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   في غزة"حماس"وأم جهاد وحدها واجهت .. قائدنا فاشل: بو علي شاهينأ

  "حماس"أزمة غزة تقوض جهود عزل : "سي أي إيه"محلل سابق في وكالة 
  القاهرة تحّمل حماس مسؤولية فشل المحادثات ما لم تقبل بتنفيذ اتفاق المعابر
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١٢   على لبنان"يسرائيلاإل"فينوغراد يؤكد الفشل الذريع للعدوان : زحالقة .٢٣
١٢   تطلب التحقيق في استخدام القنابل العنقودية" يةإسرائيل"جمعية  .٢٤
١٣   الذي أطلق مؤخرا يبدأ بإرسال الصوريسرائيلاإلقمر التجسس  .٢٥
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١٤  فشل في إصدار بيان يدين حصار غزة يقّوض من مشروعية األمم المتحدةال: مركز الميزان .٢٩
١٤  دوية لقطاع غزة بأمر من باراكأغذية وأدخال إالسماح ب .٣٠
١٤  وعدم السماح للسيارات الفلسطينية بالعبور معبر رفح ىحكام السيطرة علإ .٣١
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١٨   تجاهل جرائم الحرب" فينوغراد": "منظمة العفو" .٤٦
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    :مختارات

١٨   والواليات المتحدة تمعن في انتهاكات حقوق االنسانمليون قتيل عراقي في ظل االحتالل .٤٨
 ١٨  رتفاع معدالت االنتحار في الجيش األمريكيا .٤٩
    

    :تقارير
١٩  ارع وعلى الحدود وفي كتائب القسامنساء حماس تجدهن في المؤسسات والمساجد والشو .٥٠
٢١  ازدادت سوءاً بعد حوادث المخيمات :في لبنان عن أوضاع الفلسطينيين" شاهد"تقرير  .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  باتريك سيل...  والفلسطينيينإسرائيلارتدادات زلزال غزة على  .٥٢
٢٥  أحمد ماهر... حديث الوقائع والمسؤوليات: أزمة المعابر .٥٣
٢٨  بشار سعيد... !لماذا يشعر عباس بالهزيمة؟ .٥٤
٢٩  جهد أردني ومصري إلعاقة رغبات في تكرار سيناريو معابر غزة في الضفة: تحليل .٥٥
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 ٣١  :كاريكاتير

***  
  
  ومشعل يلتقي سليمان في القاهرة... على معبر رفح" اسحم" ومصربين مالمح اتّفاق  .١

، بقيادة رئيس   "حماس"بدأ وفد حركة    : رائد الفي ،  غزة نقالً عن مراسلها في    ١/٢/٢٠٠٨ األخبار   ذكرت
رة تناولت سبل إعادة تشغيل معبر رفـح، وسـط          المكتب السياسي خالد مشعل، أمس، محادثات في القاه       

عبر عنها التنسيق الكامل بين الحركة وقوات األمن المصرية لمنع السيارات الفلسطينية من             " اتفاق"بوادر  
 أيام، منعت قوات مصرية وأخرى تابعـة        ٩وللمرة األولى منذ     .العبور إلى الجانب المصري من الحدود     

وقال عنصر من الحركة اإلسالمية، يتمركز أمـام        . نية من عبور منفذ رفح    السيارات الفلسطي " حماس"لـ
تلقّينا أمراً هـذا الـصباح      : "بوابة صالح الدين، وهي واحدة من نقطتين ال تزاالن مفتوحتين عند الحدود           

 وفيمـا  ".فرانس برس "، حسبما نقلت وكالة     "ويبدو أنّه تم التوصل الى اتفاق     ) بمنع السيارات من العبور   (
، بقي تدفّق المارة مستمراً فـي       "بوابة البرازيل "يسمح فقط لشاحنات مصرية محملة بضائع بالمرور عبر         

كما أنّه منظّم من جانبي الحدود، التي كانـت قـد           . االتجاهين، وإن كان قد تباطأ بسبب األمطار الغزيرة       
  .فُتحت بعدما فجر ناشطون فلسطينيون السياج الفاصل

بقيادة مشعل محادثات في القاهرة مـع       " الحمساوي" اإلجراءات عند الحدود، بدأ الوفد       وبالتوازي مع هذه  
، فوزي برهـوم، إن     "حماس"وقال الناطق باسم    . مدير االستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان      

يا، اجتماعات وفد حماس مع المسؤولين المصريين بدأت وستكون مطولة ومعمقة وستُبحث مجمل القضا            "
  ".بما فيها موضوع الحدود ومعبر رفح

أشـرف الفقـي    ،  رام اهللا وغزة  والقاهرة   نقالً عن مراسليها في    ١/٢/٢٠٠٨ الوطن السعودية    وأضافت
أن الوفد المصري إلى المحادثات التي أحيطـت        " الوطن"علمت   :الوكاالتوعن  عبد الرؤوف أرناؤوط    و

لين المعنيين بالملف الفلـسطيني وكـان مـن بـين            ضم عددا من كبار المسؤو     -بتكتم وسرية شديدين    
المشاركين اللواء محمد إبراهيم والوفد األمني المصري الذي انسحب من غزة بعد سيطرة حماس علـى                

وعقد مشعل قبيل محادثات الوفد مع الجانب المصري اجتماعا ضم عماد العلمي وموسـى أبـو                 .القطاع
وعلمت . و هاشم الذين وصلوا إلى القاهرة عبر منفذ رفح  مرزوق ومحمود الزهار وسعيد صيام وجمال أب      

 الفلسطينية تكتنفها صعاب كثيرة منها إعادة االرتباط بين غزة والضفة           - أن المحادثات المصرية  " الوطن"
الغربية وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لإلشراف على القطاع، وأيضا العمل باتفاق المعابر القـديم               

 . وتحت رقابة أوروبيةإسرائيلرئاسة الفلسطينية اإلشراف على المعابر بالتنسيق مع مصر والذي يمنح ال
أن الجانب المصري اقترح " الوطن"وكشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في تصريح لـ 

، ووقف مسألة إطالق الصواريخ خصوصا أن أضرارها على إسرائيلمجددا مسألة إبرام هدنة جديدة مع 
 .ين يستغلونها كذريعة لتجويع القطاع وفرض الحصار عليهيسرائيلاإلينيين أضعاف ما تحققه، وأن الفلسط

وأشار المصدر إلى أن الوفد المصري نصح حماس أن تكون الخالفات مع السلطة في إطار البيت الواحد 
بعيدا عن أي  منها إلى جانب أن يكون القرار الفلسطيني خاصا إسرائيلوتفويت الفرصة على استفادة 

وأوضح المصدر أن حماس لم تعارض مسألة التبكير باالنتخابات البرلمانية لكنها ترى . تدخالت خارجية
  .أن تشمل تلك االنتخابات أيضا الرئيس عباس

علمـت  : فتحـي صـباح   و جيهان الحسيني    ،غزةوالقاهرة  عن مراسليها في     ١/٢/٢٠٠٨الحياة   ونقلت
الذين التقاهم أمس في " حماس"سليمان وقادة حركة   المصرية الوزير عمران رئيس االستخبارات" الحياة"

في خصوص إدارة معبر رفح الحدودي، على أن تتولى مصر ابالغهـا  " تفاهمات" القاهرة، توصلوا الى
ان جهـات  " الحيـاة "كما علمـت   .المسؤولين الفلسطينيين في رام اهللا لتلقي الرد عليها خالل يومين الى
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وطنية لالشراف على المعابر، بما فيها معبر رفح، تضم في  تشكيل هيئة" حماس"قترحت على فلسطينية ا
والفصائل وشخصيات وطنية وأخرى من المجتمع المدني، بمـا  " حماس"السلطة و عضويتها ممثلين عن

  ."حماس"و "فتح"بابقاء المعابر بعيدة عن التجاذب واالستقطاب السياسي بين حركتي  يسمح
الوزير سليمان وتناقشنا  طرحنا وجهة نظرنا على": "الحياة"حضر االجتماع لـ" حماس" في وقال مصدر

تفاهمات إلدارة معبر رفح سينقلها المصريون الـى   في ملف المعابر، وانهينا النقاش بعد ان توصلنا الى
  لنا أن مـصر أكد"واوضح ان الوزير سليمان ". لدرسها والرد عليها خالل يومين المسؤولين في رام اهللا

، "دون توافق مع حمـاس  لن تؤجل قضية إدارة المعابر بعد اآلن، ووعدنا بأال تترك اي امور تحدث من
واضاف ان االجتماع الذي كان مقررا عقده مساء  .مشيراً الى أن اللقاء خصص للبحث في ملف المعابر

 ."حماس"و" فتح"ة بين لمناقشة قضية الحوار الوطني والمصالح امس وصباح اليوم الجمعة سيخصص
التوصل إلى حـل يـريح كـل     تريد"قبل المحادثات مع سليمان ان الحركة " الحياة"وكان المصدر أكد لـ

 فلسطينية فقط، على أن تشترك الـسلطة  -مصرية  األطراف، لكنها متمسكة بأن تكون إدارة معبر رفح
طوال   بما يسمح بأن يظل المعبر مفتوحاًالتي يختارها الرئيس عباس، لكن الفلسطينية في األمر بالطريقة

تقديم ضمانات والتزامـات   حماس ستطرح على المسؤولين المصريين استعدادها"وأشار إلى أن ". الوقت
  ."تكون مريحة للمصريين والفلسطينيين معاً متبادلة لها عالقة بالحال األمنية والبعد اإلداري

قال محمود الزهار، بعد االجتماع بين مشعل وسليمان،         :وكاالتنقالً عن ال   ١/٢/٢٠٠٨ السفير   وأوردت
حمـاس ال   "اضـاف ان    . انه برغم انه لم يتم التوصل الى أي اتفاق خالل اللقاء، اال ان تقدما قد تحقـق                

  ". ةيسرائيلاإلتعارض ادارة مشتركة لمعبر رفح مع عباس، شرط اال تذعن السلطة الفلسطينية للضغوط 
  
    عودة لمرحلة ما قبل فتح الحدودال: سة من كسر الحصارستنكر موقف الرئا يهنية .٢

 هنية على أن األمور في قطاع غزة لـن          إسماعيلشدد رئيس الوزراء     :ياسر البنا ومحمد ياسين    - غزة
لى ما كانت عليه قبل عبور الجماهير الفلسطينية الحدود المصرية، حتى لـو فـشلت مباحثـات                 إترجع  

الشعب الفلـسطيني يمتلـك     "وحذر من أن     . المصرية وحركتي فتح وحماس    القاهرة األحادية بين القيادة   
 في حال فشلت تلك المباحثات؛ موضحا أن مصر تقف على مسافة واحـدة              إليها، سيلجأ   "خيارات كثيرة "

سـتراتيجية بالنـسبة    إن رفع الحصار عن قطاع غزة هو مصلحة         أمن حركتي فتح وحماس، وأنها ترى       
استغرابه ) سيتم نشره كامال في عدد غد السبت      " (فلسطين"أجرته معه صحيفة    وأبدى في لقاء خاص      .لها

الشديد من موقف حركة فتح ومؤسسة الرئاسة من خطوة كسر الحـصار، والمطالـب بفـك االرتبـاط                  
لى موقفهما مـن الـدعوة      إ واستبداله بارتباط تجاري مصري، باإلضافة       "إسرائيل"التجاري بين القطاع و   
يبدو أن البعض له مصالح مرتبطـة       : "وقال. ، دون أي وجود أجنبي عليه      صرفاً بياًلجعل معبر رفح عر   

 ال يريـدون لهـذا      يبدو أن هناك قوماً   .. ين، فهو ال يريد فك االرتباط االقتصادي مع االحتالل        يسرائيلاإلب
ة في  الشعب أن يستكمل حريته، يدافعون عن مصالح االحتالل بإرادة وبغير إرادة بطريقة مؤسفة ومزعج             

وعبر عن صدمته الشديدة من موقف وتصريحات الرئيس عباس قبيل بدء حوارات القيـادة     ".نفس الوقت 
ن وفد حركة حماس ذهب إلى القـاهرة  ألى إشار أو .المصرية مع وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة     

ـ  لقـى تجاوبـا    سيتم طرحه على القيادة المصرية لعودة العمل بمعبر رفح، آمـال أن ي            " تصور"محمال ب
 .ن أي فشل لتلك المباحثات سيكون سببه الشروط التعجيزية التي وضعها الرئيس عباس            أ مصريا، مؤكداً 

وأكد أن سكان القطاع لهم هدف واحد من زيارتهم لسيناء، وهو كسر الحصار والتـزود باالحتياجـات                 
ء الغزيين خالل تواجدهم    خرى هي محض افتراء، مشيدا بأدا     أهداف  أ، وان كل المزاعم بوجود      األساسية

 في لقائه األخير على ثالث نقـاط،        أولمرتإن الرئيس أبو مازن اتفق مع       : "وقال هنية  .في شمال سيناء  
 فتح المعـابر    :مطالبة مصر بضرورة إغالق الحدود، والنقطة الثالثة       :ال حوار مع حماس، الثانية    : وهي

 على القيام بمهام عملها رغم الحـصار الـشديد،          وأشاد بقدرة حكومته   ."إسرائيل "على أساس االتفاق مع   
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وكشف عن تلقي حكومته لمساعدات كبيرة من قبل دول ومنظمات عربية وإسالمية، عقب فتح الحـدود،                
حيث تم تشكيل لجنة عليا الستقبالها وتوزيعها على المواطنين، وأكد هنية عدم وجود أي دولـة تمـول                  

مورهـا بفـضل    أنها تتمكن من تـصريف       أ موضحاً – عيبهاوان كان هذا ال ي     –حكومته على اإلطالق    
  ".الخيرين من أبناء شعبنا وهذه األمة"جهودها و

عقليـة تريـد    "وأكد عدم خشية حركة حماس من خوض االنتخابات المبكرة، لكن رفضها يعود لوجـود               
 جـرت   ما الذي يـضمن لـو     : ، حيث انقلبت على نتائج االنتخابات، مضيفا      "ضرب مفاهيم الديمقراطية  

وبخصوص المخطط الذي تم كشفه من قبل جهاز األمـن           ".انتخابات بأن يجري احترام نتائجها من جديد      
انـزالق خطيـر فـي الفكـر     " ن ما جرى  أالداخلي الفلسطيني، حول نية حركة فتح اغتياله، رأى هنية          

ال يريدون أن يبقـوا     "نهم  ألى  إ، باإلضافة   "ي لتصفية قيادات فلسطينية   إسرائيلالسياسي، وتماه مع مخطط     
وفي معرض تعقيبه على نتائج تقرير فينوغراد، أكد هنية أن النتـائج أثبتـت أن خيـار                  ".للصلح مكانا 

ـ  " ممكن أن تهزم، وفضح      "إسرائيل"المقاومة هو الخيار األنجع، وأن       ، حيـث   "إسرائيل"الهالة المحيطة ب
  ".كشف مدى التخبط الذي تعانيه دولة االحتالل

  ١/٢/٢٠٠٨ن صحيفة فلسطي
  
  هدف الحصار هو إسقاط حكومة حماس: لى مؤازرة الصمود الفلسطينيإهنية يدعو  .٣

 خاطب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية ندوة نظمتها جمعية           :حمدأ محمد المكي    -الدوحة  
اد العلمـاء   عبر الهاتف من غزة، ودعا اتح      "دور العلماء في نصرة األمة    "سالمية تحت عنوان    البالغ اإل 

هدف الحصار هـو إسـقاط      " مؤازرة الصمود الفلسطيني، وقال إن       إلىالقرضاوي  يوسف  برئاسة الشيخ   
وجدد تأكيد عدم االعتراف     ".حكومة حماس وكسر إرادة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الديموقراطي         

كما جدد  . يتنازل عنها  ألرض فلسطين ألنها أرض وقف إسالمي ال يجوز ألحد أن            يسرائيلاإلباالحتالل  
 ألنها لم تحصل على إجماع الـشعب        إسرائيلرفض حكومته االتفاقات التي وقعتها أطراف فلسطينية مع         

و مقاعـد   أورأى هنية أن الخالف الداخلي بين الفصائل الفلسطينية ليس على كرسي السلطة              .الفلسطيني
د أن يحميها، وبين من يريد أن يتنـازل         الحكومة، وإنما على خيارات كبرى تتعلق بفلسطين بين من يري         

عنها، وأبرز معالمها المساومات والتنازل عن الحقوق الفلسطينية واإلنسالخ عن واقـع األمـة العربيـة           
وقال إن األحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية أخيرا كـشفت حجـم التـدخل الخـارجي        .واإلسالمية

لى شراكة فلسطينية وطنية مع باقي الفصائل، والى حوار         إتسعى  " حماس"وأكد أن   . واالستقواء بالخارج 
فلسطيني يناقش كل القضايا، لكنها وجدت صدودا من أطراف وصفها بأنها تضع حـواجز كثيفـة أمـام            

ال : لمقاومة االحتالل، قـال إنهـا ترفـع شـعارات         " حماس"وعن استراتيجية    .طريق الوفاق الفلسطيني  
ني، ال لتهويد القدس، ال للتفريط فـي عـودة الالجئـين المـشردين              للحصار، ال لتجويع الشعب الفلسطي    

  .ةيسرائيلاإلألرضهم وديارهم، ال لبناء المستوطنات، وال لحبس آالف الفلسطينين في السجون 
  ١/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  المقاومة استنزافاً للفلسطينيينويعّد " عهد الميليشيات"إنهاء يدعو إلى عبد الرزاق اليحيى  .٤

نفى وزير الداخلية في حكومة تسيير األعمال عبد الرزاق اليحيى االتهامات            : الخليج والوكاالت  – رام اهللا 
وبحسب اليحيى،  . الموجهة إليه باستهداف المقاومة المسلحة التي اتهمها باستنزاف أبناء الشعب الفلسطيني          

رض الفلـسطينية وللبنيـة     ال يؤدي إال إلى استنزاف الدم الفلسطيني واأل       "فإن ما يجري اآلن في فلسطين       
ودعا إلى إنهاء ما وصـفه بعهـد الميليـشيات          . "التحتية ولألجيال الفلسطينية الصاعدة من دون مردود      

  .والتوجه إلى النضال السياسي
  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   الفلسطيني يتعلق بالشرعية-الخالف المصري : طاهر النونو .٥

ـ     قال الناطق باسم  : فتحي صباح  -غزة    -الخالف المـصري    "إن  " الحياة" الحكومة المقالة طاهر النونو ل
الفلسطيني يتعلق بالشرعية، فحماس تعتبر أن حكومة هنية والرئاسة هما الشرعية الفلسطينية، فيما تـرى               

 أن  ]حماس[أحد الحلول المتداولة في أوساط الحركة     "وأضاف أن   ". مصر أن حكومة فياض هي الشرعية     
ول رفح من دون معابر وحتى حدود مدينة العريش، على أن تقام نقاط مصرية للتفتيش               يسمح للناس بدخ  

  ".١٩٨٢ وحتى ١٩٧٨األمور كانت تسير هكذا منذ العام "لى أن إ، مشيراً "قبل العريش
  ١/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  "إسرائيل" عن نفصال قطاع غزة اقتصادياًاوفد حماس في القاهرة يبحث : أحمد يوسف .٦

سـماعيل  إحمد يوسف المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء المقال         أ. قال د  :ص معا خا -بيت لحم   
لحاقها بمصر والعمـق العربـي      إ و إسرائيلنهاء التبعية االقتصادية لقطاع غزة ب     ن حماس تسعى إل   أهنية  
 ن وفد حماس المتواجد في القاهرة يحمل ملفات       أضاف في حديث عبر الهاتف لوكالة معا        أو .سالميواإل

مهمة سيضعها على طاولة البحث من ضمنها تزويد القطاع بالكهرباء والوقود من قبـل مـصر حيـث                  
عربت بعض الجهات العربية عن استعدادها لتمويل تلك المشاريع في حال وافـق الجانـب المـصري                 أ

لـى جانـب الحـرس      إدارة معبر رفح    إن يكون لنا دور في      أنحن في حماس نصر على      ": وقال .عليها
لى إولفت   ".وروبيينأخر هناك مصر وال حاجة لوجود       سي على الطرف الفلسطيني وفي الطرف اآل      الرئا
ن مصر لن تسمح بان تبقى قضية المعبر معلقة من دون حل ولذلك لن يعود الوفد من دون رؤية سـيتم                     أ

وسـف  وانتقـد ي   .دارتـه إدارة المعبر وتحديد مدى حجم دور حماس ودور الرئاسة في           االتفاق عليها إل  
ن ن يكون قرار الرئيس بيـده أل      أنتمنى  ":  وقال   ،صراره على رفض الحوار مع حماس     الرئيس عباس إل  

ال إبو مازن بعدم االقتراب من حماس و      أمريكا هددتا   أ و إسرائيلن  ألدينا في حماس معلومات مؤكدة تفيد       
 ".فانه سيلقى نفس مصير الرئيس الراحل ياسر عرفات

  ٣١/١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   على غزةيسرائيلاإلمسؤولية استمرار الحصار " حماس" يحّمل العجرميأشرف  .٧

 مسؤولية  "حماس" في حكومة فياض     األسرى حمل اشرف العجرمي وزير شؤون       : كفاح زبون  - رام اهللا 
 شـعبنا مـسؤولية اسـتمرار       أمـام  تتحمل   أن عليها   إن" على غزة، قائال     يسرائيلاإلاستمرار الحصار   

ووفق العجرمي، فان حكومته جاهزة منـذ اليـوم          ". ما رفضت تسلم السلطة لمعابر القطاع      إذا الحصار،
ن تقبل حماس باالتفاقات الـسابقة،      أما  إف" لقضية المعابر،    آخروال يرى العجرمي حال     . لتسلم معابر غزة  

ين، كما تطـرح  وروبيمكانية تسلم السلطة للمعابر بدون األإوردا على سؤال حول    ". ما يستمر الحصار  وإ
ـ   نها تعرف، ونحن   ن حماس تبحث عن دور لها فقط، وهذا لن يكون، أل          إ" "وسطالشرق األ "حماس، قال ل
لماذا نـضحك علـى     "وتابع  ". يسرائيلاإلن قطاع غزة ال يزال يخضع لالحتالل        أيضا،  أنعرف، والعالم   

  ".إسرائيل بدون موافقة خراج مريضإو أدخال علبة دواء إنفسنا ونقول انه تحرر، نحن ال نستطيع أ
 ١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ةيسرائيلاإلالمطلوب تفاهم جديد يحرر معبر رفح من الهيمنة : البرغوثيمصطفى  .٨

مصطفى البرغوثي طرفي األزمة السياسية الفلسطينية      . دعا رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية د      :رام اهللا 
، وأعرب عن أمله فـي أن       االنقسام والعمل على تجاوز     إلى تغليب المصلحة الوطنية   " فتح"و" حماس"في  

تكون الشروط التي استبق بها الرئيس عباس الجهود المصرية لحل أزمة معبر رفـح وإعـادة الحـوار                  
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 في تصريحات خاصة    شاروأ .الوطني الفلسطيني بما يحقق وحدة الضفة والقطاع، ابتدائية وليست نهائية         
وانتقد  . رفح هي المدخل األنسب لعودة الحوار الوطني الفلسطيني        إلى أن حل أزمة معبر    " قدس برس "لـ

البرغوثي اتفاقية المعابر القديمة باعتبارها تخدم مصلحة االحتالل أكثر ممـا تخـدم مـصالح الـشعب                 
ودعـا   .ةيسرائيلاإلالفلسطيني، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم جديد يحرر معبر رفح من الهيمنة              

  .وأنصارهما إلى التوقف عن التراشق اإلعالمي بما يخدم مصلحة التوافق" فتح"و" حماس"قادة حركتي 
  ٣١/١/٢٠٠٨ قدس برس

  
  مصر تطلب من وفد حماس إغالق الهواتف وعدم اإلدالء بأي تصريحات صحافية": الجريدة" .٩

لة ضربت السلطات المصرية ستاراً من السرية على مشاوراتها المنفـص         : الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة  
بعد يوم واحد من إدالء الرئيس محمود عباس بتصريحات انتقد فيهـا بـشدة              " حماس"و" فتح"مع حركتي   

، والتي أثارت قلق الجانب المصري من إفساد مساعيها للتقريب بين الحـركتين بـسبب               "حماس"حركة  
لبت أن السلطات المصرية ط   " حماس"وكشف مصدر فلسطيني مقرب من حركة        .التصريحات اإلعالمية 

الذي يرأسه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل عدم اإلدالء بأية تـصريحات صـحافية              " حماس"من وفد   
وغلق الهواتف المحمولة، وعدم الكشف عن ماهية المشاورات مع الجانب المصري الذي يمثلـه رئـيس          

  .جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان
  ١/٢/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  ناقشت تحضيرات عقد مؤتمرها العام" حفت: "بلعاوي .١٠

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكـم بلعـاوي أن اللجنـة             : وكاالت ١/٢/٢٠٠٨البيان  ذكرت  
التحضيرية العليا للمؤتمر العام السادس للحركة ناقشت في سلسلة اجتماعات عقدت على مدار أسـبوع،               

وأضاف فـي بيـان أن    . يناير الجاري/ كانون الثاني١٥تنفيذ قرارات اللجنة المركزية التي اتخذتها في 
االجتماعات ناقشت أهمية إنجاز التحضيرات المقررة لعقد المؤتمر في الموعد الذي تـم إعالنـه، كمـا       "

  ".شملت المناقشات البرنامج السياسي للحركة الذي سيتم تقديمه للمؤتمر
ج، إضافة إلى مذكرتي العـضوية والنظـام        أنه تم بحث المذكرة التي أعدت حول الخطط والبرام        "وتابع  

الداخلي، كما تم تسجيل المالحظات واآلراء التي يجب أن تستوفيها اللجان األربع للعودة إلى طرحها في                
اللجنة التحضيرية ستجتمع بعد أسبوعين للنظر في اسـتيفاء         "وأكد أن  ".االجتماع القادم للجنة التحضيرية   
  ".لكامل والمتعلقة بعقد المؤتمر العام السادس للحركةاالستحقاقات المطلوب انجازها با

نشبت خالفات خالل الجلسة األخيرة التي عقدها المجلس الثوري         : ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
لفتح في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، عقب تباين وجهات النظر بين قيادات شابة من الحركة والحرس                 

رقة التي قدمها أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في فتح داخل األراضي            القديم، أسفرت عن رفض الو    
الفلسطينية، بسبب موازاتها بين أقاليم فتح داخل المناطق الفلسطينية باألقاليم في الخارج، وطرق اختيـار               

  . أعضاء التنظيم الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر
ة، يسرائيلاإلحاوي البارز مروان البرغوثي األسير في السجون        وقالت مصادر مطلعة ان تيار القيادي الفت      

والمرشح لتولي منصب قيادي متقدم خالل انتخابات الحركة القادمة، وعددا مـن قيـادات فـتح داخـل                  
األراضي الفلسطينية يرفضون توجهات وأفكار اللجنة المركزية لفتح، وتصدوا خالل اجتمـاع المجلـس              

وقالت المصادر ان أصحاب هذا التوجه يضغطون علـى الـرئيس محمـود    . الثوري األخير لهذا القرار  
 .عباس ليكون لهم تمثيل داخل اللجنة التحضيرية خوفاً من اقرار بنود تحد من قوتهم في الحركة
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   "إسرائيل"فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن تقرير فينوغراد يكشف هشاشة وضعف  .١١
صائل الفلسطينية ابناء الشعب الفلسطيني الـي التمـسك بالمقاومـة           دعت الف :  من وليد عوض   -رام اهللا   

ودعت الفصائل في تعقيبها على نتائج تقرير فنيوغراد الى الدفع باتجـاه             . يسرائيلاإللمواجهة االحتالل   
االستمرار في المقاومة للتخلص من الهيمنة الصهيو ـ أمريكية ، والدفع باتجاه تعزيز صـمود الـشعب    

وتعقيبا على تقرير فينوغراد قال فوزي برهوم المتحدث باسم حمـاس فـي بيـان               . مقاومتهالفلسطيني و 
ـ                   ىصحافي امس ال نجد تفسيراً العالن فشل االحتالل السياسي والعسكري الذي مني به في حربـه عل

وأضاف ان نتائج هذا التقرير يجـب       . المقاومة اللبنانية سوى الكشف عن ضعفه وكرتونية دولة االحتالل        
ن تدفعنا باتجاه االستمرار في التمسك بحق المقاومة بكافة أشكالها في مواجهة الحرب المعلنة من قبـل                 أ

ومن جهتها أكدت حركـة     .  على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا دفاعا عن حقوقنا وثوابتنا        يسرائيلاإلاالحتالل  
فشل الحـرب علـى لبنـان،       الجهاد االسالمي على لسان نافذ عزام احد قادتها ان تقرير فنيوغراد يثبت             

 ال يملك القوة الخارقة لتحقيق أهدافه عندما يجـد أمامـه أناسـاً متـسلحين                يسرائيلاإلمؤكدا أن الجيش    
واعتبر عزام أن االخفاقات السياسية والعسكرية التي أثبتها التقرير توجه رسـالة للفلـسطينيين              . باالرادة

 إسـرائيل تسلموا أمام الضغوطات التـي تمارسـها        والعرب بضرورة أن يحللوا واقعهم جيدا وان ال يس        
ومن ناحيتها أكدت لجان المقاومة الشعبية أن تقرير فينوغراد يكشف حجم الهزيمة التي وقع بهـا                . عليهم

جيش االحتالل في مواجهة المقاومة اللبنانية على الرغم من العبارات التجميلية التي حاول التقرير مـن                
  .المر بانكسار كذبة الجيش الذي ال يقهرخاللها ابعاد شبح الحقيقة 

  ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي  
  
   في غزة "حماس"وأم جهاد وحدها واجهت .. قائدنا فاشل:  علي شاهينبوأ .١٢

وجه أبو علي شاهين عضو المجلس الثوري لحركة فتح نقـدا شـديدا للـرئيس                : أشرف الهور  -غزة  
االنقالب الحمساوي متهما إيـاه بأنـه ال يتخـذ        الفلسطيني محمود عباس حول قضية معالجته لما وصفه         

 استغرابه من القيادة السياسية للسلطة وحركة فـتح         ىوأبد. القرار المناسب في اللحظة التاريخية المناسبة     
اللتين تغيبتا عن الميدان طالبين في ذات الوقت من العسكر االنتصار في المعركة، ملمحا إلى أن عبـاس                 

ال يوجد جندي فاشل، بل هناك ضابط فاشل، وأضيف         :  صدق نابليون عندما قال    لقد: هو قائد فاشل، وقال   
نت عن شاهين قوله ان ما ينقص أبو مـازن هـو اتخـاذ القـرار                . ونقلت العربية  .بل هناك قائد فاشل   

األخ أبو مازن هو القائد العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمـة           .. المناسب في اللحظة التاريخية المناسبة    
رئيس السلطة فمهامه كبيرة، ويجمع القوم بأن دور مستشاريه ليس كما ينبغي في ظل أوضاع متفاقمة،                و

أي أن ثمة تخبطا في هذه الدائرة وان أهم عامل مساعد له يكمن في ثقافته العالية للمشروع االستعماري                  
قدمة عمن حولـه    الصهيوني مع قصور واضح لمستشاريه في هذا المنحي، وهذا ما يضعه في قراءة مت             

واستطرد لكن تنقص األخ أبو مازن دوماً مسألة في غاية األهمية أال وهي اتخاذ القـرار               . من مستشارين 
وزاد أي خطـأ مـن      . المناسب في اللحظة التاريخية المناسبة في الجغرافيا المناسبة ولإلنسان المناسب           

انه الخطـأ   .. الحه من قريب أو بعيد    الممكن مهما كان إصالحه إال خطأ واحدا ال يمكن صالحه أو اص           
انه الدم الفلسطيني وأن يهدر وأن يقتل الفلسطيني بيد فلسطينية، بغـض النظـر عـن انتمائهـا                  .. القاتل

  .انه الفساد بعينه .. العقائدي، إن هذا القتل هو رأس الفساد
نائب القائـد العـام     اجتمعت اللجنة المركزية وقررت إيفاد كل من        : وخالل االحداث في غزة قال شاهين     

للشؤون العسكرية وأم جهاد والطيب عبد الرحيم وعبد اهللا اإلفرنجي والدكتور نبيل شعت وأمـين سـر                 
   األزمة، وكذا قيادة   ىالمجلس الثوري حمدان عاشور ليكونوا في مقدمة وقيادة إدارة الحدث، والسيطرة عل           
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إال أن الغريب انه لـم      . تبلور على األرض  الموقف الحركي لمواجهة انقالب حماس العسكري الذي بدأ ي        
  .يصل من هؤالء القادة إلى قطاع غزة سوى أم جهاد

  ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  األذرع العسكرية في غزة تستهجن تصريحات أبو مازن بشأن معبر رفح .١٣

ت عبرت األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية اليوم، الخميس، عن استهجانها من تـصريحا           : ألفت حداد 
تساوقه المستمر مع االحتالل لفرض الضغوط علـى        "الرئيس محمود عباس التي أدلى بها في القاهرة، و        

وقالت األذرع المسلحة في بيان لها إن        ".األشقاء في مصر إلعادة تشغيل المعبر وفق اتفاقات الذل السابقة         
بعد رحيل االحتالل وأعوانه لن     "أي اتفاق سابق بشأن المعابر هو اتفاق مع االحتالل وأعوانه، مؤكدة انه             

نسمح بأن يكون هناك أي طرف ثالث في معبر رفح ونعتبر االتفاقيات السابقة شيء من الماضي األسود                 
  ".ولن نقبل بعودتها مهما كلفنا ذلك من ثمن

  ٣١/١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   "حماس"أزمة غزة تقوض جهود عزل : "سي أي إيه"محلل سابق في وكالة  .١٤

 أدى فتح تغرات في الجدار الحدودي بين قطـاع وغـزة ومـصر الـى تقـويض                  : رويترز –واشنطن  
ويقول خبراء ان مثل هذه االزمات      . استراتيجية ادارة الرئيس االميركي جورج بوش لعزل حركة حماس        

وقـال   .ية فلسطينية بحلول نهاية العام    إسرائيلتضعف فرص الواليات المتحدة للتوصل الى معاهدة سالم         
الذي يعمل حاليـا فـي      ) ايه.اي.سي(محلل السابق بوكالة المخابرات المركزية االميركية       بروس ريدل ال  

حماس لم تفجر فحسب ثغرة في السور وانما فجرت أيضا ثغرة فـي             "مركز سابان بمعهد بروكينغز ان      
ويقول محللون ان فتح ثغرات على الحدود ربما عـزز          ." السياسة برمتها الرامية لمواصلة عزل حماس     

وهذا الوضع عكس    .إسرائيلية حماس بين الفلسطينيين المقيمين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها            شعب
ما كانت تريده واشنطن تماما حيث تحاول تعزيز قوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تتولى حركة                

 وسـوريا   إسـرائيل دى  وقال السفير االميركي السابق ل     .فتح التي يتزعمها المسؤولية عن الضفة الغربية      
وقال ان  ." الخالصة العامة لاليام القليلة الماضية هي ان قوات حماس تسيطر على رفح           "ادوارد جيرجيان   

وقـال ن ارسـالة   . االزمة مكنت حماس من نشر حقيقة في الداخل مفادها أنه ال يمكن عزلها أو تجاهلها        
 كبير ان أي ترتيب سيشمل على االرجـح         وقال مسؤول اميركي  ." عليكم ان تتعاملوا معنا   "حماس كانت   

  .تعامل المصريين مع حماس النها تدير غزة
  ١/٢/٢٠٠٨الدستور 

 
   بالضفة الغربية أنصارها من ٨ تتهم األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال "حماس" .١٥

 مـن انـصارها     ٨اتهمت حركة حماس االجهزة االمنية الفلسطينية باعتقال        :  من وليد عوض   -رام اهللا   
وقالت الحركة في بيان صحافي امس ان اجهزة االمن الفلسطينية في محافظـة نـابلس                .بالضفة الغربية 

اعتقلت للمرة الثالثة الشيخ زهير لبادة احد مبعدي مرج الزهور والذي يعاني من أمراض مزمنة أهمهـا                 
قلت عمـار الـسركجي   الفشل الكلوي،اضافة العتقال نجله رشيد زهير لبادة، وشقيقه هالل لبادة، كما اعت 

للمرة الثانية بعد استدعائه من قبل اجهزة االمن، وأيمن السايح للمرة الثانية والذي كان قد أمـضي فـي                   
المرة السابقة مدة شهرين في سجن بيتونيا برام اهللا، وظافر منصور شقيق النائب األسير ياسر منـصور                 

  .بعد مداهمة منزله
  ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
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  قدم استقالته ويصف تقرير فينوغراد بالمهم لن يأولمرت .١٦
في اول تعقيب رسمي علي تقرير لجنة فينوغراد التي حملت مسؤولية فشل             : زهير اندراوس  -الناصرة  
قـال رئـيس الـوزراء        في حرب لبنان الثانية للمستويين السياسي واالمني في الدولة العبرية،            إسرائيل

 انـه   ىن التقرير يحمل في طياته اسئلة صعبة للغاية، مشيرا ال          امس الخميس ا   أولمرت ايهود   يسرائيلاإل
 وردت  أولمـرت  االنترنت ان اقوال     ىعل) هآرتس(وقال موقع صحيفة    . كان تقريرا شامال وعميقا للغاية    

 أولمـرت وتابع   .خالل اجتماع لوزراء حزب كاديما، وهو الحزب الذي يترأسه والذي عقد في الكنيست            
 تقرير  إليهاة ستواصل العمل علي اجراء التعديالت واالصالحات التي اشار          يرائيلساإلقائال ان الحكومة    

 المديح لجنود االحتياط، الذين يواصلون حملتهم االحتجاجية لدفعـه علـي            أولمرتوكال   .لجنة فينوغراد 
ؤهـا فـي    ة التي قتل ابنا   يسرائيلاإلاالستقالة من رئاسة الوزراء، باالضافة الي ذلك كال المديح للعائالت           

 ان العائالت تواصل االحتجاجات     ىيشار ال  .الحرب وقال ان هذه العائالت فقدت اكثر شيء عزيز عليها         
  . ووزير االمن ايهود باراك استقالتيهما من منصبيهماأولمرتمع جنود االحتياط وتطالب ان يقدم 

  ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  إليهالى الجمهور االستماع من الصعب ع "أخفقتحرب " التقرير قاس وكلمات ليفني .١٧

 على زعامة   أولمرت ووقفت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني منافسة        : محمد هواش –والوكاالت   - رام اهللا 
تعـالوا ال   ... ينبغي ان نستمر معاً وان ذلك يعتبر تحمالً للمسؤولية        : "الحزب خلف رئيس الوزراء قائلة    

 االسـتماع   يسـرائيل اإلمن الصعب على الجمهـور      " أخفقتحرب  "نوهم انفسنا، التقرير قاس وكلمات      
كلنا جزء من حكومة اتخذت قراراً وبدأنا في هذه القاعة، ولم تزل المسؤولية عن عاتقنا امـس،                 ... إليها

وتحدثت عما اعتبرته انجازات سياسية، فدعت الى تركيز الجهد في الفترة المقبلة على              ".بل على العكس  
 الى االستقالة لدى نـشر التقريـر        أولمرتوكانت ليفني دعت     .قضايا االمنية العلمية السياسية ومعالجة ال   

  .المرحلي في نيسان من العام الماضي
  ١/٢/٢٠٠٨النهار 

  
  موفاز التقرير قاس ويشمل مواضيع ذات ثقل .١٨

ة عن وزير المواصـالت شـاؤول       يسرائيلاإلنقلت وسائل االعالم    : محمد هواش   –والوكاالت   - رام اهللا 
والحظ ان  ". امامنا تحديات وطنية معقدة وعلينا ان نتحدث عن استقرار بدل صراع على البقاء            "موفاز ان   

ولذلك ) من الحرب ( التقرير قاس ويشمل مواضيع ذات ثقل، وهذا يحتم اعداد خطط واضحة لتفنيد العبر            "
  ."فان المطلوب استقرار الحكم ألن امامنا تحديات وطنية كثيرة ومعقدة، امنية واجتماعية

  ١/٢/٢٠٠٨النهار 
  

  بيرتس يهاجم السياسيين والعسكريين .١٩
 دافع وزير األمن السابق عمير بيرتس عن قرار الحرب معتبرا أنـه كـان           :  زهير اندراوس  -الناصرة  

صائبا، واعترف بإخفاق الحرب، ووجه انتقادات لسابقيه في المنصب، معتبرا أنه دفع ثمن أخطـاء مـن        
 صحافي عقده امس للرد علي تقرير لجنة فينوغراد الذي حمل مسؤولية            وقال بيرتس في مؤتمر    . سبقوه

حقا كان اخفاقا، اال ان قرار شن الحرب كان صائبا فـي الواقـع              : الفشل للمستويين السياسي والعسكري   
أنا مدرك لالدعاءات بأن حزب اهللا اليوم أكثر تسليحا، إال أن           : وأضاف. الذي تمثل بغياب ميزان الرعب    

ريخ ليس هو األمر المركزي بل اذا ما كان يتجرأ للضغط علي الزنـاد بـسهولة أم سـيفكر                   عدد الصوا 
   .عشرات المرات
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ووجه بيرتس انتقادات الذعة للسياسيين والعسكريين الذي قال عنهم انهم أشادوا بقرار الحرب ومن ثـم                
  .انقلبوا لوصف الحرب بأنها متسرعة وغير مخططة

  ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  

   شعبيته ارتفعت بعد نشر النتائج النهائية للتحقيقأولمرت "معاريف" العاستط .٢٠
ان شعبيته ارتفعت بعـد نـشر النتـائج         " معاريف"فقد اكد استطالع للرأي اجري لحساب صحيفة         :لندن

 في السلطة   أولمرتمن المستطلعين يفضلون بقاء حكومة      % ٤٢وحسب االستطالع فان    . النهائية للتحقيق 
  .يطالبون باجراء االنتخابات فورا% ٢٧، مقابل ٢٠١٠) اذار(تها القانونية في مارس حتى نهاية مد

 ١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
   إلى االستقالةأولمرتنتنياهو يدعو  .٢١

 الى االستقالة واصفاً إياه بأنـه       أولمرت بنيامين نتنياهو أمس       "ةيسرائيلاإل"دعا زعيم المعارضة    : وكاالت
وقـال   .٢٠٠٦ور التقرير األخير في التحقيق في العدوان على لبنان عـام             وذلك عقب صد   "غير كفوء "

الدولة يقودها رئـيس وزراء غيـر       "رئيس الوزراء السابق في مؤتمر صحافي غداة صدور التقرير ان           
 يومـاً بأنهـا     ٣٤ووصف تقرير لجنة فينوغراد الحرب التي اسـتمرت         . "كفوء وال يستحق تولي القيادة    

  .                                    ولمرت إال أنه لم يوجه انتقادات شديدة أل"فرصة جدية ضائعة"
  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   أفلت وباراك الخاسر الوحيدأولمرت: الطيبي .٢٢

 على اإلفالت من العقاب الذي أعـده لـه         أولمرتاعتبر أحمد الطيبي أن تقرير فينوغراد ساعد        : ش أ    أ
 سـاند   يسـرائيل اإلأمس األول، إن اإلعالم     " العربية"وقال الطيبي، في تصريح لقناة        .يسرائيلاإلاليمين  
ة بعد  يسرائيلاإل والحركات االحتجاجية    يسرائيلاإل في الهروب من المصير الذي أراده له اليمين          أولمرت

ورأى  . الحرب على لبنان، متوقعاً أن يصبح مصير هذا التقرير خالل األيام القادمة في طـي الماضـي    
 إيهود باراك هو الخاسر الوحيد من تقرير فينوغراد وذلك ألنه تعهـد             يسرائيلاإلالطيبي أن وزير الدفاع     

  . باالنسحاب من االئتالف الحكومي أو المساندة في تشكيل حكومة جديدة عقب نشر التقرير
  ١/٢/٢٠٠٨السفير 

  
   على لبنان"يسرائيلاإل"فينوغراد يؤكد الفشل الذريع للعدوان : زحالقة .٢٣

تقريـر  "جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن          . د: قال : رائد الفي  -غزة
فلم يفـشل   .  على لبنان ونجاح المقاومة في التصدي له       "يسرائيلاإل"فينوغراد يؤكد الفشل الذريع للعدوان      

لقد منح التقريـر    "وأضاف   . "إلى هذا اإلخفاق  العدوان من تلقاء نفسه بل المقاومة الباسلة هي التي أدت           
شرعية ومصادقة على الحرب العدوانية اإلجرامية وما ارتكب خاللها من مجازر بحق المدنيين اللبنانيين              

 ."وتدمير البنية التحتية
  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تطلب التحقيق في استخدام القنابل العنقودية" يةإسرائيل"جمعية  .٢٤

 حقوقية  انتقادات للجنة فينوغراد إلغفالها التحقيق فـي قيـام            "يةإسرائيل"وجهت جمعية    : محتلةالقدس ال 
الجيش باستخدام أسلحة محرمة، وطالبت بفتح تحقيق جنائي مستقل لفحص المسؤولية الجنائية الشخصية             

 لبنان، كما طالبت    لكل المشتركين في استخدام القنابل العنقودية داخل المناطق المدنية خالل الحرب على           



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                   ٩٧٧:         العدد                        ١/٢/٢٠٠٨ الجمعة التاريخ

 بتسليم خريطة لألماكن التي أسقطت فيها قنابل عنقودية لمساعدة المنظمـات اإلنـسانية علـى                "إسرائيل"
  .تفكيكها وحماية المدنيين من مخاطرها

  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   الذي أطلق مؤخرا يبدأ بإرسال الصوريسرائيلاإلقمر التجسس  .٢٥
يوم األربعاء، والذي أطلق قبل أسبوعين إلـى الفـضاء، ببـث الـصور              " تكسار"بدأ القمر االصطناعي    

ة أن كافة مركبات القمر االصطناعي تعمل بـشكل تـام،           يسرائيلاإلونقل عن الصناعات الجوية      .األولى
في اللد كانت على    " قعر منشآة الصناعة الجوية   "وأن الصور األولى التي وصلت إلى محطة المراقبة في          

   .كان بين الصور األولى صورة للطرونجودة عالية، و
  ٣١/١/٢٠٠٨ ٤٨عرب

 
   حول الحقوق الفلسطينية تصريحات أوباماتجمع العودة الفلسطيني ينتقد .٢٦

 والتـي أكـد     ،تصريحات باراك أوباما نشرتها يديعوت أحرنوت     ) واجب(تجمع العودة الفلسطيني    رفض  
أجل ضمان أمـن     هم، وأنه سيعمل جاهداً من    عودة الالجئين الفلسطينيين إلي أراضي     فيها أنه يعارض حق   

التزاماً عميقـاً وقويـاً وارتباطـاً       "الكيان الصهيوني في حال انتخب رئيساً للواليات المتحدة، وأنه يحمل           
ـ أن تكون حقـوق    كما رفض التجمع،     ".يجب أن ال يشكك به أبداً      بالمجتمع اليهودي  شعب الفلـسطيني  ال

كمطية للوصول إلى البيـت      ن تستخدم في سباق الرئاسة األمريكية     وسيلة لكسب ود اللوبي الصهيوني وأ     
  .األبيض

 ٣١/١/٢٠٠٨تجمع العودة الفلسطيني 
  
  ونروا تباشر بتحضير الوثائق الثبوتية للفلسطينيين الذين فقدوها إبان معارك نهر البارداأل .٢٧

ويقيم في مخيم نهر     باشرت وكالة األونروا تحضير البدل عن ضائع لكل فلسطيني مسجل لديها             :بيروت
شمال لبنان وفقد أوراقه الثبوتية بفعل السرعة واالضطرار إلى مغادرة المخيم بعد اعتداء تنظـيم                البارد

  .فتح اإلسالم على الجيش اللبناني
 ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ثبوتية الوراق األ يفتقرون إلى في لبنانفلسطيني  آالف ٣أكثر من : تحقيق .٢٨

ما بين ثالثة آالف وخمسة آالف فلسطيني وفدوا إلى لبنان بصورة غير مشروعة منذ العام                يفتقر :بيروت
،  إلى األوراق الثبوتية الخاصة بكل الجئ فلسطيني في المخيمات القائمة على األراضي اللبنانية             ،١٩٧٠

هـؤالء غيـر    أمام هذا الواقع، بـات       و . غير مسجلين لدى وزارة الداخلية اللبنانية واألونروا       حيث أنهم 
وهو ما انـسحب سـلباً علـيهم وعلـى أوالدهـم            . قادرين على أن يمارسوا حياتهم مثل سائر الالجئين       

وكانت الدولة اللبنانية    .وأحفادهم، الذين هم في أوضاع قانونية وإنسانية ال يمكن أن تستمر على اإلطالق            
لسطيني باإلحـصاء الـالزم لواقـع        على قيام الجانب الف    ٢٠٠٧اتفقت مع السلطة الفلسطينية مطلع العام       

الالجئين، وإعداد لوائح مفصلة بمن هم مسجلون، ومن يفتقرون إلى األوراق الثبوتية، وبأماكن إقامـاتهم               
تحدد هذه اللوائح الدول التي وفد منها كل فلسطيني يفتقر إلى أوراقه الثبوتية في الوقت               ، ل داخل المخيمات 

ويشير رئيس الفريق اللبناني المكلّف بالحوار مع الجانب        . االنسانية، سعيا وراء حل هذه المشكلة       الحاضر
الفلسطيني السفير خليل مكاوي إلى أن الدولة اللبنانية قادرة على أن تتحقق من المعلومات الـواردة فـي                  

 ٧٠هذه اللوائح، وأن لبنان سيضع التصور الكامل إليجاد حلول مالئمة لكل فلسطيني دخل منـذ العـام                  
 وتجـدر   .وضع حد لكل وسائل ابتزازه    وأي الجئ مسجل،     ك ير مشروعة، كي تُسوى أوضاعه    بصورة غ 



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                   ٩٧٧:         العدد                        ١/٢/٢٠٠٨ الجمعة التاريخ

 ١٢في  يقيمون في لبنان،     ألف الجئ فلسطيني،     ٣٠٠ و ٢٨٠االشارة في هذا السياق إلى أن هناك ما بين          
  .م ألف الجئ، هاجر قسم كبير منه٤٠٠تشير إحصائيات وكالة األونروا إلى تسجيل حوالي ، فيما مخيماً

  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  فشل في إصدار بيان يدين حصار غزة يقّوض من مشروعية األمم المتحدةال: مركز الميزان .٢٩
 أن فشل مجلس األمن في إصدار بيان غيـر ملـزم يـدين              ،اعتبر مركز الميزان لحقوق اإلنسان    : غزة

هو استمرار لحالة العجز التي تحكـم        على المدنيين دون تمييز      إسرائيلالعقوبات الجماعية التي تفرضها     
واسـتنكر بـشدة    . موقف المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة          

 فـي القيـام     هتغليب مجلس األمن لالعتبارات السياسية على حماية حقوق اإلنسان، والذي تمثل في فشل            
 .اناة مليون ونصف مليون فلسطيني من سكان قطـاع غـزة          بأدنى واجباته القانونية واألخالقية تجاه مع     

وشدد على أن هذا الفشل يقوض من مشروعية منظمة األمم المتحدة ودورها المعلن فـي حفـظ األمـن                   
  .والسلم الدوليين وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان

  ٣١/١/٢٠٠٨ قدس برس
  

  دوية لقطاع غزة بأمر من باراكأغذية وأدخال إالسماح ب .٣٠
لى إدوية غذية واأل شاحنات من األ١٠٦مس بادخال أ أن باراك سمح يسرائيلاإلة الجيش ذكرت إذاع
  .دخال كمية من الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في القطاعإكما سمح أيضا ب .قطاع غزة

  ١/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

   روعدم السماح للسيارات الفلسطينية بالعبو معبر رفح ىحكام السيطرة علإ .٣١
.  الحدود بين مصر وقطـاع غـزة  ىمس الخميس علأجراءات المراقبة إتم تعزيز   : غزة -) مصر(رفح  

، بتنسيق كامل بينهمـا،     شرطة فلسطينية من مصرية وقوات    أيام، منعت قوات    أ منذ تسعة    ىوللمرة االول 
ن إ و ،االتجـاهين تدفق المارة كان ال يزال مستمرا في         إال أن    .السيارات الفلسطينية من عبور منفذ رفح     

  .نه يتم بشكل منظم من جانبي الحدودأكما . كان تباطأ بسبب االمطار الغزيرة
  ١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   قبر السيد المسيح المكتشف في القدس مجرد خرافة  يؤكدون أنعلماء .٣٢

لواليات  عالما وباحثا، معظمهم من أساتذة الجامعات في أوروبا وا         ١٧ أصدر   :العربية نت  - كمال قبيسي 
ن أبحاثهم ودراساتهم دلت على أن قبرا تـم       أ، بيانا قبل يومين قالوا فيه       إسرائيلالمتحدة، واثنان منهم من     

ليس على االطالق قبرا للمـسيح عليـه         "، سنة في القدس، وأثيرت حوله ضجة قبل عام        ٢٨اكتشافه قبل   
  .وفق نتائج الدراسات واألبحاث التي أجمعوا عليها" السالم وعائلته

  ٣١/١/٢٠٠٨موقع الجمل 
  

   مريضا٨٨ إلى  في غزةرتفاع عدد ضحايا الحصار من المرضىا .٣٣
أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد مواطنين جراء الحصار المفروض على قطـاع غـزة،              : ألفت حداد 

، ليرتفع بذلك عدد وفيـات       في الخارج  خروج لتلقي العالج الالزم   الومنعهم من قبل سلطات االحتالل من       
  . مريضا٨٨ار الجائر إلى الحص

  ٣١/١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ٩٧٧:         العدد                        ١/٢/٢٠٠٨ الجمعة التاريخ

  لجنة فينوغراد مضيعة للوقت: ةيسرائيلاإلأسرى حزب اهللا في السجون  .٣٤
، اليوم الخميس، إن الحرب األخيرة على لبنان "أشمورت"قال ثالثة من أسرى حزب اهللا في سجن 

ونه، وهو أن حزب اهللا قد ونتائجها تتحدث من تلقاء ذاتها، وأن لجنة فينوغراد أكدت ما كانوا يعرف
وجاء أن األسرى الثالثة، قد احتجوا على ظروف .  لم تحقق أهدافهاإسرائيلانتصر في الحرب وأن 

وقال . جاءت أقوال األسرى المذكورين في لقائهم مع عضو الكنيست طلب الصانع. سجنهم الصعبة
اك حاجة له منذ البداية، ألن أسرى حزب اهللا إن لجنة فينوغراد هي مضيعة للوقت، وأنه لم يكن هن

  ". اللجنة نعرفها منذ زمنإليهاالنتائج التي توصلت "
  ٣١/١/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  التقرير يدعو إلى حرب جديدة : السنيورة .٣٥

 في لبنان، فيما رأى رئيس يسرائيلاإلتالقت ردود الفعل على تقرير لجنة فينوغراد على تأكيد اإلخفاق 
  . رير يدعو للتحضير لحرب جديدة على لبنانالحكومة فؤاد السنيورة أن التق

  ١/٢/٢٠٠٨السفير 
  
 القاهرة تحّمل حماس مسؤولية فشل المحادثات ما لم تقبل بتنفيذ اتفاق المعابر .٣٦

طرحت مصر على حركة حماس، فكرة تنفيذ االتفاق الخماسي  : محمود صالح، خالد محمد-القاهرة 
 والواليات إسرائيلفلسطينية ومصر واالتحاد األوروبي و بين السلطة ال٢٠٠٥بشأن المعبر، الموقع عام 

 فلسطينية، -ن حماس رفضت هذا االقتراح وتمسكت بضرورة خضوعه إلدارة مصرية أالمتحدة، غير 
ليس في "وعقب المصريون على هذا الموقف بالتأكيد انه . يين، أو أي جهة أخرىسرائيلدون وجود لإل

دار هذا النقاش في اللقاء الذي تم ". ا لسنا الطرف الوحيد في ذلك االتفاقاستطاعتنا تغيير هذا االتفاق ألنن
بين وفد مصري برئاسة وزير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ووفد من حماس برئاسة خالد مشعل 

وقالت مصادر مصرية مقربة من االجتماعات التي بدأت أمس، أنه إذا . رئيس المكتب السياسي للحركة
ماس على تسليم المعابر ألمن الرئاسة الفلسطينية، ستكون خطوة مهمة على طريق الحوار وافقت ح

الوطني الفلسطيني الشامل، لبحث كافة القضايا العالقة بين فتح وحماس، وكذلك مشاركة كافة الفصائل 
دت وأك. وإذا رفضت، فإنها تكون قد اختارت استمرار الحصار على غزة. الفلسطينية في ذلك الحوار

وأوضحت المصادر أن الجانب . المصادر أن الجانب المصري حمل حماس مسؤولية أي فشل للمباحثات
المصري أبلغ مسؤولي حماس أن ما حدث على الحدود عند رفح من تفجير الجدار الحدودي، ودخول 

  ". لن يتكرر مهما كانت األسباب"الفلسطينيين للمدن المصرية 
  ١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  إسرائيل إبرام هدنة جديدة مع "حماس" و"فتح"قادة  على قترحتمصر  .٣٧

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أمس، عن اقتراح قدمته القاهرة لكل من قادة :  أشرف الفقي-القاهرة 
وتستهدف الهدنة إيقاف . إسرائيلفتح وحماس الموجودين بمصر حاليا يقضي بإبرام هدنة جديدة مع 

وأضافت الوزارة  . ذريعة لتجويع قطاع غزة وفرض الحصار عليهإسرائيلها صواريخ حماس التي تتخذ
ذاتها أن المسؤولين األمنيين المصريين نصحوا حماس بأن تكون الخالفات مع السلطة في إطار البيت 
الواحد، الفتة إلى أن حماس لم تعارض مسألة التبكير باالنتخابات البرلمانية شريطة أن تشمل الرئيس 

 .ني أيضاالفلسطي
  ١/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                   ٩٧٧:         العدد                        ١/٢/٢٠٠٨ الجمعة التاريخ

  البرلمان العربي يحمل حلوالً ألزمة غزة: جاسم الصقر .٣٨
قال رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسم الصقر إن البيان الذي يصدر عن :  كونا–القاهرة 

يحمل حلوالً لهذه سيكون قوياً و"االجتماع االستثنائي الذي يعقده البرلمان غداً لمناقشة األوضاع في غزة 
 االجتماع الطارئ للبرلمان االنتقالي سيركز على األوضاع في غزة والقضية أنوأوضح ". األزمة

الفلسطينية بشكل عام، الفتاً إلى أن البرلمان يحاول أن يجمع األطراف الفلسطينية المختلفة من حركتي 
. يسرائيلاإلقطاع غزة نتيجة الحصار لتحقيق المصالحة بينهما، ومساعدة المنكوبين في " حماس"و"فتح"

من جهته، قال األمين العام للبرلمان العربي االنتقالي عدنان عمران، إن المطلوب اتخاذ خطوات عاجلة 
 إلعادة اللحمة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، إلزاميةإليقاف العدوان على غزة في مقدمتها قيام حال 

  .يني، مما يثبت وجود جهد عربي جديرافضاً أي إجراء يعطل الوفاق الفلسط
  ١/٢/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
   جيل قوي واع من المؤمنين وينصرون قضايا األمةإعداد إلىالقرضاوي يدعو  .٣٩

دور العلماء في " تحت عنوان اإلسالميةشهدت ندوة نظمتها جمعية البالغ :  محمد المكي احمد-الدوحة 
 إعداد إلىة الداعية الدكتور يوسف القرضاوي الذي دعا طرح رؤى ساخنة، وخاطب الندو" نصرة األمة

قضيتي  "أنجيل قوي واع من المؤمنين الذين ينصرون اهللا ورسوله وينصرون قضايا األمة، معتبرا 
 إلىواستمعت الندوة ...". فلسطين والعراق تمثالن أهم قضيتين تشغالن أمتنا في المشرق والمغرب،

طين الدكتور مروان أبو راس تناول فيها آثار الحصار الظالم على رسالة من رئيس رابطة علماء فلس
 ٨٦ ضحية، فيما بلغ عدد المرضى ٧٢ أن عدد الموتى من آثار الحصار على غزة بلغ إلىغزة، مشيرا 

وطلب بيان الرأي الشرعي في مسائل تقسيم القدس ومحاوالت تهويد المسجد األقصى، وحكم . مريضا
، وحق عودة المهجرين الفلسطينيين لديارهم، وتطبيق يسرائيلاإللة االحتالل التطبيع، واالعتراف بدو

خريطة الطريق التي تحارب المقاومة الفلسطينية المشروعة، والتنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية 
  . إسرائيلو

 ١/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   متسلل من أفراد حماس والصحف تواصل حملتها على الحركة١٥ اعتقال: مصر .٤٠

 األمن في محافظة شمالي سيناء اعتقلت، أجهزة أنعن مصدر أمني مصري " رويترز"نقلت  :الوكاالت
 ومتفجرات، موضحا أن أسلحة تلك المنطقة مزودين إلى من عناصر حماس كانوا قد تسللوا ١٥، أمس

صحافة وفي موازاة تشديد القيود في معبر رفح، واصل قسم من ال. البحث جار عن أربعة أفراد آخرين
الهدف السياسي الذي يحققه  "إن" األخبار" سعده في صحيفة إبراهيموكتب . المصرية حملته على حماس

فيما اقترح سمير رجب " الحصار لجماعة حماس، أغلى وأثمن من أرواح نصف سكان غزة على األقل
: ي العالم العربيأعضاء حكومة وحركة حماس أن يتخذوا مبادرة ال تتكرر كثيرا ف"على " الجمهورية"في 

  ".  مواقع الجماهير، عسى أن تهدأ األوضاعإلىأن يقدموا استقاالت جماعية ويعودوا 
  ١/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  من المساعدات لغزة١٥ شاحنة بضائع بالعريش ودخول ٥٠احتجاز نحو  .٤١

صرية، في لليوم التاسع على التوالي، استمر تدفق الفلسطينيين على مدينة رفح الم : يسري محمد-  رفح
ما تحاول السلطات المصرية الحد من وصول البضائع القادمة من المحافظات المختلفة إلى المدينة لوقف 

وبينما . تدفق الفلسطينيين، الذي انخفض بعد نفاد البضائع المختلفة من متاجر رفح التي أغلقت أبوابها
 شاحنة تحمل ١٥نها سمحت بعبور  المدينة إال أإلى شاحنة من البضائع ٥٠حالت السلطات دون وصول 
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من جهتها، قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الشرطة . مساعدات مقدمة من دولة قطر إلى قطاع غزة
عززت من تواجدها على طول الطرق المؤدية من العريش إلى رفح، حيث يتم التدقيق في هويات 

 .جانبية المؤدية إلى رفح المصريةالمترددين على الطريق، كما تم إغالق جميع الطرق الفرعية وال
  ١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 زيارات مكثفة مع مصر للتنسيق حول العراق ولبنان وفلسطين: ناطق نوري .٤٢

 إليران، إنه تقرر األعلىبينما قال علي أكبر ناطق نوري مستشار المرشد  : صالح متولي-القاهرة 
التنسيق حول الملفات العراقية واللبنانية تكثيف الزيارات بين وفود من بالده ومصر لمزيد من 

يقف موقفا "والفلسطينية، مقراً دعم طهران للفلسطينيين واللبنانيين، بمن فيهم حزب اهللا اللبناني، ألنه 
، وجدد علي أكبر ناطق نوري، ما قال إنه حٌل إيراني للمشكلة الفلسطينية "ةيسرائيلاإلشجاعا ضد الهيمنة 
بين أبناء (جئين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود، كل إلى دياره، وإجراء انتخابات يقوم على إعادة الال
وأضاف  ).في حكم دولة فلسطين(اليهود والمسيحيين والمسلمين، الختيار ممثلين لهم ) األرض األصليين

نوري أنه وجه الشكر للرئيس مبارك لما قدمته مصر من مساعدات للشعب الفلسطيني وأهالي قطاع 
زة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بفتح معبر رفح والسماح للفلسطينيين بالتزود باحتياجاتهم من مؤن غ

وأغذية، كما وجه الشكر للرئيس المصري على دعوته للفصائل الفلسطينية فتح وحماس للحوار في 
رباً عن استعداد بالده لمساعدة القاهرة بهدف تحقيق الوفاق بين الفرقاء في الضفة الغربية وغزة، مع

 ".بكل أوجه المساعدة المادية والمعنوية.. "الشعب الفلسطيني
  ١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   في موريتانياةيسرائيلاإلمسلحون يهاجمون السفارة  .٤٣

 في ةيسرائيلاإل النار على السفارة أطلقوان مسلحين مجهولين إ  الموريتانيةقالت الشرطة: نواكشوط
وتبادل المهاجمون إطالق الرصاص مع .  الموريتانية نواكشوط في وقت مبكر من يوم الجمعةالعاصمة

وقع الهجوم في أعقاب دعوات علنية صدرت مؤخرا عن أحزاب سياسية في موريتانيا . حراس السفارة
  . إسرائيل قطع الروابط الدبلوماسية مع إلىدعت الحكومة 

  ١/٢/٢٠٠٨رويترز 
  
   تطالب بتدخل دولي إلنقاذ غزةمنظمة حقوقية مغربية .٤٤

عبرت المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان عن إدانتها  للحصار :  عبدالصمد بن شريف-الرباط 
وناشدت . اإلنساني الجائر المضروب على قطاع غزة والذي يتنافى مع القانون الدولي يسرائيلاإل

 ضد الشعب إسرائيلادة التي تشنها المنظمة في بيان المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف حرب اإلب
الفلسطيني وحظر استخدام األعمال االنتقامية والعقاب الجماعي وتدمير البنيات االقتصادية كأسلوب من 

ودعت هيئة األمم المتحدة للتدخل الفوري لضمان إعمال حق الشعوب في السلم في إطار . أساليب الحرب
  .الشرعية الدولية

  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  قبل حل القضية الفلسطينية " إسرائيل"ال عالقات مع : باكستان .٤٥

الباكستانية عن الناطق باسم وزارة الخارجية أم صادق قوله في إيجاز " في.تي.جيو"نقلت قناة : أي.بي.يو
 إنوقال . قبل إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية" إسرائيل"صحافي، إن إسالم أباد لن تقيم عالقات مع 
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ايهود باراك في باريس جرى صدفة " يسرائيلاإل"اء الرئيس الباكستاني برويز مشرف مع وزير الجيش لق
  . ولم يكن مقررا

  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  تجاهل جرائم الحرب " فينوغراد": "منظمة العفو" .٤٦

التي حققت في  ةيسرائيلاإلانتقدت منظمة العفو الدولية، أمس، نتائج تقرير لجنة فينوغراد  :ب.ف.أ
، وتجاهل مسائل أساسية كجرائم "مليء بالعيوب" مؤكدة أنه ٢٠٠٦,في العام " حرب تموز"تداعيات 

أضافت المنظمة الدولية أن التقرير، لم يحقق في سياسات . ونيسرائيلاإلالحرب التي ارتكبها الجنود 
وأسف مدير . ين المدنيين اللبنانيينوب" حزب اهللا"الحكومة واستراتيجيات الجيش التي لم تفرق بين مقاتلي 

فرصة أخرى تم " وشمال أفريقيا في المنظمة، مالكولم سمارت، ألن التحقيق كان األوسطبرنامج الشرق 
لمراجعة السياسة والقرارات التي كانت وراء االنتهاكات الخطيرة "، كان من الممكن اعتمادها "إهدارها

  ". ةيسرائيلاإلرائم الحرب التي ارتكبتها القوات  الدولي، بما فيه جاإلنسانلقانون حقوق 
  ١/٢/٢٠٠٨السفير     

  
  اتحاد عمال النرويج قلق لحصار غزة .٤٧

أعرب اتحاد عمال النرويج عن قلقه البالغ حول الوضع في فلسطين، وخاصة حصار قطاع غزة، : نابلس
ل القطاع  المفروض حويسرائيلاإلن االتحاد يدين بشدة الحصار أوصرح روار فلوتن رئيس االتحاد 

واعتبر أن هذا الحصار يمكن أن يؤدي إلى كارثة . الذي يستهدف بالدرجة األولى المدنيين األبرياء
  .نسانية ويزيد من خطورة الوضع السياسي المتأزم في المنطقةإ

  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   نسانهاكات حقوق اإللمتحدة تمعن في انت والواليات امليون قتيل عراقي في ظل االحتالل .٤٨

كثر مـن   أ، أن   لى مقابالت ميدانية ونشرت أمس األول، في لندن       إ كشفت دراسة أجريت استناداً      :ب.ف.أ
 ومن جهة أخرى  . للعراقغزو الواليات المتحدة وحلفائها     بداية  مليون عراقي قتلوا في أعمال العنف منذ        

حدة ال تزال تنتهك حقوق اإلنسان األساسـية        ن الواليات المت  أ ،ن رايتس ووتش  امنظمة هيوم لكد تقرير   أ
من خالل اإلبقاء على مراكز اعتقال سرية في الخارج، واعتقال أشخاص بطريقة غير شرعية أو مبررة                

ولم يسجل التقرير أي تحسن في وضع حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة، رغـم               .في استخدام التعذيب  
  .ضة في إطار الحرب على اإلرهابجهود الكونجرس إلنهاء التجاوزات المفتر

  ١/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  رتفاع معدالت االنتحار في الجيش األمريكيا .٤٩
ن معدالت االنتحار بين جنوده سجلت ارتفاعـاً كبيـراً خـالل            أالجيش األمريكي، أمس،     ذكر   :ب.ف.أ

رقام األودلت   .بع قرن كثر من ر  أالسنوات الثالث الماضية ووصلت إلى مستويات لم يشهدها الجيش منذ           
بلغ عدد الجنود الـذين انتحـروا       ، فيما   ٢٠٠٦على أن أكثر من ألفي جندي حاولوا االنتحار خالل عام           

وفاة حالة   ٣٢، بينما وقعت    لة حا ٨٩ عدد المنتحرين     بلغ ٢٠٠٧وفي العام   . عامنفس ال  جندي خالل    ١٠٢
  .أخرى ينتظر تأكيد ما إذا كانت نتيجة االنتحار

  ١/٢/٢٠٠٨ماراتية الخليج اإل
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  نساء حماس تجدهن في المؤسسات والمساجد والشوارع وعلى الحدود وفي كتائب القسام .٥٠
لى حد كبيـر، فـي كـسب معظـم          إ) حماس (يةاإلسالمنجحت حركة المقاومة    :  كفاح زبون  -رام اهللا   
خالل هـدم   ، وحتى في كسر الحصار المفروض على غزة، من          )السياسية، والعسكرية  (األخيرةمعاركها  

ولم يكن رجال الحركة، الذين يصفهم خصومهم، بالمتشددين، وحدهم يقفون وراء كل            . الحدود، مع مصر  
منظم، ظهر في مقدمة بعض هذه المعارك،       " جيش" كثيرة، يعود لـ     أحياناًن الفضل   إهذه النجاحات، بل    

  ".نساء حماس"انه جيش . ، كان رأس حربة حماسأحياناً مثل جندي مجهول، وأحياناًوقاتل 
، وهو جيش، منظم، وقد ظهر دوره جليا وقويا، في دعـم حركتـه              "جيش نساء حماس  "ذا قلنا   إوال نبالغ   

، وهو نفس الجيش الذي اقتحم معبر رفح الحـدودي،          ٢٠٠٦ عام   األخيرةللفوز في االنتخابات التشريعية     
وفـي  . معهـم المتفجـرات   ن يحضر الرجال، و   أالشهر الفائت، لخلق رأي عام، وكسب التعاطف، قبل         

ثناء المعـارك االنتخابيـة، وفـي الجامعـات        أ، و "العلمانية"، بخالف، فتح    "يةاإلسالم"مهرجانات حماس   
يرفعن . والمدارس، والمدن، والقرى، والشوارع، تجد نساء حماس يشكلن حضورا كبيرا والفتا، وداعما           

ودا متفرقة، تزور، وتـشجع، وتـساند،       ويشكلن وف . الرايات، ويكّبرن، ويدعمن، ويخرجن في المسيرات     
وتقيم حلقات النقاش، في البيوت والمساجد، وكثير منهن يرأس ويدير جمعيـات ومـدارس ومؤسـسات                

ذ يفترض، حسب ما يعتقد     إوهي مفارقة، لم يجد كثير من المراقبين لها تفسيرا منطقيا،           . سالميةإخيرية،  
ن تمنح لنـساء فـتح، وهـي        أقابل الحرية التي يمكن     ، م "كثر تشددا وانغالقا  أن حماس   أ"خصوم الحركة   

وربما بدا الخالف، بين فتح وحمـاس،       . حركة، تؤكد دوما على حق المرأة في المساواة ودروها القيادي         
ذ سمحت فتح لنسائها بالمشاركة الفعالة في مقاومة االحتالل، ولـم           إ. جوهريا، مع بداية االنتفاضة الثانية    

 فدائيا، عبر   ١١ مع   ١٩٧٨رسلت دالل المغربي عام     أمحل جدل، فالحركة كانت     و  أمر مستغربا،   يكن األ 
رسلت كتائـب شـهداء     أ،  ٢٠٠٢وفي العام   . ياإسرائيل ٣٦وقتل فيها   . شهر العمليات أالبحر لتنفيذ إحدى    

. ها، خـالل االنتفاضـة    ول فتاة، فجرت نفس   أ، مع بدايات االنتفاضة الثانية،      األقصى الذراع المسلح لفتح   
 فجرت نفسها في    .حمر الفلسطيني دريس ناشطة في الحركة، وجميلة، وتعمل في الهالل األ        إنت وفاء   وكا
 - ٣٠قصى في   يا بالقدس الغربية، وأعلنت كتائب األ     إسرائيل ٧٠صابت أكثر من    أ، و ٢٠٠٢ - ١ - ٢٧
ء علي إدريـس،    إن الشهيدة البطلة، ابنة الكتائب األبية، وفا      " مسؤوليتها عن العملية، وقالت      ٢٠٠٢ - ١

".  عاما، ومن سكان قلعة الصمود مخيم األمعري، قضاء رام اهللا، نفـذت العمليـة              ٢٦البالغة من العمر    
وارجع . كانت حماس، ما تزال، آنذاك، تمنع اشتراك النساء في المقاومة، وخاصة تنفيذ هجمات تفجيرية             

لسطيني، وتعاليم الدين، التي تمنع غياب       طبيعة البيئة المحافظة للمجتمع الف     إلىقياديون في الحركة ذلك،     
، فحركة الجهـاد    يةاإلسالمولم يكن هذا موقف كل الحركات       . المرأة أو سفرها بدون مرافقة رجل محرم      

  . نساءها لتنفيذ مثل هذه العملياتأرسلت، مثال، ياإلسالم
كـانون  (ي يناير    عملية تفجيرية نسائية لحماس، ف     أوللم يدم موقف حماس طويال، ونفذت ريم رياشي،         

، وكانت مفاجأة، وقال الشيخ احمد ياسين مؤسس حماس وزعيمها الروحي، تعقيبا علـى              ٢٠٠٤) الثاني
 الـضغط علـى     أرادوكشف مقربون من ياسـين انـه        ".  قد بدأ  الفلسطينية عهد جهاد المرأة     أن"العملية  

أة في أدبيات حركـة حمـاس،       وتلعب المر .  قد ينفجرن في وجوهكم    أيضا نساءنا   إنين بالقول   يسرائيلاإل
وتعتبر مسؤولة عن تربية النشء، وتقوم بدور المساندة والتشجيع كما تمارس           ". الجهاد"دوراً مساعداً في    

  .دوراً في التعليم والعالج أثناء المعارك، والحروب وغيرها
ي عبد الـستار    ويقول المحلل السياس  .  أعمق، وأكثر شمولية   أبعادااتسع الدور النسائي الحمساوي، واخذ      

ـ  ". ، وهي، تعاليم تشجع على العمـل العـام        اإلسالم تعاليم   إلى يستندون   إنهم ": "األوسطالشرق  "قاسم، ل
أكثر التزاما وانضباطا، من حركة فتح، وهي انجح في اسـتثمار كـل             "وحسب قاسم، فان حركة حماس      

 في حمل نسائها على لعـب       ن حماس، حركة عقائدية منضبطة، وقد نجحت      أ إلىويشير قاسم،   ". طاقاتها
قمن حلقـات   أ، و األخيرةلقد بذلن جهدا مضاعفا خالل االنتخابات التشريعية        "وتابع  . دور مهم ومحوري  
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ويـشدد  ". رشادية في المساجد والمؤسسات، ونظمن زيارات ميدانية للمدن والقرى والمخيمات         إدراسية و 
، والتقيد بتعاليم   اإلسالمماس؛ التقيد بتعاليم    قاسم على وجود سببين مهمين من وجهة نظره، لنجاح نساء ح          

  .الحركة التنظيم، ويضيف، ال يمكن المقارنة بين فتح وحماس فاألول تنظيم والثاني ال
وتكشف جميلة الشنطي، وهي احد ابرز القيادات النسوية لحماس، وعضو المجلس التشريعي، عن تنظيم              

ـ     نحن لنا تنظيمنا، لسنا تابعين في حماس، لنا مواقفنـا،          ": "األوسطالشرق  "نسوي داخل التنظيم، وتقول ل
 أيضاوال نقبل، ونقترح، ونخطط، ونقرر ونجادل ونقول ال، وننفذ          ) ي الرجال أ( كثيرة نعارضهم    أحياناًو

. ن العفوي ال يـنجح    أصال  أ، وهي تعتقد    اإلطالقوحسب الشنطي فال شيء عفوي على       ". ما نراه مناسبا  
جماهير من النساء العلمانيات، نحن في المساجد ومنازل الشهداء والجرحى وفي            ال إلىنحن اقرب   "وقالت  

وال ).  اقتحام معبر رفح بين غزة ومصر      إلى إشارةفي  (المسيرات وفي المواجهات، وفي اقتحام الحدود       
 جديد وتقول انه نهج حماس، وبحسبها، فان الشيخ المؤسس احمد ياسين كـان              أيترى الشنطي في ذلك     

نهـن يـشكلن    أوتريد الشنطي القول    . بخط متوازي ى تنظيم الرجال، وعينه على تنظيم النساء        يعمل عل 
" وضربت مثال عن التجهيزات التي سبقت خوض االنتخابات التشريعية، وقالـت            . تنظيما قائما بحد ذاته   

ن خطتنا  أ  تبادلنا الخطط لالطالع اكتشفوا    جهزنا نحن خطتنا الكاملة للعمل، وجهز الرجال خطتهم، وحين        
طـار  إنعم، لكنه تنـافس فـي       "ذا ما كانوا يتنافسون مع الرجال؟ قالت        إوردا على سؤال    ". فضلي األ ه

  ".يشجعونا على مثل هذا التنافس) الرجال(الحركة الواحدة، وهم 
 اإلسالمهكذا علمنا   " هو الدافع والمحرك الرئيسي، وتقول       اإلسالموتتفق الشنطي، مع الدكتور قاسم، بان       

نحن في حماس طبقنـا     "وتضيف  ". و يحثنا على التواصل مع الناس، وقضاياهم ومشكالتهم، وهمومهم        وه
المساواة التي يطالب بها العلمانيون، نحن النساء نجلس مع الرجال، في المستوى الـسياسي والعـسكري                

، التي نديرها   ، ولنا مؤسساتنا الخاصة كذلك    أيضاوفي مجالس الشورى واتخاذ القرار، وفي كتائب القسام         
لتي منحتها الحركة أساسا لنـسائها،      " للثقة البالغة "وترجع الشنطي كل هذا الدعم النسوي لحماس        ". وحدنا

ووفق الشنطي فـان نـساء      ". لسنا مستضعفين في حماس، لنا قرارنا وموقفنا      "في كل الميادين، وتضيف     
ء حتى من الفصائل األخـرى يـأتين        كل النسا "، وقالت   "المسجد"حماس هن اللواتي قمن بتطوير مفهوم       

للمساجد، المسجد ليس للصالة فقط، وسماع الخطب الدينية، انه للندوات السياسية والتثقيفيـة والـصحية               
وتتحدث الشنطي بكثير من الفخـر      ". النادي" مفهوم   إلى، لقد حولناه    أيضاواالجتماعية، ولعرض الفيديو    

  ".حداث التغييرأقادر على "، "تنظيم"هن على تشكيل عن تجربة نجاح النساء داخل حماس، وعن قدرت
ن نـساء   إبـل   . رشـادي ن مشاركة نساء حماس ال تقف عند العمل الجماهيري، والتعبوي، واإل          أويبدو  

وبينهن مقاتالت في كتائب القسام،     . الحركة يتلقين مثل رجالها، تدريبات عسكرية متقدمة، في فنون القتال         
ن يكون هناك جيش مسلح نسوي كما يشاع، لكنها تقـر بتلقـي             أي الشنطي   وتنف. الذراع المسلح لحماس  

النساء تدريبات عسكرية لمواجهة الطوارئ، وتقول هناك بيوت كاملة تتلقى التدريب، الرجـل وزوجتـه               
  .كراهإوشقيقاته وبناته، لكن طوعا ودون 

 وقبـل االنتخابـات     ن حماس، تحرص على القول، بأنها تقدر وتكرم وتعنى بـدور المـرأة،            أويتضح،  
آن األوان للمرأة الفلسطينية أن تأخذ دورهـا        "صدرت الحركة بيانا موجها للجماهير قالت فيه        أالتشريعية  

الحقيقي، وآن للمجتمع أن يقدر حجم تضحياتها وجهادها، فهي األم واألخت والزوجة واالبنة، التي تخرج               
ى حماس إلى أن يكون للمرأة دورها في المجلـس          المبدعين واألبطال والشهداء وأجيال المستقبل، وستسع     

التشريعي، وأن تكون إلى جانب الرجل في إدارة الصراع مع العدو، وأن تسن التشريعات التـي تحمـي        
  ".وستقاوم حماس محاوالت تهميش دور المرأة أو تسطيحه. المرأة وحقوقها

ت أكاديمية ومؤثرة، وزوجات    دراج شخصيا إ حرصت حماس، وبذكاء الفت، على       إذوهو فعال ما كان،     
ما رأى فيه الفلسطينيون، آنذاك، تكريما ووفاء من الحركة لرجالها ونساءها           . قياديين في الحركة  " شهداء"

وكان من الصعب منافسة امرأة مثل، مريم فرحات، وهي والدة ثالثة مقاتلين في حمـاس               . الذين ضحوا 
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ائها على شريط مـسجل قبـل أن يهـاجم مـستوطنة            ين، وقد ودعها أحد أبن    يسرائيلاإلقضوا على أيدي    
ـ  وكما يحلو   . يينإسرائيلية ويقتل خمسة    إسرائيل ، "أم الـشهداء  "و  أ" خنـساء فلـسطين   "لحماس تسميتها ب

  .شوهدت في تسجيل مصور حاملة سالحاً نارياً وهي تعلن عن ترشحها لالنتخابات
زارية بعد ذلك، مثل مريم صالح، التي        نساء من حماس في االنتخابات، وبعضهن تقلد مناصب و         ٦فازت  

 إسـرائيل ن تنهار حكومة الحركة بفعل االقتتال في غزة، وتعتقلهـا           أصبحت وزيرة شؤون المرأة، قبل      أ
ورغم انهيار الحكومة وسيطرة فتح على الضفة الغربيـة، فـان دور نـساء              . اليوم، مع زمالئها النواب   

منيـة، فـي   جهزة األفتح، وقد اشتبكن، مع األات مع سلطة  شكل المناكفأحياناًحماس لم يتراجع، بل اخذ    
رام اهللا ونابلس غير مرة، وترى األجهزة األمنية في امرأة مثل منى منصور وهي زوجة القيادي البارز                 

. من في الـضفة   ، امرأة محرضة وتعمل ضد استتباب األ      إسرائيلفي حماس جمال منصور الذي اغتالته       
 دور المساجد في تعبئة الناس، وربما كانت فتح كمـا           إلىة انتبهت متأخرة    وتقر نساء في فتح بان الحرك     
لكـن  . نها تحمل رايـة التحـرر     أصوات النساء، على اعتبار     أ كسب   إلىقال بعض عناصرها مطمئنة     

صوات ذهبت رغم ذلك لحماس، التي تمارس رقابة اشد، وتلتزم بتعاليم صـارمة مـثال فـي الـزي                   األ
، وبعضهن  )الجلباب(شاهد امرأة من حماس غير متحجبة وال تلبس الزي الرسمي           ن ت أالنسائي، فال يمكن    

، انـه لـيس     اإلسالمال يفهمون   ) العلمانيون(نهم  إوتقول الشنطي   . منقبات، وجميعهن ال يصافحن الرجال    
هم ال يحترمون نـساءهم كمـا       . اإلسالمكثر، وسننقل صورة صحيحة عن      أمتشددا، ونحن سيكبر دورنا     

همها الوسطية في الدين، وهي قضية      أوال،  أصال ننطلق من قناعات دينية      أنحن  س نساءها، و  تحترم حما 
  .صالأقد ال يفهما متدينون 

  ١/٢/٢٠٠٨ األوسطالشرق 
  
  ازدادت سوءاً بعد حوادث المخيمات :عن أوضاع الفلسطينيين في لبنان" شاهد"تقرير  .٥١

يين في لبنان االوضاع المأسوية التي يعانونهـا،        يغفل المتحدثون عن خطر توطين الفلسطين     : بيار عطااهللا 
وذلك اسوة بغالبية اللبنانيين الذين يعيشون في ظروف مزرية نتيجة تردي االحـوال الـسياسية وعـدم                 

الفلسطينية لحقوق االنسان اعدت تقريرها السنوي عن اوضاع حقوق االنـسان           " شاهد"منظمة  . االستقرار
، وجمعت فيه، استنادا الى معايير عمـل ناشـطي حقـوق    ٢٠٠٧الل او الالجىء الفلسطيني في لبنان خ 

 ٢٤٠االنسان، معلومات عن معاناة عشرات اآلالف من الالجئين الذين تتباين التقديرات حول عددهم بين               
 الفا حدا اقصى، ويخشى ان يؤدي تجنيسهم الى خلل ديموغرافي كبيـر لمـصلحة               ٤٥٠الفا حدا ادنى و     

ان الفلسطينيين يصرون على التزام الحياد في الصراعات اللبنانية ويعتبـرون ان ال             علما  . الطائفة السنية 
قدرة لدى الالجئين الفلسطينيين في لبنان على تحمل المزيد من المآسي كما جرى خالل سـني الحـرب                  
 االهلية وفي مخيم نهر البارد، لكنهم يصرون في الوقت عينه على الفوز بحقوقهم كمقيمين على االراضي               

ورغم ان التقرير يركز على القاء الضوء على معاناة الالجئين اال انه ال             . اللبنانية في انتظار حل قضيتهم    
يتطرق الى االسباب المؤدية الى هذه النتيجة وفي مقدمها انفالت الوضـع داخـل المخيمـات وغيـاب                  

  .الضوابط القانونية واالدارية
قدمة عامة تصنف حقوق االنسان الفلسطيني بالسيئة، وانهـا         الى ابواب عدة مستهلة بم    " شاهد"يقسم تقرير   

في حـين لـم تتحـسن اوضـاع         .  نتيجة ما جرى في مخيمات الشمال      ٢٠٠٧ازدادت سوءا خالل عام     "
المخيمات االخرى، التي بقيت على ما هي رغم الزيادة السكانية، ووجود مشروع اعادة البناء والتـرميم                

، كما لم يطرأ اي تطور على مستوى التحصيل العلمي لدى           "االونروا"في مخيمات الجنوب الذي تقوم به       
كما لم يطرأ   . الطالب الفلسطينيين، وارتفعت معدالت التسرب المدرسي خصوصا في المراحل االعدادية         

اي تغيير على مستوى التشريعات القانونية المعنية بقضية الالجئين بسبب عدم اجتماع مجلس النـواب،               
  ". الفلسطيني–ل لجنة الحوار اللبناني وعدم تقدم اعما
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  حقوق أساسية
ان معاناة الالجئين في لبنان هي االكبر مقارنة مع سـوريا واالردن، اذ يعـانون علـى                 "ورأى التقرير   

". ، ويخضعون لتفتيش صارم من االجهزة االمنيـة اللبنانيـة      إليهامستوى الحق في التنقل من المخيمات و      
حاجز المدفون في الشمال وجسر االولي فـي الجنـوب، واعتـرف            : ش هي واوضح ان اهم نقاط التفتي    

، شدد الجيش اجراءاته، ودفع المدنيون في     "جند الشام "التقرير انه بعد تعرض الجيش العتداء من عناصر         
حصار مخيم عين الحلوة بشكل     "واشار الى   . مخيم عين الحلوة الثمن من حريتهم في التنقل بشكل طبيعي         

لى مخيمات صور، في حين ان مخيمات بيروت مفتوحة في كل االتجاهات وال مشكلة في               محكم اضافة ا  
  ".   حرية التنقل

 ٨٧ طالبا في مدارس االونروا موزعين علـى         ٣٩٢٩٠ان ثمة وجود    " شاهد"وعن الحق في التعلم قالت      
 لـدى االوالد    واشارت الى مشكالت مثل العمالة المبكـرة      .  مدارس ثانوية  ٥مدرسة ابتدائية واعدادية و   

ويواجـه  .  في المئة  ٩٧والتحصيل العلمي، ورغم ذلك سجلت نسبة نجاح جيدة في التعليم الثانوي بلغت             
الطالب الجامعيون تحديات في االلتحاق بالجامعات الخاصة والرسمية لدرس ما يناسب مؤهالتهم، اضافة             

دم متابعة دروسهم مما يجعل حـق       الى الظروف االقتصادية الصعبة التي تدفع العديد من الطالب الى ع          
  .   الفلسطينيين في التعليم على المحك

ان المخيمات تعاني اكتظاظا شديدا، يجعلها تتوسع عموديا،        "وباالشارة الى الحق في مسكن، اورد التقرير        
 في المئة من منازل المخيمات تضم غـرفتين فقـط،           ٤٧رغم ان عدد الالجئين تضاعف اربع مرات، و       

 في  ٥٠ اشخاص نحو    ٥ئة ثالث غرف صغيرة، في حين يبلغ معدل افراد االسر التي تضم              في الم  ٣٣و
 في المئة، مما يؤدي الى غيـاب الخـصوصية          ٣٧ اشخاص نحو    ١٠ الى   ٦المئة، والعائالت التي تضم     

  ".العائلية وسهولة انتقال االمراض
 الالجئون، رغم ان االونروا تقـدم       ان الطبابة واالستشفاء من ابرز المشكالت التي يعانيها       " شاهد"ورأت  

هذه الخدمة، اال انها تساهم جزئيا في حل المشكلة، وال تقدم الحكومة اللبنانية اي مساعدة في هذا االطار                  
 ٢٥ويبلغ عدد عيادات االونروا     . اال في حدود ضيقة جدا، علما ان الفاتورة الطبية مرتفعة جدا في لبنان            

واشار التقرير الى عـدم وجـود       ". ٢٠٠٤ين حالة مريض خالل عام       مالي ٨،٨عيادة خارجية استقبلت    
مستشفيات في المخيمات باستثناء بعض المستوصفات ذات االمكانات المتواضعة، مثل تلك التابعة لجمعية             

  .الهالل االحمر الفلسطيني وجمعيات خيرية
  العمل والمرأة

الوزير المستقيل طراد حمادة حول مـنح       لم يطرأ اي تحسن على اوضاع العمل بعد مذكرة          "واعتبر انه   
الالجئين الحق في ممارسة بعض المهن، اذ ال يزال الالجىء الفلسطيني محروما ممارسة العديـد مـن                 

واعتبـرت  ". المهن الحرة التي تتطلب تشريعا برلمانيا يؤكد هذا الحق ويحتاج الـى مراسـيم تنظيميـة               
ن تحد حقيقي يواجهه الالجئون ألنه ينعكس على الحدود         ان الحرمان من ممارسة العديد من المه      "المنظمة  

وان السلطات اللبنانية تبرر منع الفلسطيني من ممارسة حقه في العمل بأن مبدأ المعاملـة               . االخرى سلبا 
وعرض التقريـر لقـرار     ". بالمثل ليس متوافرا وان الظروف االقتصادية الصعبة تطول اللبنانيين ايضا         

 الذي فرض على سائقي التاكسي الفلسطينيين في مخيمـات          ١٠/١٠/٢٠٠٧انية في   السلطات االمنية اللبن  
  .الجنوب الحصول على تراخيص عمل من الجيش لممارسة هذه المهنة، مبررا ذلك باالعتبارات االمنية

تعيش ظروفا انسانية صعبة، وتعاني تمييزا واسعاً فـي مختلـف           "وعن احوال المرأة الفلسطينية قال انها       
كما انها ال تستطيع ان     . ت وال يمكنها ان تمارس حقها في العمل بموجب قرارات وقوانين ناظمة           المجاال

 ويمنـع   ٢٩٦ ويحمل الـرقم     ٢٠٠١تتملك عقارا او شقة بسبب القانون الصادر عن مجلس النواب عام            
ـ            . الفلسطيني من التملك   دة ال  كما تعمل النساء الفلسطينيات في اعمال صعبة مثل الزراعة بـأجور زهي

  .تساوي الجهد الذي يقمن به
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اما االطفال فهم الحلقة االضعف، اذ يعانون جملة انتهاكات لحقوقهم في التعلـيم والطبابـة واالستـشفاء                 
كذلك يتعرضون لخطر العمالة المبكرة ولديهم مشكالت صحية ونفسية كثيرة وخطرة تتعـارض         . واللعب

   (...)".١٩٨٩ن عام مع اتفاق حقوق الطفل الدولية التي وقعها لبنا
الشخصية القانونية وفاقدو الهوية او ما اصطلح على تسميته الفئة الثالثة من الفلسطينيين في لبنان ملـف                 

". قضية انسانية بامتياز، ألنهم من اكثر الفئات الفلسطينية تهميشا فـي لبنـان            "يعالجه التقرير معتبرا انها     
وتعـود  . رزت بعد انتهاء الحرب اللبنانية مطلع التـسعينات   ويشرح ان قضية فاقدي الهوية الفلسطينيين ب      

، عنـدما   ١٩٧٠بين منظمة التحرير والجيش االردني عام       " ايلول االسود "جذور هذه القضية الى احداث      
غادرت مجموعات من الالجئين االردن الى لبنان ولم تعمل السلطات االردنية علـى تجديـد جـوازات                 

عدد هؤالء بخمـسة آالف     " شاهد"وتقدر  ".  اللبنانية بأي صفة قانونية لهم     سفرهم، كما لم تعترف السلطات    
يعانون الحرمان الشديد على كل المستويات وال يتمتعون بأي وضعية قانونية، وهـم محرومـون               "تقريبا  

وتعتبر اقامتهم في لبنان غير قانونية مما يجعلهـم دائمـا           . تاليا الحقوق التي تترتب على هذه الشخصية      
لالعتقال والمساءلة، وهم ال يتلقون خدمات االونروا اال في حدود ضيقة جـدا، وال يـستطيعون                عرضة  

  ".الزواج ايضا، واوالدهم محرومون الحق في الطبابة والتعليم وسواهما من االمور
ساهم في معالجة جزئية لهم مـن خـالل         "وشرح ايضا ان مكتب منظمة التحرير الذي افتتح في بيروت           

  ".تثبت انهم فلسطينيون، تجدد شهريااصدار ورقة 
  ٣١/١/٢٠٠٨النهار 

 
   والفلسطينيينإسرائيلارتدادات زلزال غزة على  .٥٢

  باتريك سيل
 ألف شخص تقريباً، إلى العراء خارج السجن الذي         ٧٠٠أدى اندفاع حشود الفلسطينيين، الذين بلغ عددهم        

ومن حيث األهميـة، يمكـن      . األوسطالشرق   في غزة، إلى تغيير المشهد السياسي في         إسرائيلاستحدثته  
لن تكون األمور على حالها بعد . مقارنة أثر هذا الحدث باألثر الذي تركه انهيار جدار برلين على أوروبا           

  .اليوم، ولن تكون هناك عودة إلى الماضي
ملكة العربية   ومصر والسلطة الفلسطينية والم    إسرائيل -وسيترتّب على كل األطراف المعنية بهذه المأساة        

 أن تعيد التفكير بـسياساتها علـى        -السعودية واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية خصوصاً        
  .ضوء الحقائق الجديدة

 -ولعّل أكثر هذه الحقائق الجديدة لفتاً للنظر هي أن المليون ونصف المليون فلسطيني من سـكّان غـزة                 
وال بد  .  لن يقبلوا أبداً أن يتم سجنهم مجدداً       -حشي للمعاناة المذلّة     الو يسرائيلاإلالذين أخضعهم الحصار    

من السماح لغزة أن تتنفّس وتجري التعامالت التجارية وتحصل على إمـدادات الـضرورات المعيـشية             
  .األساسية وتعيش بشكٍل طبيعي

القطاع مرة أخرى،    واألميركي، أن تحصر سكّان غزة داخل        يسرائيلاإلإذا حاولت مصر، تحت الضغط      
. فقد يؤدي ذلك إلى اندالع أعمال الشّغب في القاهرة، ما قد يزعزع استقرار نظام الرئيس حسني مبارك                

 من جهـة، والواقـع      يسرائيلاإلقامة توازن دقيق بين الضغط األميركي و      إباتت مصر مجبرةً حالياً على      
  .الجديد لعالقتها مع سكّان غزة من جهة أخرى

 سرائيلال يمكن إل  . ادة النّظر في مسألة عالقة قطاع غزة بالعالم الخارجي بصورة شاملة          اليوم، يجب إع  
 أي مجالها الجـوي ومياههـا       -بعد اآلن أن تهيمن وتسيطر على كّل جانب من جوانب الحياة في غزة              

  .ها أو الخروج منإليهااإلقليمية ووارداتها وصادراتها ونظامها الضريبي وكل التحركات من الدخول 
فالحالة الراهنة في غزة تتيح فرصةً كبيرةً       . ، سيتوسع الدور المصري   يسرائيلاإلوفي ظل تراجع الدور     

 والواليـات   إسـرائيل فإذا تغلّبت على مخاوفها وتصرفت بجرأة وإذا رفضت التهويل من قبـل             . لمصر
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لّت بشيء من التبصر والتّصور،     ويمكنها إذا تح  . المتحدة، فإنها تملك الفرصة الستعادة دفة القيادة العربية       
  .اإلثبات للعالم ما يمكن أن يغدو عليه قطاع غزة وسكّانه، عندما يتم توفير هامش من الحرية لهم

فلـم يعـد   ". حمـاس "يجب على مصر أن تفاوض بشأن السيطرة على معبر رفح مباشرة مـع حركـة         
ن يتساهل الرأي العام المصري مـع       ول.  لغزة إسرائيلباستطاعتها حمل عبء التورط في عملية حصار        

  .أيضاإال أن مصر بحاجة التخاذ خطوات إضافية . ذلك بعد اليوم ومثله الرأي العام العربي ككّل
تحتاج البنى التحتية في القطاع إلـى إعـادة         . على مصر أن تكون المدافع عن غزة أمام المجتمع الدولي         

. فأ والمطار إلى العودة إلى الحياة وإعادة فتحهما للعمـل         كما يحتاج المر  . إسرائيلالبناء، بعد أن دمرتها     
ومن الممكن أن تـستفيد مـصر       . من الممكن أن تستفيد مصر تجارياً باعتبار أن غزة تشكّل سوقاً كبيراً           

ن تزيل التسمم الذي يطغى على عالقـة الـرئيس          أمكن  ، ألن مساعدة غزة على النهوض ي      أيضاسياسياً  
  .، أي الجهة المعارضة الكبرى لنظامه، وهي عالقة تشوبها الخالفات"لميناإلخوان المس"مبارك بـ 

إلى ذلك، تضطلع المملكة العربية السعودية بدور كبير بسبب نفوذها المعنوي والسياسي ومواردها المالية              
وعلى مـصر والمملكـة العربيـة       . فعودة غزة إلى حالتها الطبيعية ستحتاج إلى المال العربي        . الضخمة

المتسبب بالشّلل، ولتوحيـد    " فتح"و  " حماس"ودية العمل سوياً في التوسط لتسوية النزاع بين حركتي          السع
  .صفوف الفلسطينيين

 - الممانعة   إسرائيل و -على مصر والمملكة العربية السعودية إقناع أوروبا والواليات المتحدة األميركية           
وبعد . أيضا" حماس"ن تثمر فال بد لها أن تشمل حركة         أ ةيسرائيلاإلأنه إذا كان لمحادثات السالم العربية       

فـال  . أيضاعنوةً من الحصار البشري في غزة، بات ضرورياً إنهاء حصارها السياسي            " حماس"خروج  
  ".حماس"يمكن القيام بأي خطوة إلى األمام لتحقيق السالم أو األمن من دون التواصل مع 

لفلسطينية السيئة الحظ محمود عباس ورئيس الوزراء سـالم         وهذا خبر سيئ بالنسبة إلى رئيس السلطة ا       
إال أنهمـا فـشال فـي       .  قد تكون مثمرة   إسرائيلفقد أمل الرجالن في إظهار أن محادثاتهما مع         . فياض

ية واحدة غيـر    إسرائيلالتوصل إلى إزالة نقطة تفتيش واحدة في الضفة الغربية أو تفكيك نقطة عسكرية              
  .تقدم حول المسائل األساسية كالحدود والقدس والالجئينشرعية، ناهيك عن تحقيق 

 والواليات المتحدة األميركية ورضي بها األوروبيون       إسرائيل التي فرضتها    -" حماس"لقد كانت مقاطعة    
في االنتخابات الفلسطينية التي جرت بطريقة ديموقراطية في كـانون          " حماس"المتخاذلون بعد أن فازت     

فعدم قدرة الديبلوماسيين األوروبيين    .  فعل حماقة سياسية ال يمكن االستمرار فيه       - ٢٠٠٦) يناير(الثاني  
  .هو سخافة ال بد من تصويبها فوراً" حماس"على التحدث مباشرة مع 

، إيهود باراك، عن التفكير     يسرائيلاإلوخالل زيارته إلى باريس في األسبوع الماضي، عبر وزير الدفاع           
لـيس  ): " كانون الثاني  ٢٧ – ٢٦" (لو فيغارو "فقد قال لصحيفة    . ي ال يخدم سمعته    المفلس الذ  يسرائيلاإل

والعالم بأسره يدرك طبيعـة     ".  نتحدث معهم عندما نستجوبهم في سجوننا      إننا". حماس"لدينا ما نقوله لـ     
لـى  وباراك هو العقل المخطّط األول لسياسة محاولة تجويع غزة لـدفعها إ           . إسرائيلفي  " االستجوابات"

  .وقد فشلت هذه السياسة. الرضوخ
وارتد عليها العقاب الجماعي الذي أنزلته بـشعب        .  هزيمة سياسية واستراتيجية نكراء    إسرائيللقد تكبدت   

 كثيرا واتُهمت   إسرائيلتضررت صورة   . لم يستسلم الفلسطينيون وهم مستمرون بالمقاومة     . عربي بكامله 
  .النتهاك الصارخ للقانون الدوليسياساتها بالوحشية والالأخالقية وبا

، "حماس" الرادع، الذي تعتمد عليه كثيراً، ضربةً قاسيةً من          إسرائيلمن الناحية االستراتيجية، تلقى وضع      
 يوما فـي العـام      ٣٤خالل الحرب على لبنان التي دامت       " حزب اهللا "شبيهة بالضربة التي تلقّتها على يد       

 إسـرائيل  تقومان بتحدي    -" حزب اهللا "و  " حماس "-ير الحكوميتين   فهاتان الجهتان الفاعلتان غ   . ٢٠٠٦
  .إذا هاجمتمونا، سنهاجمكم: ورسالتهما بسيطة. من خالل حرب غير متكافئة على جبهتين
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، إال أن مؤسساتها العسكرية واألمنية المهووسة بالمفهوم القديم للتفوق العسكري           إسرائيللقد ضِرب تفوق    
وال تزال تعتقد أن الفلسطينيين سيتخلّون عن الكفاح إذا قتـل           . رفض تقبل هذا األمر   على المنطقة كلّها، ت   
  .العدد الكافي منهم

 طفالً، وشوهت   ١٢٦ فلسطيني، ومن بينهم     ٨٠٠ ما يزيد عن     إسرائيل، قتلت   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وفي سنتي   
وخـالل الـشهر    . تهـا وجرحت اآلالف، وسحقت مجتمعاً بأكمله بغاراتها المتكررة، ومداهماتها واغتياال        

، ٢٠٠٤والتفاوت مع العمليات الفلسطينية الفت، فمنذ سنة        .  فلسطينياً ٦٠الجاري فقط، قتلت ما يزيد عن       
  .ياً فقط بسبب الصواريخ الفلسطينية التي يتم إطالقها من غزةإسرائيل ١١قتل 

 إنما بشرط أن تتخلى      هدنة طويلة األمد لمدة عشرين سنة وأكثر،       إسرائيلتكراراً على   " حماس"وعرضت  
" حمـاس "كما تصر   . أيضا عن العنف وأن يشمل وقف إطالق النار الضفة الغربية وقطاع غزة             إسرائيل

  ".حماس" المعابر الحدودية وتطلق سراح النواب األعضاء في حركة إسرائيلعلى أن تفتح 
 -ما يشبه توازن القـوى      لوقف إطالق نار وهدنة متبادلين باالعتماد على        " حماس"بعبارة أخرى، تسعى    

 ليسوا على استعداد بعد لقبول شروط مماثلة، فهم يتمسكون دائمـاً            إسرائيلولكن قادة   . أو توازن الرعب  
بوهم إمكانية سحق الحس الوطني الفلسطيني بواسطة القوة الوحشية، بقدر ما يتمسكون بإمكانيـة نـزع                

  .وتدميره في الوقت المناسب" حزب اهللا"سالح 
.  البارزة إلى صرخة االحتجاج ضد سياسـات حكومتهـا         ةيسرائيلاإل انضمت العديد من الشخصيات      ولقد

، وهـو مركـز المعلومـات       "بتـسيليم "ومن بين تلك الشخصيات جيسيكا مانتيل، المديرة التنفيذية لــ           
 ةيئيلسـرا اإلالحركـة   " الذي يعنى بحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، وجيف هالبر منسق            يسرائيلاإل

  ".ضد هدم البيوت
يـستحقون احتـرام    ... إن األشخاص اليائسين الذين عبروا إلى مـصر       : "وكتب هالبر األسبوع الماضي   

ياً، إسـرائيل وبصفتي يهودياً   . وامتنان كل شخص يتعلّق بعالم أفضل يعتمد على حقوق اإلنسان والكرامة          
نى ما عاناه، ال يستطيع أن يرى مـا يفعلـه           فقد أحزنني وآلمني أن الشعب الذي أنتمي إليه، وبعد أن عا          

  ".باآلخرين
 جون دوغارد، مقرر األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان في األراضي الفلـسطينية، فقـد وصـف      أما

، ال بد من محاكمة المسؤولين عنها من سياسيين         "جريمة حرب خطرة  " في غزة بأنها     ةيسرائيلاإلاألعمال  
  .وعسكريين ومعاقبتهم

والـسلطة  " حمـاس " حركـة    -الجهود الصادقة والجدية إلرساء السالم مع جميع الفلـسطينيين          وحدها  
 والمشاركة في السيادة على القدس، هي التي يمكن أن          ١٩٦٧ حدود   إلى العودة   أساس على   -الفلسطينية  

ـ          إشارةإال أنه ما من     .  على المدى البعيد   إسرائيلتضمن أمن    بحت  حتى اآلن إلى أن هـذه الحقيقـة أص
  . من الصقور األميركيينإسرائيل أو بين أصدقاء ةيسرائيلاإلواضحة، أكان ذلك داخل القيادة 

  ١/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  حديث الوقائع والمسؤوليات: أزمة المعابر .٥٣

  أحمد ماهر
بعيدا عن العواطف المتصارعة، وعن األغراض الظاهرة والخفية التي لونت في كثيـر مـن األحيـان                 

ربة التي صاحبت ما سمي بأزمة المعابر وتداعياتها، وفي إطار مـن محاولـة لتفكيـر                التعليقات المتضا 
هادئ في موقف ليسهل فيه الهدوء ألنه يتعلق بمشاعر وطنية وقومية وإحساس بـان هنـاك مـؤامرات                  

 فـي ظـالم     أحيانـاً متعددة المصادر تحاك بليل، وبان هناك نوايا بعضها سيئ وبعضها حسن تتصارع             
بعيدا عـن   . تعل وتشتبك خيوطها مع مؤامرات حقيقية أو مفترضة دولية أو إقليمية أو محلية            حقيقي أو مف  

كل ذلك أحاول أن ابرز عدة نقاط اعتقد أنها أساسية في محاولة مني للفهم والتقييم بعيدا عـن الـصخب                    
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غـم عـدم    والتشويه وعن سحب التمويه التي حملت معها أخطارا أتصور أنها تستهدفنا جميعا واعتقد، ر             
تفضيلي لنظريات المؤامرة، أنها تعكس مخططات شريرة قد تكون متعددة المصادر ولكنها فـي النهايـة                

وحتى ال استطرد في حديث     . تلتقي عند نقطة على حافة بحور متالطمة األمواج ومزالق عميقة األغوار          
  ..جزةقد يطول وقد يبدو عاطفيا، فإنني أسارع بتلخيص ما اقصده في نقاط محددة ومو

  :أوال
 فـان ممارسـاتها     إسرائيلإننا نستطيع أن نتفق على أن المسؤول عن كل ما حدث هو في المقام األول                

بمشاركة مؤسفة من   "العدوانية وغير اإلنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والحصار الذي فرضته على غزة            
ي انتخابات تشريعية كان الغرب هو      ، منذ اليوم األول لفوز حماس ف      "األوروبيالواليات المتحدة واالتحاد    

الضاغط إلجرائها رغم تحفظات فلسطينية، ثم في أثناء تولي حكومة حماس ثم حكومة الوحدة الوطنيـة                
 قد قامت   أخرىولو كانت أية دولة     . التي جمعت بين حماس وفتح بفضل جهود مصرية وسورية وغيرها         

 منددين مستنكرين ومهددين، أما في هذه الحالة        بمثل هذه التصرفات لقام دعاة حقوق اإلنسان في الغرب        
 مداها بوقف التيار الكهربائي مع ما ترتب على ذلك من تداعيات لـم              إلىبالذات وبعدما وصلت األمور     

يكن من المتصور أن يسكت عليها العالم، فإن مجلس األمن فشل في إصدار مجرد بيان يندد بالطريقـة                  
، وذلك بفضل الواليات المتحدة التي ال تترك فرصة تمر دون أن            ائيلإسراألفالطونية المعتادة بتصرفات    

 دون أن تخلط األوراق ليضيع      – أو إذا بلغ عدوانها مدى ال يمكن قبوله          إسرائيل جانب   إلىتؤكد وقوفها   
حتى مجرد االستنكار الباهت في خضم أمور أخرى ترتبط في الواقع بحق الشعوب في مقاومة االحتالل                

وأذكـر لمـن   .  التحررإلىتلكه حتى إذا لم يكن فعاالً ولكنه على أية حال تعبير عن التطلع       بأي سالح تم  
 من يذكرهم بأننا في مصر كنا وما زلنا نفتخر بحرب االستنزاف التـي أقلقـت مـضاجع                  إلىيحتاجون  

 وفي نفس الوقـت الـذي     .  ونقبل ثمنها كواجب وطني    - قبل حرب التحرير     - لسيناء   يسرائيلاإلالمحتل  
 تمارس هذه البربرية إزاء الشعب الفلسطيني فيعقد لقاءات مع رئيسها ال تبدي فيها أي               إسرائيلكانت فيه   

وكان .  تسوية إلى أسس حقيقية لمفاوضات جادة تؤدي       إلى للتوصل   - أو حتى ظاهري     -استعداد حقيقي   
  .ة الفرقة بينها وما زال هو الوقيعة بين األطراف الفلسطينية ومحاولة زياديسرائيلاإلالهدف 
  :ثانياً

، والمعاناة اليومية ألشقائنا في غزة التـي تحمـل          إسرائيل تؤدي تلك التصرفات من جانب       أنكان يمكن   
المواطن العادي فوق ما يمكن احتماله، أن تكون هناك محاولة للتخلص من هذا الوضع وكان أن نظـر                  

احاً وهو مصر التي وقفت دائماً مـع الـشعب           المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يكون مت       إلىالمواطن العادي   
الفلسطيني والقضية الفلسطينية القتناعها العميق بأن مصلحتها الوطنية مرتبطة بالمصلحة القوميـة، وان             

مصر " مرتبط باألمن القومي وانه عندما ينادي البعض منا بشعار          -أمنها الوطني، وهو قطعا له األولوية       
 المخاطر التي تأتي عبر الحدود مع الشرق، وقطعاً ال ينبغـي            إلىدم االلتفات   فإنه قطعاً ال يقصد ع    " أوالً

باختصار كان من الطبيعـي أن ينظـر الـشعب          . تمزيق الصالت الحيوية مع زمالء الجغرافيا والتاريخ      
 تصرفات فيها كثير من الرعونة،      إلى أدىوإذا كان ذلك قد     .  مصر التي كانت دائماً السند     إلىالفلسطيني  

ا كان البعض قد استغل هذا الوضع لتحقيق أهداف معينة، فإن التصرف المصري الحكـيم بالـسماح                 وإذ
 وطنهم  إلى ثم يعودوا    إسرائيل أراضي مصر لكي يحصلوا على ما حرمتهم منه          إلىللفلسطينيين بالدخول   

 وبصرف النظر عن تجـاوزات حـدثت،      . كان هو القرار الصحيح المسؤول الذي يؤكد الدور المصري        
 تجاريـة،  أوبتدبير أو بغير تدبير، وبصرف النظر عن أن البعض استغل هذا القرار ألغراض سياسـية      

 تعالج األمور بحكمة واتزان وحزم في نفس الوقت، وان          أنفإن مصر أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على         
ين بها أحد أياً    تتحمل المسؤولية دون أن تتخلى عن مسؤوليتها عن حدودها التي ال يقبل مصري أن يسته              

  .كان
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  :ثالثاً
 أن يعمينـا عـن      إال قد ارتكبت من جانب بعض الفلسطينيين، وقد عولجت، ولكن هذا يجـب              أخطاءإن  

 الترتيبات الخاصة بـالمعبر وفقـاً التفـاق         أن كما   - إسرائيل - جريمة   أو -الخطأ األساسي هو خطأ     
 تتسبب فـي    إسرائيل، كانت   ٢٠٠٧ي يونيو    نهائياً ف  إغالقهفقبل  .  كانت ترتيبات قاصرة   ٢٥/١١/٢٠٠٦

كما أن االتحاد األوروبي الـذي      . من األيام % ٨٥ - وفقا إلحصائيات أتيح لي االطالع عليها        - إغالقه
 لم يقم بأي جهد حقيقي في هذا الشأن بل كان سلبياً            -كلف مراقبة المعبر بحيث ال يفتح إال في حضوره          

 عليها واجب المساعدة في خلق األجواء المناسبة التي تخفف          أنشعر   تليق بدول ت   إنها درجة ال اعتقد     إلى
  .عن شعب يعاني من احتالل غاشم وبغيض

 توضع ترتيبات جديدة للمعبر، تضمن أال تكون أبواباً لسجن كبير يتـرك فيـه               أنوالمهم في هذا الصدد     
ور انه يمكن وضع مثل      قمعية وغير إنسانية تحت احتالل غاشم وال أتص        إجراءاتسكان غزة يعانون من     

هذه الترتيبات إال باتفاق بين الفلسطينيين أنفسهم لتجاوز االنقسام غير المبرر بين فتح وحماس الـذي ال                 
وال يجدي في هذا الصدد تبادل االتهامات ووضع الشروط المسبقة، وكان من            . إسرائيليخدم إال مصلحة    

وال يمكن  . ا لهما الرئيس مبارك للحوار في مصر       يقبل الطرفان الدعوة الكريمة التي وجهه      أنالمفروض  
أن أفهم سبب رفض فتح الحوار إال بشروط ليست فقط تعجيزية بل هي ال تتـسم بالواقعيـة حيـث أن                     
األخطاء متبادلة، ومخالفة لشروط الوفاق الوطني مشتركة ليس هناك طرف بريء منها، والحديث عـن               

ومهما يكن فإني أثق فـي وطنيـة زعمـاء    .  من الجانبيناالنقالب يمكن أن يكون منطبقاً على تصرفات     
الجانبين وقدرتهم على تجاوز ماض أثقاله في عنق الطرفين، من أجل مصلحة الوطن الذي ما زال تحت                 

  .التكوين مع أنه يجب أن يكون حياً في ضمير كل مواطن فلسطيني أياً يكن انتماؤه وموقفه
  :رابعاً
ية خبيثة تستهدف مصر وكشف     إسرائيل من وجود مؤامرات ومخططات       ما ألمحت إليه   إلى نشير   أنبقي  

ومنها اقتطاع أجزاء من سيناء لضمها إلى دولة تقام في غـزة،            . عنها الغطاء في بعض الكتابات الحديثة     
وإذا كانت كل هذه المخططات تبـدو       .  سيناء إلقامة دولة مستقلة على أرضها      إلىومنها دفع الفلسطينيين    

 أو أي فريق منهم يقبله، فإن هناك شكوكاً بأن الضغط الفظيع            أنفسهم الفلسطينيين   أنصور  غريبة، وال أت  
على أهل غزة كان يستهدف ضمن ما يستهدف دفعهم في اتجاه األراضي المصرية بطريقة قد تؤدي في                 
تصورهم إلى وقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني وهو ما أمكن تجنبه وسوف يمكن دائمـاً تجنبـه                 

ومع ذلك فإنه من المهـم      .  الحكماء على الجانب الفلسطيني    أيضابفضل حكمة ويقظة الجانب المصري و     
 التي هي جزء من مخططات لمزيد من التفتيت ومزيد مـن            ةيسرائيلاإلأن ندرس بعمق تلك المخططات      

 ١٩٧٨ ويحضرني في هذا المقام أنه عندما استدعى الرئيس السادات فـي ينـاير            . الوقيعة بين الشعوب  
 بحضور األمريكيين، جلسنا في مطـار بـن         إسرائيلالوفد المصري من المباحثات التي كنا نجريها في         

وقد انصب حديثه طـوال الوقـت علـى أن          . غوريون وكان في وداعنا موشى ديان وزير الدفاع حينئذ        
، وفـي   ائيلإسرومثل هذا الحديث ما زال يتردد من وقت آلخر في           .  تود تسليم غزة إلى مصر     إسرائيل

 والتي أثق في أننا جميعاً فلـسطينيين        إليهاتقديري انه يحمل في طياته عناصر من المؤامرة التي أشرت           
 يسرائيلاإلومصريين بل كل العرب منتبهون لها باعتبارها جزءاً من مخططات يفرزها باستمرار الفكر              

ن مخططات تدبر في الخفاء رغـم       المتآمر الذي يبحث دائماً عن مشاكل يختلقها لكي ينشغل اآلخرون ع          
  .معاهدات السالم ومعسول الكالم

  ١/٢/٢٠٠٨ األوسطالشرق 
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  !لماذا يشعر عباس بالهزيمة ؟ .٥٤
  بشار سعيد

لم تترك دعوة الرئيس المصري حسني مبارك أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس أي مجـال                 
 وفد رفيع المستوى مـن حركـة        إليهاي يتوجه   للهروب من شد الرحال إلى القاهرة، في نفس الوقت الذ         

المقاومة اإلسالمية حماس يرأسه خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي ويضم أبرز رجلين من الحركة فـي                
  ..محمود الزهار وسعيد صيام. قطاع غزة؛ د

ذهب إلى القاهرة بدعوة جلب أدبية من  الرئيس مبارك ما كان بإمكان عبـاس رفـضها                 " محمود عباس "
األول ,  استطاع أن يفرغ الدعوة من محتواها اإليجابي باتجاهيـه         -أي عباس –غير أنه   , ت أي ذريعة  تح

والثاني حل مشكلة حصار قطاع غزة من خالل تفاهم يتيح فتح المعبر وإدارتـه بـشكل                , مطلق الحوار 
  ...ةيسرائيلاإلمستقل عن التدخل والهيمنة 

، إسـرائيل التمسك بمواقفها السياسية برفض االعتـراف ب      الحقيقة المؤكدة أن إصرار حركة حماس على        
/ ومواقفها الميدانية برفض عودة األوضاع  إلى ما قبل منتصف يونيـو           . ورفض القبول بشروط الرباعية   

عندما أنهت الحركة وجود أجهزة األمن التي كان يسيطر عليها محمد دحالن، وتحملها             , ٢٠٠٧حزيران  
, لى سكان قطاع غزة الذين يشكلون خزان التأييد الجارف لحركة حمـاس           كافة أشكال الضغط عليها و ع     

بل وقدرتها على قلب النقمة المفترضة عليها إلى تأييد متصاعد من جهة، ونقمة عكـسية علـى رئاسـة         
, السلطة وأجهزتها وحركة فتح من جهة أخرى، خاصة في الضفة الغربية التي يـدفع سـكانها عمومـا                 

في االقتصاد واألمـن حـسب      " سالم فياض "يبة باهظة نتيجة إطالق يد      وأنصار حماس خصوصا، ضر   
الخطة المرسومة والمعمول على تنفيذها تحت إشراف كل مـن تـوني بليـر و دايتـون كـل حـسب                     

  ..اختصاصه
نعود لنقول إن ذلك اإلصرار الحمساوي وتداعياته، وصوال إلى كسر الحصار، واجتيـاز الحـدود يـبن        

ماهير الفلسطينية الغاضبة من منظومة فرض الحصار، ثم تدفق أكثر من نصف            القطاع ومصر بأيدي الج   
إذ لنا أن نتخيل لو حمل هؤالء خـيمهم         –سكان القطاع إلى مصر للتزود باحتياجاتهم دون المكوث هناك          

 كل ذلك شكّل هزيمة حقيقية للخطـة األمريكيـة الـصهيونية            -!!وأقاموا في رفح المصرية أو العريش     
إذ إن المطلوب أمريكيا وصهيونيا     !.. هاء حركة حماس وليس فقط بإنهاء سيطرتها على غزة        القاضية بإن 

التخلص وإلى النهاية من هذا الكابوس الذي خيم على الجميع فجـأة ودون انتبـاه فـي                 , وربما فلسطينيا 
 من مقاعد المجلس  % ٦٠، عندما حصدت حماس نحو      ٢٠٠٦كانون الثاني   / الخامس والعشرين من يناير   

  ..التشريعي الفلسطيني
إذن هي هزيمة حقيقية ألحقتها حماس  بالتحالف المتعاهد على شطبها، فبعد كل أشكال الحـصار التـي                  

ثم محاولة عزلها بعـد سـيطرتها       , بدأت بعد فوزها مباشرة، وتصاعدت تدريجيا حتى المواجهة الدموية        
 وعشرات المواقف، وتواطئ إقليمي     على قطاع غزة، وهزيمة أدوات ذلك الحلف رغم عشرات الماليين،         

رهيب طال شعبا بأكمله فحوصر وقتل أطفاله وشيوخه ومرضاه على الحواجز وفي المستشفيات وتحـت               
بعد كل ذلك هل من المتوقع أن يأتي رئيس السلطة الذي طالبه وفوضه بـوش               .. جنح الظالم المخطط له   

التي تبقى مرشـحة لتـدفع ثمـن        -ة مصر   باسترجاع قطاع غزة من حماس ليتحاور معها ويتفقا برعاي        
  ! ؟..-حصار القطاع ما دام مستمرا

هذا هو ما يفسر شعور عباس بالهزيمة من جهة، وقطعه كل أشكال األمل بحوار جدي يخـرج الحالـة                   
فأشهر بوجه الـرئيس مبـارك قبـل        .. الفلسطينية من أزمتها، ويتجاوز االنقسام المفروض عليه وعليها       

والذي يشكل ابتزازا لمصر بشكل أو بآخر، إذ ليس بمقـدورها إعـالن رفـض               -ل  حماس سالحه الفعا  
لى القبول بالشرعية الدولية، ثم القبول      إ فأعاد وزاد شروطه من التراجع عن االنقالب،         -الشرعية الدولية 
 لحماس  وهذه األخيرة تثير االهتمام واالنتباه، خاصة بعد أن تأكد الجميع أنه لن يسمح            .! بانتخابات مبكرة 
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وسيكون العالم كله متفهما أليـة  .  أن تذوق طعم الفوز  -هذا إن جرت  –من جديد وفي أية انتخابات قادمة       
ما دامت تحول دون ذلـك      ) والتزوير متعدد األشكال على رأسها، وتدخل االحتالل أساس فيها        ( إجراءات

  .٢٥/١/٢٠٠٦الفوز، بهدف تصحيح الخطأ التاريخي في 
١/٢/٢٠٠٨  

  
  د أردني ومصري إلعاقة رغبات في تكرار سيناريو معابر غزة في الضفةجه: تحليل .٥٥

يراقب األردن بقلق تفجير السياج الحدودي بين قطاع غزة ومصر وسط تساؤالت            :  رنا الصباغ  -عمان  
 تندرج ضمن سيناريو إلعادة إلحـاق القطـاع         أنهاالشعبية إجراء عفوياً، أم     " التنفيسة"عما إذا كانت هذه     

  . على اإلفالت من استحقاق الدولة الفلسطينية المستقلةإسرائيل ومساعدة المكتظ،
 رسمية من سيناريو مماثل قد يحدث للمملكة مع مـا تبقـى مـن               أردنيةما جرى في غزة أثار مخاوف       

 المـسلمين   اإلخـوان أراضي الضفة الغربية المحصورة بين المستوطنات إضافة إلعطاء إيران وقيادات           
  .المتحالفة معهم" حماس"لى خط تهدئة الفرصة للدخول ع

إن المملكة تريد من مصر إغالق معبر رفح اليوم قبـل           " الحياة"وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ       
 الماضي هرباً من    ءالثالثاالغد، بالتزامن مع ترتيبات لعودة آالف من أبناء غزة ممن تدفقوا عبر الحدود              

  . ن المأكل والمشرب عقب تحطيم السياج الحديدي المستمر وبحثاً عيسرائيلاإلالحصار 
 في ترحيل مشكلة إدارة القطاع مـن الناحيـة األمنيـة واإلداريـة              إسرائيلإذا نجحت   : "وتابع المسؤول 

والمعيشية ستقوم بالشيء نفسه الحقاً عبر إجراءات لخنق الفلسطينيين في الضفة وتحميل األردن تبعـات               
  ".تدفق مماثل
 إلى قـضية الجئـين   يسرائيلاإل - واختزال للصراع العربي    يسرائيلاإلخدمة للبعد   وفي ذلك   : "وأضاف

  ".بحاجة إلى معونات إنسانية وتعويضات قبل توطينهم في بالد الشتات
 فـي   ٦٠ حواليتداعيات حادثة غزة تعني عودة الحديث عن الخيار األردني في الضفة الغربية بعد ضم               

ة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وتهديد مباشر ألمن وهويـة األردن           المئة من أراضيها ودفن حلم الدول     
  .واستمرار النظام السياسي في بلد نصف سكانه من أصول فلسطينية

 ةيسـرائيل اإلويظل فصل قطاع غزة عن الضفة وإلحاقه بمصر بين السيناريوات التي وضعتها القيـادة               
 مـن دون تنـسيق مـع الـشريك          ٢٠٠٥ انسحبت منه عام     للتعامل مع المشكلة األمنية في القطاع الذي      

  .الفلسطيني ضمن حل أحادي الجانب كانت الضفة الغربية جزءاً منه قبل أن تتراجع عنه تل أبيب
والخوف اليوم أن يؤدي عزل القطاع خلف ستار حديد وإجبار مصر على تزويد الغزيين بحاجاتهم مـن                 

.  مرحلة تضطر فيها الدولة المصرية إلى ضمه       إلى الوصول   إلى الطاقة والمواد الغذائية واألدوية وصوالً    
ثم تعاد العملية لخنق الفلسطينيين بين الجدار العازل وبقايا أراضي الضفة الغربية وإجبار األردن علـى                

" فتح"التدخل من دون تكرار سيناريو تفجير الجدار كما حصل في غزة العتبارات مختلفة منها أن حركة                 
 إسـرائيل تفتقد القدرة على إطالق صواريخ القسام باتجاه        " حماس"طر على الوضع وحركة     ما زالت تسي  

  . ال يوجد أنفاق لتهريب السالح والطعام والمال كما في رفحةيسرائيلاإل -وعلى الحدود األردنية 
ستغل لذلك، يريد األردن، بحسب مسؤولين، لملمة الفلتان األمني األخير على معبر غزة بسرعة لكي ال ت               

  . هذه السابقةإسرائيل
 قطع الطريق على حماس التي تسيطر على قطاع غزة المكتظ منذ            إلىوبالتزامن مع ذلك تسعى المملكة      

وتخـشى  . انقالب الصيف على السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، لتوسيع مظلة شرعيتها           
سمي رباعية االعتدال العربي حيال التعامـل       باستغالل التصدع في مواقف ما ي     " حماس"المملكة من قيام    

 حـين   إلـى معها بين من يريد إشراكها كجزء من المعادلة الفلسطينية الجديدة أو اإلبقاء عليها معزولـة                
  .عودتها عن االنقالب وقبولها بالشروط الدولية لفك الحصار السياسي
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  محادثات أردنية في القاهرة
 مدير االستخبارات األردنية اللواء محمد الذهبي ووزير الخارجية         في األسبوع الفائت زار وفد رفيع يضم      

صالح البشير القاهرة حيث التقيا بنظرائهما اللواء عمر سليمان والـوزير أحمـد أبـو الغـيط لتبـادل                   
  .المعلومات وتنسيق المواقف

عب الفلـسطيني    وتصعيدها ضد أبناء الش    إسرائيلاألردن ومصر يتحركّان دولياً وإقليمياً لوقف ممارسات        
 حين قدوم إدارة أميركية جديـدة   إلىبالتزامن مع عملية سالم هشّة، في ما يبدو انه محاولة لكسب الوقت             

  . في فرض سياسة األمر الواقعإسرائيلبدالً من أن تنجح 
يشرف على إدارة الملف الملك األردني عبداهللا الثاني والرئيس المصري حسني مبارك اللـذان يجريـان           

يضرب عملية  " فصل قطاع غزة     إسرائيلت مع الجهات الراعية لعملية السالم لتوضيح أن محاولة          اتصاال
  " .السالم

تتضمن التصريحات المصرية واألردنية المعلنة قدراً كبيراً من الديبلوماسية والعـودة إلـى منطلقـات                
البلدان وجـدا   . ريبة وعدم اليقين  تفاهمات أنابوليس برعاية أميركية، لكنها بالتأكيد تخفي قدراً كبيراً من ال          

  .نفسيهما في مركب واحد تتالطمه األمواج العاتية في إقليم يموج بعدم االستقرار
في الملفات اإلقليميـة    " حزب اهللا "و  " حماس"وفي الخلفية تسجيل مكاسب جديدة لمحور إيران وسورية و          
  .اب حلفاء أميركا من العربالعالقة كافة بدءاً من العراق ولبنان وانتهاء بفلسطين على حس

 ال يريدان االنجرار    - إسرائيل البلدان العربيان الوحيدان المرتبطان بمعاهدتي سالم مع         –مصر واألردن   
 إسرائيلإلى أي سيناريو للتقاسم الوظيفي مع جوارهما المحتل وعمقهما االستراتيجي األمني بينما تصدر              

ة رغبة معلنة في عمان والقاهرة إلعادة الوضع إلى ما كان عليه            وليست ثم . األزمة الفلسطينية بعيداً منها   
  . حين كانت الضفة الغربية جزءاً من األردن وغزة تابعة لمصر١٩٦٧قبل االحتالل عام 

لكـن  . يين مـن ناحيـة التـوجس      اإلسالمالموقف الرسمي األردني قريب من موقف المعارضة بقيادة         
 واستدعاء السفير االردني في تل      يسرائيلاإل تريد طرد السفير     فهي.  أكثر من ذلك   إلىالمعارضة تذهب   

  .وتريد من مصر أن ال تغلق الحدود بوجه الغزيين. أبيب للتشاور
إن حصار غزة لـيس  ": "الحياة"أرحيل غرايبة لـ " ياإلسالمجبهة العمل "وقال نائب األمين العام لحزب    

يتعدى ذلك ليشكل معالم مخطط جديد ابتدعته عقول        بل األمر   ... خطوة عابرة أو نزوة صهيونية مرتجلة     
  ".صهيونية بموافقة أميركية للهرب من الورطة السياسية

التنسيق بين مصر واألردن مستمر، ربما ألنهما باتا يشعران بضرورة االستمرار في قيادة ما تبقّى مـن                 
الذي يضم  " عتدال العربي اال"اإلجماع العربي في هذه الظروف المصيرية، بخاصة بعد تفكك تحالف دول            

  .األردن والسعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر
كان التحالف نسج قبل عام ونصف عام بهدف االتفاق على موقف الحد األدنى مما يجرى في فلـسطين                  
والعراق ولبنان، وعلى لغة مشتركة للتعامل مع أميركا وإيران بهدف حماية مصالح هذه األقطـاب فـي                 

غير خصوصاً بعد انهيار العراق والدخول اإليراني على خط األزمات وإمساكه بمفاتيح التـسوية              إقليم مت 
  .في البؤر الساخنة

 بعد أن وقّع الرئيس عباس اتفاقـاً مـع زعـيم            ٢٠٠٧) فبراير(لكن التحالف الرباعي تراجع في شباط       
على السلطة  " حماس"ق وانقلبت   بعد أشهر فشل االتفا   . خالد مشعل في مكة المكرمة لحقن الدماء      " حماس"

داخل أطراف المجموعة احـد العوامـل التـي         " حماس"وبالتالي أضحى الموقف اإلشكالي من      . في غزة 
  .أثارت تصدع التحالف

  اختالف الحسابات
. وحساسية من طريقة تعامل الرئيس عباس مع اإلدارة المـصرية         " حماس"لمصر حسابات مختلفة حيال     

 والرئيس عباس يهمشان الـدور المـصري        أولمرت إيهود   يسرائيلاإللوزراء  وتشعر مصر بأن رئيس ا    
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ويخوضان محادثاتهما بعيداً من الجميع قبل مؤتمر انابوليس وبعده، وتتساءل لماذا يطلب من مصر دعم               
  .العملية السلمية وهي بعيدة عما يدور فيها منذ قبل مؤتمر أنابوليس

فمصر ترى فـي    . بسبب اختراقها الحدود  " حماس"ن حركة   وسرب ديبلوماسيون عرب استياء مصرياً م     
وهي لم تـستطع    . ذلك خرقاً فاضحاً لسيادتها ومحاولة لتصدير الخالفات الفلسطينية إلى المسرح العربي          

التعامل بقسوة مع الغزيين العتبارات داخلية أقلّها تعاطف الشارع مع الفلسطينيين المحاصرين وعالقات             
  .إلخوان المسلمينالنظام المتوترة مع ا

وبحـسب هـؤالء    . مصر ستتعامل مع مشعل بقسوة أكثر ألن ما سمح به قبل أيام يهـدد أمـن مـصر                 
الديبلوماسيين كان في إمكان مشعل عدم الضغط على المصريين من خالل اإلبقاء على تهريب األدويـة                

 واسـتخدام دروع    سـتفزازي االوالمأكل واألسلحة والمال عبر أنفاق المنطقة الحدودية بدالً من اإلجراء           
  . لتصدير أزمة المفاوضات السلميةيسرائيلاإلبشرية إلحراج مصر وخدمة البعد 

وال تعتزم عمان إعادة    . ويظل األردن حليفه الوحيد عربياً ودولياً     . في ضوء ذلك تتضعضع سلطة عباس     
ردنية نـشاطاً وعبـر     استهداف الساحة األ  "قبل تراجعها عن انقالب الصيف وتوقفها عن        " حماس"تأهيل  

لكن الحسابات قد تتغيـر فـي حـال فـشلت           . ياإلسالممحاوالت تجنيد أتباع من داخل وخارج التيار        
  . الفلسطينية وانهارت سلطة الرئيس عباس- ةيسرائيلاإلالمفاوضات 

فالمصريون ال يريدون غزة    . وتدرك مصر بحسب ديبلوماسيين حجم الخطر وتعارض مثل هذا اإلجراء         
 مـع   أولمرتعندها سيجلس   ". حماس"بء أمني وألنها ستضطر للعب دور الشرطي في مواجهة          ألنها ع 

  .ين والفلسطينيينيسرائيلاإلمبارك لتنفيذ الشق األمني المتعلق بخريطة الطريق بين 
لكن هناك بعض المخاوف لدى المراقبين من أن تضطر مصر الحقاً إلى قبول مثل تلك الترتيبات ضمن                 

وهناك خوف من إخفاق اإلدارة األميركية المنقسمة على نفـسها فـي            . لقة بالبعد الداخلي  صفقة اكبر متع  
  .التدخل بحزم لمنع هكذا سيناريو خصوصاً أنها على أبواب انتخابات رئاسية

 الفرصة مواتيـة إلحيـاء خطـة        إسرائيل مصر تجد    إلىوفي حال وقع السيناريو الكارثي وضمت غزة        
: وستضع األردن أمام خيارين سبق وان رفضهما الملك عبداهللا الثـاني          . طينيةاالنسحاب من المدن الفلس   

إما فتح الحدود أمام موجات من النزوح على غرار ما حدث في غزة أو أن يتولى األمن األردني ضـبط     
  .األوضاع في الضفة
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