
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمليةالأي عالقة ب" فتح"ـ أن يكون لينفيمكتب عباس و.. السلطة تدين عملية ديمونة
  ى طلبت من دولة أوروبية شطب اسم مروان البرغوثي من قائمة األسر"فتح": نزالمحمد 

  "ديمونة"وتحميل مصر جزءا من مسؤولية تفجير .. دعوات إسرائيلية لتصفية هنية
  معبر رفح لن يعمل إال تحت سلطة عباس: مصر

 صفقات أسلحة بلجيكية محظورة معظمها إلسرائيل

كتائـب"ـعملية استشهادية ل
" أبو علي مـصطفى   " و "األقصى

    في ديمونا"سرايا المقاومة"و
  

 ٤ص ... 

 ٥/٢/٢٠٠٨٩٨١الثالثاء
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    :أخبار الزيتونة
 ٥  "حماس" و"فتح"يبحث في صراع الصالحيات بين " مركز الزيتونة"كتاب جديد لـ .٢

    
    :السلطة
 ٦  عمليةالأي عالقة ب" فتح"ـ أن يكون لينفيمكتب عباس و.. السلطة تدين عملية ديمونة .٣
 ٦   الزهاراتتنفيذاً لتهديد وتعّدها  الحدود المصريةىالق النار علعملية إطتدين السلطة  .٤
 ٦  ونرفض بشدة تحميل مصر أعباء غزة.. قطاع ال محاصرة"إسرائيل"ـ يجوز ل ال:عباس .٥
 ٧  اتفاقه أوالً ثم البحث بإمكانية تحسين  رفحإعادة تشغيل معبر: المالكي .٦
 ٧   مقدمة لتكريس حالة الفصل عن الضفة"إسرائيل"فصل اقتصاد غزة عن  :الهباشمحمود  .٧
 ٧  حكومة المقالة تطلق سراح مدير مكتب جريدة الحياة الجديدة في غزةال .٨

    
    :المقاومة

 ٨   شهداء فلسطينيين بنيران االحتالل في الضفة وغزةثةثال .٩
 ٨  ي جنوب شرق رفحإسرائيل في توغل "كتائب القسام"شهيدان من  .١٠
 ٨   ى طلبت من دولة أوروبية شطب اسم مروان البرغوثي من قائمة األسر"فتح": نزالمحمد  .١١
 ٩ واألخيرة تنفي".. حماس" ت إلى ذويه بواسطة تسلم رسالة من شاليتكشف عن " معاريف" .١٢
 ٩ نستعد ألي تصعيد صهيوني على قطاع غزة: أبو عبيدة .١٣
 ٩   ار له تداعيات خطيرةإعادة الشعب إلى مربع الحص: تأسف ألحداث رفح وتحذّر" حماس" .١٤
١٠   مصرية-تصحيح اتفاقية معبر رفح ضرورة فلسطينية : "الديمقراطية" .١٥
١٠    التراشق اإلعالمي بين قيادات فتح دليال على مسؤولية عباس عن أحداث غزةّدحماس تع .١٦
١٠   "بيروت"بـ  في مخيم شاتيال تطلق نشاطات النكبة "ديمقراطيةال" .١٧
    

    :يسرائيلالكيان اإل
١١  "ديمونة"وتحميل مصر جزءا من مسؤولية تفجير .. ية لتصفية هنيةإسرائيلدعوات  .١٨
١٢  "فينوغراد"أولمرت يطوي صفحة  .١٩
١٢  يةسرائيلتقدم في صفقة تبادل األسرى مقابل شاليت بعد تخفيف الشروط اإل .٢٠
١٣  سالح الجو يمنع طائراته من التحليق فوق غزة تحسبا من اخطار صواريخ مضادة .٢١
١٣   يوم أمس في القدس المحتلةتبادل االتهامات بين قريع وليفني خالل لقائهما .٢٢
١٤   تشكل لجنة للتحقيق في اغتيال صالح شحادة تتألف من ذوي خلفية عسكريةإسرائيل .٢٣
١٤  إسرائيلتراجع أعداد اليهود في العالم ينتقص من زيادتهم في  .٢٤
١٥  هودي يدية لإلعالن عن الملك محمد الخامس عزيز الشعب المبادرة يهو .٢٥
١٥  وزارة الزراعة اإلسرائيلية تقرر قطع العالقات التجارية الزراعية بشكل تام مع قطاع غزة .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٦  ير لعدد ضحايا االنفالت األمني الشهر الماضيتراجع كبهناك  :الهيئة الفلسطينية المستقلة .٢٧
١٦  عرقل التعليم في غزةت  على إجراءات إسرائيلإقدام  ستنكرتمؤسسة الضمير  .٢٨
١٦   عاما في سجونه١٥بعد أن أمضى من غزة االحتالل يفرج عن شاب فلسطيني  .٢٩
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١٦  يسرائيلوفاة عامل فلسطيني أصيب بنوبة قلبية على حاجز لالحتالل اإل .٣٠
١٦   الفلسطينيةفي مدينة الطيبة  منزال٣٠ بهدم يةإسرائيل أوامر .٣١
   

   :اقتصاد
١٧   بسبب الحصار الفلسطينيي مليون دوالر إجمالي الخسائر المباشرة للقطاع الصناع٨٥ .٣٢
 ١٧  البنك المركزي األردنيومذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية  .٣٣
   

   : األردن
١٧ العام الحالي مفترق طرق بالنسبة للشرق األوسط: اهللا الثاني عبد .٣٤
   

   :لبنان
١٨  "لن يمر بدون انتقام"استهداف المدنيين اللبنانيين : إسرائيلحزب اهللا يحذر  .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٨ من مسؤولياتها" إسرائيل"مبارك يطالب بعودة اتفاق المعابر وعدم تنصل  .٣٦
١٨  طة عباسمعبر رفح لن يعمل إال تحت سل: مصر .٣٧
١٩  مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين مصريين على الحدود .٣٨
٢٠  مصر تصّعد لهجتها بعد اشتباكات رفح .٣٩
٢٠  مصر تعتقل فلسطينياً يحمل متفجرات في رفح .٤٠
٢٠   ي على الفلسطينيين في قطاع غزةسرائيلن العدوان اإلسورية تدي .٤١
٢٠   قانونيون وبرلمانيون مصريون يطالبون باتفاق جديد لمعابر غزة .٤٢
٢١  مثقفون عرب يدعون إلى نصرة غزة .٤٣
   

   :دولي
٢١ ة ديمونا االستشهاديةواشنطن تدين عملي .٤٤
٢١ سرائيلصفقات أسلحة بلجيكية محظورة معظمها إل .٤٥
٢١   مليون دوالر١٤أمريكا تمنح األونروا  .٤٦

   
    :مختارات

٢٢   تريليونات دوالر٣  تبلغالميزانية األخيرة لبوش .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  محمد صالح المسفر ...محمود عباس واستعداء مصر على الفلسطينيين .٤٨
٢٣        رضوان السيد... التسابق الى المستنقع في غزة ولبنان .٤٩
٢٥  عزام التميمي ...عاركمعركة المعبر أم الم: قطاع غزة .٥٠
٢٧  فهمي هويدي... أسبوع االلتباس العظيم .٥١
٣٠  عبد الباري عطوان ...صدامات المعبر المؤسفة .٥٢
٣٢   محمد جمال عرفة...  الرئيس عباس؟ىهل تنقلب فتح عل .٥٣
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٣٣  علي بدوان... ؟قادرة على ترتيب وضعها الداخلي" فتح"هل ال تزال  .٥٤
٣٥  رياض قهوجي... رغم األوضاع السياسية الصعبة الجيش اللبناني يحرز نقالت نوعية .٥٥
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
   في ديمونا "سرايا المقاومة"و" أبو علي مصطفى" و"كتائب األقصى"ـلعملية استشهادية  .١

القـدس  مـن   وديع عواودة   وغزة،   من   رائد الفي   عن مراسليها    ٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
االستشهادية التي قتلـت    " ديمونا"أعلنت ثالثة فصائل فلسطينية مسؤوليتها المشتركة عن عملية         : المحتلة

" يةسـرائيل اإل"وقالت خدمات الطوارئ     . آخرين، وفق مصادر الكيان    ٢٣وأصيب حوالي   " يةإسرائيل"فيها  
والهجـوم  . إن مهاجما فلسطينيا فجر نفسه وقتلت الشرطة بالرصاص زميله في هجوم في مركز تجاري             
 "إسـرائيل "الذي وقع في بلدة ديمونة حيث يوجد المفاعل النووي المحاط بالسرية هو األول من نوعه في           

سمعنا دوي انفجار كبير    "وقالت مالكة متجر اكتفت بذكر اسمها األول فقط وهو رافيتال لإلذاعة            . منذ عام 
  ".رأيت أجزاء بشرية تتطاير في الهواء... وبدأ الناس يجرون

سـرايا المقاومـة    "وكتائب أبو علي مصطفى، وتنظيم جديد أطلق علـى نفـسه             وقالت كتائب األقصى  
لعملية االستشهادية هما المقاومان لؤي األغواني من حي الصبرة في غزة، وموسى            ، إن منفذي ا   "الموحدة

وقالت الفصائل الثالثة في مؤتمر صحافي فـي        . خليل عرفات من بلدة عبسان الصغيرة، جنوب القطاع       
. ١٩٤٨مدينة غزة، أمس، إن منفذي العملية وصال إلى المكان عبر األراضي الفلسطينية المحتلة عـام                

الفصائل على أن المنفذين لم يمرا من األراضي المصرية عبر الثغرات الحدودية، في رد علـى                وشددت  
  .بهذا الشأن" يةإسرائيل"مزاعم 

" يسـرائيل اإل"العملية تأتي في إطار الرد على العدوان        "األقصى أبو الوليد إن      وقال المتحدث باسم كتائب   
 العودة للحـوار فـوراً      ىلإ" حماس"و" فتح"ودعا  . "قطاعالالمتواصل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة و      

  .على العملية الفدائية" وعد األوفياء"وأطلقت الفصائل اسم . إلنهاء حال الفرقة واالنقسام الداخلي
قامت بإعدام أحد الفدائيين بالرصاص بينما كـان        " يةسرائيلاإل"عن أن القوات    " يونإسرائيل"وكشف شهود   

على يد أحد أفرادها    " بطولية"دما كانت قد زعمت أن قتله جرى في عملية          ملقى على األرض جريحا، بع    
  .الذي اكتشف أمره وفتح النار نحو رأسه قبل أن يتمكن من تفجير الحزام الناسف المثبت على وسطه

لـى المكـان قـام      إوكان الطبيب باروخ مديلتسفايغ قد كشف في حديث إلذاعة الجيش أنه حينما وصل              
شاهدت شخصا جريحا ملقى على األرض خلت أنه مـواطن          "دائيين قبل وفاته، وأضاف     بمعالجة أحد الف  

عربي بسبب مالمحه الشرقية فبدأنا بخلع ثيابه تمهيدا لمعالجته فاكتشفنا حزاما ناسفا على وسطه فهربنـا                
أمـا الممـرض     ".واستدعينا ضابط األمن بالمركز التجاري الذي قام وأطلق الرصاص نحو رأسه وقتله           

إنه وصل إلى مكان الحادثة وشـرع علـى         " يديعوت"التابع لصحيفة   " واينت"ومون عومر فقال لموقع     سل
الفور بمداواة جروح شخص مصاب ولفت إلى أنه رأى خالل ذلك حزاما ناسفا على جـسده، وأضـاف                  

عندها فهمت أنني أمام مخرب ابتعدت بسرعة وأبعدت الجمهور واستدعيت رجـل أمـن قـام برميـه                  "
وبعد الكشف في اإلذاعة عادت شرطة الكيان واعترفت برواية الطبيـب وبـررت فعلـة               ". صبالرصا

  .الشرطي بأنه أطلق النار على الفدائي الجريح بعدما الحظ أن يده تتحرك نحو زر تشغيل الحزام الناسف
وصفت حركة حماس    :نقالً عن مراسلها في رام اهللا، وليد عوض        ٥/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت

ن عملية ديمونا البطولية تمثل رد فعل طبيعيا على جرائم االحتالل واسـتمرار             إعملية بالبطولية، وقالت    ال
وقال سامي أبو زهري الناطق باسـم حمـاس         . الحصار، وتؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة      

ال مواجهـة   إ شـعبنا    العملية تؤكد على فشل كل المؤامرات لتصفية مشروع المقاومة، وانه ال خيار أمام            
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االحتالل بكل األشكال والخيارات في ظل الجرائم الصهيونية من القتل والحصار أمـام صـمت دولـي                 
ومن جهته بارك فوزي برهوم الناطق باسم حماس العملية، وقال ماذا انتظر             .وضعف عربي غير مقبول   

وجدد برهوم التأكيد على     . الطبيعي العملية هي الرد  .. االستسالم في وجه العدوان   .. العالم من المقاومة؟  
أن حماس مع استخدام كافة أشكال المقاومة، ألن االحتالل يستخدم كل وسائله الحربية ضـد المـدنيين،                 

  . والمنشآت، وال يتورع عن قتل العائالت بأكملها
رحب  :كفاح زبون وصالح النعامي ورام اهللا غزةعن مراسليها في  ٥/٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط ونقلت

شهر الماضية بفعل خالد البطش احد قادة الجهاد بالعملية مذكراً بمئات الفلسطينيين الذين قتلوا خالل األ
  . يةسرائيلاالعتداءات اإل

. قصىنفت حركة فتح في الضفة الغربية، عالقتها بعملية ديمونة، التي تبنتها كتائب شهداء األمن جهتها، 
شنب  بوأوقال حازم . غزة، حالة االنقسام التي تعيشها فتحوعكست التصريحات المتناقضة بين الضفة و

حدى إنما إ"ن المستوى السياسي لفتح ليست له عالقة بالعملية، أحد الناطقين باسم فتح في قطاع غزة أ
  ". المجموعات المسلحة المحسوبة على فتح

  
  "حماس" و"فتح"يبحث في صراع الصالحيات بين " مركز الزيتونة"جديد لـكتاب  .٢

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتابه الجديد بعنوان          : أواب المصري  - يروتب
ويحاول الكتاب تقديم    ".٢٠٠٧-٢٠٠٦صراع الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية          "

ما مؤسسات  دراسة موضوعية موثّقة ومتوازنة لصراع الصالحيات بين حركتي فتح وحماس أثناء قيادته           
كـانون الثـاني    /  يناير ٢٥الحكم الذاتي، منذ أن فازت حماس في االنتخابات التشريعية التي أجريت يوم             

، مسلّطا الضوء على الجوانب القانونية وكيفية توظيفها من         ٢٠٠٧تشرين األول     /  وحتى أكتوبر  ٢٠٠٦
  .قبل الطرفين

  فرحة لم تكتمل
ة حرة نزيهة وشفافة كان إنجازا يحـسب للـسلطة الفلـسطينية            ويرى الكتاب أن إجراء انتخابات تشريعي     

  .ونموذجا حضاريا في العالقة بين القوى والتيارات الفلسطينية المختلفة
عندما بدأت حرارة االختالف في التصاعد بين طرف شعر أنه خسر شيئا يملكـه              " الفرحة لم تتم  "إال أن   

 حاز على ثقة الشعب ويريد أن يستلم الصالحيات         ويريد استرداده في أسرع وقت، وطرف آخر شعر أنه        
ويحقق اإلنجازات في أسرع وقت، حيث احتفظت فتح بسيطرتها على منظمة التحرير الفلسطينية وعلـى               
منصب الرئاسة، كما احتفظت بسيطرتها عمليا على األجهزة األمنية وعلى جهاز الخدمة المدنيـة، فـي                

  .على حكومة السلطةحين سيطرت حماس على المجلس التشريعي و
وتلفت الدراسة االنتباه إلى أن صراع الصالحيات لم يظهر بمجرد وصول حماس للـسلطة، لكنـه مـع                  
وصولها أصبح صراعا يعطل سير النظام الفلسطيني، إذ تحول من صراع مصالح بين قادة فـتح إلـى                  

  .شعبيةصراع برامج وعناوين، وصراع تسوية ودعم دولي مقابل مقاومة وإصالح وشرعية 
كما أنه تحول بعد مرحلة الحسم العسكري الذي أقدمت عليه حماس في قطاع غزة إلـى عمليـة تُجـذِّر                    
االنقسام الجغرافي بين الضفة الغربية والقطاع، وتُتبعه بانقـسام سياسـي فـي المؤسـسات واإلدارات                

ة إال بعودة الفريقين إلـى      الخدماتية والعسكرية والقضائية، وهو ما خلف أيضا أزمة ال تبدو نهايتها قريب           
  .الحوار والتركيز على الوضع الداخلي وإعادة اللحمة للمشروع الوطني الفلسطيني

  استيعاب الشراكة
وتخلص الدراسة إلى تأكيد ضرورة رجوع األطراف، الفلسطينية والعربية والدولية، إلى مبادئ استيعاب             

والمؤسسات، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي       الشراكة والتداول السلمي للسلطة، واحترام القوانين       
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اعتبار سياسي أو حزبي، مؤكدة أن المتضرر األكبر من هذا الصراع هو المواطن الفلسطيني والقـضية                
  .الفلسطينية وحلم بناء دولة مؤسسات سليمة

 مـا   محسن صالح قال للجزيرة نت إن الدراسة استندت في معالجتها إلى كـل            . رئيس مركز الزيتونة د   
يتعلق بتنازع الصالحيات بين فتح وحماس، سواء كانت وثائق أو بيانات رسمية أو تصريحات صـادرة                
عن مسؤولين من كال الطرفين، إضافة إلى حلقات النقاش والندوات التي نظمها المركز في وقت سـابق                 

  . بهدف االستماع لوجهات النظر المختلفة
   ٤/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  عمليةالأي عالقة ب" فتح"ـ أن يكون لينفيمكتب عباس و.. ة ديمونةالسلطة تدين عملي .٣

دانت السلطة الفلسطينية    أ : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
عملية ديمونا، وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب الرئيس عباس عبرت الـسلطة الفلـسطينية عـن                  

دت أس في بلدة قباطية والتي      أمية التي حدثت فجر     سرائيلكارها للعملية العسكرية اإل   دانتها الكاملة واستن  إ
مس أدانت العملية التي وقعت صباح      أ كما   :ضاف البيان أو .استشهاد مواطنين فلسطينيين وجرح ثالث    ى  لإ

فهـا  كدت السلطة علـي موق    أو .يينإسرائيلي في ديمونا والتي استهدفت مدنيين       إسرائيلفي مركز تجاري    
  . يينإسرائيلو أدانة كافة العمليات التي تستهدف المدنيين سواء كانوا فلسطينيين إالثابت ب

وفي أول رد فعل من الحكومة الفلسطينية في رام اهللا، قال وزير الشؤون االجتماعية محمود الهباش نحن                 
 برد فعل فلـسطيني     ي عنيف يقابل  إسرائيل مربع العنف، وكل فعل      ىلإن يعيد األمور    أضد كل ما يمكن     

  . تتحمل كامل المسؤولية عن التصعيدإسرائيلو
كتائـب  "أو  " فـتح " مكتب عباس نفى أن يكون لحركة         إلى أن  رام اهللا  من   ٥/٢/٢٠٠٨الحياة  وأشارت  

  .ديمونة أي عالقة بعملية" قصىاأل
  
  ار الزهاتتنفيذاً لتهديد وتعّدها  الحدود المصريةىعملية إطالق النار علتدين السلطة  .٤

اتهمت السلطة الفلسطينية في بيـان   :الوكاالتنقالً عن   رام اهللا و  من   ٥/٢/٢٠٠٨النهار اللبنانية   نشرت  
: وقالـت . من المصري على بوابة رفح الحدودية     طالق النار على قوى األ    إوميليشياتها ب " حماس"رسمي  

تدين "نها  أضافت  أو ..."هارطلقها القيادي في حماس محمود الز     أن هذه الجريمة جاءت تنفيذا لتهديدات       إ"
هلنا الذين يقفون معنا في السراء والـضراء،        أشقاؤها و أجرامي الجبان، فمصر وجيشها هم      هذا العمل اإل  

ي خيانة تنفذها الزمر االنقالبية في حماس       أوالعدو المحتل الذي يحاصر غزة ليس مصر، فأي انحراف و         
لى مـصر الـشقيقة باسـم        إ  وهذه الخيانة ونتوجه   ندين هذا االنحراف  ... من مصر الشقيقة  أضد سيادة و  

لى جانـب شـعب مـصر       إالشعب الفلسطيني كله بان شعبنا كله يدين هذا العمل المشين، ويؤكد وقوفه             
  ".الشقيق بقيادة الرئيس مبارك

قالـت   :وكـاالت عن ال  أحمد سليم و   ،رفح نقالً عن مراسلها في    ٤/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية   وأضافت  
 إن ميليشيا حماس وزمرة االنقالبيين أقدمت علي ارتكاب جريمة          - في بيان صحفي   -ينية  السلطة الفلسط 

أنهـا  الـسلطة   وذكرت  .  إطالق النار ضد أشقائنا في األمن المصري       ى حين أقدمت عل   ، لها الجبين  ىيند
 .تدين هذا االنحراف والخيانة

  .  أطلقت النارن عناصر من حماس هي التيأ  قد ذكرتوكالة األنباء الفرنسيةكانت و
  
  ونرفض بشدة تحميل مصر أعباء غزة.. قطاع ال محاصرة"إسرائيل"ـ يجوز ل ال:عباس .٥

 مـن   وفعالياتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء وشخصيات          :والوكاالت" النهار "–رام اهللا   
 إال أيـضا   محاصرة قطاع غزة، وهذا عقاب جماعي مرفوض، ولكن يجب         سرائيلال يجوز إل  "نابلس انه   
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يجب عدم تحميل مصر مسؤولية قطاع غزة،       : وأضاف". نعطيها الذريعة لمحاصرتنا وتجويع المواطنين    
 وفتح بموجبه معبـر رفـح بـشكل         ٢٠٠٥الذي وقع عام    ) اتفاق المعابر ( االتفاق الخماسي    إلىوالعودة  
شكل تدريجي، ونحن من    نها ستقفل الحدود ب   ألى وفد حماس في القاهرة      إبلغت  أن مصر   أ"وذكر   ".قانوني

ن أ"لى  إوخلص  ". منها القومي أجانبها طالبنا العالم كله بفك الحصار، لكن دون المساس بالشقيقة مصر و           
بقاء الجزء اآلخر مغلقا هو تكريس النقسام الـوطن، ويهـدد           إاقتحام جزء من حدود الوطن مع مصر و       

لفلـسطيني وال يخـدم البرنـامج الـوطني         هذا ال يخدم المشروع ا    ... هذا ما ال نريده   ... راضيهأوحدة  
 ".لى مصرإي بنقل العبء الفلسطيني من االحتالل سرائيلنما يخدم المشروع اإلإالفلسطيني، و

  ٥/٢/٢٠٠٨النهار اللبنانية 
  
   أوالً ثم البحث بإمكانية تحسين اتفاقه رفحإعادة تشغيل معبر: المالكي .٦

إن الحكومة ال تعـارض تحـسين شـروط         : لمالكيرياض ا .قال وزير اإلعالم د    :كتب حسام عز الدين   
، موضحاً أن الخطوة األولى تتمثل في العمل        ٢٠٠٥االتفاقية التي تم بموجبها تشغيل معبر رفح في العام          

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة في          .على افتتاح المعبر دون أية محاولة لتعطيله      
  ".فتح المعبر أوالً وبعد ذلك يمكن الحديث عن تحسين الشروطلكن من الضروري إعادة : "رام اهللا

  ٥/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   مقدمة لتكريس حالة الفصل عن الضفة"إسرائيل"فصل اقتصاد غزة عن  :الهباشمحمود  .٧

دارة إأكد وزير الزراعة الفلسطيني محمود الهباش أن الموقف المصري بشأن           : عبد القادر فارس   -غزة  
فح لم يتغير حيث يدعم الموقف الفلسطيني الذي يقوم على أساس أن هناك جهة رسمية وشـرعية                 معبر ر 

واحدة يمكن أن يتم التعامل معها في ما يخص الفلسطينيين وهي السلطة الوطنية برئاسة محمود عبـاس                 
وحول الخطوات التي ستتخذها السلطة لرفع الحصار عن قطاع غزة قـال لعكـاظ إن الـسلطة قـدمت                   

مبادرة الخاصة بهذا الموضوع وهي على استعداد لتسلم المعبر فورا وإدارته بالتعاون مع مصر ووفق               ال
وبشأن طرح حماس لفصل االقتصاد في غزة عن         .البروتوكول السابق الذي كان يدار المعبر على أساسه       

 كمـا يـدعون     لإسرائين الفصل عن    أ  قال إن هذه مقدمة لتكريس حالة الفصل في غزة، معتبراً          إسرائيل
هو مقدمة للفصل عن الضفة الغربية ألن االتفاقيات الدولية ال يمكن أن تخرق مـن               " هذا العنوان البراق  "

 إسرائيلوأكد أن القيادة المصرية أبلغت حماس برفض هذا الطرح ألنه يخلي             .قبل أية دولة تحترم نفسها    
ي هدفـه   إسرائيله حماس هو مشروع     وضح أن ما تطرح   أو .من مسؤولياتها عن قطاع غزة كقوة احتالل      

  . كقوة احتالل بغزة، وتحميل مصر المسؤوليةسرائيلإنهاء كل ارتباط إل
  ٥/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  حكومة المقالة تطلق سراح مدير مكتب جريدة الحياة الجديدة في غزةال .٨

ئاسة هنية  أطلقت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بر      : غزةمن   ٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
 يومـاً  ٢٣سراح مدير مكتب جريدة الحياة الجديدة المحلية في قطاع غزة منير أبو رزق، بعد اعتقال دام       

طالق سراح أبو رزق بناء على طلب رئيس المجلس         إجاء   و .في سجن السرايا المركزي في مدينة غزة      
نطالب : "حر، في بيان صحافي   وقال ب  .التشريعي باإلنابة، أحمد بحر، من وزارة الداخلية إطالق سراحه        

وزارة الداخلية الفلسطينية باإلفراج الفوري والسريع عن الصحافي منير أبو رزق، باعتبار أن اسـتمرار               
 .اعتقاله هو اعتقال غير قانوني

قال مكتب رئيس الوزراء المقال في      : ألفت حداد نقالً عن مراسلته     ٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف موقع   
الت حثيثة ومتابعة مضنية مع الجهات األمنية المختصة قد تمكن المكتب اإلعالمـي             بيان له انه بعد اتصا    
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الحكومي من استصدرا قرار باإلفراج عن أبو رزق، وذلك باإلضافة إلى تدخل العديد من الجهات مـن                 
بينها رئاسة المجلس التشريعي وبعض الجهات الصحفية والسياسية وعلى قاعدة االلتزام بالقانون وتعزيز             
معاني الوحدة وليس الفتنة واالنقسام ونشر األكاذيب والمس بأعراض المواطنين وبـسمعة األشـخاص              

وشكر المكتب اإلعالمي كل الجهود المبذولة مـن صـحفيين           .والهيئات والعائالت دون دليل أو برهان     
 عـن  ومؤسسات حقوقية وقوى وشخصيات سياسية فإننا نأمل مواصلة الجهود من هذه الجهات لإلفـراج    

زمالئنا الصحافيين المعتقلين في سجون رام اهللا ويعانون الظلم والقهر والحرمان ويقدمون لمحاكم أمـن               
  .الدولة بدال من إطالق الحريات اإلعالمية والسياسية التي تتعرض لمذبحة قاسية في الضفة الغربية

  
   شهداء فلسطينيين بنيران االحتالل في الضفة وغزةثالثة .٩

استـشهد  : وكـاالت ، وال  يوسـف الـشايب    نقالً عن مراسها في غزة،     ٥/٢/٢٠٠٨دنية  الغد األر ذكرت  
ية، كما استـشهد    إسرائيل حركة الجهاد  في بلدة قباطية في محافظة جنين ضمن عملية             قاوميفلسطينيان م 

ي استهدف سـيارة    إسرائيلخرين بقصف   آشخاص  أصيب ثالثة   أأمس قيادي في لجان المقاومة الشعبية و      
احـد ابـرز   ] أبو الصاعد[عامر قرموط   "وقالت المصادر ان     .بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة     مدنية في   

ي لسيارته في بلدة بيـت     إسرائيلخرون في قصف    آصيب ثالثة   ألوية الناصر صالح الدين استشهد و     أقادة  
 ".الهيا شمال قطاع غزة

" لجان المقاومة الـشعبية "دت توع: أسعد تلحمي، غزة نقالً عن مراسلها في     ٥/٢/٢٠٠٨الحياة  وأضافت  
  . الذي يعد أحد مؤسسيها" أبو الصاعد"على اغتيال " سريع وموجع"برد 
اعتبر الناطق : توكاالوعن ال ،غزة محمد جمالعن مراسلها في  ٥/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية  ونقلت

يا إسرائيلعيدا بو الصاعد يمثل تصأي للقائد سرائيلاغتيال االحتالل اإل"بو زهري ان أباسم حماس سامي 
 ". خطيرا واستمرارا لمسلسل جرائم القتل والعدوان

  
  ي جنوب شرق رفحإسرائيل في توغل "كتائب القسام"شهيدان من  .١٠

علنت مصادر طبية استشهاد ناشطين من كتائب القسام التابعة لحركة حمـاس برصـاص قـوات        أ: غزة
الت المصادر ان الشهيدين وصـال الـى        وق .االحتالل التي اقتحمت فجر اليوم منطقة الشوكة شرق رفح        

وال تزال العملية التي بـدات فـي         .المشفى وهما مصابان بعدة طلقات نارية فيما وصل جريحان اخران         
 .الساعة الثانية من فجر اليوم مستمرة

  ٥/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   رىمة األس طلبت من دولة أوروبية شطب اسم مروان البرغوثي من قائ"فتح": نزالمحمد  .١١

 محمد نزال، أمس االثنين في حديث خاص        ،كشف القيادي في حركة حماس    : زهير اندراوس  -الناصرة  
حدى الدول األوروبية،   إلى  إأدلى به من دمشق لـ القدس العربي أن قادة من حركة فتح توجهوا مؤخرا               
وطلبوا منهـا شـطب اسـم       التي تلعب في الفترة األخيرة دور الوسيط بين حماس وبين الدولة العبرية،             

المناضل مروان البرغوثي من قائمة األسرى الفلسطينيين الذين تريد حماس اطالق سراحهم ضمن صفقة              
وحول قيام حماس   . تي األسير غلعاد شلي   سرائيلطالق سراح الجندي اإل   إ، والتي سيتم من خاللها      ىاألسر

ورفـض   .زال ان ال علم لديه بهذه القـضية    لى حكومته قال ن   إي بتوجيه رسالة    سرائيلبالسماح لألسير اإل  
 .يينسـرائيل نزال االفصاح عن أسماء الدول األوروبية التي تتدخل في المفاوضـات بـين حمـاس واإل               

 ابلغنا األوروبيين بأننا نرفض شطب اسمه من القائمة، وأكدنا لهم انه في حالة اصرار فتح                وأضاف نزال 
ا أن تقوم بفعل ذلك على المـأل، وان تبلـغ الـرأي العـام               على شطب اسم البرغوثي من القائمة، فعليه      

  .الفلسطيني علنا بمطلبها بشطب اسم البرغوثي، لكي يقرر الجمهور الفلسطيني في ذلك



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                   ٩٨١:         العدد                        ٥/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

وأردف نزال قائال في سياق حديثه انه في تحليل حركة حماس، أن األمر ليس له عالقة باعطاء حمـاس                   
ي، انما الن هناك أطرافا في فتح ال تريد أن يـتم االفـراج   جائزة ألنها تمكنت من اطالق سراح البرغوث      

  .عن البرغوثي، الن اطالق سراحه سيؤثر على المعادلة الداخلية في زعامة فتح في الوقت القريب
  ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 واألخيرة تنفي".. حماس" ت إلى ذويه بواسطة تسلم رسالة من شاليتكشف عن " معاريف" .١٢

 ت رسالة جديدة من شاليإسرائيلمس النقاب عن أن حماس سلمت أ" معاريف "كشفت صحيفة: غزة
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مصرية مقربة من المفاوضات حول صفقة  .وسلمتها بدورها الى والديه

، نقلتها الى اسرته " تلقت في اآلونة األخيرة رسالة خطية أخرى من الجندي شاليتإسرائيل"شاليت، أن 
ان ورود هذه الرسالة ساهم في دفع وتكثيف المفاوضات بين "وقالت المصادر . ن مصداقيتهابعد التأكد م

، التي نقلت "يديعوت أحرونوت"واكدت وصول رسالة شاليت صحيفة . على حد قولها" األطراف المعنية
ه، عن مصادر أجنبية قولها إن الرسالة ال تحتوي على أي معلومات جديدة عن االسير أو ظروف احتجاز
 .مشيرة الى أن الرسالة تعكس حاجة حماس الماسة إلعطاء دفعة للمفاوضات حول صفقة تبادل األسرى

 على أن حركة حماس تصر ]أيمن طه القيادي في حماس [شدد طه" الشرق االوسط"وفي تصريحات لـ
جميع على شروطها إلتمام صفقة تبادل األسرى والمتمثلة في إطالق سراح جميع النساء واألطفال و

ونفى طه أن تكون حركته قد . اصحاب المحكوميات العالية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد
 تحاول التأثير على الجهود الهادفة التمام الصفقة إسرائيلنقلت أي رسالة من شاليت السرته، معتبراً أن 

شأن شاليت في حال لم وهدد طه بأن حماس قد تجد نفسها مجبرة على إيقاف التفاوض ب. بشكل سلبي
 . انها جادة في التوصل لصفقة ضمن الشروط التي اعلنتها الحركات اآلسرة للجنديإسرائيلتثبت 

  ٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 نستعد ألي تصعيد صهيوني على قطاع غزة: أبو عبيدة .١٣

في كتائب نحن ): الشرق(قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام لـ: محمد جمال-القدس المحتلة 
 .القسام ومعنا كافة فصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية نستعد ألي تصعيد صهيوني على قطاع غزة

وأكد أبو عبيدة أن اجتياح قطاع غزة سيبوء بالفشل الذريع، لذلك على االحتالل أن يستعد لتشكيل لجنة 
فإن كل شوارع , اح قطاع غزةإنه في حال فكر االحتالل الصهيوني باجتي":وأضاف .تحقيق في هذا األمر

 ."وأزقة ومخيمات القطاع ستنفجر فيه وساعتها سيخرج االحتالل يجر أذيال الخيبة والهزيمة والعار
  ٤/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  إعادة الشعب إلى مربع الحصار له تداعيات خطيرة : تأسف ألحداث رفح وتحذّر" حماس" .١٤

، عن أسف الحركة البالغ لما حدث مـن تعامـل   "حماس"م سامي أبو زهري، المتحدث باس . عبر د  : غزة
األمن المصري مع األهالي والمواطنين المتواجدين بالقرب من الحـدود الفلـسطينية المـصرية، بهـذه                

على الحـدود   ) ٤/٢ ( االثنين إن األحداث المؤسفة التي جرت مساء       : "وقال في بيان صادر عنه    . الطريقة
 قيام األمن المصري بمنع مواطنين فلـسطينيين عـالقين علـى الجهـة              المصرية الفلسطينية نتجت بعد   

المصرية من العودة إلى بيوتهم في غزة، وعلى مدار ساعات النهار لم يستجب لطلب هؤالء في العـودة                  
مما أدى إلى وجود احتجاجات في المكان على الجهة الفلسطينية ورد األمن المصري على ذلك بـإطالق                 

 آخرين خمسة منهم أصيبوا     ١٤از، مما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة         الرصاص وقنابل الغ  
إن حركة حماس تعبر عن أسفها على هذه األحداث وعن لجـوء            : "وأضاف أبو زهري  ". بعيارات نارية 

األمن المصري إلى التعامل مع المواطنين الفلسطينيين بهذه الطريقة، وتدعو الحركة إلى ضـبط الـنفس                
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ى احتواء تداعيات هذا الحادث، وتؤكد على أن هذا الحادث يفرض علـى جميـع األطـراف                 والعمل عل 
  ". اإلسراع في انجاز ترتيبات معبر رفح

  ٤/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   مصرية-تصحيح اتفاقية معبر رفح ضرورة فلسطينية : "الديمقراطية" .١٥

ـ   أرسلت نسخ ، في بيان    دعت الجبهة الديمقراطية   : دمشق  الـسلطة الوطنيـة     ،"قـدس بـرس   "ة منه لـ
الفلسطينية إلى العمل على تصحيح اتفاقيات المعابر بين غزة ومصر، وبين الضفة الفلـسطينية واألردن،               

وأكدت الجبهة أن االنفجار الشعبي على إغـالق         . أردنية - مصرية   -واعتبرت ذلك ضرورة فلسطينية     
وحذر البيان ممـا    . ٢٠٠٥رورة مراجعة اتفاق معبر رفح      ية عليه، يؤكد ض   سرائيلمعبر رفح والرقابة اإل   

ي بالفصل الكامل بين قطاع     سرائيلنحذر من المشروع اإل   "قال إنه محاولة لفصل الضفة عن القطاع، وقال         
 من التزاماتها   إسرائيلإعفاء  "غزة والضفة، ودعوات مستشار رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إلى            

، باعتبارها ال زالت تحتل الممـرات البريـة والجويـة           "زة وفق القانون الدولي   االقتصادية تجاه قطاع غ   
  . بهذه الدعوات" إسرائيل"والبحرية، وقد رحبت 

 ٤/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
   التراشق اإلعالمي بين قيادات فتح دليال على مسؤولية عباس عن أحداث غزة ّدحماس تع .١٦

مس االثنين مجدداً المسؤولية عن األحـداث       حملت حركة حماس الرئيس عباس أ     :  أشرف الهور  - غزة
يونيو الماضي، عقب التراشق اإلعالمي بين عدد من         /التي وقعت في قطاع غزة منتصف شهر حزيران       

ورأى سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح تلقت القدس العربي نسخة             . القيادات الفتحاوية 
زية لحركة فتح التي هاجم فيها أبو علي شاهين بعـد           منه ان تصريحات حكم بلعاوي عضو اللجنة المرك       

انتقاده للرئيس عباس تمثل اعترافاً صريحاً بمسؤولية حركة فتح عن التخطـيط لالنقـالب فـي غـزة                  
وممارسة جرائم القتل في سياق هذا المخطط لوال رعاية اهللا ثم قدرة حركة حماس علـى افـشال هـذه                    

واعتبـر أبـو زهـري       .ت على أيدي بعض قيادات حركـة فـتح        ية التي نفذ  سرائيلالخطة األمريكية اإل  
تصريحات بلعاوي بأنها تمثل حجة دامغة على مسؤولية حركة فتح عن أحداث غزة، معتبراً أن كل هذه                 

  .الجرائم السقاط حركة حماس وافشال مشروعها الرافض للتسوية والمتمسك بالمقاومة والثوابت
شخصياً عن أحداث غزة والجرائم التي ارتكبت فيها وأن مطالبة          وقال كما تؤكد على مسؤولية أبو مازن        

حماس بالتراجع عما اسماه باالنقالب ما هي اال ادعاءات باطلة يهدف من خاللها الى تبريـر اسـتمرار                  
  .ية وأمريكيةإسرائيلحالة االنقسام خدمة لمطالب 

  ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   "بيروت"بـ  م شاتيالفي مخي تطلق نشاطات النكبة "الديمقراطية" .١٧

سلسلة نشاطات في الذكرى الستين للنكبة، افتتحتها بمسيرة شعبية في مخـيم            " الجبهة الديمقراطية "أطلقت  
شاتيال يتقدمها ممثلون ألحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية، اضافة الى حملة اإلعالم والالفتـات ورايـات               

ـ   القى عض و. الجبهة وصور امينها العام نايف حواتمة      والمسؤول عنها  " الديمقراطية"و المكتب السياسي ل
 هو حـق وطنـي ال يقبـل         ١٤٩ان حق العودة طبقا للقرار      "في لبنان علي فيصل كلمة شدد فيها على         

وال يمكن السالم ان يستقيم في      . المقايضة او المساومة او التجزئة وال يسقط بالتقادم ألنه ملك لكل الجئ           
  . قرار بحق الالجئين في العودة الى ديارهمالمنطقة ما لم يستند الى اال

  ٥/٢/٢٠٠٨السفير 
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  "ديمونة"وتحميل مصر جزءا من مسؤولية تفجير .. ية لتصفية هنيةإسرائيلدعوات  .١٨
استغل كل من الجيش واألوساط الـسياسية       : صالح النعامي  - غزة من   ٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط    قالت
ني نفسه في مركز تجاري وسط مدينة ديمونة، فـي صـحراء            ية العملية التي فجر مقاوم فلسطي     سرائيلاإل

ونقلت . لمهاجمة مصر وتحميلها جزءا من المسؤولية عن العملية لسماحها بفتح الحدود مع القطاع            ،  النقب
ي قوله إن كل الدالئل كانت تؤكد       سرائيلية باللغة العبرية عن مصدر كبير في الجيش اإل        سرائيلاإلذاعة اإل 

وادعى المـصدر أنـه   . وقت بعد انهيار الحدود   " مسألة" كانت   إسرائيلتفجيرية في قلب    أن تنفيذ عمليات    
 وهم ينتظرون الوقت المناسب لتنفيذ      إسرائيليتوقع أن يكون عدد من نشطاء المقاومة قد تسللوا فعالً الى            

 إسرائيل ي أن العملية تطور بالغ الخطورة وتفرض على       سرائيلاعتبر ديوان رئيس الوزراء اإل    و. عمليات
ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر في الديوان قوله       . اعادة دراسة خطواتها في مواجهة االوضاع في غزة       

 حالياً هو وجوب اقامة جدار اسمنتي على الحدود بـين مـصر             إسرائيلإن االستنتاج الذي توصلت اليه      
  .يةسرائيل لمنع أي امكانية لتسلل المقاومين الى االراضي اإلإسرائيلو

فقد اعتبر أن تنفيذ العملية جاء نتيجة طبيعية لفتح الحـدود           " الليكود"أما جدعون ساعر رئيس كتلة حزب       
ودعا الجنرال يسرائيل حسون نائب رئيس المخابرات الداخلية األسبق، والنائب عـن            . بين مصر وغزة  

العمل على وقف العمليات     إسرائيل، الى تصفية هنية فوراً، معتبراً أنه يتوجب على          " بيتنا إسرائيل"حزب  
" االتحـاد الـوطني   "وطالب اوري ارئيل نائب عن حزب       . التفجيرية وعدم التسليم بها بحال من االحوال      
على اعتبار أنه ال يملك أي سيطرة على الشعب         ) ابو مازن (بوقف المفاوضات مع الرئيس محمود عباس       

ية فورية واسعة النطاق بهـدف اسـقاط        ودعا لشن حملة بر   ". والتفاوض معه اضاعة للوقت   "الفلسطيني  
اليسارية اعتبر أن ما حدث هو نتـاج        " ميريتس"وحتى افيشالم غوالن رئيس كتلة حركة       . حكومة حماس 

الالفت للنظر أن جميع المستويات     . لفتح الحدود، مطالباً ببناء جدار اسمنتي على طول الحدود مع مصر          
البالغات االمنية المصرية خالل االسبوع الماضي حـول        ية، وظفت   سرائيلالعسكرية ووسائل االعالم اإل   

  .اعتقال عدد من الخاليا الفلسطينية المسلحة في سيناء، للتدليل على أن العملية جاءت نتيجة فتح الحدود
علق اولمرت على العملية بقوله في       :محمد هواش عن  رام اهللا   من   ٥/٢/٢٠٠٨ النهار اللبنانية    وأوردت

لـن  . هذه الحرب تستمر واالرهـاب سيـسحق      . حربا تدور في جنوب البالد    "ن  خطاب امام الكنيست ا   
هو بمثابة تذكير مؤلم آخر بأنه يترتب علينا ابـداء          ) أمس(االعتداء التخريبي اليوم    "والحظ ان    ".نتراجع

، "الحرب على االرهاب ال تزال مـستمرة      "واكد ان   ". التأهب واليقظة بصورة متواصلة في كل القطاعات      
 عن بالغ اسفه    بيريزواعرب شمعون    ". حققت انجازات مهمة جدا في هذه الحرب       إسرائيلان  " الى   مشيرا

نفذت على ايدي مخربين آثمين يريدون قتـل النـساء واالطفـال            "لحصول العملية في ديمونا وقال انها       
عمـه  واعرب عـن د   ". االبرياء بصورة عشوائية، الى تقويض فرص تحقيق السالم والهدوء في المنطقة          

  .لسكان ديمونا في اتصال هاتفي مع رئيس بلديتها مئير كوهين
أطلق نواب األحزاب المختلفـة تهديـداتهم       : أسعد تلحمي  عن   الناصرة من   ٥/٢/٢٠٠٨ الحياة   وأضافت

للفلسطينيين بدفع الثمن، ودعا نواب اليمين المتشدد الحكومة إلى إعادة احتالل القطاع متهمـين رئـيس                
مع منفذي العمليات التفجيرية من خالل موافقته األخيرة على تخفيف شروط اإلفـراج             الحكومة بالتهاون   

المنظمـات اإلرهابيـة   "وقالت الخارجية في بيان إن . عن أسرى فلسطينيين في إطار صفقة تبادل أسرى    
وقال المتحـدث باسـم   ". يينإسرائيلكشفت وجهها الحقيقي، وهي ال تتردد في اللجوء إلى أي وسيلة لقتل            

 من دون تمييز، فهي تهـاجم أيـضاً         إسرائيلمثلما تهاجم بالصواريخ جنوب     "الوزارة إن هذه المنظمات     
  ".مراكز سكنية بنية قتل مدنيين أبرياء في مراكز تجارية ومناطق سكنية

إيلي يشاي رئيس حكومته بوقف المفاوضات مع الفلـسطينيين         " شاس"وطالب نائب رئيس الحكومة زعيم      
علـى  ) احـتالل (وزاد أنه ينبغي أيضاً التفكير من جديد في إمكان إعادة السيطرة            . العمليةاحتجاجاً على   

محور فيالدلفي الحدودي، مضيفاً أن قرار الحكومة السابق مغادرة المحور من دون قدرة على المراقبـة                



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ٩٨١:         العدد                        ٥/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

الحدود بـين   ووسائل مراقبة إضافية على     " جدار ذكي "كان خطًأ فادحاً وانه يجب توظيف ما يلزم إلقامة          
وقال رئيس بلدية ديمونة مائير كوهين إن وزير الدفاع إيهود باراك الذي تفقـد موقـع                 . ومصر إسرائيل

.  ومـصر  إسرائيل بناء جدار حدودي بين      ٢٠١٠ ستنهي بحلول العام     إسرائيلالعملية التفجيرية وعد بأن     
  .ت عملية أكثر خطورةوالحقاً، قال باراك إن يقظة الضابط الذي قتل االنتحاري الثاني منع

  
  "فينوغراد"أولمرت يطوي صفحة  .١٩

لم تحمل مناقشة الكنيست لتقرير فينوغراد أي جديد لجهة انعكاسها على الوضع السياسي ألولمرت، الذي               
عن إخفاقات عدوان تموز، مشدداً على بقائه في        " المسؤولية العليا "، أعلن فيها تحمله     "احتوائية"ألقى كلمة   

  ".إصالح األخطاء واستخالص العبر وإحداث التغييرات الالزمة"منصبه من أجل 
وبرغم الصخب الذي رافق الجلسة، التي فرضت عقدها عريضة حملـت توقيـع خمـسين نائبـاً مـن                   
المعارضة اليمينية واليسارية، إال أن التصويت في ختامها صب لمصلحة الخطاب الـذي ألقـاه رئـيس                 

  . معارضا٥٣ًفي مقابل  صوتاً مؤيداً ٥٩الحكومة، بنسبة 
وافتتح أولمرت كلمته باإلشارة إلى عدم وجود أي معلومات جديدة عن الجنديين األسيرين لدى حزب اهللا،         

ولفت إلى  ". صائباً"، مشيراً إلى أنه كان قراراً       ٢٠٠٦ تموز   ١٢ثم انتقل إلى تبرير قرار شن الحرب في         
ب كانت إعادة الجنديين األسيرين وإبعـاد حـزب اهللا          التي حددت للحر  " الدقيقة والمضبوطة "أن األهداف   

واضطر أولمرت، في أكثـر مـن        ".لقد حققنا قسماً كبيراً منها    "، مضيفاً   ١٥٥٩عن الحدود وتنفيذ القرار     
. مناسبة، للتوقف عن الكالم، عندما قاطعه نواب وأقارب جنود قتلوا في المعـارك، حـضروا الجلـسة                

  .المعارض" الليكود"تسيك، بطرد العائالت ونائب من حزب وأمرت رئيسة البرلمان، داليا ي
وأنا أتحمل كامل المسؤولية عن     . لجنة فينوغراد قالت ما لديها، وما قالته شديد القسوة        "وقال أولمرت إن    

هذا . سأستخدم تلك المسؤولية لتصحيح األخطاء    : "، مضيفاً "كل اإلخفاقات التي لم أحاول أبداً التملّص منها       
الجيش باشر إصالحاً دراماتيكياً، وأصبح فـي       "وأشار إلى أن    ".  اعتباراً من اليوم التالي للحرب     ما فعلت 

ورفض أولمرت مطالب المعارضة باالستقالة، ووجـه كالمـه       ". جيشاً جديداً أكثر استعداداً    ٢٠٠٨شباط  
مياً على القـرارات التـي      لقد كنت شريكاً ومطّلعاً يو    : "، بنيامين نتنياهو، قائالً   "الليكود"إلى رئيس حزب    

، فـال  )في نهاية الحـرب   (كما أخبرتني بأنك تؤيد العملية العسكرية البرية        . كانت تُتخذ، وكنت داعماً لها    
  ".تدعم األصوات المنفلتة، وتوقفوا عن التجريح الذي يفتقر إلى أي أساس

المـسؤولية  "، وأن "فـشالً "في المقابل، انتقد نتنياهو أولمرت، مشيراً إلى أن الحرب على لبنـان كانـت    
بدورها، شنّت عـضو     ".وإذا كان للمسؤولية معنى، فيجب عليه أن يستقيل       . يتحملها كاملة رئيس الوزراء   

، هجوماً عنيفاً على أولمرت، اتهمته فيه بالمقامرة على حياة الجنـود            )ميرتس(الكنيست، زهافا غالؤون    
لقد انتصرت في حرب الصراع من أجل       : "طبته قائلة وخا". تسجيل انتصار إعالمي  "يين من أجل    سرائيلاإل

  ". خسرتإسرائيلبقائك، لكن دولة 
وفيما كان النقاش دائراً داخل جدران الكنيست، تظاهرت مجموعة من جنود االحتياط وأهـالي الجنـود                

وفـي   ".أولمرت، إنك تثير قرفـي : "القتلى في عدوان تموز خارج المبنى، ووزعوا ملصقات كُتب عليها    
أمس، أنه سيبحث موضـوع     " العمل"لسياق، أعلن وزير الدفاع، إيهود باراك، خالل اجتماع لكتلة حزب           ا

  .االستقالة من الحكومة مجدداً في الوقت المناسب
  ٥/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  يةسرائيلتقدم في صفقة تبادل األسرى مقابل شاليت بعد تخفيف الشروط اإل .٢٠

:  عبـد الـرؤوف أرنـاؤوط      ،القدس المحتلة  ن مراسلها في  نقالً ع  ٥/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية    نشرت
بعدما قـررت   , ية أن صفقة تبادل أسرى باتت أقرب من أي وقت مضى          إسرائيلقدرت أوساط فلسطينية و   
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 تخفيف المعايير التي تسمح بإطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن شاليت وأشارت              إسرائيل
ية ومـصر وحركـة     سـرائيل إلى أن األطراف الثالثة وهي الحكومة اإل      ية  سرائيلاألوساط الفلسطينية واإل  

 بتسليم مـصر قائمـة بأسـماء        إسرائيلوينتظر أن تقوم    . حماس تسعى بشكل حثيث إلتمام هذه الصفقة      
ية مقابل شاليت على    سرائيلية على اإلفراج عنهم من السجون اإل      سرائيلالمعتقلين الذين توافق الحكومة اإل    

ية رسمية أنه خالل اجتماع ترأسه أولمرت       إسرائيلوذكرت مصادر   , ليم القائمة لحماس  أن تقوم مصر بتس   
ية على اإلفراج عن معتقلين فلسطينيين تطالب بهم        سرائيلمساء أول من أمس تقرر أن توافق الحكومة اإل        

جتماع وقد شارك في اال   . ية تعتبر فيما مضى اإلفراج عنهم أمرا مستحيال       سرائيلحماس كانت الحكومة اإل   
علما بأن اللجنة الوزارية تضم وزيرة الخارجية تـسيبي         , عدد من الوزراء من بينهم وزير الدفاع باراك       

  .يسرائيلليفني ووزير العدل اإل
فـي  " الجيـروزاليم بوسـت   " أوردت صحيفة    ):أ.ش.أ(نقالً عن    ٥/٢/٢٠٠٨ النهار اللبنانية    وأضافت

سكين عارض فكرة تخفيف هذه المعايير والـدخول فـي          دي" الشاباك"موقعها االلكتروني أمس ان رئيس      
عملية تبادل واسعة النطاق للسجناء االمنيين، معتبراً ان هذا األمر سيؤدي الى تزايد االرهاب واالضرار               

  ".حماس"بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين الفلسطينيين وفي الوقت عينه تعزيز الدعم لحركة 
ية لتأمين اطـالق شـاليت      سرائيلعن مسؤول مطلع على الجهود اإل     " ونوتيديعوت أحر "ونقلت صحيفة   

الطريق ال يزال طويالً جداً فحماس لديها مطالـب         "شارك في االجتماع الذي عقد في مكتب اولمرت ان          
ي سـرائيل كل ما يمكن ان يقال هو ان الموقف الداخلي اإل         ":واضاف". كبيرة ليس لدينا النية لالستجابة لها     

  ".ذه المفاوضات تم تسويته في مكتب رئيس الوزراءفي شأن ه
  
  سالح الجو يمنع طائراته من التحليق فوق غزة تحسبا من اخطار صواريخ مضادة .٢١

في عددها الصادر امس، ان سالح الجـو        " معاريف"ذكرت صحيفة   :  احمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
ية التي تحلق في اجواء قطـاع       سرائيلبية اإل ي يدرس إمكانية زيادة مجال االمن للطائرات الحر       سرائيلاإل

غزة وتغيير مسارها للتحليق بعيدا عن اجواء القطاع تخوفا من اصـابتها بـصواريخ جديـدة مـضادة                  
ية إسـرائيل ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية       .قطاع خالل االيام الماضية   الللطائرات تم ادخالها الى     

ابات دخلت الى غزة، تشبه الى حد كبير الـصواريخ التـي            قولها ان صواريخ متطورة فتاكة مضادة للدب      
وحـذرت مـصادر     . يوليـو الماضـية    / في حرب تموز   إسرائيلفي معاركه ضد    " حزب اهللا "استخدمها  
 سيصبحون في مرمـى القـذائف الـصاروخية         إسرائيل ألف من سكان     ٢٠٠ية من أن    إسرائيلعسكرية  

  .ى فصائل المقاومة وتوقف تعاظمها العسكريالفلسطينية في غضون عامين إذا لم توجه ضربة إل
  ٥/٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  تبادل االتهامات بين قريع وليفني خالل لقائهما يوم أمس في القدس المحتلة .٢٢

ذكرت االذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم الثالثاء ان وزيرة الخارجية          :  حكمت يوسف  - القدس المحتلة 
 برئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض احمد قريع في اطار االجتماعات          تسيبي ليفني اجتمعت الليلة الماضية    

ونـا بينمـا    مواثارت ليفني خالل االجتماع قضية عملية دي       .االسبوعية المنعقدة بين الطاقمين التفاوضيين    
وفي نفس السياق قالت مصادر فلسطينية       . ية ضد فلسطينيين  سرائيلاثار قريع قضية استمرار العمليات اإل     

 يسفر عن اي نتائج ملموسة على االرض مشيره الي ان الجانبان اتفقا علـى تكثيـف                 مان اللقاء ل  مطلعة  
االجتماعات بينهما والبعد عن اي مناكفات سياسية قد تعصف وتقف عثرة في وجـه المفاوضـات بـين                  

ـ         " سما"وقالت المصادر لمراسل     .الجانبين ى خلفيـة   ان اللقاء شهد تبادال لالتهامات بين قريع وليفني عل
  .ية ومنفذي العمليةإسرائيل مقتل سيدة ىالعملية االستشهادية في بلدة ديمونا يوم أمس والتي ادت ال

  ٥/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
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   تشكل لجنة للتحقيق في اغتيال صالح شحادة تتألف من ذوي خلفية عسكريةإسرائيل .٢٣

ية بقرارها تشكيل لجنة للتحقيـق      سرائيلإلية، أمس، المحكمة العليا ا    سرائيلأبلغت النيابة العامة اإل   : القدس
في ظروف اغتيال القيادي في حركة حماس الشيخ صالح شحادة، بإلقاء قنبلة وزنها طن علـى المنـزل            

؛ مـا أدى إلـى استـشهاد        ٢٠٠٢الذي كان يتواجد فيه في حي مكتظ في غزة، في شهر تموز من العام               
اللجنة ستفحص مـا إذا     "وأشارت النيابة العامة إلى أن       . مدنياً فلسطينياً غالبيتهم من األطفال     ١٥شحادة و 

كان اغتيال شحادة مبرراً حتى في ظل حقيقة سقوط عدد من المدنيين وما إذا كان من الممكن القيام ببديل                   
وأشارت إلى أن اللجنة ستخرج بتقرير يسلط الـضوء علـى            ".عملي بدالً من اغتيال القيادي في حماس      

 بهذه الحادثة بما في ذلك الدروس العملية المستفادة في هذا المجـال دون أن يكـون                 استنتاجاتها المتعلقة 
ي باتخـاذ إجـراءات     سرائيلورئيس هيئة أركان الجيش اإل    ) الشاباك(واضحاً ما إذا كانت ستوصي جهاز       

كمة ونقل عن المحامي أفيغدور فيلدمان، الذي يمثل الملتمسين إلى المح          .عقابية وقانونية ضد المتورطين   
  .العليا، أن تركيبة اللجنة ال تلبي مطلب تشكيل لجنة موضوعية

  ٥/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  إسرائيلتراجع أعداد اليهود في العالم ينتقص من زيادتهم في  .٢٤

أكدت احصائيات الوكالة اليهودية، التي استعرضها التقرير الـسنوي لمـا           :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ـ   فـي تراجـع     إسرائيل، أن أعداد اليهود في العالم خارج        "ياسة الشعب اليهودي  معهد تخطيط س  "يسمى ب

وصدر مؤخرا التقرير الرابع عن العام       .إسرائيلمستمر، وهذا التراجع بدأ ينتقص من زيادة أعدادهم في          
، للمعهد المذكور الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية األميركي األسبق دينيس روس، والذي تـم               ٢٠٠٧

ه هذا العام لألوضاع االجتماعية ألبناء الديانة اليهودية في العـالم، الـذين تعتبـرهم الحركـة                 تخصيص
  ".شعب في الشتات"الصهيونية أنهم 

 مليـون نـسمة،     ١٣،١٥٥ كان   ٢٠٠٧وحسب تلك اإلحصائيات فإن عدد اليهود في كل العالم، في العام            
 ازداد في العام    إسرائيل أن عدد اليهود في      ، وهذا على الرغم من    ٢٠٠٦ ألف نسمة عن العام      ٦٠بزيادة  

 ألف نسمة، من دون الهجرة بطبيعة الحال، بمعنى أن عدد اليهود في العالم تراجـع                ٨٥الماضي بحوالي   
ويتوزع أبناء الديانة اليهودية في العالم فـي العـالم الماضـي     . ألف نسمة٢٥في العام الماضي بحوالي  

 ٣٧٤ مليون نسمة وفي كندا      ٥،٢٧٥مة، وفي الواليات المتحدة،      مليون نس  ٥،٣٩٣ إسرائيل، في   ٢٠٠٧
 مليون نسمة، في فرنـسا وحـدها        ١،١٥٥ألف نسمة، أما في أوروبا الغربية فإن عدد اليهود وصل إلى            

 ألفا، وباقي الدول    ٤٩ ألف نسمة وهنغاريا     ١٢٠ ألف نسمة، وألمانيا     ٢٩٥ ألف نسمة، ثم بريطانيا      ٤٩٠
  .ألف ٢٠٠األوروبية حوالي 

 ألفا، وهو انهيار كبير فـي عـددهم، بعـد أن            ٣٥٧وكان عدد اليهود في دول االتحاد السوفييتي السابق         
ـ       ١،١هاجر أكثر من     ، وتبقـى أكبـر     إسـرائيل  األخيرة إلى    ١٧ مليون نسمة من بينهم، في السنوات ال

  . ألف نسمة٢٢٥مجموعة منهم في روسيا حيث يعيش 
 ألف  ١٨٤ ألف نسمة، وتعيش أكبر مجموعة منهم في األرجنتين،          ٣٩٣بة  ويعيش في أميركا الالتينية قرا    

 ألفا في جنوب أفريقيـا، وقرابـة        ٧٢ ألف نسمة، من بينهم      ٧٧نسمة، كذلك فإنه في أفريقيا يعيش قرابة        
 في المغرب، وعمليا فإن هذه اإلحصائيات تنفي وجود يهود في أثيوبيا، أما في القارة االسـترالية                 ٢٥٠٠

  .  آالف في استراليا وحدها١٠٤ ألف نسمة، من بينهم ١١١ها فيعيش في
 نسمة، وحتى العام    ١٢،٦٣٣ وحين كان عددهم     ١٩٧٠ومن الجدير ذكره أن عدد اليهود ازداد منذ العام          

، في حين أن عدد سكان العالم ازداد منذ ذلك العام وحتى هذه األيام ألكثر               %٤،١، بنسبة   ٢٠٠٧الماضي  
  %.١٠٠من 
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 ٢٠٢٠تقبل ال يشير إلى أي تغيير، إذ تقول تقديرات الوكالة اليهودية إن عدد اليهود في العام                 ولكن المس 
 التي سيكون عدد اليهـود      إسرائيل مليون نسمة، بما في ذلك       ١٣،٥٥٨ليصبح عددهم   % ٣سيزداد بنسبة   

ي جميـع    مليون نسمة، بمعنى أن عددهم سيواصل تراجعه ف        ٦،٢٢٨فيها، حسب التقديرات لذلك العام،      
  %.١٥ التي سيزداد فيها عددهم بنسبة تفوق إسرائيلأرجاء العالم باستثناء 

، وفـي   %٢، سيتراجع عدد اليهود في أمريكا الـشمالية بنـسبة           ٢٠٢٠هذا ومن المتوقع انه حتى العام       
، وفي دول االتحاد الـسوفييتي      %١١، وفي أوروبا الغربية بنسبة      %٧،٥أمريكا الجنوبية سيتراجع بنسبة     

ويذكر  .، وهنا على ما يبدو سيكون عامل تأثير للهجرة من تلك الدول           %٥٠السابق وشرق أوروبا بنسبة     
  .أن من أهم أسباب تراجع أعداد اليهود في العالم هو االندماج في شعوبهم

 في تراجع مستمر، وقد وصل عدد المهـاجرين  إسرائيلومن الجدير ذكره أن معدل الهجرة اليهودية إلى        
 عاما، في حين ان هناك ازدياد فـي         ٢٠ ألفا، وهو أدنى مستوى له منذ        ١٨م الماضي إلى حوالي     في العا 

ية، فإن عدد الـذين تـم       سرائيلالهجرة العكسية، وحسب تحليل إلحصائيات دائرة اإلحصاء المركزية اإل        
من الهجرة في   " الصافية" ألفا، لتصبح الزيادة     ١٢ في العام الماضي حوالي      إسرائيلاعتبارهم قد هاجروا    

  . آالف٦حدود 
من يهود العالم يعيشون في     % ٩٠ إلى كون    إسرائيلوتعزو الوكالة اليهودية تراجع الهجرة اليهودية إلى        

  .إسرائيلدول مستوى المعيشة فيها أعلى من المستوى في 
  ٥/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  هودييمبادرة يهودية لإلعالن عن الملك محمد الخامس عزيز الشعب ال .٢٥

ية في عددها الصادر امس االثنين النقاب       سرائيلاإل) معاريف(كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
عن ان منظمة ياد فاشيم، ستعلن في الوقت القريب عن الملك المغربي محمد الخامس، عزيـز الـشعب                  

علـى حـد تعبيـر      هود من براثن النازيـة،      يهودي، بسبب العمليات التي قام بها ابان حكمه النقاذ ال         يال
ية بادراج اسـم    سرائيلالصحيفة، التي قالت انه للمرة االولي منذ الحرب العالمية الثانية تقوم المؤسسة اإل            

ية ان الطلب لالعتراف بالملك المغربي      سرائيلوكشفت الصحيفة اإل  . قائد عربي للحصول على هذا اللقب     
، والتي اكدت بشكل غير قابل      ١٩٤١لعام  هودي ترتكز على وثائق سرية فرنسية تعود ل       يعزيز الشعب ال  

  .هوديللتأويل ان الملك محمد الخامس عارض بشدة القوانين التي شنتها حكومة فيشي في فرنسا ضد ال
وبحسب الوثائق التي تم نشرها مؤخرا، افادت الصحيفة، بأن الملك المغربي هدد الفرنسيين بـأنهم فـي                 

هم، فانه سيقوم   يلى اجسادهم لكي يتسني لالخرين التعرف عل      هود برفع الشارات الصفراء ع    يحال الزام ال  
هو وافراد عائلته بالتجول مع الشارة الصفراء، وذلك تعبيرا عن تضامنهم مع الغبن والظلـم الالحقـين                 

  .هود، وهذا التصرف، اكدت الصحيفة، زاد جدا من تعاطف يهود المغرب مع الملك محمد الخامسيبال
  ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وزارة الزراعة اإلسرائيلية تقرر قطع العالقات التجارية الزراعية بشكل تام مع قطاع غزة .٢٦

قال وزير الزراعة، شالوم سيمحون، اليوم اإلثنين، إن وزارة الزراعة تستعد لقطع العالقـات التجاريـة                
يل لم تعـد    وقال إن إسرائ   .الزراعية مع قطاع غزة، وذلك بذريعة اقتحام الحدود بين قطاع غزة ومصر           

وادعـى أن    .قادرة على السيطرة على دخول الحيوانات والمواد الزراعية من مصر إلى قطـاع غـزة              
مواصلة دخول المنتوجات الزراعية إلى إسرائيل من الممكن أن يؤدي إلى دخول أمراض فتاكـة، مـن                 

  .بينها ما هو خطير على حياة البشر، مثل أنفلونزا الطيور
إلشارة إلى أن إسرائيل تستورد من قطاع غزة البندورة والخيار، بكميات تصل            وفي هذا السياق، تجدر ا    

ونقل عن مصادر في القطاع الزراعـي اإلسـرائيلي أن االنفـصال            ،   مليون شيكل سنويا   ٥٠قيمتها إلى   
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 عائلة إسرائيلية تقوم بتربية العجول لتسويقها في أسواق اللحوم فـي قطـاع              ٤٠٠سوف يمس بأكثر من     
كما سيتضرر مزارعو الموز، حيث أن      .  ألف عجل وبقرة للذبح    ٣٠صدر إسرائيل أكثر من     غزة، حيث ت  

  .ربع محصولهم يتم تسويقه في قطاع غزة
  ٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  تراجع كبير لعدد ضحايا االنفالت األمني الشهر الماضيهناك  :الهيئة الفلسطينية المستقلة .٢٧

 حدوث انخفاض ملموس فـي   ،مسأمستقلة لحقوق المواطن    أكدت الهيئة الفلسطينية ال   :  رويترز -رام اهللا   
مني والفوضى الداخلية في مناطق السلطة خالل شـهر         عدد القتلى الفلسطينيين جراء حوادث االنفالت األ      

 أوضـحت أنهـا   و .شهر الماضية من العام الماضـي     حصائيات كافة األ  إ مقارنة ب  ،كانون الثاني الماضي  
شخـصا خـالل     ٢١، و ٢٠٠٧ شخصا خالل كانون الثاني      ٧٦ل   مقارنة بمقت  ، شخصا ١٢رصدت مقتل   

 واثنـين   ، أشخاصا سقطوا في قطاع غزة     ١٠أن من بين القتلى     وأشارت الهيئة إلى    . ٢٠٠٧ول  كانون األ 
عـشرات  ، فقد تم تسجيل     قطاعالعمليات االعتقال في الضفة و     أما على صعيد     .سقطوا في الضفة الغربية   

في المقابـل   كما  ،  منية في الضفة واستهدفت أنصار ونشطاء من حماس       األجهزة  عمليات التي نفذتها األ   ال
  .قامت شرطة الحكومة المقالة في قطاع غزة بتنفيذ عشرات االعتقاالت استهدفت بها نشطاء من فتح

  ٥/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

  عرقل التعليم في غزة ت  على إجراءات إسرائيلإقدام  ستنكرتمؤسسة الضمير  .٢٨
 األوراق  إسـرائيل ة الضمير لحقوق اإلنسان الفلسطينية، أمـس، عـدم إدخـال             اعتبرت مؤسس  :أ.ب.د

 للحـق فـي     ا سـافر  االضرورية لطباعة الكتب الدراسية عرقلة للمسيرة التعليمية في قطاع غزة وانتهاك          
  عن ةعربالقوانين والتعهدات واالتفاقيات الدولية، م    السياسة تتنافى مع    هذه  وأكدت في بيان لها أن      . التعليم

 ألف طالـب مـن طلبـة مـدارس          ٢٠٠و  استنكارها لإلجراءات الرامية إلى إعاقة الحق في التعليم لنح        
  .ونروااأل

  ٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   عاما في سجونه١٥بعد أن أمضى من غزة االحتالل يفرج عن شاب فلسطيني  .٢٩

خـرج  قـد   و . عاما ١٥أفرجت سلطات االحتالل عن أسير فلسطيني أمضى في سجون االحتالل           : غزة
 شقيق الشهيد   ،اآلالف من المواطنين في مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة الستقبال ياسر الخواجا            

  .٩٦ في حزيران إسرائيللجهاد اإلسالمي، الذي اغتالته لمحمود الخواجا قائد ومؤسس الذراع العسكري 
  ٤/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  يسرائيلحاجز لالحتالل اإلوفاة عامل فلسطيني أصيب بنوبة قلبية على  .٣٠

أصيب األحد بنوبة قلبية    كان قد   ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عامال فلسطينيا توفي بعد أن            :رام اهللا 
، ٤٨ي، أثناء توجهه إلى عمله داخل فلسطين المحتلـة عـام            سرائيلحادة، على أحد حواجز االحتالل اإل     

  .الجبعد أن أعاقت قوات االحتالل نقله لتلقي العوذلك 
  ٤/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
   الفلسطينيةفي مدينة الطيبة  منزال٣٠ بهدم يةإسرائيل أوامر .٣١

، رسائل من اللجنة     الفلسطينية داخل الخط األخضر    تلقى عشرات المواطنين من مدينة الطيبة     : رائد دالشة 
البناء غير  "ك بحجة   وذل،  للتنظيم والبناء، تفرض عليهم هدم منازلهم خالل ثالثين يوما        ية  سرائيلاإلاللوائية  
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وامر هي مقدمة لعمليات هدم واسعة، قـد تطـال عـشرات            هذه األ ويعتبر سكان المدينة أن      ".المرخص
في هذا الـصدد    و .المنازل وخاصة في الناحية الشرقية من المدينة، القريبة من مناطق السلطة الفلسطينية           

 منزل غير مرخص فـي      ١٢٠٠هنالك نحو   ن  أقال عضو اللجنة الشعبية إلنقاذ الطيبة، أيمن حاج يحيى،          
  .ا هدمهة أعلن عن نيتي منزال ال٣٠، وأن المشكلة ال تتوقف عند الـمدينةال

  ٤/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
   
   الفلسطيني بسبب الحصار مليون دوالر إجمالي الخسائر المباشرة للقطاع الصناعي٨٥ .٣٢

ائر المباشرة وغير المباشرة التي     أظهرت تقديرات أولية استخلصتها دراسة حول إجمالي الخس        :حامد جاد 
ي المفـروض علـى   سرائيللحقت بكافة أنشطة القطاع الخاص في محافظات غزة خالل فترة الحصار اإل    

القطاع منذ منتصف حزيران الماضي، أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الصناعي بلغت منذ ذلك               
 عمرو حمد، مدير االتحاد العـام       أوضحو .ر مليون دوال  ٨٥التاريخ وحتى منتصف الشهر الماضي نحو       

للصناعات أن الخسائر المباشرة للقطاعات الصناعية المختلفة ترتبت على ضياع فرص تسويق منتجـات             
 منـشأة   ٣٩٠٠من مجمل مصانع القطاع البـالغ عـددها نحـو           % ٩٧تلك القطاعات، وتعطل ما نسبته      

لى أن النتائج األولية للدراسة أظهرت أن القطـاع         وأشار إ  . ألف عامل  ٣٣صناعية كان يعمل فيها قرابة      
  .الصناعي وقطاع اإلنشاءات كانا األكثر تضرراً من الحصار المفروض

أكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين، أن الخسائر المباشرة التي لحقـت بقطـاع شـركات                ومن جهته   
ائر غير المباشرة المترتبـة علـى        مليون دوالر، في حين أن الخس      ٥٨المقاوالت واإلنشاءات بلغت نحو     

 ٢٤٠عدم تمكن الشركات من تنفيذ تعاقداتها مع الجهات الممولة لمشاريع إنشائية مختلفة قـدرت بنحـو                 
 ألف عامـل    ٥٠ كان يشغل قرابة     ، شركة ٢٢٠وأكد أن قطاع اإلنشاءات الذي يضم نحو         .مليون دوالر 

   .جميعهم أصبحوا متعطلين عن العمل
تقديرات األولية إلجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص خـالل الفتـرة             إلى ذلك، بينت ال   

المذكورة، أن معدل الخسارة اليومية تقدر بنحو مليون دوالر، نتجت عن إغالق المعابر ووقف الحركـة                
  . ماليين دوالر٢١٠التجارية في االتجاهين، ما يعني أن إجمالي الخسائر يقدر بنحو 

  ٥/٢/٢٠٠٨سطينية األيام الفل
  
 البنك المركزي األردنيومذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية  .٣٣

مس مذكرة تفاهم لتنمية أالبنك المركزي األردني في عمان و سلطة النقد الفلسطينية ت وقع:بترا - عمان
عاون نصت بنود المذكرة على توثيق التحيث . التعاون وتبادل المعلومات بين السلطتين الرقابيتين

والتنسيق في مجال تبادل المعلومات بين السلطتين في األمور المتعلقة بأعمالهما وواجباتهما الرقابية 
  .خاصة في المجاالت المشتركة التي يشرف عليها الطرفان

  ٥/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  العام الحالي مفترق طرق بالنسبة للشرق األوسط: اهللا الثاني عبد .٣٤

عاهل األردني عبداهللا الثاني أهمية تحقيق تقدم ملموس في عملية السالم بين أكد ال:  بترا-عمان 
وأضاف، خالل . يين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيةسرائيلالفلسطينيين واإل

يين يلسرائ بلدا أوروبيا، أن على القادة اإل٢٥يمثلون " ميدبرج"لقائه امس وفدا برلمانيا من مجموعة 
وحذر مجددا من االنعكاسات . والفلسطينيين أن يتمتعوا بالشجاعة الالزمة للتوصل إلى السالم المنشود

ية وبشكل خاص االستمرار في بناء المستوطنات على مستقبل سرائيلالسلبية للسياسات واإلجراءات اإل
سط، حيث يجب االختيار بين وأكد، أن العام الحالي هو مفترق طرق بالنسبة للشرق األو. عملية السالم
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ية على سرائيلالسالم واالستقرار أو عكسهما، وأن على المجتمع الدولي مساعدة القيادتين الفلسطينية واإل
وأشار إلى أن لألردن مصالح في قضايا الوضع النهائي . سرائيلتحقيق مستقبل للفلسطينيين وسالم إل

د، مشددا على تمسك األردن بحق العودة والتعويض كقضايا الالجئين والقدس واألمن والمياه والحدو
  .لالجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية

  ٥/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  "لن يمر بدون انتقام"استهداف المدنيين اللبنانيين : إسرائيلحزب اهللا يحذر  .٣٥

الت من قبل أن ق] حزب اهللا[قال محمد حيدر النائب عن حزب اهللا إن الحركة): أ.ب.د (–بيروت 
وأضاف أنه من حق حزب اهللا الرد على أي هجوم على . استهداف مدنيين لبنانيين لن يمر بدون انتقام

ية فتحت النار على اثنين من المسلحين سرائيل أن القوات اإلإسرائيلوزعمت تقارير في . أي من المدنيين
  .االخر بجروح خطيرةعلى االقل كانا يحاوالن التسلل ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 

  ٥/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
 من مسؤولياتها" إسرائيل"مبارك يطالب بعودة اتفاق المعابر وعدم تنصل  .٣٦

قال الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، ان :  من القاهرة٥/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية نشرت 
عاناة الفلسطينيين، وينال ، يزيد من مء حماس على غزةاالنقسام الحادث في الصف الفلسطيني بعد استيال"

من قضيتهم العادلة، ولقد دعوت فتح وحماس للحوار وانهاء الخالفات، إال ان الجانبين يتمسكان 
بمواقفهما، السلطة الوطنية تشترط عودة االوضاع الى ما كانت عليه في غزة قبل يونيو الماضي وحماس 

ت االخيرة على الحدود المصرية مع غزة التطورا"وقال مبارك ان . تتمسك بالحوار دون شروط مسبقة
ي، وأواصل اتصاالتي كي ترجع سرائيلتأتي كنتيجة مباشرة للحصار واجراءات العقاب الجماعي اإل

 عن هذه االجراءات، وهناك ضرورة عاجلة هي انهاء معاناة سكان القطاع والبد من العودة إسرائيل
 واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة، وهناك رائيلإسللعمل باتفاق المعابر بين السلطة الفلسطينية و

ضرورة موازية ال تقل في اهميتها، تتمثل في عدم تكريس االنفصال الراهن بين االراضي الفلسطينية في 
 بالتنصل من مسؤولياتها باعتبارها قوة احتالل وهذه المسؤولية سرائيلالضفة وغزة، وعدم السماح إل

  ". وفي القواعد المستقرة للقانون الدولي١٩٤٩جنيف الرابعة لعام ثابتة في احكام اتفاقية 
دعا الرئيس المصري االتحاد األوروبي إلى : نقالً عن وكالة وفا ٥/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة وأضافت 

أن يقرن دعمه المالي واالقتصادي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بدعم سياسي نشط لدفع 
وقال الرئيس مبارك، في حديث أدلى به . لفلسطينية الجارية حول الوضع النهائيية اسرائيلالمفاوضات اإل

إن الوقت قد حان كي يلعب االتحاد "لوسائل اإلعالم االسبانية قبل أن يبدأ زيارته لمدريد، أمس، 
األوروبي دورا نشطا كشريك في عملية صنع السالم في منطقة الشرق األوسط ال سيما وانه طرف مهم 

  ". باعية الدولية المعنية بالسالم في المنطقةفي الر
  
  معبر رفح لن يعمل إال تحت سلطة عباس: مصر .٣٧

معبر رفح لن يفتح في وجود سلطة غير "أكد مصدر مصري موثوق به، أن :  جيهان الحسيني-القاهرة 
، "اشهذه المسألة غير خاضعة للنق"وشدد المصدر على أن ". عباس] الفلسطيني محمود[سلطة الرئيس 

وقال إن ". فحماس تنظيم وليست سلطة... وجود ولو رمزي لحركة حماس على معبر رفح"رافضاً أي 
والقاهرة . مصر ال تعترف سوى بشرعية الرئيس عباس، فهو الشرعية المعترف بها عربياً ودولياً"

إبرام  "ونفى أن تكون مصر بصدد". هذا موقفنا الرسمي غير القابل للنقاش. ترفض أية صيغة أخرى
نحن نتمسك بأن يسير العمل على المعابر وفق االتفاقات الدولية : "وقال". اتفاق جديد إلدارة معبر رفح
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هذه االتفاقات هي التي "، مؤكداً أن "٢٠٠٥التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع األطراف الدولية العام 
ولن يفتح قبل االتفاق ) أمس(ساء معبر رفح سيغلق بداية من م"وأضاف أن ". ستحكم تشغيل معبر رفح

اتفاق المعابر ليس "وأوضح أن ". هذا شأنهم هم. على صيغة تشغيله بين الفلسطينيين من غزة ورام اهللا
، داعياً إلى ضرورة احترام "شأناً مصرياً، ألن القاهرة ليست طرفاً فيه، وبالتالي عالقتها به غير مباشرة

هناك إشكاالً "ستبعد أن يتم تشغيل المعبر يومياً، وعزا ذلك إلى أن وا". حتى يتم تشغيله"اتفاق المعبر 
ومصر ال تريد أن تحمل على كاهلها مسؤولية قطاع غزة أو أن تزيل . كبيراً حول من يدير هذا المعبر

غير أن المصدر أكد أن مصر ستسعى إلى حل قضية العالقين على معبر ". يينسرائيلهذا العبء عن اإل
لمرضى وكبار السن وحملة اإلقامات وطالب الجامعات في الخارج، مشيراً إلى إمكان رفح فقط من ا

ولكن ليس بالضرورة عبر معبر رفح، بل يمكن أن يكون ذلك عبر معبر كرم "عبورهم في االتجاهين، 
  ".مصر ستقبل إدخال المساعدات المختلفة التموينية واألدوية"وأكد أن ". أبو سالم

أبدت استعدادا خالل محادثاتها في القاهرة، ألن يدير المعبر موظفون " حماس"ة وكشف المصدر أن حرك
لكنها . أو إداريون من الرئاسة الفلسطينية، وليس حرس الرئاسة، شرط أن يكونوا من المقيمين في غزة

مصر رفضت هذا الطرح وأكدت أنه لن "وأوضح أن . يينسرائيلأصرت على رفض التنسيق مع اإل
  ".يسرائيلشغيل طبيعي لمعبر رفح في غياب الجانب اإليكون هناك ت

  ٥/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  مقتل فلسطيني وإصابة شرطيين مصريين على الحدود .٣٨

 شخصا جراء ١٢قتل فلسطيني وأصيب أربعة بالرصاص و : يسري محمد-رفح، غزة، رام اهللا 
انوا يعتصمون احتجاجاً على استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد اشتباك مئات من الفلسطينيين ك

اغالق معبر رفح وعدم سماح السلطات المصرية ألبنائهم وذويهم بمغادرة العريش الى القاهرة، مع 
وحسب مصادر امنية فلسطينية، فإن عنصرين من . القوات المصرية المتمركزة على بوابة صالح الدين

ن، فان عناصر األمن المصري أطلقوا وحسب شهود عيا. االمن المصري اصيبا جراء قذفهما بالحجارة
  . قنابل الغاز واألعيرة النارية على المعتصمين

وقال إسالم شهوان، الناطق السابق باسم القوة التنفيذية، ان مجموعة من الفلسطينيين الغاضبين الذي 
 ارادوا اجتياز الحدود، اشتبكوا مع االمن المركزي المصري، وهذا هو حادث عرضي وتمت السيطرة

وقال انه خالل . عليه وساعدت الشرطة الفلسطينية في ضبط الموقف والتنسيق جاٍر مع الجانب المصري
ويؤكد انه لم يصب اي . ساعة من اآلن سيتم إدخال العالقين في الطرفين حسب اتفاق بين حماس ومصر

   .جندي مصري بالرصاص النه لم يطلق الرصاص اصال
إن بوابة صالح الدين الحدودية ال زالت مفتوحة حيث يسمح للفلسطينيين "مسؤول امني مصري وقال 

لدينا سيطرة كاملة اآلن على "وأضاف المسؤول ". بالعودة لغزة وللمصريين بالعودة إلى الجانب المصري
العمل على وأضاف انه يتم حاليا ". الحدود، لم يدخل األراضي المصرية فلسطيني واحد منذ يوم األحد

توفير السلع والمواد الغذائية بشكل كامل في مدينتي رفح والشيخ زويد، فيما سيتم توفيرها بشكل كامل 
  .لمدينة رفح المصرية عقب إخالئها من الفلسطينيين

الى ذلك، قال مسؤول أمني في شمال سيناء، إن مشكلة المئات من الفلسطينيين من حاملي اإلقامات الذين 
 منهم تأشيرات، فيما تبقى ٨٠٠ن طوال األيام الماضية أمام مديرية االمن، حلت بمنح نحو ظلوا معتصمي

نحو ألفي فلسطيني سجلت اسماؤهم، وسيتم منح حاملي االقامات بمختلف الدول العربية تأشيرات دخول 
 .األراضي المصرية فيما سيتم تجديد اإلقامة للمقيمين

  ٥/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ٩٨١:         العدد                        ٥/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

  هجتها بعد اشتباكات رفحمصر تصّعد ل .٣٩
سواء لجهة مسألة " حماس"صعدت السلطات المصرية لهجتها في وجه حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

وأشار مصدر . المعابر او لضبط حدودها في مواجهة محاوالت فتح الثغرات على الحدود مع قطاع غزة
راضي المصرية فقط للمواطنين القاهرة قررت أن تستمر الحركة من غزة إلى األ"مصري، إلى أن 

وشدد على أن مدينة رفح المصرية ". المصريين، وحركة حماس وعدت بالمساعدة في ضبط الحدود
  ".ونحن مصممون على فرض األمن وضبط الحدود. أغلقت بالكامل"

  ٥/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  مصر تعتقل فلسطينياً يحمل متفجرات في رفح .٤٠

ادر أمنية ان الشرطة المصرية احتجزت فلسطينيا يحمل قالت مص): أ.ب.د( رويترز، -القاهرة 
وفي حادث منفصل، قالت المصادر . متفجرات في مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة

ولم . االمنية ان الشرطة ألقت القبض على خمسة فلسطينيين في سيناء بينما كانوا في طريقهم الى القاهرة
  . جراتيكن الرجال الخمسة يحملون متف

  ٥/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  ي على الفلسطينيين في قطاع غزة سرائيلسورية تدين العدوان اإل .٤١

ي السافر على قطاع غزة معربة عن شجبها سرائيلأدانت سورية العدوان اإل:  رزوق الغاوي-دمشق 
لقاه  ويدعمها ويشجعها على ارتكاب هذا العدوان، وحملت سورية، في بيان أإسرائيللكل من يقف وراء 

فيصل المقداد في االجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر .نائب وزير الخارجية د
 المسؤولية الكاملة عن جرائمها إسرائيلاالسالمي على مستوى وزراء الخارجية في جدة أمس، حملت 

 الموجهة ضد إسرائيلأمام المجتمع الدولي الذي يجب ان يضطلع بمسؤوليته الكاملة لوقف أعمال 
ي الغاشم تتطلب تحقيق سرائيلوجدد المقداد تأكيد بالده على ان مواجهة العدوان اإل. المدنيين الفلسطينيين

 تسعى الى استمرار الخالف بين الفصائل الفلسطينية إسرائيلالتماسك الفلسطيني الداخلي خاصة وان 
ني الفتا الى ان القضية الفلسطينية تمر في مفترق لتقوم بتنفيذ مخططاتها وعدوانها على الشعب الفلسطي

  .  لوقف جرائمها واعتداءاتهاإسرائيلطرق وان الحوار بين الفلسطينيين يبقى الخيار الوحيد للضغط على 
  ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  قانونيون وبرلمانيون مصريون يطالبون باتفاق جديد لمعابر غزة  .٤٢

قانونيون وبرلمانيون مصريون االتحاد األوروبي بالعمل لمصلحة اتهم :  محيي الدين سعيد-القاهرة 
الكيان الصهيوني مستغال في ذلك إسناد اتفاقيات المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والكيان إلى 
خبراء منه االتحاد مهمة اإلشراف على المعابر وطالبوا، في ندوة نظمتها الكتلة البرلمانية لجماعة 

، بتوقيع اتفاق جديد "رؤية قانونية للحل.. أزمة المعابر: "مسلمين أمس في القاهرة تحت عنواناإلخوان ال
للمعابر مع الجانب الفلسطيني وحده دون تدخل طرف ثالث، وذلك لمنع تكرار الوضع المأساوي الذي 

  .يتعرض له قطاع غزة في ظل الحصار
 اهللا األشعل إن اتفاقية المعابر التي وقعت في وقال مساعد وزير الخارجية المصري األسبق السفير عبد

، مشيرا إلى أن هذه االتفاقية ُأبرمت بين طرفين فقط، وليس ٢٠٠٦يونيو /  انتهت في حزيران٢٠٠٥
ودعا األشعل مصر إلى أن تعيد النظر في . إسرائيلصحيحا أن هناك أطرافا أخرى فيها غير السلطة و

لتراجع أمامها، منتقدا طريقة إدارة السياسة الخارجية لمصر ألزمة  وتوقف التدهور واإسرائيلموقفها من 
المعابر األخيرة وعدم وجود تصور شامل لديها تجاه المخاطر واألهداف في هذه األزمة، موجها أيضا 
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انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أنه انتخب رئيسا للسلطة وهي سلطة إدارية 
  .  وال يمكن الجمع بين االثنينإسرائيلة التحرير هي التي تتفاوض مع مؤقتة، ومنظم

  ٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  مثقفون عرب يدعون إلى نصرة غزة .٤٣

وجهت مجموعة من المثقفين العرب، أمس، نداء لرفع الحصار عن قطاع غزة، شددوا خالله على أنه 
 لمقاومته الباسلة تمهيداً لسلبه حقوقه التاريخية يرمي إلى تحطيم إرادة الشعب الفلسطيني ووضع حد"

أن هذا الحصار ما كان له أن يتم لوال "ورأى البيان ". المشروعة في وطن مستقل ودولة كاملة السيادة
وأعرب عن ". السياسة األميركية العنصرية المناهضة للعرب والطامعة بثرواتهم ومواقعهم االستراتيجية

لعربية المستبدة هي المعين الموضوعي للدولة الصهيونية ولإلدارة األميركية، ألنها األنظمة ا"اعتقاده بأن 
بظلمها وعسفها وإهانة شعوبها ترهن مستقبل األمة العربية لمن هب ودب من األجانب العدوانيي 

ة المصرية رغم ثقتنا المفقودة بهذه األنظمة المهترئة، فإننا نحيي المبادر: "وأضاف البيان". نوالمتغطرسين
ودعا ". بفتح معبر رفح، ونعلن أننا أخذنا علماً بنية الحكومة المصرية عدم السماح بتجويع أهالي غزة

إغاثة "إلى " وكل من يحتفظ بذرة ضمير من المسؤولين العرب"البيان الشعوب العربية وممثليها الحقيقيين 
ممثليها المعروفين أو غير المعروفين لدى "كما دعا البيان الدول العربية إلى سحب ". الشعب الفلسطيني

الدولة العبرية وتحقيق المصالحة الفلسطينية اليوم قبل الغد، وتأييد السالم الذي يعيد الحقوق الفلسطينية 
  ".والعربية ورفض االستسالم الذي يطيحها

  ٥/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
 واشنطن تدين عملية ديمونا االستشهادية .٤٤

 في تعليق علـى أول هجـوم        ،اسم وزارة الخارجية األمريكية شون ماكورمك     علن المتحدث ب  أ: الوكاالت
ندين االعتداء ونأسف كثيرا    "وقال ماكورمك    ."من المؤكد أنه خبر رهيب    " منذ عام    إسرائيلانتحاري في   

علينا أن نبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا في المجتمع الـدولي لمـساعدة               "وأضاف   ."للخسائر البشرية 
حينها "وتابع   ."يين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق سياسي وتفاهم حول مواضيع االختالف          لسرائياإل

هل يريدون االستمرار على طريـق      "متسائال  " سيستطيع الفلسطينيون أن يختاروا الطريق التي يريدونها      
 طريـق   الدولة الفلسطينية أو مواصلة طريق حماس وغيرها من الحركات التي تمارس التهميش وهـي             

 "؟العنف التي ال تؤدي إلى دولة
  ٥/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 

 
 سرائيلصفقات أسلحة بلجيكية محظورة معظمها إل .٤٥

 عن قيام شـركات     ، أمس ،في بلجيكا " منظمة السالم الفالمنكية  "كشف تقرير لـ    :  فكرية أحمد  - بروكسل
ح العـام الماضـي إلـى دول        من إجمالي صفقات بيع السال    % ١٥السالح في مقاطعات الفالمس بإبرام      

 على  إسرائيلوتأتي  . ومناطق صراعات ساخنة ودول غير معروفة، دون الحصول على تصاريح رسمية          
 .رأس هذه الدول بجانب دول أخرى يحظر االتحاد األوروبي بيع السالح إليها بوصفها مناطق ساخنة

 ٥/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
   مليون دوالر١٤مريكا تمنح األونروا أ .٤٦

 ١٤مبلـغ   "األونـروا   "كشف تقرير امريكي صدر مؤخرا ان واشنطن قررت منح وكالة           : العزوني اسعد
 الف في الضفة وذلك ضمن مبلـغ        ٧٠٠مليون دوالر لتقديم مساعدات انسانية لمليون الجىء في غزة و         
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ك من مناطق    مليون دوالر لتلبية احتياجات انسانية لالجئين من كينيا والصومال وغير ذل           ٣٢اجمالي يبلغ   
ويأتي هذا المبلغ المخصص لالجئين الفلسطينيين استجابة للمناشدة األخيـرة           .النزاعات والحروب األهلية  

  .التي اطلقتها األونروا مؤخرا لجمع مبلغ اضافي من المال لتلبية احتياجاتها
  ٥/٢/٢٠٠٨العرب اليوم 

  
   تريليونات دوالر٣  تبلغالميزانية األخيرة لبوش .٤٧

أقر جورج بوش أمس بأن تباطؤ االقتصاد األميركي سيؤدي إلى ارتفاع العجز فـي ميزانيـة                : وكاالتال
 تريليونات دوالر للعام    ٣,١الذي يليه، وذلك أثناء عرضه لخطة إنفاق قياسية، حجمها          والعام  العام الحالي   

كبر منذ الحـرب     تجمد الكثير من البرامج المحلية، لكنها تخصص للدفاع ميزانية تعتبر األ           ٢٠٠٩ المالي
 مليار دوالر، ال تتـضمن نفقـات الحـرب علـى العـراق              ٥١٥,٤العالمية الثانية، وتصل قيمتها إلى      

األخيرة له قبـل مغادرتـه      وهي   ،الميزانيةهذه   بوش أن يبلغ العجز في       إلى ذلك فقد توقع   . !وأفغانستان
  .ر للعام المقبل مليارات دوال٤٠٧ مليارات دوالر للعام الحالي، و٤١٠ ،البيت األبيض

  ٥/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  محمود عباس واستعداء مصر على الفلسطينيين .٤٨

  محمد صالح المسفر
لم أقرأ في حياتي منذ أن تعلمت القراءة أن قائدا أو زعيما عربيا كان أو أوروبيا وقف ضد إرادة شعبه 

الشعب . محمود عباسفي نيل استقالله وحريته وأمنه وسالمة وحدة أراضيه ورفاهة شعبه، إال الرئيس
الفلسطيني يريد استرداد حقوقه المسلوبة بكل الوسائل، جرب أن يتولى العرب الدفاع عن حقوقهم 

 ولم ،١٩١٩المشروعة في وطنهم، وفشلوا في تحقيق ذلك، جربوا المنظمات الدولية منذ عصبة األمم عام
 األجهزة السرية العربية، جربوا يتحقق لهم ما أرادوا، جربوا العمل السري في تنظيماتهم فحاربتهم

سياسة االسترضاء والمحاور اإلقليمية العربية وفشلوا في تحقيق ما رغبوا فيه، اعلنوا رغبتهم في 
االستقالل برأيهم وتدبير شؤونهم وفك ارتباطهم ببعض األنظمة العربية، فكان لهم ما أرادوا بموجب 

أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد "اه قرار عربي في قمة الجزائر التي تبنت قرارا مؤد
 فماذا قدمت هذه المنظمة ١٩٦٤وكانت فتح هي المهيمن على هذه المنظمة منذ عام" للشعب الفلسطيني 

  المخطوفة من قبل حركة فتح؟
ال أريد أن استعرض إخفاقات هذه الحركة وال نجاحاتها إن كانت هناك نجاحات ولو أنها عندي لم تحقق 

  . نجاح يذكر ال في الداخل وال في الخارج بل على نقيض ذلكأي
يعلم السيد محمود عباس أن كل مشاريعه السياسية فشلت وأظهرها اتفاق اسلوا الملعون، وانه أعطى 
إلسرائيل أكثر مما طلبت ولم يحصل مقابل ذلك العطاء سوى االحتقار لسلطته وإهانتها، وإال ماذا نفسر 

خل أسوار المقاطعة في رام اهللا وحوله جنراالته وقادته العسكريون ومستشاروه، وجوده الشخصي في دا
وقوات الجيش الصهيوني تجتاح رام اهللا مقر المقاطعة، وتختطف اعدادا من النشطاء الفلسطينيين من 

ماذا نفسر اجتياح الجيش .حركة فتح وغيرها من الفصائل وهو يتفرج على ذلك المشهد من نافذة مكتبه
سرائيلي لمدينة نابلس كبرى مدن الضفة الغربية وتستبيحها ألكثر من ثالثة أيام متتالية، و عباس داخل اإل

أسوار المقاطعة في رام اهللا، وأخيرا وليس أخرا كان أبو مازن في اجتماع مع رئيس وزراء العدو 
لي يدك مدينة غزة اإلسرائيلي في القدس المحتلة في شهر يناير الماضي و الطيران الحربي اإلسرائي

 ٢٠٠٨ تقول تقارير األمم المتحدة الصادرة في يناير.بالصواريخ وكذلك الدبابات والمدفعية اإلسرائيلية
 عائقا في الضفة الغربية وليس في غزة إلعاقة تدفق المواد الغذائية واألدوية وغيرها من ٥٦٣انه يوجد 

 ته؟االحتياجات اإلنسانية أليس ذلك احتقارا لشخصه ولسلط
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(2)  
نعرف أن محمود عباس والجوقة من حوله يكنون كراهية مطلقة لشركائهم في الوطن من حركة حماس، 
ألنهم فازوا عليهم في االنتخابات وحصلوا على ثقة الشعب، فحقدوا على الشعب عامة وراحوا يستعدون 

  .عليهم دول العالم
ت السياسية األوروبية على حركة حماس ال جدال عندي وال شكوك بان السيد عباس راح يؤلب القيادا

ويحطهم بطرائق مختلفة على عدم التعاون مع تلك الحركة، عندما فازت في االنتخابات وسقطت فتح في 
شرور أفعالها، يقيني بأنه نقل لألوروبيين بأن معظم الدول العربية ال تريد التعاون مع حكومة دينية في 

اطر مستقبلية إذا تعاونتم مع حكومة حماس، يقيني بأن القيادات أي قطر عربي وبالتالي ننبهكم إلى مخ
األوروبية نبهوا عباس بأنه هو الذي كلفهم بتشكيل حكومة ويطلب منهم عدم التعاون معهما وهو الرئيس 

 ظروفنا تحتم علينا ذلك :األعلى، عليكم أن تتعاونوا مع الرئاسة، وكما اعلم نفسية أبو مازن فلعله قال لهم
 . حماس لن تستمرولكن

اليوم عباس يستعدي مصر ضد الشعب الفلسطيني المحاصر، ويطلب من األوروبيين في اعتقادي بان 
 إن .يمارسوا على الرئيس حسني مبارك كل الضغوط كي ال يلتقي بقيادات حماس في القاهرة،وهكذا كان

بدال " اح لألراضي المصريةاجتي"عباس يصف اندفاع الفلسطينيين الذين أضناهم الحصار في غزة بأنه 
 الذي يفرضه العدو -من أن يقول انه اندفاع المحرومين من الحياة الكريمة ومن قسوة الحصار في غزة 

 نحو أهلهم وذويهم وأشقائهم في مصر العزيزة من اجل نجدتهم، ونجدة مرضاهم افتحوا -اإلسرائيلي 
  .أبواب مصر لهم على مصراعيها

لسطيني يصف حركة شعبه نحو مصر بأنها اجتياح، لكنه يخرس عندما تتوغل الرئيس الف!!! يا للهول
القوات اإلسرائيلية في مدن الضفة الغربية وقراها وقطاع غزة ومخيمات البؤس للقتل واالختطاف 

 .والتدمير عن وصفها بأنها حركة اجتياح صهيوني
(3)  

، فكوني األولى وال تكوني الثانية، تعلمين يا مصر العزيزة أنت بوابة الخير على هذه األمة وبوابة الشر
يا حبيبتي مصر بأنك إذا وهنت وهن العرب وإذا اشتدت مصر وصمدت اشتد العرب معها، المعونات 
االمريكية ال تذلك يامصر وتشيحين بوجهك عنا، مصر غنية برجالها وقدراتها ومكانتها فكوني عونا 

  . جبهتك الشمالية الشرقية وليسوا اعداءألهل فلسطين الشرفاء وليس العمالء فهم حراس
 ٥/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
  التسابق الى المستنقع في غزة ولبنان .٤٩

  رضوان السيد      
الحدود مع مصر أخطر ما قام به التنظيم األمني والعسكري للحركـة منـذ              " حماس"كان اقتحام مسلحي    

لكـن  . من وراء ذلـك   " حماس"اطة بمقاصد   وليس بالوسع اآلن اإلح   . استيالئها على قطاع غزة قبل عام     
. والدولة المصرية أقصى درجات التـوتر     " حماس"النتائج األولى لهذا التصرف كانت بلوغ العالئق بين         
، فإنهـا تفيـد اآلن مـن تـصرف          "حماس"و  " فتح"وكما أفادت إسرائيل إفادات كبيرة من االنقسام بين         

ا في عيون العرب والمجتمع الدولي مشكلة إسـرائيلية         ، إذ ما عاد حصار غزة واستنزاف سكانه       "حماس"
إحـراج مـصر والعـرب،      " حمـاس "وربمـا أرادت    . وحسب، بل صار مشكلة مصرية وعربية أيضاً      

: بيد أن ذلك وضعها أمام أحد خيـارين       . وإرغامهم على االعتراف بها وبشراكتها في األزمات والحلول       
امب ديفيد أقصى حدود آفاقه إعادة قطاع غزة الى أحضان          وخيار ك . خيار كامب ديفيد، أو خيار أنابوليس     

ظهور الدولة الفلسطينية المـستقلة     : مصر أو قبضتها، بينما يتضمن خيار أنابوليس في أقصى آفاقه أيضاً          
أما في الخيار الثاني فهي مرغمة      ". حماس"وفي الخيار األول ال وجود وال مستقبل لـ         . أو شبه المستقلة  
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الطويـل،  " الجهادي"ظلة أبو مازن، وهو أمر أمر مذاقاً من العلقم، بعد هذا النضال             على الدخول تحت م   
وهكذا، فاالستنتاج النهائي، لو كـان الـوعي        ! لالنفراد بالقرار في فلسطين أو في القليل الذي تبقى منها         

نـاس والعـسف    الواقعي سائداً، أنه ما كان هناك لزوم لالستيالء على غزة، وال كان هناك لزوم لقتل ال               
بحياتهم وحرياتهم، وكان األجدى ترك األمور لمحمود عباس ليتخبط في تأمين الغذاء والدواء والعـيش               

راتعة في بحبوحة الكفاح المسلح والجهاد، وتعيير السلطة الفلسطينية         " حماس"ألهل غزة والضفة، وتظل     
  !بالذل واالستسالم، الى أن يقضي اهللا أمراً كان مفعوال

فالهدف . االستيالء على غزة في بؤرة المصائب النازلة بلبنان ومعارضيه قبل أكثريته وحكومته           وقد وقع   
ضد جيش العدو الصهيوني، كان التخفيف      " حزب اهللا " من جانب    ٢٠٠٦) يوليو( تموز   ١٢المعلَن لعملية   

ذ أكثر من   فمن. عن الحماسيين بسبب خطفهم الجندي شاليت، ومحاوالت إسرائيل الدموية إلطالق سراحه          
التقدم بهذه الراية الى مقدمة الـصفوف وبالقـذائف         " حزب اهللا "عامين ترفع إيران راية فلسطين، وتكلّف       

وباألمس وعندما اشتد الحصار اإلسرائيلي على غزة، عاد السيد حسن نصر اهللا فـي يـوم                . والصواريخ
على أن المصائب المترتبـة     . "حماِسها"عاشوراء لتأكيد غضبه، وإرادته التصرف لنُصرة غزة وشعبها و        

على هذا التضامن، وتلك الهزيمة المرة التي وقعت بالعدو الصهيوني خالل حرب تموز، ما اقتـصرت                
على تخريب الجنوب والضاحية والبنى التحتية في لبنان، بل امتدت وتيرةً وعصفاً الى الداخل اللبنـاني،                

  .، منذ ما بعد حرب تموز وإلى اآلن"اهللاحزب "الذي حوصر حكومةً وشعباً ومؤسسات، من جانب 
فقد وضعها حدث اغتيال الـرئيس الحريـري،        . وجاءت سورية ثالثة األثافي في مثلث برمودا المأسوي       

فاندفعت ألسبابها الخاصة، باتجـاه     . وخروج الجيش السوري من لبنان، في موقع السائر الى حتفه بظلِفه          
وتجلـت تلـك المقاومـة      .  للعدوان األميركي واإلسرائيلي   "المقاومة"، وتشكلت جبهة    "حماس"الحزب و   

باالغتياالت والتفجيرات في لبنان، وتعطيل مؤسساته وهدمها، وقسمة الشعب الفلسطيني، ووضع إكليـل             
وقد وصل األمر اآلن الى تهديد مصر وأمنها، وكل ذلـك           . آخر من أكاليل الشوك على رأسه وفي عنقه       

  ! والصهيوني، واهللا أعلم من ومن بعدبحجة التصدي للعدوين األميركي
إن المسألة اآلن أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ما عادت تشعر بالتهديد األميركي الذي ظلت تشعر به                

وهي تعلن عن استمرار مفاوضـاتها مـع     . منذ غزا األميركيون العراق، وأثاروا قصة برنامجها النووي       
سؤولوها في الدول العربية ليعرضوا االرتباط بعالقـات وثيقـة،          األميركيين في شأن العراق، ويطوف م     

أن تنكفـئ   ) بعد اندفاعة اإلمام الخميني   (وهكذا توشك االندفاعة الثورية الثانية      . وتخفيف التوتر والتهدئة  
إنما المشكلة لدى القوى التي دفعتها هي في العالم         . بعد أن انحفظت الكبرياء الوطنية، والمصالح الكبرى      

التي دفشتها إيران باتجـاه مـصادمة       " حماس"فـ  . ربي الى المستنقع، والتي تزداد تخبطاً وغرقاً فيه       الع
حـزب  "و . إسرائيل وسلطة أبو مازن، تُعرض عن الجدار اإلسرائيلي الشهير لتصطدم بالجدار المصري    

نتهي به األمر مطالبـاً     ، ي !)العميلة(الذي كفَّ عن مهاجمة إسرائيل، ليهاجم حكومة الرئيس السنيورة          " اهللا
باالقتصاص من الجيش اللبناني الذي أوقع قتلى بين الذين سدوا الشوارع الرئيسة في الضاحية الجنوبيـة                

وسورية التي ارتاحت بعض الـشيء فـي        ! لبيروت باإلطارات والنيران، احتجاجاً على انقطاع الكهرباء      
على التفاوض معها للسماح بانتخاب رئـيس جديـد         الشهور الثالثة الماضية، لإلقبال األوروبي والعربي       

لجمهورية لبنان، تعبت من اتهام األميركيين والعرب بالتآمر عليها، وهي تحاول اآلن بيع سلعتها قبل أن                
لكن األطراف الثالثة ال تريد الظهور بمظهر الخاسر الذي انقضت مهمته أو            ! تكسد تماماً بانقضاء وقتها   

  .فقد تكليفه
يـستطيع  ". حـزب اهللا  "وسـورية و    " حماس" فروقاً في المواقع واألدوار واإلحراجات بين        بيد أن هناك  

الحزب أن يظهر القبول بنتائج التحقيق في مقتل محازبيه في الضاحية، ويعود الى التفاوض على الرئيس                
ـ      . ومعه مع االستمرار في الضغط السياسي واألمني على األكثرية         ادا وبخاصة أن سالحه وموقعه ما ع

ويمكن لعالقات إيران المتحسنة مع العـرب أن تمهـد لـه            . موضع تجاذب موقتاً لدى اللبنانيين والعرب     
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فالتـسليم بانتخـاب العمـاد ميـشال سـليمان لرئاسـة       . لكن وضع سورية أشد حرجاً. السبيل الى ذلك  
فالهـدف  . غير لبنـان  الجمهورية، ال يمنحها الكثير مع استمرار ملفات أخرى كثيرة وعالقة مع لبنان و            

األساس المتمثل في استعادة الحميمية مع الواليات المتحدة لن يتوافر تحقيقه في عهد إدارة بـوش علـى                  
ويحتاج األمر الى استدارة كاملة تتيح العودة الى ملفّ الجوالن، وتحسين العالقات مع الشعب في               . األقل

فقد . وإيران ال تفيده شيئاً في أكثر هذه األمور       . ورالداخل، ومع العرب المجاورين، ومع الفهم للذات والد       
). يوليو( أنصار سورية ومصالحها في لبنان منذ ما قبل حرب تموز            - بطلب من إيران     -غطى الحزب   

 قد أوشك على النفاد، وال مناص من أن يحّل الحزب محل سورية فـي لبنـان أو                  - كما سبق    -والوقت  
فيده شيئاً مع العرب، وطبعاً لن تفيده في المـشكالت مـع إسـرائيل    وال تستطيع إيران أن ت . يحاول ذلك 

ولذلك سيظل النظام السوري في المستنقع الذي اندفع إليه، سواء وافق علـى رئـيس     ! والواليات المتحدة 
  .لبنان أم لم يوافق

" فـتح "فهي ال تستطيع التشاجر مع مصر، كما تشاجرت مع          . فهو يائس أو شبه يائس    " حماس"أما وضع   
ومـا عـادت    . وإسرائيل لن تُسهل عليها مهمة إطعام الشعب الفلسطيني، وإمداده بالطاقـة          . وأبو مازن 

وفي الوقت نفسه لن تقبل بالخضوع ألبو مازن أو حتى بالتفاوض           . تستطيع ابتزاز أحد بصواريخ القسام    
 ولذا فأقصى ما يمكن     .معه مفاوضات مجدية، أي معيدة للوضع الى ما كان عليه قبل االستيالء على غزة             

يتعلّـق  " األمر الواقع"بيد أن . أن تصل إليه هو مهادنة مصر، ووضع نفسها بالتصرف على الحدود معها  
" حمـاس "وال يعني ذلـك أن      . بإمكان استمراره بنجاح التفاوض بين أبو مازن وإسرائيل أو عدم نجاحه          

التفـوق  "لكـن مـا أعنيـه أن        . متعثرةيمكن أن تكون البديل إن تعثرت خطى أبو مازن أكثر مما هي             
في تلك الحال، ربما ساعدهم على االستمرار بضعة شهور أخرى          " الحماسيون"الذي يحس به    " األخالقي

  :األوسع من معبر رفح" الجزيرة"في الشارع وعلى شاشات قناة 
  ".كالمستجير من الرمضاِء بالناِر/ والمستجير بعمرٍو عند كربته"

 ٥/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  معركة المعبر أم المعارك : قطاع غزة .٥٠

  عزام التميمي
ماذا يعني أن يصر محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، علي العـودة إلـي التفـاهم المبـرم مـع                    
اإلسرائيليين بشأن إدارة معبر رفح، جازماً بأن المعبر ليس من شأن حماس التي وصف سلطتها في غزة                 

  بأنها غير شرعية؟
 يستنتج المرء من تصريحه في القاهرة بأن الكالم مع حماس ال طائل منه ما لم تتراجـع                  وماذا يمكن أن  

أوالً عما وصفه باالنقالب؟ وبم يمكن أن نفسر إضافته إلي هذا الشرط المرفوض من معظم سكان قطاع                 
ال أما الشرط األول فهو أن تلتزم حماس بما أسماه الـشرعية الدوليـة، و             . غزة شرطين تعجيزين آخرين   

االعتراف بإسرائيل، والتسليم بما وقعته المنظمـة أو  : ريب أنه يقصد بذلك شروط الرباعية الثالثة، وهي      
وأما الشرط الثـاني فهـو أن توافـق         . السلطة مع إسرائيل من اتفاقيات، والتخلي عن المقاومة المسلحة        

  حماس علي إجراء انتخابات مبكرة؟ 
مترس بشكل تام في الخندق األمريكي ـ اإلسرائيلي، وبـأن أي   ال معني لذلك إال أن محمود عباس قد ت

أجزم بأنه لم يتفاجأ بهذا الموقف كثير من        . أمل في استعادة ما بات يوصف بالوحدة الوطنية قد تبدد تماماً          
الفلسطينيين، فقد رأينا محمود عباس والفريق المحيط به منذ فوز حماس في االنتخابات التـشريعية فـي                 

 ينسجمون بشكل متسارع مع المواقف األمريكية والصهيونية إلـي درجـة            ٢٠٠٦) يناير(ني  كانون الثا 
التماهي، حتي غدوا اليوم ينافحون عن مطالب الرباعية، وهي اشتراطات إسرائيلية في األساس، مصرين              
علي أن تعلن حماس التزامها بها، ويعربون بشكل صريح، بل وفـج، عـن مقـتهم الـشديد للمقاومـة                    
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طينية بكل أشكالها وكافة مستوياتها، حتي ليهيأ للمرء بأنهم ربما صـاروا أكثـر مقتـاً لهـا مـن                    الفلس
  . اإلسرائيليين أنفسهم

 كـانون الثـاني     ٢٥ إلي   ٢٣شهدت في المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي انعقد في دمشق في الفترة من             
مما يقوله فلسطينيو الشتات، وخاصة      حالة من الغليان إزاء هذه الظاهرة، وسمعت الكثير          ٢٠٠٨) يناير(

من سكان مخيمات سورية ولبنان، بحق عباس وفياض، والحظت كغيري من المشاركين وجـود رغبـة         
عارمة لدي هؤالء في أن يصدر عن المؤتمر موقف صارم حاسم يسقط الشرعية ليس فقط عن الـسلطة                  

ة التحرير التي لم يبق منها إال االسم،        بقيادة عباس وحكومة رام اهللا برئاسة فياض، وإنما حتي عن منظم          
الذي بات كما يري هؤالء سالحاً يشهر في وجه كل معترض علي ما يجري من مهازل باسـم الممثـل                    

إال أن قيادة حركة حماس ـ المنظم األساسي للمؤتمر وصاحبة الوزن الثقيل فيه ـ لم   . الشرعي والوحيد
ت مصرة علي إبقاء الباب مفتوحاً علي إمكانيـة التفـاهم           تسمح للمؤتمر بالتوجه نحو ذلك الهدف، بل ظل       

وهذا ما وجه سهام النقد نحوها مـن قبـل          . والحوار مع قيادة السلطة والمنظمة وحركة فتح بال شروط        
  . مجموعة غير قليلة من المشاركين في المؤتمر ممن سئموا تلك المراوحات، والمجامالت، والحسابات

رر موقفهم، فمن الناحية العملية ليس بإمكانهم خوض عشرات المعارك في           قادة حركة حماس لديهم ما يب     
آن واحد، وهم يصرون علي أن تظل المعركة األساسية التي تشغلهم ـ ما وسعهم ذلك ـ هي معركـة    
المقاومة ضد االحتالل، ويعلمون أنهم اآلن يخوضون معركة شرسة لرفع الحصار عـن قطـاع غـزة،                 

ة التي تفرضها عليها المنظومة الدولية بقيادة الواليـات المتحـدة األمريكيـة             وإلخراج الحركة من العزل   
ويدركون بأن أي إعالن بنـزع الـشرعية عـن    . وبتعاون إقليمي علي درجة عالية من الكفاءة وااللتزام   

عباس أو عن منظمة التحرير، التي يحتفظ بها في درج مكتبه لحين الحاجة، إنما ستزيد األمور تعقيـداً،                  
  . سعر نيران الحرب التي يشنها علي حماس األعداء والخصوم من كل جانبوت

أما بعد أن صرح عباس بما صرح به في القاهرة، وبعد أن خيب اآلمال علي األقل لدي شـريحة مـن                     
الشعب الفلسطيني في أن تؤذن هذه الرحلة إلي عاصمة أرض الكنانة من قبله ومـن قبـل وفـد رفيـع                     

ببدء حوار مسؤول وجاد لحل اإلشكاالت وللتوفيق بين المواقـف ومـن ثـم              المستوي من حركة حماس     
لترتيب وضع معبر رفح، فليس من السهل علي قادة حركة حماس االستمرار فـي مجاملتـه ومجاملـة                  
الساسة العرب المصرين علي أن يظل عباس رمزاً للشرعية الفلسطينية التي تذبح بيديه وبيـدي رئـيس                 

دي المتحدثين باسمهما الذين احترفوا تحريض األوروبيين واألمريكـان علـي           وزرائه سالم فياض وبأي   
  . حماس، بل وعلي الشعب الفلسطيني الذي ارتكب في أعينهم جرماً ال يغتفر بإعطائه الثقة لحماس

علي حركة حماس اليوم أن تكون حاسمة صارمة مع هؤالء بنفس القدر الذي تكون فيه حاسمة وصارمة                 
صهاينة ومن يساندهم أو يواليهم، ألن هؤالء وأولئك أضحوا في خنـدق واحـد، ديـدنهم                مع المحتلين ال  

القضاء علي الحلم الفلسطيني بالعودة، وتجريد المقاومين من كافة األسلحة، وتحويل الشعب الفلـسطيني              
في الضفة والقطاع إلي مجموع بشري ذليل ال حول له وال قوة ناهيك عن أن يتمتـع بـأدني درجـات                     

وأول الحسم والصرامة اليوم هو اإلصرار بال هوادة علي أن معبر رفح معبر عربي              . يادة واالستقالل الس
ال سلطان لإلسرائيليين عليه، وقد اندحروا من قبل وتقهقروا، وعلي أن العودة إلي التفـاهم الـذي كـان             

لمعبر اليوم هـي أم  إن معركة ا.  ال يمكن بحال أن يعود من جديد٢٠٠٥أبرمه دحالن مع الصهاينة عام     
المعارك، وهي األولي بكل جهد، وعلي الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومن ورائهم شـعوب العـرب       
والمسلمين وأحرار العالم أن ينخرطوا في هذه المعركة إعالمياً وسياسياً، وإن لزم األمر فليقيموا الـدنيا                

 اإلرادة األمريكيـة الـصهيونية، إنهـا إرادة         وال يقعدوها حتي يقتنع الحكام العرب بأن ثمة إرادة غيـر          
  . المستضعفين والمقهورين، إرادة من ينشد الحرية ويرفض الذل والهوان

علي حركة حماس، وينبغي أن يؤيدها في ذلك الرافضون للحصار واالبتزاز، أن تكون صـريحة مـع                 
هل غزة إلـي معـتقلهم،      صناع القرار السياسي في مصر، فأمن مصر القومي يحافظ عليه ليس بإعادة أ            
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والضغط عليهم حتي ينفجروا في وجهها وفي وجه العالم، وإنما بالنأي بنفسها عن المشاركة فـي هـذا                  
ولن تنطلي علي أحد هذه الحمالت الشعواء التي يشنها كتـاب           . الحصار، وباالمتناع عن قهرهم وظلمهم    

تزلفون من خاللها الرئيس وحاشيته، أو      األعمدة في الصحف الرسمية المملوكة للدولة في مصر، والذين ي         
يوفون بها بما عليهم من دين ألرباب نعمتهم في واشنطن، فكسر الحصار ال يهدد أمن مصر، وما حدث                  
من مناوشات علي الحدود في األيام األولي لتنسم أهل القطاع عبير الحرية ما كان ليحدث لوال أن أحمق                  

ض ألهل غزة العزل، ولم يكتف بذلك بل أهان أهل غزة بتهديهم            في القاهرة أمر الجنود المصريين بالتعر     
  . بالكالب البوليسية في مشهد يندي له جبين مصر العروبة واإلسالم

كما ال ينبغي علي حركة حماس أن تنخدع بما يردده المرجفون من أن انفتاح غزة علـي مـصر هـو                     
خ يرسخه التهديد اإلسرائيلي بقطـع كـل        انسالخ لغزة عن فلسطين، وال بمزاعم البعض بأن هذا اإلنسال         

أال فليقطع الصهاينة أواصرهم جميعاً مع غزة، وليذهبوا إلي الجحيم، ولتلتئم كل            . أواصر الصلة مع غزة   
األواصر مع مصر اإلخاء والجوار والشعب الواحد والمصير الواحد، ولتكن تلك هي فاتحة وأد سـايكس              

  . بيكو إلي األبد
  ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  أسبوع االلتباس العظيم .٥١

  فهمي هويدي
  .إذا جاز لي أن أسمي األسبوع الفائت في مصر، فإنني ال أتردد في تسميته أسبوع االلتباس العظيم

)١(  
 عاماً، وقالـت    ٤٥اتصلت بي هاتفياً ذات مساء سيدة من أسرة فلسطينية عريقة استقرت في القاهرة منذ               

ا أحد البرامج التلفزيونية أثناء فقرة قدمها حول عبور الفلـسطينيين           إنها بعد الذي سمعته في مداخالت بثه      
هدأت من روعها وسألتها عـن  . الحدود إلى رفح والعريش، فإنها قررت أن تغادر مصر إلى غير رجعة    

السبب، فقالت إن التعليقات التي أذيعت على الهواء صدمتها، ألنها كانت مسكونة بالمرارة والنفور علـى             
وأضافت أن التعبئة المضادة التي اعتبرت الفلسطيني خطراً على مصر وأمنها،           . عرفه في مصر  نحو لم ت  

  .أثرت في عالقتها مع صديقات تعرفهن منذ عقود، حتى خسرت بعضهن من جرائها
. ليست هذه حالة فردية، ألن مشاعر القلق هذه عبر عنها آخرون في عدة رسائل واتصاالت هاتفية تلقيتها             

  هل يهيئ الفلسطينيون المقيمون في مصر أنفسهم للجوء جديد؟: ؤال المكرر هووكان الس
مثل هذا القلق وجدته مبرراً ومشروعاً، ألنني أزعم بأنه بقدر ما كان الخطاب السياسي المصري ناجحـاً          
بصورة نسبية في األسبوع الماضي، فإن الخطاب اإلعالمي فيما عدا اسـتثناءات قليلـة  رسـب فـي                   

لست في موقف يسمح لي اآلن بالتحقيق في الدوافع         . ، فكان مسيئاً وتحريضياً بشكل الفت للنظر      االختبار
  .والمقاصد، ولكن ما يهمني في اللحظة الراهنة هو الحصاد والنتائج

)٢(  
فقد أحـضر البلـدوزرات     .  قام العقيد معمر القذافي بعملية مشابهة لما تم في معبر رفح           ١٩٩١في عام   

المقامة على الحدود بين مصر وليبيا، تأثراً في األغلب باألفكار الوحدوية التي شاعت بين              وهدم البوابات   
، )١٩١٦عام  (جيلنا، واعتبرت الحدود وراء المخططات االستعمارية التي كرستها اتفاقية سايكس  بيكو             

ئه علـى الـدول     وبمقتضاها تم تمزيق العالم العربي في إطار وراثة تركة الدولة العثمانية، وتوزيع أشال            
الشعور ذاته عبر عنه الدكتور جورج حبش مؤسس        . وفي المقدمة منها إنجلترا وفرنسا    . المنتصرة آنذاك 

حـين  ) وهو بالمناسبة يساري فلسطيني ومن قادة حركة القوميين العرب      (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     
عت أحد رفاقه وهو يقول في حفـل        وقد سم . أبلغ وهو في مرض موته بخبر اجتياز الجموع لمعبر رفح         
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لمعت عيناه من الفرحة وتمنى أن يعيش ليرى الشعوب العربية وهي تتالحم محطمـة              " الحكيم"وداعه ان   
  .حدود الدول القُطرية

ولم .   عبر الحدود إلى ليبيا مليونا مصري، وهو رقم يعادل نصف الشعب الليبي             ١٩٩١وقتذاك في عام    
وبعد ذلك أعيد تنظيم الحـدود، وأصـبح        . كت ليبيا من تهديد أمنها القومي     تتصدع عالقات البلدين وال ش    

الذاهبون عبر المعبر الحدودي اشترط عليهم أن يحملـوا         . المصريون يدخلون إلى ليبيا من دون تأشيرة      
معهم عقود عمل، والقادمون عبر المطار أصبحوا يدخلون من دون شروط، ويطالبون فقـط بالحـصول                

وألن هذه عملية يصعب ضبطها فقد أصبح في ليبيا اآلن مليون           . ل فترة زمنية معينة   على عقود عمل خال   
 ألفاً ذابوا في البلد وأقاموا في جنباتها من دون أن يحصلوا على عقود عمل،               ٦٥٠مصري، منهم حوالي    

عـد،  وحين سرت شائعة تتعلق باحتمال ترحيلهم قامت الدنيا ولم تق         . ومن ثم اعتبرت إقامتهم غير شرعية     
  .وجرت اتصاالت عديدة بين القاهرة وطرابلس، أسفرت عن تهدئة الوضع وإبقاء كل شيء كما هو عليه

هؤالء، المصريون الموجودون في ليبيا بصورة غير شرعية، يعادلون تقريباً مجموع الفلسطينيين الـذين              
بيا التي ال يتجاوز تعـداد      عبروا الحدود خالل األيام الثالثة األولى بعد اختراق معبر رفح، ومع ذلك فلي            

سكانها الماليين األربعة لم تعتبر ذلك غزواً وال تهديداً ألمنها القومي، فـي حـين أن بعـض األبـواق                    
اإلعالمية المصرية ظلت تصرخ منذرة ومحذرة من الغزو الفلسطيني لمصر، رغم أن تعـداد سـكانها                

ذا يكون موقفنا لو أن اإلعالم الليبي عبـأ         ما: وهي مفارقة تطرح السؤال التالي    .  مليون نسمة  ٧٦تجاوز  
المجتمع هناك ضد وجود ذلك العدد من المصريين بصورة غير شرعية، وحرض الجماهير ضد احتمال               

، كما فعلت أبواقنا اإلعالمية بالنسبة للفلسطينيين العابرين، علماً بأن مبررات الخـوف             "الغزو المصري "
  .منها في الحالة المصرية الفلسطينية) اء النفط وقلة عدد السكانبسبب إغر(أكبر في الحالة الليبية 

ليس عندي أي دفاع عن تحطيم الحدود واجتيازها بين دول لم تتوافق على فتح حدودها فيما بينها كما هو                   
ذلك أنه طالما هناك حدود دولية فيتعين احترامها، واجتيازها أو تحطـيم            . الحاصل في االتحاد األوروبي   

لكني أحسب أن أي طفل مصري يدرك جيداً أن ما حـدث            .  في الظروف العادية جريمة الريب     أسوارها
في ما يتعلق بمعبر رفح كان نتاجاً لظروف غير عادية بإطالق، من جانب شعب خضع لحصار شـرس                  

من ثم فـإن مـا      . استمر ثمانية أشهر، وفي غيبة أي أمل لرفعه فقد كان االنفجار هو النتيجة الطبيعية له              
جرى ال ينبغي أن يوصف بأكثر من كونه خطأ ال جريمة، وهو ما يحتاج إلى عقالء يتفهمـون أسـبابه                    

  .مثالً" اإلسرائيلي"ويعطونه حجمه الطبيعي ويتحوطون لتداعياته بحيث ال تخدم مخططات العدو 
ا إلـى   من أسف أن بعض المعالجات اإلعالمية لم تفهم هذا التمييز بين الخطأ والجريمة، وذهب بعـضه               

اعتباره غزوا تارة، بل وإلى المساواة بين دخول الفلـسطينين إلـى رفـح والعـريش وبـين احـتالل                    
واختلط األمر على البعض اآلخر حتى لطموا الخـدود وشـقوا           ). هكذا مرة واحدة  (لسيناء  " اإلسرائيليين"

د أمـن بلـدهم     الجيوب ورفعوا أصواتهم داعين إلى استنفار المصريين لصد الخطر الداهم الـذي يهـد             
  .وكان ذلك نموذجاً لاللتباس الذي أفقد البعض توازنهم، وحول المشكلة إلى قضية عبثية. وسيادته

)٣(  
، فـي   "مؤامرة"لاللتباس تجليات أخرى؛ منها مثالً أن البعض آثر أن يعتبر عبور الفلسطينيين إلى مصر               

ياة الفلسطينين في القطـاع إلذاللهـم       حين ان المؤامرة الحقيقية هي في مساعي إحكام ومحاولة تدمير ح          
وهو كالم  . وفي منطق المرجحين لفكرة المؤامرة أن كل شيء كان مخططاً ومعداً له من قبل             . وتركيعهم

مرسل ال دليل عليه، فضالً عن أن الشواهد المنطقية والواقعية ترجح كونه انفجاراً شعبياً طبيعيـاً مـن                  
، وبما يتجاوز بكثير االنفجار الشعبي التلقائي الذي حدث يومي          جانب أناس حملهم الحصار بما ال يطيقون      

  . احتجاجاً على رفع األسعار في مصر١٩٧٧،كانون الثاني سنة/  يناير١٩ و١٨
هي انتفاضة ثالثة حقاً، رغم أنني سمعت أحدهم يتحدث بدهشة واستنكار شديدين إلطالق الوصف علـى                

فاضة ضد الحصار والهوان، وال يتصور عاقل أنها يمكـن أن           لكنها انت . قيامة الجماهير وعبورها للحدود   
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في االنفعال الذي ساد بعض المعالجات اإلعالمية تداخلت الخطـوط وتاهـت            . تكون انتفاضة ضد مصر   
البوصلة، حتى لم تميز تلك المعالجات بين ما يوصف في األدبيات الماركسية بـين التنـاقض الرئيـسي     

ت بعض الصحف بعناوين عريضة بعض الحماقات التي ارتكبت وبعـض           لقد أبرز . والتناقضات الثانوية 
مثل قيام أحد الشبان برفع العلم الفلسطيني على أحد المباني في الـشيخ           . التصرفات المشبوهة التي وقعت   

واعتداء البعض على عدد من الجنود المصريين، والكالم عن اكتشاف خليتين دخلتا إلـى سـيناء                . زويد
، مثل هذه األخبار إذا ثبتت صحتها، فينبغي أن تُعطى حجمهـا        "اإلسرائيليين"سكرية ضد   للقيام بعمليات ع  

ويحاسب المسؤولون عنها، لكنها تظل في حدود التناقضات الثانوية، التي ينبغـي أال تحجـب التنـاقض                
  .واالحتالل والحصار" إسرائيل"األساسي مع 

ت الثانوية، في حين تم تجاهل التناقض األساسـي         ومن أسف أن األضواء سلِّطت بقوة على تلك التناقضا        
في الكثير من المعالجات التي قدمتها وسائل اإلعالم، مما أدى إلى تعبئة قطاعات عريضة مـن النـاس                  

وقـد  . بمشاعر غير صحية، فانصب غضبها على الفلسطينين بأكثر مما انصب على االحتالل والحصار            
ي على اإلعالمي، وهو ما عبر عنه أحمد أبو الغـيط وزيـر             تجلى في هذه النقطة تفوق الخطاب السياس      

تتحمل المسؤولية القانوينة األساسـية     " إسرائيل" إن   ٣٠/١في  " األهرام"الخارجية بقوله في تصريح نشره      
الحظ أنه تحدث   (واإلنسانية لما آلت إليه األوضاع في غزة، وما نتج عنها من انفجار بشري تجاه مصر                

  ).ليس مؤامرة كما ادعى بعض المحرضينعن انفجار بشري و
)٤(  

ذلك أن لها ثالثـة أوجـه فـي الخريطـة           . كان وال يزال محل التباس ولغط شديدين      " حماس"موضوع  
الفلسطينية، فهي من ناحية حركة إسالمية لها أصولها اإلخوانية، وهي من ناحية ثانية سلطة تم انتخابهـا                 

الثة أكبر فصيل مقاوم يتحدى االحتالل ويرفض االستـسالم         بواسطة الشعب الفلسطيني، وهي من ناحية ث      
وهي في ذلك تقف جنباً إلى جنب مع الفصائل والعناصر الوطنية األخرى التي اختارت ذلـك                . والتفريط

النهج، ومن بين تلك الفصائل حركة الجهاد اإلسالمي وكتائب شـهداء األقـصى والجبهتـان الـشعبية                 
وطنية المستقلة التي تقف في مربع المقاومة الذي تتصدره حماس فقائمتهـا            أما العناصر ال  . والديمقراطية

طويلة، وتضم أسماء لها وزنها المعتبر في الساحة الفلسطينية، في المقدمة منهم بسام الـشكعة وشـفيق                 
  .الحوت وأنيس صائغ وبهجت أبو غربية وسلمان أبو ستة وعبدالمحسن القطان وآخرون بطبيعة الحال

ركة إسالمية أو حتى إخوانية فهذا شأنها، الذي تتراجع أهميته في الـسياق الـذي نحـن                 كون حماس ح  
وكونها سلطة منتخبة فإن ذلك يضفي عليها شرعية نسبية تسوغ قبولنا بها انطالقاً مـن موقـف                 . بصدده

وذلك كله  أكرر كله  مرهـون بالتزامهـا          . نقدي يسعى إلى تصويب مسيرتها وليس إسقاطها أو هدمها        
  . قاومة االحتالل ورفض التنازالت، وذلك أكثر ما يعنينا في شأن حماسبم

ولكن موقفها المقـاوم    . لقد سبق أن سجلت في هذا المكان تحفظات وانتقادات لموقف حماس من السلطة            
يظل جديراً بالمساندة بغير تحفظ، رغم التكلفة الباهظة لهذا الموقف، الذي يمثل سباحة ضد تيار شـرس                 

  .، إقليمياً ودولياً، مسانداً لدعاة التفريط واالستسالم في الساحة الفلسطينيةزاحف بقوة
وأخطر ما في ذلك االلتباس     . من أسف، أن هذه التمايزات بين األوجه المختلفة لحماس غابت عن كثيرين           

لـى  وال أستبعد أن تكون األمور قد اختلطت ع    . أنه ضرب أهم تلك األوجه الذي يتمثل في دورها المقاوم         
  .البعض، لكني لست أشك في أن هناك من تعمد تشويه ذلك الدور ألسباب ليست خافية

إن الذين يقفون ضد اإلخوان وامتداداتهم وجدوها فرصة لتوجيه سهامهم ضد حماس واسـتثارة الـرأي                
والذين التحقوا بمركب السلطة في رام اهللا وارتبطت مصالحهم بها، صفوا حـساباتهم مـع               . العام ضدها 

والـسياسة األمريكيـة    " إسرائيل"ل" المواالة"ومعسكر  . حماس بإضافة المزيد من السهام التي استهدفتها      
اعتبر ما جرى في رفح فرصة نادرة لتوجيه ضربة قاضية لكل تيار المقاومة والـرفض فـي الـساحة                   

  .الفلسطينية
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ـ  ) ٣٠/١(يوم األربعاء الماضي    " الشرق األوسط "لقد نشرت لي صحيفة      المقاومـة  "ان عنوانهـا    مقالة ك
أردت فيها أن أذكَّر الجميع بأبعاد الصراع التي نـسيها الـبعض وطمـسها              " وليست حماس هي المشكلة   

غيبها االلتبـاس،   " معلومة"وألن التذكرة تنفع المؤمنين، فإنني ال أمل من تكرار ما قلت، مضيفاً             . آخرون
تنويه وجدته واجباً، ليس فقط بسبب ما جـرى،         وذلك  ". إسرائيل"وهي أن حماس ليست هي العدو ولكنه        

  .ولكن أيضاً ألننا نمر هذا العام بالعام الستين للنكبة، الذي صار البعض فيه ال يعرفون من يكون العدو
  ٥/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  صدامات المعبر المؤسفة  .٥٢

  عبد الباري عطوان
تبادل الطالق النار، وسقوط قتيل فلـسطيني،       الفلسطينية يوم امس من      -ما حدث علي الحدود المصرية      

ومصابين من الجانبين، امر مؤسف بكل المقاييس، ويتعارض مع مصلحة الطرفين، وال يخدم اال بعض               
  .الجهات الحاقدة التي تعمل علي تسميم العالقة االخوية العميقة الجذور بين الشعبين المصري والفلسطيني

 ان يصوب بندقيته باتجاه جندي مصري، او العكس، خاصة بعـد            ال يمكن ان نصدق ان فلسطينيا يمكن      
توصل المسؤولين لدي الطرفين الي اتفاق يسمح باعادة فتح معبر رفح وتسهيل حركـة المـرور فـي                   

  .االتجاهين
حالة الفوضي التي سادت بعد اقتحام الحدود من قبل مئات اآلالف من الفلسطينيين الجائعين المحاصرين،               

تمر الي األبد، وال بد من نهاية لها، ولذلك كانت الخطوة المصرية باغالق الحدود، وسـد                ال يمكن ان تس   
الثغرات في الجدار العازل امرا منطقيا، طالما انها خطوة تنظيمية تليها خطوات اخري تبقي معبر رفـح                 

هم مفتوحا في اطار ترتيبات جديدة تحفظ لمصر امنها وسيادتها، وتحقـق البنـاء قطـاع غـزة مطـالب                  
  .المشروعة، في الخروج من سجنهم الكبير في الوقت نفسه، بشكل كريم يحفظ لهم ما تبقي من آدميتهم

من المؤسف ان هناك قلة من المسؤولين في قمة السلطة المصرية تتحين الفرص، وتبحث عن الـذرائع،                 
 تستخدم احداث تبادل    لتشويه العالقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، ومن غير المستبعد ان          

اطالق النار هذه، وسقوط جرحي في اوساط قوات االمـن المـصرية، لـشن حملـة تحـريض ضـد                    
الفلسطينيين، او صب المزيد من الزيت علي نيران الحملة الحالية التي بدأتها بعض االقـالم التـي يـتم                   

سـيادة مـصر وامنهـا      تحريكها بالروموت كونترول من قبل جهات معينة تتباكي بطريقة مفتعلة علي            
القومي، وهي التي تخلت عن هذه السيادة، وعن هذا االمن عندما روجت للتطبيع، وباركـت خطـوات                 

  .المطبعين مع اسرائيل
الشعب الفلسطيني ال يمكن ان يتخلي عن مصر، او ان ينكر جميلها، وتضحيات ابنائهـا، فـي خدمـة                   

ت األغزر علي ارض فلسطين، وفي الحـروب        قضيته، بل قضايا العرب جميعا، فدماء شهداء مصر كان        
  .االربع التي خاضوها من اجل استعادة الحقوق العربية المغتصبة

الذين اطلقوا النار علي قوات االمن المصرية من المشكوك ان يكونوا فلسطينيين، وهم علـي االغلـب                 
فقد .  اآلخر من الحدود   مندسون في اوساط اليائسين المحبطين من اغالق المعبر الذين تجمعوا في الجانب           

شاهدنا قوات االمن الفلسطينية التابعة لسلطة حماس في غزة تبذل جهودا خارقة العادة الجمـوع هـذه،                 
  .ومطالبتها بالعودة من حيث أتت احتراما للقرار الرسمي المصري باغالق المعبر

ـ             ة الفاسـدة الـسابقة،    قطاع غزة مليء بالعمالء لألسف من مخلفات مرحلة االحتالل، واالجهـزة االمني
وهؤالء يلعبون دورا كبيرا في تسهيل اصطياد الطائرات االسرائيلية لقيادات المقاومة الميدانيـة، سـواء               
باالبالغ عن تحركاتهم، او استخدام مواد معينة لرش سياراتهم بحيث تتابعها الطائرات االسرائيلية التـي               

  .تزدحم بها اجواء قطاع غزة، وتقصفها لقتل من فيها
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لن يكون مفاجئا بالنسبة الينا ان يكون بعض هؤالء قد تسللوا وسط الحشود الغاضبة من اغالق المعبـر،                  
واطلقوا النار علي قوات االمن المصرية في الجانب اآلخر، لتصعيد حملة الكراهية ضد الفلسطينيين في               

  .اوساط الشعب المصري
 بعض االقالم المعروفة في الصحافة المـصرية        المؤسف ان حملة التكريه هذه ضد الفلسطينيين من قبل        

الحكومية، ال يمكن ان تنطلق بالشكل الذي شاهدناه اال بتوجيه من جهات عليا، استاءت مـن التعـاطف                  
الشعبي المصري الكبير مع مأساة حصار قطاع غزة، واالنتقادات الشرسة التي رافقت هـذا التعـاطف                

  .جويع االسرائيلية الظالمة للشعب الفلسطينيللسلطات المصرية المتواطئة مع عملية الت
نعلم جيدا ان االعالم الرسمي المصري مرتبط مباشرة بمؤسسة الرئاسة، يتحرك بأوامر مباشرة منهـا،               
ووفق خطط مدروسة ومحكمة، هكذا فعل قبل وبعد اتفاقات كامب ديفيد، وهكذا يفعل حاليا لمنع التعاطف                

الذين هم جزء اصيل من مصر وأمنها القـومي بحكـم العالقـة             المصري الشعبي مع ابناء قطاع غزة       
  .التاريخية والقانونية، والجوار الجغرافي

نشعر بالحزن الشديد الن العالقة المصرية بالقضية الفلسطينية باتت محصورة في معبر رفح، ومحـور               
، والمقـدرة،  صالح الدين الحدودي الذي ال يزيد طوله عن عشرة كيلومترات، رغم التضحيات الكبـري           

للشعب المصري في فلسطين، والسبب في ذلك ال يعود الي الفلسطينيين، وانما الي القيادة المصرية التي                
قزمت دور بالدها الي هذه الدرجة المتدنية، بحيث باتت دول صغري وهامشية تملك دورا اكبـر مـن                  

  .ة الكبريمصر ليس فقط في القضية الفلسطينية وانما في معظم القضايا االقليمي
فهذا االعالم اذا كان حريصا فعال علي سيادة مصر وأمنها القومي عليه ان يسأل لماذا يـنكمش الـدور                   
المصري كليا في القارة االفريقية وهو الذي كان طليعيا وقياديا، حيث كانت البعثات التعليمية المـصرية                

  . الي القاهرة في حجيج سياسي شبه مقدستجوب القارة االفريقية بأسرها، ويتقاطر القادة االفارقة يوميا
يجب ان يسأل هذا االعالم الذي يصب سمومه علي الجياع المحاصرين في قطاع غزة هذه االيام، عـن                  
غياب او تغييب مصر بالكامل عن امن الخليج والوضع الراهن في العراق، وهـي التـي لوالهـا لمـا                    

  .لها في المنطقةتحررت الكويت، ولما وجدت الواليات المتحدة قواعد 
اسرائيل تمارس ارهابا علي مصر، وقيادتها بالذات، من خالل القول بان اسلحة متقدمة و ارهابيين جري                
تهريبهم الي قطاع غزة بسبب انهيار السور الحدودي مع قطاع غزة، وسـمعنا مـسؤولين اسـرائيليين                 

لعمق االسرائيلي هي نتاج عمليـات      يلمحون الي ان عملية ديمونا االستشهادية التي وقعت يوم امس في ا           
  .التهريب هذه

الهدف من هذا التحريض علي مصر هو ابتزاز قيادتها السياسية، التخاذ اجراءات عقابيـة ضـد ابنـاء                  
الشعب الفلسطيني، وتوظيف اللوبي اليهودي القوي في الواليات المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط في              

  .لمزيد من المساعدات المالية االمريكية لمصرهذا االطار، بما في ذلك اقتطاع ا
من ينتهك سيادة مصر وأمنها القومي ليس اولئك الجوعي الذين يقتحمون الحدود من اجل لقمة الخبـز،                 
وعلبة الحليب الطفالهم، وانما اولئك الذين يقزمون دورها، ويرهنون ارادتهـا مـن اجـل حفنـة مـن                   

  .لمئة من مجموع الدخل القومي المصري السنويالمساعدات ال يزيد حجمها عن واحد في ا
الشعب الفلسطيني مطالب بضبط النفس، وتحصين صفوفه في وجه المندسين العمـالء الـذين يريـدون                

الن مـشكلة   . اعطاء ذخيرة لبعض السياسيين والكتاب الحاقدين في مصر الكرامة والشهامة والوطنيـة           
هم الشرفاء الذين يعانون من القمع واالضـطهاد والفـساد          هؤالء الحاقدين ليست معه وانما مع ابناء شعب       

  .وبطر القطط السمان التي تنهب الثروات وعرق الكادحين في وضح النهار
  ٥/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                   ٩٨١:         العدد                        ٥/٢/٢٠٠٨التاريخ الثالثاء 

   الرئيس عباس؟ ىهل تنقلب فتح عل .٥٣
   محمد جمال عرفة 

 يحكم فقط الضفة الغربيـة       فهو ال  ،يبدو أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أصبح في موقف ال يحسد عليه           
وأمريكا ولو على حساب شعبه المحاصر في       ) إلسرائيل( وال يسلم قيادة     ،وال يملك أي وصاية على غزة     

وأوروبا فقط، ولكنه يعاني من حالة      ) إسرائيل(غزة الذي يصر على بقائه محاصراً بإبقاء المعابر في يد           
وصلت لحد التراشق اإلعالمـي     ) فتح( الذي ترأسه    من الغضب والتحفز والخالفات العلنية داخل التنظيم      

 فضالً عن انقسام داخله بين تيارين، أحدهما وطني ينتصر لرفع الحصار ولو بعـودة المقاومـة،                 ،العلني
  .وأمريكا) بإسرائيل(والثاني يربط مصالحه 

مع الجبهة   –وال يمكن إغفال مغزى إعالن جناح من فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس             
 وأن الجناح   ،٢٠٠٨ فبراير   ٤) إسرائيل( مسؤوليتهما عن انفجار ديمونة الذي وقع في جنوب          -الشعبية  

 إسـرائيليين علـى     ٣المسلح من كتائب شهداء األقصى التابعة لفتح هو الذي نفذ الهجوم الذي قتل فيـه                
يس عباس الرافض السـتئناف      فهذا مؤشر قوي على حالة التململ والرفض داخل فتح لمنهج الرئ           ،األقل

العمليات والرضوخ لإلمالءات اإلسرائيلية واألمريكية، ومحاربة فصيل آخر هو حماس من ذات الخندق             
  !.اإلسرائيلي

وربما كانت االتهامات المتبادلة والتراشق اإلعالمي بين قياديين من فتح مؤخراً، والتـي كـشفت عـن                 
 مؤشراً  ،ياً عبر محمد دحالن وفشل هذا األخير في ذلك        إصدار عباس قراراً بالقضاء على حماس عسكر      

آخر على احتدام الخالفات بين القوي المختلفة داخل فتح، وعدم رضا البعض عن أداء الرئيس الفلسطيني                
الذي أصبح يتعامل مع غزة بمنطق فئوي فصائلي ال كرئيس لكل الفلسطينيين ويسعي لتصفية حـسابات                

 ونصف فلسطيني في غزة يعانون الحصار ويؤيد عباس غلق المعابر           مع حماس ولو على حساب مليون     
  .  ؟!عليهم طالما أنها ليست بيده

 في غمرة دفاعه عن اتهامات بالفشل       -وذلك عندما أقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حكم بلعاوي           
 اتهـم فيهـا     والـذي ) أبو علي " (عبد العزيز شاهين  " والعجز وجهها عضو المجلس الثوري لحركة فتح        

 بأن عباس منح تيار محمد دحالن القرار بحسم المعركة عسكرياً مـع حركـة               -قائد فاشل   "عباس بأنه   
  .!لكن دحالن وتياره خذلوا حركة فتححماس في قطاع غزة، مانحاً إياه كافة اإلمكانيات والدعم المعنوي، 

جنـة المركزيـة    ل فـي ال   حيث كشف إقرار بلعاوي، الذي جاء في تصريح رسمي وزعه بصفته عضواً           
لحركة فتح ومتحدثاً باسم قائدها العام محمود عباس، وتم نشره في العديد من وسـائل اإلعـالم التابعـة                   
لحركة فتح؛ عن أن هناك خالفات داخلية في فتح بين القادة وأخرى حتى داخل فصيل عباس نفسه بـين                   

  .المحيطين بعباس والعائدين من غزة وعلى رأسهم دحالن
 أبدى استغرابه من القيادة السياسية للسلطة وحركة فتح اللتين تغيبتا           – الذي هاجم عباس     –شاهين   "بل إن 

لقد صدق نابليون عنـدما     : االنتصار في المعركة، وقال   " العسكر"عن الميدان طالبين في ذات الوقت من        
  "!!. بل هناك قائد فاشل"بل هناك ضابط فاشل وأضيف , "ال يوجد جندي فاشل"قال 

  انتخابات جديدة
أنه بعد أن شن هجوماً أعنف على أعضاء اللجنة المركزيـة لحركـة         " شاهين"والمهم هنا في تصريحات     

 ،"صالحيتهم انتهـت  "فتح، محمالً إياهم المسؤولية عما وصلت إليه حركة فتح، دعاهم إلى الرحيل، ألن              
  .!يةوهو كالم هام ألنه يأتي في توقيت تستعد فيه فتح النتخابات داخل

فحركة فتح تعيش هذه األيام حالة من الترقب الممزوج باالنقسام والتراشق اإلعالمي بين وطنيين حقيقيين               
 ،ال يهمهم الخالف مع حماس أو باقي الفصائل بقدر ما يهمهم زوال االحتالل وعـودة األرض المحتلـة                 

وعلي حـساب عـودة األرض   وبين آخرين غلبوا السياسة والصراع والنفوذ في عالقتهم مع بني جلدتهم  
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 وكل ذلك في ظل استعدادات جارية لعقد المؤتمر العام السادس للحركة خـالل األشـهر القادمـة          ،كاملة
  .النتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين لقيادة الحركة

 للتغيير في قيـادة الحركـة       – والذي يمثل األكثرية الصامتة      –وهناك آمال لدى الفصيل الوطني من فتح        
 ،وتولي الوطنيين والقيادات التاريخية التي تضع االحتالل والمقاومة نصب أعينها في المناصب الكبـرى             

دون الخوض في وحل اتفاقات جانبية مع االحتالل أو تفاهمات لم ينتج عنها سوى مزيد مـن الحـصار                   
  .للضفة وغزة رغم التنازالت المستمرة

و مازن على السيطرة على الحركة وجمع أبنائهـا تحـت   فاالنتخابات تقترب، وهناك خالف على قدرة أب      
لوائه بسبب الخالف حول دوره هو وآخرين في إضعافها نتيجة تغليب أسلوب التفـاوض الـسلبي مـع                  

  .لقادة ومسؤولي فتح يومياً بدون توقف) إسرائيل(وحظر المقاومة علي الرغم من استهداف ) إسرائيل(
رئيس الحالي ؟ وهل هو متفرغ لتحرير األرض أم للصراع مـع             أي فلسطين يحكمها ال    :وهناك من يسأل  

حماس والمقاومة عموماً وإدانة أعمالها في قصف أهداف إسرائيلية ؟ وماذا قدمت له تل أبيب رغم هـذه                  
  .الخدمات التي يقدمها لها بلجم المقاومة الفتحاوية ومنع العمليات ؟

 ،ى على عباس وجناحه في الـسلطة والحركـة        وربما يزيد من غضب فتحاويين وفصائل فلسطينية أخر       
موقف الرئيس محمود عباس من مستقبل إدارة المعابر، الذي رفض رفضاً قاطعاً تغيير اتفاقية المعـابر                

 خالل محادثات القاهرة، وأصر على الرقابة اإلسرائيلية واألوروبية ومنع تحريـر المعبـر              ٢٠٠٥لعام  
 وكأن الصراع مع حماس والعناد معها والرغبة في إفشال          ،اس مصرياً كما طالبت حم    –ليكون فلسطينياً   

 ألنهـم قبلـوا     – على الطريقة اإلسرائيلية واألمريكية      –سيطرتها على غزة، ومن ثم عقاب سكان غزة         
  .! هو األهم من البحث عن صالح الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة،بحكم حماس

 وهل لـديهم    ،س وطريقة قيادته في مؤتمر الحركة السادس      فهل نتوقع أن تنقلب العناصر الناقمة على عبا       
 وغياب الكثيرين من المعارضين خـارج       ،القدرة على ذلك في ظل حالة التربص الموجود بين الطرفين         

الضفة الغربية ألن الدولة الصهيونية تمنعهم من العودة أو ألنهم يرفضون العودة ألنها تعني سجنهم فـي                 
  . ال الرئيس عباس الذي يتحرك بحساب وبالتنسيق معهم؟قفص يمسك مفتاحه الصهاينة

هل نتوقع على األقل انتفاضة فتحاوية تنتصر لألغلبية الوطنية التي ذاقت مرارة االحتالل وتلفظ أصحاب               
 وكشف حساب خالل المؤتمر المقبل ؟ وهل نتوقـع          ،المصالح من استمرار االحتالل والصفقات التجارية     

يب بمعاودة اللجوء للمقاومة وعمليات فتح كنوع مـن الـضغط االيجـابي علـى     على األقل تهديد لتل أب 
 أو على األقل االدعاء بأن هذه العمليات من أجنحـة           ،االحتالل حسبما كان يفعل الرئيس الراحل عرفات      

 كما يفعل الصهاينة حين ينسبون األعمال القذرة ضـد الـشعب            ،متململة يصعب السيطرة عليها في فتح     
  !.لمتعصبين أو متطرفين صهاينة؟الفلسطيني 

 هل تنقلب فتح على عباس؟
  ٥/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  قادرة على ترتيب وضعها الداخلي؟" فتح"هل ال تزال  .٥٤

  علي بدوان
 في حث الخطى من أجل تجاوز       "فتح"لم يسعف تسارع األحداث وتطورها على الساحة الفلسطينية حركة          

تها التنظيمية الداخلية، خصوصاً بعد التحوالت األخيرة التي وقعـت  األوضاع السلبية التي تعيشها في حيا    
منتصف العام الماضي في قطاع غزة واالوضاع الداخلية التي بدأت تغلي في مختلف المفاصل التنظيمية               

 في الداخل والخارج، وبعد تواتر المعلومات التي لم تتوقف في إشارات واضـحة تـدل علـى                  "فتح"لـ  
ت الداخلية في جانبها السياسي المتعلق بتقييم مرحلة ما قبل وما بعد أنابوليس، فضالً عن               استمرار التباينا 

المسائل الداخلية المتعلقة بالجسم الفتحاوي في ظل الترهل المؤسساتي، وانفالت األوضاع وفق ما يعرف              
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فيذي على األرض،   وسيطرة تيارات وأجنحة معينة على موقع القرار التن       " تعدد المرجعيات والمنابر  "باسم  
وفي جانبها اآلخر المتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية مع تعالي األصوات الفتحاوية المناديـة باسـتعادة               

رجالً قادماً مـن    " فتح"موقع رئاسة الحكومة من يد سالم فياض الذي تعتبره غالبية الكوادر الوسطى لـ              
  .ةخارج عباءة الحركة أو أي من فصائلها وقواها السياسي

وما زاد من تعقد األوضاع الفتحاوية الداخلية الصعبة، توالد حاالت من أشكال االحتراب الداخلي غيـر                
المسؤول بين عدد من المفاصل القيادية التنظيمية والعسكرية واألمنية، وانقطاع اللجنة المركزيـة عـن               

ى الحضور فقط، وبغياب فاق     إتمام اجتماعات عملها النظامية مع توافر النصاب الحقيقي، واقتصارها عل         
في غالبية االجتماعات أكثر من الثلثين، فباتت اللجنة المركزية معطلة تماماً، وغائباً كبيراً عـن تقريـر                 

كما ال تخفى على أحد حالة التنافر السلبية الحادة بين الرئيس محمـود  . مصير العمل والبرنامج الفتحاوي  
  ."فتح"مثابة آخر المرجعيات التاريخية لحركة عباس وفاروق القدومي الذي يعتبر نفسه ب

وازدادت الحالة الفتحاوية الداخلية تراجعاً وتعقيداً مع ما يجري اآلن من حصار اسرائيلي جائر لقطـاع                
والشيء الذي ال يقبل تفسيراً منطقياً أو مقنعاً، وجود حالة من الالمباالة من قبل غالبيـة أعـضاء                  . غزة

، في تجاهلها مطالب الكوادر الوسطى والقاعدية للحركة التـي تطالـب بعقـد              "حفت"اللجنة المركزية لـ    
المؤتمر العام، وانتخاب الهيئات القيادية المفصلية ورفدها بالـدماء الـشابة التـي بـرزت فـي سـياق        

وعليه وأمام استعصاءات عقد المؤتمر العام، وهي استعصاءات مـا زالـت قائمـة علـى                . االنتفاضتين
نظر عن المؤتمرات الفرعية التي عقدت في بعض مدن الضفة الغربيـة، فـان بعـض                األرض بغض ال  

قيادات الحركة وأعضاء اللجنة المركزية بدأ الحديث عن حلول ترقيعية تقتضي عقد لقاء يكون بديالً عن                
  .المؤتمر العام

لذي لم يعقد منذ العام     ، ا "فتح"ويمكن القول إن الحل المتمثل في استبدال عقد المؤتمر العام الموسع لحركة             
 عضو، يبدو أمراً غير مقبول على األرجـح         ٥٠٠ - ٤٠٠، بعقد لقاء مصغر يشارك فيه ما بين         ١٩٨٩

. لدى غالبية أعضاء اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها قبل حوالي أربع سنوات لإلعداد ألعمال المؤتمر              
نة المركزية للحركة، حيث تقول المعلومات       أعضاء جدد للج   ٦ و ٥كما ال يقبل هؤالء مبدأ تعيين ما بين         

محمد دحـالن، عـزام     : المتسربة إن الحظوظ تقترب من األسماء التالية الضافتها الى اللجنة المركزية          
، وخمسة وعشرين عضواً    )حمدان(األحمد، روحي فتوح، نبيل عمرو، جبريل الرجوب، ويحيى عاشور          

عضاء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مـن        جديداً لعضوية المجلس الثوري، وإضافة خمسة أ      
، األمر الذي اعتبرته جميع القوى والفصائل أمراً مخالفاً للنظام األساسـي لمنظمـة              "فتح"أعضاء حركة   

التحرير الفلسطينية، فاللجنة التنفيذية يتم انتخابها أو اختيارها بالتوافق من خالل جلسات المجلس الوطني              
 إلى  "فتح"أن أية إضافة ألي من قيادات حركة        ) المتمردة ("فتح"نما اعتبرت بعض مصادر     الفلسطيني، بي 

 من المضافين من أجل تأجيـل  "رشوة سكوت وطلب صمت   "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليست سوى       
  .عقد المؤتمر إلى مدى بعيد

 هيئة استشارية وسـطى بـين       إضافة إلى ذلك فان االجتماعات األخيرة للمجلس المركزي للمنظمة وهو         
اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني التي عقدت في رام اهللا، لم يكن من غرض أساسي لها سـوى تمريـر                   
استحقاقات جديدة تحت عباءة اإلجماع الوطني، فالمجلس المركزي كاللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة يـتم                

حقيقته صار نسياً منسياً كما هي حـال        استحضاره وقت الطلب، ولتمرير قضايا محددة فيما المجلس في          
  .مؤسسات المنظمة كافة

وفي طليعة القضايا التي طرحت في اجتماعات المجلس وفي وظيفته التي عقدت اجتماعاته من أجلهـا،                
ويعمل اآلن على ترجمتها على أرض الواقع، تأتي مسألة حل المجلس التشريعي المنتخب فـي دورتـه                 

 والدعوة النتخابات تشريعية جديدة في الضفة الغربية والقدس وقطاع          ٢٥/١/٢٠٠٦الثانية التي جرت في     
غزة، وهي مسألة على غاية الخطورة باعتبارها خطوة تفجيرية جديدة في البيـت الفلـسطيني، تكـرس                 
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وبالطبع فإن الخطوة المشار إليها مقبولة جداً من الناحية اإلسرائيلية          . التام السياسي والجغرافي  " االنقسام"
  .ما هي مطلب أميركي صرفك

أخيراً، يبدو ان حسابات األوضاع السياسية الساخنة في البيت الفلسطيني ومعها استعـصاءات العمليـة               
التفاوضية المترافقة مع الضغوط المستمرة على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس هـي العـائق               

عقد المؤتمر العام وانتخـاب لجنـة مركزيـة         الوحيد أمام مركز القرار الفتحاوي للمضي قدماً من أجل          
 قادرة وليست عاجزة عن تجاوز أزماتها الداخلية، وقادرة على إعادة بناء أوضاعها،             "فتح"فحركة  . جديدة

كما هي قادرة على عقد مؤتمرها العام وإحالل االنتخاب بديالً من أساليب التعيين، أو االنتخابات المعلبة                
 وعملـت علـى     "الهـش "اللعب على وترها في إطارها التنظيمي الـداخلي         التي اخترعتها وأبدعت في     

فكانت النتيجة غياب المؤسسة وإحـالل      . ترويجها بعض القوى الفلسطينية التي تتلحف بالغطاء اليساري       
  .بعض األفراد، والمزيد من التشرذم والتراجع واإلسراع نحو االحتضار

  ٥/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  ت نوعية رغم األوضاع السياسية الصعبةالجيش اللبناني يحرز نقال .٥٥

  رياض قهوجي
 فان قواته المسلحة فـي      ٢٠٠٥على رغم كل األحداث السياسية واألمنية التي شهدها لبنان منذ شتاء عام             

شكل عام، والجيش في شكل خاص، استمرت في تطوير نفسها محرزة خطوات مهمة ومتقدمة جداً على                
وبحسب مصادر عسكرية رفيعة، فإن الجـيش اللبنـاني بـدأ    . نفسهاصعيد إعادة هيكلة وحداتها وتسليح   

توحيد قوات النخبة فيه من فوجي المغاوير والمكافحة واللواء المجوقل ومغاوير البحر تحت قيادة موحدة               
وتنوي قيادة الجيش تعزيز هذه القوات وتوسيعها خالل الفترة المقبلـة           . تعرف باسم قيادة القوات الخاصة    

 لواءين مجهزين بأسلحة حديثة تمكن عناصرهما من خوض مواجهـات نوعيـة بأسـلوب               لتصبح بحجم 
وتسعى قيادة الجـيش    . حرب العصابات وخلف خطوط العدو، أو التصدي لعمليات إرهابية بأشكالها كافة          

الى تعزيز قدرة هذه القوات على الحركة السريعة عبر تصليح وتحديث ما تملكه من طائرات هليكـوبتر                 
كما تعمل على تزويد عناصر القوات الخاصة بـأجهزة         . من أجل إعادتها للخدمة   " بوما"و" ٢١٢-بل"مثل  

رؤية ليلية وصواريخ مضادة للدروع وغيرها من العتاد مثل الصواريخ التي تطلق عن الكتف األميركية               
لتي تملك   دي المضادة للتحصينات، لتكون الوحيدة في العالم غير الجيش األميركي ا           -الصنع طراز سمو  

  .هذا السالح
الدفاعية عن مصادر عسكرية غربية أن الجيش اللبناني يتميز عن غيره من            " ديفنس نيوز "ونقلت صحيفة   

جيوش المنطقة بقدرته على استغالل ما يملكه من مقومات بسيطة الى أقصى الحدود، إذ تمكن من إبقـاء                 
وأضافت هذه المصادر أن قيادة     . أدية واجباته آليات قديمة جداً في الخدمة واستخدمها في شكل فعال في ت          

الجيش تصرف ما تستلمه من مساعدات في شكل حكيم يدل على قدر عال من االحتراف، إذ يتم التركيز                  
على تعزيز القدرة اللوجستية، أي توفير القدرة على نقل وحدات الجيش الى حيث تـشاء داخـل البلـد،                   

ضع مئات من عربات الهامفي والند روفر وشـاحنات نقـل           ولذلك فهي استلمت خالل السنة الماضية ب      
وكان الجيش تمكن من نشر قواته في جنوب لبنان فور سريان وقف إطالق النار بين إسرائيل                . عسكرية

 في سرعة فاجأت ضباط األمم المتحدة واإلسرائيليين والملحقـين          ٢٠٠٦) أغسطس(في آب   " حزب اهللا "و
درته على االنتشار في أيام وتوقعوا أن تـستمر العمليـة بـضعة             العسكريين في بيروت ممن شككوا بق     

  .أسابيع
أما األولوية الثانية للجيش فهي تعزيز قوة نيرانه عبر السعي الى الحصول على مدافع ودبابـات جديـدة           
واحتياط وفير من الذخيرة تمكنه من مواجهة معارك داخلية طويلة على غرار معركة نهر البـارد ضـد            

 لم تكن السياسة القائمـة      ٢٠٠٥وقبل عام   . والتي استمرت ألكثر من ثالثة أشهر     " ح االسالم فت"ارهابيي  
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وفي هذا االطار يتوقع أن يستلم      . تسمح للجيش باقتناء ذخيرة تكفيه في معركة واحدة ألكثر من أسبوعين          
، كما يتوقـع أن     الجيش هذا العام ذخائر وفيرة من دولة أوروبية شرقية لدباباته ومدافعه الروسية الصنع            

 األلمانية الصنع وناقالت جند مجهزة بمـدافع        ١-يستلم من فائض الجيش البلجيكي دبابات طراز ليوبارد       
  . ملم٢٥عيار 

أما على صعيد هيكلة قواته، فشكلت قيادة الجيش ألوية مشاة خفيفة قادرة على العمـل داخـل المـدن،                   
وعمدت القيادة الى إنشاء فوجي مدرعات      . م األهلي بخاصة لدعم قوى األمن الداخلي في الحفاظ على السل        

وحصل . وتسعى القيادة الى تعزيز قواتها الجوية بدءاً بالطوافات الهجومية        . لدعم ألوية المشاة عند الحاجة    
الفرنسية الصنع مـن االمـارات العربيـة        " غازيل"الجيش على تسع طائرات هليكوبتر هجومية طراز        

الى قاذفات قنابل   "  اتش ١-يو اتش " الجو بعض طائرات الهليكوبتر طراز       وحول مهندسو سالح  . المتحدة
وتسعى القيادة ". فتح االسالم "استخدمت ألول مرة في تاريخ الجيوش العالمية وبفعالية كبيرة ضد إرهابيي            

اليوم الى الحصول على طائرات حربية من دول صديقة تستخدم في مجالي التدريب والهجوم األرضـي                
  .القريب

وتمكن الجيش اللبناني من اجراء التعديالت واستيعاب األسلحة الجديدة واالستمرار في برامج التـدريب              
في كلياته المحلية وفي الخارج غير آبه بما يجري من تطورات سياسية مـن حولـه، مـا يـدل علـى                      

ب على عقيـدة    ولم يؤثر التقارب مع الغر    . المعنويات العالية والمستوى الرفيع من االحتراف في صفوفه       
وبالتالي فان  ". القاعدة"الجيش التي مازالت تعتبر إسرائيل العدو األول الى جانب الحركات المتطرفة مثل             

الجيش قطع أشواطاً كبيرة نحو التحول الى قوة قادرة على استالم زمام األمور على حدوده كافة مما ينفذ                  
وتشير مصادر عسكرية لبنانية رفيعة الى      . مقاومةللتخلي عن سالح ال   " حزب اهللا "المطلب األساسي لقيادة    

أن قيادة الجيش لم تقحم نفسها بالسجاالت السياسية خالل السنتين الماضيتين وبقيت على مسافة واحدة من                
كما أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان لم يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، بل انه رشـح مـن                  . الجميع

وعليه، تضيف هذه المصادر، فإن االعتـداء علـى         . وجامعة الدول العربية  طرفي المواالة والمعارضة    
  .الجيش ومحاولة ضرب معنوياته ال هدف لها سوى خراب لبنان
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