
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موازية"منظمة تحرير" وال نفكر في "فتح"مستعدون لحوار غير مشروط مع : مشعل
  والمقاومة تنفي.. رئيس الشاباك يزعم وصول صواريخ بعيدة المدى إلى القطاع

  يعيد األوروبيين إلى معبر رفح...  فلسطيني-مالمح اتّفاق مصري 
  فصل القطاع اقتصادياً عن إسرائيل" حماس"ترحيب إسرائيلي باقتراح 

  "الوقود مقابل وقف الصواريخ"وساطة قطرية لصفقة : "يديعوت أحرونوت"
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            ٢ ص                                   ٩٢٠:         العدد                        ٤/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

    :السلطة
 ٤  يعيد األوروبيين إلى معبر رفح...  فلسطيني-مالمح اتّفاق مصري  .٢
 ٥  "إسرائيل"فصل قطاع غزة اقتصادياً عن " حماس"اقتراح السلطة ترفض  .٣
 ٥  تحماس فشلت في تغيير المعادال: العجرميأشرف  .٤
 ٦  "حماس" و"فتح"إدارة المعابر مدخل لحل الخالفات بين : أحمد يوسف .٥
 ٦  إغالق الحدود إلى حين االتفاق على آلية جديدة لفتح معبر رفح: الداخلية المقالة .٦
 ٦  ة إلثبات حضورها وال أحد يرغب بوجودها على المعابرحماس تستغل حصار غز: عمرو .٧
 ٦  ينلفلسطينيبالحق ضرراً بالغاً ومدمراً تاألزمة .. ال مناص من العودة للحوار :عمرو أبو .٨
 ٧  "حماس"ق واحد ضد  في خند التحرير وكل فصائل منظمة"..االنقالبيين"مع ال حوار : زكي .٩
 ٧   إدارة األردن لألقصى والمقدسات تحمي القدس واألقصى من التهويد: عباس .١٠
 ٧    غزةحكومة المقالة تتهم السلطة في رام اهللا بعرقلة طباعة الكتب المدرسية لصالح طالبال .١١
 ٧ ل اللقاحات البيطرية إلى غزةادخإ على ا إلجبارهإسرائيلبالضغط على الزارعة يطالب وزير  .١٢
    

    :المقاومة
 ٨   موازية"منظمة تحرير" وال نفكر في "فتح"مستعدون لحوار غير مشروط مع : مشعل .١٣
 ٩   محايد" أوروبي"د ال مانع لوجو": حماس" .١٤
 ٩  فتح معبر رفح دون معابر غزة األخرى خطوة أولى لفصل القطاع عن الضفة: الزعارير .١٥
 ٩  لن تكون جزءا من إعادة إغالق معبر رفح أمام الفلسطينيين" حماس: "عزت الرشق .١٦
 ٩    مع االستعداد لعقد المؤتمر العام السادس"فتح"الة من االصطفاف داخل ح .١٧
١٠  بشروط المقاومة" إسرائيل"ذا التزمت إحماس مستعدة إلتمام صفة شاليت : أبو عبيدة .١٨
١٠   والمقاومة تنفي.. رئيس الشاباك يزعم وصول صواريخ بعيدة المدى إلى القطاع .١٩
١١    عمليات االستيطان في الضفةىتطالبان المقاومة بتصعيد عملياتها رداً عل حماس والجهاد .٢٠
١١  القيادة الفلسطينية تدرس بحث تركيبة المجلس الوطني القديم: حواتمة .٢١
١٢   خر برصاص قوات االحتالل في قباطيةآصابة إ و"سرايا القدس" من عنصريناستشهاد  .٢٢
١٢   تحقق أربع انتصارات نظيفة في مواجهة االحتالل" حماس: "موقع الكتروني عبري .٢٣
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١٢  قاس ومعقدفينوغراد  تقرير: أولمرت .٢٤
١٣  إسرائيلفصل القطاع اقتصادياً عن " حماس"ي باقتراح إسرائيلترحيب  .٢٥
١٣  باراك يعلن بقاءه في الحكومة لمعالجة حماس وحزب اهللا .٢٦
١٤  شليتسرى مع تمام صفقة تبادل األخرى إلأشهر أيلزم بضعة : يسرائيلالتلفزيون اإل .٢٧
١٤ "الوقود مقابل وقف الصواريخ"وساطة قطرية لصفقة : "يديعوت أحرونوت" .٢٨
١٥  باراك يطالب بإقامة سياج حدودي على طول الحدود مع مصر .٢٩
١٥  ياً للمفاوضاتإسرائيلأولمرت عين منسقاً  .٣٠
١٥  مستوطن متهم ببيع سالح للفلسطينيين .٣١
١٦  "!غوغل"صورة الالعب المصري أبو تريكة على " تحاصر "إسرائيل .٣٢
١٦   من قطاع غزةية تدرس فرض منع التصدير الزراعيسرائيلوزارة الزراعة اإل .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٦   دون مبرر على األسرى باهظةسجون االحتالل تفرض غرامات مالية: العجرمي .٣٤
١٦   قاصر وسط ظروف صعبه وقاسية٣٦٥ تعتقل إسرائيل: األسرى للدراسات .٣٥
١٧   يكشفون عن مؤخراتهم لدفع مزارعين فلسطينيين إلى ترك مراعيهميونسرائيلإجنود  .٣٦
١٧  وضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة بسبب الحصارلألتدهور هناك : تقرير دولي .٣٧
١٧  لتاريخيامفتي فلسطين يحذر االحتالل من عواقب هدم مسجد أم طوبا  .٣٨
١٧  تزايد شعبية حماس بين النساء وتراجعها في صفوف الشباب والمتعلميناستطالع يبين  .٣٩
   

   :اقتصاد
١٨ نضمام للمنظمة العالميةلالالجمارك األردنية تلقى دعما من جمارك الفلسطينية ال .٤٠
   

   :صحة
 ١٨   بسبب انقطاع الكهرباءوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذر من كارثة إنسانية .٤١
   

   : األردن
١٨  ضرورة التحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي: وزير الخارجية األردني .٤٢
١٨  حا لرواتب عامليهافي األردن تجري مس" األونروا" .٤٣
١٩   االنقسام الفلسطينيوزير الداخلية األردني األسبق يعتب على .٤٤
   

   :لبنان
١٩   رصاص إسرائيلي عبر الحدود يقتل لبنانياً ويجرح اثنين : جنوب لبنان .٤٥
١٩  الحديث عن التوطين تحريض على الشعب الفلسطيني: أحمد الحريري .٤٦
١٩  التوطين خرافة السياسيين في لبنان: بيدرسون .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ مصدر أمني مصري ينفي تهريب أسلحة إلى غزة .٤٨
٢٠  ال اتفاق نهائياً حول الحدود بين مصر وغزة: موسى بعد لقائه سوالنا .٤٩
٢٠  وروبيألى تعاون إ بحاجة ونحن ..الحدود مرة أخرىاقتحام بسمح نلن : الرئاسة المصرية .٥٠
٢١   مصر ال تنوي االرتباط بغزة اقتصادياً .٥١
٢١ يسرائيلتدين العقاب الجماعي اإل" مر اإلسالميالمؤت" .٥٢
٢١   لتصدير أزمة غزة" إسرائيل"مبارك أجهض مخطط : الشورى المصري .٥٣
٢٢  عن تفاهمات مع القاهرة على المعابر" حماس"بسيوني ينفي تصريحات  .٥٤
٢٢  ق الحدود نهائياً بين مصر والقطاعإغال .٥٥
٢٢  إسرائيلدمشق تفضل الوساطة التركية على العربية مع  .٥٦
٢٢  دعم حماس واجب على كل مسلم وعربي: إخوان مصر .٥٧
٢٣    سفارة الكيان في نواكشوطيتبنى الهجوم على" القاعدة"بيان منسوب لـ  .٥٨
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    :حوارات ومقاالت
٢٣  عبد الباري عطوان... غيتو قطاع غزة .٥٩
٢٥  حمد الحيلةأ... حقيقة التمسك باتفاقية معبر رفح .٦٠
٢٧   سميح خلف ... والمظلم في حركة فتحنهزامياالحكم بلعاوي ال يعبر إال عن الجانب  .٦١
٢٩   محمود المبارك ... عند الرئيس عباس" الشرعية الدولية"مفهوم  .٦٢
٣١   هيلينا كوبان  اآلن...ليس باإلمكان تجنب حماس": كريستيان ساينس مونيتور" .٦٣
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  مصر ترفضو لتوطين فلسطينيين في سيناء مشاريع ثالثة  تقترح"إسرائيل" .١

ية التعقيب بالنفي او اإليجاب على      إسرائيلرفضت مصادر أمنية وسياسية      : محمد جمال    -القدس المحتلة   
 -أمريكي"مع مقترح   إن الحكومة المصرية رفضت التعاطي      "التي قالت   " المصريون"ما طرحته صحيفة    

 ألف فلسطيني في شبه جزيرة سيناء، وتحفظت األوساط األمنية          ٨٠٠يقضي بتوطين أكثر من     " يإسرائيل
لم نعتد تداول ما يدور على طاولة المفاوضـات علـى           " ية على هذا التقرير وقالت      سرائيلوالسياسية اإل 

ية عرضت علـى    سرائيلن الحكومة اإل  أ"وأفادت مصادر دبلوماسية    ". صفحات الجرائد وعلى الفضائيات     
ي البارز حاييم   سرائيلمصر خالل الفترة الماضية ثالثة مشاريع مطروحة للتوطين، مقدمة من السياسي اإل           

  ".بنسيه، ومشروعاً آخر مقدماً من إفرايم سنيه وزير الصحة، وآخر مقدماً من الجنرال موشيه ماعوز
رفضه مشاريع توطين سكان غزة وفلسطينيي الشتات       " يلإسرائ"فالجانب المصري أبلغ    "وحسب المصادر   

. في األراضي المصرية، وأبدت في المقابل دعمها الكامل لحق الفلسطينيين في العودة إلـى أراضـيهم               
 تهدد مصر بورقة المعونة األمريكية، إذا أبقت علـى موقفهـا المتـشدد حيـال                إسرائيلأن  " وأضافت  

 على أراضيها، ما دفع القاهرة في المقابل إلى إبالغ تل أبيب بأنهـا              مقترحاتها بشأن توطين الفلسطينيين   
  ".ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية حيالها إذا ما استمرت في مساعيها لتسويق مشروع التوطين

فقد هددت مصر على إثر ذلك بتجميد اتفاقية المعابر المبرمـة، وإلغـاء اتفاقيـة تبـادل        "وتابع المصدر   
ية، ردا علـى مـشاريع التـوطين        سـرائيل  اإل – واالجتماع الثاني للجنة المـصرية       المعلومات األمنية، 

ك إلى تدارك األزمة خـالل اتـصال        اي إيهود بار  سرائيلوسارع وزير الجيش اإل   ". ية المقترحة سرائيلاإل
هاتفي مع الرئيس مبارك بعدم طرح فكرة توطين الفلسطينيين سواء كمواطنين أو الجئين في مصر وأي                

  .دول الغربية، وفق ما نقلت المصادرمن ال
بدورها، أبلغت مصر الدوائر األمريكية تحفظها التام على مطالب جهـات أمريكيـة بعـودة اإلشـراف                 
المصري على قطاع غزة مقابل عودة الخيار األردني في الضفة الغربية، رغم تعهد واشنطن بدعم مصر                

  .في هذا السيناريو
  ٣/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  يعيد األوروبيين إلى معبر رفح...  فلسطيني- اتّفاق مصري مالمح .٢

كشفت مصادر فلسطينية مقربـة مـن الـرئيس         : خالد محمود رمضان  ،   أحمد شاكر  -، القاهرة   رام اهللا 
      األخير تعر اس عن أنومبارك، خالل لقائهما في القاهرة األسـبوع الماضـي،          ضالفلسطيني محمود عب 

 لرفض أي اتفاق جديد بفتح معبر رفح الحدودي في ظـّل            إسرائيلاألميركية و لضغوط شديدة من اإلدارة     
واشنطن أبلغت الجانب المصري أنه إذا فُـتح المعبـر          "وأشارت المصادر إلى أن     ". حماس"وجود سلطة   

وسيطرت حماس على جزء منه، فإن القاهرة تعترف باالنقالب على الشرعية في غـزة وتتعامـل مـع                  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ٩٢٠:         العدد                        ٤/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

اللهجـة األميركيـة    "وبينـت أن    . ورئيس حكومته سالم فياض   " ة واحدة يقودها عباس   سلطتين، ال سلط  
الشديدة جعلت الرئيس المصري يسحب اتفاقاً، كان سيعرضه على الجانبين، يقضي بمـشاركة حمـاس               

  ".للفريق الرئاسي في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو ما أبدى عباس أيضاً رفضه بشكل مطلق
عمرو موسى اتّصل برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وطلـب منـه     "لمصادر، فإن   وبحسب ا 

إبداء مرونة في قضية معبر رفح ألنّه لن يحصل على أي شيء يغضب عباس المعترف بشرعيته في كّل           
مـن أجلـه، أي فـتح المعبـر         ) إلى القاهرة (في الحصول على ما جاء      " حماس"وبعد فشل وفد    ". العالم
 مصري، أبلغت الحركة اإلسالمية القاهرة استعدادها دراسة وجود مراقبين أوروبيين           -شراف فلسطيني   بإ

وتضيف المصادر أن مشعل طلب من رئيس        .في المعبر بشكل إشرافي وليس لهم سلطة على المسافرين        
ن المعبـر أو    يبيت األوروبيون في الجانب المصري م     "االستخبارات العامة المصرية، عمر سليمان، أن       

ي، كي ال يكونوا أداة فـي يـد         سرائيلفي الجانب الفلسطيني وليس كما السابق في معبر كرم أبو سالم اإل           
  ".إسرائيل

عباس أبلغ نظيره المـصري أن أولمـرت        "ية، أوضحت المصادر أن     سرائيلوفي ما يتعلّق بالضغوط اإل    
 ستكون أمام خيارين، إما قصف المعبر وتدمير        يلإسرائأبلغه أنّه إذا تدخّلت حماس في إدارة المعابر فإن          

  ".الحدود بالكامل، أو إعادة احتالل الشريط الحدودي من جديد
  ٤/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  "إسرائيل"فصل قطاع غزة اقتصادياً عن " حماس"اقتراح السلطة ترفض  .٣

 راء المقال  أكد أحمد يوسف مستشار رئيس الوز      :غزةورام اهللا   من   ٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط   نشرت  
ـ   ، أمس، ما قاله سابقا بأن حركته تدرس االنفـصال االقتـصادي عـن              "لشرق األوسط "في تصريحات ل

ن الفكـرة   أ بقوله   وذهب يوسف بعيداً  . ذا ما وافقت   إ ، واعتماد مصر كبوابة للتصدير واالستيراد،     إسرائيل
  ."الشيكل "يةسرائيلالعملة اإلمستعدة كذلك شيئا فشيئا، الستبدال الجنيه المصري والدوالر والدينار ب

.  وترى فيه، تكريسا لالنفصال السياسي عن الضفة الغربية        ى السلطة الفلسطينية بشدة، هذا السع     تورفض
، "ال مصلحة فلسطينية في فك االرتباط لقطـاع غـزة         "وقال سمير عبد اهللا وزير التخطيط الفلسطيني إنه         

  . في هذا الشأن وحماس إسرائيلمشيرا لوجود التقاء مصالح بين 
نبيل شعث، المبعـوث الخـاص      .أكد د  :٤/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

 فـصل غـزة     "حمـاس "أن اقتراح   " األيام" لدى جمهورية مصر في اتصال هاتفي مع          الفلسطيني للرئيس
لياتها عن قطاع غـزة      من مسؤو  إسرائيل مرفوض فلسطينياً ومصرياً، ألنه يخلي       إسرائيلاقتصادياً عن   

لى أن هذا هو في األصل اقتراح       إقطاع، منوهاً   اليضاً ألنه يعني فصل الضفة نهائياً عن        أكقوة احتالل، و  
سيغلق المعبر  "ضاف  أو". المصريون يفضلون الحل الدولي بوجود السلطة على المعبر       : "وقال .يإسرائيل
لى غزة  إاد التموينية والغاز والمواد المطلوبة      لى حين االتفاق على حل، ولكن سيسمح بدخول المو        إاآلن  

حماس والمصريين في القاهرة     خيرة بين حركة  وكشف شعث عن أن ما افشل المحادثات األ        ".من المعبر 
  .ن تكون هي من يقود المعبرأصرار حماس على إهو 

  
  حماس فشلت في تغيير المعادالت: العجرميأشرف  .٤

ـ    قال وزير األسرى في الح    : سمية درويش  ، إن إغـالق    "الجريـدة "كومة الفلسطينية أشرف العجرمي، ل
ن ما حـدث ال  أكد أ، و"إنهاء لحالة الفوضى التي سادت على الحدود     "الحدود بين قطاع غزة ومصر، هو       

نما الحل يكمن في االتفاق على آليـات        إ"ي المفروض على قطاع غزة، و     سرائيليمثل حال لفك الحصار اإل    
 والضفة ألن االستيراد والتصدير     إسرائيليط بغزة، وليس فقط مع مصر بل مع         لفتح كل المعابر التي تح    

زمة الراهنة التي تمر بها الساحة الفلسطينية، أكد العجرمي،         وعن آلية الخروج من األ     ".إسرائيليأتي من   
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لتأمين شراف عليها وا  دارة المعابر واإل  إالحّل يكمن في المطلب الذي تقدمت به السلطة، وتمكينها من           "أن  
ذا كانت حماس معنية بـالحوار، فـإن   إ ":وفي ما يتعلق بالحوار مع حماس، قال    ".فرادعلى البضائع واأل  
عـادة المؤسـسات    إساسـية، و  لى ما قبل االنقالب والقبول بالشروط األ      إمور  عادة األ إالسبيل واحد وهو    

 وشـدد علـى     ."اسية وتشريعية جراء انتخابات رئ  الوطنية والمدنية للسلطة والشرعية، والعودة للشعب إل      
لى المبادرة العربية للسالم، والمعاهدة التي وقعتها المنظمة، موضحا من دون ذلـك ال              إضرورة العودة   

 ".حماس"يمكن التحدث عن حوار مع حماس، نافيا في ذات السياق، وجود أي لجنة مكلفة بالحوار مع 
  ٤/٢/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  "حماس" و"فتح"ر مدخل لحل الخالفات بين إدارة المعاب: أحمد يوسف .٥

ن االتفـاق   أأحمد يوسف   .قال مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية د       : عبد القادر فارس   -غزة  
ليه حماس مع مصر يعتبر كافيا في هذه المرحلة لبداية عهد وعالقة مـع حركـة فـتح،                  إالذي توصلت   

دارة المعبـر  إحماس وأمن الرئاسة مسؤولين جزئيا عـن  ن ما تم التوصل إليه هو أن تكون    ألى  إشار  أو
ضاف أن الجانب األوروبي    أوسيكون لدى الجانب المصري كل الصالحيات للتنسيق مع كل األطراف، و          

 هي التي تتحكم في دور المـراقبين األوربيـين          إسرائيلسيكون له دور مغاير للدور السابق حيث كانت         
وضح أن هـذه    أو. ين من خالل تحكمهم بعملية فتح المعبر وإغالقه       وتستخدمهم من أجل إذالل الفلسطيني    

اآللية سيتم تغييرها بطريقة تسمح لألوروبيين إذا ما كان لهم أي دور بتفاهم مصري أوروبـي بـأن ال                   
  ية، إسرائيليخضعوا ألي ضغوطات 

 ٤/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  لفتح معبر رفحإغالق الحدود إلى حين االتفاق على آلية جديدة : الداخلية المقالة .٦

جـراءات  البـدء بتنفيـذ اإل    "اب الغصين    إيه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة      : رائد الفي  -غزة  
  ".لى حين االتفاق على آلية جديدة لفتح معبر رفحإ الفلسطينية -المتعلقة بإغالق الحدود المصرية 

  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  بات حضورها وال أحد يرغب بوجودها على المعابرحماس تستغل حصار غزة إلث: عمرو .٧

ن ال أحـد مـن الـدول        أمس،  أ،  الفلسطيني قال نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس        : وفا –القاهرة  
العربية واألوروبية يرغب بوجود حماس على معبر رفح، وإن حماس تـستغل حـصار غـزة إلثبـات       

 معادالت قائمة، ووجود حماس على معبر رفح يعني         ن القوة ال تغير   أوأضاف في تصريح له،      .وجودها
 .ن تتعامل مع الـشرعية العربيـة والدوليـة        أن تظل المعابر مغلقة إلى ما ال نهاية، وعلى هذه الحركة            أ

، لو كان الحوار مع حماس يـصب فـي المـصلحة            عمرووبخصوص إمكانية الحوار مع حماس، قال       
حزبية الضيقة، وال تريد التراجع عن انقالبها علـى الـشرعية           الوطنية لبدأناه، لكن حماس لها أهدافها ال      

  .الوطنية، ولذلك ال يمكن الحديث عن حوار دون اعترافها بالشرعية وتراجعها عن االنقالب
  ٤/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  ينلفلسطينيبالحق ضرراً بالغاً ومدمراً تاألزمة .. ال مناص من العودة للحوار :عمرو أبو .٨

ن مرور أي يـوم مـن دون        إ"بو عمرو   أزياد  . د النائبسبق،  ال وزير الخارجية الفلسطيني األ    ق :رام اهللا 
، "نهاء األزمة القائمة بين الفلسطينيين يلحق ضرراً بالغاً ومدمراً للشعب الفلسطيني وقـضيته الوطنيـة              إ

لتي يتكبدها الـشعب    نهاء المعاناة اليومية ا   إسراع في تقديم الحلول و     إلى اإل  "حماس" و "فتح"داعيا حركتي   
ال مناص من العـودة     "،  "الخليج"ـضاف في تصريح خاص ل    أو .الفلسطيني جراء استمرار حالة االنقسام    
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ن أ، مشدداً على    "نهاء الخالفات وحده  إم آجال خاصة وانه لن يكون بمقدور أي طرف          أإلى الحوار عاجال    
 .دة للحوار الوطنيبداء مرونة حقيقية في سبيل تسهيل العوإالمطلوب من الحركتين 

  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  "حماس" في خندق واحد ضد  التحرير وكل فصائل منظمة"..االنقالبيين"مع ال حوار : زكي .٩

ونسكو ا ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عباس زكي في احتفال خطابي في قاعة قصر األ               حي 
روح جـورج   " ذكرى رحيل قائدها ومؤسسها جورج حـبش        في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "أقامته  
نما بين مجموع الفصائل الوطنية الفلـسطينية       إمطلقا،  " حماس"و" فتح"الصراع ليس بين    : "وتابع". حبش

وحماس، وال مفاوضات وال حوار بين الشرعية الفلسطينية واالنقالبيين، وكل فصائل منظمة التحرير في              
 بمصادرة التاريخ الفلسطيني وهامات ياسر عرفات وجـورج حـبش           خندق واحد ضد حماس، وال نقبل     

ن يحفظ هذه الهامات التي كـان       أقل  ووديع حداد وأبو العباس وطلعت يعقوب، وان التاريخ يجب على األ          
خيرة يفكر بما يجري في غزة من جرائم حرب وأخوة وتسجيل بطـوالت نـادرة               الحكيم في لحظاته األ   

  ". حزن ويواجهوا عدوا وصراعا في الداخل ولكن غزة ستكون معافاةلى هذا الواقع المإليصلوا 
  ٤/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  إدارة األردن لألقصى والمقدسات تحمي القدس واألقصى من التهويد: عباس .١٠

نباء األردنية فـي رام     عباس في حديث للتلفزيون األردني ووكالة األ      ،  أكد الرئيس عباس  :  بترا –رام اهللا   
الذي لم يتوان في الذود والدفاع      العاهل األردني   ا هي غالية علينا هي أيضا غالية على         أن القدس كم   ،اهللا
ن االهتمام الملكي واضح ومشهود له من خالل إدارة المسجد األقـصى والمقدسـات              ألى  إ مشيراً ..عنها

قصى مـن   اإلسالمية في القدس من قبل المملكة األردنية الهاشمية، وهذا الذي يحمي القدس والمسجد األ             
  .يسرائيلجزاء المدينة من قبل االحتالل اإلأالتهويد الذي تعانيه بعض 

  ٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   غزةحكومة المقالة تتهم السلطة في رام اهللا بعرقلة طباعة الكتب المدرسية لصالح طالبال .١١

حكومـة  "بغـزة،   محمد اآلغا وزير التربية والتعليم العالي المكلف في الحكومة الفلسطينية           .اتهم د  :غزة
وقال اآلغا فـي  . بعرقلة طباعة الكتب المدرسية التي يفتقدها طالب قطاع غزة في الضفة الغربية  " فياض

إن حكومة رام اهللا رفضت أن نقوم بطباعة الكتب الالزمة في الضفة الغربية وإرسالها إلى               : "تصريح له 
طباعة الكتب المدرسية ال يـستطيعون      أصحاب المطابع الذين من المقرر أن يقوموا ب       "وأضاف   ".القطاع

وأكد أن العجز في المواد األساسية مثل القرطاسية وغيرهـا           ".طبع أي ورقة إال بموافقة حكومة رام اهللا       
 في المائة، وناشد وزير التعليم كافة األطراف للتدخل الـسريع والعاجـل             ٤٠قد وصل إلى ما يزيد عن       

 . شاحنة تحمل أوراق طباعة خاصة بالكتب المدرسية       ٣٠ل   من أجل السماح بإدخا    إسرائيلبالضغط على   
 كتابـاً،  ٦٤وأوضح اآلغا أن األوراق المتاحة في قطاع غزة سمحت بطباعة سبعة كتب فقط من أصـل         

وأوضـح اآلغـا، أن     . مشيراً إلى فشل المحاوالت الرامية إلى إدخال الشاحنات عبر الحدود مع مـصر            
  . ألف طالب٢٠٠ مدارس وكالة الغوث البالغ عددهم النقص طال أيضا الطالب الدارسين في

  ٣/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ل اللقاحات البيطرية إلى غزةادخإ على ا إلجبارهإسرائيلبالضغط على الزارعة يطالب وزير  .١٢

ية سـرائيل  رفضت وزارة الزراعة الفلسطينية في الحكومة المقالـة المحـاوالت اإل           : سمر شاهين  -غزة  
ـ         المكشوفة لتبرير الحصا   المغالطات الرخيـصة   "ر المفروض على قطاع غزة، وردت على ما وصفتها ب
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واعتبـر   .حتالل حول الواقع الحقيقي لمعابر قطاع غزة      ولين في دولة اال   ؤمن قبل بعض المس   " والسخيفة
حتالل فرض حظر كامل علـى تـصدير        المحمد األغا، أن إعالن وزير الزراعة لدولة ا        وزير الزراعة 

مدعاة للسخرية من الجديد في     "حتالل ألوروبا ودول أخرى،      الزراعية عبر دولة اال    منتوجات قطاع غزة  
ية أشهر في وجه الصادرات والـواردات مـن         نوأوضح أن جميع معابر قطاع غزة مغلقة منذ ثما         ".ذلك

حتالل سمحت بدخول اللقاحات البيطريـة لتطعـيم الماشـية          وإلى قطاع غزة، نافياً أن تكون سلطات اال       
ي عن أمراض وأوبئة في قطاع غزة مـردود         سرائيلإن الحديث اإل  " وأضاف .إدعاءاتهاار، حسب   واألبق

حتالل على مناطق الجوار، ألن قطاع غزة ليس بمعزل عن المنطقة الحجرية الواحدة التي تعتبر دولة اال               
لمنظمـات  وطالب الوزير المؤسسات الحقوقية والدولية وا      .،"ي واألراضي المصرية جزء منها    سرائيلاإل

  .قطاعالي إلجباره على السماح بدخول اللقاحات البيطرية إلى سرائيلحتالل اإلالصحية بالضغط على اال
 ٤/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   موازية"منظمة تحرير" وال نفكر في "فتح"مستعدون لحوار غير مشروط مع : مشعل .١٣

حماس خالد مشعل الجهود التي تقوم بها ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة : سيد عبد العال -القاهرة  
وقال لعكاظ إن المملكة تسعى بكل جهودها لرأب الصدع الحالي في .  لحل القضية الفلسطينيةالسعودية

نحن لنا موقف واضح من قضية المعابر منذ توقيع إتفاقية : الصف الفلسطيني، وحول قضية المعابر قال
 على حصار شعبنا في غزة، واالن هذه إسرائيلة تساعد ، وقلنا إن هذه االتفاقي٢٠٠٥المعابر في 

االتفاقية ليس لها وجود الن نصوصها تقول إن عمرها عام واحد فقط يتم تجديده بموافقة الطرفين وهذه 
االتفاقية انتهت قانونيا، وشدد على أن حماس تريد دورا مهما لمصر في معبر رفح بحيث يتم الحفاظ 

 .على االمن القومي المصري
طرحنا على االخوة المصريين فكرة أن تتم إدارة المعبر بشكل مشترك مع السلطة : اضاف مشعل

وعرضنا االستعانة ببعض العناصر التي لها خبرة في المعابر والجوازات لالستفادة من خبرتهم في 
ي  أي دور، كما طرحنا رغبتنا في أن يكون على االراضسرائيلتسيير المعبر بشرط أن ال يكون إل

 الفلسطينية سلطة واحدة وشعب واحد ، الن الشرعية ال تتجزأ فكما أن الرئيس محمود عباس منتخب،
نحن أيضا في حماس منتخبون من قبل الشعب في المجلس التشريعي وهنا ال بد من التأكيد على شرعية 

 .الرئاسة وشرعية المجلس التشريعي
أنا "وقال ،  جاء بقرار تنظيمي من حماس أو غيرهاونفى خالد مشعل نفيا قاطعا أن يكون نسف سور رفح

اتصلت بالوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وأكدت له أن فتح المعبر كان رد فعل 
 وليس ضد مصر، النه المتنفس الوحيد لشعبنا، إسرائيلللحصار وأن غضب الفلسطينيين موجه ضد 

 ."إسرائيلا وعقولنا نحو مصر بينما نوجه غضبنا نحو وقلت له بالحرف الواحد إننا نوجه قلوبن
وحول ماتردد عن سعي حماس الى تأسيس منظمة تحرير فلسطينية موازية خالل المؤتمر الوطني 

نحن ال نسعى الى ذلك والبيان الصادر عن المؤتمر لم :الفلسطيني الذي عقد مؤخرا في دمشق قال 
ن ضرورة توحيد الصفوف الفلسطينية لمقاومة االحتالل بل تحدث ع يتحدث عن منظمة تحرير موازية،

ي، واضاف نحن ندعو الى الديمقراطية الكاملة في منظمة التحرير الن السلطة ال تعبر اال عن سرائيلاإل
واكد أن حماس ال تسعى الى تعميق الخالفات مع .الشعب الفلسطيني في الداخل أي في الضفة والقطاع

وعبر عن استعداد حماس غير المشروط للحوار مع فتح برعاية , حرير قويةفتح بل تريد بناء منظمة ت
فلسطينية أو عربية لبحث كل الملفات وقال نريد الحوار الذي يحفظ حقوقنا ونحن جاهزون لنتحاور في 
ضوء المعايير الوطنية معتبرا انه من غير المعقول أن تضع السلطة شروطا للحوار معنا فيما يتحاورون 

 .إسرائيل شروط مع بدون أي
 ٤/٢/٢٠٠٨عكاظ 
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   محايد" أوروبي"ال مانع لوجود ": حماس" .١٤

سامي أبو زهري إن الحركة طالبت بإدارة فلسطينية         " حماس"قال المتحدث باسم حركة       :غزة رائد الفي  
". خاضعة للدارسة "، مشيراً إلى أن فكرة وجود المراقبين األوروبيين على المعبر            رفح مصرية على معبر  

شريطة أال يتدخلوا في فتح المعبر وإغالقه       "بوجود المراقبين األوروبيين    " حماس"وألمح إلى إمكان قبول     
  ".يةإسرائيل"أو أن يكون تواجدهم بتدخالت 

   ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  فتح معبر رفح دون معابر غزة األخرى خطوة أولى لفصل القطاع عن الضفة: الزعارير .١٥

حركة " قدس برس "فهمي الزعارير، في تصرحات خاصة لـ       " فتح"لمتحدث باسم حركة    طالب ا : رام اهللا 
، وأشار  ٢٠٠٥بأن تسلم المعابر للرئيس محمود عباس إلدارتها وفق اتفاقية المعابر الموقعة عام             " حماس"

: عن الرغبة في تحرير معبر رفح ينطوي على مغالطة سياسية، وقـال           " حماس"الزعارير إلى أن حديث     
كالم عن الرغبة في تحرير معبر رفح غير دقيق، ألن فتح معبر رفح باتجاه مصر وفق اتفاقيات جديدة                  ال"

 باسـتقالل  إسـرائيل  أعباء كونها دولة احتالل، وسيحقق حلما طالما سعت لـه       إسرائيلسوف يزيح عن    
دة المـصرية،   مع القيا " حماس"مما انتهت إليه مباحثات     " فتح"وعن موقف حركة     "....القطاع عن الضفة  

أي وعود أو التزامات، ونعتقـد أن مـصر ال          " حماس"نحن لم نسمع أن القاهرة أعطت       : "قال الزعارير 
يمكنها أن تتعاطى إال مع المؤسسات الشرعية، وحماس حزب سياسي وليست مؤسسة رسمية، والعالقات              

  ". بين الدول ال تقوم على هذه الشاكلة
 ٣/٢/٢٠٠٨قدس برس

  
  لن تكون جزءا من إعادة إغالق معبر رفح أمام الفلسطينيين" سحما: "عزت الرشق .١٦

ـ " حماس"ـأعلن عضو المكتب السياسي ل    : دمشق أن " قدس بـرس "عزت الرشق في تصريحات خاصة ل
نحن ال نوافق على إعادة إغالق معبر رفح لكننا أبدينا          : "ليست مع إعادة إغالق معبر رفح، وقال      " حماس"

ن لضبط هذه المعابر بما يحقق المصلحة الوطنية الفلسطينية وبما يؤمن احترام            استعدادا ليكون هناك تعاو   
لـن تكـون    " حماس"األمن القومي المصري والسيادة المصرية، بحيث تبقى الحود منضبطة، ولذلك فإن            

  .سببا في إعادة إغالق معبر رفح ولكنها ستكون جزءا من تنظيم حركة الناس بما يحقق مصالح الناس
 ٦/١/٢٠٠٨قدس برس

  
   مع االستعداد لعقد المؤتمر العام السادس "فتح"حالة من االصطفاف داخل  .١٧

تعيش حركة فتح هذه االيام حالة من االنقسام واالصطفاف، مع تراشق اعالمـي              :وليد عوض  -رام اهللا   
 طال رؤوس الكبار في الحركة، وذلك في ظل الحديث عن استعدادات جارية لعقد المؤتمر العام السادس               

  .للحركة خالل االشهر القادمة النتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين لقيادة الحركة
 باسم حركة فتح في قطاع غزة لـ القـدس العربـي امـس ان                السابق قال توفيق ابوخوصة الناطق   فقد  

ول الحركة تشهد حالة من الحراك استعدادا للمؤتمر العام، مطالبا بالتصدي لألمزجة الشخصية التي تحـا              
  . السيطرة على الحركة

 رام اهللا   ىوعن وجود اصطفافات خلف تيارين في الحركة، واحد مشكل من قادة فتح القادمين من غزة ال               
ابوشـباك وتوفيـق   ودحـالن  والمـشهراوي  وبسبب سيطرة حماس على القطاع ومنهم ابو على شاهين     

تقصير ويتطاول عليهم فـي بعـض       ابوخوصة وماجد ابوشمالة وغيرهم، وتيار آخر ينتقدهم ويتهمهم بال        
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االحيان قال ابوخوصة هذه التقسيمة خاطئة ومتابعا ولكن هناك وجهات نظر كثيرة في الحركة قد تختلف                
  .وتتفق بشأن العديد من القضايا

من ناحيته أكد احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح ان قرار عقد المؤتمر العام السادس قد                  
جتماع للجنة المركزية لحركة فتح، وأكد عبد الرحمن ان الجميع في حركة فتح حريصون              اتخذ في آخر ا   

على عقد المؤتمر العام السادس، ولهم آراء واجتهادات حول كيفية عقد المؤتمر بمعنـى كيـف تجـري                  
  . االنتخابات في األقاليم ومن هم ممثلو هذا االقليم أو ذاك

  ٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  بشروط المقاومة" إسرائيل"ماس مستعدة إلتمام صفة شاليت اذا التزمت ح: أبو عبيدة .١٨

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام لـ القدس العربي ان حماس مستعدة              : من أشرف الهور   -غزة  
  وأضاف .بالكامل اذا ما التزم الجانب الصهيوني بشروط فصائل المقاومة        ] الجندي شاليت [التمام الصفقة   

 بــ المماطلـة     إسرائيلواتهم  . ة دولة االحتالل ال يزالون يقفون كحجر عثرة أمام اتمام الصفقة          لكن قاد 
والتهرب من االلتزام بالشروط، مشدداً علي أن كتائب القسام لن تتراجع عن أي مـن شـروطها التـي                   

 نقـدم أي    وقال نحن قدمنا تضحيات كثيرة كبيرة في سبيل هذه القضية، ولن           .وضعتها النهاء هذا الملف   
وأوضح أبو عبيدة ان صفقة التبادل متوقفة منذ فترة،          .صفقة مجانية لالحتالل، ولن نرضي بالحد األدني      

ونفي أبو عبيدة ان يكون ملف شـليط طـرح           .الفتاً الي أنه ال يوجد جديد للحديث عنه في هذه األوقات          
  . ة األسبوع الماضيخالل مباحثات وفد حركته مع القيادة المصرية خالل وجوده في القاهر

  ٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   والمقاومة تنفي.. رئيس الشاباك يزعم وصول صواريخ بعيدة المدى إلى القطاع .١٩

ادعـى رئـيس     :القـدس المحتلـة   تها في   لمراسآمال شحادة    عن ٤/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
حركة حماس، نجحـت فـي تهريـب        ، يوفال ديسكن، ان التنظيمات الفلسطينية، وفي مقدمها         )الشاباك(

وقـال   .عشرات الصواريخ بعيدة المدى واسلحة مضادة للدبابات والطائرات ومواد لصناعة الـصواريخ           
، إن التنظيمات الفلسطينية استغلت الحدود المفتوحة       "يةسرائيلاإل"ديسكن في تقرير عرضه على الحكومة       

وزعم ديسكن في التقرير ان عشرات       .ل عام لمصر وادخلت اكبر كمية من االسلحة يصعب ادخالها، بشك        
المقاتلين الذين كانوا قد ذهبوا إلى إيران وسوريا للتدريب على القتال عادوا إلـى غـزة، كمـا اسـتغل                    
العشرات من المدربين والمقاتلين من إيران وسوريا وحزب اهللا الحدود المفتوحة ودخلوا إلـى القطـاع،                

وبرأي رئيس الشاباك ان وصول هؤالء إلى       ". إسرائيل"يراً على   وهؤالء برأي ديسكن، يشكلون خطراً كب     
وحذر ديسكن من تصعيد     .، على حد تعبيره   "إسرائيل"ضد  " االرهابية"القطاع سيرفع من وتيرة النشاطات      
بعد فتح الحدود مع مصر ومن احتمال تـسلل فلـسطينيين          " إسرائيل"الخطر الذي يشكله قطاع غزة على       

، عبر سيناء مدعياً ان جهازه  كشف ثالثين مساراً يمكن للمقـاتلين التـسلل               "رائيلإس"إلى النقب، جنوب    
  .عبرها من سيناء إلى النقب

ردت حماس على تصريحات :  رام اهللا فيا مراسلته كفاح زبونعن ٤/٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط ونقلت
هذا غير ": "وسطالشرق اال"ديسكن متهمة اياه بالكذب، وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة لـ

وحسب برهوم، فان ". صحيح، وما ورد على لسان ديسكن، نعتبره تحضيرا لهجمة جديدة على القطاع
وتمسك برهوم ". احد اقطاب الحرب ضد غزة وحماس"هذه االتهامات ليست جديدة، اذ يعتبر ديسكن، 

  ."دم كل آلة الحرببحق المقاومة في استخدام كل االساليب المتاحة طالما تواجه، احتالال يستخ
نفت األذرع المسلحة للفـصائل الفلـسطينية       : ألفت حداد   عن مراسلتها     ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف  

إن هـذا   "اليوم، األحد، ما تحدث به ديسكين، وقال ابو مجاهد المتحدث باسم الوية الناصر صالح الدين                
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 المسلحة أدخلـت أسـلحة إلـى        ، نافيا أن تكون الفصائل    "الحديث ال أساس له من الصحة على اإلطالق       
القطاع عبر الحدود مع مصر، موضحا أن ما دخل كان االحتياجات االساسية للمواطنين الفلسطينين الذين               

  .كانوا يعانون من الحصار المفروض عليهم
  
   عمليات االستيطان في الضفة ىتطالبان المقاومة بتصعيد عملياتها رداً عل" الجهاد" و"حماس" .٢٠

دعت حركتا حماس والجهاد االسالمي المقاومة الفلسطينية الي تصعيد عملياتهـا            :هور اشرف ال  -غزة  
. ، رداً علي الهجمة االستيطانية علي مدينة القـدس        ية في القدس والضفة   سرائيلداف اإل العسكرية ضد األه  

ولـة   بالسعي لتغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها فـي محا          إسرائيلواتهمت حماس في بيان لها      
وقالت القدس جزء ال يتجزأ من فلسطين، وفلسطين أرض وقـف           . للتأثير علي حق المسلمين األبدي فيها     

وطالبت حماس الحكومة الفلسطينية فـي رام       . اسالمي لكافة المسلمين وال يجوز التفريط بشبر من ترابها        
مني واتخاذ قـرار وطنـي      ية ووقف التنسيق األ   سرائيلاهللا بـ الوقف الفوري للمفاوضات مع الحكومة اإل       

مشرف ومسؤول تجاه قضية القدس والالجئين وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وااللتفاف حول خيـاره           
، واعتبـار كـل المواقـع       لمقاومة في القدس والضفة   وطالبت فصائل المقاومة بـ تصعيد ا     . الديمقراطي

لت حركـة الجهـاد ان خطـر االسـتيطان           كذلك قا  .ية واالستيطانية أهدافاً لعملياتهم   سرائيلالعسكرية اإل 
  .ية التي تقتل الفلسطينيينسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ال يقل عن خطر الدبابات اإلسرائيلاإل

وقال نافذ عزام القيادي في الجهاد في تصريح ان مواجهة عمليات االستيطان تتطلب جهـودا فلـسطينية                 
  . وتقوية العالقات مع المحيط العربيكبيرة تبدأ بترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني

ية سـرائيل ية موضحا ان العقيدة اإلسرائيلوأكد ان خطر االستيطان كان وسيظل جزءا ثابتا في السياسة اإل      
ية سـرائيل شكلت ارتكازا علي ضرورة االستيطان في كل مكان من ارض فلسطين وان الحكومـات اإل              

ودعا عزام الفلسطينيين الي أن ال ينسوا        .ضي الفلسطينية المتعاقبة حافظت علي مبدأ االستيطان في االرا      
 ضرورة التصدي لالستيطان بشدة،     ىخطر االستيطان وينشغلوا بخالفاتهم وبقضايا ثانوية كثيرة مؤكدا عل        

  .مشدداً علي ضرورة التمسك بخيار الجهاد والمقاومة للوقوف في وجه االستيطان
  ٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   الفلسطينية تدرس بحث تركيبة المجلس الوطني القديمالقيادة: حواتمة .٢١

اللجنة ( قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إن القيادة الفلسطينية            : نادية سعد الدين   –عمان  
ستبحث خالل اجتماع قريب في مقترح      ) التنفيذية للمنظمة واألمناء العامين للفصائل وشخصيات فلسطينية      

الوطني القديم وإعادة النظر في تركيبته عما إذا يحقق التمثيل الشامل للجميع بناء على مـا                عقد المجلس   
تقدمت به حركة فتح بزعم محاذير فقدان اللجنة التنفيذية لنصابها في ظـل وجـود أعـضاء تجـاوزت                   

ـ   . عاماً ٨٥أعمارهم   طة أن ال   الجبهة الديمقراطية وافقت على االجتماع شري     "أن  " الغد"وأضاف حواتمة ل
المجلس الجديـد   "وأوضح حواتمة أن     ".يكون بديالً عن انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج         

ينتخب مجلساً مركزياً ومن ثم لجنة تنفيذية تنتخب رئيس اللجنة بحيث يضعون البرنامج السياسي الجديد               
النظام الديمقراطي البرلمـاني    وفق طبيعة وخصوصية المرحلة، وذلك عمالً بلوائح المنظمة القائمة على           

 ".وليس الرئاسي أو المركب بما أنتج سلبية وازدواجية عطلت أعمال المجلـس التـشريعي الفلـسطيني               
نـشهد  "، بينمـا    "تم تجاهل وتجاوز منظمة التحرير من قبل رئاسة المنظمة منذ اتفاق أوسلو           "واعتبر أنه   

  ."حالياً صحوة إلحيائها وللدعوة إلى الوحدة الوطنية
  ٤/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
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   واصابة اخر برصاص قوات االحتالل في قباطية "سرايا القدس" من عنصريناستشهاد  .٢٢
استشهد ناشطان من سرايا القدس، واصيب اخر بجراح خطيرة في كمين نصبته قوات االحـتالل               : جنين

ـ    .في الحارة الغربية من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم االثنين           صادر طبيـة فلـسطينية     واكـدت م
 . برصاص في الفخذ والبطن ووصفت حالته بـالخطيرة        أخربينما اصيب   ،  استشهاد الناشطين في السرايا   

وقال مصدر من سرايا القدس في اتصال هاتفي بمراسلنا ان المقاومين الثالثة كانوا في منطقة الخلة فـي                  
ثة التنقل من مكـانهم الـى مكـان اخـر           عندما قرر المقاومون الثال   :"واضاف المصدر    .الحارة الغربية 

مضيفا انـه تـم     ،  يةإسرائيلمن جيش وقوات خاصة     " مشاة  "تفاجؤوا بوجود انتشار مكثف لقوات راجلة       
  "... اطالق النار عليهم واالشتباك معهم بعد رفضهم الخضوع لالستسالم

  ٤/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
 
  نتصارات نظيفة في مواجهة االحتالل تحقق أربع ا" حماس: "موقع الكتروني عبري .٢٣

في معركتها ضـد االحـتالل   " حماس"شدد موقع الكتروني صهيوني على انتصار حركة       : القدس المحتلة 
واي "وعرض موقع موقـع      .المدعوم أمريكياً، وصوالً إلى سعيها الحالي لكسر الحصار عن قطاع غزة          

ى مستوى الـصحافة االلكترونيـة الـصهيونية،        االلكتروني العبري، وهو من المواقع المعروفة عل      " نت
أربعـة  "تحـت عنـوان     ) ٣/٢ ()أمس (في عددها الصادر اليوم األحد    " فلسطين"تقريراً أوردته صحيفة    

، في إشارة إلى الراية الخضراء التي ترمز لحماس، وعدد خالله أربع نقاط حققتها              "لألخضر مقابل صفر  
ى االنسحاب من القطاع، ثم الفوز في االنتخابات التشريعية،         حماس في معركتها، وهي إجبار االحتالل عل      
  .والحسم العسكري في غزة، وكسر الحصار

خـروج ورجـوع    : "في غزة، مشيراً إلى أن مـن بينهـا        " حماس"واستعرض الموقع بعض انتصارات     
العربيـة  الحجاج، وإرجاع الوقود والكهرباء، وفتح الحدود في رفح، وتجنيد الجماهير وجزء من األنظمة      

كل هذا يحـسب    "وشدد على أن     ".واإلسالمية، إضافة بعض األنظمة الغربية، لصالح المواطن الفلسطيني       
سـواء مـن خـالل المؤيـدين        " لصالح حماس التي تحكم سلطتها حتى تحت الحصار الذي بدأ ينكـسر           

اث ثغرات في المعبـر     والتنظيمات المحلية في العالم العربي، أو من خالل الفلسطينيين الذين قاموا بإحد           
علـى المـستوى    " حمـاس "وتطرق الموقع العبري إلى النجاحات التي حققتها حركة          .في األيام األخيرة  

اإلعالمي وهي تنقل معاناة الناس اإلنسانية وهم يخرجون بالشموع من خالل مـسيرات نظمـت لهـذا                 
نقطة إضافية جعلـت    "، ليشكل   "وةفي الوقت الذي ال يستطيع الرأي العام إال أن يتفهم هذه الخط           "الغرض  

  ". حماس وسلطتها في غزة حقيقة قائمة في الرأي العام العالمي والفلسطيني
  ٣/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فينوغراد قاس ومعقد تقرير: أولمرت .٢٤

 ي بعد اعالن نتائج تحقيق لجنـة فينـوغراد فـي          سرائيلفي الجلسة االولى لمجلس الوزراء اإل      :رام اهللا 
يشير الـى   "و" قاسيا ومعقدا "اخفاقات حرب لبنان الثانية، اعتبر رئيس الوزراء، اولمرت ان التقرير كان            

ي سياسيا وامنيا، الـى تطرقـه الـى مظـاهر البـسالة             سرائيلاشكاليات خطيرة في تصرف المجتمع اإل     
اء فـي مـستهل     ، وقال رئيس الوزر   "االستثنائية والشجاعة التي تحلى بها جنود ومجموعات في الحرب        

التقرير يعد فرصة لتصحيح االمور التي اكتشفت وتحسينها واعادة البناء على نحو يقود دولة              "الجلسة ان   
لم "واضاف ان التقرير    .  الى االمام، لتكون جاهزة على مختلف الجبهات سياسيا وامنيا واجتماعيا          إسرائيل

التأكيد ليس عندي، وهو مصدر لفرصـة       يكن مصدرا للفرح، ولم يكن هناك فرح كهذا في اي مكان، وب           
يوم االربعاء الماضي، قدم التقرير الي والى وزير الدفاع، وقد شمل قسما            "واوضح انه   ". لتصحيح االمور 
  ".علنيا وآخر سريا
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القيام بعملية منظمة الستخالص العبر على الصعيدين العام        "وذكر انه فور تسلمه التقرير المرحلي، باشر        
ي، في حينه بقيادة حالوتس وبيـرتس،       سرائيل اليوم األول بعد وقف القتال، بدأ الجيش اإل        ومنذ. والسياسي

وبصورة اكبر منذ تعيين رئيس اشكنازي وتولي باراك منصبه، استخالص عبر للتحسين والـتعلم مـن                
  ".االخطاء واالستعداد بالشكل المناسب ليكون جاهزا كما يجب لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه

اكد اولمرت الذي يواجه مزاعم فساد ينفي تورطه فيها، انه سيبقى في منصبه الصالح المشاكل التـي                 و
وجاءت مواقف اولمـرت     ".فرصة"لكنه ايضا   " صعب"ووصف الوضع بأنه    . سلط التقرير الضوء عليها   

  ".معتدال"بروه بعد تقارير افادت انه والمقربين منه احتفلوا بالتقرير بعد صدوره مساء االربعاء، اذ اعت
  ٤/٢/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
  إسرائيلفصل القطاع اقتصادياً عن " حماس"ي باقتراح إسرائيلترحيب  .٢٥

فصل غـزة اقتـصادياً     ) حماس(ية بفكرة حركة    إسرائيلرحبت أوساط رسمية    : ا.ب.، د " األيام "-القدس  
ية الى أن هذا الفصل افـضل       ئيلإسرا، فيما اشارت مصادر     "يةإسرائيلمصلحة  "، معتبرة ذلك    إسرائيلعن  

أن فكرة انفصال قطـاع غـزة       " إلنهاء مسؤوليتها عن قطاع غزة، منوهة الى         سرائيلسيناريو بالنسبة إل  
  ". تعني ايضا انفصال القطاع عن الضفة الغربيةإسرائيلاقتصادياً عن 

المـصغر للـشؤون    ي  سرائيلية أن من المتوقع ان يتخذ المجلس الوزاري اإل        سرائيلوذكرت المصادر اإل  
 مع قطاع غزة، مشيرة الـى ان  إسرائيلالسياسية واالمنية هذا االسبوع، قراراً مبدئياً بشأن طريقة تعامل        

احدهما تشديد الخناق على القطاع بهدف تحقيق الفـصل التـام بينـه وبـين               : المجلس سيبحث خيارين  
لمعابر، واستئناف تزويد القطاع بالمواد     العمل على اعادة الوضع الى ما كان عليه في ا         : ، والثاني إسرائيل

هدف تحديداً  "ية بأن تشديد العقاب على سكان غزة        سرائيلواعترفت المصادر اإل   .الغذائية والسلع االخرى  
  ".الى دفع حماس للبحث عن مصادر اخرى للمساعدة 

ليوم بجباية ضـرائب     تقوم ا  إسرائيل"ية قولها   سرائيلية الرسمية عن المصادر اإل    سرائيلونقلت االذاعة اإل  
ورسوم جمركية لصالح السلطة الفلسطينية، وفي حال انفصال غزة عن الضفة سيخسر الفلسطينيون فـي               

ي، أن  سـرائيل ونقلت اصحيفة يديعوت احرونوت عن مصادر في الجيش اإل         ".القطاع عوائد مالية كبيرة   
  .إسرائيلة على أمن  اذا ما تم االتفاق مع مصر على المحافظإسرائيلهذا الفصل من مصلحة 

  ٤/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
 
  باراك يعلن بقاءه في الحكومة لمعالجة حماس وحزب اهللا  .٢٦

 المراقبون فـي تـل      ىرأ : مراسلها في الناصرة    زهير اندراوس  عن ٤/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
طويلة، بتأكيد باراك   ابيب ان بامكان رئيس الوزراء ايهود اولمرت تنفس الصعداء ولو لفترة ربما ليست              

. انه لن ينسحب من االئتالف الحكومي على ضوء التقرير النهائي للجنة فينوغراد وانه باق في الحكومة               
ه التعامل مـع  يولكن مع ذلك لفت المراقبون الى اقوال باراك والذي اشار الى انه في وقت ما سيتعين عل          

وقال في حديث مع الصحافيين قبل دخوله الى         .كرةنتائج تقرير لجنة فينوغراد والدعوة الى انتخابات مب       
انا باق في منصبي من اجل اصالح العيوب ومواطن الخلـل، بـالرغم مـن               : جلسة الحكومة االسبوعية  

  .على االنترنت) هآرتس(قساوة تقرير فينوغراد، كما افاد موقع صحيفة 
ـ شديدة من االوساط التي بنت عل     وتوقع المراقبون انه على اثر هذا القرار سيتعرض باراك النتقادات            ه ي

، وضـباط االحتيـاط الـذين يـديرون حملـة           ىامالها في اسقاط حكومة اولمرت، كعائالت الجنود القتل       
والالفت ان غريم باراك، الوزير بدون حقيبـة عـامي          . احتجاجية ضد بقاء اولمرت على رأس السلطة      
فقد قال باراك في معـرض رده       ) هآرتس(ع  ووفق موق  .ايالون، صرح، انه يؤيد بقاء باراك في الحكومة       

 حماس،  -لماذا انا باق؟ النني اعرف التحديات التي يواجهها الجيش          : على سؤال وجهه احد الصحافيين    
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 .تقرير فينوغراد هو تقرير قاس وينطوي على انعكاسات شخصية وقيميـة          : وتابع قوله . غزة وحزب اهللا  
  . موعدا لالنتخابات التشريعيةلوقت المناسب، وسيحددوشدد على انه سيعود الى التعامل معها في ا

وقال باراك ايضا انه على استعداد لدفع ثمن سياسي على قراره البقاء في الحكومة مشيرا الى ان القرار                  
قد يكون مخيبا لالمال بالنسبة للبعض، اال انه قال ان هذا االختيار هو قراره الشخصي وانه يشعر انـه                   

  .حات الالزمة كما يتطلب التقرير قبل ان يستقيلينبغي اجراء االصال
أثار قرار باراك البقـاء     :: رام اهللا مراسلتها في     كفاح زبون   عن   ٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط    وأضافت

ية، واعرب سكرتير حزب العمـل ايتـان        سرائيلفي منصبه، ردود فعل مختلفة في االوساط السياسية اإل        
انه كان يتعين عليه ابداء الزعامة واالنـسحاب مـن          "اراك، قائال   كابل عن خيبة امله من قرار الوزير ب       

اما حـزب   . ومن جهته قال الوزير زئيف بويم ان قرار وزير الدفاع يتسم بالمسؤولية الوطنية            ". الحكومة
 من تعهده السابق متذرعا بمصلحة الدولة، غير انـه          - كما كان متوقعا     -الليكود فقال ان باراك تهرب      

واعتبر رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين بـدوره، ان قـرار بـاراك             . مصلحته الشخصية يفضل بالفعل   
وقال النائـب   . ووصف رئيس حزب المفدال زفولون اورليف قرار باراك بقرار تعيس         . مخجل وخاطئ 

العربي في الكنيست طلب الصانع، ان باراك يستطيع التكفير عن خطاياه من خالل دفع مسيرة سياسـية                 
  ".رائم الحربج"حقيقية ووقف 

ويبدو حزب العمل، الذي يقوده باراك، قلقا من الذهاب الـى انتخابـات مبكـرة، اذ ال تخدمـه معظـم                     
ويقول مراقبون، إن تعهـد بـاراك       . االستطالعات االخيرة التي تشير الى تقدم حزب الليكود المعارض        

نتخـابي، وحالمـا تتزايـد      بالعودة للتعامل مع نتائج فينوغراد، في المستقبل، مرتبط بوضع الحـزب اال           
  .احتماالت فوز حزب العمل، في االنتخابات فلن يتردد في االنسحاب من الحكومة

يين تقـديره بـأن بـاراك       سرائيل أبدى بعض المعلقين اإل    :حلمي موسى  عن   ٤/٢/٢٠٠٨السفير  ونقلت  
ئيس تيـار   وأعلن ر . سيواجه من اآلن فصاعداً معارضة شديدة داخل حزبه وخصوصاً من تيار الشباب           

وهذه ليست بشرى لسياسة مغايرة كان يأملها تيار الشباب في          . الحزب ينتحر "الشباب في حزب العمل أن      
لنا كامـل الثقـة فـي       "وأثنى أولمرت على وزير دفاعه الذي قرر البقاء في الحكومة وقال إن             ". الحزب

نازي، القادرين على معالجـة     قدرات المؤسسة األمنية، برئاسة الوزير باراك ورئيس األركان غابي أشك         
  ". المشاكل التي تبرز وتجهيز الجيش لمواجهة تحديات المستقبل

  
   يتلاسرى مع شتمام صفقة تبادل األخرى إلأشهر أيلزم بضعة : يسرائيلالتلفزيون اإل .٢٧

صحيح ان ايهـود اولمـرت   (ي سرائيلقال المحلل السياسي اودي سيجل من القناة الثانية في التلفزيون اإل     
فض تحفظات رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين التي اوردها ضد الصفقة اال ان امر اتمـام الـصفقة                  ر

وجاء في قول المحلل المذكور ان رئيس جهاز الشاباك يتحفظ علـى اطـالق               ).يلزمه عدة شهور اخرى   
من حماس ضمن االسرى الذين سيجرى ارسالهم الى غزة خـشية تـشكيلهم             " خطيرين  " سراح اسرى   

ية اقرت مـساء    سرائيلمن جهتها قالت القناة العاشرة التفزيونية ان الحكومة اإل         .إسرائيلرا على امن    خط
 .ما اسمته بالمسار الجديد للتعامل مع قضية تبادل االسرى واطالق سراع غلعـاد شـاليط              " االحد" اليوم  

مانات حـول اطـالق     واضافت القناة ان المسار الجديد يقضي بالطلب من حماس تقديم المزيد من الـض             
  .سراح الجندي االسير

  ٣/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
 "الوقود مقابل وقف الصواريخ"وساطة قطرية لصفقة : "يديعوت أحرونوت" .٢٨

ي ايهود باراك التقى سرائيل اإللكتروني أمس، أن وزير الدفاع اإل"يديعوت أحرونوت"ذكر موقع : وكاالت
عشرة أيام برئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، خالل مؤتمر دافوس االقتصادي قبل 
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وأن هناك وساطة قطرية تقوم على اقتراح استئناف تزويد قطاع غزة بالوقود مقابل وقف إطالق 
ي أن باراك ورئيس الحكومة القطري، اجتمعا لنصف سرائيلوورد في الموقع اإل .الصواريخ من القطاع

تباحثا في التطورات األخيرة في قطاع غزة وسيطرة " في سويسرا ساعة على هامش مؤتمر دافوس
  ." على القطاع، في ضوء العالقات الوطيدة بين حماس وقطر"حركة حماس

عن مصادر فلسطينية زعمها ان شخصية قطرية رفيعة زارت "يديعوت أحرونوت "إلى جانب ذلك، نقلت 
 في قطاع غزة وإمكانية تحريك المفاوضات وبحثت مع مسؤولين فيها الوضع  قبل أسبوعين،إسرائيل

الشخصية القطرية حاولت فحص "وأضافت المصادر الفلسطينية أن . مجدداً حول قضية جلعاد شاليت
 من خاللها عن قرارها بوقف إمداد القطاع بالوقود والسماح باستئناف تزويد إسرائيلمعادلة تتراجع 

ق صواريخ القسام وتعهد قطري بمحاولة تجديد التهدئة مقابل وقف إطال القطاع بالمساعدات اإلنسانية،
الجهاد "وبحسب المصادر ذاتها فإن قطر أجرت اتصاالت مع حركة . " والفصائل الفلسطينيةإسرائيلبين 

  . وبحثت معها إمكانية التوصل لتهدئة ووقف إطالق الصواريخ"اإلسالمي
  ٤/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
   حدودي على طول الحدود مع مصرباراك يطالب بإقامة سياج .٢٩

ي إيهود باراك، اليوم األحد، في جلسة الحكومة إن إقامة سياج حدودي علـى              سرائيلقال وزير األمن اإل   
الحدود مع مصر هو ضرورة عاجلة، ويجب البدء فورا بأعمال المرحلة األولى، والتي تـشتمل علـى                 

ين المقطعين ضروريين، ويجب إقامـة الـسياج      وبحسبه فإن هذ  . وفي منطقة إيالت  " نيتسانا"مقطعين في   
وقال بـاراك إن     . باإلضافة إلى منع التسلل، على حد تعبيره       سرائيلالحدودي لمواجهة عمليات معادية إل    

 ثالثة أهداف بشأن قطاع غزة، أولها إغالق الحدود التي تم اقتحامها، وثانيهـا وقـف إطـالق                  سرائيلإل
   .ن قطاع غزةصواريخ القسام، وثالثها االنفصال ع

وقال رئيس الحكومة، أولمرت، إن هناك مشكلة في قطاع غزة، وهي لم تنشأ في أسبوع، أو في األسابيع                  
 كما وافق على ضرورة إقامة جدار، وقال إنه تجري مباحثات بهذا            ،األخيرة، وال يوجد لها جواب بسيط     

حاييم رامون إنه يجـب إقامـة       وقال الوزير    .الشأن، وأن تم تشكيل طاقم خاص برئاسة يعكوف غانوت        
  .كم اعتبر الوضع الحالي فرصة لالنفصال نهائيا عن قطاع غزة. جدار على طول الحدود مع مصر

  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ياً للمفاوضاتإسرائيلأولمرت عين منسقاً  .٣٠

ية انه اثر اجتماع اولمرت بكل من وزيرة الخارجيـة          سرائيل جاء في بيان لرئاسة الوزراء اإل      :و ص ف  
يين ووزير الدفاع ايهود باراك، كلف رئيس الوزراء ديكيـل          سرائيليفني التي تدير فريق المفاوضين اإل     ل
الجنرال ديكيل سينسق عمل المفاوضين المتعلـق       "واضاف ان   ". ادارة دائرة المفاوضات مع الفلسطينيين    "

  ".ضات الحل النهائيية وسيشارك في مفاوسرائيلبعملية السالم مع الفلسطينيين، وسيصوغ المواقف اإل
  ٤/٢/٢٠٠٨النهار اللبنانية 

  
  مستوطن متهم ببيع سالح للفلسطينيين .٣١

تتهمه بسرقة سالح مـن     " شفي شومرون "ي من مستوطنة    إسرائيلقدمت اليوم الئحة اتهام ضد مستوطن       
ـ       .جنود جيش االحتالل الذين يحمون المستوطنة، وبيعه للفلسطينيين        ي وحسب الئحة االتهام التي قدمت ف

 ١١وسـترة واقيـة و    " غليلـون "وبندقية  " ١٦إم" بنادق   ٣محكمة الصلح في تل أبيب قام المستوطن ببيع         
  . ألف شيكل٧٠مخزن ذخيرة محشوة بالرصاص مقابل حوالي 

  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  "!غوغل"صورة الالعب المصري أبو تريكة على " تحاصر "إسرائيل .٣٢

ى قميص الالعب المصري محمد أبو تريكة خالل مباراة         التي ظهرت عل  " تضامناً مع غزة  "أثارت عبارة   
منتخب بالده ضد السودان في كأس األمم األفريقية المقامة حالياً في غانا، حفيظة جهـات رسـمية فـي                   

الـشهيرة منـع ظهـور      " google"، وهو ما جعل السلطات في الدولة العبرية تطلب من شركة            إسرائيل
للـضغوط  ) غوغـل (واستجاب محـرك البحـث الـشهير     .باراةالصورة التي التقطت لالعب خالل الم     

وتظهـر  . ، صورة الالعـب   "العربية"السعودية وموقع قناة    " الوطن"ية وحذف، بحسب صحيفة     سرائيلاإل
حالياً صور متعددة ألبوتريكة خالل البحث عنه في الموقع بكل اللغات ما عدا الصورة التي ارتدى فيهـا                  

ية حالياً حملة شرسة على أبوتريكة      سرائيلوتشن وسائل اإلعالم اإل   . ن قبل والتي كانت متاحة م   " القميص"
إلى معاقبته بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين المحاصرين في غـزة،          " فيفا"داعية االتحاد الدولي لكرة القدم      

   .وبدعوى خرقه للقوانين التي تمنع الالعبين استغالل المنافسات الرياضية في الدعاية ألمور سياسية
  ٤/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  ية تدرس فرض منع التصدير الزراعي من قطاع غزةسرائيلوزارة الزراعة اإل .٣٣

 تدرس إمكانية فرض منع تـام       إسرائيلي، شالوم سمحون، اليوم األحد، إن       سرائيلقال وزير الزراعة اإل   
ك بسبب  ، وذل إسرائيلعلى تصدر المنتوج الزراعي من قطاع غزة إلى أوروبا ودول أخرى عن طريق              

وجـاء أنـه     .اقتحام الحدود في رفح، وبسبب دخول منتوجات زراعية مصرية إلى القطاع بدون مراقبة            
 معلومات من قبل الخدمات البيطرية الفلسطينية أنه منذ اقتحام الحدود في رفـح دخـل                إسرائيلوصلت  

رات آالف   رأس بقر، باإلضافة إلـى عـش       ٣٠٠ آالف رأس غنم، و    ١٠قطاع غزة من سيناء ما يقارب       
الدواجن بدون أية مراقبة بيطرية، وكذلك مئات، وربما آالف األطنان من الخضار والفواكـه والنباتـات                

  .واألشتال المختلفة بدون مراقبة
  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
    دون مبرر على األسرى باهظةسجون االحتالل تفرض غرامات مالية: العجرمي .٣٤

 ن الفلسطينيين، اشـرف العجرمـي، مـصلحة الـسجون         اتهم وزير شؤون األسرى والمحرري     :رام اهللا 
طار العقـاب الجمـاعي بحقهـم ألتفـه         إ بانتهاج سياسة الغرامات الباهظة على األسرى في         يةسرائيلاإل

نهم يفرضون تلك الغرامات على األسرى الذين يؤدون الصالة داخل الـسجن،            إلى أ شار   كما أ  .االسباب
ن سـجون   أ  من جهة أخـرى    وأوضح .من يقوم بذلك  مخصصة ل عبر اقتطاع جزء من اموال الكانتينا ال      

ن عـدد األسـرى الـذين       أاالحتالل تواصل ممارسة االهمال الطبي الذي ال يمكن السكوت عنه، مؤكدا            
مـن   .٢٠٠٧استشهدوا في السجون بلغ سبعة شهداء ستة منهم بسبب االهمال الطبي وذلك خالل عـام                

ية سـرائيل ، واتهمته بأن اجتماعاته مع مـصلحة الـسجون اإل         يالعجرم ،ناحية ثانية، هاجمت والدة أسير    
  .دى وزارتهتعطيهم المبرر لقتل األسرى وتجويعهم، رغم وجود أموال ل

  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   قاصر وسط ظروف صعبه وقاسية٣٦٥ تعتقل إسرائيل: األسرى للدراسات .٣٥
سسات االنسانية والدولية بالتحرك للضغط      المؤ ، طالب مركز األسرى للدراسات واألبحاث     :علي سمودي 

 واالفراج عـن المحتجـزين لـديها         الفلسطينييين،  للتوقف عن اعتقال االطفال والقاصرين     إسرائيلعلى  
وقال احمد شواهنة محامي المركز فـي       . والذين يشكل اعتقالهم انتهاكا صارخا لكافة االعراف والقوانين       

 أسيرا قاصرا داخل سـجونها يتعرضـون ألقـسى          ٣٦٥ من    تعتقل اكثر  إسرائيل أن   ،تقرير صدر عنه  
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 -١٣  أسير منهم أعمارهم بـين     ١٠٠ أن ما يزيد على       مضيفا وأعنف أشكال اإلذالل والتنكيل والتعذيب،    
  . وجميعهم تم اعتقالهم خالل انتفاضة األقصى، عام١٥

  ٤/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  

  عين فلسطينيين إلى ترك مراعيهم يكشفون عن مؤخراتهم لدفع مزاريونإسرائيلجنود  .٣٦
" حفات معون "قام عدد من جنود االحتالل، الذين وصلوا إلى المنطقة التي أقيمت فيها البؤرة االستيطانية               

في منطقة الخليل، بخلع ثيابهم والكشف عن مؤخراتهم أمام الفلسطينيين، لدفعهم إلى ترك مراعيهم فـي                
ن ناشـطي   أ،  عن الحادثـة  عاة األغنام وقام بتصوير شريط      وقال ناشط دولي كان يمكث مع ر       .المنطقة

فلسطينيين، من أجل منع تنكيـل      الرافقوا  " مسيحيون من أجل السالم   "سالم ومتطوعين دوليين من منظمة      
أن ، وقـد أشـار مؤكـدا        المجـاورة بهـم   " غير القانونية "الجنود والمستوطنين من البؤرة االستيطانية      

ي شيء يمكن أن يعتبر استفزازيا، وبحسبه فهم يتجنبون مواجهـة الجنـود             ن لم يصدر منهم أ    يالفلسطيني
  .والمستوطنين

كشف الجنود عن مؤخراتهم يكشف عن الوجـه        " على ما حدث بأن      جمال زحالقة  ومن جهته عقب النائب   
  ".يةسرائيلالحقيقي للقيادة العسكرية والسياسية اإل

  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  وضاع االقتصادية واالجتماعية في الضفة بسبب الحصار لألتدهور هناك : تقرير دولي .٣٧
عده المكتب الدولي لتنسيق الشؤون االنسانية فـي االراضـي الفلـسطينية            تقرير أ  حذر   : بترا -القاهرة  
 من مخاطر الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل على الـضفة           ، في القاهرة امس    ووزع )اوتشا(المحتلة  

غالق والعزل ووضع العراقيل امام تحرك االفراد والسلع فـي االراضـي            الغربية من خالل سياسات اال    
ن أوضـح   أو. دى الى المزيد من التدهور في االحوال االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين         ، مما أ  المحتلة

، األمـر  فلسطينيا في الـضفة  ٦٥٠و ألفا ٧٩٠منظمات األمم المتحدة توفر حاليا المعونات الغذائية لنحو       
التقرير في  شار  أو .تفكيك االطر االقتصادية القائمة وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي         ينذر ب الذي  

 عائقا  ٥٦٣بلغ  قد  ن عدد العوائق المادية التي اقامتها قوات االحتالل في الضفة الغربية            ألى  هذا الصدد إ  
  .خالل الشهر الماضي

  ٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  التاريخي عواقب هدم مسجد أم طوبا مفتي فلسطين يحذر االحتالل من .٣٨
دان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، قرار سـلطات االحـتالل هـدم                : نابلس

وحـذر   .بحجة البناء غيـر المـرخص     إلى الجنوب من القدس،      ،المسجد العمري التاريخي في أم طوبا     
ار، كما طالب اليونسكو وجميع المنظمـات الدوليـة       سلطات االحتالل من العواقب المترتبة على هذا القر       

   .والعربية واإلسالمية التدخل لوقفه
  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  تزايد شعبية حماس بين النساء وتراجعها في صفوف الشباب والمتعلمين استطالع يبين  .٣٩

ا مركز العالم العربي علنهألرأى العام الفلسطيني لاظهرت نتائج استطالع  : منتصر حمدان-رام اهللا 
في ن حركة حماس تحظى بدعم وتأييد واسع في اوساط  النساء الفلسطينيات، أ، )أوراد(للبحوث والتنمية 

، مقابل من الشباب% ١٦ ها من كبار السن، حيث يؤيدلحركةأصبحوا أقل دعما لقد الشباب حين أن 
من % ٢٧ون حركة فتح، مقارنة مع  من الشباب بأنهم يدعم% ٤٠ قال نحو بينمامن كبار السن، % ٢٢
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% ٤٦ االكثر تعليما أكثر سلبية في تقييمهم لحكومة هنية، حيث قيم  ومن جهة أخرى كان. سناالكبار
، من األقل تعلما حماس% ١٩بين األقل تعليما، فيما يدعم % ٣٣ بالضعيف، بالمقارنة مع ءهامنهم أدا
  .فإن الدعم متشابه بين الفئات التعليمية المختلفة أما بالنسبة لفتح،. من األكثر تعلما% ١٥مقابل 

  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
   
 نضمام للمنظمة العالميةلالالجمارك األردنية تلقى دعما من جمارك الفلسطينية ال .٤٠

 الجهود التي قامت بها الجمارك األردنية من خالل المشاركة الفاعلة في االجتماع اإلقليمي دت أ:عمان
إلى أن يصبح موضوع انضمام ، لعشرين للدول أعضاء اإلقليم الذي عقد مؤخراً في المغربالسابع وا

  .الجمارك الفلسطينية لمنظمة الجمارك العالمية مثار اهتمام المجتمع الجمركي الدولي
 ٤/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  رباء بسبب انقطاع الكهوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذر من كارثة إنسانية .٤١

 أن قطاع غزة على أعتاب كارثة إنسانية وصـحية          ،أكدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة     : ألفت حداد 
حقيقية جراء تأثر التطعيمات الوقائية المحفوظة في ثالجات المستشفيات من تكرار انقطاع التيار الكهربي              

ـ        عاماً  ٥٠ن عودة القطاع الصحي      م ةحذر م . ساعة القادمة  ٢٤المتكرر، األمر الذي ينذر بتلفها خالل ال
للوراء مع انتشار عدد من األمراض كالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي والتهاب السحايا والحصبة األلمانية              

ن الكارثة اإلنـسانية     وأشارت إلى أ   .نها نهاية العام الماضي   مخلو القطاع   عن   التي أعلن    ،وشلل األطفال 
  .ع غزة لتهدد بذلك الدول المجاورةالمرتقبة تتجاوز في خطورتها حدود قطا

  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  يسرائيلضرورة التحرك لوقف العدوان اإل: وزير الخارجية األردني .٤٢

صالح الدين البشير في اجتماع اللجنة التنفيذية الموسـع لمنظمـة           .شارك وزير الخارجية د   :  بترا –جدة  
 في جدة لبحث التطورات االخيرة فـي  المؤتمر االسالمي على مستوى وزراء الخارجية والذي عقد امس        

.  على ابناء القطاع   إسرائيلي على قطاع غزة والحصار الذي فرضته        سرائيلفلسطين وخاصة العدوان اإل   
والقى البشير كلمة االردن التي اكد فيها على ضرورة قيام تحرك اسالمي مشترك موجها توجيها سـليما                 

 عن المـضي فـي   إسرائيلالدولي امام مسؤولياته لوقف ومدروسا يكون له الثقل المؤثر لوضع المجتمع       
 .عدوانها ورفعها الحصار وتراجعها عن سياسات العقاب الجماعي التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني

  ٤/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  في األردن تجري مسحا لرواتب عامليها" ونروااأل" .٤٣

ة الغوث الدولية االونروا  في االردن مطر الصقر         اكد الناطق االعالمي باسم وكال    :  ماجد االمير  -عمان  
. ان االونروا ستجري مسحا لرواتب العاملين لديها لمقارنتها مع رواتب وامتيازات نظرائهم في الحكومة             

واوضح ان سياسة االجور والرواتب لدى االونروا  تقوم على مقارنة رواتب ومنـافع موظفيهـا بمـا                  
را الى انه ينبغي االنتظار لحين ان تقرر الحكومـة االردنيـة نـسب              يتقاضاه نظراؤهم في الحكومة مشي    

الزيادة في الرواتب رسميا عند ذلك ستكون الوكالة ملزمة بتقييم الوضع الجديد ودراسته من اجل اتخـاذ                 
ووجهت لجان العاملين في االونروا كتابا الى المفوض العام طالبت فيه مـن             . القرار المناسب بهذا الشأن   

الونروا  زيادة رواتب موظفي الوكالة في ضوء قرار الحكومة االردنية بزيادة رواتب العاملين في               ادارة ا 
 .القطاع العام بشقيه  المدني والعسكري 

  ٤/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
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  وزير الداخلية األردني األسبق يعتب على االنقسام الفلسطيني .٤٤

 المهندس سمير حباشنة ظاهرة االنقـسام الفلـسطيني       انتقد وزير الداخلية األردني األسبق    :  الرأي -عمان
الداخلي التي ادت الى وصول اهالي قطاع غزة الى مرحلة لم يحتملوا معها الحصار فتدافعوا عبرالحدود                

واستبعد الحباشنة، في ندوة انعقدت أول من أمس في الجمعية االردنيـة            . المصرية بحثا عما يسد الرمق    
 لضم باقي االراضي الفلسطينية اليهـا       إسرائيل غزة، ما اشيع عن توجه لدى        للعلوم والثقافة حول احداث   

 سوقت خطابها عالميا تحت الفتة المـدافع عـن نفـسه ضـد              إسرائيل: وأضاف. وتجنيس الفلسطينيين 
صواريخ حماس واصفا صواريخ حماس بالفتاشات التي لن تحرر االرض الفلسطينية بل تجر الـويالت               

 .كما هو الحال في غزةعلى الشعب الفلسطيني 
  ٤/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 

  
  رصاص إسرائيلي عبر الحدود يقتل لبنانياً ويجرح اثنين  : جنوب لبنان .٤٥

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان دورية إسرائيلية الحظت وجود ثالثة أشخاص يسيرون على طـول               
طلقوا النار على الجنود الذين ردوا علـى        ثم ما لبثوا ان أ    "الحدود، لجهة الشطر اللبناني من قرية الغجر،        

وحـسب الجـيش    . "مصـادر النيران وأصابوا شخصين، ما لبث ان توفي أحدهما الحقاً متأثرا بجروحه           
اإلسرائيلي، فإن اللبنانيين الثالثة لم يتخطوا الحدود ولم يدخلوا القسم المحتل في قرية الغجر، وإنما لمسوا                

  . الجدار الحدودي
  ٤/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  الحديث عن التوطين تحريض على الشعب الفلسطيني: أحمد الحريري .٤٦

 الفلسطيني مساء أمس فـي      -ألقى أحمد الحريري كلمة، في احتفال توزيع جوائز دورة التالحم اللبناني            
" تيار المستقبل "لقد حملني رئيس    : مقر الرابطة الثقافية في طرابلس ممثالً النائب سعد الحريري، قال فيها          

به وتقديره لالخوة الفلسطينيين مؤكداً على نضالهم وصمودهم وتضحياتهم من أجل اسـتعادة أرضـهم               ح
إن هذا التالحم والتعاضد بين الشعبين اللبنـاني والفلـسطيني أصـبح            : "وأضاف. وحقوقهم وبناء دولتهم  

هلنا في فلـسطين    واننا ننظر بقلق شديد إلى ما يتعرض له أ        . مدرسة يجب تعميمها على كل أقطار الدنيا      
وندعو جميع اخواننا الفلسطينيين إلى التمسك بوحدتهم وبشرعيتهم الحاضنة لكل قواهم الوطنية المناضلة             

إننـا نعتبـر أن     : وقال. دفاعاً عن حقوقهم وتضحيات شعبهم البطل واآلالف اآلالف من الشهداء األبرار          
ف التحريض على الشعب الفلسطيني، واننا      األصوات التي بدأت تتحدث عن التوطين وأشكاله إنما تستهد        

إذ نؤكد على ما تضمنه اتفاق الطائف على رفض التوطين انطالقاً من تمسكنا بحق العودة وإقامة الدولة                 
فإننا نعاهدكم بأن نصون هذه العالقة االخوية وأن نتصدى لكل من يحاول أن يعبث في هـذا                 . الفلسطينية

  .التالحم االخوي الكبير
  ٤/٢/٢٠٠٨ المستقبل

  
  التوطين خرافة السياسيين في لبنان: بيدرسون .٤٧

ال أعتقد أن موضوع التوطين يشكل      ": قال المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون        : بيروت
انا ال أرى أي تـوطين فـي لبنـان،          . خطراً حقيقياً، هذه إحدى الخرافات في األوساط السياسية اللبنانية        

  ."لتزمة حل هذه األزمة في شكل ال يشكل عبئاً على الدولة اللبنانيةواألسرة الدولية م
  ٤/٢/٢٠٠٨الحياة 

  



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ٩٢٠:         العدد                        ٤/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

 مصدر أمني مصري ينفي تهريب أسلحة إلى غزة .٤٨
يوفال ديسكن رئيس جهاز األمن العام  التي أدلى بها نفى مصدر أمني مصري مطلع المزاعم :القاهرة

ائل قتالية متطورة إلى قطاع غزة في األيام األخيرة، إنه تم تهريب وس، والذي قال الشاباك، يسرائيلاإل
ي غير صحيح، ألنه يستحيل تهريب أسلحة من سرائيلإن ما جاء على لسان المسؤول األمني اإل": وقال

فور اقتحام آالف الفلسطينيين للحدود تم "، موضحاً "أو إلى سيناء، سواء أثناء اقتحام الفلسطينيين، أو قبلها
لحواجز األمنية من قبل الشرطة، والقوات المسلحة، على طول الطريق من رفح حتى نشر العديد من ا

جسر قناة السويس، لمنع دخول وخروج أي فلسطيني إلى سيناء، مما يحول دون نقل أجهزة بهذه 
ي، سواء كانت صواريخ أو غيرها من المعدات سرائيلالضخامة، أو عالية النوعية، كما قال المسؤول اإل

إن كل اهتمام الفلسطينيين الذين عبروا الحدود أثناء هذه األحداث انصب على شراء "وقال . "المتطورة
 ".السلع الغذائية والوقود

 ٤/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  بين مصر وغزةال اتفاق نهائياً حول الحدود :  سوالناموسى بعد لقائه .٤٩

العربية، عمرو موسى، أمـس، أنّـه ال        أكّد األمين العام لجامعة الدول      :  خالد محمود رمضان   -القاهرة  
وقال، إثر لقائه في القاهرة الممثّـل األعلـى للـسياسة           . يوجد حتى اآلن اتفاق نهائي بشأن ضبط الحدود       

       التفاصيل الخاصة بوجود اتفاق حول المعابر لم يتم االنتهـاء          "الخارجية في االتحاد األوروبي سوالنا، إن
  ". باحثات مقبلة بين السلطة الفلسطينية وحماسوسيتم تحديدها خالل م. منها بعد

  ٤/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
  وروبيألى تعاون إ بحاجة ونحن ..الحدود مرة أخرىاقتحام بسمح نلن : الرئاسة المصرية .٥٠

أكد المتحدث  : القاهرة، محمد الشاذلي وجيهان الحسيني     نقالً عن مراسليها في    ٤/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
، سليمان عواد، بعد اجتماع وزاري مصغّر عقده الرئيس حـسني مبـارك، بـأن              باسم الرئاسة المصرية  

، مضيفاً أن مصر بحاجة الى تعـاون        ]مع غزة [من اقتحام للحدود  " مصر لن تسمح ابداً بتكرار ما حدث      "
وأضاف أن مبارك التقى الممثل     )". ٢٠٠٥لعام  (الطرف االوروبي، وهو طرف أصيل في اتفاق المعابر         "

الكرة تبقى اآلن فـي     "ياسة الخارجية واالمنية المشتركة لالتحاد االوروبي سوالنا، وقال له ان           االعلى للس 
واكـدت  ". في ملعب حماس في اتصاالتها مع عبـاس       "، مضيفا ان الكرة ايضا      "ملعب االتحاد االوروبي  

  نجحت فـي   إسرائيلمصادر مطلعة، ان مصر تصر على وجود االوروبيين حتى ال يتصور البعض أن              
يين ذريعة وفرصـة االسـتفراد بالـضفة        سرائيلعزل قطاع غزة وإلحاقه بمصر، وايضاً لعدم اعطاء اإل        

وقـال  ". ال نريد أن يبدو المشهد كأن الصورة وردية، وان غزة حصلت على اسـتقاللها             : "وقال. الغربية
ينية علـى   عواد رداً على سؤال عما ردده بعض التقارير الصحافية من امكان حدوث امتـدادات فلـسط               

إذ أكد أن هذا الحديث مرفوض شكالً وموضوعاً        ... اعتقد أن مبارك رد على هذا التساؤل      "ارض سيناء،   
وجملة وتفصيالً، وهذا الحديث عاد بعد أن كان خفت خالل السنوات الماضية، واستمعنا إليه من بعـض                 

 إسـرائيل ا االسـتراتيجي فـي   المؤسسات البحثية االميركية، كما تردد في االجتماع السنوي في هرتزيلي     
من المؤسف  : "، قال "حماس"و" فتح"ورداً على سؤال عن الجهود المصرية الستئناف الحوار بين          ". اخيراً

  ".ان الجانبين يتمسكان بمواقفهما حتى اآلن
شدد سليمان عـواد،    : القاهرة، خالد محمود رمضان   نقالً عن مراسلها في      ٤/٢/٢٠٠٨األخبار  وأضافت  
 وأعلـن أن    "غير قابل لالستمرار، والحصار الراهن هو السبب في ما حـدث          " الوضع الراهن    على أن ،

  ".سوالنا وعد بعودة المراقبين األوروبيين للعمل مجدداً على معبر رفح الحدودي"
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 مصر ال تنوي االرتباط بغزة اقتصادياً .٥١
خطة فك ارتباط "بشأن عقب مصدر مصري رفيع المستوى على كالم القيادي في حماس، أحمد يوسف، 

ال خطط لدينا للعودة الى غزة، وتحمل المسؤولية عن غزة او الحلول محل " بالقول إنه "إسرائيلغزة عن 
 "يديعوت احرونوت"وفي حديث مع . " في المسؤولية تجاه مليون ونصف فلسطيني تجاه غزةإسرائيل

، ولن نسمح بتجويعهم او خنقهم، مع أن لنا التزام انساني تجاه سكان غزة"اضاف المصدر المصري 
 ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه إسرائيلولكن في كل مرة تثور فيها مشكله ننوي التوجه الى 

ليست لدينا محطات توليد طاقة قادرة على توليد الكهرباء . إسرائيلنحن ال نشكل بديالً عن . الفلسطينيين
ون للمطالبة بالحصول على الماء من مصر، الخدمات وغداً سيأت. والوقود لمليون ونصف فلسطيني

  . "فلينسوا هذا. الصحية والتعليم
  ٤/٢/٢٠٠٨السفير 

  
 يسرائيلتدين العقاب الجماعي اإل" المؤتمر اإلسالمي" .٥٢

ثمن األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البرفيسور أكمل الدين إحسان :  وائل أبو منصور-جدة 
التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين  والتي تسهم في بناء جسور التفاهم أوغلي الجهود الكبيرة 

وأكد األمين العام للمنظمة أن المنظمة تسعى إلى حشد جهد المجتمع . بين الفصائل المختلفة في فلسطين
ء وأبان أوغلي أن حل مشكلة المعابر هي المفتاح الرئيس إلنها. الدولي في سبيل القضية الفلسطينية
نحن نثق في حكمة اإلخوان في الحكومة المصرية في " وأضاف . معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

التعامل مع هذا الملف المهم ونعتقد أن هناك العديد من المؤشرات اإليجابية وسيكون هناك حل نتمنى أن 
ماس والسلطة وردا على سؤال عن الخالف بين ح". يكون حالً نهائياً ال يسمح لمثل هذه األزمات

هناك جهود قائمة "الفلسطينية والمساعي التي تقوم بها المنظمة في هذا المجال قال األمين العام للمنظمة 
 وهناك اتفاقية مكة المكرمة وهذه نقطة ٢٠٠٦والمنظمة قامت بعمل منذ بداية األزمة في شهر ديسمبر 

 لعدوانها السافر إسرائيلمؤتمر اإلسالمي وأدان وزراء خارجية منظمة ال".  مفصلية في حسم هذا الخالف
ورحب . باعتباره عقاباً جماعياً يندرج في إطار جرائم الحرب, على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

البيان الختامي الجتماع وزراء الدول اإلسالمية في جدة، أمس، بالمبادرة التي أطلقها األمين العام من 
ورحب البيان . تياجات اإلنسانية الضرورية ألبناء الشعب الفلسطينيأجل حشد الدعم الالزم لتوفير االح

أيضاً بإعالن السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية تشغيل جميع معابر قطاع غزة، مع تأكيده بأن 
 والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف هي ١٩٦٧األراضي المحتلة منذ عام 

وأعرب البيان عن تأييده لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك للفصائل . فية واحدةوحدة جغرا
الفلسطينية إلى وضع حد لخالفاتها في أسرع فرصة وتحقيق الوحدة الفلسطينية بما يتيح عودة السلطة 

 .الشرعية إلى ممارسة دورها في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن
  ٤/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 

  
  لتصدير أزمة غزة " إسرائيل"مبارك أجهض مخطط : يالشورى المصر .٥٣

لتصدير " إسرائيل"أجهض مخططات "أكد مجلس الشورى المصري أن الرئيس حسني مبارك : القاهرة
وحمل المجلس في ". أزمة قطاع غزة لمصر وأفشل مخطط غير الواعين بمقدرات الشعب الفلسطيني

لية تدهور األوضاع في قطاع غزة مطالبا إياها مسؤو" إسرائيل"بيان لرئيسه صفوت الشريف، أمس، 
باالستمرار في إرسال المواد الغذائية وإمدادات الكهرباء والوقود المكلفة بها من قبل المجتمع الدولي إلى 

وقال الشريف أن مصر أعلنت التزامها بتمسكها بالقرار الذي بادرت باتخاذه منذ تفجر . القطاع المنكوب
حدود باستيعاب أبناء غزة وتسهيل األمور الحياتية لهم برغم التجاوزات أزمة األوضاع على ال
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وطالب الشريف القوى الفلسطينية جميعها أن . واالستفزازات التي قامت بها بعض الجماعات الفلسطينية
تعلو فوق الخالف وأن ترقى إلى مستوى األزمة وأن تتحلى بالعقالنية والمنطق وروح المسؤولية، وأن 

ى بحث جذور المشكالت الراهنة وإنهاء الصراع على السلطة واحترام الشرعية الفلسطينية، تسعى إل
  ".إسرائيل"معتبرا أن الصراع الفلسطيني  الفلسطيني يقدم خدمة لـ

  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  عن تفاهمات مع القاهرة على المعابر" حماس"بسيوني ينفي تصريحات  .٥٤

بوجود " حماس"من القومي في مجلسي الشورى محمد بسيوني تصريحات نفى رئيس لجنة األ: القاهرة
المعبر "تفاهمات مع القاهرة في قضية المعابر، وقال في تصريح إلذاعة صوت فلسطين، أمس، إن 

موضوع سيادي مصري، ولن يعمل اال وفق بروتوكول المعابر بين السلطة الوطنية الفلسطينية واالتحاد 
وأكد أن مصر ستعمل على ضبط حدودها بصرامة والحفاظ ". اقبين االوروبييناالوروبي وبوجود المر

إن مصر تدعم "إلحاق قطاع غزة اقتصادياً في مصر، قال بسيوني " حماس"وعن نية . على أمنها القومي
الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل االراضي المحتلة كوحدة جغرافية وسياسية واحدة في الضفة 

ضرورة أن يكون القرار الفلسطيني مستقالً وليس نابعا من أي جهة اقليمية، مع "وشدد على ". والقطاع
  ".ضرورة التفاف الشعب الفلسطيني حول القيادات الشرعية

  ٤/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  إغالق الحدود نهائياً بين مصر والقطاع .٥٥

ح الدين الفاصل أغلقت السلطات المصرية، امس، ثالث ثغرات على محور صال:  فتحي صباح-غزة 
بين قطاع غزة ومصر باستخدام قطع معدنية واسالك شائكة، ونشرت المئات من جنودها على طول 

ومنع رجال االمن المصريين الذين اصطفوا على . الحدود لمنع دخول الفلسطينيين الى شبه جزيرة سيناء
لجدار الفاصل، وهي بوابة طول الحدود الفلسطينيين من الدخول عبر الثغرات الثالث المفتوحة في ا

كما سمح رجال . صالح الدين، والبرازيل، والبراهمة، لكنهم سمحوا بعودة المصريين الذين دخلوا القطاع
االمن المصريون بدخول الفلسطينيين من الحاصلين على اقامة او الطالب الدارسين في مصر او دول 

طاع الذين ما زالوا في مدن العريش والشيخ عربية وأجنبية اخرى، وكذلك بعودة الفلسطينيين من الق
  . زويد ورفح المصرية، عبر بوابة صالح الدين

  ٤/٢/٢٠٠٨الحياة 
 
  إسرائيلدمشق تفضل الوساطة التركية على العربية مع  .٥٦

كشفت مصادر دبلوماسية غربية وسورية متطابقة، أمس، أن دمشق تفضل أن تقوم :  جمال شاهين-لندن 
 عربية بجهود وساطة بينها وبين واشنطن وتل أبيب حيث إن ذلك سيكون أكثر تركيا أو أي دولة غير

فيما قال مسؤول سوري، في لندن، ان بالده ربما . صراحة وشفافية من التعامل مع بعض الدول العربية
، معرباً عن استعداد بالده قبول مناطق إسرائيلتقبل بمشاركة عربية ولكن كضامن آلي اتفاق يعقد مع 

 .  في إطار اتفاقية سالم مستقبليةإسرائيل تبادلية مع عازلة
 ٤/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  دعم حماس واجب على كل مسلم وعربي: إخوان مصر .٥٧

أكد رموز في جماعة اإلخوان المسلمين في مصر أن الجماعة التي تعد أكثر القوى نفوذاً في : القاهرة
ى المضي قدماً في دعم حركة حماس مهما كلفها ذلك الشارع السياسي خالل الوقت الراهن، مصرة عل
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وفي تصريحات خاصة، أكد محمد مهدي عاكف، المرشد العام للجماعة، . الدعم المزيد من التضحيات
أنه وجميع كوادر اإلخوان يدركون أن الكلفة التي تتحملها الجماعة بسبب هذا الدعم لفصائل المقاومة 

وشدد على أن حماس تدافع عن .  يفعل ذلك عن طيب خاطرباهظة، غير أن كل عضو في الجماعة
وهاجم . شرف األمة المغتصب وألجل ذلك فإن دعمها يمثل واجب على كل مسلم وعربي عليه القيام به

عاكف األنظمة التي تسعى إلضعاف حركة حماس وغيرها من الحركات التي تناضل أعتى وأبشع 
فلسطيني مجاهد في سبيل اهللا وأن اهللا ناصره بإذنه تعالى ال وقال إن الشعب ال. استعمار عرفته البشرية

وفي سياق متصل، أكد محمد السيد حبيب النائب األول لمرشد الجماعة أن القوى السياسية التي . محالة
شعر أعضاؤها بالدهشة بسبب قيام اإلخوان خالل األيام الماضية بإطالق أكثر من سبعين مظاهرة لدعم 

لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني عليها أن تدرك بأن األمن الفلسطيني خط أحمر المطالب الرامية 
  .ليس بوسع اإلخوان أن يفرطوا فيه

  ٤/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  يتبنى الهجوم على سفارة الكيان في نواكشوط" القاعدة"بيان منسوب لـ  .٥٨

سابقا، " فية للدعوة والقتالالجماعة السل"في بالد المغرب اإلسالمي، " القاعدة"أعلن تنظيم : نواكشوط
في نواكشوط، يوم الجمعة الماضي، وذلك في بيان " يةسرائيلاإل"مسؤوليته عن الهجوم على مقر السفارة 

الهجوم جاء في الوقت الذي "، وجاء فيه ان "لبيك يا غزة"منسوب له بثته قناة الجزيرة، وتصدرته عبارة 
على قطاع " إسرائيل"، في إشارة الى الحصار الذي تفرضه "يسوم فيه اليهود اخواننا في فلسطين الويالت

ودعا البيان من سماهم الغيورين من أبناء . غزة، واستهداف الناشطين الفلسطينيين في غزة والضفة
  ".إسرائيل"االسالم الى اجبار الحكومات على قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع 

  ٤/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  طاع غزةغيتو ق .٥٩

  عبد الباري عطوان
 التاريخ من ابواب عديدة، ليس من بينها القيام على حساب شعب فلسطيني اعزل، وقتل               إسرائيلستدخل  

فهي تحيط نفسها بجدران عازلة فـي كـل         . وتشريد ماليين من ابنائه فقط، وانما كأكبر غيتو من نوعه         
ر، وثانيها في جنوب لبنان، حيث االسـالك  االتجاهات، احدها في الضفة الغربية على طول الخط االخض       

ي على  سرائيلالشائكة المكهربة، وثالثها عند الحدود مع قطاع غزة، اما الرابع فقد اقره مجلس الوزراء اإل              
 كيلومترا، تحت ذريعة الخوف من تهريب اسلحة وصواريخ         ٢٥٠الحدود مع مصر التي تمتد الكثر من        

حدودي مع مصر، يمكن ان تستخدم في هجمات فدائية في المستقبل           الى قطاع غزة اثناء اقتحام السور ال      
  . القريب

 هذه االيام، ال يطبقونها على انفسهم، باعتبارها حقا         إسرائيلالمشكلة ان ثقافة الغيتو هذه التي يتبناها قادة         
 تتحول  حصريا لهم، جاءت معهم من اوروبا، وانما على الفلسطينيين ايضا، فكل مدينة او قرية فلسطينية              

  .ي في مختلف انحاء الضفة الغربيةسرائيلحاليا الى غيتو مصغر، بسبب الحواجز التي يقيمها الجيش اإل
ية الرافضة للتعايش، المصرة على سياسات العـزل العنـصري،          سرائيلومن المفارقة ان هذه العقلية اإل     

 العولمة واالنفتاح، وانما الن     تتمسك ببناء االسوار الفاصلة في زمن ثبت فيه فشلها، ليس الننا في عصر            
جميع الجدران انهارت، بما في ذلك سور برلين، وقبل ايام سور غزة، فمهما علت هـذه االسـوار، ال                   
يمكن ان تحمي الذين يقفون خلفها الى االبد، ومآلها الى االنهيار، وسور الصين العظيم خير شاهد علـى                  

  .ت مثل بيت العنكبوت امام االرادة الشعبية الكاسحةهذه الحقيقة، ناهيك عن اسوار اخرى عديدة انهار
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الحكومة المصرية، وباتفاق مع وفد من حركة حماس زارها بقيادة السيد خالد مـشعل رئـيس مكتبهـا                  
 امريكي، وعاد اهل    -ي  إسرائيلالسياسي، اغلقت كل الثغرات في السور الحدودي مع قطاع غزة بضغط            

 التوصل الى اتفاق محدد حول الصورة التي سيكون عليها المعبر           غزة الى الحصار الخانق مجددا، ودون     
  .في االيام المقبلة

التطور االيجابي الوحيد لهذه الخطوة المصرية بالمقارنة مع خطوات سابقة مماثلة، رغم الجوانب السلبية              
روا فـي فتـرة     الكثيرة، يتمثل في ابقاء المعبر مفتوحا في اتجاه واحد، اي السماح للفلسطينيين الذين عب             

االقتحام الكبير بالعودة الى ذويهم، ففي المرات السابقة كانت السلطات المصرية تمنع هؤالء من العودة،               
. وتبقيهم الشهر، وفي بعض االحيان لسنوات، في العراء يتسولون طعامهم وشرابهم، من اجـل البقـاء               

طاع قرب العريش بعد ان قررت اغالق       وربما يفيد التذكير بان السلطات نفسها اقامت مخيمات لحجاج الق         
ي لشرم الشيخ ولقائه مع الـرئيس مبـارك،         سرائيلالمعبر فجأة، بعد زيارة ايهود باراك وزير الدفاع اإل        

ولوال الوقفة الشجاعة للشعب المصري واعالمه المستقل، لما تم السماح لهم بالعودة من حيث اتوا وعبر                
  .معبر رفح

 لخطوة االغالق هذه بحملة تكريه مؤسفة للشعب الفلسطيني لدي اشـقائه            االعالم المصري الرسمي، هيأ   
المصريين، من خالل تضخيم حوادث فردية بشكل مبالغ فيه، من قبل مجموعة من كتائب الردح السريع                
تذكر بحملة مماثلة، مارسها االعالم نفسه ضد العرب والفلسطينيين قبل وبعد االنقالب الشهير للـرئيس               

  . السادات تمهيدا لزيارته المشؤومة للقدس المحتلة وتوقيع اتفاقات كامب ديفيدالمؤمن انور
النقاط األبرز التي ركز عليها هذا االعالم وبعض اقالمه المسعورة في حمالته التحريضية ضـد اشـقاء            
محاصرين مجوعين، هي انتهاك الفلسطينيين لسيادة مصر، ورفع احدهم علما فلـسطينيا فـوق احـدي                

ت المصرية الحكومية في العريش، واطالق النار من قبل جماعة مندسة، على رجـال االمـن                المؤسسا
فهل يعقل ان فلسطينيا يمكن ان يفكر باحتالل مصر وضمها الى قطاع غزة،             . المصريين واصابة بعضهم  

  وماذا لو كان هذا الشخص غير فلسطيني؟
طل شعبي مـصري وعربـي ومـسلم،        الالعب المصري محمد ابو تريكة تحول في ليلة وضحاها من ب          

عندما احتفل بهدف سجله في البطولة االفريقية الكروية باظهار قميص داخلي مكتـوب عليـه بـاللغتين                 
العربية واالنكليزية تضامنا مع غزة، الى شخص خائن لبلده ووطنه فـي بعـض الـصحف المـصرية                  

  .ةالرسمية، فقد كان واجبا عليه ان يكتب تعاطفا مع السيادة المصري
ال نعرف اين انتهك ابناء قطاع غزة الجياع السيادة المصرية، وهم الذين اقتحموا الحدود بحثا عن لقمـة                  
الخبز، وعلبة حليب ألطفالهم، ودفعوا ثمن ما اشتروا مضاعفا ومن مالهم الخاص وبالعملة الصعبة، ولم               

  .الحهينهبوا متجرا، ولم يحرقوا سيارة، ولم يدخل اي منهم االرض المصرية بس
وما يؤلم اكثر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شارك بعملية التحريض، عندما وصف ما حصل على                
حدود القطاع بانه اجتياح لالراضي المصرية، وكأن الجوعي الفلسطينيين دخلوا الـى رفـح المـصرية                

ـ      ١٦ -بالدبابات، مسنودين بالطائرات من طراز الشبح او اف          وات العراقيـة    تماما مثلما اجتاحـت الق
الرئيس عباس خانته لغته العربية مثلما خانته لغته الـسياسية، فالكراهيـة            . الكويت، او االمريكية العراق   

لحركة حماس شيء، والكراهية لشعب من المفروض هو رئيسه ويتحدث باسمه، شـيء آخـر مختلـف                
  .تماما، والتفريق هنا فرض عين

سابيع القليلة الماضية على حدودها مع القطاع، وابرزها        السلطات المصرية يجب ان تستوعب دروس اال      
 االمريكية وتحويل قطاع غزة الى غيتو الن النتائج الكارثية التـي            -ية  سرائيلعدم الرضوخ للضغوط اإل   

يمكن ان تتمخض عن مثل هذا العمل االجرامي والالانساني ستنعكس سلبا على مصر اوال الن الـشعب                 
وكان االكرم لهذه السلطات لو انها بادرت بفتح الحـدود          . تكرار هذه المأساة  المصري ال يمكن ان يقبل ب     

ولو تأخر هؤالء يومين فقط، لبـادر       . بقرار منها، ال ان تترك جوعي غزة القتحامها بالشكل الذي رأيناه          
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ابناء مصر الى فتحه بالقوة، ولشاهدنا ماليين من ابناء مصر االحـرار ينزلـون الـى الـشوارع فـي                    
  .ت غاضبةمظاهرا

العلة بدأت في تل ابيب وواشنطن، عندما لم تعجب حكومتا البلدين نتائج االنتخابات الفلـسطينية الحـرة                 
والنزيهة، فقررتا تركيع الشعب الفلسطيني، وترويضه من خالل الحصار، وعملتا في الوقت نفسه علـى               

ان استخدمتا سالح التجويع الذي     دعم كونترا فلسطينية لقلب حكومة الوحدة الوطنية، وعندما فشلت الخطت         
  .شاهدناه في غزة

فال صواريخ قسام او غيرها تطلق مـن        . الصواريخ الفلسطينية مجرد ذريعة لفرض الحصار التجويعي      
الضفة الغربية، فلماذا الحصار ووجود اكثر من ستمائة حاجز مهين، والتوسع المسعور في االسـتيطان،               

  لس وجنين؟وعمليات االقتحام المتواصلة في ناب
ال احد يقر بالفوضى على الحدود المصرية، او مع تكرار ما حدث من اقتحام للمعابر بالطريقـة التـي                   
شاهدناها، ولكن ال احد يقر ايضا بسياسة التجويع وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والوقود وتحويل قطاع               

حا، ولتشرف عليه مـصر بالكامـل       نحن مع تنظيم المرور، وابقاء المعبر مفتو      . غزة الى محرقة جديدة   
  .كمرحلة انتقالية ريثما يتم التوصل الى اتفاق نهائي

  ٤/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  حقيقة التمسك باتفاقية معبر رفح .٦٠

  أحمد الحيلة
قبل البحث في أسباب تمسك الرئيس عباس في اتفاقية معبر رفح، وإصراره على عودة األوضـاع فـي                  

، ال  ٢٠٠٧مع األجهزة األمنية في حزيـران       " معركتها" حسم حركة حماس     المعبر إلى ما كانت عليه قبل     
بد من محاولة استعراض واستقراء بنود االتفاقية للبحث بين سطورها، علّنا نكتشف أهمية وأفضلية هـذه          

  .االتفاقية في خدمة مصالح أبناء قطاع غزة خاصة، والشعب الفلسطيني عامة
 األهمية بمكان تسليط الضوء على أهم الخالصات وذلك على النحـو            عند مراجعتنا لالتفاقية، وجدنا من    

  :التالي
 التي  -) فقط(فيما يتعلق بحركة األفراد، فاالتفاقية سمحت للفلسطينيين حاملي الهوية الفلسطينية           :  أوالً -

غربية  باستخدام معبر رفح، وإذا كان الفلسطينيون المقيمون في الضفة ال          -تصدر بموافقة وإذن االحتالل     
ية، فـإن المعبـر يـصبح    سرائيلال يستطيعون الوصول إل غزة بسبب الحصار، والحواجز، والموانع اإل      

عملياً مخصصاً للفلسطينيين في قطاع غزة فقط، هذا من جانب، ومن جانب آخـر، فاالتفاقيـة تعطـي                  
لى حجج وذرائـع     الحق في االعتراض على سفر أي فلسطيني يحمل الهوية الفلسطينية استناداً إ            إسرائيل
ية الـواردة بحـق هـذا       سـرائيل ، وعلى السلطة الفلسطينية أن تأخذ بعين االعتبار المعلومات اإل         ..أمنية

الشخص قبل أخذها القرار لمنع الشخص، أو السماح له بالسفر، هذا فضالً عن أن الـسلطة ال تـستطيع                   
 الالجئين الفلـسطينيين فـي      -طينية  بموجب االتفاقية أن تسمح للفلسطينيين الذين ال يحملون هويات فلس         

 أن يدخلوا فلسطين عبر معبر رفح، ولو مجرد زيارة لألهل واألقارب، ألن حركة األفراد لغير                -الشتات  
  .ية الكاملةسرائيلحاملي الهويات تتم عبر معابر أخرى تقع تحت السيطرة والسيادة اإل

سيتم اسـتخدام معبـر رفـح       "تفاقية نصت على أن     فيما يتعلق بحركة البضائع والتجارة، فإن اال      :  ثانياً -
، وإذا علمنا أن االقتصاد الفلسطيني يعتمد في معظمه على االستيراد ولـيس             "لتصدير البضائع إلى مصر   

التصدير بسبب ضعف البنية االقتصادية في الضفة والقطاع ألسباب تتعلق باالحتالل وسياساته المـدمرة              
عني عبور البضائع والتجارة الفلسطينية عبر معابر أخرى تقـع تحـت            لالقتصاد الفلسطيني، فإن األمر ي    

ية المباشرة والكاملة، أي بقاء التجارة الفلسطينية مع العالم الخـارجي تحـت رحمـة               سرائيلالسيطرة اإل 
 إسرائيلاالحتالل الذي ال يرحم، والذي تمنحه اتفاقية باريس االقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و             
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عبر المعابر بحجة التدقيق األمني الذي ال       ) مصدرة أو مستوردة  ( الحق في إيقاف أي بضاعة       ١٩٩٤عام  
ي في قوت النـاس وتجـارتهم واحتياجـاتهم المعيـشية           سرائيلينتهي، مما يؤدي إلى تحكم االحتالل اإل      

  .واإلنسانية على مدار الساعة
 التوقيع على االتفاقية، أقرت بتالزم فتح معبر رفح         المراقبون الدوليون؛ فالسلطة الفلسطينية عند    :  ثالثاً -

وديمومة العمل فيه مع وجود المراقبين األوروبيين، وعندما يتغيبون ألي سبب كان فإن المعبر يتوقـف                
وهنا قد يظن البعض أن المسألة عادية، ألن الوجود األوروبي يخدم           . عن العمل، ويصبح في حكم المغلق     

، ولكن واقع التجربة أكد أن المراقبين األوروبيـين خاضـعون           "محايد ونزيه "الفلسطينيين كطرف ثالث    
ية إسـرائيل ية، وأنهم كانوا يغادرون المعبر، وأحياناً يغيبـون بحجـج وذرائـع أمنيـة               سرائيللإلرادة اإل 
، ٤٨، هذا باإلضافة إلى أن المراقبين األوروبيين يقيمون في األراضي الفلسطينية المحتلة عام              ..المصدر

ية، مما يمنح االحتالل فرصة أكبر للضغط عليهم ومنعهم من الوصـول إلـى              سرائيلأي تحت السيادة اإل   
معبر رفح بحجة المحافظة على سالمتهم الشخصية، ببثّه األخبار الكاذبة التي توحي باحتماليـة تعـرض    

  ..المراقبين للخطر من جهات معادية
تزويد االحتالل بأسماء جميع العاملين في معبر رفـح ليطلـع           االتفاقية تلزم السلطة الفلسطينية     :  رابعاً -

ية بعـين االعتبـار، أي اسـتبعاد كـل          سرائيليون، وعلى السلطة أن تأخذ المالحظات اإل      سرائيلعليها اإل 
  .فلسطيني مرشح للعمل في المعبر ال يحصل على شهادة حسن سير وسلوك من قبل سلطات االحتالل

ياً وبشكل مباشر علـى     إسرائيلوغيرها من القضايا التفصيلية يتم مراقبتها       كل تلك اإلجراءات    :  خامساً -
  .مدار الساعة عبر وجود كاميرات فيديو مثبتة في المعبر للمراقبة الدائمة

إذن الخالصة تفيد بأن اتفاقية معبر رفح تجعل من المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، معبراً                 
  .ية بشكل غير مباشر، ولكنه يدار بأيد فلسطينيةسرائيل للسيطرة اإلأو خاضعاً" ياًإسرائيل"

ومن هنا فإن التمسك باتفاقية معبر رفح يعني بشكل أو بآخر تمكين االحتالل مـن رقـاب الفلـسطينيين                   
ي القائل بأن االحتالل انتهى من      سرائيلعملياً، مع إعفائه من المسؤولية المباشرة نتيجة القبول باالدعاء اإل         

  .زة وقد انسحب منهاغ
، أن تسعى ألن يكون معبر رفح معبراً عربياً خالصاً          ٢٠٠٥وقد كان من األجدى بالسلطة الفلسطينية عام        

دون وجود ألي طرف ثالث إن بشكل مباشر أو غير مباشر، طالما أن االحـتالل               )  فلسطينياً -مصرياً  (
ي المسؤولية كاملة، ألنه من غير المقبـول        يلسرائيدعي بأنه انسحب من غزة، وإال فليتحمل االحتالل اإل        

  ..أن يتحول معبر رفح مع مصر، إلى أداة لخنق وتجويع الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقيات هزيلة
أما االدعاء بأن الرئاسة والسلطة في رام اهللا تلتزم االتفاقيات الدولية الموقعة ومنها اتفاقية معبر رفح وال                 

كالم مجانب للصواب، وفيه استخفاف بالشعب الفلـسطيني والـرأي العـام            تستطيع أن تتجاوزها، فهذا     
بأن اتفاقية معبر رفح ال تتناقض مع القانون الدولي، فاالتفاقية نصت على            " جدالً"العربي، ألنه إذا سلمنا     

  .أنها نافذة لمدة عام فقط، وهي اآلن منتهية وغير صالحة للتطبيق من ناحية قانونية
 المصلحة الفلسطينية العامة، فعليه أن يرفض العودة للعمل بموجب اتفاقية معبر رفـح              وبالتالي من يريد  

المنتهية الصالحية، وذلك لما تحمله من كوارث على الشعب الفلسطيني، وأن يسعى النتزاع حقـه فـي                 
  . الفلسطينية بالكامل-جعل المعبر مع مصر تحت السيادة المصرية 

الرئيس عباس باتفاقية معبر رفح على هذا الشكل وبهذا المضمون، ليس           وهذا يقودنا إلى أن حقيقة تمسك       
فيه مصلحة فلسطينية، وال يمكن تفسيره إال في إطار التدافع السياسي القائم بين حركتي فـتح وحمـاس؛                  
فالرئاسة الفلسطينية تريد أن توظف معبر رفح والحصار وجوع الشعب في غزة، كأداة للـضغط علـى                 

 إلى القبول بشروط الرباعية الدولية الداعية إلى االعتراف باالحتالل، ونبذ المقاومة،            حركة حماس لدفعها  
 بغض النظر عن سلبياتها، هذا فضالً عن توظيـف          إسرائيلواالعتراف باالتفاقيات السياسية الموقعة مع      
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صـناديق  الحصار لدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن خياراته الديمقراطية والحرة التـي أفرزتهـا               
  .، وذلك لمصلحة فئة بعينها٢٠٠٦االقتراع في انتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني عام 

مما يؤسف له أن يصبح الشعب الفلسطيني عند بعض الفلسطينيين، أداة لالستهالك السياسي الـرخيص،               
الح العامة بمعـزل    فاالرتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية يتطلب السعي والعمل من أجل حماية المص           

عن خالفاتنا السياسية البينية، التي يجب أن تصب في النهاية لمصلحة الوطن والقضية، ال أن تكون وباالً                 
  .عليه

  ٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   والمظلم في حركة فتح   االنهزاميحكم بلعاوي ال يعبر إال عن الجانب  .٦١

  سميح خلف
حركي األسبوع الماضي  في العاصمة األردنيـة عمـان،          أبان إنعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام ال      

وبينما خرجت بعض التقارير أن هناك وئام بين أعضاء تلك اللجنة إال أن المالسنات بين بعض القيادات                 
في فتح ظهرت على السطح، ولتجسد واقع الحركة الذي يزداد سوء يوم بعد يـوم بـرغم التـصريحات                   

قريع بأن العمل على قدم وسـاق       ) وعضو اللجنة المركزية  (لعام للتعبئة   التجميلية التي تناولها المفوض ا    
بغية ترميم هذه الحركة، ومبدئيا وقبل أن أتطرق لتلك المالسنات واتجاهاتها وأهوائها، نقول كيف يمكـن                
ترميم أطر حركة فتح والقيادة المقررة هي التي تحتاج الترميم أوال، بل اإلزالة بقـرار إزالـة كـشفت                   

لجنـة  (اث أنه يجب أن يكون قصريا ال إختياريا بعد أن رفع شعار أن اللجنة المركزية لحركة فتح                  األحد
، شاء من شاء وأبى من أبى، مكرسة وجودها بما تمتلك من مد إقليمي ودعم مستتر مـن                  )مركزية لألبد 

وحة في اللجنة   جهات ال نريد أن نتحدث عنها فالكل القاصي والداني يعرفها، ولذلك ومن األسماء المطر             
التحضيرية للمؤتمر العام الحركي ولو كان األمر بيدي لقمت فورا بإصدار التعليمات بإعتقال اثنين منهم               
للتحقيق، وألن  هذين اإلثنين يمكن من خاللهما الحصول على كثير من فك الرموز ومعرفة الحقائق عن                 

كوادر والتنظيم، من من هم على قيد الحياة      كثير من التجاوزات والجرائم التي ارتكبت في حق كثير من ال          
  .ومن هم خرجوا إلى دنيا اآلخرة قصرا

وبرغم ذلك تكررت إجتماعات تلك اللجنة مرارا في عمان على أمل إنعقـاد المـؤتمر العـام الحركـي                   
السادس الذي أجل إنعقاده أكثر من مرة ولم تكن هناك نية لعقد المؤتمر إال بعد سيطرة حماس على قطاع                   

زة، وكأن المطلوب من المؤتمر فقط هو وضع اآلليات وحشد الطاقات مقابل الـصراع مـع حمـاس،                  غ
يعني " وبالمفتوش  " جريمة أخرى ترتكب في حق حركة فتح تضاف إلى مسلسل الجرائم من تلك القيادة،               

  صهيوني، إلى الصراع مع جانب فلسطيني له كينونته فـي          –) فلسطيني(ذلك تحول الصراع من عربي      
الساحة الفلسطينية، وحشد كل الطاقات في مسار خاطئ يتناقض مع االهـداف والمبـادئ والمنطلقـات                
لحركة فتح ويجسد توجه نحو تكريس الخطاب السياسي واألمني الفاشل الذي نتج عن أوسلو ومـا بعـد                  

  .أوسلو
 بـالهمزات   وفي ظل المالسنات في لقاء له مع صحيفة الحقائق تحدث اللواء جبريل الرجـوب مـشيرا               

واللمزات ناقدا اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحركي وشكك في مصداقية اإلعداد الصادق لهـذا المـؤتمر               
المحقق لرؤية تيار فاشل ساق الـساحة       ) بالمقاس والطول والعرض  (وكأنه يريد أن يقول أنه يتم اإلعداد        

فتح عبارة عن منـشيت بـدون       الفلسطينية والساحة الفتحاوية من فشل إلى فشل إلى أن أصبحت حركة            
ألوان وال عنوان وال تفاصيل ولتبقى اللجنة المركزية من خالل اإلحكام على عـضوية المـؤتمر هـي                  

، صراع حول المصالح لتلك القيادة، وحول النفوذ وال شـيء          !!)ولتبقى اللجنة المركزية لألبد     (المهيمنة،  
من إضافة بعض األسماء المتفق عليها لتعزيز هذا        غير ذلك، باإلضافة إلى ما اقترحه الرئيس الفلسطيني         
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النهج واحكامه على مقدرات األمور في حركة فتح، ولتذهب أطر حركة فتح وتاريخهـا المجيـد إلـى                  
  .الهاوية

إجماال، األخ اللواء رجوب ورغم إختالفي معه في الرؤية السياسية إال أنني أقدر مـا يمتـاز بـه مـن                     
واء الرجوب ال يرشح نفسه للجنة المركزية لحركة فتح ليحل محل بعـض             موضوعية وواقعية، ولماذا الل   

األقزام التي ساقت بهم الرياح إلى إطار اللجنة المركزية ضمن توافقات في مراكز القـوى سـابقا منـذ                   
المؤتمر السابق في نصف العقد الثاني من الثمانينات، تلك األسماء الواهية التي جلبت المـصائب وزادت                

ال يوجد جندي فاشل، بل يوجـد قائـد         " ،  )أبو علي شاهين  (هذه الحركة وصحيح أنه كما قال       من تعاسة   
  ".فاشل 

عـضو المجلـس    ) أبو على شـاهين   (وفي خضم تلك المالسنات في األيام القليلة ظهر بعد طول صمت            
ح فـي   الثوري لحركة فتح والذي لمع دوره بمقدار العطاء الذي أداه سابقا على مستوى شبيبة حركة فـت                

، وبرغم المالحظات الكثيرة التي أبديها علـى        !األرض المحتلة حينما كان العمل يحتاج للرجال الرجال         
سلوك أبو علي شاهين بعد أوسلو وإختالفي مع هذا السلوك إال أنني أستطيع أن أقول أن أبو علي شاهين                   

عاملوا مع تيار فئـوي تـصفوي   بلع الطعم كغيره من كوادر حركة فتح من غزة، والحقيقة المؤلمة أنهم ت      
سيطر على مقادير حركة فتح ليس على مقدراتها السياسية فقط واألمنية واإلقتصادية بل أبعد من ذلـك،                 
وما حدث في قطاع غزة قمة بلوغ هذا الطعم وآثاره المدمرة على كوادر حركة فتح فـي قطـاع غـزة                     

ت والكوادر وكحقيقة يجب أن يتذكرها السيد       واألطر المختلفة ضمن سيناريو معد للتخلص من تلك القيادا        
أبو علي شاهين وال أريد أن أفسر كثيرا في هذا المجال لكثير من المحاذير، ولكـي ال عطـي المجـال                     
الستخدام سالح في هذا المجال وقضية الوحدة الوطنية، وقضية وحدة حركة فتح التـي عملـوا دائمـا                  

 حركة فتح منذ زمن أي منذ بداية الثمانينـات علـى            بالممارسة على ضربها داخل األطر في مؤسسات      
البحرية للجهة الفالنية، والجوية للجهة الفالنية، والدائرة السياسية للجهة الفالنية، والتعبئة والتنظيم            "األقل،  

، وحتى الجيش وبعد استشهاد أبو عمار حدثت عليه كثيـر مـن             "للجهة الفالنية، والجيش للجهة الفالنية      
ووقع تحت كثير من القرارات اإلقصائية لكوادر كثيرة وقيادات كثيرة ومن هنا أتى اإلخـتالل    المتغيرات  

وعدم التوازن في أطر القيادة الفتحاوية والالجئين وغيره، ومن هنا كنت حزينا على التضليل الذي وقـع                 
حماس، بل  فيه دحالن وأبو علي شاهين فوجودهم هم وغيرهم من القيادات هو محل إستهداف، ليس من                

من التيار الفئوي اإلنسالخي في داخل حركة فتح، وما كانت المواجهة بين دحالن وأبـو علـي شـاهين     
وبعض القيادات إال من نتاج التضليل واستخدام هؤالء الكوادر والقاعدة العريضة لهم في مخطط ال يخدم                

  .إال فئة الفئوية في داخل حركة فتح
يادة في حركة فتح، وأبو علي شاهين شخص ما تحدث عنه كوادر            من ال يعرف أن هناك ضعف ق      " أهبل"

حركة فتح والشارع الفلسطيني بل معظم المحللين السياسيين الذين تناولوا الوضع الفلسطيني، ومع خالفي              
مع أبو علي شاهين في النتيجة التي يريد أن يصل لها في هذه المقابلة ونقطة الـرئيس الفلـسطيني فـي     

أن الرئيس الفلسطيني هو ساق الوضع الفلسطيني بكامله إلى نقطة الـضعف ولـيس              مواجهة حماس بل    
الحركي فقط، إال أنني أستطيع أن أقول يجب أن توجه سالحك وخبرتك التنظيمية التـي بنـت اللبنـات                   
األولى لخاليا حركة فتح في الضفة في إتجاهها الصحيح بعد أن تكشفت األمور بعد أحداث غزة عن مـا                   

تضعوه في الحسبان، ومن الطبيعي أن يتعرض أبو علي شاهين للنقض، بل الهجوم عليه من حكم                كنتم ال   
بلعاوي، هذا الرجل الذي كان يجب التخلص منه منذ زمن، وخاصة منذ أن كان يتولى سفارة فلـسطين                  

واهللا يرحمـك يـا     (وممثلية منظمة التحرير في تونس، والذي حول تونس كساحة لحساباته الشخـصية،             
، الذي تصرف مع هذا الرجل يليق به وليكسر أنفه المعوجة، هذا الرجل الذي هو عضو                !)سين الهيبي   ح

  ).والجواب مأخوذ من عنوانه(في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الحركي، 
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  رد حكم بلعاوي على تصريحات أبو علي شـاهين           ٢٠٠٨-٢-٢اليوم وفي شبكة فراس برس وبتاريخ       
وأسلوب حقير ال ينم إال عن عـدم مـسؤولية واسـتخفاف            " ماسخ  " بية نت بأسلوب    المنشورة في العر  

بالتاريخ واستخفاف بتجربة اآلخرين ودورهم، وهذا هو السلوك الذي تعودنا عليه مـن تلـك القيـادات                 
وأمثالها، فعندما تريد أن تمسح تاريخ لقائد أو كادر ال يؤرقها ضميرها، فكيف يؤرقها ضميرها وهي قد                 

كت حركة تحرر، وجعلت حركة التحرر الفلسطيني في مهب الريح، بل أكثر من ذلك ساقت الوضـع                 أهل
  .الفلسطيني بكامله إلى تنازالت لن تغفر لها األجيال القادمة ما أقدمت عليه

باختالفي الشاسع مع أبو علي شاهين، إال أن أبو علي شاهين له من التـاريخ وفـي مرحليـة النـضال                     
رحلة البناء الحركي ما يفوق كل أدوات حكم بلعاوي في التشهير بمثل هذه الشخصيات              الفلسطيني وفي م  

وإن يالم أبو علي شاهين فيالم على أنه لم يستوعب الطعم المقدم له ولـدحالن ولغيـره وإذا كـان قـد              
في استوعب فبعد فوات األوان ووقوع هؤالء تحت مبدأ الخيار الواحد وهو في اتجاه الهروب إلى األمام                 

اتجاه أبو مازن والقيادة الفئوية بعد المأزق الذي وقعت فيه تلك القيادات وتورطها مع القيادة الفئوية فـي                  
حركة فتح في كثير من القضايا التي نجم عنها انفصال جناحي الـوطن وأقـول لهـؤالء أن الرجـوع                    

لألمام لتقعوا في نفـس     الرجوع للخلف أفضل بكثير من سياسة الهروب        (للمباديء األصيلة لحركة فتح،     
  ).المستنقع وتقعوا محل ابتزازات من تلك القيادة الفئوية

انظروا ماذا حل بكم بعد أن خرجتم من غزة، وما كان هو موقف سلطة رام اهللا منكم، وهـي صـاحبة                     
  .الداء ولن تكون هي صاحبة الدواء

 أن يسائل هو حكم بلعاوي عن       ويطالب حكم بلعاوي بمسائلة أبو علي شاهين وفي الحقيقة أن الذي يجب           
تاريخه في هذه الحركة ويسائل عن تصريحاته المشككة في كتائب شهداء األقصى والتي قال عنها فـي                 

  .احدى الساحات بأنه ليس لها عالقة بحركة فتح
واقع مؤلم، لهذه الحركة ال يبشر بخير بل إلى مزيد من اإلنزالقات مادامت تلك الرؤوس التـي تخـرج                   

ن لتلدغ وهي في جحرها ثم تخرج برأسها تارة أخرى، لتعد سمومها من جديد، وكلمـة أخيـرة                  كالثعابي
وال يليـق للـشعب     " بلعـة   " نقولها، وبعد هذه المسيرة الفاشلة لحكم بلعاوي عليه أن يجلس في قريـة              

ا وعلـى   الفلسطيني وال لحركة التحرر الفلسطيني السابقة والالحقة أن تكون مثل هذه الوجوه في تاريخه             
  .صفحات وجودها

٤/٢/٢٠٠٨  
  
  عند الرئيس عباس" الشرعية الدولية"مفهوم  .٦٢

  محمود المبارك  
وهذا بالضبط ما   . حين يتحدث زعيم عربي بلغة القانون الدولي فذلك يستحق مني أن أعيره أذناً صاغية             

بعد لقائه  حصل األسبوع الماضي حين استمعت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي              
، وقال في تصريح نشرته     "حماس"الرئيس المصري، حين رفض األول الوساطة المصرية في الحوار مع           

تقبـل  ... تتراجع عن انقالبها و   "حتى  " حماس"الخميس الماضي، إنه لن يقبل الحديث مع        " الحياة"صحيفة  
  ".بكل االلتزامات وبالشرعية الدولية

، "الشرعية الدوليـة   "-االعتراف ب " حماس"الفلسطيني هو طلبه من     ولعل ما استوقفني في كالم الرئيس       
 أو في أقل    إسرائيلالتي لم يفصح عن محتواها بالضبط، إال أنها قد تعني عند عباس االعتراف المباشر ب              

لقبوله في  " حماس"، وهو أمر حاول عباس الضغط على        إسرائيلاألحوال االعتراف باالتفاقات القائمة مع      
  .دون نتيجةالماضي من 

ومن يدري فربما رأى السيد عباس أن حل األزمة الفلسطينية الداخلية قد يبدأ من الخارج، ولهـذا جـاء                   
" أباً"وبغض النظر عن الموقف غير المتسامح ممن يعتبر         ! إصراره على االعتراف بالشرعية الدولية أوالً     
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إن طلب االعتراف بما يـسميه عبـاس        لجميع الفلسطينيين في إنهاء معضلة يموت بسببها أفراد شعبه، ف         
  !في هذا الوقت مريب في أقل األحوال" الشرعية الدولية"

ي عليهـا يوميـاً،     سـرائيل ففي الوقت الذي تموت فيه غزة مرضاً وجوعاً، وفي حين يتوالى القصف اإل            
ى الجانـب   يتساءل المرء عما إذا كان صوت الرئيس الفلسطيني قد بح عن بعث نداءات قانونية دولية ال               

  "!الشرعية الدولية "-ي الذي لم يكترث يوماً بسرائيلاإل
 التي أعلنت لتوها على لسان رئيسها نيتها في جعل دولتهـا            - إسرائيلفهل خفي على الرئيس عباس أن       

 تنوي طرد الفلسطينيين العرب من داخل الخط األخضر، فضالً عن أنها لن تسمح بعودة               -يهودية بحتة   
 الخاص بحق عـودة الالجئـين، وقـرار    ١٩٤ة بعرض الحائط قرار مجلس األمن رقم    الالجئين، ضارب 

  الخاص بعودة النازحين بما في ذلك من شرعية دولية؟) ١٩٦٧ (٢٣٧مجلس األمن رقم 
ي تذكيراً بقرارات مجلس األمن     سرائيلتساءلت مع نفسي ِلم لم أسمع من الرئيس الذي زار لتوه نظيره اإل            

 ٤٧٦والقـرار   ) ١٩٧٩ (٤٥٢ حول تهويد القدس، كالقرار رقـم        إسرائيل إجراءات   الداعية إلى بطالن  
الذي يدعو الدول إلى سحب هيئاتها الدبلوماسية من القدس       ) ١٩٨٠ (٤٧٨، وتذكيراً بالقرار رقم     )١٩٨٠(

  ، بصفة هذه القرارات تمثل الشرعية الدولية؟سرائيلوعدم االعتراف بها كعاصمة إل
 ال تزال تحتل الضفة الغربية والقدس       إسرائيل نسي أن    - جاوز السبعين من عمره       الذي -أم ان الرئيس    

 ٢٤٢بما في ذلـك قـراري مجلـس األمـن           " الشرعية الدولية "وغزة احتالالً مخالفاً للقوانين الدولية و       
  ؟)١٩٧٣ (٣٣٨و) ١٩٦٧(

أن الحكـم الـذي   ثم هل امتناع الرئيس الفلسطيني عن الحديث عن عدم شرعية الجدار العـازل يعنـي               
قد تغير؟ كما   " الشرعية الدولية  "-أصدرته محكمة العدل الدولية حين أفتت ببطالن هذا الجدار ومخالفته ل          

أنني لم أفهم السبب الذي من أجله لم يأت الرئيس الفلسطيني على ذكر الحفريات التي تحـيط بالمـسجد                   
  حتالل؟األقصى من كل جانب من أجل إسقاطه، والمخالفة لقوانين اال

 يوميـاً فـي     إسـرائيل وهل جرائم مصادرة األراضي والطرد القسري والتطهير العرقي التي تنتهجهـا            
  ؟١٩٤٩األراضي التي تحتلها لم تعد مخالفةً للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 

المانحين فـي    تواصلها حتى بعد مؤتمري أنابوليس و      إسرائيلوماذا عن سياسة االستيطان التي ما زالت        
) ١٩٨١ (٤٩٧و) ١٩٨٠ (٤٦٥و) ١٩٧٩ (٤٤٦باريس؟ هل نسخت قرارات مجلس األمن ذات األرقام         

ي في األراضي المحتلة؟ أم أن إثارتها لم تعد تجدي          سرائيلالقاضية بتجريم االستيطان اإل   ) ١٩٨٦ (٥٩٢و
  نفعاً فكان تركها أولى؟

 ولو عرضاً   -ي  سرائيلع رئيس الوزراء اإل   ترى هل فات الرئيس عباس أن يتحدث في معرض حديثه م          
 عن الشرعية الدولية التي تعتبر حصار غزة الذي يشمل منع الدواء والغذاء، جريمة من جرائم القانون                 -

  ؟"جريمة إبادة"الدولي تسمى 
 كما أوضحت ذلك في دراسة سـابقة        - أكثر دولة شجبت من مجلس األمن        إسرائيلأليس في حقيقة كون     

  ى عدم التزامها بالشرعية الدولية؟ دليالً عل-
من يدري فربما رأى الرئيس عباس بحكمته الثاقبة عدم إثارة مثل هذه الشؤون في هذا الوقت، لكـي ال                   

  "!الشرعية الدولية" على مخالفتها لهذه إسرائيلوإن أصرت " تعاطف الغرب"يفقد 
 أن يدرك أنه سيفقد ما بقي له        -" قلب مفتوح " الذي ذكر في اللقاء ذاته أنه ذو         -لقد كان اَألولى بالرئيس     

من صدقية عند شعبه واألمة العربية الذين يراقبون تصريحاته القاسية ضد أبناء شعبه، والرحيمة ضـد                
  !أعدائهم

فهل الـشرعية الفلـسطينية التـي       "... شرعيته الداخلية "قامت بانقالب على    " حماس"وعلى افتراض أن    
أن تعتـرف   " حماس"ر من ضياع الشرعية الدولية؟ أم أن المطلوب من          أضيعت بسبب هذا االنقالب أخط    

  أوالً، لكي يتم االعتراف بانقالبها ضد الشرعية الداخلية؟" الشرعية الدولية" ضد إسرائيلبانقالبات 
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 إسـرائيل بااللتزام بالشرعية الدولية في الوقت الذي تخـرق فيـه           " حماس "-قد تكون مطالبة عباس ل    
راف الدولية ليالً ونهاراً، مثيرة للسخرية حقاً، ولكن ربما كان الـرئيس عبـاس معـذوراً                القوانين واألع 

بجهله ببعض القوانين الدولية كونه غير متخصص في القانون الدولي، وليس بين وزرائه حقوقي دولـي                
من أجل ذلك ليس عليه من حرج إذا كان قد استعان بوزراء صـديقه أولمـرت لـشرح مفهـوم                    ! واحد

  "!رعية الدوليةالش"
  ٤/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  ليس باإلمكان تجنب حماس اآلن": كريستيان ساينس مونيتور" .٦٣

   هيلينا كوبان 
االسبوع الماضي، خططت حركة حماس لتدفق مئات االف الفلسطينيين الى مصر من قطاع غزة، حيث               

تأييد الـشعبي للحركـة     وأدى هذا التدفق المثير الى تعزيز ال      .  حصارا مشددا منذ سنوات    إسرائيلتفرض  
  .المسلحة في اوساط الفلسطينيين وبدأ في تغيير الخريطة السياسية للمنطقة

هل حان الوقت بالنسبة للواليات المتحدة اليجاد طريقة للتعامل مع حماس بشكل مباشر او غير مباشـر؟                 
ام إذا واصلت إدارتـه     وكيف يمكن للرئيس بوش ان يحقق هدفه باقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة هذا الع             

ضخ الطاقة واالموال لسحق حماس، التي اثبتت مرارا بانها تحظى بتأييد نسبة كبيرة من الفلـسطينيين؟                
لكن اخـرون   . نعم، طوال سنوات، نفذ جناح حماس المسلح الكثير من اعمال العنف التي تستحق االنتقاد             

ن في العراق الـذين تمـولهم أميركـا االن           بمن فيهم المسلحو   -عديدون في الشرق االوسط فعلوا مثلها       
  . وتحاول إشراكهم في العملية السياسية هناك

حماس، بخالف تلك الشبكات الجديدة في العراق، حركة سياسية رئيسية موجـودة منـذ مـدة واثبتـت                  
لقد فازت في االنتخابات البرلمانية التي أجريت فـي الـضفة           . حصولها على التأييد في انتخابات محلية     

الواليـات المتحـدة أيـدت هـذه        .  مقعـدا  ١٣٢ب مقعدا من اصل     ٧٦ ٢٠٠٦لغربية وقطاع غزة في     ا
 اتـصاالتهما مـع   إسرائيلولكن بدال من قبولها زعماء حماس المنتخبين، قصرت واشنطن و     . االنتخابات
  .كما قامتا بتشجيع زعيمها محمود عباس على اتخاذ خطوات ضد حماس وانصارها. حركة فتح

وفـي  .  نواب حماس المنتخبين والمئات من انصار الحركة وسـجنتهم         إسرائيللك، اعتقلت   في غضون ذ  
 حصارها االقتصادي عدة مرات على قطاع غـزة، معقـل حمـاس             إسرائيلالعامين الماضيين، شددت    

  .الرئيسي
 ٢٣التشديد االخير الدوات الحصار هو الذي دفع مواطني غزة الختراق الحدود الى مصر المجاورة يوم                

المسلحون استخدموا االلغام االرضية لالطاحة بأجزاء كبيرة من الجـدار الحـدودي،            . من الشهر الحالي  
حيث تدافعت جموع غفيرة من الغزيين المحاصرين لدخول مصر لشراء كل شيء من الطعام الى غـاز                 

 الـسابق   واكدت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، شهدتها عدة مدن مصرية فـي اليـوم           . الطبخ الى الدواء  
 في إسرائيلالجتياح الحدود، ان الرئيس حسني مبارك سوف يدفع ثمنا سياسيا عاليا اذا واصل تعاونه مع              

  .حصارها لغزة
قال .  كانون الثاني الحالي، أجريت مقابلة مع زعيم حماس السياسي خالد مشعل في مكتبه بدمشق              ١٦في  

، رغم ان االخيرة ما زالت ترفض هذه        سرائيلإلي ان حماس مهتمة بالتوصل الى وقف الطالق النار مع           
 التي تحتفظ بعالقات وثيقة منذ مدة طويلة مع حركة المعارضـة            -وقال مشعل ان حماس     . الفكرة تماما 

  . تعتبر التأييد لها في الدول العربية رصيدا مهما-الرئيسية في مصر، االخوان المسلمون 
وخالل المحادثة الهاتفية التي اسـتمرت      .  عبد اهللا صالح   وبينما كنا نتحدث، اتصل به الرئيس اليمني علي       

واضاف مشعل  . خمس دقائق، طلب مشعل من الرئيس اليمني العمل للمساعدة في رفع الحصار عن غزة             
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نحن لسنا ضد الشعب االميركـي      "وتابع  . في مقابلته بان حماس تسعى من اجل عالقة جيدة مع واشنطن          
  .نا ضد المصالح االميركيةنحن لس. بل ضد االدارة االميركية

  ". ولكن ليس على حساب مصالح شعوب اخرى-كل دولة لها الحق بان تكون لها مصالحها 
واعترف مشعل بان تصنيف وزارة الخارجية االميركية لحماس كمنظمة ارهابية تسبب بمشكالت كبرى             

النها تجد نفسها تخـوض     "موضحا  " ان السياسة األميركية تأثرت بصورة بالغة أيضا      "لكنه قال   . للحركة
 إسـرائيل لعدة عقود اذا وافقت     " هدنة"واعرب مشعل عن استعداد حماس للدخول في        ." الحروب الخاطئة 

أعرف ان هذه   . ، بحيث يشمل القدس، واحترام حقوق الالجئين الفلسطينيين       ٦٧على االنسحاب الى حدود     
  .ي في وقت قريبإسرائيلا أي زعيم ليست شروطا سهلة لتلبيتها، ومن غير المحتمل ان يوافق عليه

خالل رحلة بوش االخيرة الى الشرق االوسط، قال الرئيس االميركي كالما لقي ترحيبا حـول رغبتـه                 
لكن ال احد يستطيع اقامة مثل هذا السالم بينما يستمر استثناء ومحاربة حركـة سياسـية                . بسالم اقليمي 

االصدقاء في مصر منذ    . ة للتحدث مع قادة الحركة    واشنطن بحاجة الى إيجاد طريق    . متجذرة مثل حماس  
الحرب، التي حطمت أعصاب الناس في غـزة        . مدة طويلة يمكن أن يساعدوا في إقامة قناة االتصال هذه         

  .، بحاجة الى مساعدة من واشنطن، وليس إعاقة التوصل الى وقف الطالق النارإسرائيلوجنوب 
  ٤/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  :كاريكاتير .٦٤

  

  
  ٤/٢/٢٠٠٨الجديدة الحياة 


