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  وال تعّبر عن موقف الحركة.. .الدعوة لتسليم السالح للسلطة سببها االبتزاز: "حماس" .1

خرجـت  : غـزة  من   فتحي صباح   ، و  رام اهللا   من محمد يونس  عن مراسليها    6/2/2008الحياة  ذكرت  
في مدينة نابلس في شمال الضفة أمس على موقف الحركة فـي غـزة، وأعلنـت                " حماس"حركة  " قيادة"

ية أبناء الحركة في المدينة إلى تسليم       ، داع "شرعية السلطة الفلسطينية بأجهزتها األمنية    "وقوفها إلى جانب    
  ".تحت ضغوط وتهديدات"سارعت إلى التقليل من موقفهم، معتبرة أنهم اتخذوه " حماس"لكن . أسلحتهم

في نابلس موسى الخراز في مؤتمر صحافي أن قيادة الحركة فـي المدينـة              " حماس"وأعلن الناطق باسم    
الذي لـم نعـد فـي    ... تسليم سالح الحركة" زمالءه إلى ، داعياً"من باب المسؤولية "اتخذت هذا الموقف    

على جميع أبناء   "وقال إن   ". أي رصاصة تطلق في المدينة قد تؤدي إلى كارثة        "وحذر من أن    ". حاجة إليه 
  ".الحركة في نابلس التزام القرار

 إلى إغـالق    إلى التوقف عن مالحقة أبناء الحركة ريثما يتم تسليم األسلحة، وصوالً          "ودعا أجهزة االمن    
، "االخوة في غزة إلى إنهاء الحسم العسكري كمدخل للحوار        "ودعا أيضاً   ". ملف االعتقال السياسي برمته   

باالعتراف بالسلطة الفلسطينية تحت قيـادة      "وطالبهم  ". لكل قطرة دم تسقط في غزة     "معرباً عن استنكاره    
  ". عرفاتالرئيس محمود عباس، كما كان الجميع تحت قيادة القائد ياسر

واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهـري        . إلى نفي عالقتها بموقف قيادة نابلس     " حماس"وسارعت  
. هؤالء الشبان كانوا معتقلين لدى أجهزة األمن التابعة للـسلطة         "وقال إن   ". أن الدعوة ال تعبر عن موقفنا     

في مقابـل   ... هذه األجهزة القمعية  وتصريحاتهم تأتي في سياق عملية الضغوط واالبتزاز التي تمارسها          
  ".وعود باإلفراج عن بعض المعتقلين

 وقالـت الحركـة فـي       : مراسلها في رام اهللا     وليد عوض  نقالً عن  6/2/2008القدس العربي   وأضافت  
تصريح صحافي ان موسى الخراز الذي ظهر في مؤتمر بنابلس وبثه تلفزيون فلسطين ال يمثل موقـف                 
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لية ابتزاز مرفوض من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية، مؤكدة انه ال عالقـة             حماس وانه خرج نتيجة عم    
  .لحماس ال من قريب وال من بعيد بالمؤتمر الصحافي المذكور

يمن طه تعقيبا على دعوة قيادات حماس في نابلس للحركة          أته قال الناطق باسم حماس في غزة        ومن جه 
خوة واضح انهم مورست عليهم ضغوط فـي سـجون          بالتراجع عن الحسم العسكري في غزة هؤالء األ       

ضاف قائال موقفهم وتصريحاتهم اجتهادات شخـصية       أو. السلطة وطلب منهم أن يدلوا بهذه التصريحات      
ونفـى   .وهو غير ملزم لحماس وال يمثلون الموقف الرسمي ال للحركة وال لحماس في نابلس وال غيرها               

ماس عن حسمها العسكري انقساما في صفوف الحركـة،         طه ان تكون تلك الدعوات المطالبة بتراجع ح       
 .وقال ليس انقساماً وهؤالء ال يمثلون الحركة في هذا الموقف، وتابع الحركة ال تلتزم بموقف أشخاص

  " ديمونا"قال إنه محاولة من قبل السلطة لتقديم صك براءة للصهاينة بعد عملية 
" حمـاس "وصف أسامة حمدان، ممثل حركة      : وتبير من   5/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم    ونشر  

محاولة من قبل السلطة لتقديم صك بـراءة        "هي  ) المؤتمر الصحفي للخراز  (تلك المسرحية   "في لبنان، أن    
يين بعد عملية ديمونا البطولية، كما أنها رد عباس على الجهود التي تبذل لفك الحـصار عـن                  سرائيللإل

": المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ) 5/2(ص أدلى به اليوم الثالثاء    صريح خا وقال حمدان في ت    ".قطاع غزة 
إن المؤتمر الصحفي الذي عقده موسى خراز وعدد من األشخاص في نابلس، يكشف حجم الجرائم التي                "

تمارسها األجهزة األمنية التابعة للسلطة بحق أبناء شعبنا داخل وخارج سجونها مـن قمـع واضـطهاد                 
الصدد إلى ما قامت به عناصر األجهزة األمنية التابعة لرئاسة الـسلطة مـؤخراً              ، مشيراً في هذا     "وقهر

باالعتداء الوحشي على زوجة األسير زياد مريس في سوق نابلس ما أدى إلى كسر قدم األخت مـريس                  "
  ". على مرأى من الناس الذين بدورهم تعرضوا للشتم والضرب من قبل عناصر األجهزة األمنية

 خطة دايتون الجديدة لتشويه صورة حماس في نابلس، ويـأتي           هناك محاولة في إطار   ": وأضاف حمدان 
في مقدمة منفذي هذه الخطة عبد اهللا كميل مدير المخابرات بالمدينة ومحافظها جمال محيسن، باإلضـافة                

ك الذي بثّ   ، الفتاً االنتباه في هذا السياق إلى الشريط المفبر        "إلى توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة     
فقد حاولت األجهزة من خالل مسرحية شريط بني عودة القـول إن            "قبل مدة لمؤيد عبد الكريم بني عودة        

  . ، حسب توضيحه"المقاومة مخترقة، ثم تبين الحقاً أن هذا الشريط مفبرك وال يمت للحقيقة بصلة
والمؤسـسات الحقوقيـة    ودعا أسامة حمدان في ختام تصريحه الفصائل والقوى والفعاليـات الـشعبية             

  . واإلنسانية للتحرك لوضع حد لهذا القمع واالضطهاد الذي تمارسه األجهزة األمنية بحق أبناء الضفة
  

   عناصر من الشرطة خالل تأديتهم صالة العصر في موقعهم8 استشهاد :خان يونس .2
عـة للحكومـة    التاب استشهد سبعة من عناصر الـشرطة      :غزةمن   6/2/2008الخليج اإلماراتية   نشرت  

استهدف موقعاً شرق خان يـونس، جنـوب        " يإسرائيل"المقالة، وأصيب سبعة آخرون، في قصف جوي        
إن عناصر الشرطة كانوا يؤدون صالة العصر في مصلى داخل          " حماس"وقالت مصادر في    . قطاع غزة 

  .بثالثة صواريخ" يةإسرائيل"الموقع، عندما استهدفتهم طائرة 
ـ    " يةسرائيلاإل"وية، قصفت الزوارق    وتزامناً مع الغارة الج    والـشرطة  " حمـاس "ـأهدافاً ومواقع تابعة ل

البحرية التابعة للحكومة المقالة على شاطئ مدينتي رفح ودير البلح جنوب القطاع وشـماله، مـن دون                 
  .وقوع إصابات

 ثمانية  لىإية ارتفع     سرائيل عدد شهداء الغارة اإل     إلى أن  غزةمن   5/2/2008 قدس برس وأشارت وكالة   
أحمد مصبح، أسامة أبو سعادة، محمد أبو سـعادة، معتـز أبـو             : وقالت المصادر إن الشهداء هم     شهداء

، ورأفت قديح، وجميعهم مـن عناصـر        ناصر أبو طير  شهال، عبد الناصر أبو نصر، وافي أبو يوسف،         
  .الشرطة وكتائب القسام
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 ناطق باسم الجـيش      قال :اشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    6/2/2008 القدس العربي    وأوردت
 مدينة  ى صواريخ القسام صباح الثالثاء عل     طالقإ ى عل تت رداً أ  على موقع الشرطة   ن الغارة أي  سرائيلاإل

  .سديروت
قالت وسـائل   : وكاالت وعن ال  حامد جاد ،  غزة نقالً عن مراسلها في    6/2/2008الغد األردنية   وأضافت  
وحسب .  وبشكل مباشر سير جريمة االغتيال     أمسي راقب   سرائيلس اإل  أن الرئي  أمسية،  سرائيلاإلعالم اإل 

س، في مركز مراقبة المنطقـة الجنوبيـة،        نبيريز كان قبيل شن الغارة على خانيو      شمعون  ما نشر، فإن    
، ولدى بدء العملية تمت دعوته لدخول غرفة المراقبة ليتابع سير الجريمة، حيـث              "الشاباك"التابع لجهاز   
  .ا بكل مراحلهاراقبها وتابعه

  
  خالل الشهور السبعة األخيرةحكومة هنية تعلن عن نجاحها في إدارة قطاع غزة  .3

 قالت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية إنها أدارت قطاع غـزة              : فتحي صباح  -غزة  
، على رغـم  بنجاح" يونيو الماضي  / حزيران 14على غزة في    " حماس"وسيرت األعمال فيه منذ سيطرة      

 عـن إنجازاتهـا خـالل       أمسوقالت في تقرير لها     ". التحديات والصعوبات الكبيرة الداخلية والخارجية    
استطاعت فرض األمن واألمان، وإنهاء مظاهر الفوضى واالنفالت األمني         "نها  أالشهور السبعة األخيرة    

د من ظاهرة انتشار المخدرات     والعربدة في الشوارع ووقف المشاكل الداخلية، واختطاف الصحافيين والح        
خيرة تـأمين الرواتـب     استطاعت خالل األشهر األ   "وأضافت أنها    ".وتنظيم حركة المرور في الشوارع    

وأكدت ".  ألف موظف، معظمهم قطعت رواتبهم من قبل حكومة فياض على خلفية سياسية            18ألكثر من   
لجميع الموظفين الذين قطعت رواتبهم علـى       على استعداد لتوفير الرواتب واألموال، ولفترة طويلة،        "أنها  

إمكانات ومصادر فعل وسيطرة في أكثر من اتجاه مسخرة لخدمـة           "، مشيرة إلى أن لديها      "خلفية سياسية 
 ألف عامل وفق خطة وزارة      60وزعت مساعدات مالية على     "وأوضحت أنها    ".المواطنين في قطاع غزة   

 ألف شيكل سـلفة عاجلـة       750يات قطاع غزة مبلغ     البريد وصرفت لبلد  ) مصرف(العمل بالتعاون مع    
لمناسبة عيد الفطر، ومليون دوالر لوزارة التربية والتعليم العالي، ومليون شيكل للمعلمين الجدد، وسـلفة               

 ". ألف دوالر لبلدية بيـت حـانون       50 ألف شيكل، ونحو     250عاجلة لبلديتي خان يونس والشوكة بقيمة       
 ألف شيكل لوزارة الزراعة لشراء مواد مكافحـة ذبـاب الفاكهـة             160 اعتمدت مبلغ "وأشارت إلى أنها    

 ألف دوالر لمستـشفى الـشهيد كمـال         50ونحو  ... للمزارعين، وتوزيعها على المزارعين المتضررين    
  ".عدوان في بلدة بيت الهيا

  6/2/2008الحياة 
  

  مفاوضات الوضع النهائي لم تبدأ بعد : ربه عبد .4
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربـه            : ترز، روي .)أ.ب.د( -رام اهللا   
. يينسـرائيل لم تبدأ بعد بين الفلـسطينيين واإل      " المفاوضات المعمقة حول قضايا الوضع النهائي     " إن   أمس

ي ال يمكن القول إن االجتماع األخير الذ      " :الرسمية" صوت فلسطين "وأوضح في اتصال هاتفي مع إذاعة       
ي يدخل في عمق وتفاصيل المفاوضـات، لكنـه         سرائيلعقد االثنين بين طاقمي التفاوض الفلسطيني واإل      

  ".واحد من االجتماعات من أجل متابعة الملف التفاوضي في المرحلة اإلعدادية األولى
  6/2/2008الدستور 

  
  نائب أيمن دراغمة يدعو عباس لعدم المراهنة على وعود بوش ال .5
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ن الحديث عن دولـة     أأيمن دراغمة   .قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح د       :تصر حمدان  من -رام اهللا   
فلسطينية قابلة للحياة يعني على أرض الواقع إقامة دولة فلسطينية داخل حدود الجدار العنصري وضمن               

" لخليجا"ـودعا دراغمة في حديث ل     .كانتونات معزولة من دون القدس والسيادة ومن دون عودة الالجئين         
 إلقامة الدولة الفلسطينية حسب ما وعد بذلك الـرئيس          2008لى وقف المراهنة على عام      إالرئيس عباس   

لى أن تمسك عباس بشرط جديد      إوأشار دراغمة    ".مجرد سراب "األمريكي جورج بوش، واصفاً ذلك بأنه       
نطـاق المـسافة بـين      لى الحوار وهو اعتراف حماس بالشرعية الدولية، أسهم في توسيع           إلقاء العودة   

هناك رغبة شديدة أظهرتها قيادات من حماس في الضفة الغربية بشأن التهدئـة             "وقال دراغمة   . الجانبين
والوفاق والعودة للحوار ورفض االقتتال، لكن كـل تلـك الـدعوات جوبهـت باسـتمرار االعتقـاالت               

 .ة وإغالق مؤسساتوالمالحقات واالعتداءات، بما في ذلك فصل موظفين من الوظيفة العمومي
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
   إللزامها بالعملية السلمية"إسرائيل"ي للضغط على وروبتدعو االتحاد األ" فتح"نائب عن  .6

 من أجل   إسرائيلي الضغط على    وروبسحر القواسمي االتحاد األ   .د" فتح" دعت النائب عن حركة      :الخليل
وشددت خالل لقائها    .باالتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني    تطبيق قرارات الشرعية الدولية وااللتزام      

 رفيع المستوى برئاسة لـويزا مورجـانتيني نائـب          ياًأوروب  برلمانياً في مقر إسعاد الطفولة بالخليل وفداً     
علـى أهميـة وقـف الممارسـات        ) "4/2( االثنـين    أمسي الذي زار المدينة،     وروبرئيس البرلمان األ  

 ومستوطنيها على عرقلة أيـة أفـق للحـل          إسرائيلألخالقية والتي تعبر عن استمرار      ية غير ا  سرائيلاإل
السياسي وعدم جديتها في خوض عملية سياسية تفضي إلى إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة               

  ".وعدم المساس بكرامة وحياة الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
   5/2/2008 قدس برس

  
  ن يتحركأ المجتمع الدولي ى عالقاتها الزراعية مع غزة فعل"إسرائيل" قطعتذا إ: اآلغا .7

ـ محمد اآل .قال وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة د        : زهير اندراوس  -الناصرة   القـدس  "غا ل
ن إ انه   :زةقطع العالقات التجارية الزراعية مع قطاع غ      " إسرائيل" في معرض تعقيبه علي قرار       "العربي
 الحصار الذي تقوم    :ضاف قائالً أ عمق المأزق الذي تعيشه دولة االحتالل، و       ى شيء فانه يدل عل    ىدل عل 

مراض الفتاكة وفق االدعـاء     ما بالنسبة لتفشي األ   أ. خيرة فشله الذريع  يام األ به الدولة العبرية أثبت في األ     
 الذكر ال الحصر، لم يكتشف في قطاع غزة         غا انه عار عن الصحة، وانه علي سبيل       ي فقال اآل  سرائيلاإل

 الطيور، فيما اكتشف هذا المرض الشهر الفائـت فـي           أنفلونزاخيرة ولو مرة واحدة مرض      في السنة األ  
غـالق  إما عن    أ .يةسرائيلغا كذب المزاعم اإل   مر الذي يؤكد وفق اآل    ، األ "إسرائيل"منطقة بنيامين، شمال    

: ضـاف أن تقدم عليه دولة االحتالل، ولكنه       أمر يمكن   ن هذا األ  إ :الية فق سرائيلمام البضائع اإل  أالقطاع  
نها ستتعرض لضغوطات كبيرة مـن قبـل المـزارعين           من تطبيق ذلك، أل    إسرائيلبتقديري لن تتمكن    

كـد  فأ القطـاع    ىغالق الزراعي التام عل   ما بالنسبة لإل  أ القطاع،   ىلإ منتجاتهميين الذين يسوقون    سرائيلاإل
ن يتحرك لمنح الفلسطينيين في قطـاع       أ المجتمع الدولي    ىمر فانه يتحتم عل    حال طبق األ   غا، بأنه في  اآل

سبوعين، أ انفجار قبل    ىلإ ىدأن الحصار   أ ىلإولفت  . خر للحصول علي المنتجات الزراعية    آ غزة خياراً 
  .  انفجار سكاني ثان في القطاعىلإ "إسرائيل"ن يؤدي تطبيق القرار من قبل أولم يستبعد البتة 

  6/2/2008القدس العربي 
  

  التاريخي" أم طوبا" قرار االحتالل هدم مسجد  تدينفلسطينيةالوزيرة السياحة  .8
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 خلود دعيبس القرار الـصادر عـن        ]في حكومة فياض   [دانت وزيرة السياحة واآلثار الفلسطينية     :نابلس
تلة، الذي يعود إلى الفتـرة      بهدم مسجد أم طوبا التاريخي جنوب القدس المح       " يسرائيلاإل"سلطة االحتالل   

" إسـرائيل "ودعت الوزارة   .  المملوكية، ويعتبر من المعالم التاريخية المهمة في قرية أم طوبا          -األيوبية  
 والتوقف عن استهداف األمـاكن      إلى وقف اعتدائها على المسجد التاريخي وإلغاء هذا القرار الجائر فوراً          

  .سؤولياتها كقوة محتلة بموجب القانون الدوليالثقافية والتاريخية والدينية واحترام م
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
  هناك ضرورة للوصول إلى تفاهمات بين السلطة وحماس قبل تسليم المقرات:  دراغمةأيمن .9

قال النائب ايمن دراغمة عضو المجلس التشريعي من كتلة حماس البرلمانية            : من وليد عوض   -رام اهللا   
 امس نحن نطالب قيادة حركة حماس بان تخطو الخطوة االولي من اجـل المـصلحة       "القدس العربي "لـ  

 مطالبة حماس بالتراجع عن سـيطرتها العـسكرية         ىالوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وذلك في اشارة ال       
  .علي القطاع كمدخل لبدء حوار وطني

مات بين حمـاس والرئاسـة       ضرورة الوصول الي تفاه    ىوشدد دراغمة في حديثه مع القدس العربي عل       
الفلسطينية قبل تسلم المقرات، وقال انه ال يمكن تسليم المقرات االمنية التي تسيطر عليها حمـاس فـي                  
القطاع قبل ان تكون هناك جهة قادرة علي ملء الفراغ االمني الذي قد ينشأ عن تـرك حمـاس لتلـك                     

ـ    واضاف دراغمة قائال ال يمكن تسليم المقرات االمن        .المقرات  تفاهمـات لـضبط     ىية بدون الوصول ال
  .االوضاع في غزة

  6/2/2008القدس العربي 
  

  مجزرة مركز الشرطة في خان يونس لن تؤثر على مواقف الحركة بالمطلق : "حماس" .10
أن المجـزرة   " في محافظة خان يونس في تـصريح         "حماس"الناطق باسم   حماد الرقب   أكد  : خان يونس 

لشرطة الخاصة في بلدة عبسان للمرة الثانية على التوالي خالل شهرين،           الصهيونية التي استهدفت مركز ا    
إنما تستهدف بصورة رئيسية إحداث حالة من الفوضى واإلرباك في الشارع الفلسطيني، وذلك باغتيـال               "

إن حماس تنظر بخطورة بالغة لهذه الجريمة في ظل         : "وقال الرقب ". رجال األمن والشرطة في المحافظة    
". ر الشديد الذي يعيشه قطاع غزة، وتعتبره جزء من محاوالت تركيع الـشعب الفلـسطيني              حالة الحصا 

في ظـل صـمته علـى       "،  " "كتائب القسام "، التي تبنتها    "ديمونا"واستنكر إدانة العالم الغربي أمس لعملية       
ريمـة  هـذه الج  "في خان يونس شهداء الشرطة، مؤكدا أن        " حماس"ونعى الناطق باسم    ". جرائم االحتالل 

البشعة لن تؤثر على مواقف الحركة بالمطلق، إال ما يزيد حماس والشعب الفلسطيني من إصرار علـى                 
  ". مقاومة المحتل الغاصب

  5/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  التحريض من بعض وسائل اإلعالم المصرية ضد غزة تجاوز الحدود: أبو زهري .11
ـ     سامي أب " حماس"حذر المتحدث باسم     : غزة من أن إعالنا   " قدس برس "و زهري في تصريحات خاصة ل

مقرونـا بحملـة إعالميـة وصـفها        " حمـاس "شبه رسمي للحرب المصرية ضد غزة والفلـسطينيين و        
نحن نشعر باأللم واألسف على إطالق النار على أبنـاء شـعبنا            "للتغطية على ذلك، وقال     " المسمومة"بـ

 شكل صدمة لشعبنا، ونأمل أن يؤدي التواصل المستمر         وقتل أحدهم من طرف األمن المصري، وهو أمر       
بين مسؤولين في الحركة والحكومة المصرية لمنع تكرار هذه األحداث، ونحن نشعر أن هنـاك تعبئـة                 

، وهي حملة مسمومة    "حماس"يقودها جزء من اإلعالم المصري ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني وضد            
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العربية واإلسالمية ضد الحصار المفروض على غزة، وهي        تسعى المتصاص النقمة الشعبية المصرية و     
  حملة وصلت إلى مدى غير معقول لدرجة أنها استهدفت قيادات كبيرة كإسماعيل هنية ووالد الشهيدين 

  
محمود الزهار، ونحن نشعر بأسف شديد أن تسمح الحكومة المصرية لهذه األقالم المسمومة بأن تقـود                .د

  .عا أبو زهري المثقفين والكتاب العرب إلى التصدي لهذه الحملةود .، كما قال"هذه الحملة
 5/2/2008قدس برس

  
  األحمد يدعو إلى حوار فلسطيني بعقول مفتوحة عزام  .12

علـى  " فـتح "، أن حركـة     "الخليج"عزام األحمد في تصريحات خاصة ل        "فتح"القيادي في   أكد   :القاهرة
بوضـع  " حماس"ي مكان وزمان من دون شروط، متهما        استعداد لبدء الحوار الفلسطيني على الفور في أ       

خاطف الطـائرة الـذي     "العراقيل واالنقالب على السلطة وتهديد وحدة الشرعية الفلسطينية، ووصفها ب           
" إسـرائيل "وتعجب األحمد من قيام العالم بمطالبة الفلسطينيين بعدم إعطاء   ".يسيطر على الركاب والطاقم   

بإعطاء االحتالل هذا المبرر، متسائال عن جدوى الـصواريخ التـي           " حماس "مبررا لعدوانها، فيما تقوم   
  .تطلق من غزة

  6/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

   احد الفلسطينيين بتهمة مشاركته في اغتيال زئيفي ى عل عاما20ًمؤبد و .13
 آخرى   سنة 20ية امس بالسجن المؤبد، باالضافة الى       إسرائيلحكمت محكمة    : من وليد عوض   -رام اهللا   

ي االسبق رحبعام زئيفي في فنـدق       سرائيل باسل أسمر، بتهمة المشاركة في اغتيال وزير السياحة اإل         ىعل
وكان االسمر أدين في مطلع العام الحالي بقتل زئيفي، وبالعضوية فـي صـفوف الجبهـة                 .حياة بالقدس 

ساسية، وأنه كـان اآلمـر      وجاء في قرار المحكمة أن مساهمة االسمر في تنفيذ العملية كانت أ            .الشعبية
كما أنه عمل سوية مع حمدي قرعان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة اطـالق               . الناهي في تنفيذها  

  . النار على رأس زئيفي
  6/2/2008القدس العربي 

  
  "ديمونا" تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية "القسام" .14

أمس مفاجـأة بإعالنهـا     " حماس"فجرت  :  مراسلها في غزة   فتحي صباح  عن   6/2/2008الحياة  ذكرت  
 التي ضربت مركزاً تجارياً في مدينة ديمونـة أول مـن أمـس              الفدائيةعن العملية   " مسؤوليتها الكاملة "

كتائـب  "وأعلنت  . 2004 جريحاً، وهي أول عملية تتبناها حماس منذ العام          11ية و إسرائيلوأسقطت قتيلة   
التابعـة  " كتائب شهداء األقصى  " الخليل في الضفة، بعد إعالن       أن منفذي العملية خرجا من مدينة     " القسام

سـرايا المقاومـة    "، و   "الجبهة الشعبية "، الجناح العسكري لـ     "كتائب أبو علي مصطفى   "و  " فتح"لحركة  
 .أن المنفذين من عناصرها وخرجا من غزة" الموحدة

" حمـاس "قال النـاطق باسـم      : نقالً عن عبد القادر فارس مراسلها في غزة        6/2/2008عكاظ  وأضافت  
 بشكل شبه يومي    إسرائيلفوزي برهوم إن عملية ديمونا هي رد طبيعي على أعمال القتل التي تمارسها              

 لعكاظ أن العملية تؤكد ضعف المنظومـة األمنيـة العـسكرية            وأضاف. في قطاع غزة والضفة الغربية    
م الشعب الفلـسطيني إال مواجهـة االحـتالل         ية التي أرهبت العالم، مشيراً إلى أنه ال خيار أما         سرائيلاإل
ية بشن عملية عسكرية واسـعة      إسرائيلوحول تهديدات   . ي بكل الوسائل في ظل تواصل جرائمه      سرائيلاإل

 ال تحتاج إلى مبررات كي تصعد اعتداءاتها، فهي اسـتخدمت أسـلحة             إسرائيلعلى غزة قال برهوم إن      
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 لديها خطة للقـضاء     إسرائيلموضحاً أن    ت واالجتياحات، الدمار الشامل، وسياسة االغتياالت واالعتقاال    
  .على الشعب الفلسطيني

  
  

  اية هي سبب عملية ديمونسرائيلأعمال القتل والتدمير اإل: "فتح " فيقيادي .15
تصريحات ، في   ، ورئيس محكمة الحركة   "فتح"عضو المجلس الثوري لحركة     رفيق النتشة،   قال  : طولكرم

ـ  وأضاف النتشة، أن ما تقوم به       .ك جذور وأسباب أدت إلى عملية ديمونة      إن هنا " ،  "قدس برس "خاصة ل
الـرئيس  ،   النتـشة  أضافو . من قتل وتدمير وحصار، من األسباب التي أدت إلى عملية ديمونة           إسرائيل

عباس أدان هذه العملية وكل العمليات المشابهة، التي توجه ضد المـدنيين فـي الطـرفين الفلـسطيني                  
، رغم عملية ديمونة، إال أن      إسرائيلار إلى أن عباس أعلن أنه مستمر في التفاوض مع           وأش .يسرائيلواإل

  .هذا التفاوض بدون فائدة ولن يستمر إلى األبد
 5/2/2008قدس برس

  
  أبو شنب يدعو إلى إطالق سراح الصحفيين واإلعالميين والسياسيين في كل فلسطين  .16

من كافة القوى والفصائل إلى منزل منير أبـو رزق مـدير        توالت الوفود لليوم الثاني على التوالي       : غزة
 يوماً مـن قبـل جهـاز        23في غزة لتهنئته بالخروج من السجن بعد اعتقال دام          " الحياة الجديدة "صحيفة  

حـازم أبـو    . ورحب الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح في غزة د         .]التابع لحكومة هنية  [األمن الداخلي   
طالباً بتعزيز مثل هذه اإلجراءات وإطـالق سـراح أصـحاب الـرأي             شنب بإطالق سراح أبو رزق م     

ـ    .والمهنيين من صحفيين وإعالميين وسياسيين في كل فلسطين        علـى  " الحياة الجديـدة  "وأكد أبو شنب ل
ضرورة إخراج هذه الشريحة من دائرة االختالف والتأثر باالختالفات، وتحييدهم بشكل كامل ألن القائـد               

لكبير في كل الفصائل يحتاج إلى أن يسمع آراء مختلفة حتى لو كانت اآلراء تخالفه               السياسي والمسؤول ا  
  .في رأيه وفي توجهاته

وهنأ الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد أبو رزق على اإلفراج عنه، متمنياً أن يتم اإلفراج عن                  
ـ    .كافة األسرى السياسيين في الضفة والقطاع      نؤكد فـي حركـة     ": "ياة الجديدة الح"وقال الشيخ البطش ل

الجهاد رفضنا المطلق لمبدأ االعتقال السياسي واعتقال الصحفيين مهما كانت األسباب ألنه يحد من الرأي               
سالم فياض فـي الـضفة      . وطالب القيادي البطش حكومة د    . وتعاليم الدين اإلسالمي والقوانين الوضعية    

وطالـب الحكـومتين     . في غزة بوقف مثل هذه االعتقاالت      والحكومة المقالة التي يترأسها إسماعيل هنية     
باإلفراج الفوري عن معتقلي فتح في غزة وحماس في الضفة لكي نساهم في خلق أجواء إيجابيـة نحـو                   

  .الحوار الفلسطيني
 6/2/2007الحياة الجديدة 

  
  تحذّر من استهداف القادة وتؤكد أن ذلك سيفتح على الصهاينة أبواب الجحيم " حماس" .17

أبـو  "من أن استهداف العدو الصهيوني للقادة، والتي كان آخرها اسـتهداف            " حماس"هددت حركة   : غزة
ال يفهمون لغة المفاوضات العبثية الخيانيـة       "أحد قادة لجان المقاومة الشعبية، يؤكد أن الصهاينة         " الصاعد

المركـز الفلـسطيني    "، تلقى   وقالت الحركة في بيان صادر عنها     ". بل لغة القوة والمقاومة بكافة أنواعها     
إن استهداف القادة سيشعل األرض تحت أقـدام الـصهاينة المجـرمين، فالـشعب              : "نسخة منه " لإلعالم

الفلسطيني المجاهد البطل يولد األبطال والقادة األفذاذ، وسيتبع القائد آالف القادة يجاهدون علـى دربـه                
أخـذ  "ثّت الحركة جميع المجاهدين والقادة إلى       وح". ويخطون طريق المقاومة والشرف والعزة والكرامة     



  

  

 
 

  

            11 ص                                   982:         العدد                        6/2/2008التاريخ األربعاء 

مزيد من وسائل الحيطة والحذر، فأرواحهم غالية على شعبهم وأمتهم، وليفشلوا مخططات العدو وأعوانه              
  ". اإلجرامية

  5/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  المقاومة الفلسطينية تقصف عسقالن بثالثة صواريخ  .18
 االذاعة العبرية الرسمية ان مقاومين فلسطينيين قصفوا فجر اليوم مدينـة             ذكرت : غزة - القدس المحتلة 

واشـارت   .عسقالن جنوب الدولة العبرية بثالثة صواريخ سقطت في المنطقة الصناعية جنوب المدينيـة           
االذاعة الى ان القصف لم يسفر عن اضرار او اصابات فيما اشرت انباء اخـرى الـى ان الـصواريخ                    

  .اهداف استراتيجية صناعية في المنطقةسقطت بالقرب من 
  6/2/2008وكالة سما 

 
   عاما15ًبعد " الجهاد"في  تفرج عن قيادي "إسرائيل" .19

 عن األسير ياسر عرفات الخواجا من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة بعد اعتقال إسرائيلأفرجت : لندن
 األسرى للدراسات أن إدارة السجون وأعلن مركز .يةسرائيل عاماً قضاها متنقال بين السجون اإل15دام 

وأكد أنه تم اإلفراج عنه، حيث عاد األسير المحرر إلى القطاع . أبلغته أنها أفرجت عن األسير الخواجا
ووفقا لمركز األسرى للدراسات، فان األسير الخواجا يعتبر من القيادات . عبر بوابة حاجز بيت حانون

يتمتع بتجربة اعتقالية غنية، نظرا لتنقله بين عدة سجون منذ ية، وكان سرائيلالبارزة في السجون اإل
 . بتهمة االنتماء لحركة الجهاد1993اعتقاله عام 

 6/2/2008الشرق األوسط 
  

  ينتقل من دمشق إلى غزة؟" حماس" قرار :تحليل .20
، 2006المشاركة في االنتخابات التشريعية مطلع العـام        " حماس"عندما قررت   :  محمد يونس  -رام اهللا   

كان المكتب السياسي للحركة المتمركز في دمشق هو صاحب القرار النهائي، وشملت مسؤوليته كل مـا                
يتصل بالعملية االنتخابية مثل ترتيب المواقع األولى في الئحة مرشحي الحركة، واختيار رئيس الحكومة،              

  .والمصادقة على توزيع الحقائب الوزارية
، ثـم رئيـساً     )اإلصالح والتغيير (عيل هنية على رأس كتلة الحركة       اختار المكتب السياسي، آنذاك، إسما    

للحكومة، ومن بعدها رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، بعد اتفاق مكة الذي أرسى أسس الشراكة مع حركة                
 محمود الزهار الذي كان يحتل الموقع األول في قيادة الحركة في قطاع غزة، فوضع فـي                 . د أما". فتح"

وفـي  . ع في الكتلة، وُأعطي وزارة الخارجية، على رغم مطالبته المستمرة بوزارة الداخلية           الموقع التاس 
  .حكومة الوحدة الوطنية، ُأخرج من الحكومة على رغم عدم إخفاء رغبته في الحصول على موقع فيها

لكن التطورات التي شهدها قطاع غزة على مدى العامين الماضيين أدت بحسب مراقبين إلـى حـدوث                 
، أهمها انتقال مركز صنع القرار مـن الخـارج إلـى            "حماس"يير جوهري في آليات صنع القرار في        تغ

  .القطاع، المعقل األول واألكبر للحركة وحاضن تجربتها االولى في الحكم المنفرد
قيادة الضفة الغربية، وقيادة قطاع غزة، وقيادة السجون،        : أربع دوائر لصناعة القرار هي    " حماس"وتضم  

ونظرياً، يتولى المكتب السياسي في الخارج جمع وتنسيق مواقف الدوائر األربع، وصوغ            . ادة الخارج وقي
وعادة ما يتخذ المكتب القرار في القضايا الكبيرة، ويترك القضايا التفصيلية والـصغيرة             . القرار النهائي 
  .للقيادات المحلية
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ي اتخاذ القـرار، فإنهـا أحـدثت تغييـراً     وعلى رغم أن التطورات في غزة حافظت على هذه اآلليات ف   
وأصبح القطاع مركز ثقل الحركة في ما يخص القضايا التي تقع في دائرة اختصاصه مثل               . جوهرياً فيها 

حكم غزة وما يتفرع عنه من مواقف مهمة، بعضها له بعد استراتيجي مثل العالقة مع السلطة، وتالياً مع                  
  .، وبناء القوات العسكرية، وإدارة معبر رفح وغيرهارائيلإس، وإطالق الصواريخ على "فتح"حركة 
إلى حسم داخلي في قيادة الحركة في غزة، فعزز التيـار           " االنقالب العسكري "أو  " الحسم العسكري "وقاد  

الذي يقوده الزهار مواقعه على رأس قيادة الحركـة، وتراجـع دور وتـأثير تيـار                " المتشدد"السياسي  
في غزة التي يقودها الزهار وتـضم قيـادة األجنحـة           " حماس"وباتت قيادة   . ه هنية الذي يقود " االعتدال"

فهي التي تضع أجندة الحركة،     . العسكرية واألمنية إلى جانب القيادة السياسية، هي صاحبة القرار الفعلي         
موقف مـن   وتحدد مواقفها وأولوياتها، وتُبلغ قيادة المكتب السياسي في الخارج بمواقفها وحاجاتها مثل ال            

  .الحوار، ومن إعادة األجهزة األمنية للسلطة
ونظرياً، فإن المكتب السياسي هو الذي يتخذ القرار النهائي، لكن عمليـاً ال يـستطيع المكتـب تجاهـل                   

وباتت قيادة المكتب السياسي تراعي أخيراً التطورات فـي مواقـع           . المواقف والمطالب القادمة من غزة    
أصبحت تميل بمواقفها إلى ما يأتي من قيادة غزة، وعلـى رأسـها الرجـل               مراكز القوى في الحركة، و    

  .القوي محمود الزهار
وذهب . الالفت أن الزهار قاد وفد قيادة الحركة في القطاع إلى محادثات القاهرة حول مستقبل معبر رفح               

: إلـى القـول   إلى هناك باعتباره صاحب قرار، فهو القادر على اتخاذ القرار النهائي من دون الحاجـة                
، وهي العبارة التي دأب على حملها رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنيـة             "سنتشاور مع االخوة ثم نعود    "

  .في لقاءاته مع مختلف األطراف
وهـم يقولـون إن     . ، يعترفون بتنامي قوة الزهار على حساب قوة المكتب الـسياسي          "حماس"في حركة   

ناحية التجربة والسن والدور والكاريزما والتضحيات، فهو وريـث         الزهار يمتلك مقومات القيادة والقوة ل     
، )إسماعيل أبو شنب وغيرهم   . عبدالعزيز الرنتيسي ود  . الشيخ أحمد ياسين ود   (القيادة المؤسسة في غزة     

  .كما أنه أب لشهيدين، وتعرض ألكثر من محاولة اغتيال، أدت إحداها إلى هدم بيته
فـي وسـائل   " خشنة"الواقعية السياسية، على رغم ما يبديه من مواقف        وهم يرون أيضاً أن الرجل يتسم ب      

، وهو 1967يونيو / اإلعالم، فهو أول من بادر إلى طرح فكرة إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران        
الرنتيسي الذي كـان    . في السلطة، وبسببها خاض جدالً واسعاً مع سلفه د        " حماس"صاحب فكرة مشاركة    

لحركة يقتصر على المقاومة إلى أن يتحقق النصر، بخالف الزهار الذي طالمـا طالـب               يعتبر أن دور ا   
  .بدور للحركة في الحكم وفي إدارة مؤسسات السلطة

  6/2/2008الحياة 
  

   تتجه نحو الموافقة على زيادة القوات المصرية على الحدود مع غزةإسرائيل .21
ية قالت  إسرائيلمصادر  أن  :  كفاح زبون  اسلهانقالً عن مر  رام اهللا   من   6/2/2008الشرق األوسط    ذكرت

 تدرس بجدية طلب القاهرة مضاعفة عدد الجنود المصريين المنتشرين على طول الحدود بين              إسرائيلإن  
بين غزة ومصر   " المفتوحة جزئيا " بعد تزايد المخاوف من استغالل الحدود        مصر وقطاع غزة، خصوصاً   

  .نفيذ عمليات في الجنوب، عن طريق سيناء، لتإسرائيلللدخول إلى 
، فان وزيرة الخارجية ليفني، ستقدم اليوم خالل جلسة خاصة تعقد فـي مكتـب   "هآرتس"وحسب صحيفة   
وتريد  . على الطلب المصري بزيادة عدد القوات      إسرائيلمرت، توصياتها بان توافق     أول ،رئيس الحكومة 

ط شماال، وطابا جنوبا، من أجل مكافحة       مصر زيادة عدد الجنود المصريين المنتشرين بين البحر المتوس        
  . جندي1500 جنديا إلى 750عمليات تهريب األسلحة، من 
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ية تعارض هذا الطلب على اعتبـار       من األ جهزةية فان وزارة الدفاع واأل    سرائيلورغم موافقة الخارجية اإل   
 حـداث ره سـابقة أل   ية باعتبـا  من األ جهزة، وتنظر إليه األ   إسرائيل أمنن زيادة القوات المصرية ستهدد      أ

ية ال ترى في الزيادة أي مس       سرائيللكن الخارجية اإل  . ي التفاقية السالم بينهما   منتغييرات في الملحق األ   
  .واعدت الحجج القانونية التي ستفند اعتراضات وزارة الدفاع. باالتفاقية

 المـصرية، رغـم     ويعتبر موقف الخارجية تغييرا مهما، إذ عارضت الوزارة طوال الوقت زيادة القوات           
طلبات مصر والواليات المتحدة، وذلك بذريعة أن القوات الحالية قادرة على مواجهة عمليات التهريـب               

) الحدود(إن أحد شروط تغيير اتفاق السالم       "، قالت ليفني في جلسة مغلقة       أمس من   أولو. من وإلى غزة  
  ".سيكون بإظهار الجدية من جانب مصر

أفادت اإلذاعة العبرية العامـة     :  أسعد تلحمي  ، نقالً عن مراسلها   الناصرة  من 6/2/2008 الحياة   وأضافت
أن ثمة توافقاً في الرأي لدى أركان الدولة العبرية على وجوب إنشاء السياج على طول الحدود مع مصر                  

من القطاع وسيناء قد يـستغلون ذلـك        " إرهابيين"سهلة االختراق وأن    " مستباحة"بداعي أنها   )  كلم 240(
وقال وزير البنى التحتية بنيامين بـن اليعيـزر         . إسرائيلفيذ عمليات انتحارية أو تفجيرات في جنوب        لتن

ى، وأنه ينبغي على الحكومـة      ولمن الدرجة األ  " يجب أن يكون مشروعاً قومياً    "لإلذاعة إن إنشاء السياج     
قطاع غـزة ومـصر     الطريق السريع بين    "وأضاف أن   . إقرار إنشائه واالنتهاء من ذلك في غضون عام       

  ".يتيح لإلرهابيين تنفيذ عمليات والعودة إلى قواعدهم سالمين
 إن زيـادة القـوة      أمـس ي رفيع المستوى    إسرائيل مصدر سياسي    هقاللى ما   إ 6/2/2008 األخبار   ولفتت

وبحـسب  . ، وإن هذا يشكل رداً ضرورياً على الظروف المتغيرة على الحدود          إسرائيلالمصرية لن تهدد    
 جندياً مصرياً   750: سوأدولة جدية يجب أن تجري طوال الوقت توازناً في ما هو األ           "در، فإن   هذا المص 

  ".آخر، أم وضع راهن جديد تكون فيه الحدود فالتة، وال تكون فيه قوات كافية لسدها؟
) المـصرية (االنتشار اإلضافي لعناصر الشرطة     "، إن   "فرانس برس "ي آخر، لوكالة    إسرائيلوقال مسؤول   

 أن يصادق عليه في إطار تسوية شاملة لمشكلة الحدود بين مصر وقطاع غزة، بشرط أن تضع هذه                  يجب
وأضاف المسؤول نفسه أنـه     ". التسوية حداً بشكل فعلي لتهريب األسلحة ومرور إرهابيين من دون رقابة          

 البالغة  "ي على طول حدودها مع مصر     أمن من جهة أخرى أن تفكر في بناء جدار          إسرائيلعلى  "سيكون  
  . كيلومتراً من جنوب قطاع غزة إلى منتجع إيالت البحري على ساحل البحر األحمر240

 ومصر قضية قديمة،    إسرائيلي، آفي ديختر، أن قضية الحدود بين        سرائيل الداخلي اإل  منورأى وزير األ  
وية إلغـالق   ول األ هل: سيكون هناك سياج، إال أنه ينبغي اتخاذ القرار       "مشيراً إلى أنه في نهاية المطاف       

في منطقة الخليل، أم الستكمال بناء الجدار في محيط القدس، أم بناء سـياج              ) في جدار الفصل  (الثغرات  
 ال تستطيع أن تفعـل كـل        إسرائيلدولة  "ورأى ديختر أن المعضلة صعبة وأن       ". على الحدود مع مصر   

  ".شيء دفعة واحدة
هناك أوتوسـتراد   : "بنيامين بن اليعازر، في حديث إذاعي     ي  سرائيلمن جهته، قال وزير البنى التحتية اإل      

ثنائي االتجاه بين قطاع غزة ومصر، وأي شخص يمكنه التسلل إلى أراضينا مـن سـيناء، ألن البـاب                   
 أن تدرس، كمشروع وطني، بناء حـاجز علـى طـول            إسرائيلعلى  "وأضاف أن   ". مفتوح لالنتحاريين 

  ".الحدود خالل سنة مع مصر
ن أمحمود عباس   الفلسطيني  ردينة الناطق باسم الرئيس       نبيل أبو  هقال ما   إلى 6/2/2008ن   البيا وأشارت

أي تعديل في اتفاقات كامب ديفيد يتيح لمصر زيادة قواتها على الحدود هو تعزيـز للـسيادة المـصرية                   
 .ونحن ندعمه

  
   اغتيال قادة حماسإلىومسؤولون يدعون ..  ترفع حالة التأهبإسرائيل .22
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ية سـرائيل  اإل اإلذاعةذكرت   : أشرف الهور  نقالً عن مراسلها   ،غزةمن   6/2/2008س العربي    القد قالت
 أفـراده   ىنقالً عن الجنرال دودي كوهين المفتش العام للشرطة أنه أصدر أوامر برفع مستوي التأهب لد              

. ثنـين  في أعقاب العملية التي ضربت مدينة ديمونا اال        إسرائيل درجة في مختلف أنحاء      ى ثاني أقص  إلى
وبحسب تعليمات كوهين، فانه تم نشر المزيد من أفراد الشرطة في األماكن المكتظة بالنـاس وتكثيـف                 

وذكرت في وقت الحق مـصادر فـي         . دون تصاريح  إسرائيلالنشاطات ضد الفلسطينيين المقيمين في      
 .إسـرائيل جير داخـل     تفيد بنيه فلسطينيين تنفيذ عمليات تف      إنذارا 50 تلقت نحو    من األ أجهزة أنلشاباك  ا

  . ساخنة، معظمها مرتبطة بفتح الحدود بين رفح وسيناءإنذارات تسعة اإلنذارات من بين إنوقالت 
جدد رئيس لجنـة الخارجيـة      :  أسعد تلحمي  نقالً عن مراسلها   ،الناصرة من   6/2/2008 الحياة   وأضافت

للقيـادة الـسياسية    " االت المحـددة  االغتي" البرلمانية تساحي هنغبي دعوته الحكومة إلى استئناف         منواأل
وأضاف لإلذاعة   ".مصطنعاً"، معتبراً التفريق بين الذراعين العسكرية والسياسية للحركة         "حماس"لحركة  

سياستها بالعودة إلى التفجيرات بعدما امتنعت عنها ألكثر من ثـالث  " حماس"العبرية أنه مع تغيير حركة      
ا والعودة إلى سياسة االغتياالت التي أثبتت في الماضي أنهـا            تغيير سياسته  إسرائيليجب على   "سنوات،  

  ".كانت مجدية
  

  سُأسقط الحكومة في الوقت المناسب: مرتأول" تحطيم"بـباراك يهدد  .23
مرت، تحـدث مـع     أولإلى أن باراك، الذي قرر البقاء في حكومة         " يديعوت أحرونوت "أشارت صحيفة   

 إالخطاب مزعج كان يفضل     " في الكنيست، معتبرا انه      مقربيه بكلمات قاسية عن خطاب رئيس الوزراء      
 استغالل  إلىمرت ونائبه حاييم رامون،     أول باراك شعر بالغضب من سعي       أنويبدو  ". اإلطالقيقال على   

 المقربين منـه فـي الكنيـست،        ألحدوقال باراك   . قراره بالبقاء في الحكومة، لتعزيز وضعهما السياسي      
 يـدمرني   أنمرت هو آخر شـخص يمكنـه        أول... احد سيدمرني سياسيا  ال  "،  "جيروزاليم بوست "بحسب  
  ". سأجد الوقت المناسب، في زمن ليس ببعيد، إلسقاط الحكومة. سياسيا

وبعدما أخـرج مـن     . ، بعد تقرير فينوغراد   "العمل"أن باراك عقد اجتماعا لكتلة حزب       " يديعوت"وكتبت  
عا للتسريب من داخل االجتماع، قال لرفاقه في الكتلة         الجلسة كل المساعدين والمستشارين والمتحدثين، من     

 النقد، وعند الحاجة، سنعرف     أماممرت ال يسكن في بيت من زجاج، وهو ليس حصينا           أولليكن واضحا،   "
  ".  نحطمهأن واصل التصرف على هذا المنوال، سيتعين علينا وإذا"مضيفا " ما الذي سنفعله معه

  6/2/2008السفير 
  

  "حماس"و" حزب اهللا"ان تشكل التهديد المركزي حالياً بنفوذها لدى سورية وإير": موسادال" .24
 داغان توقعات عدد مـن وزراء الحكومـة         رمائي،  "موساد"عدل رئيس جهاز    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

 ستصل إلـى  إيرانوقال إن . يران ستبلغ نقطة الالعودة في مشروعها النووي هذه السنةإية بأن   سرائيلاإل
ليس فقـط    "إسرائيلووية عسكرية خالل ثالث سنوات، لكنها تشكل اليوم التهديد المركزي على            قدرات ن 

بفعل إصرارها على بلوغ قدرات نووية إنما أيضاً لنفوذها لدى جهات التهديـد القريبـة جغرافيـاً مـن                   
مه رئـيس   جاء هذه التقويم في سياق التقرير السنوي الذي يقد         ". مثل حزب اهللا وسورية وحماس     إسرائيل

  ".إسرائيلالتهديدات المحدقة ب"ية البرلمانية حول منللجنة الشؤون الخارجية واأل" موساد"
 وعلـى   سرائيلإزاء تعاظم التهديدات إل   "وأفادت وسائل اإلعالم العبرية أن داغان رسم صورة قاتمة جداً           

ية لتخصيب اليورانيـوم     لبلوغ قدرات تكنولوج   ول تتحرك في مسارين األ    إيرانوقال إن   ". جميع الجبهات 
 أرض بعيدة من حيث المدى وقدرتها علـى حمـل الـرؤوس             -والثاني لبناء وتطوير صواريخ أرض      

 رفعوا مستوى التعاون مع سورية من حيث تبـادل المعلومـات والخبـرة،              اإليرانيينوزاد أن   . الحربية
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 سيساعد الفلسطينيين علـى     وزودوا الفلسطينيين تكنولوجيا وأسلحة وتدريبات خصوصاً في قطاع غزة ما         
  .تطوير صواريخ ذاتية الدفع

  6/2/2008الحياة 
  

  أحد منفذي هجوم ديمونة" إعدام"ي يوثق فضيحة إسرائيلتلفزيون  .25
الثالثاء صورة ظهـر    / ي ليلة االثنين  سرائيلبثت القناة الثانية من التلفزيون اإل      : احمد عبد الفتاح   –القدس  

ي يطلق من مسدسه النار على احد الجرحى بينما كان يـستغيث علـى              يين بلباس مدن  سرائيلفيها احد اإل  
وسيطرت هذه الصورة على النشرة اإلخباريـة للقنـاة          .الرصيف لمدة ربع ساعة رافعا يده طالبا إسعافه       

فضيحة "التي أعادتها مرات عدة وأجرت مقابلة مع ملتقطها المصور الصحفي رونان بريتس، فيما اعتبر               
أن الشرطي كوبي مـور     "وقالت القناة الثانية    . جرى خاللها تصفية جريح يطلب العالج     " إنسانية وأخالقية 

نجح في إطالق النار على المنفذ الثاني قبل أن يضغط على زر التفجير في الحزام الناسف، حيث ظهـر                   
ـ                  ات خلف الكشك باللون البرتقالي ثم يرفع يديه، ويطلق الشرطي النار عليه ويرديه قتـيال بأربعـة طلق

  ".متواصلة من مسدسه
  6/2/2008القبس الكويتية 

 
   تغلق مؤسسة في القدس بشبهة ارتباطها بحماسإسرائيل .26

 امس مؤسسة تعليمية فلسطينية تشتبه فـي عالقتهـا بحركـة            إسرائيل اغلقت   : ا ف ب   -القدس المحتلة   
باراك قرر في االونة    وزير الدفاع ايهود    "حماس في القسم الشرقي من القدس، وجاء في بيان للشرطة ان            

التي تعمل في صور باهر غير شرعية وقامت شـرطة منطقـة            " النادي الثقافي "االخيرة اعتبار مؤسسة    
هذه المؤسسة تابعة لحماس وكانت تديرها وتمولها ال سيما لتعبئـة           "واضاف البيان ان    ". القدس باغالقها 
 في المجلس التـشريعي الفلـسطيني       النائب عن حماس  "  وكان يديرها احمد عطون    إسرائيلالحشود ضد   
  . إسرائيلالمعتقل لدى 

  6/2/2008الدستور 
  

   في اللد إلى المحاكمةحبشالمطالبة بتقدم المشاركين في تأبين  .27
أوري أرئيل إلـى المستـشار القـضائي        "  المفدال -االتحاد القومي "، رئيس كتلة    االثنين،  أمسوجه يوم   

 إقامة القداس لجورج حـبش، فـي         في تقديم جميع المشاركين  للحكومة، ميني مزوز، رسالة طالب فيها ب      
واعتبر أرئيل في رسالته أن إقامة القداس هو دعـم لتنظـيم             .مسقط رأسه في مدينة اللد، إلى المحاكمة      

 لجورج حبش الذي ارتكب أعنف العمليـات ضـد          إسرائيلال يعقل إقامة حفل تأبيني في       "إرهابي، وأنه   
  .، على حد قوله"إسرائيل

، إقامة بيت عزاء وتـأبين فـي جمعيـة          االثنين،  أمسي السياق ذاته، منعت قوات االحتالل بعد ظهر         وف
وسلمت القائمين عليه قرارا موقعا من المفتش العام للشرطة يحظـر           . الشابات المسيحية في وادي الجوز    

  .أي نشاط للجبهة الشعبية في القدس، بادعاء أنها تنظيم إرهابي
  5/2/2008 48عرب

  
  القدس ديهوتجبهة اإلسالمية المسيحية تستصرخ أثرياء العرب لمواجهة ال .28

 المـشاركة   إلى دعا حسن خاطر أمين عام الجبهة اإلسالمية المسيحية أثرياء العرب والمسلمين             :رام اهللا 
 يهود من جمهوريات    أثرياء بين   ، إلى التنافس    في بيان  وأشار   .في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات     

د السوفيتي سابقا وآخرين من الواليات المتحدة األمريكية على تهويد مدينة القدس، وعلى تركيـز               االتحا
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 وأشار  .الذي يقع المسجد األقصى في قلبها     " الحوض المقدس "الرموز والمباني الدينية فيما يعرف بمنطقة       
م نموا حقيقيـا منـذ فتـرة     والمسيحية في المدينة تتآكل ولم تن  اإلسالمية األوقاففي هذا السياق، إلى أن      

ن أ ولفـت إلـى   . ن القدس تعيش أكثر سنينها فقرا في عصر الثراء العربي         أ موضحاطويلة من الزمن،    
و أ بأسـمائهم  العرب الستحداث وقفيات خاصة بالقدس يمكـنهم تـسميتها           لألثرياء فرصة تاريخية    ناكه
  .و حتى دولهمأ أوالدهمو أسماء نسائهم أ

  5/2/2008 وكالة معاً اإلخبارية
  
  

   األقصىمسيرة استفزازية للمتطرفين اليهود في محيط المسجد .29
 البلدة القديمة في القدس المحتلة، خاصة في محيط المسجد األقصى المبارك،  الليلة              سادت :وفا - القدس

 مشحونة بالتوتر والغضب واالستياء الشعبي العارم بعد اجتياحها مـن قبـل جماعـات               أجواءالماضية،  
أن هـذه المجموعـات رفعـت       وذكر   . مكثفة يةإسرائيل  متطرفة، وسط حراسات شُرطية وأمنية     يهودية

شعارات عنصرية وحاقدة تنادي بالموت للعرب والفلسطينيين، وتؤكد حقها ببناء ما يسمى الهيكل الثالث،              
  .وسط دعوات بترحيل الفلسطينيين

  6/2/2007الحياة الجديدة 
  

  تجدد تقديرها لدور مصر الداعمعلى غزة  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .30
  الفلـسطيني  شعبالأكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على لسان رئيسها جمال الخضري، أن            : غزة

 معنويـاً   ه العادلة، ودافعت عنه في كل المحافل وسـاندت        هالتي قاتلت من أجل قضيت     مدين بالكثير لمصر  
مصر ببذل جهود مضاعفة من     ل  الفلسطينية مطالبةالعلى أن   وشدد الخضري،    .ومادياً على مدى السنوات   

 بفتح المعابر وفك الحصار، يأتي من باب اإلدراك ألهمية          لشعب الفلسطيني أجل إسناد المطلب الشرعي ل    
جاء ذلك تعقيبا على األحداث التي رافقت هدم جزء          وقد   .الدور المصري وحجم تأثير مصر في المنطقة      

  . ومصر، وما تبع ذلك من أحداث مؤسفة غزةقطاعمن الجدار الحدودي بين 
  6/2/2007الحياة الجديدة 

  
  مقلّصةالتسلم كميات الوقود قرر شركات المحروقات في غزة ت .31

 تسلم كميات مقلصة من الوقود سمحت       أمسقررت إدارة جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة          
فها بسعيها إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين الـذين        بررت موق قد  و.  القطاع إلىسلطات االحتالل بتوريدها    

 إال أنهـا    .توقف كثير من وسائط النقل لديهم بسبب نفاد الوقود من المحطات منذ قرابة ثالثـة أسـابيع                
فعاليات االحتجاجية  ال مؤكدة استمرار    ،اعتبرت أن موافقتها على تسلم هذه الكميات ال يعني انتهاء األزمة          

ناشـدت الـرئيس عبـاس       وقد   . في شكل كامل وكاف ومنتظم      بالوقود دة التزود  وعو األزمةحتى إنهاء   
استخدام ما لديهما من أدوات ديبلوماسية واتصاالت دولية إلنهاء هـذه األزمـة،             "ورئيس حكومته فياض    

  ". للعودة عن قراراتها التي تسببت بأضرار فادحةإسرائيلوالضغط على 
  6/2/2008الحياة 

  
   في الضفة الغربيةيات الموظفين االحتجاجيةمبادرة قد تنهي فعال .32

ن مناخاً إيجابياً خـيم     أ ،في الوظيفة العمومية  الفلسطينيين  قالت مصادر في نقابة العاملين       :حسام عزالدين 
على المباحثات التي يجريها ممثلون عن الرئيس عباس مع ممثلي النقابات إلنهاء الفعاليات االحتجاجيـة               

ن مبادرة قدمها روحي فتوح، وجـدت       أ  موضحة . مختلف المؤسسات الحكومية   وضمان انتظام الدوام في   
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، مختلـف المؤسـسات     أمـس   قد عم   الشامل، اإلضراب وقد كان    .ترحيباً مبدئياً من قبل ممثلي النقابات     
   .أيامسيستمر اليوم، استجابة للدعوة التي وجهتها نقابة الموظفين قبل  ، وهو الغربيةالحكومية في الضفة

  6/2/2008م الفلسطينية األيا
  

   أسرة في خربة الطويل قرب نابلس11التشريد يتهدد  .33
، الصادر عن مركز القدس للمـساعدة       2008كشف التقرير اإلعالمي لشهر كانون ثاني       : القدس المحتلة 

القانونية وحقوق اإلنسان، عن تصاعد سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سـلطات االحـتالل، بحـق                
جراءات التعسفية بحق القاطنين    ، كاإل الفلسطينيين، وخاصة اتجاه المواطنين البدو والمزارعين     المواطنين  

 مواطنـاً بهـدم المنـشآت التـي         11في خربة الطويل شرقي قرية عقربا بمحافظة نابلس، حيث أنـذر            
 وذلك بعد أن قامـت سـلطات      ألغنام التي تعتبر مصدر رزقهم الرئيسي،       ايستخدمونها للسكن، وحظائر    

وأوضـح رئـيس مجلـس       . باستصدار أمر باقتالع شبكة الكهرباء التي تغذي المنطقة بالطاقة         االحتالل
 مـواطن، وتـصل مـساحة أراضـيها الزراعيـة           5000ـعقربا، أن عدد سكان خربة الطويل يفوق ال       

، وبها عدد كبير من آبـار       C دونم ومعظمها موجود فيما يسمى بمنطقة        50000والرعوية إلى ما يقارب     
  .جمع المياه الرومية واإلسالمية القديمة

  6/2/2007الحياة الجديدة 
  

  أطفال فلسطين يحملون أسماء مدنهم وقادتهم وشهدائهم: تحقيق .34
 لم تجد أسماء العصر والموضة إن صح التعبير طريقها لقلوب الغالبية العظمى مـن               : حامد جاد  - غزة

أسـماء لبلـدات    فيما باتت   .  مختلف أشكال الرفاهية   الفلسطينيين بعد أن خلت تفاصيل حياتهم اليومية من       
فلسطينيون على أبنائهم وفاء منهم للداللة المكانية       هي ما يطلقه ال    ،فلسطينية ولقادة ناضلوا لنصرة القضية    

 أو تيمنا بأسماء هؤالء القادة الذين ضـحوا بحيـاتهم           ،لهذه المدن الفلسطينية الرازحة تحت نير االحتالل      
 الفلسطينية يرجع باألسـاس     األراضين انتشار هذه الظاهرة في      أ ،يرى ذوو االختصاص  و .فداء للوطن 

 أحدهما باألحداث المعاشة وبالتالي يترجم هذا التأثر باختيار اسم يـدل علـى              أو تأثر والدي المولود     إلى
فل إلى نه عندما يصل الط أنفسهم  أويؤكد المختصون    .حادثة أو مكان أو شخص مميز يرتبط بحالة وطنية        

مرحلة إدراك األشياء يبدأ بالتفكير في اسمه وماذا يعنيه وغالبا ما يأخذ هذه االنطباعات ممن يحيطون به                 
ويصبح الموضوع بذلك دائم الحيوية ويؤثر في شخصيته بطريقة ما، كما يشعر األطفـال بعـد فهمهـم                  

  . أن أسماءهم مميزة ومنهم من يشعر بالفخر بهذا االسم،وإدراكهم
  6/2/2008األردنية الغد 

  
   البارد الفلسطينيين  مليون دوالر لمساعدة نازحي45  نحوالدول المانحة دفعت: األونروا .35

 لالجئـين الفلـسطينيين     مخيم البارد بزيارة   المانحة   يةوروباألوفد من الدول    قام  : إبراهيم عمر   - البارد
 المخيم  إلىع على أوضاع العائدين     ، على رأس وفد من األونروا، جرى خاللها اإلطال        أمس،  شمال لبنان 

عماره فور انتهاء   ا بإعادة في المخيم القديم، تمهيداً للبدء       األضرار، والكشف على    إقامتهمالجديد وظروف   
 مـديرة   وقد ذكرت  . المقبل األسبوع تتسلمه الحكومة اللبنانية مطلع      أنمخطط االعمار الذي من المتوقع      

عادة اعمار المخيم   إل  الالزمة األموال يتم حتى اآلن رصد      أنه لم ،   في األونروا هدى سعيدي    اإلعالمقسم  
. عملية جمع األموال من الدول المانحـة      ببدأ  الكلفة و التحديد  ل وذلك لحين انتهاء مخطط االعمار،       ،القديم

 استجابة لنداء   أميركي مليون دوالر    45الدول دفعت حتى اآلن نحو      هذه  ن  وأشارت في هذا الصدد إلى أ     
 حتـى آب    2007ئ الذي أطلقته األونروا لمساعدة النازحين من الفترة الزمنية الممتدة مـن آب              الطوار
2008.  
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  6/2/2008السفير 
  

   ماليين دوالر لتعزيز فرص العمل في األراضي الفلسطينية 10تستثمر " سيسكو" .36
ث المقبـل    ماليين دوالر أمريكي على مدى السنوات الـثال        10 عن استثمار    أمس" سيسكو"أعلنت   :دبي

مبادرة لوتشتمل الجوانب األساسية ل   . لدعم فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي في األراضي الفلسطينية        
على دعم المشاريع الصغيرة ذات اإلمكانيات الواعدة بالمنطقة، باإلضافة إلى تطوير البرامج التدريبيـة              

مستقبالً إبرام اتفاقيـة    " سيسكو"تعتزم   كما. لصقل المهارات وتأهيل كوادر تقنية المعلومات واالتصاالت      
 تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية واستقطاب الشركات اإلقليمية والعالمية مـن            ،تعاون متعدد األطراف  

  .أجل االستثمار في االقتصاد الفلسطيني
 6/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
  االحتالل يعمق إجراءات تبعية االقتصاد الفلسطيني: دراسة لبكدار .37

 دراسة جديدة عن مـستجد      أمس )بكدار(صدر المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار       أ: رام اهللا 
مهم وهو انخفاض سعر صرف الدوالر، حيث بدأ التقرير مقدمته بالحديث عن حال االقتصاد الفلسطيني               

ة القطاعـات    ضرب كاف  إلىبشكل عام والذي يمر بحاالت تدهور جراء ممارسات االحتالل الذي يسعى            
وأظهرت الدراسة  . يسرائيلاالقتصادية، ويعمل بشكل ممنهج على تعميق التبعية االقتصادية لالقتصاد اإل         

 معـوم ولـذلك     ،ةالفلسطيني األراضي، وهو أحد ثالث عمالت يتم التداول بها في          يسرائيلن الشيقل اإل  أ
 على القـرارات اليوميـة، وعلـى        تعرض مؤخرا للعديد من التذبذبات وعدم االستقرار، ما يجعله يؤثر         

ثـر  أالتقريـر تقـدير     فـي   جاء  كما  . مستوى الدخل الحقيقي والثروة، والصادرات، والواردات وغيرها      
ثـره علـى القـوة الـشرائية        أ إلىالتغيرات في سعر صرف الدوالر على االقتصاد الفلسطيني وتطرق          

. ثره على سوق المال والثـروة     أ افة إلى ، إض ثره على التجارة الخارجية وميزان المدفوعات     وأوالتضخم،  
 4 فاق عدد المواطنين في الـضفة وقطـاع غـزة            2007نه في نهاية عام     ألى  إ  من جهة أخرى،   وأشار

 الـسلطة الوطنيـة     إيراداتن  أ يظهر   ،العامذلك   في نهاية    لإلحصاءات وبنظرة اقتصادية    ،ماليين نسمة 
 بنـسبة   2005 مليار دوالر خـالل العـام        1.3مع   مليون دوالر بالمقارنة     600 إلىقدرت بأنها وصلت    

 الحالية الصعبة التي    األوضاعن السبب الرئيسي في هذا التراجع هو        ألى  إ انوهم. %55تراجع مقدارها   
 الضرائب والجمارك عن السلطة     إيراداتية بحجز   سرائيل الفلسطينية، وقيام السلطات اإل    األراضيتعيشها  

 وصـلت   األولى أرباعالتمويل الخارجي الذي تلقته السلطة خالل الثالثة        ن  ألى  إولفت النظر   . الفلسطينية
 مليارات دوالر لـدعم     7جرى الحديث مؤخرا في مؤتمر باريس عن        ، كما    دوالرا 668ر748ر936 إلى

ن الناتج  أالتقرير   ظهرفقد أ عن تطورات المؤشرات االقتصادية،     أما  . خطة الحكومة لثالث سنوات مقبلة    
عن نفس  % 1.2، ازداد بمقدار    2007 الثابتة للربع الثالث من العام       باألسعار الفلسطيني   ياإلجمالالقومي  

% 10.3تـسجل تراجعـا بمقـدار       حيث  نها ال تزال اقل من السنوات الماضية        أال  ، إ 2006الفترة للعام   
ـ        . 2005بالمقارنة مع الربع الثالث للعام       عـدالت  ن م إوباالعتماد على معايير منظمة العمل الدوليـة، ف

للربع الثالث من نفـس العـام،       % 2،32 إلى 2007للربع الثاني من العام     % 19.2البطالة ارتفعت من    
ن معدل التبعية االقتـصادية     إخر ف آمن جانب   و. 2000عن الربع الثالث من العام      % 10بارتفاع مقداره   

 والربع الثالـث مـن      2000 بين الربع الثالث من العام       5.6 إلى 4.8 الفلسطينية من    األراضيارتفع في   
ن حـصة الـواردات     ومن جهة أخرى أورد التقرير أ     %. 16.7بنسبة ارتفاع مقدارها    أي   ،2007العام  
وبالتالي فان جـزءا كبيـرا   ، %80ما يقارب وهو  كبير جدا  الفلسطينية الوارداتإجماليية من   سرائيلاإل

  .إسرائيلمن التضخم يأتي من خالل 
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  6/2/2008الحياة الجديدة 
  

  غزةقطاع في مكانه حل مشكلة الكهرباء إن بأ من فلسطين يقول خترعم: حقيقت .38
مكانـه حـل مـشكلة      إن ب أ ،يسكن مدينة بيت لحم   الذي  فلسطيني عوني الجوالني    الشاب  أكد ال : بيت لحم 

االتحاد  وقد أعطاه    .الكهرباء في الدول الفقيرة وبتكاليف تعد بسيطة جدا، وباالعتماد على ماء البحر فقط            
،  مصر تجربة عملية ونجحـت     كما أنه أجرى في   ي براءة اختراع وسجلت له اليونان اختراعه،        وروباأل
 الحكومة  إن كانت يبقى السؤال   ، في حين     مصريين أعمال في طور البدء بتنفيذ المشروع مع رجال         وهو

 فتعتمد فكرة المشروع على اسـتغالل مـا يعـر         و. االستفادة منه وخصوصا غزة   ستحاول  الفلسطينية  
ـ الطاقة ال تنضب ما دامت البحار موجودة وتكون         وهي   ،بنبضات البحر وليس على الموج      فقـط   ةتكلف

 ما ينـتج    ،م2 بعمق   ،م26 عرضو ،م126 شاطئ بحري طول     إلىالتي تحتاج    المحطة الكهربائية    إنتاج
 180ضافة مولد كهربائي بطاقة     إ و ، دورة لكل دقيقة   48-47 طن على سرعة دوران      220توربين بقوة   

  .ميغاوات
  5/2/2008وكالة معاً اإلخبارية 

  
   المستعصية في غزةاألمراضلعديد من شراء أدوية لاتفاق فلسطيني إماراتي ل .39

 ومؤسـسة   لألدويـة  توقيع اتفاق بين خمس شركات فلسطينية        أمسأعلن في غزة    :  فتحي صباح  -غزة  
مة المقالة الدكتور باسم نعيم، قيمتـه       محمد بن راشد آل مكتوم اإلماراتية برعاية وزير الصحة في الحكو          

ثالثة ماليين دوالر وسيتم بموجبه شراء أدوية لمرضى السرطان والفشل في وظائف الكلى وغيرهما من               
خطوة على طريق فك الحصار عن الشعب الفلسطيني عموماً، وعـن           "اعتبر نعيم االتفاق    قد  و. األمراض

  ".قطاع غزة خصوصاً
  6/2/2008الحياة 

  
  ميركي الجهود الدولية لدفع السالمأرجية األردن يبحث مع مسؤول وزير خا .40

استقبل وزير الخارجية صالح الدين البشير، امس، المبعوث االميركي الخاص الى الشرق :  بترا-عمان 
االوسط لشؤون االمن الجنرال جيمس جونز، وجرى خالل اللقاء استعراض التطورات الراهنة في قطاع 

واكد الدكتور البشير خالل اللقاء ضرورة . ية المبذولة من اجل دفع عملية السالم قدماغزة والجهود الدول
ان تقوم الواليات المتحدة والمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمساعدة الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي 

ما تم االتفاق لتحقيق تقدم ملموس في مفاوضات الوضع النهائي وضمان تنفيذ الطرفين اللتزاماتهما وفقا ل
عليه خالل مؤتمر انابوليس الدولي للسالم وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يقود الى اقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني محذرا من ان ضياع فرصة اقامة هذه الدولة 

الردن من استمرار سياسات وعبر عن قلق ا. سيهدد امن واستقرار منطقة الشرق االوسط ككل
االستيطان االسرائيلية وفرض الوقائع على االرض في مدينة القدس وباقي االراضي الفلسطينية المحتلة 
على نحو يهدد باجهاض فرص اقامة الدولة الفلسطينية وتقويض عملية السالم كما عبر عن القلق من 

ال انه يتوجب على اسرائيل ان توقف ذلك قائ. استمرار الحصار والعدوان االسرائيلي ضد قطاع غزة
فورا وان تدرك انه ال يمكن اطالق مفاوضات حقيقية للوصول الى السالم المنشود في ظل تواصل 

 .اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد ابناء الشعب الفلسطيني
  6/2/2008الرأي األردنية 

  
  ترسل مساعدات دوائية عاجلة لقطاع غزة " أدوية الحكمة" .41
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ومن . رعت شركة أدوية الحكمة بمساعدات دوائية عاجلة لالشقاء المنكوبين في قطاع غزةتب: عمان
جانبها قالت مديرة عام مؤسسة نهر األردن فالنتينا قسيسية، إن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تتطلب 

  .منا جميعا العمل بشكل سريع ومنظم إلغاثة األهالي في غزة
  6/2/2008الدستور 

  
  
  
  

   آالف دينار لمساندة ضحايا الحصار في غزة 10ن تقدم دعماً بقيمة شركة زي .42
قدمت شركة زين، إحدى شركات مجموعة زين المزود الرائد لخدمات االتصاالت المتنقلة في : عمان

 االف دينار لمساندة 10الشرق األوسط وافريقيا، طرودا عينية تتضمن المواد التموينية األساسية بقيمة 
  . ة، وذلك في إطار حملة مساندة أهالي قطاع غزة التي أطلقتها مؤسسة نهر األردناألشقاء في غز

  6/2/2008الدستور 
  

  ال مع مصر"إسرائيل" معركتكم مع ..للصبر حدود: الغيط يحذر الفلسطينيين أبو .43
قال وزيـر الخارجيـة      :القاهرة، صالح متولي   نقالً عن مراسلها في    6/2/2008الشرق األوسط   ذكرت  
 46 بإصـابة  وقيام ملثمين فلسطينيين من الجانب الفلسطيني        أمسي أحمد أبو الغيط، حول أحداث       المصر

إن مصر كريمة وصبورة ولكن للصبر حدودا ويجـب أن يعـي إخواننـا              "من حرس الحدود المصري،     
 وبالتالي ال يجب أن يقعوا في فـخ         إسرائيلالفلسطينيون أن المعركة ليست مع مصر ولكن المعركة مع          

 الغـيط إن مـصر      أبووبالنسبة إلمكانية العودة إلى تنفيذ اتفاقية المعابر، قال         ". إسرائيلصيغه وتحيكه   ت
 العام  إطارها في األفكار تشغيل المنفذ ولكن تلك      إلعادة وال استطيع أن أعلن عنها       األفكارطرحت بعض   

ـ ات السابقة وقد تم تناول هـذه األ       تقوم على تشغيل المنفذ طبقا لالتفاقي      ـ ور مـع الجـانبين األ     م ي وروب
ي ومع عناصر حماس وأيضا مع السلطة الوطنية الفلسطينية لكي نستعيد الوضع القانوني الذي              سرائيلواإل

يحكم العالقة المصرية الفلسطينية ويجب أن نعلم أن سيطرة حماس على غزة يتعـارض مـع اتفاقيـة                  
قة مصر واعترافها بالسلطة الفلسطينية وهـذه       المعابر والوضع القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية وعال      

 .مسألة بالغة التعقيد
قال احمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مع نظيره  :نقالً عن الوكاالت 6/2/2008السفير وأضافت 

المنطلق المصري "االسباني موراتينوس بعد لقاء مبارك والملك االسباني خوان كارلوس في القاهرة، إن 
دود المصرية والفلسطينية قدسيتها، ويجب أن نسلم بأن هذه القدسية تمنع أي اختراق يتمثل في أن للح

وستكون هناك حدود بين مصر وقطاع غزة، وستنظم عملية عبور الفلسطينيين إلى مصر من ... بالقوة
نطالب السلطات المسيطرة "أضاف ". 2005خالل المنفذ القانوني المتفق عليه وفقا لالتفاق الموقع في 

 على لإلشرافعلى غزة بأن تسمح للمراقبين وأفراد السلطة الفلسطينية بالعودة مرة أخرى إلى المنفذ 
 الغيط أبووتابع ". ي كذلك بهذا األمروروبمصر تطالب الجانب األ "أن، موضحا "إليهتنفيذ االتفاق المشار 

 قيادات حماس داخل القطاع، إنه على الجانب اآلخر فإننا نتصور أنه من المهم أن تسيطر الحكمة على"
 كانت إذا الغيط عما أبووسئل ". بشكل ال يشجع الفلسطينيين على االقتراب من خط الحدود المصرية

 ألنها هي إسرائيلأن المسؤولية تقع على "مصر تحمل حماس مسؤولية ما جرى في رفح، فأجاب بـ
بعض الدوائر الفلسطينية قد شجعت أبناء التي دفعت الشعب الفلسطيني إلى هذا، ومع ذلك، إذا ما كانت 

  ". الشعب الفلسطيني على الوقوع في هذا الفخ، فإننا نحذر هذه الدوائر من المضي في هذا السبيل
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  آن األوان التخاذ إجراءات لمنع االقتراب من الحدود المصرية: محافظ شمالي سيناء .44
لشرطة المصرية والقوة التنفيذية تنظمان     قالت مصادر إن ا   :  صالح متولي، يسري محمد    -القاهرة، رفح   

 .المرور عبر بوابة صالح الدين حيث يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى غزة وللمصريين بالعودة من غـزة               
 فلسطيني من الذين لم يعودوا إلى غزة، جرى تجميعهم داخل           400 نحو   أنوقالت مصادر أمنية مصرية     

رفح تمهيدا إلعادتهم إلى غزة، وقـام بعـضهم بتحطـيم النوافـذ             المبنى القديم لإلدارة التعليمية بمدينة      
ويجري حاليا تقدير حجم الخسائر التي تبـدو غيـر        . الزجاجية للمبنى كما أشعلوا النيران في بعض أثاثه       

سينقل الفلسطينيون قريبا من داخل المبنى إلى بوابة صالح الدين تمهيدا إلعادتهم إلى             "وقالت إنه   . جسيمة
 فلسطيني من أصحاب اإلقامات     1500وفي مدينة العريش جمعت السلطات المصرية نحو        ". القطاع غزة 

بالدول العربية واألجنبية داخل المعسكر الدائم للشباب لحين االنتهاء من فحص أوراقهم ومنحهم تأشيرات              
لدول واعتصم أصحاب اإلقامات با   . دخول األراضي المصرية حتى يتمكنوا من السفر عبر مطار القاهرة         

العربية ومصر عدة مرات أمام مديرية امن شمال سيناء للمطالبة بمنحهم تأشـيرات دخـول األراضـي                 
وقال اللواء احمد عبد الحميد، محافظ شـمال سـيناء، للـصحافيين، انـه آن األوان التخـاذ                  . المصرية

 .اإلجراءات الحاسمة لمنع االقتراب من الحدود بين مصر وغزة
  6/2/2008الشرق األوسط 

  
  محادثات بين وفد مصري وقادة لحماس األسبوع المقبل .45

في " حماس"أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، بأن وفداً أمنياً مصرياً سيجري محادثات مع قادة : القاهرة
وأوضحت أن هذه الزيارة ال تعني تحوالً . غزة األسبوع المقبل، الستكمال الحوار الذي بدأ في القاهرة

ولفتت المصادر إلى أن رئيس االستخبارات . لمصرية التقليدية تجاه الحركة اإلسالميةفي السياسة ا
، أمسالمصرية، اللواء عمر سليمان، تلقّى اتصاالً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول من 

رفح في استهجن فيه األخير االشتباكات التي وقعت بين ناشطين فلسطينيين وقوات األمن المصرية عند 
  .اليوم نفسه

  6/2/2008األخبار 
  

   قريباً للبحث في المعابر وصفقة شاليت إسرائيلعمر سليمان إلى  .46
أن رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان سيتوجه إلى " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
إلى تفعيل الصفقة التي تتوسط  خالل أيام للبحث في مسألة الترتيبات األمنية على المعابر، إضافة إسرائيل

  . ي األسير في غزة غلعاد شاليتسرائيلفيها مصر إلطالق سراح الجندي اإل
  6/2/2008الحياة 

  
 مصرع جندي مصري بانفجار لغم في رفح .47

ذكرت مصادر أمنية أن جنديا مصريا لقي حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة في  : الوكاالت–رفح 
، وذلك بعد أن أكدت مصادر أمنية أن أمسر وقطاع غزة في رفح، انفجار لغم على الحدود بين مص

الهدوء عاد إلى الحدود بين قطاع غزة ومصر بعد تصاعد التوترات بين الفلسطينيين وقوات األمن 
  . المصرية

  6/2/2008الوطن السعودية 
  

  " العبرية"غضب في مصر من طلب سفير الكيان تدريس  .48
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في القاهرة شالوم كوهين التي طالب فيها بإدخال العبرية " يسرائيلاإل"أثارت تصريحات السفير : القاهرة
ضمن اللغات األجنبية في مراحل التعليم المصري ردود أفعال غاضبة من حزبين وأعضاء في البرلمان 

وتقدم نواب مستقلون ومعارضون ببيانات ". كامب ديفيد" ذلك في سياق تطبيق اتفاقية أنالمصري، بزعم 
كومة المصرية، لمطالبتها باإلعالن رسمياً رفضها هذا المطلب، الذي وصفوه بأنه يخرج عن عاجلة للح

  .حدود اللياقة، ويمس السيادة المصرية
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
  في مصروضاع تفجير األحماس واإلخوان يخططان ل: المصرية" خباراأل" .49

" األخبار"، ذكرت صحيفة "لقالقل في مصرالكشف عن مخطط لحماس واإلخوان إلثارة ا"تحت عنوان 
كشفت عن مخطط مشترك واتفاق بين حركة حماس " المصرية األمن أجهزة أنالمصرية الحكومية 

 الجماهير المصرية وحثهم على التظاهر والعمل على تفجير وإثارة في مصر للتصعيد اإلخوانوجماعة 
 ذلك تم أن إلى، مشيرة "لغزة وغلق المعابري سرائيل في مصر في حالة استمرار الحصار اإلاألوضاع

  ". اإلخوانخالل اتصاالت هاتفية بين عناصر من حركة حماس وعناصر من جماعة "
 6/2/2008السفير 

  
  التاريخي " أم طوبا"إدانة مصرية لقرار االحتالل هدم مسجد  .50

بهدم مسجد " يسرائيلاإل "دان مسؤولون بهيئة اآلثار المصرية القرار الصادر عن سلطة االحتالل: القاهرة
محمد عبد المقصود، رئيس اإلدارة المركزية لآلثار المصرية، منظمة اليونسكو .وطالب د. أم طوبا

الدولية ومنظمة المتاحف العالمية " االيكوموس"ومديرها العام ومركز التراث العالمي بها، ومنظمة 
، "يسرائيلاإل" في العالم بالتحرك لوقف القرار والمدارس األثرية في القدس والمؤسسات األثرية" االيكوم"

القيام بواجباتها بموجب االتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي للشعب " إسرائيل"داعيا إلى إلزام 
  .الفلسطيني

  6/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

  " إسرائيل"مجلس القضاء المصري يرفض مشاركة قاض في محاكمة دولية لـ .51
فض مجلس القضاء األعلى في مصر مشاركة نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام ر: القاهرة

على " يةسرائيلاإل"في بروكسل، لمحاكمة مجرمي الحرب " المواطنين الدولية"البسطويسي، في محكمة 
وكان البسطويسي قد تلقى دعوة من المنظمة الدولية للمساعدة الطبية في . لبنان التي جرت العام الماضي

دول العالم الثالث للمشاركة في المحكمة، وبحث االنتهاكات التي وقعت فيها ضد اإلنسانية، وتوثيق 
الوقائع وبيان حجم الحقيقة فيها، بهدف تشكيل رأي عام دولي ضد االنتهاكات وجرائم الحرب 

  .  ، وتجنب تلك الممارسات في السنوات المقبلة"يةسرائيلاإل"
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
  في األمم المتحدة ال تضفي عليها المشروعية " إسرائيل"عضوية : نجاد .52

 اعتراف أن، أمسالفرنسية، " لوموند"أكد الرئيس اإليراني أحمدي نجاد لصحيفة :  ستار ناصر-طهران 
 ساد هذا المنطق فإن إذا"وقال . ال يضفي عليها المشروعية" إسرائيل"أعضاء منظمة األمم المتحدة بـ

  ". العالمي سينهارالنظام
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 
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  وفد من االتحاد األوروبي يزور قطاع غزة ويطالب بإنهاء الحصار .53
اننا تفاجأنا عندما رأينا المستشفى ال يوجد به كهرباء فـي بعـض             : " وفد من االتحاد األوروبي    قال: غزة

حفي عقده الوفد، امس، بمدينة غزة      ، جاء ذلك خالل مؤتمر ص     "األوقات ونقص بعض األدوية بالمستشفى    
. خالل زيارته القطاع لالطالع على األوضاع االنسانية التي يعيشها بسبب الحـصار المفـروض عليـه            

وأكد وفد االتحاد األوروبي أن حصار القطاع لن يجلب         . وكان الوفد قام بزيارة مستشفى دار الشفاء بغزة       
أتينا هنا كثيرا ونرى حجم الكرامة التي يمتلكها        "ل الوفد   قا. األمن وسيزيد من استمرار إطالق الصواريخ     

، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست قـضية إنـسانية          "هذا الشعب وكيف ان هؤالء مقاومون حتى النهاية       
سنصر على االتحاد لفتح المعبـر      : "وأضاف". سنقاتل من اجل رفع كمية المساعدات الى القطاع       :" قائال

ي وسنتحدث معهم حول ما نشاهده      سرائيلسنذهب الى الكنيست اإل   "وتابع  ". ن للجانبين وان دوره تقوية األم   
وأضاف الوفد انه   ". وسنتحدث عن المعاناة التي يعيشها القطاع، كما سنتوجه لهم باعادة إدخال مواد البناء            

وروبي بـإطالق   وطالب الوفد األ  . التقى أعضاء في كتلة التغيير واإلصالح برام اهللا وانه ال يقاطع احدا           
  .سراح كافة أعضاء المجلس التشريعي

  6/2/2007الحياة الجديدة 
  

  إدانة دولية لعملية ديمونا الفدائية  .54
دانت دول عدة عملية ديمونا الفدائية جنوب فلسطين المحتلة، وأعلن البيت األبيض            :  ووكاالت -عواصم  

وإصـابة  " يةإسرائيل"فر عن مقتل مواطنة     في بيان أن الواليات المتحدة تدين بشدة هجوم ديمونا الذي أس          
" غيـر مبـرر   "و" هجوماً انتحارياً وحشياً  "وفي مدريد، دانت الحكومة االسبانية ما سمته        . آخرين بجروح 

ودانـت كنـدا العمليـة      ". يةإسرائيل"اثر هذا الهجوم الذي أدى لمقتل       " إسرائيل"وأكدت وقوفها الى جانب     
وشجبت روسـيا   .  أفعال مماثلة عملية التسوية في الشرق األوسط       أيضاً، مشددة على ضرورة أال تعرقل     
ـ      ودعت في الوقت ذاته الى مكافحة مظاهر كهذه بال         " عمل إرهابي "العملية الفدائية في ديمونا ووصفتها ب

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية ان الحادث الذي وقع في ديمونا والوضع الناشئ حول               . هوادة
 على اشتداد حدة التوتر في هذه المنطقة من الشرق األوسط معربة عن قلقها ألن هـذه                 قطاع غزة يدالن  

حواراً موضوعياً حول المسائل الرئيسية فـي       " يونسرائيلاإل"األحداث تجري في وقت بدأ الفلسطينيون و      
  .جدول األعمال الثنائي

  6/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

   محتلّةأمين عام األمم المتحدة يرفض توصيف غزة .55
رفض األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، تحديد وضع غزة القانوني مـا              :  نزار عبود  -نيويورك  

ليس في وضع يمكنه من الحكم على وضع غزة، إنـه شـأن             "إذا كانت تحت االحتالل أم ال، معتبراً أنه         
ورداً على سـؤال    . "نسانيفتح معابرها وعدم تعريض سكانها لمزيد من التضييق اإل        "ودعا إلى   . "قانوني
موقفي واضـح   " بشأن تفاقم الوضع اإلنساني في غزة وما تنوي األمانة العامة فعله، قال بان               "األخبار"لـ

يين، ال بد مـن وقـف       سرائيلفي هذا الخصوص، ففي الوقت الذي أقدر فيه وأتفهم الهموم األمنية لدى اإل            
ية أن تتخذ اإلجراءات الالزمـة لتخفيـف        سرائيلة اإل الهجمات الصاروخية، وفي الوقت ذاته على الحكوم      

المصاعب اإلنسانية الناجمة عن إقفال المعابر، وبالنسبة إلغالق غزة ال ينبغـي أن يمارسـوا العقوبـة                 
  ."الجماعية

  6/2/2008األخبار 
  

  نحترم أسلوب مصر في معالجة أزمة الحدود مع غزة: خافيير سوالنا .56
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 الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية األوروبية في حوار مع األهرام           قال خافيير سوالنا  : إيناس نور 
إن الجانب األوروبي يحترم ما تطرحه مصر من أفكار وتصورات لحل مشكلة المعابر، وأن المـراقبين                

وأضـاف  . األوروبيين مستعدون للعودة واستئناف مهمتهم في منطقة المعبر بعد اتفاق األطراف المعنية           
نحن ندرس ما يمكن عمله في ظل الوضع الراهن، وأود توضيح األمـر فيمـا يتعلـق بعمـل                   "سوالنا  

أننا لم ننسحب من المنطقة ويسعدنا أن يستأنف المراقبون عملهـم حـين يـسمح         .. المراقبين األوروبيين 
خـر  ، أو في اطار اتفاق آ     2005وستكون عودة المراقبين إما في اطار االتفاق المبرم عام          . الوضع بذلك 

  ". تتوصل إليه األطراف المعنية
  6/2/2008األهرام المصرية 

  
  

  من التطورات الجارية على حدودها مع غزةإسبانيا تؤيد موقف القاهرة  .57
أكدت إسبانيا تأييدها الكامل لمصر، في موقفها من التطورات الجاريـة علـى             :  صالح متولي  -القاهرة  

 بـأن تـسمح   إسـرائيل ها للشعب الفلسطيني، وطالبت حدودها مع قطاع غزة الفلسطيني، كما أكدت دعم   
بشكل كامل للمعونات واإلمدادات الغذائية إلى غزة، مشددة على أنه ال يمكن استمرار األوضاع ومشاعر               

وقال وزير خارجية إسبانيا ميجيل موراتينوس إن مصر وإسبانيا حضرتا مـؤتمر             .اإلحباط في المنطقة  
كنا نأمل أن يتم التغلب على التحديات فى المنطقة ولـذلك نـشعر             "اف  أنابوليس بالواليات المتحدة وأض   

 ".بالقلق ازاء تدهور األوضاع
 6/2/2008الشرق األوسط 

  
  " يةإسرائيل" طائرة حربية 24وزير دفاع كولومبيا يزور الكيان ويعلن شراء  .58

، ان بـالده    "يلإسـرائ "أعلن وزير دفاع كولومبيا خوان مانويل سانتوس، خالل زيـارة إلـى             : وكاالت
وجاء اعالنه عقب اجتماعات عقدها االثنين في       ". كفير"من طراز   " يةإسرائيل" طائرة مقاتلة    24ستشتري  

كما التقى الوزير، أمس، رئـيس      . آخرين" يينإسرائيل"باراك ومسؤولين   " يسرائيلاإل"تل أبيب مع نظيره     
 طـائرة   24فاصيل النهائية لصفقة شـراء      لقد وضعنا الت  : "وقال سانتوس . أولمرت" يسرائيلاإل"الوزراء  

، دون  "بتصنيعها وسوف نستلمها بداية العام المقبل     " إسرائيل"المطورة، وقد بدأت    " كفير"مقاتلة من طراز    
تعزيز العالقات بين   "وأشار وزير الدفاع الكولومبي إلى ان هدف الزيارة هو          . أن يشير إلى قيمة الصفقة    

  ".يةسرائيلاإل"إلى ان الزيارة جاءت بناء على دعوة من الحكومة ، الفتاً "وكولومبيا" إسرائيل"
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
   مليون شيكل لمقدمي الخدمات والمتقاعدين الفلسطينيين112صرف : المفوضية األوروبية .59

فـاً   أل 47لـ  )  مليون يورو  22( مليون شيكل    112تبدأ اآللية األوروبية الجديدة ، اليوم، بصرف        : القدس
من مقدمي الخدمات العامة والمتقاعدين في االراضي الفلسطينية، مشيرة الى انه كما كان عليه الحال في                

إلى ما ستصرفه وزارة المالية الفلسطينية من رواتب        ) بيغاس(اآللية الدولية المؤقتة سيتم إضافة مساهمة       
مساهمات المانحين الـراغبين فـي      إن اآللية الجديدة مفتوحة ل    "واضافت  . ومخصصات تقاعد لهذا الشهر   

وجـاء فـي    ". توجيه التمويل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة            
بمجال عمٍل واسع ألنها ستقوم بإيصال الدعم لألركان األربعـة لخطـة الـسلطة              ) بيغاس(تتمتع  "البيان  

يد، والتنمية االجتماعية، وتطـوير االقتـصاد والقطـاع         الحكم الرش : الفلسطينية للتنمية واإلصالح وهي   
  ".الخاص والبنى التحتية العمومية

  6/2/2008األيام الفلسطينية 
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   ية سرائيل عالمي في جنوب أفريقيا لرفض العنصرية اإلأسبوع .60

 ، الـذي  "يةسـرائيل أسبوع العنصرية اإل  "افتتح النائب السابق في الكنيست عزمي بشارة، األحد الماضي،          
.  في جنوب أفريقيا   "مرحب بنا في سويتو   .. يةسرائيلمقموعون في ظل العنصرية اإل    "انطلق، تحت شعار    

وقال بشارة، في افتتاح هذا األسبوع الذي يتزامن مع الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية، بحضور األمـين                
ا زالت العنصرية، وليس    المصالحة جرت هنا بعدم   "العام لمجلس الكنائس في جنوب أفريقيا أيدي ماك إن          

ونحن قادرون علـى    . ورسالتنا إلى الفلسطينيين هي أن عليكم أن تصلوا إلى السالم والمصالحة          . العكس
وقال أحمد شكر، وهو أحد منظمي األسـبوع فـي          . "بعد زوال العنصرية واالحتالل   ) ولكن(المصالحة،  

ي، وخـصوصاً بعـد فـشل       سـرائيل ري اإل بات لزاماً على العالم أن يعزل النظام العنص       "نيويورك، إنه   
 بموجب القانون الدولي والقرارات الدوليـة  إسرائيلالحكومة في ضمان احترام حقوق اإلنسان، ومحاسبة     

بدعم حملة المقاطعة والتعرية والعقوبات، بوسع المجتمع الـدولي أن يـضع حـداً              "، مضيفاً أنه    "الكثيرة
  . "العدالة والمساواة والسالم، في المستقبلية وأن يعمل على إحالل سرائيلللعنصرية اإل

  6/2/2008السفير 
  

   يعّدل صالة يتضمنها القداس الالتيني يوم الجمعة العظيمة بعد ضغوط يهودية  الفاتيكانبابا .61
 اعتنـاق   إلـى تدعو  " قرر تعديل صالة     الفاتيكانبابا  ، أن   أعلنت صحيفة اوسرفاتوري رومانو   : ب.ف.أ

ا القداس الالتيني يوم الجمعة العظيمة، وذلك بعدما أثارت استياء العديـد مـن              يتضمنه" اليهود المسيحية 
  .المنظمات اليهودية

  6/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

  واستطاالته الخارجية" حماس"صراع األجنحة داخل  .62
ين لم يعد قطاع غزة تلك الرقعة المستطيلة المعزولة الواقعة على ساحل البحر األبيض المتوسط ب              : الجمل

سياسياً متزايداً على األبعـاد الهيكليـة       - ومصر، وإنما أصبحت بمثابة جيب يمارس تأثيراً جيو        إسرائيل
  .والقيمية والتفاعلية لتوازنات الصراع الكلي والجزئي الخاصة بمنطقة الشرق األوسط

  :منظور التحليل السياسي الجزئي: أزمة غزة* 
طرتها الكاملة على قطاع غزة بمدنه الثالث رفح،        نجحت حركة حماس في إقصاء حركة فتح وفرض سي        

وبرغم خروج حركة فتح وهزيمتها داخل القطاع إال أنها مضت قدماً فـي مواصـلة               . غزة، خان يونس  
الصراع مع حركة حماس ولكن بالوسائل السياسية والوسائل األخرى غير العسكرية، أما داخل القطـاع،               

يبات الواردة من القطاع بأن صراع السلطة والثروة الذي كـان  وتحديداً داخل حركة حماس، فتقول التسر     
دائراً بين حركة حماس وفتح تحول بعد سيطرة حماس على القطاع إلى صراع سلطة وثروة داخل حركة                 

  .حماس وتحديداً بين أجنحة حركة حماس الرئيسية الموجودة في غزة
  :ر إلى اآلتيأبرز مؤشرات الخالفات وصراع األجنحة داخل حركة حماس يشي

خاصة وأنه هو الـذي     " رجل حماس القوي  "بدأ محمود الزهار صعوده بما يتيح له أن يصبح في مكانة            • 
  .يقوم وحده حالياً بمفاوضة المصريين حول ملف قطاع غزة

النفوذ على حركة حماس في قطاع غزة ظل موضعاً للتجاذب بين أبناء قطاع غزة مثل محمود الزهار                 • 
  .اس القادمين من خارج القطاعوبين زعماء حم

إسماعيل هنية وسعيد صيام وصالح البردويل ينتمون إلى منطقة الجورة الواقعة بالقرب من عـسقالن               • 
وأهمية منطقة الجورة بالنسبة لحركة حماس تتمثل في أنها مسقط رأس الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس                

  . قطاع غزة داخل الحركةأما محمود الزهار ومجموعته فيمثلون أبناء. الحركة
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ذهب الزهار إلى القاهرة لمفاوضة المسؤولين المصريين حول مصير رفح، وتقول التسريبات بأن خالد              • 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد ذهب أيضاً إلى القـاهرة لمفاوضـة المـصريين فـي                  

كتب السياسي لم يعد يقبل بـأن       الموضوع ذاته، وأشارت بعض التفسيرات إلى أن خالد مشعل كرئيس للم          
يقوم الزهار بهذه المهمة حتى ال يظهر بمظهر وزير خارجية حركة حماس أمام العالم على النحو الـذي                  

  .حركة حماس األساسية" مرجعية"يخلف انطباعاً عاماً بأن محمود الزهار هو الذي يمثل عملياً 
تفقدية لمخيم جباليا وجه االنتقادات لقيادة خالد       تقول بعض التسريبات بأن محمود الزهار خالل جولته ال        • 

  .مشعل
انتقد الزهار زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قائالً بأن أرفع منصب حصل عليه هنية في الماضـي                 • 

  .هو تكليفه بمهمة دفع الكرسي النقال الخاص بالشيخ أحمد ياسين الذي كان مقعداً
  :صراع األجنحة داخل حركة حماس أصبح يشمل• 
قيادة كتائب القسام ميدانياً في يد أحمد الجعبري، ولكن مرجعيته السياسية فـي يـد               : الجانب العسكري * 

هذا وينظر البعض داخل حركة حمـاس إلـى         . عماد العلمي وخالد مشعل الموجودان خارج قطاع غزة       
  .عماد العلمي باعتباره األكثر ارتباطاً بالنظام اإليراني وأجهزته األمنية

ـ    : ب األمني الجان*  التي يقودها سعيد صيام، وفي الوقت نفسه تـم         " القوة التنفيذية "تم تكوين ما يعرف ب
تكوين جهاز أمن داخلي جديد يقوده الزهار وصيام وهنية وتشير التسريبات إلى أن هنيـة اسـتطاع أن                  

أن تتـضارب   يكون جهازاً ثالثاً خاصاً به باسم جهاز األمن والحماية، ومـن المتوقـع بمـرور األيـام                  
  .اختصاصات هذه األجهزة على النحو الذي يؤدي إلى تزايد التوترات بين أجنحة حماس

حول من يقوم باإلشـراف     " القوة التنفيذية "و" كتائب القسام "يوجد خالف حالياً بين     : الجانب االقتصادي * 
  .على نقل السلع وتهريبها من الخارج عبر األنفاق إلى داخل القطاع

  :منظور التحليل السياسي الكلي: أزمة غزة* 
  :على المستوى الكلي توجد ثالثة مستويات يتميز كل واحد منها بعدد من الفاعلين

في هذا المستوى توجد أربعة قوى فاعلة وهي حركة حمـاس           : المستوى اإلقليمي الخاص بقطاع غزة    • 
  .إسرائيلوحركة فتح ومصر و

وريا وإيران والسعودية واألردن والجامعـة العربيـة        توجد س : على المستوى اإلقليمي الشرق أوسطي    • 
  .وتركيا

  .ي واللجنة الرباعيةوروبتوجد الواليات المتحدة واالتحاد األ: على المستوى الدولي• 
التفاعالت على المستوى الكلي ما تزال أكثر تعقيداً ألن كل طرف يحاول إدارة الصراع الكلي بما يتـيح                  

  :در ممكن ويقلل من المخاطر بأقل قد ممكنأمامه استغالل الفرص بأكبر ق
تسعى إلى استغالل فرص استمرار سيطرتها على القطاع وال تخفي طموحاتها من أجل             : حركة حماس • 

تمديد سيطرتها إلى الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تجنب المخاطر المترتبة على الحـصار                
لطة الفلسطينية داخل القطاع، أما خطر االقتحام العـسكري         ي والدولي، وصعود قوة فتح إلى الس      سرائيلاإل
ي فتسعى حماس إلى مواجهته بقوة وتحويله عن طريق المقاومة الميدانية الشديدة إلى عامل قوة               سرائيلاإل

  .يعزز قدرة حماس في إنهاء حركة فتح والسيطرة على كامل الملف الفلسطيني
ي باعتبارهـا   سـرائيل  الضغوط الدولية والحـصار اإل     تسعى من أجل االستفادة من فرص     : حركة فتح • 

. العوامل األكثر فعالية في القضاء على نفوذ حركة حماس في غزة وإضعاف وجودها في الضفة الغربية               
كذلك تسعى حركة فتح إلى االستفادة من فرص الحصول على المعونات من األطراف الدوليـة بـسبب                 

ل فتح تجنب مخاطر حدوث أي تطورات تؤدي إلى تعزيز قـوة           مواقفها في عملية سالم أنابوليس، وتحاو     
  .حماس داخل وخارج األراضي الفلسطينية
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تسعى من أجل االستفادة من فرص انقسام الفلسطينيين إلى معسكرين معزولين عن بعـضهما         : إسرائيل• 
فلسطينيين ، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تجنب مخاطر عودة ال         إسرائيلالبعض ضمن منطقتين تقع بينهما      

  .وعدم التمادي في دعم محمود عباس في صراعه ضد حماس
تسعى من أجل االستفادة من فرص االنفراد بإدارة أزمة غزة، على النحو الذي يتـيح لمـصر                 : مصر• 

فرصة العودة إلى مسرح الصراع الشرق أوسطي ولكن بالوسائل الدبلوماسية بما يعزز قدرة مصر فـي                
  .مريكية والتمتع بموقف قوي داخل الجامعة العربيةالحصول على المعونات األ

بكلمات أخرى، تداخل وتتقاطع أجنـدة      . أداء هذه األطراف األربعة يؤثر ويتأثر بأداء األطراف األخرى        
ـ وأوراق هذه القوى مع أجندة وأوراق كل من سوريا وإيران والواليات المتحـدة واالتحـاد األ                ي وروب

ات الصراع في قطاع غزة، إلى أن الوضع الميداني يتـأثر بالوضـع             وتشير مجري . واألردن والسعودية 
السياسي والوضع السياسي يتأثر بالوضع الميداني، وليس من السهولة ألي طرف من األطراف أن يقوم               

 والواليات المتحـدة    إسرائيللوحده ال بالحسم العسكري وال بالحسم السياسي، وإزاء هذه المعضلة تحاول            
 العربي بما يؤدي إلى تعزيـز قبـضة المعتـدلين           – أزمة غزة على الصعيد اإلقليمي       األمريكية توظيف 

وفي هذا الصدد تشير التسريبات إلى وجود توجه لتكوين لجنة          . العرب على ملفات منطقة شرق المتوسط     
). الحكومة الفلسطينية (فلسطين  ) حكومة السنيورة (سداسية تضم السعودية، مصر، األردن، سوريا، لبنان        

وتقول التسريبات بأن مصر والسعودية اتفقتا على أن ال يتم إشراك سوريا أو السماح لها بدور في اللجنة                  
إال إذا قدمت بعض التنازالت، وحتى اآلن ال يوجد ما يشير إلى هذه التنازالت لنعرف مصدرها أن كانت                  

وف أن سوريا تتمسك بحقوقهـا      على أية حال، من المعر    . ية أو أنها عربية في حقيقتها     إسرائيل –أمريكية  
 علـى   إسرائيلالعادلة إزاء أي تسوية محتملة لملفات الشرق األوسط وعلى الجانب اآلخر تقف أمريكا و             

الطرف الممانع لمبدأ التسوية العادلة أما مصر واألردن والسعودية وحكومة السنيورة والسلطة الفلسطينية             
 –واشنطن وعلى األغلب أن يكون محـور تـل أبيـب             –فيقفون على الجانب الموالي لمحور تل أبيب        

واشنطن يحاول هذه المرة تمرير شروطه المتعلقة بفرض التنازالت على سوريا عن طريق حلفاء مـن                
ي على يـد حـزب      سرائيلالمعتدلين العرب الذين ظلوا يقومون منذ لحظة حرب لبنان وهزيمة الجيش اإل           

وكالة السرية والدبلوماسية واالستخبارية فـي المنطقـة ضـد          اهللا، بدور البروكسي الذي يقوم بعمليات ال      
  .سوريا وإيران وحزب اهللا وحركة حماس

  5/2/2008موقع الجمل 
  

  لم يعد هناك مكان لدولتين على األرض الفلسطينية .63
  حسن نافعة

ية إسـرائيل هل يوجد أمل في قيام دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة تعيش بسالم جنباً إلى جنب مع دولة                  
. في المستقبل المنظور؟ ال أظن أن ذلك بات ممكنا في ظل المعطيات المحلية واإلقليمية والدولية الراهنة               

فقيام دولة فلسطينية ال يجب أن ينظر إليه باعتباره هدفا في حد ذاته وإنما باعتباره وسيلة لحل صـراع                   
ة الدولة الفلسطينية المرجوة والذي     وفي هذا السياق يتعين الحكم على طبيعة وفائد       . تاريخي طويل ومعقد  

يجب أن يستند إلى معيار واحد بل وحيد، وهو ما إذا كان قيامها يساعد على وضع حد نهائي ودائم لهذا                    
فالوجود المـادي   . الصراع وليس على مدى توافر العناصر الشكلية أو القانونية الالزمة لقيام هذه الدولة            

ن في حد ذاته أداة من أدوات إدارة الصراع وليس خطـوة علـى              لدولة فلسطينية بمواصفات معينة يكو    
وبما أن الصراع بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية ال يتعلق بحـدود مختلـف عليهـا،               . طريق حلّه 

وبالتالي قابل لالنتهاء بمجرد التوصل على اتفاق بترسيمها، أو بمصالح دنيوية يمكن اقتسامها، وإنما هو               
لى أرض يدعي كل طرف حقوق ملكية خالصة له عليها، فمن الطبيعي أن تختلف              صراع هوية ووجود ع   

فصراعات الهوية والوجود ال حل لها      . سبل تسويته أو حله، مقارنة بغيره من الصراعات الدولية التقليدية         
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عندما يتمكن أحد طرفي الصراع من إلحاق هزيمة ساحقة تسمح له بفرض            : إال بإحدى وسيلتين، األولى   
عندما يطول الصراع من دون أن يتمكن أي من الطـرفين           : ه كاملة على الطرف اآلخر، والثانية     شروط

من حسم الصراع لصالحه ويصالن إلى قناعة بأن من مصلحتهما معا العمل على تحويله مـن صـراع                  
صفري، يمثل مكسب كل طرف فيه خسارة صافية للطرف اآلخر إلى أن يتمكن من القضاء المبرم عليه                 

وفي تقديري أنه ال توجـد حلـول        . اء وجوده، إلى صراع غير صفري أساسه البحث عن حل وسط          وإلغ
وسط لصراعات الوجود والهوية إال حين يعترف كل طرف للطرف اآلخر بحقوق متـساوية ومتكافئـة                

  .تماما
 تسليم  فإذا حاولنا تطبيق مفهوم الحل الوسط التاريخي على الصراع الفلسطيني الصهيوني فإن ذلك يتطلب             

قبـول  : طرفي الصراع واقتناعهما الكامل معا بأمرين متكاملين ال يمكن االستغناء عن أي منهما، األول             
المساواة التامة فـي الحقـوق والواجبـات        : والثاني. اقتسام األرض المتنازع عليها مناصفة وبالتساوي     

وال توجد لألسـف    . المعاملة بالمثل وبأهمية بناء عالقات السالم في ما بينهما على أسس التكافؤ والندية و           
  .مؤشرات على توافر هذه الشروط اليوم أو في المستقبل المنظور

 في المئة فقط    10فإجمالي مساحة الدولة الفلسطينية المقترحة كحل أو كوسيلة لتسوية الصراع ال تتجاوز             
لمناطق المخصـصة   من إجمالي مساحة األرض المتنازع على ملكيتها وهي أرض فلسطين التاريخية، وا           

لها مقطعة األوصال ومنعزلة عن بعضها بعضاً وغير متصلة جغرافيا، ومطلوب منها أن تصبح، حـين                
. تقوم، دولة بال جيش أو وسائل دفاع ذاتي تحمي أمنها وأن تخضع حدودها للمراقبة براً وبحـراً وجـواً            

مشروط باعترافهـا المـسبق بحـق       " حالدولة الشب "أو  " الدولة الهزيلة "على صعيد آخر يبدو أن قيام هذه        
 في المئة من األرض المتنازع عليها، وأن تقيم عليها          90، في ملكية    إسرائيلالطرف اآلخر للصراع، أي     

دولة يهودية خالصة مفتوحة من دون قيود أمام هجرة اليهود في كل زمان ومن كل مكـان، وأن يكـون             
  .حة، بما فيه السالح النوويلهذه الدولة جيشها القوي المزود بكل أنواع األسل

فال يمكن لدولة فلسطينية محملة     . ومن الواضح أنه يستحيل قيام عالقة متكافئة بين دولتين من هذا النوع           
لذا فمن الصعب جدا    .  وواقعة تحت هيمنتها الكاملة    سرائيلبكل هذه األعباء والقيود إال أن تكون تابعة إل        

نب بشكل سلمي ألن عالقات التبعية وأوضاع الهيمنة ستكون في          تصور إمكانية تعايشهما معا جنبا إلى ج      
في الوقت نفـسه    .  استقالل حقيقي  إلىحد ذاتها سببا في إثارة حفيظة القوى الوطنية الفلسطينية الطامحة           

، إلـى  "يةإسرائيلمحمية "يصعب تصور إمكانية تطور هذه الدويلة الوليدة، والتي تبدو أقرب ما تكون إلى  
نية مكتملة في المستقبل المنظور تكون قادرة على الـدفاع عـن أمـاني وحقـوق الـشعب                  دولة فلسطي 

  :الفلسطيني، وذلك ألسباب عدة
ية القائمة على فرض سياسة األمر الواقع بقوة السالح وليس علـى            سرائيلاستمرار الممارسات اإل  : أولها

 الدائم للمحافظة على    إسرائيل البحث عن مصالحة تاريخية تقوم على أساس الحل الوسط، ومن هنا سعي           
تفوق نوعي في القوة الشاملة، وخصوصاً القوة العسكرية، ليس فقط في مواجهة الفلسطينيين وإنما أيضا               

  .في مواجهة الدول العربية واإلسالمية مجتمعة
تآكل موقف الواليات المتحدة التقليدي من الصراع إلى أن أصبح شبه متطـابق مـع الموقـف                 : وثانيها

بل إن بعض القوى والتيارات األميركية النافذة والمؤثرة بشدة فـي عمليـة صـنع القـرار                 . يسرائيلاإل
 نفسها، ما ساهم فـي تقويـة ودعـم اليمـين            إسرائيلاألميركي أصبحت تتبنى مواقف أكثر تطرفا من        

كهذا ال  في سياق   . ي األكثر تطرفا ورفضا لتسوية تقوم على حل وسط تاريخي مع الفلسطينيين           سرائيلاإل
 في المستقبل المنظور لحملها علـى       إسرائيليتوقع قيام أي حكومة أميركية بممارسة ضغوط فعالة على          

  .القبول بمصالحة من هذا النوع
ي في استبعاد األمم المتحدة نهائيا من عملية التسوية السياسية        سرائيل اإل -نجاح التنسيق األميركي    : وثالثها

طاء الشرعية والعدالة عن عملية التسوية، حيث لم يعـد لهـذه المنظمـة              للصراع، وبالتالي في إسقاط غ    
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فمن الواضح تماما أن قرارات الشرعية      .  مؤثر على مسار هذه العملية     أوالدولية أي وجود أو دور فاعل       
الدولية الصادرة عن األمم المتحدة لم تعد تعتمد كأطر مرجعية لعملية التسوية وتمت إزاحتها واستبعادها               

 التفاوضي ويمهد الطريق لتـسوية      إسرائيل الذي يدعم موقف     242عا فيما عدا قرار واحد هو القرار        جمي
تعكس موازين القوة الفعلية على األرض، بصرف النظر عن اعتبارات الشرعية والعدالـة واإلنـصاف               

ألنه ال يوجد هناك    و. التي كافحت الجماعة الدولية كثيرا من أجلها تقنينها في قواعد ملزمة للقانون الدولي            
ما يوحي بأن األمم المتحدة قادرة على استعادة دورها أو فاعليتها، فمن المستبعد أن تجري عملية التسوية                 

  .في المستقبل المنظور من دون غطاء حقيقي من الشرعية الدولية
من قـضية   تراجع موقع القضية الفلسطينية على جدول أعمال النظام العربي الرسمي وتحولها            : ورابعها

إقليمية تهم العالمين العربي واإلسالمي إلى شأن محلي يهم الفلسطينيين وحدهم، وتخفـي العـرب وراء                
انشقاق فلسطيني لعبوا هم أنفسهم دورا كبيرا في إحداثه، وذلك لتبرير عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه                

يين فـي  سرائيلب إلى شركاء فعليين لإل    هكذا تحول العر  . قضية كانوا يعتبرونها قضيتهم المركزية األولى     
حصارهم اإلجرامي على الشعب الفلسطيني والذي يستهدف إرغامه على إلقاء السالح والتخلي كليا عـن               

وليس هناك ما يوحي باحتماالت تغيـر      . ية للتسوية سرائيلالمقاومة والقبول في نهاية المطاف بالشروط اإل      
  .ورهذا الوضع في المستقبل القريب أو المنظ

" العمليـة الـسياسية   "المطلوب أن تسفر    " الدولة الفلسطينية "في سياق كهذا يبدو واضحا تمام الوضوح أن         
الجارية حاليا عن قيامها لن تفضي بأي حال من األحوال إلى حل دائم أو عادل للصراع، وإنما هي دولة                   

في المستقبل، ولـم تعـد       أنه بات معضلة تهدد وجودها       إسرائيلصممت خصيصا للتغلب على ما تعتقد       
 بدأب ومهارة شديدين أن     إسرائيلواستطاعت  ". القنبلة الديموغرافية الفلسطينية  "تتردد في أن تطلق عليها      

تحشر مفاوضات التسوية الجارية اآلن مع السلطة الفلسطينية في نفق طويل مظلم ال يمكن أن ينتهـي إال                
ولذلك لم يعـد أمـام   . أجيج للصراع وليس وسيلة لحله   بدولة فلسطينية مشوهة ستكون في حد ذاتها أداة ت        

الفلسطينيين والعرب من خيار آخر سوى التخلي عن حل الدولتين وإعادة االعتبار إلى الحل الذي ظلـت                 
منظمة التحرير الفلسطينية تتبناه حتى منتصف ثمانينات القرن الماضي، أال وهو الدولـة الديموقراطيـة               

ة لجميع القاطنين فيها، مسلمين كانوا أم مسيحيين أم يهوداً، على أساس مبـدأ              الموحدة التي تكفل المساوا   
  .المواطنة الكاملة

يرى البعض أن هذا الطرح مغرق في مثاليته وليست له صلة أو عالقة بما يجري على أرض الواقـع،                   
لجـري وراء   ومن ثم فلن يفضي من الناحية العملية إال إلى شيء واحد وهو دفع الفلسطينيين والعـرب ل                

ومن الطبيعي أن يعثر هؤالء المتشككون على حجج عديدة يدعمون بها مـوقفهم،             . سراب أو وهم جديد   
 على هذا الطرح أو حتى على مجرد التعاطي اإليجـابي           إسرائيلخصوصا في ظل توقع استحالة موافقة       

لمثالية المتضمن في   ومع ذلك ففي تقديري أن مستوى ا      . معه أو القبول به كأساس أو كمرجعية تفاوضية       
هذا الطرح ال يقل بأي حال من األحوال عن ذلك المتضمن في المبادرة العربية، لكنه يتفوق عليها فـي                   

  :جوانب أخرى كثيرة، وذلك على النحو التالي
 يختلف حل الدولتين، وفقاً للمفهوم الوارد في المبادرة العربية التي تبنتها قمة بيروت، بشكل جـذري                 -1

 والواليات المتحدة   إسرائيلورغم أن   . ي لرؤية بوش لمثل هذا الحل     سرائيلدولتين وفقاً للفهم اإل   عن حل ال  
لم تعلنا رفضهما المباشر والصريح للمبادرة العربية، وأعلنتا مؤخرا ترحيبهما ببعض ما ورد فيها مـن                

وضات جماعية مع األطـراف     إال أنهما ليستا بالقطع مستعدتين لتبنيها، كما هي، أساسا لمفا         " نقاط إيجابية "
وألن الدول العربية ال تملك فرض مبادرتها هي كأساس للتفـاوض           . العربية بما فيها الطرف الفلسطيني    

الجارية، حتى إن أرادت،    " العملية السياسية "فضال عن أنها ال تجرؤ في الوقت نفسه على االنسحاب من            
لراهنة ليصبح الحل الوحيد المطروح على مائـدة        فسينتهي األمر بتآكل مبادرتها في ظل موازين القوى ا        

ي لها، وهو أمر إن حدث سيعود بالعمليـة الـسياسية إلـى             سرائيلالتفاوض هو رؤية بوش وفقاً للفهم اإل      
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المربع رقم واحد وبالتالي للدوران من جديد في ذات الحلقة المفرغة التـي تـستهدف فـرض تـسوية                   
وألن الدول العربية ليست جاهزة لمواجهة عسكرية مباشرة مـع          . ية في نهاية المطاف   سرائيلبالشروط اإل 

، بدال من الدولتين، مخرجـا      "الدولة الواحدة " فقد يمثل إعادة صياغة الموقف العربي على أساس          إسرائيل
  .أكثر عقالنية وأقل تكلفة من المأزق الراهن

ديموقراطية المطروحة رسميا فـي      يتسق حل الدولة الديموقراطية الواحدة مع الشعارات الليبرالية وال         -2
 نفسها، وبالتالي ليس من المستبعد أن يجد له صدى قويا في الخارج يساعد على            إسرائيلالغرب، بل وفي    

حشد وتعبئة قوى كبيرة وراءه، خصوصا إذا ما توحد الفلسطينيون والعرب خلفه وتعاملوا معه بالجديـة                
  .الواجبة

ح صيغ مبتكرة وقادرة على التغلب على معضالت بدت حتى           من شأن هذا الحل أن يساعد على طر        -3
فإدارة األماكن المقدسة للمـسيحيين والمـسلمين       . اآلن غير قابلة للتسوية، مثل قضيتي القدس والالجئين       

واليهود من جانب سلطات دينية مستقلة وفي جو من الحرية والتسامح يصبح متاحا أكثر ومضمونا فـي                 
لالجئين الفلسطينيين يمكن حلها في دولة علمانية موحدة إذا ما تم ربطها بحق             وقضية ا . دولة ديموقراطية 

  .العودة الذي يمكن كفالته في هذه الحالة ال لليهود وحدهم وإنما للفلسطينيين أيضاً
إنني أدرك تماما حجم الصعوبات التي تعترض قيام دولة علمانية ديموقراطية موحدة في فلـسطين فـي                 

 غير أنه ال بديل لحل من هذا القبيل على المدى الطويل ألنه الوحيـد القـادر علـى                   .المستقبل المنظور 
قدرته على قطع الطريق    : أوالً. انتشال المنطقة والعالم كله من هوة سحيقة تنتظرهما، وذلك ألسباب عدة          

أمام عنصرية صهيونية سيؤدي انتصارها بالقطع إلى تمهيد الطريق أمام زحف قوى ظالمية متربـصة               
ألن نجاحـه فـي     : وثانيـاً ". ال يفل الحديد إال الحديد    "تدعي أنها األقدر على الصمود في المواجهة ألنه         

فلسطين سيفتح الطريق حتما أمام هبوب رياح الديموقراطية واجتياحها لكل المنطقة مثلما حـدث لـدول                
 على إطالق عملية تنمويـة      ألنه يحول دون تفتت المنطقة ويساعد     : وثالثاً.  الشرقية في التسعينات   أوروبا

  .حقيقية فيها
  6/2/2008الحياة 

  
  توطين الفلسطينيين في سيناء .64

  افتتاحية القدس العربي
 وتوجهه مؤسسة الرئاسة، تعبيرات غريبة، لتهييج       عليه الرسمي المصري، الذي تسيطر      اإلعالميستخدم  

امرة لـ توطين الفلسطينيين في     الرأي العام المصري ضد الشعب الفلسطيني، أحدثها القول بان هناك مؤ          
  .سيناء

 اللبنانيـة المـسكونة بعقـدة       ى فزاعة توطين الالجئين الفلسطينيين حق حصري لبعض القو        أنكنا نعتقد   
، التي يقترب عدد سكانها مـن الثمـانين         ى مصر الكبر  إلى ستمتد   أنهاالطائفية البغيضة، ولم نكن نعتقد      

  .االت بعض كتاب الحكومةتعل في مقمفا، وبشكل يمليون نسمة، مثلما يتردد حال
 يرفضون في معظمهـم هـذا       أنفسهم غيرها، فالمصريون    أوالفلسطينيون ال يريدون التوطين في سيناء       

، وتعاملت مع   األقل الحكومات المتعاقبة على مدي نصف قرن على         أهملتها صحراء قاحلة،    ألنهاالخيار،  
  .  كمواطنين من الدرجة العاشرةأهلها

يون يريدون المرور فقط عبرها، والخروج من سجنهم الكبير الذي ساهمت الحكومة المـصرية              الفلسطين
  .وأمريكيةية إسرائيل تجاوبا مع امالءات إغالقه إحكامفي 

 الحكومة المصرية توطينهم بشكل     أرادت الحجاج الفلسطينيين تفاقمت عندما      أزمةوربما يفيد التذكير بان     
 عبر معبر   إعادتهمعندما اتفق الرئيس مبارك مع ضيفه ايهود باراك على          مؤقت في معسكر خيام، اقامته      

 احتجازهم قبل عام على الناحية الثانية من المعبـر        ىوان الفلسطينيين الذين جر   . يسرائيلكرم ابوسالم اإل  
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 سجن قطاع غـزة علـى       إلى يفضلون العودة    ألنهم في مطار العريش     األثاثتظاهروا، وحطموا بعض    
  . يناءالبقاء في س

 مع الشعب المصري نفسه، هذا الشعب الصابر الذي        وإنمامشكلة الحكومة المصرية ليست مع قطاع غزة        
  .ألطفاله ثرواته تنهب من قبل القطط السمان في وضح النهار، بينما ال يجد رغيف الخبز ىير

 ألنهـم  بعيد،   وأ ليست لهم عالقة بالشعب المصري ومعاناته من قريب          األيامفالذين يحكمون مصر هذه     
 ففـي   األرضيعيشون في منتجعات فخمة، ويتنقلون بطائرات عمودية، وان تواضـعوا واقتربـوا مـن               

  . ال يروا الناس المسحوقينحتىسيارات مظللة 
 بـشكل جنـوني،   األسـعار النظام المصري يدرك حجم حالة الغليان في الشارع المصري بسبب ارتفاع       

 طرف ثالث، ولـيس هنـاك       إلىمداخيل، ولذلك يريد تصدير مشاكله      وتفاقم معدالت البطالة، وتراجع ال    
  . قطاع غزةأبناء من أفضل

، ال أهلهـا الشعب المصري الذي قدم آالف الشهداء دفاعا عن فلسطين، واقتطع من لقمة عيشه لكي يدعم  
 المجوعين  يصدق بانأن مصريا واحدا يمكن  أن البهلوانية، وال نعتقد     األالعيب هذه   عليه تنطلي   أنيمكن  

 ذلك، وهـم    أرادوا لو   حتى ينتهكوا سيادتها،    آو يجتاحوا مصر العظيمة     أنالمعدمين في قطاع غزة يمكن      
  . التي تعكس الحالة المرضية لمروجيهااألفكارقطعا لم يفكروا مطلقا بمثل هذه 

قيقيـة،   مصلحة مصر الح   إلى هناك صحافة مستقلة في مصر، صحافة وطنية شريفة، تنحاز           أننحمد اهللا   
 اإلعـالم ومعاناة شعبها، وتتصدي لحمالت التضليل هذه التي يمارسها بعض الوجـوه المحروقـة فـي                

 بات محدود التأثير في محيطه، ناهيك عن المحيط العربـي           إعالمالرسمي، المرئي منه والمقروء، وهو      
  .لسطين ومنها قضية فاألساسية األمة كان رائدا عندما وقف دائما في خندق قضايا أنبعد 

  6/2/2008القدس العربي 
  

  !إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في غزة .65
  نقوال ناصر

كل األطراف التي فوجئت باالجتياح الشعبي الفلسطيني لحدود قطاع غزة مع مصر، وأربـك حـساباتها                
وخططها، تبدو مصممة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، الحتواء مـضاعفات حـدث تـاريخي،                

 الرسميات العربية إلى مسايرته، لكن مع الحط من أهميته في الوقت نفسه، بينمـا اقـض                 اضطرت كل 
  . ي، لتعلن االستنفار على طول حدودها الجنوبيةسرائيلالحدث مضاجع دولة االحتالل اإل

ي منذ  سرائيلوأغلقت مصر معبر رفح بالتزامن مع إغالق كامل لمعابر قطاع غزة مع دولة االحتالل اإل              
الماضي، ليعود القطاع كما كان دون أي تغيير، كأكبر سجن في الهواء الطلق في العالم، بالرغم                الخميس  

من الفرح الشعبي الفلسطيني والعربي الغامر، بما وصفته وسائل إعالم أجنبية، بأنه أكبر عملية هـروب                
ياحا شعبيا لرمـز    ، وقد كان فعال اجت    "اجتياح"من السجن في التاريخ، ووصفه الرئيس محمود عباس بأنه          

بوابـة  "من رموز العزلة الفلسطينية عن عمقها العربي واإلسالمي، وال يراد لهـا أن تنتهـي إال عبـر                   
  . ، تفتحها دولتا االحتالل في فلسطين والعراق بشروطهما"للسالم

ميركي ي واأل سرائيلوربما ال يعبر عن عمق مأساة االنقسام الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ االحتالالن اإل            
، إال المقارنة بين االحتجاجـات والمظـاهرات        "االجتياح"منه ذريعة إلعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل          

، التي اجتاحت الشوارع العربية والعالمية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع             "المليونية"
ي الضفة الغربية، الذي لم تقطعـه       وبين شبه الصمت المطبق المريب في شوارع التوأم الشقيق للقطاع ف          

، صوتها خافت، حتى ال يكاد يسمع ولم تخل األخبار عنها من تقارير عن              "مئوية"سوى بضع احتجاجات    
  . قمع لها



  

  

 
 

  

            32 ص                                   982:         العدد                        6/2/2008التاريخ األربعاء 

كما ال يعبر عن عمق هذه المأساة أكثر من تذرع الجاهدين حاليا إلعادة الوضع إلى ما كان عليـه قبـل                     
وية في ارتفاع صوتها مـن التـصريحات المتكـررة للمـسؤولين            ، بحجة يلتقطونها قوية مد    "االجتياح"

من القطاع على جنوب دولة االحـتالل،       " الصواريخ"الفلسطينيين في رام اهللا عن ضرورة وقف إطالق         
وهي الحجة التي تذرعت بها واشنطن، لتمنع مجلس األمن الدولي من إصدار بيان رئاسي غيـر ملـزم                  

ضها االحتالل على مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع، والتـي           يدين العقوبة الجماعية التي يفر    
يحرمها القانون الدولي باعتبارها جريمة ضد اإلنسانية، وهي العنوان الرئيسي للوضع الـذي يريـدون               

  . العودة إليه
إن التذرع العربي والدولي والفلسطيني بشرعية فلسطينية، هي موضع جدل وطني فلـسطيني سـاخن،               

ية، إلعادة الوضع إلى ما كـان       إسرائيل –كثيرا من شرعيتها من تقاطعها مع مواصفات أميركية         وتستمد  
يا، لكنها بالتأكيد ال تجد ما يـسوغها عربيـا          إسرائيلعليه في القطاع، ربما تجد لها ما يسوغها أميركيا و         

  . وفلسطينيا
ن التقاط هدية قدمها لهـا االجتيـاح        وال يوجد أي مسوغ مقنع الستنكاف القيادة الفلسطينية في رام اهللا ع           

الشعبي لمعبر رفح وشروط حماس المعلنة إلعادة فتحه، لكي ال تعود بالوضع إلى ما كان عليه، ولكـي                  
تطالب بإعادة النظر بخمس اتفاقيات ظالمة سابقة فرضت عليها في ظروف ضـعف قـاهرة، لتـشغيله                 

يتحكم بها االحتالل لسجن كبير اسـمه قطـاع         وتشغيل معابر القطاع األخرى، باعتبارها مجرد بوابات        
  . غزة

وقد تحول الخالف حول اتفاق معبر رفح وااللتزام بهذا االتفاق أو عدم االلتزام به إلى عنوان لاللتـزام                  
بحصار قطاع غزة أو عدم االلتزام به، ألن اجتياح المعبر فك الحصار عن القطاع ولو مؤقتا وجزئيـا،                  

ساس االتفاق السابق لفتحه، أصبح عمليا يعني إعادة التعامل معه كبوابـة مـن              بينما إعادة إغالقه على أ    
  . بوابات سجن غزة الكبير

وربما من المفيد لمن ال يعرف تفاصيل المعاناة الفلسطينية على المعبر، استعراض االتفاقيات التي تحكم               
، "انتهاكها"في رام اهللا حرجا في      تشغيل معبر رفح، والتي تجد الدبلوماسية المصرية ونظيرتها الفلسطينية          

فمعبر رفح أوال خاضع التفاق باريس االقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلـسطينية وبـين دولـة                 
االحتالل في إطار اتفاقات أوسلو، وهو االتفاق المجحف، الذي فرض على المـواطن الفلـسطيني دفـع                 

م الذاتي، ومنح االحتالل حق حجز أو اإلفـراج        ضريبتين جمركيين، واحدة لالحتالل وأخرى لسلطة الحك      
عن العائدات الجمركية الفلسطينية، حسب األهواء السياسية لالحتالل ومدى رضوخ سلطة الحكم الـذاتي              

  .لهذه األهواء
، وثالثا  2005نوفمبر  /  تشرين الثاني    15ية الموقعة في    سرائيلثم هناك ثانيا اتفاقية المعابر الفلسطينية اإل      

ي لمراقبة معبر رفح، بعد إعادة انتشار قوات االحتالل من داخـل            وروبي األ سرائيل الفلسطيني اإل  االتفاق
) المعروف باسم اتفاق فيالدلفـي    (ي  سرائيلالقطاع إلى محيطه في العام نفسه، ورابعا االتفاق المصري اإل         

، التي تفـرض قيـودا   يةسرائيلأغسطس في السنة ذاتها، إضافة إلى معاهدة السالم المصرية اإل  / في آب   
كيلومترا من الحدود المشترك مع دولـة       ) 255(مشددة على انتشار القوات المصرية على امتداد حوالي         

  . االحتالل
وهذه االتفاقيات قد أقامت على األرض جدارا حديديا ال يستطيع السكان اختراقه، كمـا وصـفه المفكـر           

ال يمكنه أن يتحقق دون إقامة      " ستعمار الصهيوني اال"الصهيوني زئيف جابوتنسكي، عندما كتب يقول إن        
وقد حطمت جماهير عرب فلسطين في القطاع جزءا من هذا الجدار يوم األربعاء قبـل               . مثل هذا الجدار  

الماضي، وفتحت آفاقا الختراقات تاريخية لجدار جابوتنسكي، وهو ما يحاولون اآلن احتواء المضاعفات             
إلى ما كان عليه، وهو ما يقتضي وجود قيادة فلسطينية وعربية تاريخية            اإلستراتيجية له، بإعادة الوضع     

  . اللتقاط الفرصة اإلستراتيجية والبناء عليها
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لقد لخص وزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر الوضع السابق على معبر رفح بشكل جيد، عندما                
تسببت في إغالق معبـر     " إسرائيل"فإن  ،  "وفقا إلحصائيات أتيح لي االطالع عليها     "كتب مؤخرا يقول إنه     

  . ، طبقا لالتفاق السابق"من األيام% 85"رفح 
والمراقب المحايد، فلسطينيا كان أم غير فلسطيني، يجد صعوبة فائقة في فهم إصرار الرئاسة الفلسطينية               

 للمسؤولية  على االلتزام بهذا االتفاق، كشرط مسبق، ليس للشراكة الوطنية فحسب، بل حتى لتسلم الرئاسة             
  . عن المعابر منفردة

وفي التفاصيل، يتلخص الوضع السابق على معبر رفح بموجب تلك االتفاقيات الخمس، بمنع العبور دون               
ية لحظـة بلحظـة،     سرائيلمراقبين ومنعه دون كاميرات المراقبة وأجهزتها، وإخضاع المعبر للرقابة اإل         

ي، وتزويد االحـتالل    وروبراقبة ممثلين عن االتحاد األ    وإخضاع ممثلي السلطة الفلسطينية على المعبر لم      
عليها، وإخضاع العملية برمتها لمراقبة المنسق األمني األميركي بين الـسلطة           " األمنية"بأسمائهم للموافقة   

ودولة االحتالل، وحصر العبور بحاملي الهوية الفلسطينية التي ال تمنح إال بموافقة االحتالل، مما يعنـي                
م، مع استثناءات قليلة تشمل ضيوف السلطة       1948بر أمام فلسطينيي الشتات وفلسطينيي عام       إغالق المع 

ية، وحصر التجارة الفلسطينية عبر المعبـر بالتـصدير         سرائيلاألجانب، وهذه بدورها تخضع للموافقة اإل     
يش الصارمة  ي، ناهيك عن إجراءات التفت    سرائيلفقط، أما االستيراد فيتم عبر معبر كرم سالم المصري اإل         

على الشاحنات، ثم منع السلطة الفلسطينية من االتفاق مع مصر على ما يخالف هذه االتفاقات، واعتبـار                 
كل ذلك حزمة واحدة، واإلخالل بأي جزء منها يؤدي إلى وقف العمل بها جميعهـا، وبالتـالي إغـالق                   

  . المعبر
  : فرص ضائعة* 

ـ     ار الوطني الفلسطيني ولفك الحصار عن القطاع، تـضيع،         للحو" االجتياح"وتكاد الفرصة التي انفتحت ب
  . ي بكارثة إنسانيةسرائيللتهدد مجددا العقوبة الجماعية التي يفرضها االحتالل اإل

، أي إلى ما وصفته أسبوعية االيكونوميست البريطانية        "االجتياح"إن العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل         
ع اإلمدادات الحيوية عن القطاع، بهدف تحـريض األهـالي علـى            نهاية الشهر الماضي بإستراتيجية قط    

، كما قالت المجلة، وأيدها في ذلك خليل الشقاقي، مـدير           "نتيجة عكسية "االنقالب ضد حماس، قادت إلى      
فبراير / أهم مراكز استطالعات الرأي الفلسطينية، الذي أعلن في مقابلة معه نشرت في األول من شباط                

هدرت كـل المكاسـب     " قد   إسرائيلحركة المقاومة اإلسالمية، قد ارتفعت ثانية، وأن        الجاري، أن شعبية    
  . يونيو الماضي/ ، منذ سيطرة حماس على القطاع في حزيران )" نقاط6(التي حققتها فتح 

وال جدال في أن استمرار هذه اإلستراتيجية مقرونة باستمرار االنقسام الفلسطيني، سوف يزيد من شعبية               
 أن يمنع وقوع الكارثة الوشيكة، ليساهم كال هذين العاملين في طمـس أي بـصيص أمـل،                  حماس دون 

تراهن عليه القيادة الفلسطينية في رام اهللا الستثمار الفترة المتبقية من والية الرئيس األميركـي جـورج                 
نحين، مما  ، ثم في مؤتمر باريس للما     أنابوليسبوش، للبناء على ما تصفه بالنجاح الذي تحقق في مؤتمر           
  . يزيد في حرج موقفها الخارجي والداخلي على حد سواء

ما لم يتم االعتراف بواقع     "ويبدو أن فرصة استثمار ما تبقى من والية بوش، سوف تضيع بدورها، ألنه              
، إسـرائيل قوة حماس في غزة، فإن الفرصة قاتمة للتوصل إلى اتفاق سالم جديد بين الفلسطينيين وبـين                 

، كما كتـب دانييـل      "لرئيس جورج بوش إنه يأمل في التوصل إليه قبل نهاية العام الحالي           وهو ما يقول ا   
بواشنطن والذي ساهم في التفاوض بين منظمة التحريـر         " نيو أميريكان فاونديشن  "ليفي المحلل حاليا في     

  ). 3/1/2008 –الكريستيان ساينس مونيتور  (1995ي عام سرائيلالفلسطينية وبين دولة االحتالل اإل
، "االعتراف بواقع قـوة حمـاس     "لكن الرئاسة الفلسطينية تبدو على وشك تضييع هذه الفرصة، برفضها           

م، أم قوتها التـي يمكـن       2006سواء قوتها السياسية، كما تمخضت عنها االنتخابات التشريعية في عام           
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ـ    رفـض الحـوار   ، كما هي اآلن في القطاع، وهو ما يـستتبع بالـضرورة  "العسكرية"وصفها تجاوزا ب
  . والشراكة معها

وقد كانت مسارعة الرئيس عباس لمغادرة القاهرة قبيل بضع ساعات من وصـول مـشعل إليهـا يـوم                   
األربعاء الماضي، مؤشرا على إصرار غير مفهوم على وأد أي أمل في حوار ثنائي، يتبنى الدعوة إليـه                  

ية عريقـة فـي     أوروبا وتركيا ودول    شبه إجماع فلسطيني وعربي وإسالمي ودول عدم االنحياز وروسي        
ـ      رعاية عملية السالم، وهو موقف يتناقض تماما مع           رصـيده   ىسيرة رجل مخضرم، استمد شهرته وبن
وتفاديه لقاء مشعل وغيره من قادة حمـاس، الـذين          . السياسي، من كونه رجل حوار واتصال وتفاوض      

  . يرة الرجل وال سياسيازاروا في القاهرة بدعوة مصرية، لم يكن له ما يسوغه ال في س
اجتمع محمود عبـاس    ): "هآرتس في الثالث من الشهر الماضي     ( هس   أميرهية  سرائيلوقد كتبت المعلقة اإل   

 أقسى حصار لها    إسرائيل دون شروط مسبقة خالل نهاية األسبوع نفسه عندما فرضت           أولمرتمع ايهود   
 أن يقبل القيادي في حمـاس شـروطه         على غزة، لكن عباس ال يستطيع التحدث مع إسماعيل هنية دون          

  " المسبقة؟
 وواشنطن، يتفقون مع    أبيبومعظم المحللين والمراقبين باستثناء كبراء مخططي الفتنة الفلسطينية في تل           

قدرة عباس على صنع السالم محدودة طالما الفلسطينيون منقسمين، وأعتقـد أن            "دانييل ليفي في قوله إن      
  ". ن تجاهل حماس في هذه المرحلة إذا كان الهدف هو العثور على السالمالمصريين يفهمون أنه ال يمك

ولم تضيع مصر الفرصة لجمع الصف الفلسطيني، فوجهت لطرفي االصطراع الفلسطيني الدعوة لزيارة             
القاهرة كفرصة أخيرة لهم، محذرة بأنها ستغلق حدودها مع القطاع إذا لم يتفقوا على فتحها، وكل الدالئل                 

ى أن الفرصة المصرية التي انفتحت للحوار الفلسطيني ولفتح الحدود، قد ضاعت أو هـي علـى                 تشير إل 
  . وشك أن تضيع

معبر رفح مستحكمة ومستعصية على الوساطة الوطنية والعربية، بالرغم مـن وجـود             " أزمة"وما زالت   
ا في جوهرها جزء ال      فلسطينية، مع أنه   –إمكانيات واقعية لحلها، وما زالت في ظاهرها أزمة فلسطينية          

يتجزأ من النضال الوطني ضد االحتالل، وأحد األسباب الرئيسية لذلك، هو تغليب ما يبدو فـي ظـاهره                  
  . توجهات فصائلية على حساب المصالح الوطنية العليا

 العربية، كما على العالقات العربيـة       –وهذا الوضع الراهن قد بدا ينعكس سلبا على العالقات الفلسطينية           
العربية، ليتحول إلى أداة يستخدمها االحتالل لتعميق االنقسام الفلسطيني، ويستعملها الحليف األميركي             –

لهذا االحتالل، لتعميق االنقسام العربي، ولتحريض الوضع العربي علـى عبثيـة تـضامنه مـع حالـة                  
  . ربية الذاتية فلسطينية، يقول إنها حالة ال فائدة ترجى من التضامن معها على حساب المصالح الع

  : تدخل مطلوب* 
لقد أصبح هذا الوضع يستدعي تدخال عربيا قويا وفاعال وسريعا، يتجاوز رتابة مـا تكـرره المواقـف                  

ـ     ، وعن التزامهـا بمـا تقبـل بـه القيـادة            "القرار الفلسطيني المستقل  "الرسمية العربية عن احترامها ل
، بل قرارا مرتهنا لموازين قوى مختلة لصالح االحـتالل     الفلسطينية، ألن القرار الفلسطيني لم يعد مستقال      

ولوسيط أميركي غير نزيه، وألن القيادة الفلسطينية قد أصبحت قيادات، والشرعية شرعيات، والمرجعية             
  . مرجعيات، بغض النظر عن االدعاءات الفصائلية الذاتية

، لوضع النقاط على    "األخرى"فصائل  وبالقدر نفسه، يستدعي هذا الوضع تدخال قويا وفاعال وسريعا من ال          
  . الحروف، بتحديد المسؤولية الوطنية التاريخية عن استمرار هذا الوضع

، الذي ال يضع النقاط على الحروف في تحديد المسؤولية عن استمرار الوضع الراهن، لـيس                "التعميم"و
من المسؤولية، ألن التعميم ال     " رىاألخ"كافيا ال لتبرئة األطراف العربية المعنية وال األطراف الفلسطينية          

تفسير عملي له، سوى العجز عن الفعل أو التواطؤ، مع استمرار الوضع على ما هو عليه، والنتيجة في                  
الحالتين واحدة، وهي مواصلة الطريق المسدود الحالي، مما يعني منح ضوء أخضر لالحتالل لالستمرار              



  

  

 
 

  

            35 ص                                   982:         العدد                        6/2/2008التاريخ األربعاء 

 النظر عن جرائم االحتالل، بذرائع يستمد حججها مـن          في تغوله، وضوءا مماثال للمجتمع الدولي لغض      
  . في تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي" التعميمات"الصراع الفلسطيني نفسه، ناهيك عن مساهمة 

 –يا  إسرائيلوالمراقب المحايد ال يمكنه أن يرى في شروط الرئاسة المسبقة إلعادة فتح المعبر، إال شرطا                
اذا ال تترك الرئاسة للحليفين مهمة إعالن هذه الشروط، كما ال يسعه إال أن يـرى                أميركيا، ويستغرب لم  

في شروط حماس إلعادة فتح المعبر، مطالب وطنية، ال فصائلية، فكف يد االحتالل عـن التـدخل فـي                   
يـة لالحـتالل،    أوروبيين، ليكون مستقال ال دور عيون       وروبالمعبر، وإعادة النظر في دور المراقبين األ      

 مصري جديد لفتحه، وعدم إخضاع العابرين منـه لغيـر القـرار الفلـسطيني               –برام اتفاق فلسطيني    وإ
، كما هو الحال سـابقا، الـخ،        "يةسرائيل اإل –الفلسطينية  "المصري، وليس فتحه فقط لمن يحملون الهوية        

" سيادة"دم  مطالب تعبر عن طموحات وطنية، وهي إن تحققت، ستخدم حماس بالتأكيد، لكنها قبل ذلك تخ              
  . تطمح الرئاسة الفلسطينية إليها، وتخدم قبل كل شيء آخر الشعب المحاصر في القطاع

  5/1/2008مجلة العصر 
  

   من القطاع؟إسرائيلما عالقة الصواريخ بانسحاب  .66
  عرفات حجازي

ل  من قطاع غزة قبل عامين ونصف مع أنها كانت تمتلك جيشاً ال يقهر بكل وسائ               إسرائيللماذا انسحبت   
   ..واإلذاللالقتل والتدمير واالهانة 

اكبر مساحات القطاع الذي كان مزدحمـا       ) 1993( عام   أوسلو أن تحتل بعد اتفاقية      إسرائيلواستطاعت  
 الزراعية وعلى   األراضي أجود على   إسرائيل واستولت   إنسانبالسكان الذين يبلغ عددهم مليون ونصف       

لقطاع وستين بالمئة من ميـاه القطـاع وأقامـت احـدث            الشواطئ والمعابر وستين بالمئة من أراضي ا      
المستوطنات وقد استولى على كل تلك الغنائم سبعة آالف يهودي كانوا يعيشون في رفاهية تفوق ما كان                 

  ..يعيشه اليهود في يافا وحيفا وفي كل أنحاء فلسطين المحتلة
ندما حولوا الجانب اآلخر منه الذي    يون في قطاع غزة ع    سرائيلوهذه الصورة في البحبوحة التي عاشها اإل      

يعيش فيه أهل القطاع إلى أكثر مناطق الدنيا عذاباً وقهراً وحرماناً ألن المليون ونصف المليون غـزاوي            
  .. بقاع األرض حرماناً واكتظاظاًأكثركانوا يعيشون في بقعة هي 

هيد أبوعلي مصطفى وكذلك    وفي تلك الفترة التي قام بها شارون بحصار المرحوم ياسر عرفات وقتل الش            
جرى في غزة قتل الشهداء أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وجرى في تلك المرحلة عملية قتل الشهيد                 

ي سـرائيل شحادة الذي جرى قتله في غزة بأبشع عملية اغتيال حدثت في تاريخ الصراع الفلـسطيني اإل               
 في كل عملياتها وبلغت زنتها أكثر       إسرائيلتعملتها  ية بإلقاء أكبر قنبلة اس    سرائيلعندما قامت المقاتالت اإل   

من طن واستهدفت مجمعاً سكنياً استشهد فيه بفعل تلك القنبلة المجنونة عشرات األطفال والنساء وسـكان                
ذلك الحي السكني الشعبي،، ألم يردد إسحاق رابين قبل احتالل قطاع غزة الذي استعصى عليه اإلقامـة                 

منى لو أن يصحو ذات صباح ويجد أن غزة قد زالت من الوجود أو غرقت في                فيه بهدوء وأمان وكان يت    
  ..البحر الذي يحيط بها

يون قطاع غزة واستولوا على كل خيراتها ونالوا من سكانها تقتيالً وترويعـاً دون              سرائيلوفعالً استباح اإل  
 المقاومـة وهـم     أن يجدوا من يقاوم أو يعترض بعد أن أصبح للمحتلين عمالء يعطلون كل محـاوالت              

  ...يبيحون قتل األبرياء
  شاهد فرنسي شاهد حقائق 

وشاهد تلك األحداث صحفي فرنسي هاله أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة على يد الجيش الذي ال                  
يقهر وعلى مشهد من المستوطنين الذين استباحوا كل حقوق الفلسطينيين واستولوا علـى كـل خيـرات                 

إلى البنادق  .. من الحجارة   "رطياً واحداً يواجه أو يعترض فأصدر كتاباً بعنوان         فلسطين دون أن يجدوا ش    
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والصحفي الفرنسي الذي شاهد ما شاهده كل قادة السلطة الفلسطينية ورجال أمنهـا             " االنتفاضة أسرار   -
كان الوحيد الذي سجل المآسي التي يلقاها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وال يجـد مـن نـصير أو                    

  ..رمجي
 1994ي منذ عام    سرائيل اإل االحتاللقال الصحفي الفرنسي جورج مالبرنون في كتابه إنه يعيش في ظل            

 اشد مراحل العدوان على الشعب      أنيين ضد الفلسطينيين إال     سرائيلإنه بالرغم من قساوة اإل    : ولكنه يقول 
مخابرات ووقائي فاختـار    المسكين الذي لم يكن له من يدافع عنه بالرغم من وجود رجال شرطة وأمن و              

 كانون  2 -أيلول  ( 28هذا المؤلف أن يضمن كتابه ما حدث في قطاع غزة وحده خالل ثالثة أشهر من                
يون بدون مقاومة من احد أو ألي سبب يبيح القتل حيث جـرى             سرائيل حيث قتل الجنود اإل    2000)األول  

 شرطياً فلسطينياً دون أن يطلق أي منهم        )24(طفالً قاصراً وكذلك    ) 73(ين من بينهم    يفلسطين) 204(قتل  
  ..رصاصة واحدة من بنادقهم البدائية

ويقول الصحفي الفرنسي مالبرنون في كتابه إن سبب كل ما لحق بالفلسطينيين من قهر ومعاناة هـو أن                  
 بما في ذلك أمن المئتي ألف مـستوطن فـي           إسرائيلاتفاقية أوسلو ألزمت السلطة الفلسطينية تأمين أمن        

ضفة والسبعة آالف مستوطن من المرفهين الذين استولوا على كل خيرات قطاع غـزة فـضالً عـن                  ال
 والمقاومة والـذين    االنتفاضةمكافحة كل أشكال العنف واإلرهاب والمقصود هنا هو قدر المشاركين في            

ية بالتعـاون    الشرطة الفلسطين  االتفاقيةوقد ألزمت هذه    ..يحاولون الدفاع عن الوطن والمواطن الفلسطينيي     
ي في المدن والقرى والمعابر إلى أن يستتب أمـن الجـيش والمـستوطنين              سرائيل اإل واألمنمع الشرطة   

يين استطاعوا أن   سرائيلويحميه من كل المنغصات،، القهر يولد االنفجار ويقول الصحفي الفرنسي إن اإل           
المياه وقاموا بإذالل المواطنين    استولوا على األرض والمعابر ومصادر      .. ينالوا كل شيء في قطاع غزة       

 والوطنيين ولكنهم لم يمتلكوا أمراً واحداً وهو معرفتهم بعلوم االجتماع وبتـاريخ الـشعب               األحراروقهر  
الفلسطيني الذي يعيش في مواجهة قهر المحتلين منذ مئة عام ألن هذا القهـر الـذي مارسـوه بعنـف                    

رحلة الحتمية وهي وقوع االنفجار وجاء االنفجار عنـدما         واستهتار قد أوصلهم إلى حافة الهاوية وإلى الم       
يون بسالح جديد أخذ الفلسطينيون يصنعونه بعد أن اشتد الحصار ولعدم وصول أية قطعه              سرائيلتفاجأ اإل 

ية علـى   سـرائيل سالح من الخارج إلى المقاومين الذين كانوا يتحرقون غيظاً لمواجهـة االعتـداءات اإل             
  ..ى األطفال والنساءالمواطنين وبشكل خاص عل

  المرعبة"العبثية"الصواريخ 
وكان ذلك السالح الذي مكن المقاومة الفلسطينية أن تصنعه هو السالح الذي أطلقوا عليه اسم أحد أعالم                 

ولم تبق ورشة تصنع الحدادة في قطاع غزة إال وتحولـت           ..البطل عز الدين القسام   : المقاومة الفلسطينية   
إلى أن أخذ شيئاً فشيئاً يتحول إلـى سـالح          " العبثية"ي كان في تجربته األولى      إلى صناعة الصاروخ الذ   

ولقد نشرت صـحيفة    . يرعب أكثر مما يقتل وكان الرعب الذي أحدثه أكثر مفعوالً من الصواريخ القاتلة            
يون على الذين كانت تلك الصواريخ المرعبـة تطـالهم   إسرائيلية دراسة أجراها أطباء  سرائيلمعاريف اإل 

يين على الجبهتين العسكرية أو من المـستوطنين        إسرائيلقالت إن الدراسة أثبتت بأن كل اثنين من ثالثة          ف
 االضـطرابات يعانون من أعراض ناجمة عن صدمة عصبية مثل اضطرابات في النوم أو غيرها مـن                

) 512(تمثـل   وهذه الدراسة قام بإجرائها ثالثة أطباء نفسيين من جامعة تل أبيب على عينـة               . النفسية  
التـي  " العبثية"يين نالت منهم صواريخ القسام      إسرائيللمرضى  ) 2002(شخصاً بين شهري نيسان وأيار      

  .. تقتل مما افقدهم االستقرار واألمانأنترعب دون 
يين تعرضوا مباشرة ألعمال عنـف مـن رجـال مقاومـة            سرائيل بالمئة من اإل   16وذكرت الدراسة أن    

 المرعبة  لألجواءبالمئة مصابون باضطرابات أدت إلى الكآبة نتيجة        ) 76(ن  فلسطينيين في قطاع غزة وأ    
 تكاثرت عمليات إطالق الصواريخ المزعجة التي جعلت الكثيـرين مـن            أنالتي أخذوا يعيشون فيها بعد      
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 كما دفعت بالكثيرين من المستوطنين الهرب من مستوطنات القطـاع           إسرائيلالجنود يطلبون العودة إلى     
  ..إسرائيل العودة إلى بالدهم األصلية التي لجأوا منها إلى وبالتالي

للرعب فحسب ، بل تحولت وغيرها من األسلحة المستحدثة والمطورة إلـى            " العبثية"ولم تبق الصواريخ    
يون أيام االنتفاضة   سرائيلمواجهة الدبابات ومهاجمة الجنود وأخذ قطاع غزة يستعيد مجده الذي عرفه اإل           

يون جنوداً ومستوطنين في أمان وسالم عندما كـانوا يقومـون           سرائيللو قبل أن يعيش اإل    وقبل اتفاق أوس  
 من أبناء القطاع الذين عاشوا مرحلة ذليلة وهم يواجهون الموت فـي اعتـداءات لـم                 إيبعدوانهم على   

 تتوقف يوماً دون أن يرد عليها أي كان ألن أجهزة األمن الفلسطينية كانت لها مهمة واحدة حـسب مـا                   
 إسرائيلنصت عليه اتفاقية أوسلو وكما قال الصحفي الفرنسي جورج مالبرنون وهو التزامها بتأمين أمن               

يين بما في ذلك المئتي ألف مستوطن في الضفة والسبعة أالف مستوطن في القطاع فضالً عن                سرائيلواإل
ية بما في ذلك مواجهـه      يلسرائ اإل األمن بالعمل مع أجهزة     والتزامهامكافحة كل أشكال العنف والمقاومة      

 كانت كل نصوصه تنحصر فـي       أوسلويين ألن اتفاق    سرائيلالفلسطينيين الذين يردون على اعتداءات اإل     
  .يين دون أي ذكر لتوفير مثل تلك الحماية للفلسطينيينسرائيلتوفير الحماية لإل
  والعمالء.. ما بين االبطال

صنعت العمالء أنها في ذات الوقت صنعت األبطـال         ساحة كما   .. وهكذا تحول القطاع إلى ساحة قتال       
وبعد أن قتل خالل    ..  بل أخذوا يسجلون أنفسهم في قوائم الشهادة والشهداء          أوسلوالذين لم يلتزموا باتفاق     

 أكثر من مائتي فلسطيني في القطاع دون أن يقوم أحد منهم بـأي عمـل ضـد                  2002ثالثة شهور عام    
التي كانت  " العبثية"ن تنتشر في كل مكان في القطاع وأخذت الصواريخ           وبدأت طالئع المجاهدي   االحتالل

 تتحول شيئاً فشيئاً إلـى أن أصـبحت مـصائد للـدبابات واآلليـات               أخذتتزعج وترعب دون أن تقتل      
والجرافات وللمستوطنين في البيوت والمزارع التي احتلوها وسرقوها إلى أن جاء ذلك اليوم الذي عـادة                

وعندما بلغت صواريخ   .. لصون الوطنيون الذين يطلبون الشهادة لوجه اهللا الكريم العظيم          ما يفوز به المخ   
إال الهرب ولكن   " االتفاقات"القسام علوها ووصلت إلى مداها لم يجد الجبناء الذين كانوا يعيشون على ذل              

بحـر الـذي    حتى يدللوا على جبنهم وخستهم قاموا بتدمير كل مساكنهم في المستوطنات وعلى شاطئ ال             
 وهربوا مع جيشهم الذي اخذ يجر عار الخزي لما فعلوه في القطاع الـذي تحـول                 األبرياءلوثوه بدماء   

بسبب جرائمهم إلى ميادين للتدريب على كل أساليب الرجولة واستعادة الكرامة وتحرير الوطن من أجبن               
من جبن ودنس المحتلـين وفـاز   األعداء وفعالً هربوا بكل غدرهم وأحقادهم وتحرر بذلك القطاع الغالي        

المجاهدون برضاء ربهم وبمباركة شعبهم بالرغم من أن العدو الذي يبقى عدواً لجأ إلى الخـسيس مـن                  
الوسائل وتفريغ األحقاد واستعملت كل نفوذها لالنتقام من االبطال الذين حرروا بلدهم بأن أقفلوا المعـابر             

  .لحصار أبناء القطاع
  إذالل؟، 

 األنجـاس  تحاصر القطاع البطل الذي حرره أهله من هـؤالء         إسرائيلفي دهشة كيف تبقى     ويبقى العالم   
 يـوم   إلـى  اللعنة   إالبالرغم من أن فلولهم ولت هاربة كالقطعان ولم يبق لهم من ذكر في القطاع وأهله                

وزوروا الواقع كما زوروا الحقـائق        بواسطة الواليات المتحدة تقوم بتزوير     إسرائيلالدين ولكن نجد أن     
من قبل التوراة وتجد من يساعدها على الباطل للعمل على تجويع شعب القطاع ونشر المرض في كـل                  

 يتحكم بها وكذلك لمنـع تـدفق ثـروات          األعداءأوصاله بعد أن بقيت مصادر المياه والكهرباء في أيدي          
 القطـاع   أهل إلىلعربية  العرب التي تفوق كل الثروات من مد أنبوب المياه واسالك الكهرباء من البالد ا             

ية على هذا الشعب المجاهد البطل من هـؤالء الفئـران الجبنـاء الـذين     سرائيلحتى ال تبقى السيطرة اإل  
  ...استمدوا قوتهم وعظمتهم من هزيمة وانكسار وجبن الذين ال يعرفون معنى الكرامة واالنتصار 

 قيمة الوطن وأهمية وجـود المـواطن         طلع على الدنيا من يعرف     إذاولكن هل الخطيئة تبقى بال حساب       
الشريف خاصة عندما تنطلق امرأة عربية مسلحة وهي تدرك أن طريق الحرية والجهاد هي التي تـؤدي         
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 طريق الجنة التي عرفتها الخنساء الفلسطينية التي استمرت في قتالها بالرغم مـن كـل تـضحياتها                  إلى
 الحـصار   أنعالم كله تنفس الصعداء عندما اكتـشف        وفقدها الخمسة من أبنائها الشهداء ؟ وال شك أن ال         

ي كان وهما بعد أن هرب الجيش والمستوطنون قبل عامين ونصف ولم يبق ناعق لهم وقد تبين                 سرائيلاإل
ية هي مجرد خداع أصبح الغزاويون اليـوم يدركونـه صـغاراً            سرائيلأن االحتالل والسيطرة والقوة اإل    

  ..وكباراً
 وراء كل خيبة أمل جبنا وخيانة ووراء كل عمل عظيم ابطاال            أن أولصدف  ولكن هل حدث ذلك لمجرد ا     

  :  بالصدفة األمجادألنه ال تتحقق .وشرفاء وامرأة ؟،
  ألن المجد يمهر بالضحايا 
  وال تبنى الممالك بالدعاء 

  6/2/2008الدستور 
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  عاطف الغمري

في الثمانينيات والتي تدعو لوضع يـد       " إسرائيل"التي تحمل عنوان استراتيجية ل    " يةئيلسرااإل"هذه الوثيقة   
" إسرائيل"على سيناء، ولطرد الفلسطينيين من بالدهم، هل يمكن النظر إليها بعيداً عن تضييق              " إسرائيل"

 مـع   الخناق على مليون ونصف مليون هم سكان قطاع غزة، وإيجاد ظروف تهيئ لكسر السور الحديدي              
  رفح المصرية، واندفاع طوفان بشري طلبا ألبسط مقومات الحياة؟

 في مقال كتبه أوديد أونين الذي سـبق عملـه بـوزارة الخارجيـة               1982هذه االستراتيجية نشرت عام     
  ).اتجاهات (Kivonim، بالصحيفة العبرية كيفونيم "يةسرائيلاإل"

الصهيونية العالمية، وتطرح األساس لتفتيت الـدول       وهي الصحيفة الناطقة بلسان إدارة اإلعالم بالمنظمة        
وفي سياق االستراتيجية حديث عن الخطط التي وضعت في الماضي لطرد الفلـسطينيين مـن               . العربية

  .بالدهم، والكشف عن خطط صهيونية جديدة لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين
ينات إلـى نظـرة جديـدة لمكانتهـا،         أصبحت تحتاج مع مطلع الثمان    " إسرائيل"إن  : وتقول االستراتيجية 

  .ومراميها، وأهدافها الوطنية في الداخل والخارج
استعادة سيناء بما فيها من مصادر، هي أولوية سياسية، كانت قـد اعترضـت سـبيلها                : ثم تقول بالنص  

  .اتفاقات كامب ديفيد، كاحتياطي استراتيجي، وفي االقتصاد، والطاقة، للمدى الطويل
هدفاً واقعياً في استراتيجيتها، أم أنه مجرد طموح تحلق به خياالت           " يسرائيلاإل"لمطمح  وسواء كان هذا ا   

، فإن أي احتمال في السياسة حتى ولو كان مستبعداً، إنما يوضع في حـسابات               "يينسرائيلاإل"البعض من   
  .وتكون الدولة المستهدفة، متنبهة له، ومهيأة لصده. استراتيجية األمن القومي

لمضي السنين أن تمحو من الذاكرة وجود هذا المطمح في صميم الفكر االسـتراتيجي للدولـة                وال يمكن   
، عقب العدوان الثالثـي علـى       "يسرائيلاإل"اليهودية، ويشهد عليه قيام ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء          

على جدار الكنيست، تـضم سـيناء جـزءاً مـن           " إسرائيل" بتعليق خريطة جديدة ل    1956مصر عام ،  
  ".سرائيلإ"

 إال بعد تهديـد الـرئيس       1957ولم يرغم بن جوريون على التجرد من خياالته ونزع الخريطة في عام ،            
  .، إذا لم تنسحب من سيناء"إسرائيل"ايزنهاور بمعاقبة 

 ألف فلسطيني بحسب تقديرات األمم المتحدة، أي نصف سكان          700 مصر   إلىلقد تدفق عبر حدود غزة      
  . مليونغزة، وعددهم مليون ونصف
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، أن وصـول    "جيـشا لحقـوق اإلنـسان     "تعمل في منظمة    " يةإسرائيل"وحسب شهادة ساري باش وهي      
مستمرة، في دفع سكان غزة     " يةإسرائيل"الفلسطينيين إلى الحد الذي دفعهم عبر الحدود، هو جزء من لعبة            

  .إلى الحافة، ثم جذبهم بعيداً عنها مؤقتا
حتـى أن   .  األشهر األخيرة، بدفع سكان غزة ببطء نحـو اليـأس          مارست هذه اللعبة في   " إسرائيل"وأن  

، لغسل يـديها    "إسرائيل"وصف ما جرى بأنه هو ما كانت تتمناه         " إسرائيل"متحدثاً باسم أجهزة األمن في      
  .من غزة ومشاكلها

، من أن تدمير السور بين غزة ورفح      " يسرائيلاإل"وهو نفس ما صرح به ماتان فيالني نائب وزير الدفاع           
تريـد أن   " إسـرائيل "وأن  . لفك ارتباطها بغزة، وإلقاء تبعتها على مـصر       " إسرائيل"هو فرصة تنتهزها    

  .تتخلص تدريجياً من مسؤوليتها عن القطاع
تدفع أهالي غزة نحو الهاوية بمنع الوقود الذي أغرقها في الظـالم بعـد قطـع التيـار                  " إسرائيل"كانت  

 إغالق أربعة آالف مصنع وورشـة، وأفقـد عـشرات           إلىأدى  الكهربائي، والحصار االقتصادي الذي     
األلوف مصدر رزقهم، ونفاد السلع الضرورية، بما فيها األدوية، بل وحتى قماش األكفان لدفن موتـاهم                
وشهدائهم، حتى أن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر قالت إن األوضاع تقود قطاع غزة إلى                

  .التحتيةانهيار عام في البنية 
وكانت أوامر وزير الدفاع باراك فورية التنفيذ، بإغالق جميع المعابر المؤدية للقطاع، ووقف حركة نقل               

  .البضائع من غزة وإليها، والعودة للتهديد باجتياح عسكري لغزة، بهدف تنظيفها من أي وجود للمقاومة
 وهو في زيارة لتل أبيب في األيـام         والغريب أن نيكوالس بيرنز نائب وزيرة الخارجية األمريكية، ردد        

تسعى لتزييف حقيقة ما جرى، حين قال إن استعادة النظام على الحدود التي             " يةإسرائيل"الماضية، دعاوى   
  .سادتها الفوضى هو مسؤولية مصر

  :إن الموقف في صورته التي وصل إليها، أصبحت له ثالثة جوانب
 من حدودها، لها مسؤولية إعادة النظام إليه، وسد أي          أنه يوجد مشكلة أمن قومي لمصر على جانب       ) 1(

ثغرات يمكن أن تنفذ منها أي مصادر تهديد ألمنها القومي، فضال عن مسؤولية فـرض النظـام علـى                   
  .حدودها

أن ما جرى يفرض على القيادة الفلسطينية في أي جانب  فتح أو حماس، التجرد من أي حـسابات                   ) 2(
اتهما أياً كانت ومهما كانت لحـساب وطـنهم، المهـدد اآلن بممارسـات              سياسية أو حزبية، ودفن خالف    

لها أهداف وخطط واستراتيجيات، ال شك أنها لم تكن لتجد الفرصة متاحة لها لضرب القضية               " يةإسرائيل"
الفلسطينية في الصميم، لوال أن القيادات الفلسطينية سمحت لها بذلك، حين شـقت صـفوفها، ومزقـت                 

منها، وإذا لم يسارع الطرفان بتغيير جذري وفـوري         " إسرائيل"تلك الثغرة التي نفذت     وحدتها، وأحدثت   
في مواقفهما من المأزق الفلسطيني الراهن، فستكون تلك شهادة إدانة تاريخية، لمن لـم يبـادر بـرأب                  

  .الصدع
ي للـشعب  مسؤولية الدول العربية عامة، التي لم تلتزم بعضها بما سبق أن تعهدت به من دعم مـاد                ) 3(

الفلسطيني في الداخل، وتقاعست عن الوفاء بما التزمت به، وهو ما كـان سـيوفر علـى الفلـسطينيين                   
  .الخروج عبر حدودهم

واضحة وصريحة، واستراتيجيتها معلنة، وجرت ممارستها فـي الظـروف التـي            " إسرائيل"إن أهداف   
الطريـق للتـصرف، والمـشروع      سمحت لها بذلك، انتهازها للفرص التي تشعر معها أنها تفـتح لهـا              

الصهيوني معروفة مراميه لتصفية القضية الفلسطينية ولـيس حلهـا، حتـى وإن تظـاهرت حكومـات             
بقبولها للحل، وسيناء يتردد ذكرها عندهم من حين آلخر، طمعا فيها، إما بوضع اليد عليها، أو                " إسرائيل"

" إسرائيل"ادة تؤدي إليه، والفرص التي تتاح ل      بدفع الفلسطينيين دفعا إليها، من خالل إيجاد موقف أزمة ح         
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للكشف عن أطماعها ليست مباحة في كل وقت، لكن يخلقها موقف تهاون عربي، وضعف فلسطيني، أما                
  .ال تستطيع شيئاً" إسرائيل"في غيابهما ف
فستظل أحالمها في سيناء، المطوية بين صفحات المشروع الـصهيوني، مجـرد            " إسرائيل"ومهما فعلت   

  .الت بال روح، يصدمها ويدهمها الواقع والتاريخخيا
  6/2/2008الخليج اإلماراتية 
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  6/2/2008الوطن السعودية 


