
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  معبر رفحسوريا بأنها وراء تفجير  تتهم السلطة الفلسطينية: "الشرق األوسط"

  "إسرائيل" سنوات مع ١٠مشعل يجدد عرض الهدنة لـ 
 لة التأهب في المستعمرات المحاذية لغزةترفع حا" إسرائيل"

 نفق إسرائيلي بمحاذاة المسجد األقصى وتحت الحي اإلسالمي
  الفلسطينيون يرفضون التوطين والتعويض إن كان ثمناً لألرض

  "حماس"و" فتح" صراع الصالحيات بين حول" مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ

مشعل يغـادر القـاهرة بـال
تبــدي" حمــاس"و.. اتفــاق
  تفاؤلها

  
 ٤ ص... 

 ٢/٢/٢٠٠٨٩٧٨السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٧٨:         العدد                        ٢/٢/٢٠٠٨ت التاريخ السب

    :أخبار الزيتونة
 ٦  "حماس"و" فتح"حول صراع الصالحيات بين " مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ .٢

    
    :السلطة
 ٧  عباسالقدس العربي تكشف تفاصيل االتصاالت المصرية مع  .٣
 ٧  معبر رفحسوريا بأنها وراء تفجير  تتهم السلطة الفلسطينية: "الشرق األوسط" .٤
 ٧ رفع سقف مطالبه كثيراًوعباس ي.. العالقة مع مصر مقدمة على أي حسابات أخرى: يوسف .٥
 ٨   لتجاوز االنقسام وحصار غزة وأزمة معبر رفحعباس وحواتمة يبحثان الحل الوطني .٦
 ٨   للوحدةاستجابة لوساطة للجهاد وبادرة حسن نية سعياًجاء  الغول اإلفراج عن :الداخلية .٧

    
    :المقاومة

 ٩  "إسرائيل" سنوات مع ١٠مشعل يجدد عرض الهدنة لـ  .٨
 ٩  سوالنا وبلير يقودان مؤامرة جديدة لإلبقاء على معبر رفح مغلقا: أبو زهري .٩
١٠ وتعده خطوة لسلخ غزة عن الضفة" إسرائيل"ترفض االنفصال االقتصادي عن " فتح" .١٠
١٠   عتين تتبعانها خططتا لهجمات في سيناءتنفي مزاعم عن اعتقال مجمو" حماس" .١١
١١   أبيب في تل "يإسرائيل"تستولي على سالح جندي "  الجليلأحراركتائب " .١٢
١١   صاروخا١٨٠ً وتطلق يينإسرائيل من مقاتليها خالل يناير وتقتل جنديين ٤١تفقد " القسام " .١٣
    
    :يسرائيللكيان اإلا

١١  ية مصدومة من تقرير فينوغراد وتخشى الشللسرائيلالمؤسسة العسكرية اإل .١٤
١٢   عن مكاسب" فينوغراد"أولمرت يبحث بعد : تقرير إخباري .١٥
١٢   موقفه من تقرير فينوغراد غدا عناإلعالن إلىيستعد : باراك .١٦
١٢  غالبية مصوتي حزب العمل تؤيد البقاء في الحكومة": يديعوت"استطالع  .١٧
١٣   ترفع حالة التأهب في المستعمرات المحاذية لغزة" إسرائيل" .١٨
١٣   ون أوسمة حرب لبنان بالمزاد العلني في االنترنتجنود االحتالل يبيع .١٩
١٣   ملعونة في موريتانيا" يةسرائيلاإل"السفارة  .٢٠
١٤  تجميد استكمال بناء حي استيطاني في جبعات زئيف .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٤  لي بمحاذاة المسجد األقصى وتحت الحي اإلسالمينفق إسرائي .٢٢
١٤  إقفال ملف هبة األقصى يضربون ويتظاهرون احتجاجا على قرار ٤٨فلسطينيو  .٢٣
١٥   فلسطينيا في كانون ثاني الماضي أغلبهم من غزة٩١استشهاد ": قدس برس"إحصائية لـ .٢٤
١٥  ظروف تالميذ المدارس في غزة كارثية: اليونيسيف .٢٥
١٥  إصابة ثالثة مواطنين خالل اعتداء االحتالل على مسيرة ضد الجدار في بلعين .٢٦
١٥  مستوطنون يخطفون طفلين في الخليل .٢٧
١٥   بحجة األعطالحياء مدينة غزةأ تفصل خط تيار كهربائي مغذي لبعض إسرائيل .٢٨
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٧٨:         العدد                        ٢/٢/٢٠٠٨ت التاريخ السب

   :اقتصاد
١٦  خالل األيام الماضية  مليون دوالر هي حجم التبادل التجاري في رفح٢١٧ .٢٩
 ١٦  غزة جراء إغالق المعابرفي ية  ماليين دوالر خسائر مزارعي البيوت البالستيك٤ .٣٠
   

   :ثقافة
 ١٦  فيلم فرنسي يناقش األيام األخيرة لياسر عرفات وفرضيات غيابه .٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٧  القاهرة تتفهم بعض مطالب حماس .٣٢
١٧  المفاوضات مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية وإبادة شعبهااستمرار: مهدي عاكف .٣٣
١٧  المجموعة العربية تأسف لفشل مجلس االمن ازاء غزة .٣٤
١٧  مصر شرعت في إغالق جميع المنافذ إلى قطاع غزة والسماح أللفي فلسطيني بالسفر .٣٥
١٨  االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل .٣٦
١٨ مؤتمر البرلمانات اإلسالمية يدين المجازر اإلسرائيلية .٣٧
١٨  تظاهرتان للتضامن مع غزة في معرض الكتاب في مصر .٣٨
١٨   المثقفون العرب يستنكرون حصار القطاع .٣٩
١٩  استمرار تدفق الفلسطينيين إلى سيناء لليوم العاشر على التوالي .٤٠
١٩  ال ترغب بعزل منظمة حماس سياسياًالسعودية : مسؤول في منظمة دولية .٤١
١٩ مخاوف مصرية من توطين الغزاويين في سيناء .٤٢
٢٠   إيران تقترح استفتاء فلسطينياً شامالً يقبل العالم بنتائجه .٤٣
٢٠   مليون دوالر٥,٥قطر تقدم مساعدات طارئة لقطاع غزة بقيمة  .٤٤
٢٠  ية إلى الفلسطينيينمساعدات بحرين .٤٥
٢٠   من أطفال رأس الخيمة إلغاثة غزة" وقفة شموع" .٤٦
   

   :دولي
٢١   مليون دوالر لالجئين في الضفة الغربية١٤أمريكا تخصص  .٤٧
٢١   حصار عن غزة روسيا تطالب باتخاذ إجراءات فورية لرفع ال .٤٨
٢١   المنبر األورومتوسطي يدعو للرفع الفوري للحصار المفروض علي قطاع غزة .٤٩
٢١  ولم يحدث المساعدات عبر كرم أبوسالم إدخال بإمكان أبلغت إسرائيل: األمم المتحدة .٥٠
٢٢  الوضع اإلنساني في قطاع غزة سيبقى حرجا للغاية": ااألونرو" .٥١

   
    :تقارير
٢٢  الفلسطينيون يرفضون التوطين والتعويض إن كان ثمناً لألرض .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  الد وليد محمودخ... !مهمة محفوفة بالمخاطر.. الفلسطينيةراضيقوات بدر في األ .٥٣
٢٧  عبد الوهاب المسيري. د... أسوار مآلها االنهيار... فلسطين .٥٤
٢٩  ياسر الزعاترة... اتفاقية المعابر المذلة ومن يرفضون تغييرها .٥٥



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ٩٧٨:         العدد                        ٢/٢/٢٠٠٨ت التاريخ السب

٣٠  جورج سانفورد. ..أصبحت فاشلة عمليا" حماس"سياسة عزل  .٥٦
٣٢  نبيل أبو جعفر... نقطة خالف جديدة.. مؤتمر دمشق .٥٧
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  تبدي تفاؤلها" حماس"و.. مشعل يغادر القاهرة بال اتفاق .١

 أخفقـت لقـاءات   :أحمد شـاكر ، رام اهللانقالً عن مراسلها في  والقاهرة   من   ١/٢/٢٠٠٨األخبار  ذكرت  
فُرض على  " حصار"القاهرة في التوصل إلى اتفاق على صيغة إلدارة المعابر الفلسطينية، وسط أنباء عن              

، الذي غادر رئيسه خالد مشعل أمس العاصمة المصرية بعـد إلغـاء بيـان مـشترك                 "الحمساوي"الوفد  
من تساؤل عن مصير الوضع عند معبر رفح ومن         للجانبين، ما يشير إلى تأزم المباحثات، ويطرح أكثر         

  .عودة األمور إلى ما كانت عليه" حماس"ورائه قطاع غزة، في ظل رفض 
ـ    من االتصال بأي من الـصحافيين      " حماس"أن السلطات منعت وفد     " األخبار"وذكرت مصادر مصرية ل

لى القبـول بمـنح الـسلطة       أو ممثلي وسائل اإلعالم، رابطة تخفيف الحظر بموافقة الحركة اإلسالمية ع          
الفلسطينية الحق في اإلشراف على المعابر وبدء إنهاء سيطرتها تدريجاً على األوضاع في قطاع غـزة،                

الزيارة فشلت بعد رفض حماس تـسليم المعـابر،         "وأشارت المصادر نفسها إلى أن      . وهو ما لم يحصل   
بعدم إجـراء أي  " حماس" ُأبلغ ممثلو كذلك، ". ما قبل السيطرة على غزةإلىموضحة أن الوضع لن يعود    

محمد مهدي عاكف أو مكتب اإلرشـاد       " اإلخوان المسلمين "اتصال من أي نوع مع المرشد العام لجماعة         
  .الخاص بالجماعة

قـدم للقـاهرة مجموعـة      " حمـاس "من مصادر فلسطينية مطلعة في رام اهللا أن وفد          " األخبار"وعلمت  
وتكـون  (قاسم السيطرة على الجانب الفلسطيني بين أمن الرئاسـة          مقترحات حول المعبر، في مقدمتها ت     

التي تكون لها السيطرة على خارج المعبـر، شـريطة أال           " حماس"، وبين   )مهمته داخل صاالت المعبر   
  . إلدارة المعبر٢٠٠٥يعتمد اتفاق 

ـ        اتـصالها   اسـتمرار    إلـى ، إن مصر تسعى     "األخبار"ورغم فشل الزيارة، قال مراقبون في القاهرة، ل
وفي  .يسرائيل اإل -باعتبارها ورقتها الوحيدة تقريباً الستمرار دورها في الصراع الفلسطيني          " حماس"بـ

استخدمت جرافة مساء أمس لتوسيع ثغرة في الحـدود  " حماس"مؤشر إضافي على الفشل، ذكر شهود أن  
  .بين غزة ومصر حتى تتمكن الشاحنات من العبور

قام مقاتلو   :شرف الهور ، أ  غزة نقالً عن مراسلها في    و القاهرة من   ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
 بتوسيع ثغرة في الجدار علي معبر رفح لتسهيل مرور الشاحنات، بينما كان الحـراس               أمسحماس يوم   

 الوضع الـراهن    ى عل ىن القوات المصرية ستبق   أ مصادر فلسطينية    وأكدت. المصريون يراقبون عن بعد   
  .قبل، حيث ستقوم بسد الثغرات بالجدارحد الم يوم األىحت

وكان القيادي البارز في حماس محمود الزهار قال مساء الجمعة في القاهرة عقب مباحثات مع مسؤولين                
 -مصريين إن حركته عرضت إخضاع معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومـصر إلدارة فلـسطينية                 

وقال فـي    .اً إلي أنه لم يتم التوصل ألي اتفاق       ي أو إشراك األوروبيين، مشير    إسرائيلمصرية دون تدخل    
 تعـود   وإالاتصال هاتفي مع قناة الجزيرة الفضائية نحن قدمنا مطلب الشعب الفلسطيني برفع الحـصار               

األوضاع إلي ما كانت عليه بعد األضرار الفادحة في جميع مقومات الحياة، مؤكداً أن حركته أكدت عدم                 
وأضاف اإلخوة المصريون وعدوا بعمـل       .نفس الوقت االلتزام بأمن مصر    التزامها باتفاقية المعبر وفي     

 أن هناك اتفاقات لكن هناك خطـوات يمكـن          أنال نستطيع القول    .. جهد كبير ومكثف في عدة اتجاهات     
وقال إن حماس ال تمانع في االستفادة من الفلسطينيين الذين كانوا            .يةإسرائيليبني عليها، نحن ضد هيمنة      
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 السابق في معبر رفح من جهة خبراتهم، وأن يصبحوا ممثلين للرئاسة الفلسطينية علي المعبر               يعملون في 
  . أي دور عليهمسرائيلدون أن يكون إل

" حمـاس "كـشف مـصدر فـي       :  جيهان الحسيني  ،القاهرة عن مراسلتها في     ٢/٢/٢٠٠٨الحياة  ونقلت  
ي ترتيبات جديدة لمعبـر رفـح،       أن الحركة حصلت على وعد مصري بأن تكون جزءا من           أ" الحياة"لـ

لى اتفاق في شـأن الحـوار       إن مصر هي المنوطة بإجراء هذه التعديالت، وعزا عدم التوصل           أموضحا  
  . لى تعنت الرئيس عباسإ" فتح"و" حماس"والمصالحة بين حركتي 

موسى أبو مـرزوق تفـاؤال قبيـل        " حماس"بدى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       أفي الوقت نفسه،    
دارة المعبر إلى كل األطراف قبـل اسـتئناف         إل" حماس"غادرته القاهرة، متوقعاً أن تنقل مصر تصور        م

ـ و. المحادثات النقطـة  ... عرضنا موقفنا على اإلخوة المصريين وهم عرضوا مـوقفهم        ": "الحياة"قال ل
 هو رفض أي    موقف حماس "، موضحاً أن    "ي على معبر رفح   سرائيلالخالفية بين الجانبين هي الوجود اإل     

ي عند المعبر على اإلطالق، لكن الموقف المصري هو التحرك من خالل تفسير االتفاقات              إسرائيلوجود  
يقولـون ستـستمر    : "وأضـاف .  في شأن إدارة المعبـر     ٢٠٠٥، في إشارة إلى اتفاق      "التي تسمى دولية  

تفاقات الدوليـة، وفـي     الحوارات بيننا وبينهم حتى نصل إلى خطوات عملية على األرض تلبي التزام اال            
، الفتـاً إلـى أن المـصريين        "الوقت نفسه العمل مع حماس من أجل حل أي إشكاالت وحلحلة األمـور            

ويتمسكون ) فتح وحماس (أنهم يريدون أن يكونوا على مسافة واحدة من الجانبين          " حماس"أوضحوا لوفد   
  .ون موقف طرف محددبأن يكون موقفهم وسطيا، بمعنى أنهم يستمعون لنا، لكنهم ال يتبن

حماس ال تمانع على اإلطالق في مشاركة الرئاسة في إدارة معبر رفح رغم أن أبو مـازن                 "وأوضح أن   
نتمسك بشدة ونحافظ على مراعـاة عـدم        : "، وأضاف "لى التعامل مع حكومة حماس    إينظر نظرة سلبية    

وتوقع أن  ". القومي المصري لى األمن   إاالقتراب من أي شيء يمكن أن يمس السيادة المصرية أو يسيء            
المصريون لم يبلغوننا بذلك، لكن     : "، وقال "حماس"يتحدث المصريون مع األطراف كافة في شأن موقف         

ووصف أبو   ".يين واألوروبيين برؤيتنا  سرائيلمن المؤكد وبديهياً أنهم سيقومون بإبالغ األخ أبو مازن واإل         
، معتبـراً أن    "ريق حل كثير من القـضايا العالقـة       ناجحة وخطوة في ط   "مرزوق المحادثات بأنها كانت     

ما زلنا في بداية الطريق، واألمر يحتاج إلى لقاءات أخرى،          : "، وتابع "هي مسألة الحوار  "أصعب القضايا   
، "حمـاس "و" فـتح "لى الحوار بـين  إورحب بدعوة الرئيس مبارك   ". وتم االتفاق على استمرار االتصال    

، عازياً عدم اسـتجابة عبـاس       "لى تعاون مشترك بيننا   إاس، ونسعى   نعترف بشرعية الرئيس عب   : "وقال
  ، "يسرائيلالتدخل الخارجي والتهديد اإل"لدعوة مبارك إلى 

ـ " حماس"وكانت مصادر في وفد      أن الحركة طرحت موقفها على سليمان والذي يتلخص        " الحياة"كشفت ل
، ورفـض أي    "الق المعبر وليس لتشغيله   إلغ" واعتبارها اتفاقية    ٢٠٠٥رفض اتفاقية   : في ثالث نقاط هي   
 بمعبر رفح، وأن المعبر يجب أن يخدم الشعب الفلـسطيني مـن خـالل إدارة                سرائيلدور أو عالقة إل   

  .مصرية فلسطينية، ولذلك يجب أال تكون هناك سيطرة ألحد سوى الجانبين المصري والفلسطيني فقط
ب تفاؤل قيادات الحركة رغم عدم التوصل       سب" حماس"استوضحت من مصدر قيادي في      " الحياة"وكانت  

، أو حتى تحديد موعد لعقد جولـة        "فتح"إلى اتفاق في شأن إدارة معبر رفح، أو مسألة الحوار مع حركة             
المصريون وعدوا حماس بإعداد ترتيبـات جديـدة لتيـسير          : "جديدة من المحادثات بين الجانبين، فأجاب     

 والمسؤولين  إسرائيللى األوروبيين و  إشارة  إ، في   "لمعنيةالعمل في معبر رفح وعرضها على األطراف ا       
المصريون وعدونا بأن حماس ستكون جزءاً من هذه الترتيبات الجديدة، وأنـه ال             : "ضافأفي رام اهللا، و   

وتابع أن هناك اتفاقاً على عدم كشف هذه الترتيبات لتوفير أسباب تفعليها            ". إغفال لدورها في هذا الصدد    
فـي  " حمـاس "وأكد أن المسؤولين المصريين أبدوا تفاهماً لوجهـة نظـر           . ال اإلعالمي بعيداً عن السج  

  . الخاص بتشغيل معبر رفح٢٠٠٥خصوص رفض اتفاق عام 
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 عبد المنعم مصطفى ومحمود صالح ،القاهرة عن مراسليها في ٢/٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأوردت
 التفهم المصري الذي قوبلت به إن بعض"قالت مصادر مصرية مقربة من الجلسات  :ويسري محمد

، مشيرة إلى أن أبو مازن سبق "مطالب حماس في القاهرة، يستند إلى أن حماس تملك شرعية االنتخابات
إن "وقالت المصادر . ن وافق على دور لحماس باعتبارها شريكا في السلطة حال تراجعها عن االنقالبأ

اس اتفاقات القاهرة ومكة، ووثيقة األسرى، مشعل أبدى استعداد الحركة للتفاوض حولها على أس
من، لكنه أصر على االستجابة لمطالب الحركة في ما يتعلق واستعدادها لتسليم مقار الرئاسة، واأل

 ."بالحوار، والشراكة الكاملة والتامة مع الرئيس عباس
ن، وأن الوزير من مسؤولين مصريي" توبيخاً"أن وفد حماس إلى القاهرة تلقى " الشرق األوسط"وعلمت 

عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية أبلغهم بغضب الرئيس حسني مبارك الشديد مما حدث 
مشدداً على " ال مجال للعبث بسيادة مصر وأمنها"على الحدود، كما أبلغهم رسالة صارمة جدا مفادها 

 ."عدم جواز تكرار ما حدث"
  
  "حماس"و" فتح"حيات بين حول صراع الصال" مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ .٢

صـراع  " أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيـروت كتابـه الجديـد بعنـوان                :بيروت
، وهو من إعداد مريم عيتاني      "٢٠٠٧-٢٠٠٦الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية         

  .ع الصغير صفحة من القط١١٨وتحرير مدير المركز الدكتور محسن صالح، ويقع في 
" حماس"و" فتح"ويحاول الكتاب تقديم دراسة موضوعية موثّقة ومتوازنة لصراع الصالحيات بين حركتي            

في االنتخابات التشريعية التي أجريـت      " حماس"في أثناء قيادتهما لمؤسسات الحكم الذاتي، منذ أن فازت          
 مسلّطاً الضوء على الجوانـب   ،٢٠٠٧) أكتوبر(، وحتى تشرين أول     ٢٠٠٦) يناير( كانون الثاني    ٢٥في  

  .القانونية وكيفية توظيفها من قبل الطرفين
ويرى الكتاب أن إجراء انتخابات تشريعية حرة نزيهة وشفافة كان إنجازاً يحسب للـسلطة الفلـسطينية،                

 عنـدما " الفرحة لم تـتم   "ونموذجاً حضارياً في العالقة بين القوى والتيارات الفلسطينية المختلفة، إال أن            
بدأت حرارة االختالف في التصاعد بين طرف شعر أنه خسر شيئاً يملكه، ويريد استرداده بأسرع وقت،                
وطرف آخر شعر أنه حاز على ثقة الشعب، ويريد أن يستلم الصالحيات ويحقق اإلنجازات بأسرع وقت؛                

ـ         " فتح"حيث احتفظت    ا احتفظـت   بسيطرتها على منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى منصب الرئاسة، كم
على المجلس  " حماس"بسيطرتها عملياً على األجهزة األمنية، وعلى جهاز الخدمة المدنية؛ بينما سيطرت            

  .التشريعي وعلى حكومة السلطة
للسلطة، لكنـه مـع     " حماس"وتلفت الدراسة االنتباه إلى أن صراع الصالحيات لم يظهر بمجرد وصول            

، إلـى   "فتح"سطيني، إذ تحول من صراع مصالح بين قادة         وصولها أصبح صراعاً يعطل سير النظام الفل      
صراع برامج وعناوين، صراع تسوية ودعم دولي مقابل مقاومة وإصالح وشرعية شـعبية؛ كمـا أنـه                 

في غزة إلى عملية تُجذِّر االنقسام الجغرافي       " حماس"تحول بعد مرحلة الحسم العسكري الذي أقدمت عليه         
تبعه بانقسام سياسي في المؤسـسات واإلدارات، الخدماتيـة والعـسكرية           بين الضفة الغربية والقطاع، وتُ    

والقضائية؛ وهو ما أوجد أيضاً أزمة ال تبدو نهايتها قريبة إال بعودة الفريقين إلى الحوار، والتركيز على                 
  .الوضع الداخلي، وإعادة اللُّحمة للمشروع الوطني الفلسطيني

ألطراف، الفلسطينية والعربية والدولية، إلى مبادئ استيعاب       وتخلص الدراسة إلى تأكيد ضرورة رجوع ا      
الشراكة والتداول السلمي للسلطة، واحترام القوانين والمؤسسات ووضع المصلحة العليا للوطن فـوق أي              
اعتبار سياسي أو حزبي، حيث إن كل األطراف الفلسطينية الحقّة خاسرة في صراع المتـضرر األكبـر                 

  .يني والقضية الفلسطينية، وحلم بناء دولة مؤسسات سليمةمنه هو المواطن الفلسط
  ٢/٢/٢٠٠٨ قدس برس
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   عباسالقدس العربي تكشف تفاصيل االتصاالت المصرية مع  .٣

ن الجانب المصري توصل في     أعلمت القدس العربي من مصادر مطلعة في العاصمة المصرية           :القاهرة
  :ساسية تكشف القدس العربي تفاصيلها هناأقاط ربع نأ تفاهم من ىلقاءاته مع الرئيس الفلسطيني عل

خير ولن يتم   لن يكون اتفاق معابر جديد واالتفاق الوحيد الذي سيسري هو اتفاق المعابر الدولي األ             : والأ
  .تعديله
  .توجد سلطة فلسطينية واحدة ال سلطتين: ثانيا
ام علي الحدود مع غزة، وسـيتوقف       من والقانون بشكل ت   حد القادم سيتم فرض األ    ابتداء من يوم األ   : ثالثاً

  .جراءات صارمة بحق من يخالف القانون المصريإتجاوز الحدود وسيتم اتخاذ 
  .ال بعد انتهاء االنقالبإال حوار : رابعاً

ـ   ن الجانب المصري نقل هذا الموقف لوفد حماس الذي ترأسـه خالـد             أ "القدس العربي "وقال المصدر ل
فق عليه، وكانت حماس قد طالبت بان تكون هي الجانـب الفلـسطيني             ن قيادة حماس لم توا    أال  إمشعل،  

ن تكـون   أن حماس اقترحت باجتماعها مع عمر سـليمان         أال  إ في السيطرة علي المعابر،      المعتمد رسمياً 
  .لغاء االتفاق الدولي السابق حول المعابرإدارة مشتركة بين حماس والرئاسة الفلسطينية بشرط اإل

  ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  معبر رفحسوريا بأنها وراء تفجير  تتهم السلطة الفلسطينية: "الشرق األوسط" .٤

اتهم مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية،      :  عبد المنعم مصطفى ومحمود صالح ويسري محمد       - القاهرة
 سوريا، بأنها وراء تفجير الجدار الحدودي، ردا على دور مصر في لبنان، وقال المسؤول الفلسطيني في               

ال نستطيع أن نعزل ما قامت به حماس عن الدور المـصري فـي              ": "الشرق األوسط "اتصال هاتفي مع    
لبنان، فمصر عندما ضغطت وطالبت السوريين برفع أيديهم عن لبنان وانتخاب رئيس، قام الـسوريون               

كـانوا  إن الـسوريين  ... بلعب دور في دفع قيادات حماس لتحريك تلك الجموع باتجاه الجدار وتفجيـره      
   ". التحذير المصري لسوريا بشأن لبنان من خالل حماسىيردون عل

  ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  رفع سقف مطالبه كثيراًوعباس ي.. العالقة مع مصر مقدمة على أي حسابات أخرى: يوسف .٥

حمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء     أقال  :  عبد المنعم مصطفى ومحمود صالح ويسري محمد       -القاهرة  
محمود الزهار قدم اعتذاراً للحكومة المـصرية       .ن د إ": "الشرق األوسط "المقال، في اتصال مع     طيني  الفلس

هذه األمور لـن    .. هذه أخطاء فردية  .. عن إساءات بعض األطراف، وأن المصريين قدروا هذا االعتذار        
وتعليقاً على   ".تتكرر، وهناك تعزيزات لشرطة حماس على الحدود، نحن نقدر لمصر هذا الموقف النبيل            

ه مصر من ضبط خاليا فلسطينية من أعضاء حماس، كان أعضاؤها يخططون للقيـام بأعمـال                أعلنتما  
إن حماس لم ولن تقوم بعمل خارج حدود المواجهة مع االحـتالل            "إرهابية ضد السائحين في سيناء، قال       

د أن يـسيء لعالقتنـا مـع        في الداخل، ونحن ال نسعى لتعكير العالقة مع عمقنا العربي، وال نسمح ألح            
مصر، ولن نتساهل مع أي أحد يريد اإلساءة إلى مصر، كما أننا ندين أي عمل يقوم بـه أي فلـسطيني،     

العالقة مع مصر مقدمـة علـى أي حـسابات        "وشدد على أن     ".ونتخذ ضده إجراءات رادعة حال إدانته     
وتعليقاً على حديث أبو مازن حـول        ."إن مصر رئتنا التي نتنفس منها ولن نسمح باإلساءة إليها         .. أخرى

أبو مازن رفع سقف    "ن  إضرورة أن تتراجع حماس عن انقالبها على الشرعية قبل أي حوار قال يوسف              
  ".مطالبه كثيراً، وهو ما يؤكد مخاوفنا من أنه ال يملك قراره، وعليه محاذير من التقارب مع حماس

  ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  حل الوطني لتجاوز االنقسام وحصار غزة وأزمة معبر رفحعباس وحواتمة يبحثان ال .٦

 مع األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمـة          محمود عباس   التقى رئيس السلطة الفلسطينية    :عمان
 وعـدوان   "تداعيات االنقسام وحصار قطاع غزة والحلول العملية لفتح معبر رفح         "ان وبحث معه    في عم ،

ي فـي القـدس     سرائيلية وأعمال التوسع االستعماري اإل    غرباع غزة والضفة ال   حكومة االحتالل على قط   
وأكد حواتمة في تصريح صحفي مكتوب على الحل الوطني الديمقراطي بالحوار الشامل لتجاوز              .وحولها

" حماس"الحل الوطني الفلسطيني يستدعي تراجع      : "االنقسام وفصل قطاع غزة عن القدس والضفة، وقال       
واالنتقال مباشرة إلى الحوار    . عن الرفض المطلق للحوار مع حماس     " فتح" العسكري وتراجع    عن انقالبها 

الوطني الشامل لتنفيذ تعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني إلعادة بناء مؤسـسات الـسلطة التـشريعية                
مل في الـوطن    والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير االئتالفية بانتخابات جديدة وفق التمثيل النسبي الكا          

 فشل سياسة المحاصصة الثنائية والصراع على النفوذ والسلطة، وأن بقاء            عباس وحواتمة  وأكد ".والشتات
الفرصة للفصل الشامل بين غزة والضفة والقدس، والعـودة للمـشاريع           "االنقسام يقدم لحكومة االحتالل     

صار والمعابر، وتعطيـل حلـول      والحلول اإلقليمية بتحميل مصر المسؤولية عن مآسي قطاع غزة والح         
وتم التأكيد على تشكيل مرجعيـة   ".الشرعية الدولية النتزاع حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة والعودة       

وطنية عليا مشتركة بيدها القرار الوطني السياسي واإلشراف على العمليات السياسية التفاوضـية تحـت               
  .لعربية ووثيقة الوفاق الوطنيسقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم ا

   ١/٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
   للوحدةاستجابة لوساطة للجهاد وبادرة حسن نية سعياًجاء  الغول اإلفراج عن: الداخلية .٧

أطلقت وزارة الداخلية في    :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
مر الغول مستشار رئيس حكومة تسيير األعمال سـالم فيـاض،    الحكومة المقالة، أمس، سراح الوزير ع     

وقالت مصادر فلسطينية إن الوزارة أفرجت عـن الغـول بعـد تـدخل              .  يوماً ٥٠بعد اعتقال دام نحو     
وقال الغول للـصحافيين بعـد      . ووساطات من شخصيات وقوى سياسية أبرزها حركة الجهاد اإلسالمي        

ليا دور اإلخوة في حركة الجهاد اإلسالمي باإلفراج عني فالحرية          أنا بصحة جيدة وأثمن عا    "اإلفراج عنه   
   ." يوما دون أي مبرر٥٠رائعة وال أستطيع وصف مشاعري بعد تحرري من االعتقال الذي دام 

الغول كـل   عمر  طالب  :  أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأوردت  
ووصف الغول الخمسين يومـا التـي       . عبير عن رأيهم مهما كان الثمن     أصحاب الرأي أال يتوقفوا عن الت     

 األخطاء الـسياسية    ىوقال أتوجه بالشكر عل    .قضاها في السجن بأنها خمسون يوما للدفاع عن الشرعية        
لحركة حماس التي جعلت مني عنوانا للدفاع عن الشرعية الفلسطينية شرعية الرئيس وشـرعية رئـيس                

  ).ياضيقصد عباس وف(الوزراء 
ـ إمحمد الهندي قام بإجراء اتصاالت مكثفة لإلفراج عن الغول، الفتاً           .ن د إوقالت حركة الجهاد      أنـه   ىل

  . اتصاالت مع الحكومة في رام اهللا من أجل اإلفراج عن قيادات من حماسىأجر
ـ  "فراج عنه بالقول    عبر عمر الغول لدى اإل    : رام اهللا من   ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت   ا أنا طبع
فراج عني ورؤية الحرية بعد خمسين يوما من اعتقال ال مبرر له وال ذنب اقترفته، ال ديني وال                  سعيد لإل 
  ".إننا سنعمل من اجل الوحدة ضد انقالب حماس"وقال  ".عقائدي

ـ عمر  قال   :٢/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب عيسى سعد اهللا   و ن سجانيه تعاملوا   إ ،"األيام"الغول ل
 يوما، والثانية   ١٢ الخمسين يوما من خالل ثالث مراحل، األولى شهدت تعذيبا مبرمجا استمر             معه خالل 

  .كانت انتقالية تتسم بالهدوء، أما األخيرة فكانت إيجابية إلى حد ما
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ـ في حديث وطالب خالد البطش أبرز قياديي حركة الجهاد         رئيس الحكومة سالم فياض بتقـديم      " األيام" ل
يام بإطالق سراح معتقلي حركة حماس من سجون السلطة في الضفة الغربية، كمـا              خطوات مماثلة والق  

  .دعا الحكومة المقالة إلى اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين
الـدين   ناصـر .قـال د   : عبدو محمد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢/٢/٢٠٠٨ القبس الكويتية    وجاء في 

سالمية، على رأسها الجهود    إغول جاء ثمرة جهود وطنية و     فراج عن ال  ن اإل إ"الشاعر القيادي في حماس     
فراج عن الغول الخطـوة     ن يكون اإل  أمله في   أعرب الشاعر عن    أو ".سالميالتي بذلتها حركة الجهاد اإل    

مام فـي سـبيل     لى األ إغالق ملف االعتقاالت السياسية في الضفة والقطاع، وخطوة         إولى على طريق    األ
  .مصلحة الشعب الفلسطينيبداية حوار وطني فلسطيني ل

 أعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إيهاب        :غزة من   ١/٢/٢٠٠٨  قدس برس  وذكرت وكالة 
الغصين في غزة عن أسفه للتصريحات التي أطلقها الوزير عمر الغول بعد إطالق سـراحه واعتبرهـا                 

وأكـد فـي تـصريحات      . الجميعتصريحات مسيئة للوساطات ولمطلب الوحدة الوطنية الذي يسعى إليه          
ـ  أن إطالق سراح الغول جاء استجابة لوساطة من الجهاد اإلسالمي، وبادرة حسن            " قدس برس "خاصة ل

  .سعيا للوحدة الوطنية" حماس"نية من 
  
  "إسرائيل" سنوات مع ١٠مشعل يجدد عرض الهدنة لـ  .٨

ن حركته مستعدة أأكيد على خالد مشعل أمس الت" حماس"جدد رئيس المكتب السياسي لحركة : وكاالت
 واعترفت ١٩٦٧ المحتلة العام راضي إذا ما انسحبت من األإسرائيلمع " لهدنة مدتها عشر سنوات"

وقال في حديث للصحافة االيطالية إنه مستعد للدخول في هدنة لمدة  .بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية
 بما فيها القدس الشرقية ووافقت ١٩٦٧ يأراض على االنسحاب من إسرائيلإذا ما وافقت " سنوات ١٠

وتساءل مشعل في رد على سؤال  ". المستوطناتوإزالةعلى تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
هل صواريخ قسام البدائية هي السبب في قتل شعبنا "من قطاع غزة بالقول " قسام"طالق صواريخ إحول 

يين يقيسون مدى نجاح مهامهم سرائيلإن الجنراالت اإل"وأردف " ية؟سرائيلأم القنابل والطائرات اإل
العسكرية بكم القتلى الفلسطينيين ومن ذلك حينما وصفوا عملية حي الزيتون بالمظفرة فقط ألنها أدت إلى 

حي "ي جلعاد شليت، كشف عن انه سرائيلإلوعن مصير الجندي ا ". فلسطينيا دفعة واحدة١٩مصرع 
ما هو سبب كل هذا القلق حول شخص واحد "، لكنه استطرد "راحةوبصحة جيدة بل وتحمله أكف ال

وأضاف ". ية بما في ذلك وزراء ونسوة وأطفال؟سرائيل ألف معتقل فلسطيني في السجون اإل١٢مقابل 
ي أولمرت عن صحة المليون فلسطيني سرائيلثم لماذا انتم اإلعالميون لم تسألوا رئيس الوزراء اإل"

وفيما يختص بالعالقة الفلسطينية الفلسطينية عبر مشعل عن استعداد حماس  ".؟المنسيين داخل قطاع غزة
نحن ننشد وحدة "ثم أردف " فشل محادثات الرئيس عباس وأولمرت"خاصة مع " للمصالحة والحوار"

  ".شعبنا ونريد له السالم
  ٢/٢/٢٠٠٨البيان 

  
  رفح مغلقاسوالنا وبلير يقودان مؤامرة جديدة لإلبقاء على معبر : أبو زهري .٩

": قـدس بـرس   "سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ        " حماس"اعتبر المتحدث باسم حركة      :غزة
أعتقد أن زيارة خافيير سوالنا وتوني بلير إلى فلسطين المحتلة في هذا الوقت بالذات تستهدف محاولـة                 "

ة المعبر السابقة وتمنع    فتح معبر رفح وفق ترتيبات جديدة تتجاوز اتفاقي       " حماس"قطع الطريق مع محاولة     
  ي في مراقبة المعبر، وهما سيعمالن على توفير الـدعم الـدولي للـرئيس              سرائيلأي تدخل لالحتالل اإل   
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 ".محمود عباس إلعادة تطبيق اتفاقية المعبر وبالتالي تمكين االحتالل من العودة للتحكم في معبـر رفـح                
  .لهذه الزيارة" حماس"وأعرب أبو زهري عن رفض 

  ١/٢/٢٠٠٨رسقدس ب
 

 وتعده خطوة لسلخ غزة عن الضفة" إسرائيل"ترفض االنفصال االقتصادي عن " فتح" .١٠
ورفضت حركة فتح ما اعتبرته تطويع واستخدام معاناة وحصار الشعب الفلسطيني في قطاع : رام اهللا

 وقال فهمي . الفلسطينية المحتلةراضيغزة، لتبرير محاوالت ترسيخ االنفصال الكامل بين غزة وبقية األ
التي تحدث فيها عن فك اإلرتباط اإلقتصادي عن  [الزعارير، الناطق باسم فتح تعقيبا على حديث يوسف

ان تصريحات قادة حماس الداعية العتماد غزة اقتصاديا على مصر عبر معبر رفح، وتجاهل "، ]إسرائيل
جريمة تمرر بهدوء، لتحقيق الحديث عن ممرات آمنة بين الضفة وغزة متفق عليها سابقا، ما هي اال 

 التاريخية في سلخ غزة عن الضفة وتقسيم الوطن الى كانتونات، وقيام حدود مؤقتة داخل إسرائيلأحالم 
 .الجدار العنصري

 ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  تنفي مزاعم عن اعتقال مجموعتين تتبعانها خططتا لهجمات في سيناء " حماس" .١١

اللندنية، عن اعتقال أجهزة األمن المصرية      " الشرق األوسط "صحيفة  ما زعمته   " حماس"نفت حركة   : غزة
مجموعتين من الحركة خططتا الستهداف سياح أجانب في سيناء، مؤكدة أن معركتها هي مع االحـتالل                

وأكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة فـي تـصريح لــ               . الصهيوني داخل فلسطين  
األنباء التي نشرتها صحيفة الشرق األوسط نقالً عـن         "، أن   )١/٢(، الجمعة   "مالمركز الفلسطيني لإلعال  "

هـذه المعلومـات    "وشدد المتحدث علـى أن       ". مصادر أمنية مجهولة؛ كاذبة وال أساس لها من الصحة        
المأجورة ال تنطلي على أحد، وهي تأتي لمحاولة إسكات الشارع العربي واإلسالمي، وهي محاولة لـن                

بث هذه المعلومات يأتي في سياق المحاوالت الرامية إلجهاض الهبـة           "، وقال إن    "هاأهدافتحقيق  تفلح في   
الشعبية على الساحات العربية، وخاصة على الساحة المصرية، بعدما أظهرت حجم التعاطف مع معانـاة               

ـ       "وأعاد أبو زهري إلى األذهان أن       ". شعبنا الفلسطيني  صهيوني ال  معركة حركة حماس مع االحـتالل ال
تزال على الساحة الفلسطينية، وهي برهنت على ذلك طوال الوقت، وبالتالي شعبنا وأمتنا أوعى بكثيـر                

  . ، حسب تأكيده"من تصديق هذه األنباء الكاذبة
، "هذه الحملة المحمومة التي تستهدف التحريض على حركـة حمـاس          "واستهجن سامي أبو زهري بشدة      

غالل معلومة عن اعتقال بعض الفلسطينيين الذين تجاوزوا مدينة العـريش           ال يجوز است  "مشدداً على أنه    
" حماس"وأشار المتحدث باسم حركة     ". باتجاه مدن مصرية أخرى بهذا الشكل الذي ال يمتّ للحقيقة بصلة          

حملة تصعيدية تشنها بعض الصحف بهدف التحريض على حماس وقلب الحقائق، وأن هـذه              "إلى وجود   
  ".  عن نشر هذه المعلومة الي أوردتها صحيفة الشرق األوسطالحملة ال تختلف
أن أجهـزة األمـن     ) ١/٢(التي تصدر من لندن، قد زعمـت الجمعـة          " الشرق األوسط "وكانت صحيفة   

، "حمـاس "المصرية ضبطت خليتين فلسطينيتين في سيناء، تضمان اثني عـشر مـن أعـضاء حركـة      
" مصادر"ونقلت الصحيفة عن ما اعتبرت أنها        . ين بسيناء ضد السائح " إرهابية"يخططون لتنفيذ عمليات    

لم تسمها، زعمها أنه تم ضبط عشرة من أعضاء الخليتين، فيما تتعقب أجهزة البحث االثنين الهـاربين،                 
وتمت إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة بالقاهرة وادعت أنه ضِبطَ بحوزتهم مـواد متفجـرة                

 . ضد السائحين األجانب في سيناء" إرهابية"خططون للقيام بأعمال وذخائر، وأنهم كانوا ي
  ١/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   في تل أبيب"يإسرائيل"تستولي على سالح جندي " كتائب أحرار الجليل" .١٢
ي إسـرائيل  من جندي    ١٦"ام  "مسؤوليتها عن خطف بندقية     "  الجليل أحراركتائب   "أعلنت: القدس المحتلة 

وأضافت الكتائب في بيان أن عملية االستيالء على البندقية تمت بينما كـان             . الخميس في تل أبيب   مساء  
قـادة الجـيش    " كتائـب أحـرار الجليـل     "وتوعدت  . الجندي متواجداً في شارع لوفينسكي في تل أبيب       

 تـراب    المباركة ودحر آخر صهيوني عـن      أرضناال برجوع   إ"ي بان ال ينعموا باألمن واألمان       سرائيلاإل
نها حركـة مقاومـة داخـل       أالتي تعرف نفسها ب   " ( كتائب أحرار الجليل  "لى أن   إيشار  ".  المقدسة أرضنا
ية من بينها عمليـات قتـل       إسرائيل أهداف مسؤوليتها عن عدة عمليات ضد       أعلنت سبق أن    ٤٨ )أراضي

 .يينسرائيلإل
  ٢/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   صاروخا١٨٠ً وتطلق يينإسرائيلقتل جنديين  من مقاتليها خالل يناير وت٤١تفقد " القسام " .١٣

/ ي خالل ينايرسرائيل من عناصرها في مواجهات مع الجيش اإل٤١ إنها فقدت "كتائب القسام"قالت : لندن
وحسب الكتائب، فإن عناصرها .  جندياً ومستوطنا٣٦ًكانون الثاني الماضي، وتبنت مقتل جنديين وجرح 

 ١٤ قذيفة هاون، و٣٤٥لى إإضافة ية المحاذية لغزة، سرائيلت اإل صاروخ قسام على البلدا١٨٠أطلقوا 
 عملية قنص وإطالق نار ضد الجيش، مشيرةً إلى ٢٣ عبوات ناسفة، وتنفيذ ٤، وتفجير "RPG " قذيفة

 جريحاً، عدا عن خسائر كبيرة في المباني وإصابة العشرات بالهلع ونزول ٣٦تكبيد االحتالل قتيلين و
 .أيام في المستوطناتإلى المالجئ لعدة 

  ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ية مصدومة من تقرير فينوغراد وتخشى الشللسرائيلالمؤسسة العسكرية اإل .١٤

 رفيعة المستوى، عن صدمتها من شدة االنتقادات التي ساقها يةإسرائيلعبرت محافل عسكرية  -رام اهللا
 المؤسسة العسكرية اثر ذلك، إصابة، معربة عن تخوفها من يسرائيلاإلتقرير فينوغراد ضد الجيش 

، بالخوف والتردد من اتخاذ يسرائيلاإل الضباط الكبار، في الجيش إصابةوتخوفت المصادر، من  .بالشلل
 . على المستوى الميداني وفي الرتب المتدنيةأو الوسطى أوقرارات مهمة، على مستوى القيادة العليا، 

 تقرير إعقاب الجيش حاول، في إنكرية رفيعة، ، نقال عن مصادر عس"يديعوت"وقالت صحيفة 
 جرت كافة إذ يتأثر بنتائج التقرير، إنفينوغراد، الظهور بمظهر من يعمل بشكل اعتيادي، ومن دون 

ولكن، انشغل كبار الضباط بدراسة التقرير بشكل معمق . االجتماعات والنقاشات الداخلية وفقا للمقرر لها
وأقرت  . وقواتهم، ومن ثم ما هي التأثيرات المتوقعةوأقسامهموفرقهم لمعرفة ما جاء فيه حول دورهم 

أوساط عسكرية رفيعة بان ما جاء في التقرير لم يكن غريبا، ولكن شدة االنتقادات للجيش، ومدى 
 لدى الكثير من الضباط المفاجأة الجيش، هي التي شكلت أداءخطورة انعكاسات هذه االنتقادات على 

 بعد انتهاء الحرب يسرائيلاإلووصفت مصادر عسكرية صورة الجيش  . في الجيشالكبار، ومستويات
 كبار إدارة، مع كثرة االنتقادات التي وجهت لطريقة "أسفلفي درك "على لبنان باألسوأ من نوعها 

 فان عددا كبيرا من الضباط الصغار الذين تتراوح رتبهم ما بين نقيب "يديعوت"وحسب . الضباط للحرب
من شأنهم، أن يعيدوا المفاتيح، ويخرجوا من جديد إلى الحياة المدنية، وإلى أماكن عمل مجزية "ورائد، 
، خاصة في ضوء تقليص الميزانية العسكرية وما ترتب على ذلك من تخفيض في شروط خدمتهم "أكثر

د  إلى أن أشكنازي ال ينوي اتخاذ إجراءات شخصية ض"يديعوت"ورغم ذلك، فقد أشارت  .العسكرية
 .ضباط كبار في الجيش على الرغم من النقد الشديد على أدائهم

 ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  عن مكاسب" فينوغراد"أولمرت يبحث بعد .. تقرير إخباري .١٥
على الرغم من أن رياح  تقرير فينوغراد ما زالت تعصف في الـساحتين               : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 الذي خرج منه شبه منتـصر انطلـق نحـو تحقيـق             أولمرت إن إال   ،"يةسرائيلاإل"السياسية والعسكرية   
 األقـرب  في غزة جلعـاد شـاليت هـو    األسيرانجازات تدعم صموده على كرسيه، ولعل ملف الجندي       

 للتنفيذ، خصوصا وأن عديدين في حكومته، من حزب كاديما والعمل، يدعمون تنفيذ الـصفقة،               واألسهل
 حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي، ومعـه العـشرات    عن امين سراإلفراجوإن كان الثمن  
 بموجب المعايير   األسرى، وال تشملهم صفقات     " بالدماء أياديهمالملطخة  "في قائمة   " إسرائيل"ممن تدرجهم   

 أوساط إقناع إلى وقدراته إلنجاح الصفقة، ويسعى      إمكاناتهويجند ، بنيامين بن اليعازر كل        ".يةسرائيلاإل"
 يساعد  أخرى تشمل مروان البرغوثي، وبذلك يسهم في رفع شعبية حزبه، ومن جهة             إن بضرورة   واسعة
 إن حين موعد يتفق عليه الطرفان، وقـال بـن اليعـازر         إلى،  األقل على صمود حكومته، على      أولمرت

 نإعـال  موعد   األثناء في هذه    أولمرتوينتظر   . عن البرغوثي مسألة وقت    واإلفراجمسألة تنفيذ الصفقة    
 من قناة   أكثر هناك   إنوذكر مقربون منه    . موقف رئيس حزب العمل، ايهود باراك، من تقرير فينوغراد        

 رئيسة الكنيست داليا ايتسك المعروفة بعالقاتها الحميمـة         أبرزها،  أولمرتاتصال غير مباشرة بينه وبين      
 تقريـر فينـوغراد،     ادأبع للبحث في    أولمرتوكان حزب كاديما قد شهد اجتماعات حضرها        . مع االثنين 

، "الليكود" تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها رئيس         إلى يسعى   إن أولمرتوهناك من اقترح  على      
، ودعا رئيس االئتالف، النائـب ايلـي ابلولـو          أولمرتبنيامين نتنياهو الذي صعد معركته نحو استقالة        

  . فحص هذا الخيارإلى أولمرت
  ٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  

  
   غدا عن موقفه من تقرير فينوغراداإلعالن إلىيستعد : باراك .١٦

ومـن المتوقـع أن     .  غدا األحد عن موقفه من تقرير فينوغراد       اإلعالن إلىباراك،   يستعد: حلمي موسى 
ية سواء لجهة استقرار حكومـة      سرائيليكون لموقفه أثر حاسم على وجهة األمور في الحلبة السياسية اإل          

 عن ثالثة خيارات أمام باراك الذي كان قد         إسرائيلوتحدث المعلقون في     . رابهاايهود أولمرت أو اضط   
  : تعهد باالنسحاب من حكومة يرأسها أولمرت

 إسـرائيل ولكـن وضـع     "الخيار األول هو تأكيد أنه سبق ووعد باالنسحاب والدعوة النتخابات مبكـرة             
ولهذا، فإنه يـصر علـى      ". مجاال لذلك اإلقليمي في مواجهة إيران واحتماالت الحرب في غزة ال تترك           

البقاء في الحكومة على أرضية أنه منشغل في ترميم الجيش وإصالح عيوبه وتجهيزه لمواجهة األخطار               
  . المقبلة

والخيار الثاني، هو المقامرة بإعالن إصراره على تنفيذ وعده باالنسحاب من الحكومة وضرورة إجـراء               
  . انتخابات مبكرة فورا

 الثالث، فهو إعالن تمسكه بالوعد الذي قطعه بالدعوة النتخابات جديدة متفق عليها، علـى أن                 الخيار أما
وتوقع معلقون أن يكون الخيـار الثالـث هـو     .ديما وباقي األحزابايخضع هذا الخيار لمفاوضات مع ك 

 إثارة ضـجة    األكثر معقولية الذي يتيح لباراك تمييع وعده باالنسحاب من الحكومة والبقاء فيها من دون             
  . كبيرة

  ٢/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  غالبية مصوتي حزب العمل تؤيد البقاء في الحكومة": يديعوت"استطالع  .١٧

، فـي أعقـاب     "داحاف"مينا تسيماح من معهد     .بإشراف د " يديعوت  "يتضح من استطالع أجرته صحيفة      
وكان . تقالة من الحكومة  تقرير فينوغراد، أن غالبية مصوتي حزب العمل يطالبون إيهود باراك بعدم االس           
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وبحـسب   .باراك قد أعلن يوم الخميس، أنه سيحسم موقفه النهائي بعد االنتهـاء مـن قـراءة التقريـر                 
من مصوتي حزب العمل يعتقدون أنه يجب على كتلة العمل البقاء في االئـتالف              % ٦٦االستطالع، فإن   
 شعبية باراك تتراجع في حال قـرر        كما بين االستطالع أن    .يقولون خالفا لذلك  % ٣١الحكومي، مقابل   

فقط قالوا إنهم يريدون رؤية باراك رئيسا       % ١٤وبحسب معطيات االستطالع فإن     . االستقالة من الحكومة  
  .في االستطالع السابق، قبل ثالثة أسابيع% ١٧للحكومة، مقابل 

  ١/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ترفع حالة التأهب في المستعمرات المحاذية لغزة" إسرائيل" .١٨

حالة التأهب في المستعمرات المحاذية لقطاع غزة بادعاء        " إسرائيل"رفعت   : شحادة آمال -س المحتلة القد
 عناصر من تنظيمات مسلحة استغلت الحدود المفتوحة مع مصر ودخلت بهدف تنفيذ عمليـات ضـد                 إن
مـن التجـول    " يينسرائيلاإل" قائد منطقة الجنوب، يواف غالنط تعليمات تمنع بموجبها          وأعلن". إسرائيل"

التدهور على الحدود بين غزة     " عليه   أطلقتوعبرت ليفني، عن قلقها مما      . والنزهات في ساعات المساء   
وفي اتصال لها مع وزيـر      .  ذلك يساهم في تصعيد عمليات تهريب الوسائل القتالية        إن، معتبرة   "ومصر

صر والسلطة الفلسطينية بهدف     ليفني االستعداد للتنسيق  مع م      أكدت الغيط،   أبوالخارجية المصري احمد    
استغلت فتح  " حماس" حركة   إن" يديعوت"إلى ذلك ادعت صحيفة      .إلى منطقة الحدود  " االستقرار"استعادة  

واعتبـرت أن   . الحدود وقامت بتسويق مخزون كبير من سالحها الخفيف وبيعه لتجار السالح من سيناء            
   ".مصدرة السالح الخفيف والذخيرة"غزة باتت 

  ٢/٢/٢٠٠٨اإلماراتية الخليج 
  
  جنود االحتالل يبيعون أوسمة حرب لبنان بالمزاد العلني في االنترنت .١٩

 فـي حربهـا   إسرائيل إخفاقبشكل متزامن مع نشر تقرير لجنة التحقيق في      : زهير اندراوس  - الناصرة
در الجمعة  الصادرة في الداخل الفلسطيني، في عددها الصا      ) مع الحدث (الثانية علي لبنان، كشفت صحيفة      
ي ال يعيرون اهتماما لألوسمة التي حـصلوا عليهـا مـن قيـادة           سرائيلالنقاب عن أن جنود االحتالل اإل     

ووفق المعلومات المتوفرة   .  ٢٠٠٦األركان العامة علي بطوالتهم في العدوان علي لبنان في صيف العام            
وقع المبيعات االلكتروني ايباي    فقد عرض جنود من جيش االحتالل أوسمة حرب لبنان الثانية للبيع في م            

ebay    ومن بين األوسـمة المعروضـة       .األوسمة، تعبيرا منهم عن استهتارهم بهذه       أمريكي وهو موقع
للمزاد، كما تبين للصحيفة الفلسطينية من خالل تصفح الموقع المذكور، وسام رئـيس هيئـة األركـان                 

   . ، الذي منح لعشرين جنديا فقطأشكنازيالجنرال غابي 
  ٢/٢/٢٠٠٨لقدس العربي ا

  
  ملعونة في موريتانيا" يةسرائيلاإل"السفارة  .٢٠

في نواكشوط بوعز بسميث سبب الهجوم المسلح الذي تعرضـت لـه            " إسرائيل"عزا سفير    -نواكشوط  
نتيجة حملة التجييش الحالية ضدنا في الـساحة        "سفارة الكيان في وقت متأخر من ليلة أمس، إلى ما سماه            

مكالمـات هاتفيـة   "وكان قد قال إنه تلقـى  ". الخليج"ذلك كما نقل عنه صحافيون أجانب ل، و "الموريتانية
ذلك الشيء االيجابي الوحيد فـي ليلـة        "، معتبرا   "كثيرة من أصدقاء موريتانيين كانوا في غاية االنزعاج       

ير إرسال وفد أمني الستطالع الحدث، وتقييم سـبل تـوف         " إسرائيل"وقررت  . ، بحسب زعمه  "حزينة جدا 
مكالمات هاتفية كثيرة من    "ويبدو أن بوسمث الذي زعم وجود        .حماية أمنية لبعثتها الدبلوماسية بنواكشوط    

، لم يكن بالتأكيد في الشوارع والبيوت والمحالت المحيطـة          "أصدقاء موريتانيين كانوا في غاية االنزعاج     
بيوت والمحالت التجارية في الحي التي      ، ولم يدخل ال   "لليالي عزة الحزينة  "بمقر سفارته، والتي تتألم حقا      
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يقول أصحابها ما إن تأكد الذين خرجوا إلى الشارع ووقفوا يستطلعون األمر من أن إطالق الرصـاص                 
ليس ناتجاً عن انقالب عسكري، وأنه هجوم يستهدف سفارة الكيان، حتى عم الفرح بينهم، وقال أحـدهم،                 

  ". هناال مكان لليهود"بحسب رواية صاحب محل تجاري 
  ٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تجميد استكمال بناء حي استيطاني في جبعات زئيف .٢١

 المحكمة المركزيـة    أيام قبل عدة    أبلغت يةسرائيلاإل السلطات   إن أمس يةسرائيلاإل" هآرتس"قالت صحيفة   
 أغـان  -جديد  في القدس، بأنها ال تستطيع المصادقة في الفترة الحالية على استمرار بناء حي استيطاني               

شمال القـدس، وذلـك     " جبعات زئيف " وحدة سكنية فيه، بمستوطنة      ٦٠٠ والذي من المقرر بناء      -ايلوت
 ووزير الدفاع ايهود باراك بتجميد البناء االستيطاني،        أولمرتعلى ضوء توجيهات رئيس الوزراء ايهود       

ويأتي هذا البيان مناقـضا      .ل في المشروع حتى اآلن مئة مليون شيك       إسرائيلوذلك رغم حقيقة استثمار     
 أولمـرت  الماضي بأن    األسبوع الذي قال في مطلع      يسرائيلاإل واإلسكان يشاي وزير البناء     أيلي ألقوال

  .وعده بعدم تجميد البناء االستيطاني في منطقة القدس الكبرى
 ٢/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   وتحت الحي اإلسالمياألقصىي بمحاذاة المسجد إسرائيلنفق  .٢٢

 تيسير التميمي، في خطبة الجمعة أمس فـي        الشيخ تحدث قاضي قضاة فلسطين      : يوسف الشايب  -رام اهللا 
ية، يقضي بحفر نفـق     سرائيلي صادر عن دائرة اآلثار اإل     إسرائيلالحرم اإلبراهيمي في الخليل، عن قرار       

القديمة، لربطه بشبكة   ، إلى الحي اإلسالمي في البلدة       األقصىجديد يمتد من حائط البراق بجوار المسجد        
وحسب المخطط الذي كشفت عنه      إلى ذلك    .األنفاق التي أقامتها سلطات االحتالل في قلب المدينة المقدسة        

ية أمس، فمن المقرر أن يمر النفق تحت منازل سكان الحـي اإلسـالمي فـي البلـدة                  سرائيلالصحف اإل 
  .لالقديمة، بهدف تقويضها وهدمها وصوال إلى تهويدها بشكل كام

  ٢/٢/٢٠٠٨ية الغد األردن
  

  األقصىإقفال ملف هبة  يضربون ويتظاهرون احتجاجا على قرار ٤٨فلسطينيو  .٢٣
 احتجاجاتهم علـى قـرار المستـشار        واتوج ٤٨ي فلسطيني أن: الناصرة من   ٢/٢/٢٠٠٨ الحياة   نشرت

 ١٣وهين بقتـل     مناحيم مزوز إغالق ملف التحقيق مع أفراد الشرطة المشب         يةسرائيل اإل القضائي للحكومة 
، بتظاهرة كبيرة أمس في سخنين في الجليل الغربي، شارك فيها أكثر من             األقصى ةشاباً عربياً خالل هب   

 ألف شخص يتقدمهم قادة األحزاب والحركات السياسية واالجتماعية والدينية الناشطة فـي المجتمـع               ٢٠
شـمل اإلضـراب المؤسـسات       حيـث أضربت أمس،   قد  كانت البلدات العربية    كما  . العربي في الداخل  

 منهـا أسـماء   ١٣ نعشاً كتبت علـى      ١٤وحمل المتظاهرون    .التعليمية كافة ومعظم المرافق االقتصادية    
  ."إسرائيلالجهاز القضائي في "على النعش األخير فيما كتب الشهداء، 
س اللجنة رئي أن : القدس المحتلة مراسلها منوديع عواودة عن ٢/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية وأضافت

 عدال إسرائيل أن المواطنين العرب ال ينشدون من  أكد شوقي خطيب٤٨العليا لمتابعة شؤون فلسطينيي
ط بالحياة العزيزة والكريمة على يفر، ومشددا على عدم الت قرار التوجه للقضاء الدولياعلنموإنصافا، 

ن أهالي الشهداء كانوا أ، المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة ومن جهته أوضح .ءبااآلأرض 
مسيرات ل شاهدا على ارتكاب عمليات القتل خالل ٤٥٠ دليل و١٥٠٠ي سرائيلوفروا لجهاز القضاء اإل

ن القرار ال يعكس تطورا جديدا في السياسات أالنائب محمد بركة  وقد أعتبر .٢٠٠٠سلمية عام ال
طينيين ومنحت الحصانة لمنفذيها منذ طالما اقترفت مجازر بحق الفلسل إسرائيل أن ، موضحايةسرائيلاإل
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 مبيناية المزيفة، سرائيل القرار عملية نزع لقناع الديمقراطية اإل فاعتبر أنالنائب جمال زحالقة أما .النكبة
ها بحماية المواطنين العرب كونهم يواجهون تطالبلم إرسال وفد عنهم الى األمم المتحدة ٤٨عزم فلسطينيي

 .مخاطر الترحيل والقتل
  
   فلسطينيا في كانون ثاني الماضي أغلبهم من غزة٩١استشهاد ": قدس برس"حصائية لـإ .٢٤

 في قطاع غزة إثر غارات       شهيدا ٨٢ منهم    فلسطينيا، سقط  ٩١استشهد في كانون ثاني المنصرم      : القدس
، وذلـك    شهيدا ٥٠٦٥ إلى   األقصىعدد ضحايا انتفاضة    بذلك  جوية، وعمليات توغل واغتياالت، ليرتفع      

  . إحصائية خاصة بقدس برسبحسب
  ١/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ظروف تالميذ المدارس في غزة كارثية : اليونيسيف .٢٥

 الف طفل فـي غـزة سيتـسأنفون    ٢٠٠ن نحو أمس من   أ اليونيسف   ت حذر : ا ف ب ، د ب أ       -جنيف  
 . على قطاع غـزة    إسرائيلدراستهم اليوم، محرومون من التدفئة والكهرباء بسبب الحصار الذي تفرضه           

 مما،  "من سكان غزة دون الثامنة عشرة     % ٥٦"ن  أ في جنيف فيرونيك تافو      منظمةوقالت المتحدثة باسم ال   
ولفتـت مـن     .و االدوات المدرسية  أن االطفال يدفعون ثمن القيود سواء من حيث التغذية والوقود           أيعني  

ن مستقبلهم على   أ" على   دة، مشد "جراء امتحاناتهم إعددا كبيرا من التالميذ ال يمكنهم       "ن  ألى  إجهة اخرى   
 يوما  ٤٥ن تالميذ غزة سيحرمون من القرطاسية طيلة        أ وكالة االونروا    أعلنتوعلى خط مواز،     ".المحك

  .ي للتزود بالورقسرائيلخير في اصدار االذن اإلأبسبب الت
  ٢/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  إصابة ثالثة مواطنين خالل اعتداء االحتالل على مسيرة ضد الجدار في بلعين .٢٦

أصيب أمس، ثالثة مواطنين خالل اعتداء قوات االحتالل على المسيرة األسبوعية ضد             :فادي العاروري 
شارك في المسيرة إلى جانب أهـالي القريـة       قد  و .جدار الفصل العنصري في قرية بلعين غرب رام اهللا        

ـ تكريمـاً لرح  يين والدوليين، الذين خصصوا جانباً من مـسيرتهم         سرائيلالعشرات من المتضامنين اإل    ل ي
  .جورج حبش

  ٢/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  

  مستوطنون يخطفون طفلين في الخليل .٢٧
عين أمام  أ باالعتداء على المواطنين      في الخليل  قام المستوطنون المتواجدون في مبنى آل الرجبي      : الخليل

  . الى مستوطنة كريات اربعخطف طفلين من سكان المنطقة ونقالكما تم  ،قوات االحتالل
  ٢/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
    بحجة األعطالحياء مدينة غزةأ تفصل خط تيار كهربائي مغذي لبعض إسرائيل .٢٨

ن ، أ اكد جمال الدردساوي، مدير العالقات العامة واإلعالم في شركة الكهرباء بمحافظـات غـزة             : غزة
ة والذي يغـذي أجـزاء      ي المغذي لمدينة غز   سرائيل قامت بفصل أهم خطوط التيار الكهربائي اإل       إسرائيل

 ، مـع االشـارة إلـى أن       أصابه عطل قد  ن الخط   بأتذرع  يي  سرائيل الجيش اإل  ، مبينا أن  كبيرة من المدينة  
  بحجج متعددة منـذ صـباح الثالثـاء        في ذلك   تتلكأ   التي   يةسرائيل على الشركة اإل   ه تقع مسؤولية اصالح 
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د القارص خاصـة األطفـال والمرضـى        مدينة في مواجهه البر   المما يترك اآلالف من سكان      ،  الماضي
  .والمستشفيات

  ١/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
    خالل األيام الماضية مليون دوالر هي حجم التبادل التجاري في رفح٢١٧ .٢٩

ن القاهرة ستـضمن وصـول      أمني  أمس عن مصدر    أصحيفة األهرام المصرية الرسمية     نقلت  : وكاالت
ن حجم عمليات التبادل التجاري فـي       ن جهة أخرى أ   موأوضحت الصحيفة   . إمدادات غذائية للفلسطينيين  

  . مليون دوالر٢١٧حوالي أي  مليار جنيه مصري ١,٢لى نحو إرفح وصل خالل األيام الماضية 
  ٢/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  غزة جراء إغالق المعابرفي  ماليين دوالر خسائر مزارعي البيوت البالستيكية ٤ .٣٠

 آالف  ٨  أن ،ية مزارعي البيوت البالستيكية في قطاع غزة      أكد أشرف األسطل، رئيس جمع     :أيمن أبو ليلة  
 ماليين دوالر خالل األشـهر الماضـية،   ٤فادحة جداً بلغت قيمتها تكبدوا خسائر    في هذا القطاع  مزارع  

وبـين أن مزارعـي البيـوت        .جراء تصاعد الحصار وإغالق المعابر ومنع تصدير المنتجات الزراعية        
 طن منها يتم اسـتهالكها فـي        ١٢٠٠ ألف طن من المنتجات الزراعية،       ٣٠٠البالستيكية ينتجون سنوياً    

 إسـرائيل  طن لألسواق الخارجية في الـضفة الغربيـة و         ١٨٠٠في حين يتم تصدير     األسواق المحلية،   
 ألف حمام زراعي في جميع محافظـات        ١٢إلى وجود    في هذا السياق     وأشار .والدول العربية واألوربية  

ية، الفتاً  سرائيلا توقف عن العمل بشكل كامل بسبب اإلجراءات والممارسات اإل          آالف منه  ٨قطاع غزة،   
هـؤالء  مـن   % ٨٥نوه إلى أن     كما   .إلى أن الحمامات المتبقية تعمل بشكل محدود جداً وهي شبه خالية          

  . في قطاع غزة أصبحوا عاطلين عن العمل ويعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوةنمزارعيال
 ٢/٢/٢٠٠٨لسطينية األيام الف

  
  فيلم فرنسي يناقش األيام األخيرة لياسر عرفات وفرضيات غيابه .٣١

 يعـرض للمـرة     وهو. "آخر أيام ايقونة  " عنوانفيلم ب  "٥فرنسا  "يقدم اليوم على شاشة     س: ابراهيم العريس 
نه أية  ايمانويل فرانسوا سابي، الذي يعلن منذ البدا      الفرنسي  هو من اخراج    و،  ٢٠٠٧األولى إذ حقق سنة     

من دون أن يحدد تماماً وجهة أصـابعه        (لن يكون محايداً في هذا الفيلم، بل يشتغل عليه كمرافعة اتهامية            
لى ثالث سنوات هـي التـي       إصالً  أوهذه األيام يصل عددها،     . يام عرفات األخيرة  أدفاعاً عن   ) المتهمة

للـتخلص مـن قـضية      وص منـه،    لتخللي سعياً   إسرائيلعاشها عرفات ختاماً لحياته، حيناً تحت حصار        
فلسطين عبر تسليمها الى المتطرفين في الجانبين ينزلون فيها تهشيماً، وحيناً فـي مستـشفاه الفرنـسي                 

ن يجيب عن سؤال شغل منذ رحيل عرفات أذهانـاً          أ، حاول   الحينينوالمخرج إذ ربط بين     . يحتضر فيه 
مات مرضـاً، تعبـاً، قرفـاً، بـداء         :  تداولها في الفيلم كل االحتماالت التي تم     وهو يطرح   . وأفئدة كثيرة 

ن الفـيلم يـرجح الجـواب       أالالفـت   ، إال أن من     عضال، بإهمال طبي تحت الحصار أو مات مسموماً؟       
كثر إشكالية بكثير،   أن ينحو بموضوعه نواحي     أن المخرج، في هذا اإلطار بالذات يحاول        أغير  . األخير
 "إنهاء عرفـات  "ن  أن يصور كيف    أ ال يفوته    "عد عرفات ما ب "نه في معرض التحليل السياسي لـ       أحيث  

ن نوع الشهادات   أن ليس في هذا التأكيد اتهام مباشر، خصوصاً         أصحيح  . إنما تم لمصلحة محمود عباس    
مـن  "ن يوحي بأن    أالتي يستند إليها الفيلم ال تسمح أبداً بمثل هذه الفرضية، لكنه في الوقت نفسه يحاول                

ن هذا األخير سيكون من الضعف بحيث تنهار الـسلطة     أأبو مازن، كان يتصور     قتل عرفات ليحل مكانه     
  ."الفلسطينية وبالتالي القضية الفلسطينية على يديه

 ٢/٢/٢٠٠٨الحياة 
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 القاهرة تتفهم بعض مطالب حماس .٣٢

اختتم المسؤولون المصريون مباحثاتهم،  : عبد المنعم مصطفى، محمود صالح، يسري محمد-القاهرة 
 الفلسطينية، وأزمة راضيوشملت المباحثات األوضاع في األ.  القاهرة مع وفد حركة حماسأمس، في

معبر رفح، وحادث تفجير الجدار الحدودي بين مصر وغزة، وعالقة حماس مع السلطة الفلسطينية، 
وأبدت مصر، حسب مصدر مصري، بعض التفهم للمطلب، ووعدت بنقله للسلطة  .وحركة فتح

وقالت مصادر، إن . أن تعد مصر ورقة للحوار حولها بعد استماعها لرؤية فتح وردهاالفلسطينية، على 
الجانب المصري تمسك بأن تتم إدارة معبر رفح بعيداً عن الصراع بين فتح وحماس، ووفقاً التفاق 

وقالت . ، وأال يتم تصدير المشاكل الداخلية الفلسطينية للساحة المصرية٢٠٠٥المعابر الموقع عام 
إن بعض التفهم المصري الذي قوبلت به مطالب حماس في "در مصرية مقربة من الجلسات مصا

 ". القاهرة، يستند إلى أن حماس تملك شرعية االنتخابات
  ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  استمرار المفاوضات مشاركة في تصفية القضية الفلسطينية وإبادة شعبها: مهدي عاكف .٣٣

اعة اإلخوان المسلمين في مصر المراهنين على خيار المفاوضات مع دعا المرشد العام لجم :القاهرة
إسرائيل أن يراجعوا حساباتهم وينضموا إلى صفوف المقاومة، واعتبر حصار غزة وما نجم عنه من 

واعتبر مرشد اإلخوان محمد مهدى  .نتائج سياسية يعكس االنهيار الذي آل إليه مسار التسوية بالكامل
القضية الفلسطينية ومستقبل "سبوعية، إلى األمة العربية واإلسالمية حملت عنوان عاكف، في رسالته األ

. ، أن االستمرار في المفاوضات مع اإلسرائيليين هو مشاركة لهم في تصفية القضية الفلسطينية"األمة
واعتبر عاكف أن الوقوف إلى جانب  .وأكد عاكف أن المقاومة هي الخيار األفضل لتحرير فلسطين

وأشاد بدور الشعوب العربية . لسطينيين في مواجهة االحتالل يمثل واجبا شرعيا على المسلمينالف
  .واإلسالمية، التي ناصرت القضية الفلسطينية وطالب باستمرارها

  ١/٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  المجموعة العربية تأسف لفشل مجلس االمن ازاء غزة .٣٤

 العربية السعودية، القائم باألعمال عبداللطيف التقى السفراء العرب حول مندوب المملكة: نيويوورك
" موقف اجماع عربي ناضج ومتزن ومرن"سالم، وهو يدلي ببيان الى الصحافة عن غزة، وذلك إلبداء 

سنذهب مجدداً الى مجلس "بحسب مندوب فلسطين رياض منصور الذي أكد انه في حال تفاقمت االمور 
 العربية لدى األمم المتحدة عن عميق أسفها لفشل مجلس تعرب المجموعة: "وهنا نص البيان". األمن

األمن، ولمرة أخرى، في اتخاذ اجراءات إزاء العدوان والحصار االسرائيلي لقطاع غزة لوضع حد 
  .لمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين

  ٢/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   بالسفرمصر شرعت في إغالق جميع المنافذ إلى قطاع غزة والسماح أللفي فلسطيني .٣٥

عززت مصر من وجود قواتها األمنية عند منطقة الحدود وشرعت في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
كما وافقت السلطات المصرية على . إغالق جميع المنافذ إلى قطاع غزة، باستثناء بوابة صالح الدين

الجامعات العربية سفر نحو ألفي فلسطيني الى الخارج عبر مطار القاهرة، وهم من الطالب الملتحقين ب
وبدأت السلطات المختصة بحصر أسمائهم في قوائم . واألوروبية ومن العاملين وحاملي اإلقامات بالخارج
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بإدارة الجوازات بمديرية شمال سيناء وختم جوازات سفرهم لتتسنى لهم المغادرة من مطار القاهرة 
  .الدولي

  ٢/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  يطالب بوقف التطبيع مع إسرائيلاالتحاد العالمي لعلماء المسلمين  .٣٦

.  عالما من كبار علماء المسلمين على رأسهم فضيلة العالمة د٢٥طالب :  فتحي الدويدي-الدوحة 
يوسف القرضاوي الدول العربية واإلسالمية بوقف التطبيع مع إسرائيل وحذروها من المخططات 

العلماء في ختام إجتماع مجلس أمناء جاءت تحذيرات . الصهيونية لتهويد القدس وهدم المسجد األقصى
  . اإلتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس، بالعاصمة القطرية

  ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
 مؤتمر البرلمانات اإلسالمية يدين المجازر اإلسرائيلية .٣٧

أعرب مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، في  : صالح شلبي-القاهرة 
ام دورته الخامسة التي عقدت بالقاهرة، عن تقديره للرئيس مبارك على جهوده إلعادة اللحمة بين أفراد خت

وندد المؤتمر بالمجازر التي ارتكبتها  .الشعب الفلسطيني وبدعوته لفتح وحماس للحوار في القاهرة
 الفلسطينية، وباستمرار راضيومازالت ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة وسائر األ

ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطيني واإلجراءات القمعية اإلسرائيلية القائمة على االغتيال 
 وإقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العازل وإقامة راضيواالعتقال وهدم المنازل وتجريف األ

ن استمرار أعمال الحفر والهدم وأدان المشاركو .الحواجز بين مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته  .التي تقوم بها قوات االحتالل بجوار المسجد األقصى

  .القانونية واألخالقية الكاملة وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل لوقف جريمتها النكراء
  ١/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   في معرض الكتاب في مصرتظاهرتان للتضامن مع غزة .٣٨

شهد معرض الكتاب في القاهرة، أمس، تظاهرتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في : القاهرة
المجمد وأكد فيها األمين العام للحزب مجدي حسين تضامن المصريين " العمل"غزة، األولى نظمها حزب 

ودي في وجه الشعب الفلسطيني، في حين مع الشعب الفلسطيني والرفض الكامل إلغالق معبر رفح الحد
 سيارات لجنود األمن ١٠فرضت قوات األمن طوقاً أمنياً حول المتظاهرين ونشرت ما ال يقل عن 

لدعم االنتفاضة أمام المقهى " اللجنة الشعبية"اما التظاهرة الثانية، فنظمتها . المركزي داخل المعرض
السرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما أشادت بالشعب الثقافي في المعرض واكدت فيها رفض الحصار ا

من ناحية أخرى، قام المصلون في جامع . الفلسطيني الذي نجح في كسر الحصار واللجوء إلى مصر
األزهر بتظاهرة لتأييد الموقف المصري من احتضان الشعب الفلسطيني، مطالبين باستمرار السماح لهم 

  .  المصريةراضيبالتزود بحاجاتهم المعيشية من األ
  ٢/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  المثقفون العرب يستنكرون حصار القطاع  .٣٩

استنكرت مجموعة من المثقفين العرب في بيان لهم الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة : لندن
وسائر االرض الفلسطينية المحتلة معتبرين ان الهدف منه تحطيم ارادة الشعب الفلسطيني ووضع حد 

وحمل المثقفون . تمهيدا لسلبه حقوقه التاريخية المشروعة في وطن مستقل ودولة كاملة السيادةلمقاومته 
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العرب امريكا مسؤولية الحصار المفروض على القطاع، في الوقت الذي رحبوا فيه بالمبادرة المصرية 
يحتفظ بذرة بفتح معبر رفح، ودعا المثقفون العرب شعوب االمة العربية وممثليها الحقيقيين وكل من 

اغاثة الشعب الفلسطيني عبر جمع التبرعات، الضغط السياسي : ضمير من المسؤولين العرب الى
المتواصل عبر التحركات الميدانية، تخصيص ميزانية سنوية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر 

برية، تحقيق والمجوع، ان تسحب الدول العربية ممثليها المعروفين او غير المعروفين لدى الدولة الع
المصالحة الفلسطينية اليوم قبل الغد، وتأييد السالم الذي يعيد الحقوق الفلسطينية والعربية ورفض 

  .االستسالم الذي يطيح بها
  ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  استمرار تدفق الفلسطينيين إلى سيناء لليوم العاشر على التوالي .٤٠

ول بشاحناتهم المحملة بالبضائع إلى مدينة رفح تمكن تجار مصريون من الوص : يسري محمد-العريش 
المصرية، رغم التشديد األمني للحيلولة دون ذلك، وللحد من تدفق الفلسطينيين الذين واصلوا، أمس، 

وقالت . عبور الحدود مع مصر لليوم العاشر على التوالي رغم محاوالت اعادة بناء الجدار الفاصل
ينيين ال يزال مستمرا عبر بوابة صالح الدين الحدودية وإحدى إن تدفق الفلسط"مصادر أمنية مصرية 

الثغرات في منطقة حي البرازيل، فيما استمر منع دخول السيارات الفلسطينية إلى الجانب المصري لليوم 
وأضافت المصادر أن عمليات إعادة تركيب األسالك الشائكة على طول خط ". الثاني على التوالي

ا أثناء عبور الفلسطينيين إلى الجانب المصري، أوشكت على االنتهاء، كما سيتم الحدود، التي تم نزعه
 .إقامة الحواجز على مداخل نقاط العبور وأحاطتها باألسالك الشائكة لمنع الدخول أو الخروج منها

  ٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ال ترغب بعزل منظمة حماس سياسياًالسعودية : مسؤول في منظمة دولية .٤١

في ندوة مغلقة جرت في معهد ابحاث بريطاني، تحدث مسؤول في منظمة دولية : سمير ناصيف -لندن 
غير حكومية عن سياسة المملكة العربية السعودية في الشرق االوسط استنادا الى خبرته كباحث ومعرفته 

رئيسي، واشار المسؤول الى ان القيادة السعودية تضع عالقتها مع امريكا في موقع . للمنطقة عن كثب
ولكنها في الوقت عينه تختلف مع نظام بوش االبن في بعض القضايا، منها انها ال ترغب بعزل منظمة 
حماس سياسيا بسبب التأييد الشعبي الذي تملكه حماس لدي الرأي العام السعودي، والن السعودية قامت 

  .قيادة الرئيس محمود عباسبمبادرة مكة للعثور على حلول للخالف ما بين حماس والسلطة الفلسطينية ب
  ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 مخاوف مصرية من توطين الغزاويين في سيناء .٤٢

رأى فريق من السياسيين ان تدفق اآلالف من الفلسطينيين على سيناء جاء :  محمد العدس-القاهرة 
أن بهدف كسر قسوة الحصار والبحث عن الدواء والغذاء في السوق المصري فيما يرى فريق آخر 

 رفح مقدمة لمشروع إسرائيلي بتوطين فلسطيني غزة في سيناء مؤكدين أن إسرائيل تدفع -أحدات غزة 
وحذر السياسيون النظام المصري .  يحل مشكلة غزةراضيبالفلسطينيين الى مصر لكي يحدث تبادل لأل

 الفلسطينيين من المخطط اإلسرائيلي الذي يسعى في الوقت الراهن الى جر مصر ألزمة كبيرة وتوطين
في سيناء مشيرين الى أن القرار المصري بفتح معبر رفح ساهم في حل األزمة التي يعيشها 

  .الفلسطينييون بعد فرض الحصار عليهم في قطاع غزة
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 المصرية خاصة في سيناء والعريش راضيكما أعلنوا رفضهم التام لعملية توطين الفلسطينيين في األ
صدي لعملية الهجرة غير الشرعية للغزاويين وتحديد إقامتهم داخل ورفح مشددين على ضرورة الت

 .القطاع قائلين إذا أراد سكان غزة التوطين فعليهم الهجرة الى الضفة الغربية
  ٢/٢/٢٠٠٨الراية القطرية 

  
  إيران تقترح استفتاء فلسطينياً شامالً يقبل العالم بنتائجه  .٤٣

 مستشار الرئيس اإليراني، إن وجهة نظر إيران إزاء قال  مجتبي ثمرة هاشمي:  ستار ناصر-طهران 
 المحتلة يشترك فيه الفلسطينيون في راضيالقضية الفلسطينية واسرائيل هي إجراء استفتاء شعبي في  األ

 الى الالجئين الفلسطينيين في إضافة المحتلة سواء كانوا من المسلمين او اليهود أو المسيحيين راضياأل
وخاصة في لبنان واالردن وسوريا، وأي نتيجة تتمخض عنه يجب أن يقبل بها جميع انحاء العالم 

إن الدول الغربية تعتقد بأن إيران تريد محو إسرائيل من الوجود لكننا : وأضاف. المجتمع الدولي
  .أوضحنا موقفنا في اجتماع دافوس بأن تشكيل دولتين فلسطينية وإسرائيلية لن يحل المشاكل
  ٢/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية

  
   مليون دوالر٥,٥قطر تقدم مساعدات طارئة لقطاع غزة بقيمة  .٤٤

 مليون ريال ٢٠ دولة قطر انها قررت تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة بقيمة أعلنت: غزة
قطري في مجال البنية التحتية الطبية وتزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية واألدوية وفي مجال تأهيل 

  .لتحتية للبيوت والمياه والصرف الصحي وكذلك في مجال اإلغاثة الغذائيةالبنية ا
  ١/٢/٢٠٠٨صوت الحق والحرية 

  
  مساعدات بحرينية إلى الفلسطينيين .٤٥

 لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح البحرينية إرسالها للدفعة األولى من المساعدات أعلنت: المنامة
لنصرة .. نداء الواجب"ي العاجل الذي أطلقته اللجنة تحت شعار العاجلة لفلسطين ضمن مشروعها اإلغاث

وأشار المدير التنفيذي للجنة األعمال الخيرية خالد أمين عبدالكريم إلى أن ". إخواننا في فلسطين
مساعدات الجمعية شملت تقديم مواد إغاثية وطبية تساهم في مساعدة ومؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق 

مته الراهنة وخصوصا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل استقبال التبرعات في ظل محنته وأز
لصالح المشروع، حيث إن المشروع يحظى بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين دعما للشعب 

  .الفلسطيني
  ٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  من أطفال رأس الخيمة إلغاثة غزة " وقفة شموع" .٤٦

وقفها اطفال رأس الخيمة حاملين الشموع " وقفة مع إخواننا في فلسطين: "سيف حصة -رأس الخيمة 
وجاءت هذه الوقفة االنسانية خالل المحاضرة التي نظمتها . ومطالبين بنجدة اخوانهم في غزة المحاصرة

اللجنة النسائية في جمعية اإلصالح والتوجيه االجتماعي، مساء أمس األول، في مقر الجمعية بمنطقة 
  .ظيت الشمالي في رأس الخيمة حضرها عدد كبير من األمهات والطالبات من مختلف األعمارال

  ٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   مليون دوالر لالجئين في الضفة الغربية١٤أمريكا تخصص  .٤٧
 ١٤قالت وزارة الخارجية األمريكية إن اإلدارة األمريكية قررت تقديم مساعدة ماليـة بقيمـة               : بيت لحم 

 ألف الجئ في الـضفة      ٧٠٠مليون دوالر تخصص لما يقارب المليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة و           
  .نالغربية تصرف من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

  ١/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  روسيا تطالب باتخاذ إجراءات فورية لرفع الحصار عن غزة   .٤٨

جية الروسية إلى أن حواراً عبر الهاتف قد تم بين أعـضاء الرباعيـة              أوضح بيان وزارة الخار   : موسكو
الدولية، مشيراً على تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف على أنه لتحقيق التقدم المنشود تجاه               
السالم، فالبد من العمل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف األعمال اإلرهابية التـي تـستهدف       

، مشدداً على أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية حتى يمكن التوصـل التفـاق             إسرائيلدنيين في   السكان الم 
إلى جانب  " توني بلير "وأشار البيان إلى مشاركة مبعوث الرباعية في الشرق األوسط          . ي فلسطيني إسرائيل

 للعالقـات   والمفوضـة األوربيـة   " خافيير سـوالنا  "المنسق األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوربي       
والذي تتـولى بـالده     " دميتري روبيل " إلى وزير الخارجية السلوفيني      ضافةباإل" بينيتا فيريرو "الخارجية  

وأضاف أن الحوار قد تركز حول الوضع اإلنساني واالقتصادي لقطاع غـزة،            .  رئاسة االتحاد األوربي  
لتسوية والوصـول لـسالم شـامل       مؤكدين على مواصلة الحوار وتبادل اآلراء فيما بينهم بهدف تحقيق ا          

  . وعادل لمنطقة الشرق األوسط
  ٢/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  المنبر األورومتوسطي يدعو للرفع الفوري للحصار المفروض علي قطاع غزة  .٤٩

اصدر المنبر األورومتوسطي بيانا دعا فيه إلى رفع الحصار بشكل فـوري            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ينظـر أعـضاء منبـر المنظمـات غيـر الحكوميـة       : لذي أصـدره وجاء في البيان ا . عن قطاع غزة  

 المحتلة وبخاصة في قطاع غزة حيث يقبع        راضياألورومتوسطي بقلق شديد إزاء الوضع الحالي في األ       
 مليون فلسطيني اليوم في الحجز وهم يعانون من نقص في المواد والخـدمات األساسـية                ١,٥أكثر من   

ية سـرائيل لقد تسببت هذه اإلجـراءات اإل     .  على القطاع  إسرائيلبسبب الحصار اإلجرامي الذي تفرضه      
العنفية والقمعية على مدى أشهر بموت المئات من المدنيين الفلسطينيين وتدهور االقتصاد في غزة ممـا                

يطالـب  : وخلص البيان الذي صدر في باريس إلى القـول        . أدى إلى ارتفاع حاد في نسب الفقر والبطالة       
ي االتحاد األوروبي وجميع الشركاء المعنيين القيام بدور فاعل من أجـل اسـتئناف              المنبر األورومتوسط 

  .عملية السالم وصوال إلى حلول عادلة للقضايا العالقة عن طريق الحوار السلمي
  ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  ولم يحدث المساعدات عبر كرم أبوسالم إدخال بإمكان أبلغت إسرائيل: األمم المتحدة .٥٠

 إسرائيلقال فرحان الحق، نائب المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، إن            :  طارق فتحي  -نيويورك  
أن الـسلطات   : وأضاف. التزال تواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة          

لمـساعدات  ية كانت قد أبلغت وكالة األونروا وبرنامج األغذية العالمي أن بإمكانهمـا إدخـال ا              سرائيلاإل
اإلنسانية عبر معبر كرم أبوسالم لكن ذلك لم يحدث، مشيرا إلـي أن هنـاك انقطاعـا متكـررا للتيـار                     

من سكان القطاع من الحصول علي المياه بشكل        % ٤٠الكهربائي عن غزة في الوقت الذي لم يتمكن فيه        
  .منتظم

  ٢/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية 
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   سيبقى حرجا للغايةالوضع اإلنساني في قطاع غزة": األونروا" .٥١

، في جنيف أمس، إن الوضع      "األونروا"أكد ماتيوس بروشارد المتحدث الرسمي باسم وكالة        : وام –جنيف  
ية بتخفيـف الحـصار     سـرائيل اإلنساني في قطاع غزة سيظل حرجا للغاية على الرغم من الوعـود اإل            

الـسكان مـن االحتياجـات      المفروض على القطاع وفتح الحدود بين مصر والقطاع لتلبية احتياجـات            
األوضاع اإلنسانية في غزة معرضة للتفاقم أيضا بسبب        "وأضاف بروشارد في تصريح له أن       . األساسية

موجة البرد المتوقعة والتي بدأت آثارها في األيام األخيرة مع الوضع في االعتبار أن احتياجات القطـاع                 
ا إلى انه في ظل بدء نفاد السلع األساسـية التـي            مشير" من الكهرباء ما زالت ال تزيد عن الثالثة أرباع        

 المصرية فان الوكالة لم تستطع خـالل األيـام العـشرة            راضييتزود بها سكان غزة ممن دخلوا إلى األ       
 شاحنة فقط من الشاحنات التي تحمل االحتياجات األساسية لسكان القطاع فـي             ٢٨األخيرة سوى إدخال    
  .يين للعبورسرائيل تنتظر الضوء األخضر من اإل شاحنة أخرى١٦١الوقت الذي ما زالت 

  ٢/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  الفلسطينيون يرفضون التوطين والتعويض إن كان ثمناً لألرض .٥٢

بدهية تغني عن الخوض مطوال في موضوع الالجئين الفلسطينيين وهي انهـم            :  أسعد العزوني  -عمان  
وم يعيشون  ي ال ىقبلوا ذلك لما وجدناهم الجئين حت     يرفضون التوطين والتعويض أن كان ثمنا لألرض ولو         

ظروفا قاسية وحياة بائسة وقد شهدت بيروت في خمسينيات القرن المنصرم العديد من المظاهرات التـي                
قام بها الالجئون للتعبير عن رفضهم للتوطين والتعويض بديال عن العودة للممتلكـات والحقـوق التـي                 

 نص ١٩٤ ناهيك عن وجود قرار دولي صدر عن مجلس األمن ورقمه        .هجروا منها بالغدر وقوة السالح    
 عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن الضرر الذي عانوا منه وتم قبول               ىعل

 عضوا في األمم المتحدة بعد تعهدها خطيا بتنفيذ هذا القرار لكنها وألسباب عديدة لم تنفذ رغـم                  إسرائيل
  .ما على نكبة فلسطين عا٦٠مرور 

هـا  ي والمشاريع المطروحة لتوطينهم في األماكن التي لجأوا ال        ١٩٤٨ لفلسطين عام    إسرائيلومنذ احتالل   
وقد راوحت أعداد هذه المشاريع بين أربعين وخمسين مشروعا، بعضها استمر الجدل قائمـا              . لم تتوقف 

ت كل هـذه المـشاريع وشـكل ابنـاء          وقد فشل . بشأنه بعض الوقت وبعضها اآلخر ولد ومات في حينه        
. الالجئين المولودين في مخيمات الشتات غالبية االستشهاديين الفلسطينيين ابان فتـرة الكفـاح المـسلح              

ي وعربي وفيما يلـي نبـذة عـن هـذه           إسرائيلوانقسمت هذه المشاريع الى قسمين األول دولي والثاني         
  :المشاريع

  مشاريع توطين دولية
  مشروع ماك غي

ـ          توجه    ١٩٤٩ بيـروت سـنة      ى  مستشار وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ماك غي إل
  .لشرح خطته التي تعتبر من أقدم المشاريع لتوطين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم

وهي الخطة التي طرحتها الواليات المتحدة األمريكية من خالل لجنة التوفيـق الدوليـة التـي تأسـست            
 لتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، وتألفت من مندوبي الواليات         ١٩٤ية العامة رقم    بموجب قرار الجمع  

واستندت الخطة الى إنشاء وكالة تتكون من فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة            .المتحدة وفرنسا وتركيا  
 .ي يمكنها القيام بذلك   تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية الحتواء الالجئين في الدول الت           

 المحتلة، على تـوطين بـاقي       راضي الى إعادة مائة ألف الجيء الى األ       ضافةونصت خطة ماك غي باإل    
  .الالجئين في عدد من البلدان لكن هذه الخطة انتهت بالفشل

  بعثة غوردن كالب
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بلـدان العربيـة    بعثة لألبحاث لدراسة الحالة االقتصادية لعـدد مـن ال  ١٩٤٩أرسلت األمم المتحدة سنة    
وقدمت اللجنة التي سميت باسم رئيسها غـوردن كـالب،          . وقدرتها على استيعاب الالجئين الفلسطينيين    

 حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج لألشغال العامة مثل الري           ١٩٤٩تقريرها لألمم المتحدة سنة     
دوق لدمجهم بكلفة وصـلت     وقد شرعت بتأسيس صن    .وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخري لالجئين      

  .إلقامة مشاريع تنموية% ٧٠ مليون دوالر، تساهم فيها الواليات المتحدة بنسبة ٤٩
  مشروع جون بالندفورد

تقدم جون بالندفورد المفوض العام األسبق لوكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة الى الجمعية العامة لألمـم                
ن بينها ما اقترحه ضمن تقريره حول تخصيص ميزانية          بمشروع من عدة جوانب، م     ١٩٥١المتحدة سنة   

  . مليون دوالر، لدمج الالجئين في الدول العربية٢٥٠قوامها 
  مشروع إريك جونستون

توجه إريك جونستون مبعوث الرئيس األمريكي أيزنهاور الى الشرق األوسط في الفترة ما بـين سـنة                 
وحمل معه مشروعا لتوطين الفلسطينيين      .سرائيلإ للقيام بمفاوضات بين الدول العربية و      ١٩٥٥ و ١٩٥٣

ينفـذ علـى   . األردنه مشروع اإلنماء الموحد لموارد مياه نهـر     يعلى الضفة الشرقية لألردن، أطلق عل     
 المروية فـي    راضيوتخصيص مساحات كبيرة من األ    .خمس مراحل تستغرق كل مرحلة سنتين أو ثالثا       

  .ونستون استمرارا لمشاريع سابقةويعد مشروع ج.  لالجئين الفلسطينييناألردن
  دراسة سميث وبروتي

أرسلت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب األمريكي بعثة استقصاء الى الشرق األوسط بدايـة سـنة                
، وأصدر عضوا البعثة، النائبان سميث وبروتي من والية فيرمونت تقريرا في أواخـر فبرايـر                ١٩٥٤
وأرادت البعثة   .ول العربية لتفتح أبوابها أمام استيعاب الالجئين      ، يوصي بممارسة الضغط على الد     ١٩٥٤

تحديد سقف زمني لوقف معونة األمم المتحدة لالجئين، لتقوم الواليات المتحدة بتقديم المعونة الى الـدول                
 الواليات المتحـدة    ١٩٥٥ة سنة   يوقد أوصت بعثة تال    .التي توفر مساكن لالجئين وتمنحهم حق المواطنة      

  . معاناة الالجئين وتحمل مسؤولية إعادتهم الى وطنهم أو توطينهمبتخفيف
  مشروع جون فوستر داالس

 إعادة بعض الالجئين الى فلسطين بشرط إمكان ذلـك، وقيـام            ١٩٥٥اقترح وزير خارجية امريكا عام      
 بتعويض البعض اآلخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية في أراض مستـصلحة عـن                إسرائيل

  .وقد لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا. طريق مشاريع تمولها الواليات المتحدة
  مشروع بريطاني

 حسب ما ورد في بعض وثائقها تقريرا مطوال عن قضية           ١٩٥٥أعدت وزارة الخارجية البريطانية سنة      
رير عددا من مشاريع التـوطين      وتضمن التق . الالجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة األمريكية      

وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطـاني              .خاصة في العراق  
وحسب مـا ورد فـي    .في الشرق األوسط في بيروت، واألونروا وبقية السفارات البريطانية في المنطقة        

ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون الجـيء  فقد كان ) F / 37/115625(الوثيقة التي حملت رقم 
  .على مدي عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح المشروع

  مشروع جون كينيدي
 ١٩٥٧ألقي الرئيس األمريكي جون كينيدي خالل المؤتمر القومي للمسيحيين والىهـود، خطابـا سـنة                

ية باسـم الـصداقة الوفيـة،       سرائيلاقترح فيه عودة من يرغب من الالجئين ليعيش في ظل الحكومة اإل           
وتعويض من ال يرغب منهم في العودة، وتوطين الالجئين اآلخرين عبر القيام بمشروعات اقتصادية في               

  .المنطقة
  دراسة هيوبرت همفري
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 من خالل جولة في الـشرق  ١٩٥٧قام عضو الكونغرس األمريكي هيوبرت همفري بدراسة توثيقية سنة  
ن مخيمات الالجئين، وأكد أن حق العودة يجـب ترسـيخه ومـساواته بحـق               األوسط، زار فيها عددا م    

وأوصت الدراسة بالشروع في مهام ومشاريع لتسهيل إعادة توطين الالجئين في بعض الدول              .التعويض
وخلص الى القول إن إعادة التوطين والتعويض، ووضـع برنـامج للتنميـة              .إسرائيلالعربية المحيطة ب  

  .ل الواقعي لحل مشكلة الالجئين الفلسطينييناالقتصادية هو السبي
  مشروع داغ همرشولد

قدم األمين العام لألمم المتحدة داغ همرشولد ورقة الى الجمعية العامة في دورتها الرابعة عـشرة سـنة                  
 تتضمن مقترحات بشأن استمرار األمم المتحـدة فـي مـساعدة الالجئـين              ٤١٢١/ وتحمل رقم أ   ١٩٥٩

يها توطينهم في األماكن التي يوجدون فيها، مع مناشدة الـدول العربيـة المـضيفة               واقترح ف .الفلسطينيين
  .لالجئين التعاون مع الوكالة الدولية

  مشروع جوزيف جونسون
 مشروعا كلف به رسميا مـن       ١٩٦٢قدم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنغي للسالم العالمي سنة          

.  يهتم بدراسـة مـشكلة الالجئـين       ١٩٦١م المتحدة سنة    قبل الحكومة ولجنة التوفيق الدولية التابعة لألم      
تضمن إعطاء كل أسرة من الالجئين فرصة االختيار بين العـودة أو التعـويض، مـع اعتبـار قيمـة                    

ومن ناحية أخري يستفيد الالجئـون  . التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي 
طين من تعويض مالى مقطوع لمساعدتهم على االندماج في المجتمعات          الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلس      

 على لسان وزيرة خارجيتها غولـدا مـائير مـشروع           إسرائيلوقد رفضت    .التي يختارون التوطن فيها   
  . حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفةىجونسون الستحالة عودة الالجئين، ألن الحل عل

  مشروع مارك بيرون
 لدي ترؤسه االجتماع الخامس في تونس لمجموعـة         ١٩٩٣دبلوماسي الكندي مارك بيرون سنة      طرح ال 

عمل الالجئين، رؤية كندا لحل أزمة الالجئين في الشرق األوسط عبر التوصل الى ما سماه شرق أوسط                 
 من خالل منح الهوية لمن ال هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين فـي دول اللجـوء              .جديدا من دون الجئين   

  .الحالىة بحيث يتمتعون بالحقوق االقتصادية والمدنية كاملة
  دراسة دونا آرزت

قدمت المحامية األمريكية من أصل روسي دونا آرزت بحضور مساعد وزير الخارجية األمريكي السابق              
وطرحـت  . أمام مجلس الشؤون الخارجية في الكـونغرس       ١٩٩٧ريتشارد مورفي دراسة في يناير سنة       

.  ألف فلسطيني  ٧٥ تشمل توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون، وعلى لبنان توطين نحو           آرزت اقتراحات 
  .مع منح كل فلسطيني أينما كان جوازا يتيح له زيارة دولة فلسطين التي ستقام مستقبال

  رؤية بيل كلينتون
رج في   فكرة توطين الفلسطينيين في الخا     ٢٠٠٠طرح الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون أواخر سنة         

توطينهم في دولة فلـسطينية     : ة، في سياق حلول أخري مثل     يأماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه اإلشكال      
او توطينهم في الدول المضيفة     .  الى الفلسطينيين  إسرائيل التي ستنقل من     راضيوتوطينهم في األ  . جديدة
  .توطين قسم آخر في دولة ثالثة تقبل بذلك. لهم

  ننا روز لشتاييمشروع ال
نا روز لشتاين عضو مجلس النواب األمريكي ورئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق األوسـط              يقدمت ال 

 في محاولـة لـصناعة      ٢٠٠٦ووسط آسيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس سنة            
مين على  قرار يدعو الرئيس األمريكي جورج بوش الى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقي            

  .أرضها
 ٢/٢/٢٠٠٨الراية القطرية 
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  !مهمة محفوفة بالمخاطر.. الفلسطينيةراضيقوات بدر في األ .٥٣

  خالد وليد محمود
 أراضـي  إلـى    -األردنالتابع لجيش التحرير الفلسطيني والموجود فـي        -عادت قضية إدخال لواء بدر      

ل اإلعالم الفلسطينية من جديد، سـيما       السلطة الفلسطينية، وتحديداً إلى قطاع غزة ؛تتصدر عناوين وسائ        
 عطا الخيري مؤخراً وعقبهـا تـصريحات        األردنبعد التصريحات التي أدلى بها السفير الفلسطيني في         

ية ناصر جودة، أكدا خاللها على أن ثمة استعدادات تجري وجهوداً           األردنالناطق الرسمي باسم الحكومة     
 مـن   ١٥٠٠ والتي يبلغ تعدادها مـا يقـارب         األردندة في   الفلسطينية الموجو " قوات بدر "تبذل إلدخال   

  .  الفلسطينيةراضيالعسكريين المدربيين، إلى قطاع غزة لالنتشار هناك في خطوة الستعادة األمن في األ
) إسـرائيل ( السلطة الفلسطينية، كانت جزءاً من نقاشـات ضـمت           أراضيقضية إدخال قوات بدر إلى      

) إسرائيل(،عندما طلب الفلسطينيون من     ١٩٩٤نذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة       والسلطة الفلسطينية م   األردنو
 لم ترد جواباً،وخالل اإلنـسحاب      إسرائيل الحكم الذاتي الفلسطيني؛ إال أن       أراضيإدخال هذه القوات إلى     

 األردن  تجدد الحديث حول مسألة إدخال لـواء بـدر مـن         ٢٠٠٥ي من قطاع غزة في صيف       سرائيلاإل
ية أن  إسـرائيل ى الحدود بين مصر وقطاع غزة وذلك بعد أن كشفت مصادر صحفية عربية و             لالنتشار عل 

) إسرائيل(ي عن القطاع،وإعادة نشر     إسرائيلقوات بدر سيتم نقلها إلى قطاع غزة فور رحيل آخر جندي            
 لقواتها حول غزة، وقد أشارت المصادر ذاتها أن تسليح هذه القوات سيتم التنسيق بـشأنه مـع الجانـب                  

 والـسلطة   األردنو) إسرائيل(المصري، وأن اتفاقاً بنقل القوات المذكورة وتسليحها تم االتفاق عليه بين            
ي السابق أريئيل شارون رفض وقتها الموافقة على دخول هذا          سرائيلالفلسطينية؛إال أن رئيس الوزراء اإل    

  .اللواء لقطاع غزة ألسباب قيل إنها أمنية
إلى قطاع غزة تراوح مكانها ؛ إال أن حالـة الفلتـان            " قوات بدر "لة إدخال   ومنذ ذلك الوقت، بقيت  مسأ     

األمني التي يعيشها القطاع حالياً والتي زادت بعد فوز حركة حماس فـي االنتخابـات التـشريعية؛ زاد                  
ية السماح بدخول لواء بدر لتنضم إلى قوات الرئاسة في غزة بناء على             سرائيلالحديث عن نية الحكومة اإل    

ب شخصي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس،هذه األنباء أخذت صدى واسعاً في وسائل اإلعـالم               طل
العربية عموماً والفلسطينية بشكل خاص خالل األيام القليلة الماضية وأصبحت محط اهتمام المـراقبين،              

قوات بـدر   ية وأردنية مشتركة لدخول     إسرائيلسيما بعد ورود تقارير تتحدث عن وجود رغبة أمريكية و         
  .وكذلك إستعداد أمريكي لتسليح هذه القوات

  أين تكمن؟...مهمة قوات بدر في قطاع غزة
  ؟)إسرائيل(أم لمواجهة حركة حماس وحماية ... في بسط األمن ومنع حرب أهلية

قد ال يختلف اثنان من المراقبين للمشهد الفلسطيني على اإلجابة عن هـذا الـسؤال،ويبدو أن صـحيفة                  
تعزيز قـوة   : "  بقولها ٢٣/١١/٢٠٠٦ية أجابت عليه في إحدى صفحاتها يوم        سرائيلنوت اإل يديعوت أحر 

أبو مازن من أجل التخلص من حماس هذه الرسالة ينقلها في اآلونة األخيرة الرئيس المـصري حـسني                  
مبارك، ووزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، في محادثات مع دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيـين،              

قول المصريون إنه حان الوقت للتجند الشامل من الدول العربية المعتدلة واألسرة الدولية لتعزيز مكانـة                ي
 وكـذلك   األردنبـأن مـصر و    : رئيس السلطة الفلسطينية وخلق تهديد على حماس، وتضيف الصحيفة        

ما تعزيـز   الرئيس األمريكي جورج بوش يؤيدون إصالحاً شامالً في أجهزة األمن الفلـسطينية وال سـي              
ية سرائيلأن الحكومات اإل   "٢٩/١٠/٢٠٠٦وحسب موقع صحيفة يديعوت يوم      .الحرس الرئاسي والشرطة  

السابقة رفضت طلبات متكررة من السلطة الفلسطينية بنقل قوات بدر إلى الضفة الفلسطينية المحتلـة إال                
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ازن بين القـوة العـسكرية      أنها تدرس اآلن نقل تلك القوات إلى منطقة قطاع غزة في محاولة اليجاد تو             
  ".لحماس  والقوات الموالية للرئيس عباس في قطاع غزة 

وأمريكا وخاصة بعد فوز حركة حماس في اإلنتخابات التشريعية وفشل كل           ) إسرائيل(وعلى ما يبدو فإن     
 ومعها اإلدارة االمريكيـة وبعـض األطـراف         إسرائيلالوسائل والضغوطات لتنحيتها عن الحكم، باتت       

 جهاز أمن الرئاسة في حـال       -تراهن على تعزيز قوات بدر      -بية التي تريد إبعاد حماس عن الحكم        العر
 السلطة الفلسطينية، ما يدلل على ذلك االهتمام غير المسبوق الذي يحظـى  راضيتم إدخال تلك القوات أل 

ونة األخيرة، وحسب   به جهاز أمن الرئاسة الفلسطينية من قبل الواليات المتحدة األمريكية، خاصة في اآل            
ية فإن قوات الرئاسة الفلسطينية يتم تدريبها بمعسكرات بإشـراف          سرائيلما أشارت التقارير الصحفية اإل    

أمريكي وتم دعم تلك القوات بأحدث األسلحة والتجهيزات العسكرية التي لم ينقطع دخولها في شـحنات                
ية،األمر سرائيلحد سواء وبعلم السلطات اإل    متفرقة إلى قوات أمن الرئاسة في غزة والضفة الغربية على           

الذي رأى فيه المراقبون أن ثمة استعداداً للمنازلة الوشيكة بين القوات التي تتبع الرئيس عباس والقـوات                 
  .التابعة لحركة حماس
تعتزم الـسماح   ) إسرائيل(أن  "البريطانية،  " الديلي تلجراف " أوضحت صحيفة    ٢٠٠٦في منتصف نوفمبر    

 راضيبالدخول إلى األ  " محمود عباس "الفلسطينية الموالية لرئيس السلطة     " قوات بدر "ناصر  لمئات من ع  
ترى في هـذه الخطـوة   ) إسرائيل(حماس، مشيرة إلى أن     "الفلسطينية لمواجهة حركة المقاومة اإلسالمية      

ه القـوات  ،ولكن الصحيفة نقلت تحذيرات المراقبين من أن دخول هذ"طريقة لمواجهة قوة حماس المتنامية 
، وبحـسب الـديلي    "قد يؤدي إلى تصعيد في العنف بين الفصائل، والذي خلف عدًدا من القتلى هذا العام              "

تلجراف، فإن اإلدارة األمريكية هي التي اقترحت الفكرة، بزعم أن هذه القوات الفلسطينية التـي تلقـت                 
  .خاصة في قطاع غزة المحتلة راضي ستساعد على إعادة النظام إلى األاألردنالتدريب في 

تهدف مـن إدخـال     ) إسرائيل(، أشارت أن    ١١/٢٠٠٦ /٥ية يوم   سرائيلاإل" معاريف"من جهتها صحيفة    
من إطالق صواريخ القسام، ومنع محاوالت تنفيذ عمليات داخل         ) إسرائيل(قوات بدر لقطاع غزة، حماية      

 نفسه سيتم نشر قـوات الحـرس        من قبل الفصائل الفلسطينية عن طريق األنفاق، وفي الوقت        ) إسرائيل(
الرئاسي على طول محور فيالديلفي لمنع تواصل تهريب الوسائل القتالية عبر األنفاق إلى قطاع غـزة،                

  . لتشكيل قوة لمواجهة نفوذ حركة حماسضافةباإل
مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية أشارت إلى الهدف من إدخال قوات بدر وإنتشارها في قطاع غزة                

في إطار ضبط األمن ومنع حالة الفلتان األمني، وتعزيز قوة الحرس الرئاسي الذي يعتبـر القـوة                 يأتي  
النوعية واألكثر انضباطاً في السلطة، والتي يسيطر عليها أبو مازن، وال يوجد فيها أي حضور لحركـة                 

خيـرة تـدريباً    تلقت في اآلونة األ   " قوات بدر "إن  : "حماس، ويقول مسؤولون في قوات األمن الفلسطينية      
  . الفلسطينيةراضيعلى أعمال ذات صفة بوليسية تتناسب والعمل في األ

  موقف حركة حماس من عودة قوات بدر ؟
 ٢٠٠٦ نوفمبر   ١٩كانت قد رحبت حركة حماس،على لسان يحيى موسى، عضو المجلس التشريعي يوم             

زءاً مـن اسـتراتيجية حركـة     إلى قطاع غزة، واعتبر موسى هذه العودة ج   األردنبعودة قوات بدر من     
حماس، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة أن تكون هذه العودة في إطار أجندة وطنيـة، وأن ال يـتم                    

  .التعامل معها ضمن أجندة لصد المقاومة الفلسطينية، أو إليجاد توازنات لطرف على الطرف اآلخر
فـي  ) إسرائيل(،يستطيع أن يفسر رغبة     ال شك أن المراقب وبنظرة موضوعية للمشهد الفلسطيني المعقد        

إدخال لواء بدر لقطاع غزة؛ وذلك كخطوة تريد منها تعزيز قوة الرئيس أبو مازن، لمواجهة نفوذ حركة                 
  .حماس ومنع إطالق الصواريخ وعمليات المقاومة

غـزة   وال بد من اإلشارة أيضاً أنه إذا كان الرئيس الفلسطيني يهدف من وراء إدخال قوات بدر لقطـاع                   
 مـن   ١٠٠٠هل سـينجح    :حفظ األمن ومنع االقتتال الداخلي؛ فإن السؤال الذي يطرح في هذا المقام هو              
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لواء بدر في بسط األمن في الوقت الذي فشل فيه عشرات اآلالف من قوات األمن الـوطني الفلـسطيني                   
 بقدرة عناصر قوات بدر     واألجهزة األمنية التابعة لها بالقيام بهذه المهمة؟ ناهيك عن أن هناك من يشكك            

بإحداث تغيير جوهري ونقلة نوعية على مستوى وضع حد لظاهرة الفلتان األمني سيما إذا لم تحظ تلـك                  
القوات بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس ذات النفوذ األوسع في القطاع،وإال كانـت               

  .ينية الفلسطينية وليس لردعهاتلك القوات عامالً معززاً لزيادة حدة المواجهات الفلسط
  ٢/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  أسوار مآلها االنهيار... فلسطين .٥٤

  عبد الوهاب المسيري. د
تحطيم الحدود بين مصر وغزة غير كثيراً من المشهد الـسياسي فـي المنطقـة، وأفـشل كثيـراً مـن                 

 ينـاير   ٢٨يـوم   " هآرتس"ية هذا الحدث؟ في مقال نُشر في        سرائيلالمخططات، فكيف قرأت الصحافة اإل    
 -يين، وكان وزيراً سـابقاً للـدفاع      سرائيل وهو من كبار االستراتيجيين اإل     -"موشيه آرنس "الماضي، يبين   

: ، حين قررت فرض الحصار على الفلـسطينيين       إسرائيلالمقدمات التي انطلقت منها النخبة الحاكمة في        
 بعـد فـك االرتبـاط،       إسرائيليفة على   عندما جاءت سيطرة حماس على غزة وإطالق الصواريخ الكث        "

أصرت حكومة أولمرت على وجوب معالجة المشكلة من خالل سالح الجو والهجمات المؤقتة محـدودة               
وعندما لم تؤد هذه العمليات إلى إيقاف اإلرهاب ضد سكان سـديروت، ادعـى             . النطاق على قطاع غزة   

بعد ذلـك   ". "العمليات ستؤدي إلى حل المشكلة    أولمرت ووزير الدفاع الجديد إيهود براك بأن زيادة هذه          
 ستحدد ثمن العمليات اإلرهابيـة      إسرائيل: جاء دور النظرية التي ُأخذت من الكتب الدراسية في االقتصاد         

المخربون في القطاع سيقومون بتحليل الوضع ويتوصلون       . الفلسطينية حيث سيكون هذا الثمن باهظاً جداً      
ولكن اتـضح أن اإلرهـابيين فـي القطـاع          .  فيتوقفون عن إطالق النار    إلى االستنتاج بأنهم خاسرون،   

كلما قُتل فلسطينيون أكثر، كلما ازداد عدد الصواريخ التي تطلق علـى            . يستخدمون كتب اقتصاد مختلفة   
كل هجمة صاروخية، ستُقابل بتدمير مناطق معينـة        : وعندها بدأت تطرح اقتراحات فضائحية    . سديروت

إن كان أطفال سديروت ال     :  شعارات حمقاء من قبل وزراء كبار في الحكومة مثل         في القطاع، وطُرحت  
  ".يستطيعون النوم في الليل، فلن يكون بإمكان أطفال غزة أن يناموا

فرض الحصار على غزة لمنع إمدادات الوقود واألغذية عـن الـسكان،        : وأخيراً جاءت الحماقة الكبرى   "
ولعل الموضوع األساسـي    ". بالضغط على المخربين إليقاف هجماتهم    وعندئذ سيقوم المواطنون بالتأكيد     

، كما جاء فـي مقـال       "األسوار مصيرها االنهيار مهما كانت عالية     "ية أن   سرائيلالمتكرر في الصحف اإل   
ي سـرائيل الذي بين أنه من اللحظة التي خرج فيها الجيش اإل         ) ٢٠٠٨ يناير   ٢٨معاريف  " (جاد شمرون "

ر سور رفح حدثاً متوقعاً مسبقاً، إذ إن التاريخ يدل على أن األسـوار مهمـا كانـت                  من غزة، كان انهيا   
فقد حصل هذا في سور الصين العظيم،       . عالية، فمصيرها االنهيار حين يحرسها حراس تعوزهم الدوافع       

ي سـرائيل ، وفـوجئ الجـيش اإل     إسرائيل سنة، ومع ذلك، فقد فوجئت حكومة        ١٩وحصل في برلين قبل     
ر بعض الحماسيين السورعندما فج."  

معـاريف  " (يوفال البيشان "وتتكرر الفكرة نفسها، أي حتمية انهيار األسوار أمام الجوعى، في مقال بقلم             
من سمع أصوات أولئك الناس البسطاء، رأى حقيقة إنسانية بسيطة نسيها           : "، فهو يقول  )٢٠٠٨ يناير   ٢٧

 لن يوجد أبداً سور يستطيع أن يوقف إنساناً يقرقـر           والحقيقة هي أنه  . متخذو القرارات ومقررو المصائر   
حتى لو كان ذلك جداراً هو األشد إحكاماً، وإلى جانبه كتائب جنود ذوي             . بطنه وال يوجد له شيء يخسره     

لن يوقف شيء إنساناً فقد كل أمل ليحسن حياته في الطريق إلى المكان الـذي               . خبرة، فلن يساعد األمر   
ثم يرسـم الكاتـب صـورة       ". فالضرورة قوة باعثة عظيمة   . ما يعانيه من ضيق   يلوح أنه الحل الوحيد ل    

 وفـي الواليـات     إسـرائيل يؤمنون في   : "للخريطة اإلدراكية التي تحدد مجال الرؤية للمستعمرين فيقول       
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نعمة فهم يقيمون جدراناً عالية بين البلدات الم      . المتحدة كما في جنوب أفريقيا سابقاً، باألسوار إيماناً شديداً        
في النقب وبين البدو الفقراء، وينشئون في يافا أحياء مسورة تسويراً جيـداً لألثريـاء فقـط، ويـستأجر                   

فالفقر والضيق  . أصحاب األموال خدمات حراسة خاصة، إلبعادهم من أولئك الذين ال يملكون شيئاً تقريباً            
وهكذا ينشأ وهم أن الحياة المرفهـة       يبقيان في الجانب الثاني، ال يراهم أحد من أولئك المسؤولين عنهم،            

بيد أن التجربة اإلنسانية، كما قيل آنفاً، تعلمنا أن هذا وهم، إذا مـا              . للمستغلين يمكن أن تستمر إلى األبد     
دفعتَ من هو أضعف منك دفعاً زائداً إلى وضع ال يكون لديه فيه ما يخسره، فإنه سينهض آخر األمـر                    

لهذا، فإن قصة انهيار السور في      .  ويغتصب امرأتك ويفجر دارتك    سينقض على مزرعتك،  : ويعمل عمالً 
لن ينمو أي مجتمـع إذا نـشأت        : غزة، هي قبل كل شيء قصة إنسانية بسيطة ودرس اجتماعي واضح          

هذا أهم درس يجب أن يتعلمه متخذو القرارات في         . حوله جزر من الفقر والضيق، ولن يخفيها أي جدار        
  ".إسرائيل

ي من غزة، كان انهيار سور رفح حدثاً متوقعاً مسبقاً، فاألسوار مهما كانـت              سرائيلإلمنذ خروج الجيش ا   
  .عالية فإنها ستنهار حين يحرسها حراس تعوزهم الدوافع

أن "فتبين  " الحصار في غزة فشل   "أن  ) ٢٠٠٨ يناير   ٢٥(في افتتاحيتها يوم    " هآرتس"وتؤكد أسرة تحرير    
ية في الدفاع، بينما تـنجح      سرائيللمصرية ويهزأون من السياسة اإل    مئات الفلسطينيين يتدفقون على رفح ا     

حماس في عملية مخططة جيداً في أن تنزع عنها الحصار وتكسب عطف العالم، وتُنـسي النـاس نـار                   
رئيس الوزراء يتحدث عن الحاجة إلى مواصلة الحصار على غزة، والحكومـة            ". "القسام على سديروت  

وكأنه كان هناك أي احتمال في أن يعمل المصريون على حماية مصالح            تعرب عن خيبة أمل من مصر،       
لقد فشل الحصار على غزة، الذي      . ية في محور فيالدلفيا وال يفكروا قبل كل شيء في مصالحهم          إسرائيل
  ". الحكومة قبل أسبوع فقط بأنه يعطي ثمارهأعلنت

ار، وتكتسب عطف العالم وتُنسي     لقد نجحت حماس في عملية مخططة جيداً في أن تنزع عن غزة الحص            "
إن نار القسام مستمرة، أما سياسة العقوبات على غـزة فقـد            . الناس نار صورايخ القسام على سديروت     

انهارت، وحماس تتعزز سياسياً في الداخل والخارج، وواضح للجميع أن إعادة إقامة الحدود في فيالدلفيا               
 الرسمية في وسائل اإلعـالم      إسرائيلتتميز به ردود فعل     الحرج الذي   . من دون موافقتها ستكون متعذرة    

  ". بالذهولإسرائيلالدولية يدل على أن التطورات في قطاع غزة أصابت حكومة 
 ٢٨يديعوت أحرونوت   " (الجوع لن يهزم حماس بل العيش بكرامة      "ويتنبأ ناحوم برنياع في مقال بعنوان       

دود في رفح ستؤدي في وقت ما إلى مسيرة مشابهة تجاه           السهولة التي انهارت بها الح    "بأن  ) ٢٠٠٨يناير  
وال يوجـد  ). ١٩٦٧أي نحو فلسطين المحتلة قبل عـام        (الجدار في كيسوفيم، أو نير عام أو ياعر باري          

فهل . ي على مسيرة جماهيرية كهذه، على رأسها يقف نساء وشيوخ وأطفال          سرائيلجوانب لدى الجيش اإل   
 سيطاردونهم إلى داخل سديروت؟ نحن سنرى في السائرين عدواً نهض           سيطلق الجنود النار عليهم؟ هل    

  ".أما العالم فسيرى فيهم الجئين عادوا إلى ديارهم. إلبادتنا
بعض من األدمغـة    . إسرائيلانهيار الحدود بين سيناء وغزة يعرض للخطر العالقات الهشة بين مصر و           "

أصبح : ينية التي تتدفق إلى العريش ورفح وقالوا      الواهية في وزارة الدفاع سخفت مشهد الجماهير الفلسط       
وهم لم يفهموا أنه بالنسبة للمصريين فتسلل الفلسطينيين        . القطاع اآلن هو مشكلة المصريين وليس مشكلتنا      

أما بالنسبة لنا فهو مشكلة أمنية خطيرة، ليس لها فـي هـذه اللحظـة               . إلى سيناء هو مجرد مصدر قلق     
دة التي خرجت كاسبة من الحصار على غزة هي حماس فقد تعززت مكانتهـا              حالياً، الجهة الوحي  . جواب

بكلتي يدينا أعطينـا    . العالم العربي معجب بها   . رعاياها يكنون لها اإلحساس بالجميل    . وامتألت مخازنها 
  .واهللا أعلم". حماس هذا النصر

  ٢/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
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  ااتفاقية المعابر المذلة ومن يرفضون تغييره .٥٥
  ياسر الزعاترة

من أتيح له أن يقرأ النص الكامل التفاقية تشغيل معبر رفح، سيشعر من دون مواربة أنه إزاء اتفاقية بين                   
صديقين ينسقان فيما بينهما إدارة الحدود المشتركة، وليس بين عدوين ما يزال الصراع بينهما محتـدماً                

ي بقيادة شارون هو الذي كان في حاجـة         يلسرائوقع ذلك على رغم أن الطرف اإل      . على مختلف الصعد  
ماسة إلى االنسحاب من قطاع غزة في محاول لترميم صورته المتداعية أمام الرأي العام الـدولي بعـد                  

 وعجزه عن تركيع الفلسطينيين، هو الذي جاء بوعد إنهاء المقاومـة            األقصىثالث سنوات على انتفاضة     
  .في غضون مئة يوم

، لكن مـا    )مصر(كون المعبر بوابة الغزيين الوحيدة إلى الدولة العربية األكبر          األسوأ أن يقع ذلك رغم      
جرى كان يعكس في واقع الحال ميزان القوى السياسي، ليس بين الشعب الفلسطيني وبين جالديه الـذين                 
عجزوا عن تركيعه، وإنما بين المحتلين وبين فريق جيء به إلى السلطة على أنقاض قيـادة فـشل فـي                    

 إلى تعبيره عـن هـواجس قيـادة    إضافة،  )قتالً بالسم (ب عليها عسكرياً، فتكفل المحتلون بإبعادها       االنقال
مصرية تعيش حالة من االرتباك بعد احتالل العراق، وفي ظل توجه بالتوريث وعـزم علـى تجـاوز                  

ج شـارون  من الناحية السياسية، فقد صيغ االتفاق على إيقاع برنام. ضغوط اإلصالح األمريكية بأي ثمن  
للحل االنتقالي بعيد المدى الذي تأسس حزب كاديما من أجل تنفيذه، وعلى قاعدة أن ينجح فك االرتبـاط                  

" العـسكرة "عن القطاع في تحويله إلى دولة جوار هادئة، وبالطبع بعد نزع سالح قوى المقاومة ووقـف         
ذلك سيصار إلى نقل التجربة إلى      وحيد بيد السلطة، وعندما يتم      " سالح شرعي "بكل أشكالها واإلبقاء على     

الضفة الغربية فيما يتركه الجدار من مساحتها، ولتنشأ الدولة المؤقتة العتيدة التي ستكون في حال نـزاع                 
  .حدودي ال أكثر مع جارتها

الطرف المصري الذي يعاني مخاوف     : ضمن هذه المعادلة صيغ االتفاق، والذين يرفضون إلغاءه هم أوالً         
به، ويعاني قبل ذلك من الضغط الشعبي الداخلي، ومن الهبة الشعبية لنصرة قطاع غزة في               إلحاق القطاع   

العالم العربي واإلسالمي، كما يعاني من ضغط أمريكي مشدد، في وقت يسعى فيه بـوش إلـى فـرض                   
األجندة الصهيونية على العرب والفلسطينيين على أمل إنجاز اتفاق شامل على مقاس كتـاب الـضمانات                

، وأقله المضي في تنفيذ خريطة الطريق، بدءا بمرحلتها األولى ممثلة           ٢٠٠٤)نيسان  ( منحه لشارون    الذي
في وقف اإلرهاب وجمع السالح، وصوالً إلى المرحلة الثانية ممثلة في الدولة المؤقتة على القطاع ومـا                 

  .يتركه الجدار من الضفة الغربية
هو الطرف الرسمي الفلسطيني الذي يرى في تغيير اتفاقية         أما الطرف الثاني الذي يرفض تعديل االتفاق ف       

المعبر انتصاراً لحماس سيعزز موقفها الشعبي، ويجعل مخطط إقصائها، بصرف النظر عـن تفاصـيله               
وتوقيته أكثر صعوبة، ال سيما أن تغييراً كهذا سيفضح بالضرورة االتفاق ومن صاغوه، ليس فقط محمد                

  .تعلقة به، بل أيضاً السلطة التي منحته التفويضدحالن الذي قاد المفاوضات الم
في المقابل يصعب القول إن بوسع حماس أن تفرض على القاهرة موقفاً مختلفاً يحرجها فـي مواجهـة                  
الضغط األمريكي، في حين يصعب على حماس قبول إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه، بينما يـصعب                 

اوية بما يدفعها إلى تحريض الجماهير الغزية، ومن ورائها         على القيادة المصرية أن تضع حماس في الز       
المصرية والعربية واإلسالمية على مواصلة التحرك من أجل إبقاء معبر رفح شـريان حيـاة ألهـالي                 

  .القطاع
في مواجهة هذه الضغوط ليس أمام حماس سوى رفض اللعبة وفضح المتواطئين معها، وعلـى رأسـهم                 

لضغط الشعبي لتغييرها المعادلة برمتها، وأقله التوصل إلى صـيغة معقولـة            قيادة السلطة، مع مواصلة ا    
  . إلدارة المعبر بالتعاون مع القوى الوطنية، بمن فيها فتح، ال تغير من طبيعته كممر مصري فلسطيني

  ٢/٢/٢٠٠٨الدستور 
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  أصبحت فاشلة عمليا" حماس"سياسة عزل  .٥٦

  جورج سانفورد
يين من قطاع غزة الى مصر بحثا عن الغذاء والوقود والدواء وذلـك             يتدفق عشرات اآلالف من الفلسطين    

الحصار لم يكن عاديا فهو يلتف حول عنـق هـذا           . بعد ان تم الكسر المؤقت للحصار المفروض عليهم       
  .القطاع وبشدة منذ ان فرضت حركة حماس سيطرتها على القطاع في يونيو الماضي

طاء لوعاء طهي يعمل بالضغط ازداد الضغط بداخله الى درجـة           المشهد الذي نراه ويتابعه العالم أشبه بغ      
ان نسف السياج الحدودي جنب المنطقة والعالم انفجارا أكبر وال تنتفي           . ولدت انفجارا ألقى بالغطاء بعيدا    

  .امكانية تكرار الشيء نفسه في المستقبل حيث ليس بوسع احد توقع المخاطر القادمة
ي يظهر ان هذا النزاع يمكن ان يتحـول ويتـصاعد      سرائيل اإل -الفلسطيني  كارثة غزة االنسانية والنزاع     

  .المطلوب اآلن ان تتضافر الجهود لتعزيز جهود السالم الحالية. الى حرب اذا لم تتم السيطرة عليه
االختراق الذي حصل في رفح قد يكون من فعل حماس كما يقول البعض وهي ذلك التنظـيم االسـالمي                

نجحت حماس في ابراز معاناة أهل القطاع ومارست الـضغوط علـى مـصر              . زةالذي يسيطر على غ   
  . والواليات المتحدةإسرائيلوتسببت في توتير عالقاتها مع 

 انها شددت حصارها ردا على اطالق الصواريخ الفلسطينية علـى النقـب وعلـى بلـدة                 إسرائيلتقول  
 على قطع امدادات الطاقة الكهربائيـة  رائيلإسوأقدمت . سديروت القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة    

  .بعد ان أوقفت تسليم شحنات الوقود
  .هذا الحصار ليس خطأ فقط بل سلبي للغاية وستنتج عنه آثار سلبية أكبر مما شاهدنا

ية القائمة على تطبيق سياسة العقاب الجماعي ليست قانونيـة ألنهـا تـستهدف              سرائيلالتكتيكات اإل : أوال
أمر يرفضه القانون الدولي وليس هناك عاقل واحد في هذا العالم يمكن ان يدافع عن هـذه                 المدنيين وهو   

  .السياسة
 الفلسطينية المحتلة وفي لبنـان كـان        راضيبعد ما يقارب العقدين على أخذها بهذه السياسة في األ         : ثانيا

ن تحقـق النجـاح      ان تستوعب الدرس بأن هذه السياسة ال تعمل وال يمكن لهـا ا             إسرائيليتوجب على   
  .هذه السياسة تقوي على ارض الواقع التنظيمات المختلفة مثل حماس وحزب اهللا. المطلوب منها

 ومؤيديها ظالمة أو مظلومة هي ان الحصار المفروض على          إسرائيلالحقيقة التي يراها الجميع باستثناء      
  .عيش ولو كانت قليلةقطاع غزة زاد من اعتماد سكان القطاع على حماس كمصدر وحيد لوسائل ال

 ومصر ومعها الواليات المتحدة واعضاء حركة       األردن وجيرانها العرب ك   إسرائيلحان الوقت لكي تقوم     
  .فتح بمراجعة أنفسهم والتراجع عن مواقفهم الحالية والتفكير بمواقف جديدة ايجابية

ها الكاسح فـي انتخابـات      فكل المحاوالت التي بذلتها هذه االطراف لعزل حماس واالطاحة بها بعد فوز           
  . والتي تضمنت تسليح امراء الحرب في فتح قد فشلت٢٠٠٦

وعلـى  . على العرب والوسطاء الدوليين ان يسعوا فورا لعقد هدنة وانهاء الحصار المفروض على غزة             
  .هذه االطراف ان تعمل على احياء وحدة وطنية تسبق اجراء أي انتخابات جديدة

النضمام الى محادثات السالم مع اشتراط ان يكونوا مستعدين للعمل من أجـل      يجب السماح لالسالميين با   
  .اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمة لها

 ضمن حدود ثابتة وليست     إسرائيلبعد ان يتم كل هذا يطلب من جميع الدول العربية وحماس ان تعترف ب             
ستمرار داخل االرض الفلسطينية لتقطعها اربا وتجعل حياة الفلسطينيين جحيما ال           حدودا متحركة تتمدد با   

  .يطاق
" كيانا معاديـا  " القطاع   إسرائيل أعلنتاالوضاع في قطاع غزة بدأت بالتراجع من سيئ الى اسوأ بعد ان             

واريخهم وبدأت بالتضييق على االستيراد قبل ثالثة أشهر في رد على استمرار الفسطينيين في اطالق ص              
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وبالرغم من التحذيرات المتكررة التي اطلقتها جمعيـات        . ية القريبة سرائيلباتجاه البلدات والمستوطنات اإل   
ية تشبثت بموقفها بشأن الحـصار فتوقفـت الحيـاة          سرائيلية اال ان الحكومة اإل    سرائيلحقوق االنسان اإل  
  .بصورة شبه كاملة
 االزمة لتحقيق مكاسب سياسـية بـالرغم مـن تأكيـد             حركة حماس بتضخيم   إسرائيلفي البداية اتهمت    

. منظمات االغاثة االجنبية العاملة في قطاع غزة ان حماس لم تتدخل في عمل محطة توليـد الكهربـاء                 
 امداد غزة بالديزل في اليوم التالي ولكنها ذكرت ان هذه االمدادات ستبقى فـي حـدها                 إسرائيلواعادت  
غـزة فهمـت    "يون المحافظة على ماء وجههم من خالل القول ان          يلسرائوحاول المسؤولون اإل  . االدنى
  .إسرائيلولكن الحقيقة ان صواريخ القسام لم تتراجع بصورة حادة كما تأملت " إسرائيلرسالة 

ية انها خططت قبل اشهر لنسف الجدار الحدودي كانت سـتتعاون           إسرائيلحماس التي تقول عنها صحيفة      
ولكن . دود ألنه ليس بوسعها اغضاب مصر وسيطها الوحيد مع الغرب         على االغلب من أجل اغالق الح     

 تتجنـب حدوثـه     إسرائيلخنق غزة واعتصارها على هذا النحو المبالغ فيه ادى في النهاية الى ما كانت               
  .وهو التعاون بين حماس ومنافستها فتح

يونيو اال ان الـسلطة     وبالرغم من ان فتح ال تزال تكره حماس بسبب اخراجها اياها من قطاع غزة في                
الفلسطينية في الضفة الغربية والتي يترأسها محمود عباس وهو في نفس الوقت أحد قادة فتح بدأت تظهر                 

  .المزيد من القلق تجاه االوضاع السيئة السائدة في غزة وتعمل من أجل رفع ذلك الحصار
 أجل االلتفاف على الـرفض      اقترحت سلطة رام اهللا وضع قوات تابعة لطرف محايد على معابر غزة من            

قادة حماس ايـدوا    . ي بفتح الجانب الفلسطيني من الحدود طالما بقيت حماس مسيطرة على غزة           سرائيلاإل
 االولى راغبة في قبـول هـذه الفكـرة وتتخـوف            إسرائيلهذه الفكرة ويبدو ان الواليات المتحدة حليفة        

  .ماس من أن أي تغيير سيخفف الضغط الذي يمارس على حإسرائيل
الضغوط لم تعمل بالصورة التي يأملها البعض وتظهر استطالعات الرأي التي تنظم ازدياد الدعم لحماس               

صواريخ القسام نادرا ما تتسبب في مقتـل احـد اال انهـا    . الذي تراجع بعد المعركة التي دارت مع فتح  
 كعهدها سـابقا علـى      ي على العيش في خوف دائم وهي ال تزال تتساقط         إسرائيل ألف   ٢٠اجبرت حوالي   

  .ية القريبة من القطاعسرائيلالبلدات اإل
 الـى اسـتهدافه     ضافة تمارس سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين باإل       إسرائيلفي المقابل نجد ان     

 من سكان غزة خالل االسابيع الثالثة االولى فقط من ينـاير            ٧٥للمقاتلين الفلسطينيين مما ادى الى مقتل       
  .يةسرائيللعالم تعود على هذا الوضع اذ نادرا ما تصدر اصوات تدين الهجمات اإلويبدو وكأن ا

عدم فعـل اي شـيء      . ي ايهود أولمرت شعر انه ليس لديه أي خيارات محددة         سرائيلرئيس الوزراء اإل  
فعقد اي اتفاق لوقف اطالق النار مع حماس يقوض مـن شـعبيته             . يعتبر مستحيال من الناحية السياسية    

  . الى عدم قدرة حماس على فرض اي هدنة على االطراف الفلسطينية االخرىإضافةة اصال المتدني
 وهو يعني حدوث    إسرائيلالقيام بعملية عسكرية كبرى ضد قطاع غزة وهو شيء يطالب به الصقور في              

ي في القيام بلعـب دور      سرائيل الى انه سيورط الجيش اإل     إضافةالكثير من الوفيات في صفوف الجانبين       
 إسرائيلالشرطي في القطاع الى اجل غير مسمى مما يعني ايضا فشل فك االرتباط مع غزة الذي نفذته                  

  .٢٠٠٥في عام 
ي وهو شـيء يريـده      سرائيلفرض العقوبات على غزة قد ال يعمل ولكنه يبدو عمال قاسيا للرأي العام اإل             

  .أولمرت حتى يظهر بمظهر الزعيم القوي المتشدد
 وكان قويا في انتقاداته للطريقة    ٢٠٠٦نهائي عن الحرب التي جرت في لبنان في عام          لقد صدر التقرير ال   

ية تلك الحرب وليس هناك ادنى شك في ان اعداء          سرائيلالتي أدارت بها القيادات السياسية والعسكرية اإل      
  .أولمرت انتظروا على أحر من الجمر صدور ذلك التقرير
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 تجري محادثات سالم مع عباس على أمل ان         إسرائيلف. ياسة فاشلة ية الحالية هي س   سرائيلإن السياسة اإل  
ولكن كلما ازدادت معاناة غزة كلما كان مـن         . يدفع بريق السالم الموعود سكان غزة للثورة على حماس        

 والسياسة الغربية تجاهـل غـزة       إسرائيلتحاول   .الصعب على عباس االستمرار في اجراء المفاوضات      
  .وم يمر انه ليس باالمكان تجاهلهاولكن غزة تثبت مع كل ي

  ٢/٢/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  نقطة خالف جديدة.. مؤتمر دمشق .٥٧

  نبيل أبو جعفر
 تـشبع   ىوكل حت .. صحيح ال تكسر، ومكسور ال تأكل     : كما يقول المثل الشعبي على لسان البخيل لضيفه       

ماس، وكل من شارك فـي      ، هذا هو حال سلطتنا الفلسطينية مع الفصائل المعارضة وال سيما حركة ح            !
، فهي  )يناير( كانون الثاني    ٢٣المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في العاصمة السورية يوم األربعاء           

ال تُريد أن تحاور من ينشق عنها، وال تريدهم أن يحاوروا بعضهم البعض حول مصير قـضيتنا التـي                   
  !ياسية المشتركة بينهمها الصغير مثل الكبير، وحول القواسم السيأصبح يتكالب عل

ولما لم يكن من الممكن أن تقول لهم هذا المثل بحرفيته، فقد ساقت حججاً أخري وأقاويل مختلفة تتراوح                  
  .بين التشدد والعقالنية النتقاد المؤتمر إن لم نقل معاداته حتي قبل أن ينعقد

ـ  أهدافورغم إعالن الداعين لهذا المؤتمر وأبرز المشاركين فيه عن           لفاً، وحـصرها فـي اسـتمرار       ه س
المقاومة ضد االحتالل والتمسك بالثوابت الفلسطينية التي بدأت بوادر انهيارها تلوح عملياً في الممارسات              

ومية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وحدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،             يال
      عي للحلول محل منظمة التحرير، بل العمل علـى إنهـاء حالـة             ورغم تأكيدهم على عدم التطلّع أو الس

  ..االنقسام الفلسطيني بين دولتي الضفة وغزة بالحوار األخوي
 -ورغم ذلك، فقد اعتبرته سلطتنا تصرفاً خارج نطاق الشرعية، وعمالً يستهدف شقّ الصف الفلسطيني               

ـ ها مذاهب شتّي في الحكم عل     يوبين عل  وذهب العديد من رموزها أو المحس      -مع أنه منشقّ في الواقع       ه ي
  .تراوحت بين منتهي التشنّج والعقالنية

  موقفان متناقضان
أمين سر حركة فتح في لبنان، الذي كان يطلع         /  كيف أن األخ سلطان أبو العينين      - كمثل   -وهكذا رأينا   

كيل األوصاف اإلتهامية   نا في تصريحاته المتعاقبة متحمساً إلحكام الحصار على مخيم نهر البارد، وي           يعل
نا بنغمة مشابهة في الحماس المتـشدد       يسالم، خرج عل  المبالغ فيها لإلرهابيين المارقين من مقاتلي فتح اإل       

ه باستنساخ بديل عن منظمة التحرير،      يوهو يعلّق على مؤتمر دمشق، متهماً حركة حماس والمشرفين عل         
 إسـرائيل خيم الرشيدية كانت ترفع الفتـات تنـدد ب        دون أن يلحظ وهو يقول هذا الكالم أمام تظاهرة بم         

الخ، أن أحداً من المتظاهرين لم يرفع الفتة تدين االستنساخ، أو تتّهم المؤتمرين             .. مريكا وحصار غزة  أو
  .بالتآمر على المنظمة وفلسطين

قليم فتح  إعضو  / كيف عبر عن رأيه في المؤتمر األخ سميح خلف         - وكمثل أيضاً    -كما رأينا في المقابل     
في ليبيا ورئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين حين كتب محيياً األخ رمضان شلّح، هذا الرجل الفلسطيني               
الفلسطيني، واألخ أحمد جبريل، رجل الثوابت الفلسطينية بال منازع، مع كل التقدير واالحترام لألخ خالد               

دكم المتمـسكون بالبندقيـة ولـستم وحـدكم         لستم أنتم وح  : ولكن مهالً :..مشعل، كما قال بالنص ثم تابع     
وسلو قد اختطفت قـرار حركـة التحريـر    أفإذا كانت عصابة ... قطاب الموجهة للحفاظ على الحقوق األ

ها ومنطلقاتها وبرنامجها النـضالى،     أهدافل من األسيد على نظامها و     يالوطني الفلسطيني، ووضعت محال   
 للجميع القريب والبعيد، ووقف الجميع متفرجاً على مشاهد         ن فتح في حد ذاتها وقعت ضحية      إفإنني أقول   
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سالمي، بـدعوي أنهـا انحرفـت،       نحرها بدء من بعض فصائل العمل الوطني، نهاية بفصائل العمل اإل          
  ...سيوسلو اللعينة، في حين أن أطر فتح بكاملها لم تكن تعلم بما يتم في الكوالأوبدعوي 

  بين المؤتمرين والمعترضين
سفيناً، وال يجـرح أحـداً، بـل التـزم          إ لموضوع المؤتمر الذي انعقد وانفض دون أن يضرب          وبالعودة

ها خالد مشعل في كلمته بالتأكيد على أنه ليس مؤتمر معارضة           ي التي حددها لنفسه وقد ركّز عل      هدافباأل
ء أساسـي   اً، وان حماس ال تحتكر الشرعية، فهذا مؤتمر وطني فلسطيني وهي جز           يوليس مؤتمراً انفصال  

نه ليس مـن المعقـول أن تتحـاور         من المسار الوطني الفلسطيني، ثم طالب بالحوار غير المشروط، أل         
خوانها، كما طالب بوقف المفاوضات مـع       إالسلطة مع الجميع دون شروط ثم تضع شروطاً للحوار مع           

  .ل المفاوضاتنه ليس من المعقول أيضاً أن تستمر المجازر ضد شعبنا الفلسطيني في ظ ألإسرائيل
عالم السوري محسن بالل في وصفه للمؤتمر الذي حضر أعمالـه           وفي نفس االتجاه جاء كالم وزير اإل      

بالقول أنه لم يكن لقاًء من اجل الخطب وإنما من اجل التشخيص والحض على الحوار بين الفلـسطينيين                  
ص مؤتمر أنابوليس وأوسـلو،      فرصة لتشخي  - الوزير السوري    -والعودة للوحدة الوطنية، وقد وجد فيه       

  . مؤتمرات القمة العربيةىوحت
ذا كانت بعض آراء المعارضين والمنتقدين لهذا المؤتمر قد انـصبت علـى عقـده               إ انه   ىلإيبقي التنويه   

لى عـدم االعتـراف     إخارج خيمة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، األمر الذي يؤشّر            
منها، مع أنها هي الوعاء الشرعي واألساس للتفاهم والحـوار وبحـث مـشاكل          بشرعيتها، أو اإلنتقاص    

البيت الفلسطيني، كما ينصب أيضاً على عدم مشاركة فتح، الفصيل المؤسس في حركة التحرر الـوطني                
الفلسطيني، مما يوحي أن غيرها يريد أن ينّصب نفسه هو األساس، خصوصاً وان توقيت انعقاد المؤتمر                

لظرف االنقسامي الداخلي يدفع باتجاه تعميق هوة الخالف واستحكام األزمة القائمة، فـإن الـرد               في هذا ا  
على هذه االعتراضات أكثر من سهل وواضح ويمكن تلخيصه أوالً بأنه ال حاجة للتأكيد على أن من حق                  

ه اآلن ضمن   يلإ تأي فلسطيني، سواء أكان فرداً أم تنظيماً أن يبحث شؤون بلده ومصيره والحال الذي آل              
ن تعطّلت لغة الكـالم     أه بعد   يعداء، بل يجبر عل   أي صيغة أو مؤتمر، خصوصاً وانه ال يقوم بذلك مع األ          
  .وكل سبل الحوار بين شطري البيت الفلسطيني مع األسف

  تجربة الرفض السابقة
 التـي تـضم      وهـي  -ثم، ألم تكن جبهة الرفض المسماة جبهة الصمود والتصدي للحلول االستسالمية            

سبوع، قبل أكثر من ربع قـرن  أ تعقد اجتماعات ومؤتمرات كل -فصائل تَمثل بعضها في مؤتمر دمشق     
  لى حد التخوين؟إمن اآلن في بيروت، وفي ظل غابة البنادق، وتصل في هجومها على االستسالميين 

الستسالم تحـت شـعار     الجو نفسه الذي فرض وجود جبهة الرفض في تلك األيام لمواجهة أولي بوادر ا             
لـى حـد شـعور      إوم بعد التباعد في الموقف، والسير على طريق التنازل تلو اآلخر،            يالسالم، يتكرر ال  

وم الذي سوف يتراجع فيه ممثلهم الشرعي والوحيد عن ثوابت طالما أعلـن             يالفلسطينيين اآلن باقتراب ال   
  .وغيرهما.. ها، كقضية الالجئين ومدينة القدسياستحالة المساومة عل

في ظل هذا الوضع يبدو من الطبيعي والمنطقي عدم عقد هذا المؤتمر تحت مظلة المنظمة وال في ضوء                  
برنامجها السياسي، ودون مشاركة الفصائل الغارقة في عسل العملية السلمية التصالحية التـي سـيكون               

  !رضال األ.. سقفها السالم مقابل السالمة
شريحة كبيرة من شعبنا عن موقفها المعـارض للتراجعـات المـستمرة            ويبدو أكثر من طبيعي أن تعبر       

 الصهيوني الذي يعمل على سحقنا بالتـدريج دون أي مقاومـة مـن              -مريكي  والمهينة أمام البلدوزر األ   
  . ال نقول أكثرىن تُظلّلنا، حتأالخيمة التي يفترض 

  



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                   ٩٧٨:         العدد                        ٢/٢/٢٠٠٨ت التاريخ السب

م يضعوا أنفسهم بديالً لغيرهم، وهذه      المؤتمرون في دمشق لم يكفروا، ولم يخرجوا عن الخط الوطني، ول          
  .أما الحل الذي ال حّل غيره فال يتحقق إالّ بالحوار، والوحدة، وعودة اللحمة. نقاط تُسجل لهم

  .ىربما، لكنه الحقيقة الكبر.. كالم شاعري وبديهي
  ٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

 
  :كاريكاتير .٥٨

  

  
  ٢/٢/٢٠٠٨الحياة 


