل هذه مختلفة من حيث الجوهر، نحو االيجاب، مما اظهر في ل-الوحدات، النقليات 

االولى، محظور على الجيش ان يخطىء بالنسبة للجولة        : هذا مع ذلك هو المكان لطرح مالحظتي تحفظ       
في المرة المقبلة سيكون االمر اصـعب بكثيـر، وذلـك الن            . المقبلة، سواء جرت في غزة أم في لبنان       

 يمتنع جـدا عـن      والثانية، الجيش االسرائيلي  . حماس ايضا ستستخلص االستنتاجات من اخطائها بسرعة      
بحث معمق في المشاكل االخالقية العسيرة التي اثارها القتال في منطقة مبنية بكثافة، في ظل قتل مدنيين                 

اذا لم تتحـدد  . الوضع في هذا المجال اخطر مما يسعى الجيش الى عرضه         . كثيرين وهدم مكثف للمنازل   
  .لمرات التالية ايضاحدود المسموح والمحظور بوضوح، فان هذه الظواهر ستتكرر في ا

  28/2/2009الحياة الجديدة، 
  

  لكي نطوي صفحة التعذيب والقتل واالعتقال الى األبد .60
  هاني المصري

خالل األسبوع الماضي شاءت الظروف واألحداث واالجتماعات التي شاركت بهـا، أن تـضعني أمـام                
 تقارير واستمعت مباشرة الى     لقد قرأت . الصورة السوداء لحالة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة        

كم هائل وفظيع من الحكايا التي تقشعر لها األبدان، حول القتل وإطالق الرصاص على الركب واالقامات                
الجبرية التي تطال المئات، وعن االعتقاالت اليومية والتي طالت المئات والتعذيب الـذي يـشمل شـبح                 

المعتقلين الى غرف العناية المشددة جراء التعـذيب،        العشرات يوميا، وخلع األظافر، وتحويل العديد من        
  .داخل المعتقالت الفلسطينية" انتحار"الذي أدى الى عدة حاالت قتل أو 
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كأن الفلسطينيين ال تكفيهم المجازر وأعمال القتل والتعذيب واالعتقال التي يقوم بها االحـتالل، والتـي                
، والى اعتقال حوالي مليون فلسطيني منذ عام        وصلت الى حد استشهاد عشرات اآلالف، وجرح أضعافهم       

  . ألف منهم يرزحون وراء القضبان11 وحتى اآلن، ال يزال أكثر من 1967
ورغم أن االحتالل لم يميز وال يميز حتى اآلن في اعتداءاته ضد الفلسطينيين بين فلسطيني وآخر، بـين                  

طفل وشيخ، رجل علم ودين وقـانون       ومستقل، بين رجل وامرأة،     " حماس"و" فتح"معتدل ومتطرف، بين    
وثقافة، بين مسيحي ومسلم، إال أن الفلسطينيين دخلوا منذ سنوات في حلقـة جهنميـة مـن االحتـراب                   
الداخلي، بدأت بحالة الفوضى والفلتان األمني، ومرت بمراحل ازدواجية السلطة، والسلطة برأسين، الـى              

  .سلطتين واحدة في الضفة، واألخرى في غزةأن وصلت الى حد الحسم العسكري واالنقالب وإقامة 
صحيح أنه بعد اتفاق أوسلو شنت السلطة حملة اعتقاالت واسعة ضد معارضي اتفاق أوسلو مـن الـذين                  
استخدموا العمليات المسلحة ضد األهداف اإلسرائيلية خصوصا ضد اسرائيل طريقا إلسقاط الـسلطة أو              

ع عبر المفاوضات، إال أن هذه االعتقاالت، لم تؤد الـى           على األقل إضعافها وإفشال طريقها لحل الصرا      
بالسالم، وكانت السلطة تعتمد سياسة الباب الـدوار، أي أن          " وأمل"تفاقم الموقف ألن هناك قيادة واحدة،       

  .االعتقاالت لم تستمر طويال وطوي ملفها بسرعة
 سقط ضحيته المئات وجرح أضعافهم      أما عشية االنقسام وما بعده فقد تفاقمت الحالة الى حد االقتتال الذي           

بعضهم أصيب بإعاقات دائمة، وتفاقمت األمور الى حد أن االعتداءات على الحقوق والحريات أصـبحت          
سلوكا يوميا، وليست أحداثاً عابرة، بحيث نافس الفلسطينيون بأعمالهم القمعية االحتالل، لدرجة أن بعض              

ومـا  ". رزق اهللا على أيام سـجون االحـتالل  "حتالل يقولون  المعتقلين الذين سبق وأن اعتقلتهم قوات اال      
يدمي القلب، أن في األسرة الواحدة يوجد معتقلون في سـجون االحـتالل واألب أو األخ فـي سـجون                    

  .السلطة
ال يمكن الهرب من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي طالت الشجر والحجـر والمؤسـسات وتقييـد                 

الت صحافيين والتهديدات طالت مؤسسات صـحافية، بـالقول إن ثقافـة            الحريات، بحيث شملت االعتقا   
العنف، أو ضعف التقاليد والتجربة الديمقراطية، وغياب أو ضعف القضاء وسيادة القانون، هي األسباب              

ورغم أن هذه األسباب تلعب دورا كبيـرا فـي وجـود هـذه              . المسؤولة عما جرى ويجري حتى اآلن     
اة وحقوق وحريات اإلنسان لم تعد حكرا علـى البلـدان المتقدمـة، البلـدان               الظاهرة، إال ان حماية حي    

لذا ال بـد مـن      . الديمقراطية، وإنما هي قيم وأخالق وأنظمة تغلغلت في أرجاء مختلف أنحاء المعمورة           
الدخول في الجذور والبحث في بقية األسباب التي تبرر كل هذا العنف وكل هـذه االنتهاكـات لحقـوق                   

  .اإلنسان
ال وقبل كل شيء، هناك الصراع على السلطة والقيادة والتمثيل الفلسطيني، وما يعنيه ذلك من مصالح                أو

. ومواقع ومكاسب ومناصب ونفوذ، ومن خالفات برامجية وعقائدية ومن تأثير للعامل اإلسرائيلي الحاسم            
 إقليمي  -ناك انقسام عربي    ففلسطين تحت االحتالل، وكذلك تأثير العوامل العربية واإلقليمية والدولية، فه         

يترك آثاره الحادة على ما يجري في فلسطين بوصفها حلقة ضعيفة وورقة يمكـن اسـتخدامها وقـضية                  
  .مقدسة يمكن أن تجذب االهتمام على مختلف المستويات واألصعدة

إن وجود انقسام يعني وجود رأسين وسلطتين ومجموعات تدافع عن كل منهما، وخشية مـن كـل                 : ثانياً
وبدال من  . لطة أن تنجح غريمتها بإسقاطها أو إضعافها سلماً أو حرباً لذلك تسعى لتثبيت ركائز سلطتها              س

تركيز التنافس على تقديم النموذج األفضل في كل المجاالت بما فيها احترام حيـاة وحقـوق وحريـات                  
  0اإلنسان، يتم التنافس الشديد من خالل القمع

نقالب الذي نفذ في غزة له امتدادات في الضفة، وإذا لم يتم القمع سـيمتد  فالسلطة في رام اهللا تقول إن اال 
للسلطة أثنـاء العـدوان اإلسـرائيلي       " بعبعاً"ووجدنا كيف أن هذه الخشية أصبحت       . االنقالب الى الضفة  

 األخير لدرجة اإلقدام على تقييد التحركات الشعبية ضد العدوان خشية من االنزالق نحو الفوضى والفلتان              
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األمني، وتحول المظاهرات من مجراها الطبيعي وهو إدانة العدوان والمساهمة في الكفـاح الفلـسطيني               
لوقفه ودحره، الى استهداف السلطة بحجة أنها مدانة أو متواطئة أو لم ترتق الـى مـستوى التحـديات                   

  .والمسؤوليات المترتبة على العدوان
 اعتقاالت وسحب السالح وفرض سالحها الشرعي كسالح        وما تحاول أن تخفيه السلطة أن ما تقوم به من         

وحيد، يندرج في سياق تطبيق االلتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق والتي تقضي بمحاربة العنـف               
حرباً ال هوادة فيها وتصفية بنيتها التحتية وسحب سالحها واعتقال المقاومين أو            ) أي المقاومة (واإلرهاب  

إن هذه النقطة هي نقطة الضعف القاتلة التـي وضـعت           . المقاومة في المستقبل  الذين يمكن أن يمارسوا     
الكثير من عالمات السؤال على ممارسات السلطة، ولم تظهرها كمجرد رد فعل طبيعية على االنقـالب،                
وإنما لها حسابات أخرى وتصب في مجرى آخر، وما أضعف السلطة كثيرا أنها تقوم بتنفيذ التزاماتهـا                 

طريق بكل جدية بينما اسرائيل ال تنفذ أيا من التزاماتها بـل تواصـل العـدوان واالسـتيطان       بخارطة ال 
والحصار والجدار وتقطيع األوصال بما في ذلك االغتياالت واالقتحامات واالعتقاالت اليومية في مختلف             

لطة أن تفكر   هذا األمر كان يوجب على الس     . مناطق السلطة، ما جعل السلطة تبدو كمتعاون مع االحتالل        
. مليون مرة قبل أن تعتقل أي شخص لم يثبت أنه متورط بأعمال أو بالتخطيط ألعمال للمساس بالـسلطة                 

كما يتوجب على السلطة أن تعود الى مكانها الطبيعي كمرحلة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وذراع                
  .وأداة لخدمة البرنامج الوطني" ف.ت.م"من أذرعة 

انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته في الضفة تحت عنوان منع امتداد االنقالب، مـن خـالل               فال يمكن قبول    
فال يكفي إلقاء التهم جزافاً على أي شـخص واعتبـار أنـه     . اعتبار كل حمساوي مداناً حتى تثبت إدانته      

 بهـذا أو    يسعى لالنقالب أو لتمويل االنقالب لمجرد أنه يملك سالحاً أو يتلقى أمواالً، أو لمجرد الـشبهة               
فرغم آالف المعتقلين خالل ما بعد االنقالب حتى اآلن لم يتم إدانة أحد قضائياً، وكل الذين عرضوا                 . ذاك

أمام محكمة العدل العليا أصدرت قرارات باإلفراج عنهم ، والباقي ترفض األجهزة األمنية عرضهم على               
أن كل معتقـل    .  يوجد معتقلون سياسيون   وبعد ذلك نسمع قيادات السلطة تقول إنه ال       . محكمة العدل العليا  

لم يحول الى القضاء ولم يصدر حكم من المحكمة ضده، أو اعتقل بشكل غير قانوني هو معتقل سياسـي                   
ويجب اإلفراج عنه ومحاسبة الجهة أو الفرد أو األفراد الذين أصدروا أو نفذوا األوامر باعتقاله، كما أن                 

فال يعقـل أن تكـون      . صفها صاحبة الصالحيات والوالية القانونية    السلطة تتحمل المسؤولية األساسية بو    
فإن تبدو السلطة عاجزة    . لدينا انتهاكات بهذا االتساع، وال تعرف السلطة من الذي يتحمل المسؤولية عنها           

ال يعفيها من المسؤولية، فهي تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري من انتهاكات من أفراد ينتمـون إليهـا                   
  . يخضعوا للسياسات واألوامر الصادرة منهاومفترض أن

أما في غزة، فالوضع على صعيد حياة وحقوق وحريات اإلنسان أسوأ، ألن االنتهاكات وصلت الى حـد                 
القتل وإطالق الرصاص على األرجل وفرض اإلقامة الجبرية، وال يوجد هناك محكمة عدل عليا يمكـن                

. ر من مثيلتها في الضفة، وهي أن القتلى مـن العمـالء           والتهمة التي تستخدم في غزة أخط     . اللجوء لها 
إذا كان الذين قتلوا أثناء العدوان من العمالء، والوضع الحربي لم يسمح بـالتحقيق، وهـذا                : السؤال هو 

بحاجة الى تدقيق ومحاسبة فال يمكن إعدام كل من يتهم بأنه عميل بدون تحقيـق وال قـضاء وال لجـان       
تتحمل المسؤولية، فما الداعي لقتل العديدين بعد العدوان وإطـالق الرصـاص            وطنية أو ثورية أو دينية      

فال يمكن إتهام المناضلين بالعمالة واعتبار كل فتحـاوي عمـيالً   . على األرجل وفرض االقامات الجبرية    
  .الى أن يثبت العكس

فتحوية الحمساوية  إن استمرار حمالت التحريض اإلعالمية واالنتهاكات حتى بعد الشروع في اللقاءات ال           
ومع اقتراب الشروع في الحوار الوطني الشامل، وتزايد الفرص باالتفاق وإنهـاء االنقـسام واسـتعادة                
الوحدة، يعكس أن هناك أفراداً وشرائح هنا وهناك ال تريد انجاح الحوار، وتريد استمرار االنقـسام، وإذا            

ة من فوق فقط، أي ال تـؤدي الـى إنهـاء            كان ال مفر من الوحدة، يسعى هؤالء، لكي تكون وحدة شكلي          
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وتغيير واقع االنقسام، بحيث يبقى كل شيء على حاله، ويتغطى بحكومة واحدة، تسمى حكومـة وحـدة                 
وطنية، أو حكومة وفاق وطني، يتم االتفاق عليها، لكي يتم التوصل الى تهدئة ورفـع الحـصار وفـتح                   

لى األقـل مـن الجانـب الفلـسطيني، فالجانـب           الحدود والمعابر، وإبقاء طريق المفاوضات مفتوحا ع      
  .اإلسرائيلي أصبح بعيدا جدا عن السالم وأكثر مما كان في أي وقت مضى

إن إنهاء االنتهاكات بحاجة الى جهود فلسطينية متعاظمة إلدانتها ولمحاسـبة مرتكبيهـا ونـشر الثقافـة                 
ع الجميع لسيادة القانون، وقيـام      الوطنية والديمقراطية، ويقتضي أيضا بناء قضاء مستقل وفاعل، وخضو        

المؤسسات التشريعية بدورها الرقابي والمحاسبة، ووسائل اإلعالم بدورها الرقابي، وهـذا ال يمكـن أن               
فاالنقسام هو جذر الصراع، وبدون إنهائه ستكون أية خطوات للتهدئة الداخليـة            . يكون إال بإنهاء االنقسام   
  .مؤقتة وقابلة لالنهيار

  28/2/2009ن، األيام، فلسطي
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  ياسر الزعاترة

ليس لحركة المقاومة اإلسالمية حماس ذكريات طيبة مع شرم الشيخ ، فالحركة التي بدأت مسيرتها قبـل                 
 عاماً كانت سبباً في انعقاد عدد من اللقاءات والقمم في ذلك المنتجع الجميل ، لكن أياً منها لم يكن في                     21
 ، أو حسمها العسكري فـي قطـاع         2006لح الحركة ، ليس فقط منذ نجاحها في االنتخابات ، شباط            صا

 عندما اجتمـع    1996غزة كما يمكن أن يتبادر إلى ذهن البعض ، بل قبل ذلك بكثير ، تحديداً منذ العام                  
تائـب القـسام    زعماء العالم أجمع كما لم يجتمعوا في قمة أخرى نصرة للدولة العبرية في مواجهة رد ك               

  .الرهيب على اغتيال رمزها الكبير الشهيد يحيى عياش
بعد أيام ستكون حماس على موعد مع اجتماع آخر عنوانه إعادة إعمار قطاع غزة ، والقطاع كما يتذكر                  
الجميع يقع تحت سيطرة الحركة الموصومة باإلرهاب ، وقد جاء التدمير نتاجاً لعدوان تصدت له الحركة                

  .مة بقوة وبسالة ، وكان أن خرجت منه أكثر قوة وشعبيةوقوى المقاو
تأتي قمة شرم الشيخ ختاماً لعدد من اللقاءات التي ناقشت قضية إعادة اإلعمـار ، كـان آخرهـا القمـة             
الخليجية التي خصصت مليارا وربع المليار من الدوالرات للهدف المكذكور ، ومن المتوقع أن تخصص               

اً ، سيكون إلى جانب المبالغ األخرى قادراً على إعمار ما تهـدم ، لكـن أسـئلة    القمة الجديدة مبلغاً كبير   
  .كثيرة ال زالت تنتظر اإلجابة كي يبدأ اإلعمار بالفعل

في مقدمة تلك األسئلة ينهض سؤال الموقف اإلسرائيلي الذي ال تجيب عنه المليارات ، إذ هل ستـسمح                  
مار ، وعلى رأسـها اإلسـمنت والحديـد والزجـاج ، أم             الدولة العبرية بإدخال المواد الضرورية لإلع     

سيتواصل الحظر ريثما توافق حماس على التهدئة بالشروط اإلسرائيلية ومن ضمنها إطالق شاليط؟، بعد              
هذا السؤال ينهض سؤال الجهة التي ينبغي أن تشرف على إعادة اإلعمار ، ال سيما بعد أن استعد سـالم                    

طة متكاملة تنتظر التمويل ، من دون أن نعرف الكيفية التي سيدخل مـن              فياض للجولة بإعالنه تجهيز خ    
خاللها إلى القطاع ليشرف على العملية؟ هل سيتم ذلك بالتعامل مع الناس مباشرة ، وماذا عـن المبـاني                   
الحكومية التي تشكل جزءا كبيراً من الدمار؟، األرجح أن حماس لن تمانع في تقديم األموال إلى أصحاب                 

  .ت المهدمة مباشرة ، بينما سيكون من المستحيل تجاهلها فيما تبقى من قضايا اإلعمارالبيو
من المؤكد أن هذا العالم الذي يتسابق نحو شرم الشيخ كلما أصاب الصداع رأس الدولة العبرية ، لـيس                   

ـ                ي الـشرق   معنياً بمصالح الشعب الفلسطيني ، بقدر عنايته بمصالح تلك الدولة ، وما يسميه االستقرار ف
وإذا كانت القاهرة التي تعتبر نفسها المرجع في القضية الفلسطينية ، ال تـزال علـى موقفهـا                  . األوسط

الرافض لسيطرة حماس على القطاع ، والمصر على إعادة األوضاع إلى صيغتها القديمة ، فمن الطبيعي                
 ترتاح حبيبتهم العبرية ، وكي      كي" الوضع الشاذ "أن يكون األوروبيون أكثر حرصاً منها على إنهاء ذلك          
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يكون باإلمكان الدفع في اتجاه مسار تسوية يخدم طموحاتها ، وإذا لم يحدث ذلك فال بأس من اسـتمرار                   
، وبالطبع حتى يقتنع اإلسرائيليون بمنحهـا مـا         " دولة مؤقتة "المراوحة ما دامت السلطة قائمة فيما يشبه        
وال شك أن الوضع العربي المتهالك سيدفع فـي         .  المعروض يحفظ ماء الوجه ، أو حتى تقبل هي بالفتات        

  .ذات االتجاه
من المؤكد أن حماس معنية بإعادة بناء ما دمرته الحرب ، وهي معنية بإنجاز التهدئـة لهـذا الغـرض                    
وسواه مما له عالقة بمصالح الناس ، لكن ذلك لن يكون بأي ثمن ، وهي لذلك ستظل تناور مـن أجـل                      

  .تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتحافظ من خاللها على قوتها ووجودهاالتوصل إلى صيغة 
ربما كانت حكومة الوفاق الوطني التي اتفق حوار القاهرة على تشكيلها قبل نهاية الـشهر القـادم هـي                   
المخرج إلنجاز إعادة اإلعمار ، لكن أسئلة تلك الحكومة ومتعلقاتها وما بعدها ال تزال شائكة فـي ظـل                   

  .طرف اآلخر المعروفة ، فضالً عن االشتراطات اإلسرائيلية والدوليةخيارات ال
المعادلة إذن بالغة الصعوبة ، لكن الحاضنة الشعبية العربية واإلسالمية ، ومعها األطراف التـي وقفـت                 
إلى جانب الحركة وخيار المقاومة الذي تتبناه لن تتركها تواجه الموقف وحدها ، ال سـيما أن الطـرف                   

صار في أزمة بعد مجيء نتيناهو ، وإن تكن أزمة عابرة لن يلبـث              " المعتدل"فلسطيني والعربي   اآلخر ال 
  .أن يتجاوزها بالعودة إلى حديث السالم والمفاوضات والوساطات بقيادة السيد ميتشيل

  28/2/2009الدستور، 
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  حسن أبوطالب. د

خبار المفرحة التى جاءت بعد موجات من الحزن والدم، أن اليـوم األول مـن إطـالق الحـوار                   من األ 
الفلسطيني برعاية مصرية، شهِد اتِّفاق ممثلي الفصائل على تسمية أعضاء اللِّجان الخَمس، التي من شأنها               

تّفقوا من حيث المبـدإ علـى       أن تضع حدا للخالفات حول أهم القضايا التي انقسم حولها الفلسطينيون، وا           
  .تشكيل حكومة وِحدة وطنية، حتى تتم االنتخابات المقبلة، تشريعيا ورئاسيا

إنه خبر مفرح، وال شك في ذلك، لكن استكمال الفرحة، أي المصالحة الشّاملة، بحاجة إلى إرادة تـضع                  
 السيد عمر سليمان، الوزير المصري      األولوية للمصالح الفلسطينية، وليس للتوازنات اإلقليمية، حسب قول       

المسؤول عن هذه العملية برمتها، وبحاجة إلى النّظر إلى جملة التغيرات التي تحـدث، وتلـك المتوقّـع                  
حدوثها في األفق المنظور، والتي من شأن بعضها أن يقلب الكثير من المعادالت السياسية الراهنة ويربك                

  .الحسابات المرتَبكة أصالً
  ؤال ُمزدوجس

وهنا، ثمة سؤال مزدوج يطرح نفسه بقوة، شقّه األول يتعلّق بأسباب التغير الذي لحق بمواقف فـصائل                 
أساسية، وفي مقدمتها حماس والجِهاد اإلسالمي واللتين اعترضتا سابقا على صيغة اللجان الخمس، التـي           

ذ شهر أكتوبر الماضي، ألنها، مـن وِجهـة         قدمتها مصر في تصورها، كآليات للمصالحة الفلسطينية من       
نظرهما، لم تكُن تضمن استمرار المقاومة وتميل للسلطة، أكثر مما تميل إلى حمـاس، وهمـا الـسببان                  
الرئيسيان اللّذان قيال في شهر نوفمبر الماضي، كتبرير علني للتملّص من المشاركة في أولـى جـوالت                 

  .ثاني، يتعلق بفُرص النجاح، وصوال إلى توافُق فلسطيني متكاملوشقّه ال. الحوار الوطني بالقاهرة
  تغييرات في موقف حماس

فآليـات المـصالحة    . ال شك هنا، أن حماس غيرت موقفها وقبِلت اآلن ما كانت ترفُضه قبل ثالثة أشهر              
ف العام الماضـي  الفلسطينية، المتمثِّلة في صورة اللِّجان الخمس، وأهدافها التي طرحتها مصر منذ منتص         

والتي رفَضتها حركة حماس في شهر نوفمبر الماضي، وقبل يومين فقط من بدء جولة حوار فلـسطيني                 
  .شاملة في القاهرة، شاركت فيها وفود الفصائل الفلسطينية المختلفة، لم تتغير
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يست هي حمـاس التـي      وال شك أن حماس اليوم، بعد اإلفاقة من نَشوة انتصار غير محدد المعالم بعد، ل              
كانت تتوعد وتُنذر قبل شهرين من اآلن، والشك أيضا أن حماس، التي راهنت على تغييـر المعـادالت                  

  .السياسية في القطاع، ِلصالح القَبول بها قوة حكم منفردة هناك، لم تحقِّق شيئا مما راهنت عليه بقوة
 التي عاشتها حماس طوال األسابيع الثالثـة للعـدوان          ولعّل التفسير الرئيسي هنا، مرتبط بالخبرة األليمة      

 18فبالرغم من إعالن االنتصار على العدوان بعد وقْف إطالق النار يـوم             . اإلسرائيلي على قطاع غزة   
يناير الماضي، فإن حقائق األوضاع في القطاع تبدو ال عالقة لها بأي انتصار، اللَّهم قُدرة حماس علـى                  

بيرة من قُواتها الضاربة، أما مصالح الناس العادية، وهم األغلبية الساحقة، فلم تـستطع              االحتفاظ بنسبة ك  
  .حماس أن تحميها أو تجعل العدو يدفع ثمنا كبيرا، لقاء عدوانه عليهم

 وفيما بعد الحرب، وبالرغم من التّضحيات الكبيرة التي قدمها الفلسطينيون، فلم يتغير الواقع اإلقليمي، كما              
كانت تُراهن حماس، فالحصار باق على حاله ومعبر رفح مع مصر ال يفتح إالّ للحاالت اإلنسانية ووِفقـا        
ِلما تراه السلطات المصرية، والحصول على اعتراف دولي بحكومة حماس شرعية ووحيدة في القطـاع،           

حدة وطنية فلسطينية، وال شيء     لم تتحقّق، واإلعمار المنشُود بالمنَح الدولية له شرط واحد، وهو حكومة وِ           
  .غير ذلك، وهو ما يعني أن تعود حماس مرة أخرى إلى كَنَف السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها

  بيئة عربية ُمختلفة
واألهم من ذلك كله، أن األطراف العربية واإلقليمية، التي رفعت من شأن حماس ومطاِلبها إبان العدوان،                

ها وانتقدت من طرحوا موقفا مختلفا، لم تستطع أن تقدم شيئا ملموسا في هـذا               ودافعت عن تفاصيل موقف   
  .النهج، بل أنها تبدو اآلن في حالة مراجعة مع النفس

فقطَر تسعى إلى حشْد القيادات العربية للمشاركة في القمة العربية المقبلة في الدوحة نهاية مارس المقبل،                
  .الفين لحماس، وكأنها من الماضي السحيقوتبدو لُغتها في نقد المخ

سوريا بدورها، التي تستعد لفتح حوار مع الواليات المتحدة، يؤدي الحقا إلى رعاية أمريكية لمفاوضات               
                 ولية مـع بـدءب في عالقاتها الدهة مصاعالحتمال مواج تنتظرها وتسعى إليها مع إسرائيل، كما تستعد

  .دولية الخاصة بمحاكمة قتَلة رفيق الحريريعمِل المحكمة الجنائية ال
ومع تولّي اليمين اإلسرائيلي السلطة في تل أبيب، تزداد األمور تعقيدا، وهو ما استَدعى قَدرا من إعـادة                  
توجِيه البوصلة السورية ناحية الوِفاق العربي، بما في ذلك الوِفاق الفلسطيني، ومن هنا حـرص سـوريا           

ة المصالحة العربية، التي دعا إليها الملك السعودي عبد اهللا في قمة الكويت االقتـصادية               على إنجاح دعو  
األخيرة، األمر الذي من شأنه أن يقلِّل من عزلة سوريا العربية ويعينها، إن تطورت األمور إلى األسـوأ                  

ى مقابـل ذلـك، هنـاك       وف. بشأن محكمة الحريري الدولية، دون أن تكون وحيدة في المواجهة المحتملة          
حرص سعودي على ضبط األوضاع في لبنان، حتى تمر االنتخابات المقبلة في شهر يونيو المقبل علـى                 

  .خَير، وهو ما يتطلّب انفتاحا على دمشق
وأيا كانت إدعاءات دمشق باالنتصار جنْبا إلى جنب مع حماس في غزة، فإن النَّتائج على األرض تكشف                 

يقية، ناهيك عن أن قُدرة سوريا على تغيير المعادالت الجديدة، التي تلت وقْف إطالق النار،               عن كارثة حق  
غير موجودة، ال في فرض اعتراف عربي بحماس كقوة وحيدة في غزة أو في شطب السلطة الفلسطينية                 

  .ورئيسها، وال في جمع مساعدات لإلعمار، بعيدا عن الشُّروط الدولية
، لديها تطلُّع لحوار مع واشنطن، ومع استمرار الحصار على القطاع، ال يمكنها أن تُحـول                إيران بدورها 

أمواال لحكومة حماس المقالة، وحتى تهريب األسلحة بات اليوم مخاطَرة كبيرة، فشلها أكبر كثيـرا مـن                 
  .إمكان نجاحها

  منطلقات للنّجاح
، البد وأن تدفَع إلى إعادة نظَر في منطلقـات الحركـة       إن قراءة عناصر المشهد اإلقليمي على هذا النّحو       

المستقبلية، سواء لسوريا وقطَر من ناحية التّوافق العربي، ولحماس الجهاد، ناحية إنهاء مرحلة االنقـسام               
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الفلسطيني، وإذا ما كان ذلك صحيحا، فهذا معناه توفّر شَرط لنجاح المصالحة الفلسطينية، ولكـن تبقـى                 
  . أخرى، فلسطينية باألساسهناك شروط

تتضمن الشروط الفلسطينية بعض البديهِيات ال بأس من التذكير بها، وأهمها االبتعاد عن اإلقـصاء ألي                
طرف فلسطيني، أيا كان حجمه في الساحة الفلسطينية، فأصغر فصيل كفيٌل بأن يقُود المنطقة إلى تـوتُّر                 

  .عسكري كبير آخر
وثالثهـا،  . رض شروط تعجيزية على األطراف األخرى والتحلّي بقَدر من المرونة         وثانيها، التّخلي عن فَ   

ورابعها، رفـع مـستوى المؤسـسية       . العودة إلى حكم الناس عبر انتخابات نَزيهة وشفّافة، قَدر اإلمكان         
ا، وبالطبع، تجاوز   والمهنية فى عمل المؤسسات الفلسطينية، باعتبارها تُعبر عن القضية بشُمولها واتِّساعه          

الطُّموحات الفصائلية المنفردة، لصالح رؤية جماعية توافُقية واإلعداد الجدي لمفاوضات مع االحـتالل،             
  .تبدو قادمة، إن أحسن التَّعامل مع إدارة أوباما األمريكية

يد الموسعة، التـي    وفي أسوإ األحوال، االستعداد لمواجهة قاسية مع االحتالل وعمليات االستيطان والتّهو          
  .تبشِّر بها أحزاب اليمين اإلسرائيلية، إن شكّلت الحكومة الجديدة منفردة

هذه البديهِيات والمتغيرات، ليست خافية على أحد من الفلسطينيين، وهي بحاجة إلسـقاطها مـن مجـرد           
يرا فى اللغة وتغييرا في عمليـات       الفكر، واإلدراك إلى نوعٍ من السلوك الملتزم، وهذا بدوره يتطلّب تغي          

وفي عمل اللِّجان الخمس، ثمة فرصـة كبيـرة لتجـاوز           . التَّعبِئة لألنصار، واألهم تغييرا في األولويات     
  .التحدي بصورة إيجابية، إن خلصت النوايا

أن ال  هذه بالفعل مرحلة مفصلية في تاريخ فلسطين والمنطقة، والمصالحة الفلسطينية، فرصة ثمينة نأمل              
وما تقوم به مصر، مدعومة بتأييد عربي، لن يكفي وحده للخروج من            . تضيع، كما ضاعت فُرص سابقة    

  .الدوامة الراهنة، فالمسؤولية، أوال وأخيرا، تظل ملقاة على عاتق القادة الفلسطينيين، وهذا هو الرهان
 27/2/2009موقع سويس انفو 
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