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***  

  
 "ديمونا" على خطى عملية  كل مكانيعلى االحتالل أن ينتظر رسائل المقاومة ف": حماس" .1

أكد حماد الرقب النـاطق باسـم       : طهران من خان يونس و    5/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
جرائم االحتالل واستهداف المجاهدين والقيادات وعائالتهم ال يمكن        " محافظة خان يونس، أن      يف" حماس"

والمقاومة والتمـسك بـالحقوق والثوابـت    أن يثنى حركتنا ومن خلفها شعبنا عن مواصلة مشوار الجهاد    
وعليه " الوقت ذاته على أن العدو الصهيوني يرفع كل لحظة من وتيرة إجرامه              يفوأكد أنه   . "الفلسطينية

   .، على حد تعبيره" كل مكان على خطى عملية ديمونا االستشهاديةيأن ينتظر رسائل المقاومة وفعلها ف
إن عملية ديمونا االستشهادية أثبتت     : " طهران يف" حماس"ي، ممثل   أبو أسامه عبد المعط   .دقال  من جانبه   

". أن حماس لم تتخل عن العمليات االستشهادية وأن الدم الفلسطيني غال ال أحد يستطيع أن يـستهين بـه             
ـ     يوأضاف عبد المعطى ف    إنه قبل الحديث عـن     ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  " تصريح خاص أدلى به ل

ـ      ي أنها جاءت بعد سنة من توقفها ف       كرا يجب أن نذ   رسائل عملية ديمون    ي حين استمر العدو الصهيوني ف
  ".  تهدئة من قبل المقاومةي شعبنا مستهتراً بالدم الفلسطيني ومستهتراً بأیعدوانه الشامل عل

القـسام  " أن يرسائل كثيرة يمكن تلخيصها ف" طهران االنتباه إلى أن لهذه العملية  يف" حماس" ممثل   ولفت
حين أن   يف".  العدو أن ينتظر المزيد    یأعلنت من خالل هذه العملية استئناف العمليات االستشهادية، وعل        
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 يالجدار الفاصل لن يمنع من اختراق المجاهدين الفلسطينيين لألراض        " أن   يالرسالة الثانية لهذه العملية ه    
 توجد فيها مفاعل ديمونا     يية الت  منطقة ديمونا الحساسة واألمن    ي، خاصة أنها وقعت ف    1948المحتلة عام   

  ". ةوهذا بحد ذاته يعتبر انتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطيني
قال صالح الرقب الناطق باسـم     : غزة  مراسها في   من أشرف الهور   7/2/2008القدس العربي   وأضافت  

  .ينفلسطيني ترتكب بحق اليان المقاومة ستستمر رغم الجرائم الت] شهداء الشرطة[حماس خالل التشييع 
 المتحدث باسم حماس ان التهديدات اإلسرائيلية باغتيال قادة حركتـه ال تخيـف              ي أبو زهر  يوقال سام 

. الحركة، مؤكداً أن على إسرائيل ان تدرك بأنها ستدفع ثمنا باهظا اذا ما فكرت بارتكاب هكذا حماقـات                 
 أن حركته ستوجه رسـائل      إلى ذلك فقد شدد صالح البردويل العضو في المجلس التشريعي عن حماس           

  مضادة لالحتالل رداً على عملياته وسيشعر العدو في النهاية أن صبرنا وأن ايماننا بحقنا أقوى بكثير منه 
ووزيـر  " حمـاس "يوسف رزقة القيادي في حركـة       . قال د  :غزةمن   6/2/2008قدس برس  وأضافت

 هي نتيجة للـضغوط الـشديدة التـي         إن عملية ديمونة  ": "قدس برس "اإلعالم السابق في تصريح لوكالة      
تمارس على المقاومة وعلى حماس بالذات في الضفة الغربية سواء من الطرف الفلسطيني أو اإلسرائيلي               

  ."وبالتالي عبر المنفذون عن ردت فعل لهذه المعاناة
مـات  ليس لدى معلو  "عن تنفيذ عمليات من هذا النوع منذ ثالثة أعوام، قال رزقة            " حماس"وبشأن توقف   

عن قرارات سياسية عامة بهذا الخصوص ألن حماس لم تعلن موقفها من ذلك ولم تعلن عن تغيير هـذا                   
الموقف أو تجديده، قراءتي للموضوع أنه مرتبط بالظرف الميداني والضغوط الـشديدة علـى الـضفة                

  ".الغربية، ولذلك كان المهاجمين من الضفة وليس غزة
  

  من غزة على إسرائيل ويؤكد استعداده الستالم المعابر  الصواريخ إطالقعباس يجدد رفضه  .2
جدد الرئيس الفلـسطيني     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    7/2/2008القدس العربي   نشرت  

صواريخ من قطاع غزة باتجاه البلـدات       المحمود عباس أمس رفضه إلطالق فصائل المقاومة الفلسطينية         
وقـال  . قطـاع ال ردا على العدوان اإلسرائيلي المتواصل علـى الـضفة و          اإلسرائيلية المجاورة للقطاع،  

ن إ :للصحافيين عقب لقاء مع وزيرة خارجية النمسا أورسال بالسنيك فـي مقـر المقاطعـة بـرام اهللا                 
  . جماعياًالصواريخ ال فائدة منها، ويجب أن تتوقف وأن ال يعاقب الشعب الفلسطيني في غزة عقاباً

 استعداده لتسلم معابر قطاع غزة، وقال نحن فـي انتظـار موافقـة              عباس مجدداً  ى أبد ىخرأومن جهة   
، ونطالب إسرائيل أال تزيد القيود على غـزة وأن          ةاإلسرائيليين وغير اإلسرائيليين لفك الحصار عن غز      

   .دخال جميع االحتياجات للشعب الفلسطيني في غزةإتساعد على 
 أكدنا على موقفنا بأن الحدود المصرية يجـب أن          :ح، وقال ودان عباس محاوالت حماس اقتحام معبر رف      

ها فال بد أن نتعامل معها من خالل القنـوات          يذا كانت هناك حاجات نحن نحتاج إل      إتكون حدودا آمنة ، و    
ن تبتعد حماس عن المعابر، مضيفاً نحن       أوشدد عباس على ضرورة     . الدبلوماسية مع األشقاء في مصر    

  .دور أكبر في عملية السالمن يكون للنمسا أنرغب في 
ن النمسا تدعم السيد عباس والقيادة الفلسطينية في جهودهم الداعية إلى           إبدورها، قالت الوزيرة بالسنيك،     

وأضافت، نأمل أن يكون هناك استمرار للزخم الذي أطلق في          . تفعيل المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي    
يجاد خطة مشتركة بين جميع األطراف لحل أزمـة         إإلى  نابوليس ودعم تقدم المفاوضات، ودعت      أمؤتمر  

  .المعبر في قطاع غزة
عباس خـالل   الرئيس  دعا  :  أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    7/2/2008المستقبل  وأوردت  

دور سياسي  "لى لعب   إيين،  وروبي أمس، األ  وروبللسالم من البرلمان األ   " ميدبريغ"لقائه وفداً من مؤسسة     
ـ نريد حالً عـادالً ومتفقـاً عل      "وقال  ". نطقة إلى جانب دورهم االقتصادي    في الم  ه لقـضية الالجئـين     ي
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مشكلة حصار غزة ال تحّل باجتياح الحدود المصرية، بل بوقـف إطـالق             "وشدد على أن     ".الفلسطينيين
  ."الصواريخ من القطاع والتي تعطي إلسرائيل الذريعة لتشديد حصارها

 في  "حماس"اعتبر الرئيس عباس دعوات قيادات في       : رام اهللا من   7/2/2008ينية  األيام الفلسط وجاء في   
الء مواطنون أقـروا    ؤه: "وقال" الموقف الطبيعي "سلحتهم بأنه   أنابلس لعناصر الحركة في المدينة بتسليم       

ون بأنه ال يجوز أن يكون هناك سالح غير سالح السلطة الوطنية، لذلك قرروا تسليم أسلحتهم وهم يعتقد                
تباع نفس الخطوة   إأن السلطة قادرة على ضبط األمن للجميع، وحماية الجميع، وهذا يشجع اآلخرين على              

  ".التي قام بها هؤالء
  

  هاعن انقالب" حماس"خشيته من تفعيل اتفاقية المعابر بدون تراجع عريقات يعرب عن  .3
ن إ" فـي منظمـة التحريـر        صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات    .قال د :  يوسف الشايب  - رام اهللا 

المشكلة في المعابر تتطلب حل المشكلة القائمة في قطاع غزة من جذورها وتتمثل في تراجع حماس عن                 
لى الشرعية الفلسطينية والتوقف عن التالعب بمصير هذا الشعب عبـر اسـتمرار             إاالنقالب واالحتكام   

 بدون التراجـع    2005اقية المعابر لعام    وأعرب عريقات عن خشيته من الحديث عن تفعيل اتف         ".االنقالب
أين سيكون مكان تمركز حرس الرئاسة لإلشراف على إدارة المعبر فـي ظـل              "عن االنقالب، متسائالً    

 ".سيطرة حماس على القطاع وهل سيكون في الجانب المصري أم على الجانب اإلسرائيلي
 7/2/2008الغد األردنية 

  
   للمعابرال نقبل بأي اتفاقات جديدة:  غزةحدودباإلجراءات المصرية على قريع يرحب  .4

 رحب كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع باإلجراءات المصرية علـى           : جيهان الحسيني  -القاهرة  
ـ . ]مع غزة [الحدود تسير وفق ما تقتـضيه مـصالح مـصر والـشعب        " إن هذه الترتيبات     "الحياة"وقال ل

، مشدداً على رفضها أي اتفـاق  2005لمعابر الذي وقع في العام   وأكد تمسك السلطة باتفاق ا    ". الفلسطيني
ال نقبل بأي اتفاقات جديدة ألن هذا االتفاق يعزز وحدة الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة                 : "وأضاف. آخر

  ".جغرافياً وسياسياً، وأي اتفاق جديد سيكون بمثابة عملية فصل بينهما
  7/2/2008الحياة 

  
  بالتراجع عن قرار قطع العالقة الزراعية مع قطاع غزة "إسرائيل"طالب ت حكومة فياض .5

 من خطـورة قـرار وزيـر        ]في حكومة فياض  [محمود الهباش، وزير الزراعة   .حذّر د  :كتب حامد جاد  
وأعرب الهباش   .الزراعة اإلسرائيلي شالوم سمحون القاضي بقطع العالقات الزراعية كلياً مع قطاع غزة           

 من شأنه زيادة حدة األوضاع المأساوية التي يمـر بهـا القطـاع              عن رفض الحكومة لهذا القرار الذي     
الزراعي في محافظات غزة، مؤكداً أن هذا القرار يتناقض كلياً والمسؤولية التي يفتـرض أن يتحملهـا                 

وطالـب   .الجانب اإلسرائيلي تجاه قطاع غزة كونه مازال يسيطر على منافذ القطاع ويـتحكم بـشؤونه              
يلي بالتراجع عن قراره المذكور الذي يهدف إلى فـصل القطـاع عـن الـضفة                الهباش الجانب اإلسرائ  

  .الغربية، ونوه إلى أن الوزارة لم تتلقّ رسمياً هذا القرار
 7/2/2008األيام الفلسطينية 

  
  سياسة االستيطان والتوسع وتهويد القدس السبب الرئيسي إلعاقة عملية السالم: األحمد .6

البرلمانية بجدية إسرائيل تجاه عملية السالم، بعـد        " فتح"ألحمد رئيس كتلة    شكك عزام ا  ": وفا "-رام اهللا   
وأكد خالل لقائه ووفد مـن       .الكشف عن نوايا إقامة اآلالف من الوحدات االستيطانية في القدس والضفة          

أمس، غوران لينماركر رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، رئـيس             " التشريعي"



  

  

 
 

  

            7 ص                                   983:         العدد                        7/2/2008التاريخ الخميس 

جنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي والوفد المرافق له، على أن سياسة االسـتيطان والتوسـع                ل
وتهويد القدس، كانت السبب الرئيسي إلعاقة التقدم في عملية السالم، األمر الذي يدل على عـدم جديـة                  

الـب المجتمـع    وط .إسرائيل بالتوصل إلى سالم حقيقي وعادل يؤمن االستقرار لجميع شعوب المنطقـة           
  .الدولي بلعب دور إيجابي في دعم عملية التفاوض والسالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
 7/2/2008األيام الفلسطينية 

  
  قريبا وسنقدمهم للعدالة" هنية"سنقوم بنشر اعترافات المتورطين بمحاولة اغتيال : الغصين .7

عمال، طق باسم وزارة الداخلية في حكومة تسيير األ        أكد إيهاب الغصين النا    : خاص ، فلسطين اآلن  –غزة  
انه سيتم قريبا نشر اعترافات المتورطين في محاولة اغتيال رئـيس الـوزراء              6/2 األربعاء   ]أمس[وميلا

ـ      .إسماعيل هنية وعدد من القيادات في حماس       ، "شبكة فلـسطين اآلن   "وقال الغصين في تصريح خاص ل
زير الداخلية السابق األستاذ سعيد صيام بأنه سـيقوم بعـرض هـذه             هذه الخطوة تأتي بعدما وعد و     "ن  إ

االعترافات، ليتيقن الجميع من هذه الجريمة التي كان يخطط لها متنفذون كبار في مقاطعة رام اهللا، هـذه                  
االعترافات من جميع الذين شاركوا في التخطيط ومحاوالت التنفيذ بما فيها وصية االنتحاري الذي كـان                

ن بمحاولـة   وسوف يدلي المتورط  : "وأضاف ".حد مساجد قطاع غزة   أه في إسماعيل هنية في      سيفجر نفس 
اغتيال رئيس الوزراء وبكل هدوء ومن دون أي ضغط وبكل مصداقية على ما كـانوا يخططـون لـه،                   

" ...عطاهم األوامر لذلك، والذي كان على رأسهم المدعو الطيب عبد الـرحيم           أوعلى من خطط لهم ومن      
صين انه سيتم تقديم هؤالء المجرمين إلى القضاء إما بشقه المدني أو العسكري لكل شخص متهم                وأكد الغ 

  .   وسيتم محاكمتهم ومحاسبتهم بالطريقة القانونية
  6/2/2008فلسطين اآلن 

  
  المجلس التشريعي يؤجل جلسته ألسباب أمنية .8

ل جلسة المجلس التي كان مقـرر       أعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، عن تأجي      ): أ.ب.د( –غزة  
وذكر بيان صحفي صادر عن رئاسة المجلس       . عقدها صباح أمس، نظرا للظروف األمنية في قطاع غزة        

الجلسة تقرر تأجيلها للظروف األمنية، وإلفساح المجال أمام النواب للمشاركة في تـشييع الـشهداء               "أن  
  .غزةالسبعة الذين سقطوا الثالثاء شرق خانيونس جنوب قطاع 

  7/2/2008الدستور 
 

  داريلغاء االعتقال اإللى البدء بحملة دولية قانونية إلإالنائب قراقع يدعو  .9
 دعا النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى، المؤسسات الحقوقية الفلـسطينية            :سامة العيسة أ -بيت لحم   

إلداري التي اعتبرها سياسة غير     ووزارة األسرى إلى البدء بحملة دولية وقانونية إللغاء سياسة االعتقال ا          
جاء حديث قراقع خالل لقائه عددا من أهالي األسرى          .قانونية ومسلطة على رقاب المعتقلين الفلسطينيين     

اإلداريين في محافظة بيت لحم الذين اشتكوا من قصور المؤسسات األهلية والحكومية في إثـارة قـضية     
ري هو حرب نفسية تشنها حكومة إسرائيل علـى األسـرى           ن االعتقال اإلدا  أواعتبر   .االعتقال اإلداري 

ودعا قراقع الرئيس أبـو   .وهو اعتقال محرم دولياً أدانته كل مؤسسات حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية          
مازن وطاقم المفاوضات إلى إثارة هذه القضية في جلسات التفاوض ودعوة حكومة إسرائيل إلى اإلفراج               

  . إذا كانت لديها نوايا جدية نحو تسوية عادلة وتحقيق سالم في المنطقةعن كل األسرى اإلداريين
  7/2/2008الحياة الجديدة 
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   لشمال قطاع غزة ي قصف صهيونيف" كتائب القسام" معظمهم من استشهاد سبعة .10
كتائب "سبعة مجاهدين فلسطينيين خمسة منهم من       ،   فجر اليوم  ياغتالت طائرات االحتالل الصهيون   : غزة
 بيانين منفـصلين    يف" كتائب القسام " وقالت. ، وسابع مهندس زراعي   "سرايا القدس "، وسادس من    "امالقس

 ال يزال يشن حربه الـشعواء       يإن العدو الصهيون  : "اليومنسخة منهما   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  
لـى قطـاع غـزة      ومجازره البشعة ضد شعبنا الفلسطيني المجاهد الصامد، ويتصاعد العدوان الغاشم ع          

رسالة دماء الشهداء إلى األعـداء الـصهاينة، أن المعركـة سـجال،             "وأضافت الكتائب أن    ". المحاصر
 الجحيم، وسنظل كالجبال شامخين على هذه األرض حتى نكنس رجـس            ي الجنة وقتالكم ف   يوشهداؤنا ف 

  ". يهود عن أرض فلسطين المباركة واألقصى السليب
  7/2/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سنوات5االحتالل فشل في تحطيم معنوياتي رغم عزلي عن العالم منذ : األسير حسن سالمة .11

 أحد قادة كتائب القسام والمعتقل لدى سلطات االحتالل منذ سـنوات فـي العـزل               حسن سالمة  أكد: غزة
العـالم،  االنفرادي أن إدارة السجون فشلت في كسر إرادته وتحطيمها رغم كل محاوالتها وعزله عـن                

 عامـا فـي الـسجون       12والمعتقل منـذ    )  عاما 37(وقال سالمة    .معربا عن أمله أن يفرج عنه قريبا      
اإلسرائيلية بتهمة التخطيط لعمليات الثأر للمهندس يحيى عياش التي أدت إلـى مقتـل العـشرات مـن                  

هذا العزل الرهيب   إنني كما أنا لم يتغير على شيء منذ خمس سنوات وهي فترة مكوثي في               "اإلسرائيليين  
للمرة الثانية، أحيا حياة كل ما أستطيع أن أقول عنها أنها ال تناسب حياة البشر محكومة بقوانين وقواعـد                   
ونظم فرضها المحتل بكرهه وعدوانه وعنصريته وحقده، واألوضاع عنـدي تـزداد سـوءا فهـم لـو                  

  ".ا يبتكرون طريقة جديدةيستطيعون منع وصول الهواء إلى رئتي سيفعلون ذلك وقد يفعلون عندم
لألسرى والمحـررين   " واعد"وأكد سالمة في رسالة هربت من داخل زنزانته االنفرادية ووصلت جمعية            

 وعن أخبارهم ومعظم حياته فـي زنزانـة          نسخة منها أنه يعيش في شبه قطيعة عن كل شيء عن أهله           
ا وال يخرج إال ساعة واحـدة فيمـا         محصورة صغيرة معتمة باردة يبقى فيها ثالثة وعشرون ساعة يومي         

  .تسمى بالفورة يكون خاللها مقيد اليدين والقدمين
يجاور زنزانتي زنازين أخرى يسكنها سجناء آخرون أمنيون       " عاما   20 مؤبدا، و  48وقال سالمة المحكوم    

فـي  ومدنيون وجنائيون، جميعهم يأتي لفترة بسيطة ويذهب ويأتي غيرهم وأنا كما أنا ال أتحرك وحتـى                 
  ".ظل هذه األوضاع أمنع منعا باتا أن أتواصل مع أي أحد من حولي

أعيش في نقص كامل من كل شيء ال كتب وال جرائد وال دراسة حتى المالبس ممنوع إدخالها                 "وأضاف  
ألني ممنوع أصال من الزيارة منذ ما يزيد عن سبع سنوات وفي كل يوم كم يزداد شوقي لرؤية والـدتي                    

  "....محتسبة قبل أن تفارقها المنية ال سمح اهللاوحجتي الصابرة ال
معنوياتي مثل الحديد وإرادتي صـلبة  "وأكد أن االحتالل لن يستطيع هز ولو شعرة واحدة من رأسه قائال     

صدقوني لو قلت لكم إنني أواجه كل هذه األوضاع بنوع من السخرية            "وأضاف في رسالته     ".مثل الفوالذ 
  "....اول أن أعيش في جنتي الخاصة التي أبنيها بداخليوالضحك الممزوج بالتحدي، أح

 6/2/2008قدس برس
 

  إغالق معبر رفح قرار مصري من طرف واحد: عزت الرشق .12
" قدس برس "عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ       " حماس"نفى عضو المكتب السياسي لحركة       :دمشق

 رفـح وسـبل ترتيـب البيـت     أن يكون التواصل بينهم وبين المسؤولين في مصر حول مستقبل معبـر    
الفلسطيني قد انقطعت، على الرغم من التوتر الشديد الذي تمر به منطقة المعبر في األيام األخيرة بسبب                 

وكشف الرشق في تصريحات النقاب عن أن العمل على          .الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية إلعادة إغالقه    
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ـ          موضوع إغالق المعبـر    " وقال إن . به" حماس "إعادة إغالق معبر رفح يأتي بقرار مصري ال عالقة ل
هو قرار مصري من طرف واحد ولم نكن نحن جزءا من ترتيبات إغالق المعبر، ونحـن نـرفض أن                   

إننا يمكـن أن    : نعطي الموافقة أو الشرعية على إعادة إغالق السجن على غزة، وقلنا لألشقاء في مصر             
ط الحدود يعني تنظيم حركة الناس وضبط حركة        نكون شركاء في ضبط الحدود وليس في إغالقها، وضب        

  .، على حد تعبيره"البضائع بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وشروط األمن القومي المصري
بأنها جزء من سيناريو إسرائيلي إلفراغ غزة       " حماس" اتهام   ىواستهجن اتجاه بعض الكتاب والسياسيين إل     

  من أهلها وترحيلهم إلى سيناء، 
  6/2/2008قدس برس

  
   ترفض شروط مصر لفتح معبر رفح"حماس"" .13

أمس ضمنياً رفضها لمطالب مصرية بشأن عودة الشرعية الفلسطينية متمثلة في           " حماس"أعلنت  : ا.ب.د
وقال المتحدث باسـم     . لفتح معبر رفح البري الحدودي     2005الرئيس عباس وتطبيق اتفاقية المعابر لعام       

ن التصريحات التي يطلقها بعض السياسيين العرب والتي يشترطون         ا"زهري في بيان     سامي أبو " حماس"
 قبل  2005سموه بالشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس عباس وتطبيق اتفاقية المعبر لعام           أفيها عودة ما    

  ".  أي فتح لمعبر رفح هي محاولة لتوظيف معاناة شعبنا الفلسطيني وآالمه لتحقيق أغراض سياسية
  7/2/2008اتية الخليج اإلمار

  
   مرادفة للحركة األم في الضفة لشرخ الصفوف"حماس ثانية"مخطط لتشكيل : "السفير" .14

ـ   : رام اهللا  إن هناك مخططا يجري العمل على تنفيذه في الضفة الغربيـة           " السفير"قالت مصادر مطلعة ل
شرخ في صـفوف    مرادفة لحركة حماس األم في محاولة إلحداث        " حماس ثانية "حاليا ويهدف إلى تشكيل     

  . سالمية وإضعافها جماهيريا، واستباق أي انتخابات فلسطينية مستقبال بتوافق جميع األطرافالحركة اإل
وحسب المصادر فإن الحديث عن اتصـاالت سرية بين قيادات من حركة فتح وأخـرى مـن حمـاس،                 

 تؤثر علـى هـؤالء، عبـر        تتمتع بتأثير قوي داخل الضفة، هدفها التوصل إلى نقاط التقاء من شأنها أن            
ضغوطات مختلفة الى جانب االغراءات المالية، وتدفعهم إلى االنفصال عن حماس االم، تمهيدا إلعـالن               

، في حين ان الواقع هو انهـا        "التطرف واإلرهاب الفكري االنقالبي   "لحماس قائمة على نبذ     " والدة جديدة "
عدم االعتراف بإسرائيل   "  الرئيسية القائمة على   حتى لو أبقت على شعاراتها    " خـرىأفتح  "ستكون بمثابة   

  ". 67وتبني المقاومة إلنهاء االحتالل تمهيدا إلقامة دولة فلسطينية مؤقتة على أراضي الـ
المصدر الذي رفض الكشف عن أسماء قادة حماس في الضفة الذين يجرون االتصاالت مع قيادات فـتح                 

لكنهم يتمتعون بعالقات وطيدة مع قواعد      " الثاني في حماس  الصف  "اكتفى بالقول إن غالبيتهم من قيادات       
، وخطـأ   يصـل هو خارج عـن نهـج حمـاس األ        "الحركة، وهم مؤمنون بأن ما حصل في قطاع غزة          

ومن جهته، لم ينف عضو رفيع المستوى في حركة حماس في الضفة            ". استراتيجي أضر بسمعة الحركة   
معتبرا أن ما يجرى    " قلل في الوقت ذاته من أهميتها        رفض الكشف عن اسمه، وجود هذه االتصاالت لكنه       

هو محاوالت لشرخ صفوف الحركة وإضعافها والضغط عليها إلعادة الوضع في غزة الى ما كان عليه                 
  ". ان حماس مستعصية أمام كل المؤامرات"، مؤكدا "2007 حزيران 14قبل 

  7/2/2008السفير 
  

   في الضفة الغربية"التقية"بـأخذ ت هاتعلن أن "حماس"مصادر في : "الشرق األوسط" .15
، ان ابناء الحركة "الشرق االوسط"قالت مصادر في حماس في الضفة الغربية لـ:  كفاح زبون- رام اهللا

وذلك رداً على . في تعامالتهم) اي يظهرون غير ما يبطنون( "التقية"في مدن الضفة، يأخذون بـ
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وحسب المصادر، التي  ،تقلين لدى السلطة الفلسطينيةتصريحات لقياديين من حماس في نابلس كانوا مع
لكن ابناء الحركة، "طلبت عدم الكشف عن هويتها ألسباب امنية، فانه ال انشقاق وال خالف داخل حماس، 

التي تجيز للمسلم ان يظهر من الكالم، ) التقية( وابناء تنظيم االخوان المسلمين في العالم يعملون وفق
وبرغم النفي ". ي حالة واحدة فقط، وهي، درء المفاسد والنجاة من الموتوذلك ف. عكس ما يبطن

المتواصل لألجهزة األمنية الفلسطينية من أنها تمارس ضغطا او تعذيبا على معتقلي حماس السياسيين، 
وقالت . إال ان الحركة تتهم هذه االجهزة بممارسة التعذيب، وما سمته االبتزاز ضد معتقلي حماس

، ان المعتقلين الذين خرجوا في المؤتمر "الشرق االوسط"لة في حماس في الضفة لـمصادر مسؤو
الصحافي في نابلس ابلغوهم بأنهم يبحثون فقط عن الخالص، ويريدون التخفيف من معاناة ابناء الحركة 

  .في السجون
  7/2/2008الشرق األوسط 

  
  عامالن معها كقوة احتالل ترفضان مرابطة قوات دولية حول القطاع وتت"الجهاد" و"حماس" .16

، في رده على المقتـرح اإلسـرائيلي        قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس       : واشرف الهور  -غزة  
 الشعب قال كلمته في هذه الفكرة، وسيتعامل معهـا          ،مرابطة قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة      حول  

 القوات في حال وجود تمرد على حماس،         استقدام ىوفي تعقيبه عن التخطيط اإلسرائيلي عل     . كقوة احتالل 
قال هذا األمر يؤكد أن التفجيرات األخيرة التي شهدها قطاع غزة تدلل على ارتباط مرتكبيها ومخططيها                

  .باالحتالل لتمكين االحتالل أو الرئيس محمود عباس من العودة إلى قطاع غزة
ف وأضا. ته ترفض قدوم القوات الدولية    كذلك أكد وليد حلس القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أن حرك          

حلس في بيان تلقت القدس العربي نسخة منه القوات الدولية بأنها ستكون عبارة عن وكـالء لالحـتالل                  
   .وشهود زور، الفتاً الى أنه سيتم التعامل معها كما يتعامل مع االحتالل الصهيوني

  7/2/2008القدس العربي 
  

  صاروخا26ً بـ "إسرائيل" والحركة تقصف" حماس" من 3إصابة  .17
أفادت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان بأن ثالثة نشطاء  : وائل بنات، الوكاالت، تل أبيب- غزة

وواصلت  .فلسطينيين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من حماس في شمال قطاع غزة
 على مقتل ثمانية من عناصر الحركة قصفها لتجمعات إسرائيلية بصواريخ القسام وذلك ردا كتائب القسام

وقالت . في عمليات قصف برية وجوية إسرائيلية في قطاع غزة] ستة من التنفيذية واثنين من حماس[
 صاروخ قسام على مغتصبات االحتالل، مما أدى إلى 26أطلقوا "الكتائب في بيان لها إن مجاهديها 
  ."وقوع إصابات في صفوف الصهاينة

  7/2/2008الوطن السعودية 
  

  "حماس"إيران تطور خط انتاج سالح حصري بـ": يديعوت" .18
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر امس، ان الـصناعة العـسكرية االيرانيـة                :القدس

طورت خط انتاج حصري ينتج منظومة سالح خاصة لمنظمة حماس في غزة، وهذه المنظومـة قابلـة                 
ريبها الى القطاع، سواء عبر االنفاق او البحر او محور فيالدلفيـا            للتفكيك الى عناصر، وذلك لتسهيل ته     

 16احد النماذج الواضحة لهذا النوع من السالح هو صاروخ غراد ايراني يـصل مـداه الـى                   .المنفلت
كيلومترا، ويسمح هذا التطوير المميز للصاروخ، الذي اخترع على نحو خاص من اجل قطـاع غـزة،                 

ة اجزاء، وبعد ادخاله الى القطاع تكون ممكنة اعادة تركيـب هـذه االجـزاء    بتفكيك الصاروخ الى اربع  
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هربت بضع عشرات مـن هـذا       "وقالت الصحيفة    .بعضها الى بعض وانتاج صاروخ بكامل المواصفات      
  "..الطراز المتميز الى قطاع غزة

  7/2/2008القبس الكويتية 
  

   المقاومةىطلبوا االنضمام إل مصرياً دخلوا غزة و2000تعيد " حماس": "المصري اليوم" .19
كشفت مصادر بكتائب القسام، عن دخـول       : أحمد الخطيب ومحمد أبوزيد وماهر إسماعيل وصالح البلك       

 مصري من المنتمين للمجموعات السلفية الجهادية إلى قطاع غزة األيام الماضية بعـد فـتح                ٢٠٠٠نحو  
ـ وق .معبر رفح لالنضمام إلى المقاومة والجهاد ضد إسرائيل        إن هـذه  ": المصري اليـوم "الت المصادر ل

المجموعات التقت قيادات حركتي حماس والجهاد من أجل االنضمام إلى األجنحة العـسكرية للمقاومـة               
وتنفيذ عمليات استشهادية، إال أن قيادات حماس، أعربت عن شكرها وتقديرها للمجاهدين، وطلبت مـنهم    

وأضافت المصادر أن    .ث أزمة سياسية لمصر مع إسرائيل     مغادرة القطاع والعودة إلى مصر حتى ال تحد       
على الحدود مع إسـرائيل لمـشاهدة التـدريبات العـسكرية           " المرابطين"هذه المجموعات قامت بزيارة     

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حركـة حمـاس          ".كتائب األقصي "، و "سرايا القدس "و" كتائب القسام "ـل
مهم إلى المقاومة الفلسطينية، وقالت في لقاء مع مجموعـة كبيـرة            اتخذت قرارا بعودتهم ورفض انضما    

  ".ال نريد منكم سوى الدعاء"منهم 
  6/2/2008المصري اليوم 

  
   نااألمنية دليالً على صواب منهجنا استهداف مواقع: "حماس" .20

بـة  مواقع الشرطة الفلـسطينية بمثا    " إسرائيل"، أمس، استمرار استهداف     "حماس"اعتبرت حركة   : ا.ب.د
إننا نعتبـر عمليـات     "وقالت الحركة في بيان لها      ". حماس"تأكيد جديد على صواب منهج وخيار أجهزة        

االستهداف إشارة واضحة ألحالم االحتالل في القضاء على هذه األجهزة األمنية الشريفة التي ترفض أن               
  ".تكون جزءا من المنظومة التي تديرها أدوات صهيونية وأمريكية

  7/2/2008راتية الخليج اإلما
  

    وكتاب  كنفاني يحدث بلبلة في الحركةالصراع الداخلي في فتح يهدد عقد المؤتمر السادس .21
تشهد حركة فتح صراعا داخليا بات يهدد امكانية نجاح الحركة في عقد مؤتمرها              : وليد عوض  -رام اهللا   

ية محددة لعقد المؤتمر وعـدد      العام السادس النتخاب اطر قيادية جديدة، وذلك بسبب عدم الوصول الى آل           
  .المشاركين فيه النتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين

 محمود العالول لـ القـدس      "فتح"لـوعن تلك االجواء السائدة في حركة فتح قال عضو المجلس الثوري            
 العربي امس بالتأكيد هناك شيء من التجاذب في داخل الحركة، وحالة التنـاقض الحاليـة لهـا عالقـة                  
بالخلفيات السابقة لالحداث التي مرت بها الساحة الفلسطينية خالل االشهر الماضية ومن ابرزها سـيطرة    

وشدد العالول على ان مراكز القوى والثقل ضعف دورها في الحركة، مـضيفا             . حماس على قطاع غزة   
  .ةأن حالة التناقض الحادة التي كانت في داخل الحركة لم تعد قائمة حاليا بنفس الحد

واكد العالول بان االعداد لعقد المؤتمر العام السادس متسارع بغض النظر عن ادالء شخص هنا او هناك                 
  .بتصريح صحافي مخالف لذلك

 شاهين واللجنة   يعل  ابو "فتح"ـوارجع العالول التراشق االعالمي مؤخرا ما بين عضو المجلس الثوري ل          
مه الرئيس عباس بالقائد الفاشل الى السجال الذي حصل مـا           المركزية التي اتهمها بالفاشلة الى جانب اتها      

بين عضو اللجنة المركزية الفريق نصر يوسف وزير الداخلية االسبق ومحمد دحالن عـضو المجلـس                
واشار العالول الى ان تـصريحات       .الثوري على خلفية فشل الحركة في التصدي لحماس في قطاع غزة          
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 مؤخرا جاءت على خلفية السجال الذي حدث في اجتماعات الثـوري            ابو علي شاهين المنتقدة لقيادة فتح     
  .االخيرة

ومن جهته رفض قدورة فارس القيادي في حركة فتح الذي يصنف على انه من تيـار االسـير مـروان          
البرغوثي الخوض في تفاصيل الصراع الداخلي في حركة فتح، اال انه اقر عند اعتـذاره لــ القـدس                   

اصيل الصراع الداخلي للحركة بأن اللجنة المركزية غير راغبة بعقد المؤتمر           العربي عن الخوض في تف    
العام السادس، وان هناك خالفات حول آلية عقد المؤتمر العام، وذلك بالقول بدهم يفصلوها على مقاسات                

  .أرجلهم، ومضيفا اي مؤتمر يقود الى التغيير هم ضده
اخل فتح باالنانية، مطالبا بقيادة جديدة للحركة تدمج مـا  ومن جهته اتهم محمد الحوراني جميع التيارات د      

ونفى الحوراني وجود صراع داخل الحركة بالقول        .بين الماضي والقيادات الشابة عن طريق االنتخابات      
ال اعتقد بان هناك صراعا بين االجيال في فتح، فالحركة يمكن ان تستوعب الجميع، ولكن المطلوب هو                 

  .التمثيل العادل لجميع القطاعاتاالعداد لمؤتمر يضمن 
وعن رؤيته للتمثيل العادل قال الحوراني لـ القدس العربي التمثيل العادل يعني ان يكون المؤتمر حسب                

 عضو في المؤتمر العام حتى نخلق مقدارا كافيـا          3000 - 2500معايير موحدة تضمن مشاركة ما بين       
  .ماضي ومشاركة الحاضرمن الشراكة النتخاب قيادة تدمج ما بين خبرة ال

عاما التي لم يجر خاللها     17وشدد الحوراني على ان هناك جيال كامال انضم لحركة فتح في غضون الـ              
 عاما، ولـذلك فـالمطلوب      17انتخابات لالطر القيادية للحركة، وقال هناك جيل كامل جاء للحركة بعد            

  .كاف سيخلق مشكلةتمثيل اوسع يضمن مشاركة الجميع الن عدم تمثيل الناس بشكل 
وتدفع اللجنة المركزية الحالية لحركة فتح باتجاه تقليص عدد المشاركين في المـؤتمر العـام الـسادس                 

  . عضوا120 عضوا ، ومجلس ثوري من 21عضو النتخاب لجنة مركزية من 700 ي حوالىللحركة ال
المؤتمر وعدد المشاركين فيه، اال     ومن الجدير بالذكر انه لغاية االن لم يتم االتفاق على مكان وزمان عقد              

ان اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام ستجتمع خالل االسابيع القادمة في عمان لبحث رؤيتها آللية عقد                
  .المؤتمر

واوضحت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ القدس العربي امس بأن دفع اللجنة المركزية لعقد المـؤتمر                 
 للصراع على المواقع وتحديد الموقع المستقبلي لالعبين كلها عوامـل           العام السادس دون رغبتها اضافة    

  .تعرقل امكانية نجاح الحركة في عقد مؤتمرها العام النتخاب اطر قيادية جديدة
وحسب هذه المصادر فان كل الصراعات الدائرة حاليا في الحركة منبعها صراع شخصي والبحث عـن                

واشارت المصادر الى ان كل      .ك في ظل غياب نظام المحاسبة     ضمان الموقع في المستقبل لالعبين، وذل     
تيار في فتح يسعى لتعزيز مواقفه من خالل االقناع احيانا وشراء الذمم في كثير من االحيان علـى حـد                  

  . قول المصادر
وتسود االوساط الفتحاوية هذه االيام حالة من البلبلة حول ما جاء في كتاب سنوات االمل الذي اصـدره                  

 مـدى   ىن كنفاني المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتحدث باسمه عل           مروا
  .عشرين عاما، حيث كان يعتبر من الشخصيات القريبة من دوائر صنع القرار الفلسطيني

بعضا من الحقائق واألحـداث التـي عايـشها،         ) سنوات األمل (ويروي كنفاني في كتابه األخير بعنوان       
قارئ في اطار ما جرى داخل الدائرة الضيقة التي كانت محيطة بعرفات والتي كان هو نفـسه                 ويضع ال 

جزءاً منها، كاشفا عن مفاجآت من العيار الثقيل مثل تورط مسؤول امني فلسطيني كبير باعتقـال احمـد      
ل اتـصال   سعدات امين عام الجبهة الشعبية المعتقل حاليا في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك من خال             

ذلك المسؤول بعرفات من خط هاتف مراقب من قبل إسرائيل يبلغه بمكان سعدات الذي كـان عرفـات                  
  .يعرفه اصال
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 طالبت إسرائيل السلطة الوطنيـة     - رحبعام زئيفي    -وحسب كتاب كنفاني بعد اغتيال الوزير اإلسرائيلي        
الفعل تم القبض عليهم وفي المقدمة      بالقبض على منفذي العملية ومحاكمتهم، وكان عرفات ملزما بذلك وب         

أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، وانتقدت الجبهة الشعبية اعتقال زعيمها آنـذاك، وانتقـده كـذلك                 
  .بعض انصار فتح فضال عن حركة حماس

تدخلوا جميعا لالفراج عنه، حيث كان سعدات معتقال في السجن الملحق بمكتب عرفات،             : ويواصل قائالً 
عامل معاملة طيبة وتلبي جميع مطالبه، لكنه في النهاية رهن االعتقال، وكانت وجهة نظر عرفات               وكان ي 

انه اعتقله حماية له من إسرائيل، فلو اطلق سراحه فسوف تخطفه إسرائيل وتحاكمـه، وربمـا اغتالتـه                  
ربا في احدى   مباشرة، لكن األهم من ذلك هي الفترة التي سبقت القبض على سعدات عندما كان األخير ها               

الشقق، وكان عرفات يعرف مكانه، وان كان قد أعلن لإلسرائيليين واالمريكيين انه ال يعرف عنه شـيئا،   
وكانت إسرائيل تلح في ضرورة القبض عليه، وعرفات يعلن انه يبحث عنه وسـيقبض عليـه بمجـرد                  

سلطة الفلسطينية يتصل به    التوصل الى مكانه، الى ان فوجئ عرفات بأحد مسؤولي االجهزة األمنية في ال            
على تليفون مكتبه، ولم يكن ذلك الخط مؤمنا وكان معروفا أن إسرائيل تتنصت عليـه، وكـان معـاونو          
عرفات اذا أرادوا أن يقولوا شيئا مهما ال يتحدثون على ذلك الخط نهائيا، لكن ذلك المسؤول اتصل بـه                   

فهم عرفات المكالمة وأمر بالقبض فـورا       ...  و وقال له بالعبارة الصريحة ان سعدات في الموقع الفالني        
  .ويشير مروان الى ان ذلك المسؤول كان غالبا مخترقا من اإلسرائيليين. على سعدات

مـازن رئـيس الـوزراء       ويرصد كنفاني واقعة مهمة تؤكد وجهة نظره، حين زار محمود عباس ابـو            
ان التلفزيون مفتوحا فـي مكتـب       الفلسطيني آنذاك واشنطن أول مرة، وكان عرفات تحت الحصار، وك         

عرفات لحظة استقبال الرئيس األمريكي جورج بوش لعباس في البيت االبيض، كان هناك احتفاء بعباس               
وكان الواضح ان زيارته تحقق نجاحا، والحظ مروان ان عرفات ينظر في أوراق امامه وال يوجه نظره                 

 ان يقطع هذا الصمت، فقال لـه ان االخ ابـو            بالمرة الى شاشة التليفزيون، وكان صامتا وحاول مروان       
مازن يجد استقباال طيبا وتحدث عن الحقوق الفلسطينية وضرورة قيام الدولة، فبدا االنفعال علـى وجـه                 
عرفات، وقام من أمام المكتب واخذ يتحرك في الغرفة بسرعة ثم قال بانفعال واحد في واشنطن وواحـد                  

  . محبوس بين أربعة جدران
اخرى كشف مروان كنفاني سرا خطيرا هو أن وزير الخارجية المـصري الـسابق عمـرو                ومن ناحية   

 كشف لعرفات عن اسـم عـضو مفـاوض فـي الوفـد              - األمين العام لجامعة الدول العربية       -موسى  
  .الفلسطيني كان يسرب المعلومات الخاصة بالتنسيق بين مصر والفلسطينيين الى إسرائيل

جتماعات بين وزير الخارجية المصري عمـرو موسـى فـي مقـر وزارة              وحسب كنفاني فانه أثناء اال    
الخارجية المصرية المطل على النيل في القاهرة، برفقة السفير الفلسطيني لدى مصر حسن عصفور في               
حينه، لمح موسى الى أن هناك تسريبا، من مسؤولين فلسطينيين، لما يجري من حـديث وتنـسيق مـع                   

 بالطبع بنفي هذه الشكوك، ولكن الوزير عمرو عـاود الحـديث حـول              المصريين في هذا المجال، قمت    
الموضوع، وبعد اصرار من عصفور على الوزير موسى لمعرفة مصدر التسريب، ذكر الوزير اسم أحد               

  .المفاوضين الفلسطينيين
  7/2/2008القدس العربي 

  
   إسرائيل تدرس إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة .22

قالت مصادر سياسية إن إسرائيل بدأت تبحث في إمكانية إدخال قوات دولية             : برهوم جرايسي  - الناصرة
اإلسرائيلية قد ذكرت في عددها الـصادر أمـس، أن طاقمـا            " هآرتس"وكانت صحيفة    .إلى قطاع غزة  

 .وزاريا وأمنيا، تمت إقامته في األسابيع األخيرة، بدأ في بحث مسألة إدخال قوات دولية إلى قطاع غـزة                 
دعوات في إسرائيل خالل العامين األخيرين، لتطبيق هذا األمر، وخاصة من قبل الـوزير              وقد صدرت   
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المستقيل أفيغدور ليبرمان، إال أن المؤسستين األمنية والعسكرية، ومن خلفهما الموقف الرسمي للحكومة             
 وحسب ما نشر، فإن الطاقم المذكور يفحـص        .ورئيسها أولمرت، رفضوا طوال الوقت هذه الطروحات      

 عـن   الـصحيفة ونقلـت    .إمكانية أن تطبق في قطاع غزة تجربة تواجد القوات الدولية في جنوب لبنان            
مصدر سياسي إسرائيلي عضو في الطاقم المذكور قوله، إن الطاقم يعمل على إعداد سيناريوهات وكيفية               

 لقطاع غزة، ويتم    التعامل معها في حالتين مركزيتين، األولى في ظل اجتياح إسرائيلي بري واسع النطاق            
 .خالله السيطرة مجددا على مناطق معينة في القطاع، على أن يتم تسليم هذه المناطق الحقا لقوات دولية                

أما الحالة الثانية، فهو أن يتم التداول خالل المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، حول ترتيبات أمنية فـي                 
إال أن األجهـزة     .رة على األوضاع األمنية فيه    قطاع غزة، تتضمن إدخال قوات دولية لقطاع غزة للسيط        

األمنية اإلسرائيلية، تعتقد أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، لن توافق على دخـول قـوات                  
  .دولية إلى القطاع، كذلك فإن األجهزة ذاتها تشك في ما إذا ستوافق مصر على اقتراح من هذا النوع

  7/2/2008الغد األردنية 
 

  ني سياجاً حدودياً مع سيناء وغزة وترفض زيادة القوات المصريةإسرائيل تب .23
" سـياج " قررت الحكومة األمنية اإلسرائيلية المصغّرة أمس بنـاء          :  فتحي صباح  -القدس المحتلة   ,غزة  

على الحدود مع مصر وقطاع غزة، لكنها رفضت اقتراح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني الموافقـة علـى                 
وقال مسؤولون إسـرائيليون إن الحكومـة        . فة عديد القوات المنتشرة في سيناء     الطلب المصري مضاع  

 رفضت خالل اجتماعها أمس مضاعفة قوات حرس الحـدود          وليفنياألمنية التي تضم أولمرت و باراك       
وشكك مسؤولون في وزارة الدفاع اإلسرائيلية في مـا          . جندي أو استقدام قوة دولية     1500المصرية إلى   

وقال أحدهم مفسراً معارضة باراك لالقتراح الذي       . لقاهرة تبذل جهداً حقيقياً لتأمين حدود غزة      إذا كانت ا  
قد يقتضي إعادة تعديل اتفاق السالم بين مصر وإسرائيل لرفع القيود عن عدد الجنود الذين يمكن نشرهم                 

ة المصريون أكثر أم    وزير الدفاع يعتقد أن الوضع لن يختلف، سواء أكان أفراد الشرط          "على الحدود، إن    
 اإلسرائيلية، بهـدف منـع تـسلل        -على طول الحدود المصرية     " سياج"ووافق الوزراء على بناء      ".أقل

على الحدود  " إسرائيل ستبدأ قريبا بناء سياج في قطاعين      "وقال مسؤول كبير إن     . فلسطينيين إلى أراضيها  
إيالت على البحر األحمر والثـاني فـي        وسيشيد القسم األول من السياج المعزز قرب منتجع         . مع مصر 

" يـديعوت أحرونـوت   "وبحسب صـحيفة     . كلم بين مصر وإسرائيل    250 حواليمنطقة نيتزانا على بعد     
 مليـون دوالر،    411 كلم سيكلف    250العبرية، فإن بناء السياج مع األسالك الشائكة على الحدود البالغة           

.  بليـون دوالر   1.37لضفة الغربية وإسرائيل سيكلف     في حين أن بناء جدار مماثل لذلك الذي بني بين ا          
ويمتد على طول الحدود بين مصر وإسرائيل سياج قديم يمكن اختراقه ويتسلل منه مهربـو المخـدرات                 

  .والمهاجرون غير الشرعيين
  7/2/2008الحياة 

  
  االحتالل يقرر استمرار حرب التجويع ويلوح بعملية برية واسعة ضد غزة .24

 الضغط على قطاع غزة غداة إبقاء مع ابرز مساعديه سبل أمس أولمرتبحث : فارس عبد القادر - غزة
وترأس أولمرت اجتماعا ضم . 2004 عملية انتحارية في إسرائيل منذ صيف أولتبني حركة حماس 

منيين في وقت تواصل إطالق الصواريخ من وزيري الدفاع باراك والخارجية ليفني وكبار المسؤولين األ
وقال نائب رئيس  .راضي الفلسطينيةغم العقوبات والغارات اإلسرائيلية الدامية على األقطاع غزة ر

نها ذاعة العامة انه يجب استخدام سالح الضغوط االقتصادية ألالحكومة اإلسرائيلية حاييم رامون لإل
وفي  .حين تمارس ضغوط اقتصادية، يتراجع إطالق الصواريخ، ضافأو. حرب جارية ضد حماس

لك حذرت مصادر عسكرية إسرائيلية من أن التصعيد الجديد إلطالق الصواريخ من قطاع غزة غضون ذ
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على التجمعات اإلسرائيلية المحيطة، سيدفع بالجيش اإلسرائيلي إلى القيام بعملية برية واسعة في قطاع 
 خالل األيام غزة، ولن يكتفي بشن عمليات برية محدودة على غرار العمليات التي قام بها جيش االحتالل

 .جنوب إسرائيل .الماضية
  7/2/2008عكاظ 

  
  يثير عاصفة بعد تلميحه إلى اعتبارات سياسية وراء تقريرها" لجنة فينوغراد"عضو في  .25

أثارت تصريحات، نشرت، أمس ألحد أعضاء لجنة فينوغراد اإلسرائيلية، وهـو البروفـسور             : رام اهللا 
نها اعتـراف بـأن     أسرتها المعارضة اإلسرائيلية، على     ذ ف إيحزقئيل درور ردود فعل واسعة وغاضبة،       

وكشفت أيضا عن دعم يحزقئيل درور لرئيس       , االعتبارات السياسية، لعبت دورا في تقرير اللجنة النهائي       
وطالب أعضاء مـن حـزب الليكـود        . كما وصفت هذه التصريحات بتسونامي    . الوزراء إيهود أولمرت  

في ما ذهب آخـرون     . لقاء التقرير في سلة القمامة    إلى  إيق، داعين   المعارض، نتنياهو، بتشكيل لجنة تحق    
ور، قولـه   رمس، عن يحزقئيل د   أ،  "معاريف"ونقلت صحيفة   . نحو المطالبة باإلعالن عن انتخابات مبكرة     

إذا كنا نعتقد أن رئيس الوزراء سيدفع عملية السالم قدما فهذا اعتبار محترم جدا، وإذا نجحـت عمليـة                   "
وليس من الصحيح النظر فقـط إلـى جانـب          .  ذلك حياة الكثيرين، ولذلك وزن كبير أيضا       السالم سينقذ 

وحينما سئل يحزقئيل درور إذا كان ينبغي منح أولمرت فرصة البقـاء فـي منـصبه كـرئيس                  ". واحد
ينبغي أن نفكر بالنتائج، ما الذي تفضله؟ حكومة أولمرت وباراك أم انتخابات جديدة تسفر              "للوزراء؟ قال   

ور شخصيا لتفسير كالمه، قائال انه لم يعبر في اللقاء مع صحيفة            رواضطر يحزقئيل د   ." فوز نتنياهو  عن
وأن ما اقتبس عنه بشكل مشوه ال يعبر عن رأيه ولم يطرح فـي              . عن أي تفضيل لحكومة ما    " معاريف"

يه أن تكون   كما اضطر رئيس لجنة فينوغراد إلى إصدار توضيح نفى ف         . أي من مداوالت لجنة فينوغراد    
 .االعتبارات السياسية قد لعبت دورا في عمل اللجنة

 7/2/2008الشرق األوسط 
  

  ا وإنشاء كيان جديد للتعامل مع الالجئينونائب إسرائيلي يدعو إلى إلغاء األونر .26
للتعامل مـع   " اواألونر"يلون إنشاء مؤسسة دولية بدال عن منظمة        أ اقترح عضو الكنيست بيني       -القدس
" جيروسـليم بوسـت  "وذكـرت صـحيفة    .دة توطين الالجئين الفلسطينيين خالل العقد القـادم   إعاقضية  

اإلسرائيلية في عددها الصادر األربعاء أن الخطة تعد جزءا من خطة بديلة للسالم تقـدم بهـا الجنـاح                   
ل جديـد   يلون في فص  أويشير   ".المبادرة اإلسرائيلية "المتشدد في البرلمان اإلسرائيلي والتي تعرف باسم        

لقد درجت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على دفن رؤوسـها فـي           " من خطته المكونة من ثالثة محاور     
ما "ويضيف أنه    .أي أنها ال تريد بحث هذه القضية      " الرمال عند مواجهة الخوف المحدق بقضية الالجئين      

ينيين قد تـضخمت بـشكل      من شك القول إن تلك سياسة عاجزة وفاشلة حيث أن مشكلة الالجئين الفلسط            
  ".كبير مما نجم عنها والدة اإلرهاب والقومية الفلسطينية

يلون إلى إنشاء كيان دولي يتكون من إسرائيل واألردن والواليات المتحدة ودول أخرى لم              أويدعو مقترح   
حو إعادة  قتراح، بالتعاون مع ممثلين لالجئين الفلسطينيين ن      وقال إن هذا الكيان سيعمل، حسب اال       .يحددها

قتراحـه أن حـل هـذه    ايلون في أويضيف  .ستقبالهم خالل عشر سنواتاتوطينهم في دول ال تمانع في  
. المشكلة جدير ببذل جهود منسقة نظرا لتأثيرها على استقرار الشرق األوسط والسالم في العالم بأسـره               

يلـون  أويشترط   .ليار دوالر  م 25وقال إن عملية إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين ستكلف ما يقدر بـ            
ا، التي يقتصر عملها على التعامـل مـع قـضية الالجئـين      وإنشاء الكيان الجديد عند حل منظمة األونر      

إطالة أمد معاناة الالجئين بإصرارها على ضـمان اسـتمرار وجـود            بالفلسطينيين وذويهم والتي يتهمها     
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مقرر أن تنتهي صـالحية التفـويض الممنـوح         الجدير بالذكر أنه من ال     .مخيمات الالجئين الفلسطينيين  
  .2008حزيران / يونيو30لمنظمة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بنهاية 

  7/2/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  زحالقة يتحدى دعوات محاكمة مؤبني حبش .27
يني زحالقة، الذي شارك في إقامة القداس في اللد على روح الزعيم الفلـسط            عضو الكنيست جمال    رفض  

الراحل جورج حبش المطالبات من جهات متطرفة بتقديم المشاركين في تأبين حـبش فـي اللـد إلـى                   
جورج حبش، وخاصة فـي     . نحن ماضون في إحياء ذكرى حكيم الثورة الفلسطينية، د        "وقال  . المحاكمة
  .وأضاف أن إحياء الذكرى السبت الماضي كان البداية، وسيكون لها ما بعدها". مدينة اللد

  7/2/2008لخليج اإلماراتية ا
  

  إسرائيل تغلق معبر المنطار .28
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية ، أن قوات الجيش اإلسرائيلي أغلقت صباح أمس ، معبر               :  د ب أ   -غزة  

إن "وقالت المـصادر    . شرق مدينة غزة بذريعة تعرضه إلطالق قذيفة هاوون فلسطينية        " كارني"المنطار  
ومن جهتها عزت مصادر عـسكرية      ". الرئيسي للبضائع من وإلى قطاع غزة     معبر المنطار يشكل الممر     

إسرائيلية إلذاعة الجيش اإلسرائيلي ، سبب اإلغالق لتعرضه إلطالق قذيفة هاوون فلسطينية، نافيـة أن               
  .يكون قد أصيب أحد ، أو أن تكون وقعت أضرار جراء سقوط القذيفة

  7/2/2008الدستور 
  

  ر فلسطينيي أوروبا السادس في كوبنهاغنتحضيرات مكثفة لعقد مؤتم .29
يستعد فلسطينيو أوروبا لعقد مؤتمرهم السنوي السادس الذي يأتي هذا العام متزامناً مع ذكرى               :بروكسيل

 في العاصمة الدانمركية في الثالـث مـن أيـار           هوقد تقرر عقد   .مرور ستة عقود على النكبة الفلسطينية     
مـه األمانـة العامـة لمـؤتمر        يتنظحيث يقوم على    ،  "للعودة أقرب و.. ستون عاماً   "المقبل، تحت شعار    

فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني، والمنتدى الفلـسطيني فـي الـدانمرك، باالشـتراك مـع                
يعكس شعار المؤتمر، التمـسك المتواصـل الـذي يبديـه           و .المؤسسات الفلسطينية العاملة في الدانمرك    

وروبي بحق العودة إلى أرضهم وديارهم التي هجِّروا منها، ورفضهم التنازل           الفلسطينيون في الشتات األ   
 .عن هذا الحق، عالوة على سعيهم لتطوير مساهماتهم في خدمة قضية فلسطين وبضمنها مسألة العـودة               

أكد األمين العام للمؤتمر، عادل عبد اهللا، أن اللجان التحضيرية ماضية في إتمـام الترتيبـات                ومن جهته   
لفت رئيس المؤتمر، ماجد الزير، االنتباه إلى أن التئام المؤتمر يأتي هذا العـام              في حين   نهائية النعقاده،   ال

  ".ظرف دقيق بالنسبة للقضية الفلسطينية بعامة ولملف العودة بشكل خاص"في 
  6/2/2008 قدس برس

  
  المساهمة في فتح حدود غزة مع مصر يرفع من شعبية حماس: استطالع .30

 في   نتائج استطالع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية        أظهرت:  محمد يونس  - رام اهللا 
 ارتفاع واضـح فـي      فبراير الجاري ونشرت نتائجه أمس،    /  شباط 3يناير و /  كانون الثاني  23الفترة بين   

تراق الحدود بين    اعتبره مراقبون انعكاساً مباشراً الخ     األمر الذي  .شعبية حماس مقارنة بشعبية حركة فتح     
، مقابل هبوط في شـعبية       %34إلى   % 31موضحا أن شعبية حماس ارتفعت من       . قطاع غزة ومصر  

وفي قطاع  . 2008 إلى كانون ثاني     2007وذلك خالل الفترة من كانون أول        % 46إلى   % 49فتح من   
فيمـا   .%46إلى  % 52، فيما تراجعت شعبية فتح من       %39إلى  % 33غزة، ارتفعت شعبية حماس من      
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في  % 50 بلغت شعبية عباس     في حين إلسماعيل هنية،   % 43، مقابل    %51بلغت شعبية محمود عباس     
  هبطـت  أن نسبة الرضا عن أداء عباس     إلى  مع االشارة في هذا السياق      . لهنية% 46قطاع غزة، مقابل    

ء هنيـة    وبلغت نسبة الرضا عـن أدا      ،في هذا االستطالع  % 46 إلى   2007في كانون األول    % 50من  
% 48، مقابل   %52 على   حيث يحصل تفوق  تأما في قطاع غزة، فإن نسبة الرضا عن أداء هنية           . 44%

 كان التنافس بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، يحـصل          تبين أنه في حال   من جهة أخرى،     و .لعباس
 42 والثـاني علـى   % 56، وفي قطاع غزة يحصل األول على    %35والثاني على    % 60األول على   

ألداء  % 36مقابـل    % 37أما حول نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة إسماعيل هنية فقد بلغـت             %. 
% 37مقابـل   % 43وفي قطاع غزة تبلغ نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة هنية           . حكومة سالم فياض  

أنها  رعية، إذ كما تتفوق في قطاع غزة حكومة هنية على حكومة فياض في تقديرات الش            . حكومة فياض ل
رغم تحسن مكانـة حمـاس لـدى الـرأي العـام            و أنه   إال. لحكومة فياض  % 33مقابل   % 35نالت  

يعارضون خطتها في السيطرة العسكرية على قطـاع غـزة ، فيمـا أيـد ربـع                 % 72 فإن   ،الفلسطيني
 % 31، مقابـل     %67 قطاع غزة نسبة المعارضـة لخطـوة حمـاس           بينما تبلغ في  . ذلكالمستطلعين  

موقف عباس وفتح من شروط العودة للحوار مع حماس، فيمـا           % 42أيد  من جهة أخرى فقد     و .ؤيدونهاي
  .موقف حماس% 35أيد 

  7/2/2008الحياة 
  

   المزودة لقطاع غزةإسرائيل تبدأ اليوم تخفيضاً جديداً في الكهرباء .31
 أن  ،لفلـسطينيين أعلنت عشر منظمات فلسطينية وإسرائيلية مدافعة عـن حقـوق ا           : فتحي صباح  -غزة  

بعـدما  ،  %5إسرائيل ستبدأ اعتباراً من اليوم تقليص كمية الكهرباء التي تزود بها قطاع غـزة بنـسبة                 
ستبدأ عقاباً جماعياً   " أن إسرائيل    مضيفة. رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية التماساً قدمته هذه المنظمات       

ثة خطوط كهرباء تـربط القطـاع بالـشبكة         جديداً في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تقليص ثال         
، إذ أقـرت    "سابقة قضائية خطيـرة   "صف قرار المحكمة بأنه     قد و و ".اإلسرائيلية، بمعدل خطين أسبوعياً   

  . حرب مع غزةةإجراءات عقابية ضد المدنيين على أساس أن إسرائيل في حال
  7/2/2008الحياة 

  
  كتب قديمة وممزقة في  ةسادرون لليضطر غزة والطلبة ىلإدخال الكتب إإسرائيل تمنع  .32

اضطرت مدارس قطاع غزة، بما فيها المدارس التي تديرها األونروا الي توزيـع             :  أشرف الهور  -غزة  
. كتب قديمة ومهترئة علي الطالب، بسبب اغالق إسرائيل لمعابر القطاع، ومنع ادخال الكتـب الجديـدة               

مـن  % 50ن وزارته استطاعت تجميـع      أ ،مة المقالة وقال محمد األغا وزير التربية والتعليم في الحكو       
 الطالب، موضحاً أن هذا يستدعي مشاركة طالبين أو أكثـر فـي الكتـاب               ىالكتب القديمة وتوزيعها عل   

 أن األوراق المتاحة في قطاع غزة سمحت بطباعة سبعة كتب فقط مـن     في هذا السياق،   نيبفيما  . الواحد
  . كتابا64أصل 

 7/2/2008القدس العربي 
  

   من سكان غزة المحتجزين في سيناء500إعادة  .33
 فلسطيني مـن أبنـاء      500 إن مصر انتهت من إعادة نحو        ،قالت مصادر أمنية   : محمد أبو عيطة   -رفح  

في وقـت تمـت إعـادة       ،  قطاع غزة إلى القطاع ممن كانوا تخلفوا عن العودة في أعقاب إغالق الحدود            
 فلـسطيني   - وذلك بتنـسيق مـصري        أيضا دة إلى مصر  عشرات من المصريين ممن تخلفوا عن العو      
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حظرت سلطات األمن المصرية، على المصريين استضافة فلسطينيين في منـازلهم أو            في حين   . مشترك
استمرت في تحفظها علـى سـيارات       كما   ،تمكينهم من اإلقامة في فنادق وشاليهات بمدن سيناء الحدودية        

  .ا بمدينة العريشالفلسطينيين التي تم ضبطها أثناء تواجده
  7/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
   محاولة يهودية القتحام األقصى الشهر الماضي80: التميمي .34

ن محاوالت المجموعات اليهودية المتطرفـة      أقال الشيخ تيسير التميمي، أمس،      : ا.ب.د -القدس المحتلة   
وفي .  مرة 80لماضي أكثر من    المدعومة من قبل االحتالل القتحام المسجد األقصى، بلغت خالل الشهر ا          

بتنظيم مسيرة اسـتفزازية فـي محـيط المـسجد          الماضي  دان قيام جماعات يهودية الثالثاء      هذا السياق   
وحمل السلطات اإلسرائيلية آثار وتداعيات هذا االستفزاز لمـشاعر مليـار ونـصف              ،ومحاولة اقتحامه 

  .المليار من المسلمين في جميع أنحاء العالم
  7/2/2008الدستور 

  
  أسماء عبرية بدل العربية باستخدامإسرائيل تواصل مسلسل تهويد القدس .35

 ،اتهمت وحدة البحث واإلعالم في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتـصادية          : ردينة فارس  - غزة
ن، إلـى   ا بالشروع في حملة جديدة في تهويد وأسرلة مواقع هامة في بلدة سـلو              اإلسرائيلية بلدية القدس 

  .وب من البلدة القديمة، من خالل إطالق أسماء عبرانية على هذه المواقعالجن
  7/2/2008عكاظ 

  
   شهيدا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع الشهر الجاري15: مركز حقوقي .36

العدوان اإلسرائيلي المتواصل على السكان المـدنيين        استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان     :رام اهللا 
 بجراح    مواطنا فلسطينيا، وإصابة آخرين    15 والضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد        في قطاع غزة  

  . الماضي)5/2( وحتى مساء الثالثاء شباط الجاريمختلفة، منذ األول من 
  6/2/2008 قدس برس

  
   األقصى ألف اعتقال إداري بحق الفلسطينيين خالل انتفاضة18: فروانة .37

دير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة في      أعلن م :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 ألف قرار اعتقال إداري صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين خالل          18تقرير شامل أصدره أمس، أن قرابة       

طالت تلك القرارات أطفاالً ونساء وشـباناً       قد   و .انتفاضة األقصى، ما بين اعتقال جديد وتجديد االعتقال       
واعتبـر أن العـام     . في العامين المنصرمين نواباً في المجلس التـشريعي ووزراء        كما طالت   اً،  وشيوخ

المنصرم شهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأعوام االنتفاضة السابقة، حيث صدر خالله أكثر مـن ثالثـة آالف                 
  .1990 تعتبر النسبة األعلى منذ عام حيثقرار اداري، 

  7/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

  االحتالل يعتقل والد أحد منفذي تفجير ديمونة  .38
 أن إسرائيل اعتقلت في مدينة الخليل بالضفة        ،ذكر راديو صوت فلسطين أمس    :  د ب أ   -فلسطين المحتلة   

عقب إعـالن حمـاس     ، وذلك   الغربية سالم الحرباوي والد أحد منفذي العملية التي وقعت في بلدة ديمونة           
  .رسميا مسؤوليتها عن العملية
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  7/2/2008دستور ال
  

  تبرئة عضوين في جمعية األقصى في الدنمارك من تهمة تمويل حماس  .39
 برأت محكمة االستئناف في كوبنهاغن أمس، عضوين في الفـرع الـدنماركي مـن جمعيـة                 :ب.ف.ا

ـ بعد االدعـاء أن      من تهمة تمويل ثالث منظمات انسانية في الضفة الغربية والسعودية،            ،األقصى ن ياثنت
  .عالقة بحماس أو عائالت أفراد من الحركة معتقلين أو متوفينمنها على 

  7/2/2008 الخليج اإلماراتية 
  

   في المحافظات الفلسطينيةبشكل عام%10 انخفض بنسبة فتح تأييد :استطالع لمركز أوراد .40
كشف استطالع للرأي أجراه مركز العالم العربـي للبحـوث والتنميـة    : رناؤوطأ عبد الرؤوف -القدس  

 . محافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تباين التأييد لفتح بشكل كبير بين المحافظات             16شمل   ،)ادأور(
، بشكل عام، في كل من الضفة الغربية وقطـاع          %10 انخفض بنسبة    الحركةوأظهرت البيانات أن تأييد     

فقـد  لـك   ومع ذ . أساس هذا االنخفاض كان في محافظة غزة        أن اوضح، م غزة منذ شهر تشرين الثاني    
 فـي محافظـة     2008 وكـانون الثـاني      2007حصلت فتح على أعلى تأييد لشهري تـشرين الثـاني           

%) 39،  %39(وفي رفح   %) 38،  %43(ودير البلح   %) 38،  %43(وفي جباليا   %) 53،  %41(قلقيلية
 وبالنسبة لحركـة  %).22، %22(، أما أقل نسبة تأييد فكانت في القدس         %)27،  %49(وفي خان يونس    

تليها دير الـبلح    %) 29،%24( كان في محافظة غزة      هاأوضح االستطالع أن التأييد األعلى ل     فقد  حماس  
فالخليـل  %) 19،%15(فخـان يـونس     %) 22،%15(فجباليـا   %) 25،  %14(فرفح  %) 25،  14%(
 كانت من   علما أنها %) 5،%8(التأييد األقل لحماس كان في محافظة نابلس         في حين أن     %).18،  17%(

بينمـا  . االخيرةالمعروفة بتأييدها الواسع للحركة كما اتضح في انتخابات المجلس التشريعي           المحافظات  
  %).19،%9(في القدس كان تأييد الحركة 

 7/2/2008األيام الفلسطينية 
  

  بسبب الحصارغزة قطاع األدوية في مستشفيات تحذير من نفاد  .41
 معـرض    غـزة  ن األدوية في قطاع   حذرت مصادر طبية فلسطينية من أن مخزو      :  فتحي صباح  -غزة  

وقالت مصادر إن عدداً من غرف العلميات المكثفـة مهـددة           . للنفاد بسبب استمرار الحصار اإلسرائيلي    
بالتوقف عن العمل بسبب النقص الحاد في األدوية والمهمات الطبية، ما يهدد حياة عـشرات المرضـى                 

 نوعـاً مـن     150 أن نحـو     وضحتوأ. بيروالمصابين الفلسطينيين في ظل التصعيد وعدد المرضى الك       
 أنـواع مـن     110األدوية شارف على النفاد من مخازن وزارة الصحة، عالوة على نقص حاد في نحو               

األدوية، فضالً عن األعطال التي أصابت عشرات األجهزة الطبية بسبب عدم توافر قطع غيـار لهـا أو                  
  .صيانة بسبب الحصار

  7/2/2008الحياة 
  

    ومثيلتها األردنيةين الخدمات الطبية الفلسطينيةاتفاقية تعاون ب .42
الخـدمات الطبيـة     و تم امس توقيع اتفاقية للتعاون الطبي بين الخدمات الطبية الفلسطينية         :  بترا - عمان
هـذه  وبموجـب   .  تعزيزا الواصر الصداقة والتعاون بين المملكة والسلطة الوطنية الفلسطينية         ردنية،اال

 االردني بتشخيص ومعالجة المرضى الذين يتم تحويلهم من المـشمولين بـالعالج             الجانبتعهد  ياالتفاقية  
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على نفقة الخدمات الطبية الفلسطينية واستقبال مندوبين من الخدمات الطبية الفلسطينية ليتم تدريبهم فـي               
  .جميع التخصصات

  7/2/2008الدستور 
  

  هرفض المستشفيات اإلسرائيلية عالجنتيجة فلسطيني يفقد ذراعه  .43
 بعد ،ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية صباح امس أن شاباً فلسطينياً جريحاً من مدينة رام اهللا فقد ذراعه: غزة

  . الى حادث طرقهتعرضنتيجة أن رفضت المستشفيات اإلسرائيلية استقباله وعالجه، 
  7/2/2008الشرق األوسط 

  
  فالتجوب فلسطين إلنقاذ ثقافة الحياة عند األط" ارسم مخّيمك"ورشة  .44

 بيت لحـم،  وأطفال وشباب، يعيشون في مخيمات قرب رام اهللا،         بدأ العديد من    :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
، تستضيفه قاعـة المركـز      "ارسم مخيمك "نها معرض فنّي يحمل عنوان      يسلسلة من اللوحات لتضم   بتنفيذ  

لى لمصممة األزياء الفرنسية آن     منذ الزيارة األو  الفكرة  بدأت   حيث   .الثقافي الفرنسي األلماني في رام اهللا     
توكيه، إلى األراضي الفلسطينية، في الصيف الماضي، وقررت أن تساهم في االنتصار لثقافـة الحيـاة                

صعقت من سيطرة االحتالل على رسوم األطفال في المخيمات الفلسطينية، وانعكاس األحداث            ، بعدما   فيها
  .يرسمونهالسياسية والعسكرية على ما 

  7/2/2008األخبار 
  

  "إسرائيل"نائب أردني يحذر من إرسال أطباء وموظفين أردنيين للمشاركة بمؤتمر في  .45
عمليات إسقاط موظفين أردنيين على يد "فجر نائب أردني قضية وصفها بأنها خطيرة وتحدث عن : عمان

 ما يثبت أن وقال النائب محمد القضاة، بوصفه قياديا في جماعة اإلخوان المسلمين أن لديه". يهوديات
هؤالء الموظفين تم تصويرهم وهم عراة زناة في غرف مغلقة، وقال إنها إحدى الطرق المستخدمة 

وحذر، في جلسة عقدها مجلس النواب . لتشكيل خاليا تجسس يديرها الموساد اإلسرائيلي في األردن
عقد في الكيان، أمس، من معلومات أن وزارة الصحة طلبت من أطباء وموظفين المشاركة في مؤتمر ي

واعتبر ذلك خطوة خطيرة، ألنها ستؤدي إلى مزيد من التطبيع، فضال عن مخاطر إسقاط هؤالء األطباء 
واعتبر القضاة أن مشاركات من أي نوع مع الكيان الغاصب يتعارض مع أمن األردن، بل . والموظفين

وظف إلى الكيان اليهودي ألنه تجعل من األردنيين من يقع فريسة سهلة للكيان، وطالب بمنع سفر أي م
واستغرب نواب عدم رد الحكومة ووزير الصحة على المعلومات الخطرة التي كشفها . يستبيح كل حرام

  .القضاة، لكنهم لفتوا إلى احتمال أن يكون لهذه المعلومات تداعيات بعد أن تراجعها الحكومة قريبا
  7/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
  يدعو إسرائيل لوقف نشاطها االستيطاني يخارجية األردنالوزير  .46

صالح الدين البشير مع مساعد وزيرة الخارجية .بحث وزير الخارجية األردني د:  بترا-عمان 
األميركية لشؤون الشرق األوسط ديفيد ولش، أمس، أخر التطورات على صعيد العملية السلمية وسبل 

. هري وملموس بعملية السالم خالل العام الحاليمساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين إلحراز تقدم جو
وشدد البشير على ضرورة استثمار الزخم الذي نجم عن اجتماع أنابوليس وعدم إضاعة الفرصة المتاحة 

وأكد في هذا اإلطار ضرورة عدم قيام إسرائيل بخلق وقائع جديدة على . للتوصل إلى تسوية سلمية
 .الوضع النهائي، داعياً إلى وقف نشاطها اإلستيطانياألرض من شأنها التأثير على مفاوضات 

  7/2/2008الرأي األردنية 
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  توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية والخدمات الطبية الفلسطينية .47

توقيع اتفاقية للتعاون الطبي بين الخدمات الطبية الملكية والخدمات الطبية ] أمس األربعاء[تم اليوم: عمان
وبموجب االتفاقية تتعهد الخدمات الطبية الملكية األردنية بتشخيص ومعالجة المرضى الذين . يةالفلسطين

يتم تحويلهم من المشمولين بالعالج على نفقة الخدمات الطبية الفلسطينية واستقبال مندوبين من الخدمات 
 . الطبية الفلسطينية ليتم تدربيهم في جميع التخصصات

  6/2/2008 بترا - وكالة األنباء األردنية
  

 والقوات اإلسرائيلية تخلله استنفار متبادل وإنذار بإطالق النار" يونيفيل"توتر بين  .48
لقوات الدولية شهدت، أمس، الحدود الجنوبية اللبنانية توترا أمنيا واستنفارا عسكريا بين ا: بيروت

وشوهدت مدرعات وناقالت جند دولية في منطقة الغجر حيث كان . والقوات اإلسرائيلية) يونيفيل(
عناصر من الوحدة اإلسبانية يعملون على تثبيت سياج أسالك شائكة في محيط الشطر اللبناني من قرية 

م االنكفاء وترك المكان، إال الغجر السورية المحتلة، عندما حضرت دورية إسرائيلية مؤللة وطلبت منه
عندها تقدم الجانبان إلى باحة عند الطرف الشمالي للشطر اللبناني من القرية وعقدوا . أنهم رفضوا

اجتماعا رفض خالله اإلسرائيليون ما يقوم به الجنود اإلسبان وانذروهم باالبتعاد، فانتقلوا لتسييج جانب 
ين إلى توجيه إنذار مباشر لهم تحت طائلة إطالق النار، بعدما آخر على المحور ذاته، ما دفع باإلسرائيلي

مما اضطر القوة االسبانية إلى توزيع عناصرها " يونيفيل"اتخذوا وضعا قتاليا لالشتباك مع عناصر الـ
في حال فتح "في مواجهة اإلسرائيليين خلف الدشم اإلسمنتية والمتاريس، مع أوامر واضحة بأنه 

وقد أحيطت ". باتجاهكم فعليكم الرد بالمثل والدفاع عن أنفسكم ومواقعكم ومراكزكماإلسرائيليون النار 
قيادة القطاع الشرقي للقوات الدولية بهذه المستجدات التي فرضها اإلسرائيليون، وتم االتصال بقيادة 

تفزازية في الناقورة، فباشرت اتصاالتها مع اإلسرائيليين لحملهم على وقف األعمال االس" يونيفيل"الـ
 . ضد القوات الدولية والمواطنين اللبنانيين

 7/2/2008الشرق األوسط 
  

  أسرى حزب اهللا يقاطعون المحكمة اإلسرائيلية ويطالبون باعتبارهم أسرى حرب .49
أبلغ األسير اللبناني محمد سرور المحكمة المركزية في الناصرة بأنه ال ينوي منح الشرعية للمحاكمة 

جاء ذلك في رسالة قدمت باسمه إلى . ه، ولذلك فهو ال ينوي أخذ دور فعال فيهاالسياسية التي تجري ل
وجاء في رسالته أن الئحة االتهام . المحكمة، من قبل المحامية إيتي هرملين، يشرح فيها وجهة نظره

المشاركة في عمليات إرهابية أو ارتكاب جرائم حرب، وإنما كل "التي قدمت ضده ال توجه لسرور تهمة 
 جاء فيها مرتبط بكونه جندي احتياط في حزب اهللا، نظرا لحقيقة كونه يحمل السالح، وشارك في ما

وقال سرور إن التهم ". تدريبات عسكرية، كما شارك في نصب كمائن مضادة للدبابات خالل الحرب
 المشاركة في تدريبات عسكرية بدون"الموجهة له تجعل من يطلع عليها ينفجر بالضحك، مثل تهمة 

وقد ". مصادقة حكومة إسرائيل، وحمل السالح في لبنان بدون ترخيص من وزارة الداخلية اإلسرائيلية
  ".أسير حرب"قرر سرور مقاطعة المحكمة بعد أن قررت األخيرة عدم االعتراف بمكانته كـ

  6/2/2008 48عرب
  

  "اسحم"مصر تحكم سيطرتها على الحدود مع غزة وتلمح إلى وقف التنسيق األمني مع  .50
أحكمت مصر إغالق حدودها    : القاهرة، جيهان الحسيني   نقالً عن مراسلتها في    7/2/2008الحياة  نشرت  

.  مصرياً عادوا من القطاع في ساعة متقدمة من مساء الثالثـاء           750مع غزة، أمس، بعدما اجتازها نحو       
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ات بعد اقتحام الحدود    ، على خلفية التوتر في العالق     "حماس"ولمحت مصادر إلى وقف التنسيق األمني مع        
واالشتباكات التي جرح فيها عشرات الجنود والضباط المصريين الذين تصدوا لمحاولة جديدة الختـراق              

فتحت الحدود حتى فجر األربعـاء      "وقال مصدر مصري موثوق به، إن السلطات        . الحدود قبل ثالثة أيام   
للمـرة األولـى منـذ      " راضي المصرية  فلسطيني كانوا في األ    600لعودة المصريين وإنهاء عبور نحو      

  ". لن تسمح بعبور أي شخص، إال في إطار ضيق للغاية"وأكد أنها . اشتباكات االثنين الماضي
لن يسمح ألي شخص مهما كان أن يعبر "وشدد سفير مصر السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني على أنه 

غلق الحدود (واإلجراءات التي اتخذت أخيراًفال مساس باألمن القومي المصري ... الحدود المصرية ثانية
هدفها ضبط الحدود وإطباق السيطرة المصرية على األرض بنسبة ) والتعزيزات األمنية وإقامة المتاريس

مستمراً من أجل " حماس"بسيوني عما إذا كان التنسيق المصري مع " الحياة"وسألت ".  في المئة100
" حماس"ودعا ". ف مسؤول عن أمن حدوده ومنوط بالتحكم فيهاكل طر"ضبط الحدود، فاكتفى بالقول إن 

إذا أرادت الحركة أن ترفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وأن يتم : "وقال. إلى احترام اتفاق المعابر
المحادثات التي جرت أخيراً بين "وأكد أن ". تشغيل معبر رفح، فعليها أن تتحمل عبء هذه االتفاقات

اس جاءت في ضوء الحاجة الملحة لضبط الحدود تلبية لمتطلبات األمن القومي المصريين وقادة حم
قنوات االتصال مفتوحة مع حماس، ونسعى إلجراء حوار بينها وبين حركة "لكنه أضاف أن ". المصري

وعندما نرى أن . فتح بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، إال أن ذلك األمر يتطلب أن تكون األجواء مناسبة
مصر تعترف بشرعية الرئيس "وأشار إلى أن ". مناسب سنعمل على ترتيب عقد مثل هذا الحوارالوقت 

عباس كرئيس للسلطة منتخب شرعياً ويحترم التعهدات الدولية، وندعم موقفه من ضرورة اإلصالح قبل 
  ".المصالحة، فيما حماس ال تريد دولة فلسطينية، ولكنها تريد إمارة إسالمية

ـ   :  من القاهرة  7/2/2008 األخباروجاء في    اتخاذ السلطات المصرية   " األخبار"نفى مسؤولون مصريون ل
وقالت مصادر دبلوماسـية مـصرية إن رئـيس جهـاز           ". حماس"قراراً غير معلن بتجميد العالقات مع       

االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان سيقوم خالل اليومين المقبلين بزيارة وشيكة إلـى كـل مـن                 
واألراضي الفلسطينية المحتلة إلجراء مزيد من المحادثات مع مسؤولي الجانبين تتعلـق بكيفيـة    إسرائيل  

  . اإلسرائيلية من جهة أخرى- الفلسطينية من جهة، والمصرية -ضبط األمن على الحدود المصرية 
  

 وتطالبها بضبط الحدود" حماس"جماعة اإلخوان في تنفي التنسيق مع  .51
 أعقاب انتقادات عنيفة، وجهها مصريون لجماعة اإلخوان بمصر، لعدم إصدار في:  عبده زينه- القاهرة

األخيرة بيانات توضح موقفها بشأن ما تعرض له الجنود المصريون على الحدود من اعتداء من جانب 
الشرق "محمد حبيب، في تصريحات لـ.مسلحين في غزة، قال النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، د

االعتداء على الجنود المصريين  "ا حدث من اعتداء ال يمكن أن نوافق عليه جملة وتفصيال إن م"األوسط
 شكك في "حبيب"لكن . " موضوع الحفاظ على الحدود المصرية ليس محل نقاش،أمر مرفوض تماما
 ال أعتقد أن حماس يمكن أن تتورط": ، قائالً"التورط في مثل هذه األفعال" لـ"حماس"احتماالت انزالق 

 نحن نعرف أن هناك من يريدون أن يعكروا ،في ذلك رغم أنها المسيطرة على األوضاع في غزة
 هناك عناصر من فتح يمكن أن تفعل ذلك كما أن ،األجواء ويقوموا بتلغيم العالقات المصرية الفلسطينية

صون على األمن نحن اإلخوان حري":  قائالً"حبيب"وتابع ". عمالء إسرائيل ليسوا بعيدين عن ذلك كثيرا
 حريصون أن يظل الفلسطينيون في أرضهم، وأن توجد، في نفس الوقت، إمكانية لرفع ،القومي المصري

الحصار عن أهل غزة لكي يتمكنوا من الحصول علي احتياجاتهم الضرورية، على أن يكون ذلك من 
 ىونف". ة هنية المقالةهمات يتم االتفاق عليها بين مصر، والسلطة الفلسطينية، وحكوماخالل أطر وتف

 ما تناولته صحف مصرية محلية عن وجود تنسيق بين اإلخوان في مصر وحماس، بالتزامن مع "حبيب"
مظاهرات إخوانية بمحافظات مصرية مؤيدة لفتح الحدود أمام دخول الفلسطينيين للتزود باحتياجاتهم من 
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دوث هذا التنسيق؛ ففي مصر، القضية ال يمكن ح": وقال. المدن المصرية في سيناء، الشهر الماضي
 نحن لم نكن نوجه مظاهراتنا ضد النظام المصري، لكن ضد ،الفلسطينية موجودة قبل والدة حماس نفسها

لألخوة " : قائالً"حماس" رسالة إلى "حبيب"ووجه  .الممارسات اإلسرائيلية الوحشية في األراضي المحتلة
 المعبر الحدودي، وهذه مسؤوليتكم، وال بد أن تبذلوا ىقف علفي حماس، يجب أن تعملوا على ضبط المو

أقصى جهودكم منعا إلعطاء أي فرصة لمن يريد تسميم األجواء وتعكير صفوها، ويجب أن تكونوا أنتم 
 . "األحرص على تأمين الحدود المصرية ألنها الحدود هي عمق أمني للطرفين

  7/2/2008الشرق األوسط 
  

   يدينان االعتداءات اإلسرائيلية على غزةشيخ األزهر ومفتي مصر .52
علي جمعة االعتداءات .محمد سيد طنطاوي ومفتي مصر د.أدان كل من شيخ األزهر د: القاهرة

 فلسطينيين، مساء أمس األول، داعين الحكومات 9اإلسرائيلية الهمجية على غزة، والتي راح ضحيتها 
  . المعونات اإلنسانية للشعب الفلسطينيوالشعوب العربية واإلسالمية إلى اإلسراع بتقديم 

  7/2/2008القبس الكويتية 
  

  تفاهموا على إدارة المعابر وفق االتفاقيات : القاهرة للفلسطينيين .53
قال المتحدث باسم الحكومة المصرية مجدي راضي إن مجلس الوزراء المصري، الذي بحث، : الوكاالت

لفلسطينية للتفاهم حول مستقبل المعابر وإدارتها الفصائل ا"أمس، الوضع على الحدود مع غزة، دعا 
  ".بشكل منتظم طبقاً لالتفاقيات ذات الصلة

  7/2/2008السفير 
  

 خطة مصرية لتطوير معبر رفح .54
أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتطوير معبر رفح لمنع تكرار ما تعرض له مؤخرا، وقال : القاهرة

وزراء إن المجلس ناقش في اجتماعه، أمس، خطة مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس ال.د
التطوير التي تستهدف زيادة ارتفاع الفاصل على الحدود وتقويته، بعد أن صار هشاً، وجعله أكثر مالءمة 

إن مصر عقدت عدة جوالت تفاوضية إلعادة دور االتحاد األوروبي : وأضاف. وتحكما في عملية العبور
ستمرار إغالقه حتى تتم إعادة بنائه، معتبرا أن فتحه كان قرارا استثنائيا في الرقابة على المعبر، مؤكدا ا

وأكد أن مصر تعمل حاليا على . وإنسانيا لتلبية حاجة أهالي غزة من الشراء والعودة لغزة مرة أخرى
   .إعادة الحدود إلى وضعها الطبيعي، وأن دواعي األمن القومي تعلو على جميع االعتبارات
  7/2/2008اتية الخليج اإلمار

  
  قدمنا نصف مليار جنيه لحماس لشراء أسلحة: "المصري اليوم"لـقيادي باإلخوان  .55

كشف قيادي بجماعة اإلخوان المسلمين، عن أن الجماعة قدمت نحو نصف مليار جنيه إلى : منير أديب
 كبيراً خصصت جانباً. حركة حماس في األيام األولى من فتح معبر رفح ودخول الفلسطينيين إلى مصر

إن هذه األموال " المصري اليوم"وقال القيادي لـ. منها لشراء أسلحة لتنفيذ عمليات فدائية ضد إسرائيل
 مكتباً إدارياً ٢٦ شعبة من شعب اإلخوان المنتشرة في ٢٠٠٠عبارة عن تبرعات تم جمعها عن طريق 

شاحنات دخلت العريش، وتم تسليمها لحماس في صورة أموال نقدية ومواد غذائية وطبية من خالل 
منذ أن حاصرت إسرائيل قطاع : "وأضاف المصدر. وقامت بالفعل عناصر من حركة حماس بتسلمها

  ".غزة والجماعة تقوم بحمالت تبرع بداخلها
  6/2/2008المصري اليوم 
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  بدو سيناء يحذرون من توطين الفلسطينيين .56

 سيناء رفضهم المطلق لفكرة توطين أعلن مشايخ قبائل بدو:  محمد أبو عيطة-القاهرة، العريش 
الفلسطينيين في سيناء، واعتبروا أن إثارة مثل هذه األقاويل ترجع إلى جهات خارجية تسعى لزعزعة 

جاء ذلك في لقاء عقده مشايخ يمثلون مختلف عائالت وعشائر قبائل سيناء، أمس، بمدينة . استقرار مصر
بسيناء، ومحافظ شمال سيناء اللواء أحمد عبد الحميد، العريش بحضور قادة األجهزة األمنية المصرية 

واعتبر المشايخ أن ما قدموه للفلسطينيين من عون ومساعدة هو كرم مصري أصيل لمساعدة األشقاء، 
وأنهم ضد ما قام به البعض من قذف الجنود المصريين بالحجارة والقنابل، وطلبوا من األجهزة األمنية 

ن حدود مصر الشرقية إذا لزم األمر، وحذروا من محاوالت يقوم بها بعض إشراكهم في عملية الدفاع ع
الفلسطينيين لشراء أراض في مناطق رفح والشيخ زويد، وما قد ينتج عن ذلك من تحقيق ما وصفوه 

  .التي تستهدف منح هذه المناطق للفلسطينيين" الخطة المشبوهة"بـ
  7/2/2008الخليج اإلماراتية 

  
  البضائع ال يزال يواجه تعقيدات أمنية خشية تهريب البضائع لغزةدخول : تجار سيناء .57

قال عدد من أهالي وتجار مدن العريش والشيخ زويد ورفح إن دخول :  محمد أبو عيطة-القاهرة، رفح 
البضائع إلى سيناء ال يزال يواجه تعقيدات أمنية خشية تهريب البضائع والوقود لغزة، إضافة إلى إغراق 

رات المزيفة وصعوبة التنقل بين المدن والقرى بسبب انتشار الحواجز الشرطية بشكل لم السوق بالدوال
وأشار مصدر أمني في سيناء إلى أن ما يتم حاليا بمناطق سيناء الحدودية أمر غير عادي . يسبق له مثيل

  .ألمنألن هناك حالة استنفار أمني شديد لمنع تعرض مصر الختراق أي عناصر قد تتسبب في زعزعة ا
  7/2/2008الخليج اإلماراتية 

 
 وفد طالبي شارك في لقاء إسرائيلي بالدوحة: جمعية بحرينية .58

قال أمين سر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع عبد اهللا عبد الملك إن وزارة  : راشد الغائب-المنامة 
 30حة بحضور أكثر من التربية والتعليم البحرينية شاركت في لقاء طالبي في العاصمة القطرية الدو

البحرينية على المضي " إصرار الحكومة"طالباً وطالبة من المدارس الثانوية في إسرائيل، وأشار إلى أن 
قدماً في خطوات من شأنها التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي مازال يعيث بطشاً وقتالً ضد أبناء شعبنا 

  .نوابفي فلسطين، يعتبر مخالفة صريحة لما أقره مجلس ال
 7/2/2008الوطن السعودية 

  
   ماليين دوالر5صندوق األوبك للتنمية الدولية تدعم جهود إغاثة الفلسطينيين بـ .59

 عن تقديم ،سليمان الحربش" أفيد"أعلن مدير عام صندوق األوبك للتنمية الدولية  : صفاء الشريف- جدة
وأشار إلى أن رئيس . ةية بقطاع غز ماليين دوالر للمساعدة في تخفيف األزمة اإلنسان5منحة قدرها 

منظمة غير حكومية  21مجلس محافظي المؤسسة جمال لوتاه وافق على المنحة التي ستقوم بإدارتها 
وأضاف أنه طبقاً للبيانات الرسمية فإن الحصار  .لدعم توفير الخدمات الضرورية للمحاصرين في غزة

تشفيات إضافة إلى تدني كفاءة وتعطل المعدات الطبية اإلسرائيلي أدى إلى نفاد العقاقير الطبية من المس
وذكر أن قطاع الزراعة لم يكن أحسن حاالً حيث . الضرورية مثل الحضانات وأجهزة األشعة والمعامل

 . ألف طن من الخضراوات المعدة للتصدير كما أتلفها35تسبب الحصار في عدم نقل ما يزيد عن 
 7/2/2008الوطن السعودية 
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  "تضحيات مهمة"وكوشنير يطالبها بـ " إسرائيل"تضامن مع ساركوزي ي .60
في معركتها ضد   " إسرائيل"تقف إلى جانب    "أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أن فرنسا        : ب.ف.ا

، وقال مصدر في قصر االليزيه الثالثاء إن الـرئيس الفرنـسي وجـه رسـالة إلـى نظيـره              "اإلرهاب
، في إشـارة إلـى      "األعمال اإلرهابية غير مقبولة وفرنسا تدينها     "ا إن   شيمون بيريز قال فيه   " اإلسرائيلي"

فرنسا تقف إلى جانبكم وستبقى كذلك لمحاربة اإلرهاب وستقدم إليكم          "وأضاف أن   . عملية ديمونا الفدائية  
أريد أن أقدم إليكم باسـم فرنـسا   "وخلص إلى القول ". كل الدعم الالزم في جهودكم إلنجاح عملية السالم  

  ".مي الشخصي اخلص التعازي بعد االعتداء الفظيع الذي استهدف مرة أخرى الشعب اإلسرائيليواس
بعض التضحيات  "إلى القيام بما سماها     " إسرائيل"من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير،         

إن " الخاصـة    1-وقال إلذاعة أوروبـا   ". ال شيء يتقدم بشكل كاف في عملية التسوية       "معتبرا أن   " المهمة
أن يدركوا أن األمر يعود إليهم، كما كان األمر على الدوام، لكـي يقومـوا بـبعض                 " اإلسرائيليين"على  

فرنسا "أضاف  ". التضحيات المهمة لكي يؤمن الفلسطينيون بالسالم عندما يرون تغيرا في حياتهم اليومية           
وهناك مشاريع لم تر   . در الكثير من األموال   لقد عقدنا مؤتمر باريس الذي      . مكلفة متابعة مؤتمر أنابوليس   

وتـابع  ". سينتهي األمر بالفلسطينيين إلى اليأس    "مضيفا  " لكن ال شيء يتقدم بشكل كاف     "وقال  ". النور بعد 
  " بماذا يخدم ذلك؟"

  7/2/2008الخليج اإلماراتية 
  

  س يزيد من شعبية حماسالحصار فشل على غزة واستمراره : المبعوث األوروبي للسالم .61
لى منطقـة الـشرق     إوت مبعوث السالم األوروبي     أرتس اإلسرائيلية عن مارك     آ نقلت ه  :القدس المحتلة 

لى ما يشبه الصومال الجديد والذي من       إن يحول قطاع غزة     أن من شان استمرار الحصار      اوسط قوله   األ
 من شعبية حمـاس     استمرار الحصار وتشديده يزيد   "ن  إوقال   .شانه ان يجعل الجميع يدفعون ثمنا باهظا      

مطالبا إسرائيل بـالتحرك العاجـل لحـل         "والمتشددين ويضعف رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض      
ن المصريين وبالذات الرئيس مبارك ووزيره عمر سليمان        أوضح  أو .المشاكل اإلنسانية وفتح معبر رفح    

ة الشديدة ويريدون حال عاجال     وضاع خطرة للغاية وان اقتحام الحدود جاء جراء المعانا        بان األ " يشعرون
دارته بالتعاون مع الرئيس عباس وعلى إسـرائيل        لقضية معبر رفح من ضمنها العودة للصيغة القديمة إل        

عادة تشغيل المعبر ضمن صفقة تشمل الحدود مع        إوبين ان الخطة المصرية تعتمد على       . "ال تعرقل ذلك  إ
وتـابع   .ة على المعابر بما فيها كـارني وصـوفا        غزة والحدود مع إسرائيل ودعم مبادرة فياض للسيطر       

نما النتيجة كانت زيـادة التـوتر بـين         إثر و ألى البحر والحركة لم تت    إالحصار لم ينجح في رمي حماس       "
 الموافقة على خطة فياض ورمي الكرة في ملعـب          إسرائيلعلى  " وزاد ".إسرائيل ومصر واقتحام الحدود   

ن إسرائيل لن يتحصل    أو فتحها موضحا    أغالق المعابر   إمع  حماس والتعرف على وجهة نظرها هل هي        
  .فضل من سالم فياض للتعامل معهأبدا على من هو أ

  7/2/2008وكالة سما 
  

  " إسرائيل"وتشيد بالتعاون األمني بين السلطة و" حماس"االستخبارات األمريكية تنتقد  .62
تي تواجهها الواليات المتحدة، والـذي      صوب التقرير السنوي لتقييم األخطار ال     :  حنان البدري  -واشنطن  

عرضه مسؤولو االستخبارات األمريكية أمام لجنة األمن في الكونجرس، اتهاماته على سـوريا وإيـران               
التـي تواجههـا    " التهديدات اإلرهابية "وحزب اهللا وحركة حماس، وذلك في معرض الحديث عما يسميه           

يا لجماعات وزعامات وصفها بأنها مجموعات الـرفض        وأشار التقرير إلى إيواء سور    . الواليات المتحدة 
 القيادة العامة، والجهاد، وكلها زعامـات       -الفلسطينية بما فيها حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         

موجودة في سوريا، ورغم الطلبات المتعددة من المجتمع الدولي فإن سوريا ما زالت تـرفض طـردهم                 
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ـ   ب. وتمنحهم ملجأ آمناً في دمشق     والقيادة الفلسطينية، معتبراً أن التعاون الذي تم       " فتح"ينما أشاد التقرير ب
  فيما يتعلق بالملفات األمنية والقانونية إنجاز، في الوقت الذي انتقد فيه حماس التي             " إسرائيل"بين السلطة و  

  
ـ               صادي ما زالت متحدة ومسيطرة، السيما جناحها العسكري على قطاع غزة، رغم ضعف الوضع االقت

  .واألمني بغزة
  7/2/2008الخليج اإلماراتية 

     
  برلمانيون أوروبيون يؤكدون أن الصواريخ ال يمكن إيقافها إال بإنهاء االحتالل .63

أكد برلمانيون أوروبيون على أن العنف ال يمكن ان ينتهي والـصواريخ ال يمكـن               :  سمير حمتو  -غزة  
ة وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية ووقـف التـصعيد         إيقافها إال بإنهاء االحتالل، مشددين على ضرور      

وقالت نائبة رئيس البرلمان األوروبي لويزا مورغانتيني، في مؤتمر         . اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني   
نحن ضد الحصار وندرك مدى معاناة الشعب الفلسطيني، ونحن نـدرك أن            : "صحافي عقدته بمدينة غزة   

". عب أعزل يجب أن نقف بجانبهم ومساعدتهم فـي إقامـة دولـتهم            هناك جيش قوي ودولة لهم، وهنا ش      
وطالبت مورغانتيني، إسرائيل بإطالق سراح كافة النواب واألسرى الفلسطينيين المعتقلين في سـجونها،              
مشيرةً إلى أنها عندما دخلت غزة خالل زيارتها هذه فوجئت بما يحدث فيها، وصدمت عنـدما دخلـت                  

وأشارت إلى أن الحصار المفروض     . ن الوضع ينذر بكارثة صحية و إنسانية      مستشفى الشفاء، موضحة أ   
على قطاع غزة، يساعد على زيادة ما وصفته بالتطرف وزيادة إطالق الصواريخ، وسيضاعف العنـف               

وأكدت أن جدار الفصل العنصري ضد القانون الدولي، ويعمـل علـى ضـم              . في صفوف المحاصرين  
 مشيرةً إلى أن الحواجز التي شاهدتها تدمر حياة الفلسطينيين في الضفة،            األراضي الفلسطينية إلسرائيل،  

موضحةً أن هناك قيادات فلسطينية ضمنهم وزير األسرى أشرف العجرمي، أكدوا لهـا أنـه ال يمكـن                  
  .الوصول إلى حلول إال بعد إطالق سراح كافة األسرى

  7/2/2008الحياة الجديدة 
  

   إيفاد وكيله للشؤون اإلنسانية إلى غزةر األمين العام لألمم المتحدة يقر .64
طلبت المجموعة العربية لدى األمم المتحدة من األمين العام للمنظمة الدوليـة            :  فتحي صباح  -نيويورك  

بان كي مون، خالل اجتماع أمس، إبداء القلق من أوضاع غزة، ودعته إلى زيـارة القطـاع و إضـفاء                    
ار عمل اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط من أجـل رفـع   فعالية أكثر لدور األمم المتحدة في اط 

وقـال  .  الجاري 17 إلى   14وقرر بان إيفاد وكيله للشؤون اإلنسانية جون هولمز إلى غزة من            . الحصار
ناطق باسمه إنه سينظر في جميع االقتراحات التي قدمتها المجموعة العربية لكن في هذا المنعطف، ليس                

  . هذا اإلطارلديه ما يعلنه في
  7/2/2008الحياة 

  
   مليون يورو لتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني7.4االتحاد األوروبي يقدم  .65

 مليون يورو لخمسة مشاريع جديدة للمساعدة في تنشيط         7.44أعلن االتحاد األوروبي عن توفير      : القدس
امة فـي أبعادهـا االقتـصادية،       القطاع الزراعي في األراضي الفلسطينية المحتلة وتشجيع التنمية المستد        

واالجتماعية والبيئية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتماشى بشكل كامل مع أولويات السلطة الفلسطينية في               
إطار خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية التي قدمها رئيس الوزراء الى مجتمع الدول والجهات المانحـة               

ذكر ان ثالثة من هذه المشاريع تشكل جزءاً مـن برنـامج            و. 2007الدولية في باريس في كانون األول       
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مخصص لتطوير قطاع زيت الزيتون، في حين يركز المشروعان اآلخـران علـى استـصالح األرض                
  .لمصلحة العائالت الريفية الفقيرة

  7/2/2008األيام الفلسطينية 
  

  توقع اتفاقية عمل مع الحكومة االسبانية" األونروا" .66
والحكومة اإلسـبانية   " األونروا"وقعت أمس االول اتفاقية اطار عمل بين وكالة         : يجاء ريما أبواله  -عمان  

ووقع االتفاقية عن الجانبين المفوض العام لألونروا كارين أبوزيد، ووزير الشؤون الخارجية والتعـاون              
لقـائم بـين    وتهدف االتفاقية إلى تقوية وتوثيق عرى التعاون ا       . في الحكومة اإلسبانية ميجيل موراتينوس    

الوكالة وبين مملكة إسبانيا، إضافة إلى تعزيز قدرات لجان األونروا اإلسبانية في مجال حشد الموارد من                
وبينت ابو زيد ان هذه االتفاقية هي دليل علـى التـزام            . الجمعيات والهيئات المحلية والمستقلة اإلسبانية    

  . بر المتبرعين لالونروا في العام المنصرمالحكومة االسبانية نحو االونروا موضحة انها كانت من اك
  7/2/2008الدستور 

 
  "   إسرائيل"ال لالحتفاء بـ: في إيطاليا" عام فلسطين" .67

بعدما أعلن مثقفون عرب مقاطعتهم لمعرض تورينو للكتاب في ايطاليا في أيار المقبل لحلـول   : رويترز 
نظمات أهلية إيطاليـة الـدعوة لمقاطعـة        إسرائيل ضيف شرف عليه في الذكرى الستين لقيامها، تبنت م         

وأصدر مثقفون مصريون، بيانا أمس، ناشـدوا       ". عاما من أجل فلسطين    "2008المعرض، وأعلنت العام    
فيه األمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء اإلعالم والثقافة العرب والهيئات الثقافية الرسمية والشعبية              

قاطعة هذه الدورة المكرسة لالحتفاء بإسرائيل، على حساب حقوق الشعب          المثقفين األحرار في العالم، م    "و
  ".العربي الفلسطيني

  7/2/2008السفير 
  

  ندفاع أوباما وماكين يعزز مواقعه ويقترب من خط النهايةاكلينتون تصد  .68
 ءالثالثـا "أفاقت الواليات المتحدة أمس على مشهد انتخابي جديد بعـد معركـة             :  جويس كرم  -واشنطن  

، أعطى السناتور هيالري كلينتون قفزة صغيرة في عدد المندوبين وقوة انتخابية فـي الواليـات                "كبيرال
الكبرى شرقاً وغرباً، أهمها كاليفورنيا، أمام منافسها باراك أوباما الذي فرض نفسه في واليات الوسـط                

 اقترب الـسناتور    وفي وقت ظل الصراع على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة مفتوحاً،         . والجنوب
  .الجمهوري جون ماكين من حسم السباق بعد تقدمه في عدد المندوبين على منافسيه الجمهوريين

 22ووسط إقبال غير مسبوق وخصوصاً في الصف الديموقراطي ناهز العشرين مليون ناخب، صـوتت               
األولوية لدى النـاخبين     األربعاء، وتصدر فيها الهم االقتصادي       - ءالثالثاوالية حتى ساعات متأخرة ليل      

  .على مسائل السياسة الخارجية والحرب في العراق
  ماساتشوستس تخذل كينيدي وكيري

وعلى عكس ما رجحته استطالعات الرأي عشية المعركة، خرجت كلينتون بانتصارات محوريـة فـي               
واليـة ماساتـشوستس    وفازت األميركية األولى سابقاً في      . الواليات الكبيرة وذات الكثافة السكانية شرقاً     

حيث معقل النائبين جون كيري وادوارد كينيدي الذين تبنوا ترشيح أوباما،           ) 41 في المئة في مقابل      56(
وفي والية نيويورك التي تمثلها في مجلس الـشيوخ        )  في المئة  44 مقابل   54(كما فازت في نيو جيرسي      

 في المئة فـي مقابـل   54(في والية تينيسي وفي الجنوب، لم تفز كلينتون إال ). 40 في المئة مقابل     57(
 69(وفي أركنساو   ) 42-50(وأريزونا  ) 42-52(وفي غرب البالد، فازت كلينتون في كاليفورنيا        ). 41

  .في الوسط) 31 في مقابل 55(وفي أوكالهوما ) 28في مقابل 
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و ) 43 مقابـل    53(بدوره نجح أوباما في انتزاع واليات صغيرة في الجهة الشرقية، وتحديداً ديالويـر              
 مقابل  65( موقع فوته في الوسط حيث فاز في واليته ايلينوي           إلىقبل االنتقال   ) 47 مقابل   51(كونيتيكت  

وواليات مينيسوتا ونورث ديكوتا وكنساس وأيداهو وأالسكا وكولورادو القليلين نسبياً بعدد الـسكان             ) 33
) 42 مقابـل    56(وأالبامـا   ) 31 مقابل   67(يا  والمندوبين كما فاز بواليات مهمة في الجنوب في جيورج        

وما زال الفرز جارياً في واليـة نيـو         ). 48 مقابل   49(وحقق انتصاراً مهماً في والية ميسوري الغربية        
  .مكسيكو لتحديد الفائز

وعلى رغم تحقيق كلينتون قفزة صغيرة في عدد المندوبين لفوزها بالواليات األكبر، يبقـى المرشـحان                
  . المطلوب لحسم اللقب2025ان بعيدين عن جمع عدد المندوبين الـالديموقراطي

وألقت كلينتون خطاب الفوز في مدينة نيويورك، وتعهدت إنهاء الحرب في العراق وإصالح مـا أفـسده                 
إال أن أوباما ركز على مهاجمة كلينتون في خطابه متعهـداً           . الرئيس جورج بوش في المجال االقتصادي     

نحو ) اللوبي(ويوقف زحف مجموعات الضغط     " ة الخوف في الحرب على اإلرهاب     سياس"بأن يترفع عن    
  .واشنطن

واعتمدت كلينتون في فوزها على أصوات الطبقة الوسطى واألقلية الالتينية التي أهدتها والية كاليفورنيا،              
 األقليـة    صـوت  إلـى فيما نال أوباما أصوات القاعدة الليبرالية والنخبة في الحزب الديموقراطي إضافة            

 670كلينتـون   " سي أن أن  "وفيما لم تنته الحصيلة الكاملة للمندوبين أعطت محطة         . األميركية-األفريقية  
  . ألوباما في األرقام األولية والذي يعد فارقاً ضئيالً بين المرشحين557مندوباً في مقابل 
  الصدارة لماكين

 واقترابه مـن الفـوز بترشـيح الحـزب،          أما في المعسكر الجمهوري، فنجح ماكين في تمتين صدارته        
كما فاز  . بانتصاره في الواليات الشرقية ما عدا ماساتشوستس التي انتزعها ميت رومني حاكمها السابق            

  .ماكين في واليات الغرب وأهمها أريزونا وكاليفورنيا وميوري
مما مـتن قبـضة     وتقاسم كل من حاكم أركنساو السابق مايك هاكابي ورومني واليات الجنوب والوسط             

ـ  . ماكين وعزز موقعه لنيل اللقب في األسابيع المقبلة         مندوباً من معركة أمس، فـي       514وخرج ماكين ب
 منـدوباً لحـسم فـوزه       1091 إلىويحتاج الفائز عن الجمهوريين     .  لرومني 208 لهاكابي و  153مقابل  

التي فضلت منافسيه، مشيراً    وحاول ماكين في خطاب الفوز استمالة القاعدة المحافظة و        . بترشيح الحزب 
  . رصيده الملتزم بالقيم المحافظة مثل خفض الضرائب واإلنفاقإلى

  أصوات اليهود بين أوباما وكلينتون
، حققت كلينتون فوزاً كبيراً بين الناخبين اليهـود فـي واليتـي نيويـورك               )يو ب أي  (من جهة أخرى    

 تحققت في الواليات األخرى التي شاركت في        ونيوجيرسي، لكن الصورة كانت متضاربة في النتائج التي       
  .ءالثالثااالنتخابات التمهيدية 

اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني إحصاءات حول نتائج تـصويت         " جيروزاليم بوست "ونشرت صحيفة   
اليهود األميركيين في االنتخابات التي أجريت في والية نيويورك، تبين من خاللها أن كلينتون حـصلت                

  . في المئة من أصواتهم33 في المئة من اليهود فيما نال أوباما 65صوات على أ
 في المئة من أصوات اليهـود فـي واليـة           63كما أشارت أرقام الصحيفة إلى أن كلينتون حصلت على          

  . في المئة37نيوجيرسي متفوقة على أوباما الذي حصل على 
 فـي   48 حيث حصلت األميركية األولى سابقاً على        أما في والية كاليفورنيا فجاءت األرقام مختلفة قليالً       

  . في المئة من األصوات لمنافسها السيناتور األسود44المئة من أصوات اليهود في مقابل 
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 في المئة من    52وعلى رغم خسارته لالنتخابات في والية ماساتشوستس فأن أوباما حصل على أصوات             
أما في كونيتيكت   . التي فازت في االنتخابات التمهيدية فيها      في المئة لكلينتون     48يهود الوالية مقارنة بـ     

  . في المئة لكلينتون38 في المئة من اليهود في مقابل 61فحصل أوباما الفائز فيها على أصوات 
وكانت نسب مشاركة الناخبين اليهود الديموقراطيين في االنتخابات التمهيدية متفاوتـة إذ سـجلت فـي                

 6 في المئة وفي ماساتـشوستس       9 في المئة وفي نيوجيرسي      10 كونيتيكت    في المئة وفي   16نيويورك  
  . في المئة5وفي كاليفورنيا 
   البيت األبيضإلىمحطات السباق 

 في ما يأتي الجدول الزمني للمراحل المقبلة من العمليـة االنتخابيـة             - أ ف ب     -) كونيتيكت(مانشستر  
  :2009) يناير(األربعين في كانون الثاني األميركية حتى تنصيب الرئيس األميركي الرابع و

شـمال  (ووالية واشنطن   ) وسط(مجالس للناخبين الجمهوريين في كنساس      : الجاري) فبراير( شباط   9 -
الـديموقراطيون  ). جنـوب (انتخابات تمهيدية للديموقراطيين والجمهوريين في والية لويزيانـا         ). غربي

  ).وسط(شنطن ونبراسكا ينظمون أيضاً مجالس للناخبين في واليتي وا
) شرق(وفيرجينيا  ) شرق(انتخابات تمهيدية للجمهوريين والديموقراطيين في والية ماريالند        :  شباط 12 -

  ).مدينة واشنطن(ومنطقة كولومبيا 
) جنـوب (انتخابات تمهيدية للجمهوريين والديموقراطيين في واليات تكساس        : المقبل) مارس( آذار   4 -

 في المئة من    81وفي هذا التاريخ، يكون اختير      ). شمال(وفيرمونت واوهايو   ) رقيشمال ش (ورود ايالند   
  .المندوبين في الحزب الديموقراطي

  ).جنوب(انتخابات تمهيدية للجمهوريين والديموقراطيين في والية ميسيسيبي :  آذار11 -
  ).شرق(ي والية بنسلفانيا انتخابات تمهيدية للجمهوريين والديموقراطيين ف: المقبل) أبريل( نيسان 22 -
) شـمال (انتخابات تمهيدية للديموقراطيين والجمهوريين فـي واليتـي انـديانا           : المقبل) مايو( أيار   6 -

  ).جنوب شرقي(وكاروالينا الشمالية 
وسـاوث  ) شمال غربي (آخر انتخابات تمهيدية للديموقراطيين في مونتانا       : المقبل) يونيو( حزيران   3 -

  .آخر مجالس للناخبين الجمهوريين في ساوث داكوتا). شمال(داكوتا 
) كولورادو، غـرب  (المؤتمر العام للحزب الديموقراطي في دنفر       : المقبل) أغسطس( آب   28 إلى 25 -

  .لتسمية المرشح الديموقراطي رسمياً
 )مينيـسوتا، شـمال   (مؤتمر الحزب الجمهوري العام في منيابوليس       : المقبل) سبتمبر( أيلول   4 إلى 1 -

  .لتسمية المرشح الجمهوري رسمياً
  .االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة: المقبل) نوفمبر( تشرين الثاني 4 -
  .الهيئة االنتخابية تعلن النتائج الرسمية: المقبل) ديسمبر( كانون األول 15 -
  . للواليات المتحدة يتولى مهماته44الرئيس الـ: 2009) يناير( كانون الثاني 20 -

  7/2/2008الحياة 
  

  كيف تستطيع واشنطن االستفادة من الوضع الجديد في غزة؟ .69
  هنري سيغمان

ساهم اختراق المحاصرين من أهل غزة للحاجز الفاصل بين القطاع ومصر في إظهار حقيقتين أساسيتين               
يسعون عاجالً  أولهما واقع مفاده أن أهل غزة س      . غفل عنهما تماماً صانعو السياسة اإلسرائيلية واألميركية      
وأن تحررهم ذاك يفترض أن     .  الهواء الطلق  إلىأم آجالً إلى كسر قيود زنزانات سجون المبنى والخروج          
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فما أسودها صفحة في تاريخ الروح اإلنسانية لو أن أهـل غـزة استـسلموا               . يلقى الترحيب ال الشجب   
  !لمصيرهم

رمي إلى استفزاز السكان ودفعهم إلـى       وال ريب في أن زعم إسرائيل أن تضييق الخناق على غزة كان ي            
وال يجب أن يفاجأ أحد أن القيود الوحـشية التـي           . إنما هو فعل عبثي وهجومي    " حماس"االنقالب على   

فرضتها إسرائيل على المدنيين في غزة انقلبت على جالديهم في إسرائيل، فقد صب الغزاويـون جـام                  
ه من تزمت إيديولوجي ورفٍض قاطع لوقف إطالق        ، وكل ما تمثل   "حماس"الغضب الذي كانوا يكنونه لـ      

ووفقاً لما أظهرته استطالعات الرأي األخيرة، فإن المعاناة التي ولّدها          . الصواريخ، على الكيان الغاصب   
بل حدت حتى بمحمود عباس وسالم فياض إلى        . الحصار على غزة أدت إلى زيادة التضامن ال الشرذمة        

  .من حكومة إيهود أولمرت) لصادق فعالًغير ا(اإلعراب علناً عن غضبهما 
وكان من شأن الكلمة التي ألقاها أولمرت قبيل تحطيم القيود، والتي ذكر فيها أن الغـزاويين ال يمكـنهم                   
توقع االستمرار في العيش بشكل طبيعي في وقت تطلق فيه غزة الصواريخ علـى إسـرائيل، أن تتـسم           

قبل تضييق الخنـاق علـيهم فـي        " طبيعي"غزة العيش بشكل    بالمنطقية لو أنه كان مسموحاً أصالً ألهل        
  .اآلونة األخيرة، ولو أن أهل غزة كان لهم أي حول أو قوة في منع إطالق الصواريخ

والحق أن أولمرت يعلم تماماً حقيقة الوضع المتمثل بأن الحصار على غزة فرضته إسرائيل ألن الحكومة                
وفي البدء، اعتقدتا   . 2006في انتخابات العام    " حماس"تقويض فوز   اإلسرائيلية واإلدارة األميركية أرادتا     

وتشجيعها على تعزيز الفوضى فـي      " فتح"انه يمكن تحقيق ذلك من خالل تسليح قوات األمن التابعة لـ            
، "فتح"من طرد قوات األمن التابعة لـ       " حماس"وعندما تمكنت   . من صدقيتها " حماس"غزة بطريقة تجرد    

فكانت صواريخ القسام نتيجة هـذه      ". حماس"زة أمالً في أن ينقلب السكان فيها على         حاصرت إسرائيل غ  
  .المناورات اإلسرائيلية واألميركية المضللة ال السبب الكامن وراءها

كانا ضروريين لتحريك عجلة عملية الـسالم       " حماس"وليس من الصحة بمكان أن حصار غزة ومقاطعة         
. 2007) يونيـو (ش وأولمرت عندما التقيا في واشنطن في حزيران         كما زعم بو  " فتح"مع عباس وتنظيم    

وإسرائيل " فتح"عن استعدادها لطرح أي اتفاق ينتج عن محادثات الوضع الدائم بين            " حماس"فقد أعربت   
ألنها لم ترد لها أن تلعب أي دور في عملية          " حماس"وفي الواقع قاطعت إسرائيل     . على االستفتاء الشعبي  

التي أقصيت  " فتح" من أن تنتزع منها ثمناً أكبر بكثير من ذاك المطلوب في المفاوضات مع               السالم خوفاً 
  ".حماس"عنها 

لسخرية القدر فإن عباس يتمتع على األرجح بمستوى أقل من المرونة في المفاوضات مع إسرائيل عندما                
أي تـسوية   " حمـاس "دين  تتقاتالن، ست " حماس"و  " فتح"فما دامت   ". حماس"يكون على عالقة عدائية مع      

وفي أحسن الظروف سيكون من الـصعب وضـع         . يقوم بها عباس وتضعها في خانة التعاون مع العدو        
علـى  " فـتح "و  " حماس"شروط التفاق سالم يقبله كال الطرفين، بل ستكون بعيدة المنال تماماً ما دامت              

  .خالف
و " فتح"سرائيل بعد دق إسفين االنشقاق بين       وال شك أن عملية السالم التي روجت لها الواليات المتحدة وإ          

فعلى األرض، لم يتغير أي وضع مطلقاً، ال استباقاً         . لم تنتج سوى خطابات فارغة ووعود واهية      " حماس"
فبعـد  . لمؤتمر أنابوليس وال في المؤتمر نفسه وال بعد اختتامه وال بعد زيارة بوش إلى القدس ورام اهللا                

ء بتلك المناسبة وبعد الكالم المشجع عن االلتزام ببنود خريطة الطريق لم تتم             كل األبواق التي نفخت احتفا    
إزالة أي نقطة عسكرية غير قانونية بل حتى ازداد عدد نقاط التفتيش التي تعهـدت إسـرائيل بتقلـيص                   

أما النية التي أعلن عنها مكتب أولمرت وأنا أكتب هذه السطور والتي تعهدت بمنع كل عمليات                . (عددها
البناء الجديدة في القدس الشرقية والمستوطنات فمن غير المعلوم إذا ما كان مصيرها سـيكون ممـاثالً                 

  ).لغيرها أم ال
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ومع ذلك فإن عباس وفياض زعما انخراطهما في عملية سالم مهمة مع إسرائيل قد تنتج، بحسب كلمات                 
ويفتـرض  . بحلول نهاية هذا العام   " ئيلدولة فلسطينية قابلة للحياة وسيدة ومستقلة ومجاورة إلسرا       "بوش،  

ال " حماس"و  " فتح"ان يكونا على اطالٍع أكثر من غيرهما، لكن إذا لم يصح ذلك، فإن الفرق الكبير بين                 
يكمن فقط في أن األولى ملتزمة بالعملية السياسية بينما الثانية ملتزمة بالعنف، أو أن األولـى علمانيـة                  

لكن، هل يبرر الوضـع فـي       . ى تعيش في عالم خيالي ال تعيش فيه الثانية        والثانية إسالمية، بل إن األول    
غزة االعتداء بالصواريخ وقذائف الهاون باستمرار على المدنيين اإلسرائيليين في سيديروت؟ إن الـرد،              

بأن صواريخ القسام البدائية هذه لم تسفر سـوى عـن قتيلـين أو ثالثـة قتلـى                  " حماس"كما يبرر قادة    
ال أكثر طوال األعوام، في حين أن الرد اإلسرائيلي ال يسبب يومياً قتل المقاتلين فحسب بـل                 إسرائيليين  

المـدنيين  " حمـاس "األبرياء من الرجال والنساء واألطفال أيضاً، هذا الرد ال يبرر مطلقـاً اسـتهداف               
ليس نتيجة  فعدم وقوع صواريخ القسام حتى اآلن على روضة تعج باألطفال في سيديروت             . اإلسرائيليين

بل هو ببساطة وليد الصدفة والحـظ       " حماس"و  " الجهاد اإلسالمي "استهداف إنساني ماهر يقوم به مقاتلو       
  .الباهر

على المدنيين اإلسرائيليين تجويـع أهـل غـزة         " حماس"أخالقية اعتداءات    من جهة أخرى، ال تجيز ال     
بين تصرفهم مع الفلسطينيين، سواء في غزة       ولعل ما يمنع اإلسرائيليين من رؤية أوجه التشابه         . المدنيين

أو الضفة الغربية، وبين استهداف الفلسطينيين للمدنيين اإلسرائيليين، يتجلى بالصور األكثر تعاسـةً فـي               
بكل ما يحتاجون إليه لمنع وقوع أزمـة        ) في غزة (أن إسرائيل وإن كانت ستزود السكان       "تأكيد أولمرت   

إن ما تعتبره المفوضـة العامـة لألونـروا    ". ي من شأنها تسهيل معيشتهمفإنها لن تزودهم بالكماليات الت   
  ".الكماليات"يراه أولمرت كشعب يحرم من " يقاد عمداً إلى حالة من الفقر المدقع"كارن أبو زيد شعباً 

 ورداً على هذا النقد، يجيب اإلسرائيليون بغضب أنه بدالً من إدانة السياسة اإلسرائيلية تجاه غـزة، فـإن                
وتدفع عبثيـة هـذا االقتـراح       ". حماس"األحرى بمن ينتقدونهم أن يطالبوا سكان غزة باإلطاحة بحكومة          

المرء إلى التساؤل عن ردة فعل إسرائيل إذا اقترح عليها الفلسطينيون اإلطاحة بحكومة أولمرت لفـشلها                
  .ين اإلسرائيلييناإلرهابية على المواطن" حماس"في إنهاء االحتالل، بدالً من إدانة اعتداءات 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن من الصعب تفادي االستنتاج بأن فتح الحدود بين غزة ومصر قد ولّد وضـعاً                   
ورغم إغالق تلك الحدود من جديد فمن المستبعد أن يعود الوضع إلى سابق عهده وأن               . استراتيجياً جديداً 

 كانون  24في افتتاحية في    " هآرتس"فة  وكما أشارت صحي  . تكبل حرية أهل غزة تحت الحصار من جديد       
مبتكـرة وبعيـدة عـن التجويـع     "الماضي، فإن أزمة رفح تشكل فرصة العتماد سياسات    ) يناير(الثاني  

  ".واالغتياالت
والتفاوض على اتفاقية سالم مـع      " حماس"إن الهدف الحالي لعزل     . هنا أصل إلى ثاني الحقائق األساسية     

فال يخفى على   ". حماس"نية تطبيق مثل هذا االتفاق على الرغم من معارضة          يستند إلى الوهم بإمكا   " فتح"
متجذرة في عمق السياسة الفلسطينية ولها دور كبير على هذا الصعيد، وبالتالي ال             " حماس"أحد أن حركة    

وال يمكن تطبيق اتفاقيات جديـدة حـول        . تزيدها معارضة إسرائيل والواليات المتحدة سوى قوة ونفوذاً       
. بطريقـة أو بـأخرى    " حمـاس "دود منعاً ألي تدهور خطير بين إسرائيل ومصر، من دون إشراك            الح

وألسباب داخلية، ال يمكن لعباس أو الحكومة المصرية الموافقة على إنشاء نظام جديـد عـابر للحـدود                  
  .يرمي إلى االستمرار في تضييق الخناق على أهالي غزة

تقدم فرصة  " حماس" بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية و        ال شك في أن حتمية المحادثات الرباعية      
في محادثات تهدف إلـى وقـف       " حماس"للواليات المتحدة لتغيير المسار وتشجيع إسرائيل على إشراك         

ويمكن أن يتطرق الحوار    . إطالق النار، وهي الطريقة الوحيدة لمنع صواريخ القسام من ضرب إسرائيل          
ليست أمـراً محـسوماً علـى    " حماس"إن موافقة   . لمبادرة السالم العربية  " ماسح"آنذاك إلى مسألة قبول     

اإلطالق، لكن ما هو أكيد أنها لن تسمح أبداً بتطبيق المبادرة ما دامـت إسـرائيل والواليـات المتحـدة                    
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  .تحاوالن اإلطاحة بها، ومن دون مفاوضات تعالج شكاوى الطرفين
بها خارج حـدود الممارسـة      " حماس"ائيل نطاق مسألة اعتراف     ومن األهمية بمكان أيضاً أال توسع إسر      

فمطلب إسرائيل أن يتضمن هذا االعتراف بياناً حول شرعية الدولة اليهودية وطابعهـا             . الدولية الطبيعية 
فلـم  . بوجود دولة إسـرائيل   " حماس"بل يكفي أن تعترف     . اإلثني والديني هو غير مبرر وغير مناسب      

قيادة الواليات المتحدة أن طلبت من أحد التأكيد على قانونية تجريد هنود أميركـا              يسبق ألية إدارة تولت     
  .من أرضهم، كشرط إلنشاء عالقات طبيعية معها

 -وإذا أرادت اإلدارة األميركية االستفادة من الوضع الجديد في غزة لتعزيـز المـصالحة الفلـسطينية                 
  أما إذا حافظت على موقفها الحالي،      . يل والفلسطينيين الفلسطينية، بإمكانها وضع أسٍس للتوافق بين إسرائ      

  
و أ -فستفتقر في الدرجة األولى إلى الصدقية وستتسبب بتداعيات بعيدة المدى تطال كل أطراف النـزاع                

  .حتى العالم بأسره
  7/2/2008الحياة 

  
  ال تتفاوض مع الفلسطينيين" إسرائيل" .70

  بالل الحسن
على أنه نقد للسلطة الفلسطينية؟ آن األوان ألن        " إسرائيل"ات الجارية مع    لماذا ينظَر إلى كل نقد للمفاوض     

، وأن هذا   "إسرائيل"، وإلى السياسة األمريكية التي تدعم       "إسرائيل"ينظَر إلى هذا النقد على أنه موجه إلى         
 انزالقـات   النقد في العمق هو دعم وحماية للسلطة الفلسطينية، وهو أيضاً حمايةً للقضية الفلسطينية مـن              

  .جديدة
إنهـا محاولـة لرصـد      . هذه النظرة ليست شطحاً في الخيال، كما أنها ليست تجميالً لما ال يمكن تجميله             

  .ولنذكر بعض ما ال تهتم به الصحافة كثيراً. الموقف اإلسرائيلي، ولرصد الموقف األميركي على حقيقته
ئيس الوزراء إيهـود أولمـرت، مـن دون         ماذا يعني انعقاد عشرة لقاءات بين الرئيس محمود عباس ور         

الوصول إلى نتيجة تذكر؟ يعني أن اإلسرائيليين ال يفاوضون، بل يحاولون فرض موقفهم ورؤيتهم على               
وانتقاد هذه اللقاءات العبثية، هو في جانب أساسي منه حماية للرئيس عبـاس مـن               . المفاوض الفلسطيني 

اس يؤمن بجدوى التفاوض، وينتقد علناً إطالق الصواريخ        إن الرئيس عب  . محاوالت االستهانة به وبموقفه   
ويقول إنها ال تجلب سوى الدمار، وهو يجرب نظريته وأسلوبه إلـى آخـر مـدى، ولكـن المفـاوض                    
اإلسرائيلي ال يستجيب، فكيف نحمي كرامة المفاوض الفلـسطيني إذاً؟ ال سـبيل إلـى ذلـك إال بنقـد                    

وأحياناً يكون التخلي عن المفاوضـات هـو        . ا، والتخلي عنها  المفاوضات، وبالدعوة إلى االحتجاج عليه    
  .أفضل وسيلة للتفاوض

توجيه اإلهانات للسيد أحمد قريع رئـيس الوفـد المفـاوض؟ إن            " إسرائيل"ماذا يعني أن تتعمد     .. وأيضاً
، الحواجز اإلسرائيلية تتعمد إيقاف السيد قريع، مرة أمام مبنى المفاوضات، فتمنعه مـن الوصـول إليـه      

هل تجري هـذه    . ومرة عند معبر الكرامة أثناء قدومه من األردن استعداداً للقاء جديد ومفاوضات جديدة            
تريـد كـسر معنويـات المفـاوض        " إسرائيل"اإلهانات بالصدفة؟ الكل يعرف أن الجواب هو ال، وأن          

إسـرائيلية  وهي رسـالة    . الفلسطيني، وتصغير قامته، كي ينعكس ذلك على موقفه داخل جلسة التفاوض          
ويـأتي انتقـاد    . غير مباشرة للقول، بأن على الفلسطيني أن يرضخ لإلسرائيلي في حـصيلة التفـاوض             
  ".إسرائيل"المفاوضات هنا دفاعاً عن كرامة رئيس الوفد المفاوض، وإعالن رفض لما تخطط له 

يكي علـى مواصـفات     أنها تريد أن تتفق مع الرئيس األمر      " إسرائيل"ماذا يعني أن تعلن     .. أيضاً وأيضاً 
، وأجواؤهـا   "إسـرائيل "الدولة الفلسطينية، وأنها ستكون دولة منزوعة السالح، ومعابرها تحت سيطرة           

ـ " إسرائيل"، وغور األردن تحت سيطرة      "إسرائيل"ومياهها اإلقليمية تحت سيطرة      " إسرائيل"وجيشها، ول
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تكرر هنا ما طرحته فـي      " إسرائيل"إن  . أيضاً حق اجتياح الضفة الغربية إذا ما نشبت حرب في المنطقة          
إنها تتفاوض حول كيـان     .  ورفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات في حينه       2000مفاوضات كامب ديفيد    

فماذا يضير المفاوض الفلسطيني    . يعيش داخل القبضة اإلسرائيلية وال يمتّ إلى االستقالل والسيادة بصلة         
  !س النقد هنا دعماً للمفاوض الفلسطيني؟إذا ما تم نقد هذا الموقف اإلسرائيلي؟ ألي

ال تتفاوض مع الفلـسطينيين، وال تتفـاوض مـع          " إسرائيل"لقد قال كاتب إسرائيلي شهير، إن       .. أخيراً
تريد من الرئيس بوش موقفاً يؤيد تصورها للدولـة         . الرئيس محمود عباس، إنها تتفاوض مع األمريكيين      

  .اً وليس شفهياً فقطالفلسطينية، وأن يكون هذا الموقف مكتوب
التي وضعت خطة التخلص من     " رؤية بوش "من الرئيس بوش على وثيقتين، وثيقة       " إسرائيل"لقد حصلت   

التي شرعنت االستيالء على أرض فلسطينية جديـدة، وشـرعنت          " وعد بوش "القيادة الفلسطينية، ووثيقة    
.. إذاً. ها هي تطلب منه اآلن وثيقة ثالثـة       و. تعديل الحدود، وبقاء االستيطان، وإلغاء حق العودة لالجئين       

تفاوض واشنطن فقط، فلماذا ال ينسحب المفاوض الفلسطيني مـن          " إسرائيل"من يفاوض من؟ وإذا كانت      
  المشهد، ليكون انسحابه دفاعاً عن قضيته؟

  2008فبراير / مجلة العودة شباط
  

  لكن، ما هي استراتيجية حماس العسكرية؟ .71
  ماجد كيالي

االحتالل هو اغتصاب للحقوق وعدوان على الوجود ومصادرة للمستقبل، وهذا ينطبق خاصـة             بديهي أن   
كذلك من البديهي أن ليس ثمة شعب يتعايش مع االحتالل، أو يرضخ له، وهذا           . على االحتالل اإلسرائيلي  

بـين  حال الشعب الفلسطيني، الذي ال تنقصه الشجاعة وال روح التضحية، برغم الفارق الهائـل بينـه و                
  .إسرائيل في معادالت موازين القوى والسيطرة والمعطيات الموضوعية المحيطة

ودون الدخول في جدل السؤال بشأن شرعية مقاومة االحتالل، وهي بديهية أيضا، فـإن هـذا الـسؤال                  
المراوغ، واالبتزازي، يحجب حقيقة أن المقاومة ال تختزل بشكل بعينه، وأنها فعـل شـعبي أساسـا، ال                  

على مجموعات مسلحة، وأن شكل المقاومة ومستواها منوط بإمكانيات الشعب المعني، وقدرتـه             يقتصر  
  .على االستمرار بشكل ما وتحمل كلفته، مع ارتباط أية مقاومة بهدف سياسي محدد وممكن

هكذا فإن قيادة حماس معنية اليوم بأن توضح لشعبها استراتيجيتها العسكرية، وأن تبين بالحقائق جـدوى                
ا الشكل أو ذاك، وليس بالشعارات والتمنيات وإحالة الموضوع إلى القدرة الربانية؛ في تعويـل علـى                 هذ

روح التضحية لدى الفلسطينيين وسيادة وعي لديهم يتأسس على إعالء شأن السالح وتقـديس الـشهادة،                
  .بدون أي ربط بإنجازات سياسية وطنية، ملموسة، تتناسب وحجم معاناتهم وتضحياتهم

حقيقة فإن القيادة الفلسطينية، باختالف اتجاهاتها، مسؤولة عما يعانيه الشعب الفلسطيني من إخفاقـات              وال
ومآٍس، ذلك أن نجاح أية قيادة يتعلق، بين قضايا أخرى، بقدرتها على تحقيق أفضل اإلنجازات بأقل قدر                 

لناجعة لها، وسيطرتها علـى     كما بمدى تحكمها بأوضاعها الداخلية، وإدارتها ا      . من التضحيات والمعاناة  
وتائر العملية الصراعية، وصوغ المعادلة التي تضمن التناسب بين اإلمكانيات واألهداف، والتوازن بـين      

  .الهدف السياسي ووسائل الصراع من اجل الوصول إليه
 وال بـأي    الالفت أن الطريقة التي تمت بها إدارة الساحة الفلسطينية ليس لها عالقة البتّة بهذه القواعـد،               

نموذج، واألنكى أنها لم تختطّ نموذجها الخاص، الذي تضيفه لتراث حركـات التحـرر الـوطني ضـد                  
االستعمار، ال في التجربة السياسية وال على صعيد التجربة العسكرية، وال على صـعيد االنتفاضـة وال                 

  .المفاوضة
، مثال، فـسنجد أن     2000منذ أواخر العام     اإلسرائيلية، الدائرة    -وإذا أخذنا تجربة المواجهات الفلسطينية      

، والتـي   1993-1987هذه التجربة ليس لها عالقة البتة باالنتفاضة الشعبية، التي اندلعت في األعـوام              
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استطاعت تقديم النموذج األنسب لكفاح الشعب الفلسطيني، مثلما استطاعت فرض وجود هذا الشعب فـي               
  .ا شاب ذلك من مشكالت فيما بعداألجندة اإلسرائيلية والدولية؛ على رغم م

وكما هو معلوم فقد طغى على تلك المواجهات طابع المقاومة المسلحة، والسيما المقاومـة وفـق نمـط                  
العمليات التفجيرية، في المدن اإلسرائيلية، وعمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة إلـى البلـدات               

  .اإلسرائيلية المحاذية للقطاع
ة يمكن مالحظة، أوالً، أن العمليات التفجيرية والصاروخية، التي استهدفت المدن           ومن تفحص هذه التجرب   

اإلسرائيلية، شكلت محاولة فلسطينية للخروج من السقف السياسي السائد، المتمثل بالعمل من اجل دحـر               
رة الذي أطلقتـه الثـو    " التحرير"االحتالل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة للعودة إلى شعار            

، من دون أي إسناد له في الواقع اإلقليمي والـدولي؛ مـا             )عقد الستينيات (الفلسطينية في بداية انطالقتها     
الـسياسية والبـشرية    : خلق فجوة بين تلك العمليات والهدف السياسي الذي تفرضه االنتفاضة بحـدودها           

  .والجغرافية، بشأن دحر االحتالل وإقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع
، )بدل أن يعمق تناقضاته   (وهذا الخرق للسقف السياسي، أسهم في حشد المجتمع اإلسرائيلي خلف قيادته            

وشوش على الرأي العام الدولي، وعلى موقف الدول المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، المتعلقة بإقامـة               
لفلسطينيين واالستفراد  ، وقدم الفرصة إلسرائيل لالمعان بالبطش با      1967دولته على أرضه المحتلة عام      

بهم، واستنزافهم؛ األمر الذي كانت نتيجته أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا، في الخـسائر البـشرية                 
  .والمادية والسياسية

كانت جد عشوائية في أهدافها، وتوقيتاتهـا، وزخمهـا،         ) التفجيرية والصاروخية (ثانيا، إن هذه العمليات     
ها، غير خاضعة ألي مقياس أو ألية عقلية قيادية، خصوصا بعد أن دخلت             وبدت وكأنها غاية في حد ذات     

، في محاولة منهـا لمنافـسة   2002على خط هذه العمليات منذ مطلع العام      ) التابعة لفتح (كتائب األقصى   
  .؛ بدال من أن تسعى لشد حماس الستراتيجيتها)التابعة لحماس(كتائب القسام 

ي كانت خارج أي نسق موضـوعي وعقالنـي وإداري، أدت إلـى زج              والحاصل فإن هذه العمليات، الت    
القوى الفلسطينية بشكل غير مبرمج أو محسوب في الصراع ضد إسرائيل، ودفعة واحدة، وهذا يتنـافى                
مع األعراف المتبعة في حروب التحرر الوطني ضد االستعمار، أو حرب الضعيف ضد القوى، حيـث                

ونه ال يخوض حرب الضربة القاضية، ألن هكذا حـرب سـتكون            يقتصد الطرف الضعيف إلى بقواه، ك     
  .الكلمة األخيرة فيها لمن يمتلك القوة العسكرية األكبر واألقوى واألحدث

ولذلك فإن خبرات حروب حركات التحرر الوطني تفيد بضرورة تحاشي تعريض قواها لضربات قاسية،              
نها تخوض حربا سياسية، طويلة األمد، ينبغي       وتجنب عدوها حين يكون مستنفرا ومستفزا، إدراكا منها أ        

كسبها بالنقاط وليس بالضربة القاضية، وبالغلبة بالوسائل والمعطيات السياسية وليس بالوسائل العـسكرية         
هكذا عرفت هذه التجارب التراجع والدفاع، في كثير من المراحل لتجنـب دفـع أثمـان باهظـة،                  . فقط

  .وللحفاظ على قوى شعبها
ا أن التجربة الفلسطينية اتخذت المنحى الهجومي بدال من المنحى الدفاعي، ما تفسره عملياتها              األنكى أيض 

في العمق اإلسرائيلي، وعمليات القصف الصاروخي، من القطاع بعـد انـسحاب الوجـود اإلسـرائيلي                
تهم الالفت هنا أن الفلسطينيين، وضمنهم حماس، لم يـستفيدوا فـي مقـاوم            . العسكري واالستيطاني منه  

  .المسلحة من تجربة حزب اهللا، على األقل
فهذا الحزب حرص على عدم زج كل قواه بصراعه ضد إسرائيل، ولم يشن حرب هجومية ضدها، وهو                 

باسـتثناء  (من جنوبي لبنان    ) 2000(التزم بالمعطيات الدولية، بدليل امتناعه عن العمليات، منذ انسحابها          
، وذلك برغم اعتباره فلسطين ارض وقـف        )2006يوليو  /موزخطف جنديين إسرائيليين ما جلب حرب ت      

  .إسالمي
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وعموما فقد أدار هذا الحزب مقاومته لالحتالل باقتدار عال، فتحكم بوتائر المقاومة، ولم يتركها تفلـت،                
  .ولم يستدرج لالستفزازات من قبل إسرائيل

م بنتيجة عمليات المقاومة، منذ ما      وربما يستغرب البعض بأن عدد القتلى اإلسرائيليين الذين لقوا مصرعه         
 45 عاما، بمعـدل     18 إسرائيليا، في    860لم يتجاوز   ) 2000(حتى االنسحاب   ) 1982(بعد غزو لبنان    

إسرائيليا في العام، في حين أن عمليات المقاومة الفلسطينية أدت إلى مصرع ألف من اإلسرائيليين فـي                 
؛ أي نصف العدد الذين قتلوا في       2002ليا في العام     إسرائي 420، ضمنهم   )2004 - 2001(أربعة أعوام   

  (!). عاما 18عمليات حزب اهللا في 
لكن النتيجة، أو التداعيات، لم تكن واحدة إذ أن هذه الوتيرة المتوازنة من عمليات حـزب اهللا سـاعدت                   

طينية جلبـت   الحزب على االستمرار، وتنمية قواه، في حين أن الوتيرة العالية من عمليات المقاومة الفلس             
مصرع وجرح واعتقال عشرات األلوف من الفلسطينيين، وأدت إلى تقويض الكيان الفلسطيني، ومعاودة             

  .احتالل الضفة الغربية، وبناء الجدار الفاصل، وتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير
وعـدا  .  إسرائيليا فقـط 11 مصرع 2007ثم تراجعت عمليات المقاومة بدرجة كبيرة جدا، إذ شهد العام    

، ناهيك عن   )محليا وإقليميا (ذلك فمن البديهي أن الوضع الفلسطيني أضعف، بالقياس لحزب اهللا في لبنان             
أن التجربتين مختلفتين، واليمكن نقل تجربة حزب اهللا إلى فلسطين، فهناك ثمة دولة ذات سيادة، وعمـق                 

  .ومدى استراتيجي مفتوح، عكس الوضع المغلق لألراضي المحتلة
وبالنـسبة لحـرب    . ن مكانة األراضي الفلسطينية هي غير األراضي اللبنانية، نسبة لإلسرائيليين         كذلك فإ 
التي منع فيها حزب اهللا القوات اإلسرائيلية من تحقيق إنجازات عسكرية كبيرة، فتم             ) 2006(يوليو  /تموز

ومـة أن تزيـد     ذلك بسبب أنه خاض حربا دفاعية، وفي هكذا حرب، وبتوفر معطيات معينة، يمكن للمقا             
  .كلفة الخسائر لدى الجيش النظامي المهاجم

ونحن نعرف كم تكبدت إسرائيل في محاوالتها اجتياح بعض المناطق الفلسطينية، مثل قصبة نـابلس أو                
ثم إن حرب لبنان عادت بإنجازات سياسية مهمة إلسرائيل، في تجديد التزام حزب اهللا              . مخيم جنين مثال  

  .ك الوضع الداخلي في لبنانبالخط األزرق، وفي إربا
ما يؤكد أن قوة حزب اهللا في لبنان يمكن أن تغير معادالت القوى في لبنان، ولكنها ال تغير كثيـرا فـي                      
معادالت القوى ضد إسرائيل، بذات القدر الذي تضطلع به الحالة الفلسطينية، بمختلـف تجلياتهـا، فـي                 

  .تأثيراتها المختلفة أمنيا وسياسيا عليها
 بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتفكيك مستوطناتها، وبدال من أن يتحول هذا المكسب إلـى                 ثالثا،

إنجاز وطني يمكن البناء عليه، إذا به يتحول إلى عبء على المـشروع الفلـسطيني، بـسبب المبالغـة                   
  .بالقدرات، وعدم إطالق نقاش سياسي عقالني بشأن مكانة القطاع في العملية الوطنية

مة من اعتبر أن القطاع، وهو بمثابة سجن لمليون ونصف مليون فلسطيني، يمكن أن يتحول إلى                هكذا فث 
  .قاعدة لتحرير فلسطين، أو لدحر االحتالل من الضفة وقطاع غزة

الكهرباء والطاقة والماء والمـواد     (ونسي هؤالء بأن القطاع بسكانه يعتمد على إسرائيل بموارده الحيوية           
، التي تتحكم بمعابره، وبالسيطرة على مياهه وأجوائه، وأن إطـالق الـصواريخ،             )يةالتموينية والصيدالن 

، يـزج بالقطـاع   "توازن الرعب"التي ال تجدي كثيرا في معادالت موازين القوى، بدعوى خلق نوع من      
وسكانه بأتون حرب مدمرة؛ دون قدرة على رد مجد، سوى التهديـد الكالمـي بزلزلـة األرض تحـت      

وبأن المقاومة ستعرف كيف ترد وأن الخيارات مفتوحة، وهي شعارات وتهديدات يعرفهـا             (!) إسرائيل  
  .الشعب الفلسطيني ألنه ظل يسمعها طوال السنوات الماضية، ولكنه لم يلحظ القدرة على ترجمتها

المغزى هنا أن الزمن الراهن ليس زمن التحرير في األجندة العربية والدوليـة، وال بمتنـاول األجنـدة                  
  .لفلسطينية، لذا فثمة مغامرة في زج القطاع، أو تحميله، عبء هذه المهمةا
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والواضح أن إسرائيل بعد انسحابها من القطاع وتعرضها للهجمـات الـصاروخية منـه باتـت تـروج                  
! الدعاءات أنها دولة مسالمة وأنها مع السالم، في حين أن الفلسطينيين ال يؤمن لهم، وهاهم يعتدون عليها                

  .ها بتغطية بطشها بالشعب الفلسطيني في القطاع بوحشية وبما يتعارض مع األعراف اإلنسانيةما سمح ل
المهم أن الفلسطينيين كانوا أحوج للتوافق على استراتيجية جديدة للقطاع، ودوره في العمليـة الوطنيـة،                

ببنـاء المـدارس    لتقديمه كنموذج لبناء الكيان الفلسطيني مستقبال، وتحويله لذخر للـشعب الفلـسطيني،             
والجامعات والمشاريع االقتصادية، ألن الشعب الذي يعرف كيف يعيش ويتطور ويبني، يعرف أكثر كيف             

  .يناضل بشكل أفضل الستعادة حقوقه
من أهدأ األعوام بالنسبة إلسرائيل، بـرغم ازديـاد قـوة حمـاس             ) 2007(وتفيد اإلحصائيات بأن العام     

 من 109 و50 و24 قتل 2004 و2005 و2006وفي أعوام  . يا، فقط  إسرائيل 11العسكرية، إذ شهد مقتل     
 426 (2002اإلسرائيليين، ما يؤكد تراجع المقاومة بالقياس لمرحلة الفـورة غيـر المحـسوبة، عـام                

 من الفلسطينيين مصرعهم خالل العـامين الماضـيين بنتيجـة           1000، وبالمقابل لقي حوالي     )إسرائيليا
  .العمليات اإلسرائيلية

واألنكـى أن عـدد     ( فلـسطيني    3000أسـر حـوالي     ) 2006صيف  ( أسر الجندي جلعاد شاليت      وبعد
الفلسطينيين الذي لقوا مصرعهم في االقتتال الداخلي في العام الماضي، زاد عـن عـدد الـذين قتلـتهم                   

  ).إسرائيل
يجيتها ماهي الخطة؟ أو مـا هـي اسـترات        : على ذلك فإن قيادة حماس تحديدا معنية باإلجابة على سؤال         

العسكرية؟ والسيما توضيح التناقض بين تزايد قوتها العسكرية في المجتمـع وتنـاقص قـدرتها علـى                 
  .المقاومة المسلحة ضد إسرائيل

وال شك أن هذه المعطيات تتطلب إبداء قدر من الشجاعة ونقد الذات، السيما من قبـل قيـادة حمـاس،                    
ا ليس نقيصة في كفاح حركات التحرر التي تعـرف          لمصارحة شعبها بأن المقاومة المسلحة تستنفذ، وهذ      

. التراجع مثلما تعرف التقدم وتعرف االنتقال من موقع ألخر ومـن شـكل لغيـره، بحـسب الظـروف            
والشجاعة تقتضي االعتراف أيضا بأن المقاومة ليست مقتصرة على الوسـائل العـسكرية، فالمقاومـة               

ضة األولى تؤكد ذلك، ألم نكن نتغنى بتلك االنتفاضة إن          الشعبية أجدى، وأكثر استمرارية، وتجربة االنتفا     
  !.كنتم تذكرون؟

  7/2/2008الحياة 
  

  فشل الرهان على الحصار .72
  أحمد الحيلة

راهن االحتالل الصهيوني كما العديد من األطراف اإلقليمية والدولية على حصار غزة في دفـع حركـة             
العتراف بـاالحتالل، االعتـراف باالتفاقيـات       ا(ى تغيير موقفها السياسي من شروط الرباعية        إلحماس  

، أو دفع الشعب الفلسطيني لالنقالب على خياراته        )السياسية الموقعة مع االحتالل، نبذ العنف أي المقاومة       
الديمقراطية، وبالتالى التنكر لنتائج االنتخابات ومن ثم االنقالب على حركة حماس في غزة وعلى حكومة               

ما حدث من حـراك جمـاهيري       .ا يسمي بالحكومة المقالة بقيادة إسماعيل هنية      تسيير األعمال هناك أو م    
إثر قطع التيار الكهربائي ووقف اإلمدادات النفطية الضرورية        ) 1/24(ألبناء غزة على الحدود مع مصر       

، أثبت مجدداً فشل الرهان على الحصار، كما أنه أحدث خيبة أمل كبيرة لدي الـصهاينة                )1/23 - 22(
وجئوا بهذا الحراك الذي كان يراد له أن يكون ضد حركة حماس التي حرص االحتالل منذ فوزها                 الذين ف 

 على تشويهها بوصفها قرينة للفقـر والبطالـة         2006) يناير(في االنتخابات التشريعية في كانون الثاني       
د التفـاف   لكن المشهد جاء بعكس التوقعات، فحركة حماس ازدادت شعبيتها، وازدا         .. والجوع والحصار 

ها وعلى الشعب الفلسطيني الذي رفضت الحركة التنـازل         يالجماهير حولها بصبرها أمام الظلم الواقع عل      
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ما حدث على الحدود المصرية الفلسطينية غير من مالمح المشهد الـسياسي            . أو التفريط بحقوقه الوطنية   
  :من عدة زوايا، أهمها

  ..ةيمعركة السياسية ضد الحصار بفاعلأن الرأي العام الفلسطيني والعربي دخل ال* 
 وقفت موقفاً إيجابياً وحكيماً عندما سمحت للفلسطينيين باجتياز معبـر           -لى العالم   إ بوابة غزة    -مصر  * 

لى موقفها المتقدم   إرفح والحدود للتزود باحتياجاتهم الضرورية من منطلق إنساني وقومي، هذا باإلضافة            
  . في القاهرةفي دعوة حركتي فتح وحماس للحوار

 عنـدما أعلـن     - وإن بشكل نظري لحـد اآلن        -جامعة الدول العربية وضعت النقاط على الحروف        * 
ن غزة منطقة منكوبة، ومحملين االحتالل المـسؤولية        أ) 1/27(وزراء خارجيتها المجتمعين في القاهرة      

 لموقف القيادة المـصرية     الكاملة عما حدث ومطالبيه برفع الحصار وفتح المعابر، هذا فضالً عن دعمهم           
  .الشروع في الحوار على أسس تحافظ على الثوابت الفلسطينية) فتح وحماس(بمطالبة الفلسطينيين 

انفضاح االحتالل اإلسرائيلي، ووقوع الدول األوروبية والواليات المتحدة في حرج أمام الرأي العـام              * 
  . على غزة منذ ثمانية أشهرالدولي، عندما انكشفت سوءات الحصار الالإنساني المضروب

كل ذلك يضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام استحقاق وطني فلسطيني، خاصة بعدما أكد المؤتمر               
 والذي ضم غالبية الفصائل والقوي الفلسطينية       2008/1/25 - 23الوطني الفلسطيني المنعقد في دمشق      

لـى الوحـدة    إفـات الداخليـة وصـوالً       في الداخل والشتات، على ضرورة الحوار سبيالً لحـل الخال         
  :الكرة اآلن أصبحت في ملعب الرئيس عباس، وهو يقف أمام خيارين على النحو التالى.الوطنية

قبول دعوة مصر والجامعة العربية والشعب الفلسطيني للحوار مع حركة حماس اسـتناداً             : الخيار األول 
، وبالتالى الشروع في مرحلـة      2007اتفاق مكة   ، و 2006، ووثيقة الوفاق الوطني     2005التفاق القاهرة   

ها برعاية عربيـة    يجديدة إلعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي بفتح جميع الملفات الخالفية، واالتفاق عل           
ف، إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية، الشراكة السياسية، التحـضير             .ت.إعادة بناء م  (

، وإذا صدقت النوايا فيمكن     ..)ق، توحيد الرؤية السياسية في التعامل مع االحتالل       النتخابات جديدة بالتواف  
ن الشعب الفلسطيني سيستعيد عافيته ووهج قضيته على أساس من الوحدة والتوحد فـي مواجهـة       أالقول  

  .االحتالل، وكل حسب قدراته واستطاعته
 اإلسـرائيلية   -من الضغوط األمريكية    ولكن نجاح هذا الخيار يعتمد باألساس على موقف الرئيس عباس           

ة والتي كـان    يالتي ستسعي جاهدة لمنع التقارب بين حركتي فتح وحماس بالتهديد بوقف المساعدات المال            
لى التهديـد بوقـف المفاوضـات       إ مليارات دوالر التي وعد بها مؤتمر باريس، إضافة          7.4آخرها الـ   

  ..، وابتزاز الرئاسة لتقديم المزيد من التنازالتالسياسية بهدف إدامة الخالف واالنقسام الوطني
رفض الرئيس عباس لدعوات الحوار، بالتذرع بالشروط التي دأب على تكرارها من دعوة             : الخيار الثاني 

ه، والتزام حماس بشروط الرباعية أو      يلى ما كانت عل   إحماس الى التراجع عن االنقالب وعودة األوضاع        
لـى  إوذلك أمالً في دفع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت         .. عة مع االحتالل  باالتفاقيات السياسية الموق  

لى تفاهمات حول قـضايا الحـل النهـائي         إالتعجيل واإلسراع في عملية المفاوضات من أجل التوصل         
  .مع نهاية العام الجاري.. كالقدس، والالجئين، والحدود، والمياه، والدولة

ألنه خيار جرب سلفاً، كما أن واقع المفاوضات لم يثمر لحد اآلن عن             لكن هذا الخيار يحمل بذور فشله،       
مجرد رفع حاجز هنا أو هناك في الضفة الغربية، فما بالنا بإلزام االحتالل بتنفيـذ اسـتحقاقات الـسالم                   

في غضون عدة أشهر قُبيل رحيل الرئيس األمريكي جورج بوش الـذي            .. كاالنسحاب، وعودة الالجئين  
لى حد بعيد مع الرؤية الصهيونية للحل كاعترافه بيهوديـة دولـة االحـتالل،              إ ى تتماه أعلن عن مواقف  

لى مطالبتـه بتعـويض     إ إلسرائيل، وتعديل حدود الهدنة، إضافة       ىوتأييده لضم الكتل االستيطانية الكبر    
حقيـق  الالجئين الفلسطينيين بدالً من عودتهم حسب قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرها فاشلة فـي ت              

 نفسه يعاني من أزمة     أولمرتهذا ناهيك عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود         . السالم بين األطراف  
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ة انفراط عقد حكومته االئتالفية مع حزب العمل نتيجة لنشر نتـائج تحقيـق لجنـة                يداخلية تتعلق باحتمال  
يعني بقاء الحال على ما هـو       فينوغراد حول أسباب إخفاق الحرب على لبنان العام الماضي، األمر الذي            

، أي بعد تشكيل حكومة صهيونية جديدة، وبعد انتهاء مراسيم تسلم الرئيس         2009 منتصف عام    ىه حت يعل
  .األمريكي الجديد لمفاتيح البيت األبيض

في تقديرنا أن الزمن بدأ يتقادم على الرئيس عباس، وهو مطلوب منه أن يحسم خياراته اسـتناداً إلرادة                  
فلسطيني وحقوقه الوطنية، مستغالً في ذلك ظرف تصدع الحصار اآلخذ في التراجع، ومتـسلحاً              الشعب ال 

المطالب بالحوار الداخلي ورفع الحصار عـن غـزة وذلـك           ) الجامعة العربية (بالموقف العربي األخير    
ي مواجهـة    اإلسرائيلية المتوقعة، وإلعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي ف        -للتصدي للضغوط األمريكية    

  .االحتالل وبدعم عربي وخاصة من مصر والسعودية
  7/2/2008القدس العربي 
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  طارق حمود
عملية استشهادية بعد غياب طويل لهذا النوع من فنون المقاومة والتي أثبتت نجاعتها في ردع االحـتالل                 

 حماس عندما نتحدث عن هذا النوع من العمليات         طوال فترة انتفاضة األقصى المبارك، وربما يلمع اسم       
دون انتقاص لدور فصائل المقاومة األخرى، ألننا ربما نتذكر العمليات االستشهادية الكبيرة والتي تبنتهـا    
كتائب القسام كعملية فندق بارك والمطعم اإليطالي وملهى الدولفيناريوم وغيرها من عمليات أحدثت هزة              

  .صهيونيسياسية داخل الكيان ال
ومع عملية ديمونا التي ربما لم تكن بحجم العمليات آنفة الذكر من حيث حجم القتلى والقوة الهجومية، إال                  
إنها ال يمكن أن تصنف إال ضمن العمليات الكبرى والنوعية عندما نأخذ بعين االعتبار الزمان والمكـان                 

ليوم، فلو دخلنا بشيء من التحليل في دالالت        والجهة المنفذة والجو السياسي المحيط بالساحة الفلسطينية ا       
هذه العملية وآفاقها لوجدنا أنها عملية تأتي في وقت حرج جداً لقادة الكيان الصهيوني خصوصاً أولمرت                

 والتفوق الغزي في كـسر      2الذي بات يلملم بقايا مقتنياته من على مكتب رئاسة الوزراء بعد فينو غراد              
الصهيوني الكامل أمام صواريخ المقاومة، ثم تأتي عملية ديمونا فتشكل أكبر           الحصار ولو جزئياً، والعجز     

، فمجرد أن تكون حمـاس هـي        )حماس(خرق أمني احترافي في عهد أولمرت ومن قبل العدو األول له            
المسؤولة عن تنفيذ العملية هذا من شأنه أن يضع االحتالل أمام معادالت صعبة في وقت تُـضرب فيـه                   

  .ما يمكن من آلة عسكرية وتحاصر من قريبها قبل بعيدهاالحركة بأقصى 
كما أن عملية ديمونا تأتي في وقت حاول كثيرون التشكيك بانتهاء المقاومة في ظل حصار ها خصوصاً                 
في الضفة المحتلة وضربها من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة وبالتنسيق والتعاون مع االحتالل، كما               

حماس التي تنظم ضدها حملة لتشويه صورتها ومحاولة إظهار أنهـا تريـد مهادنـة               أنها تأتي من قبل     
  .االحتالل في ظل ما تتعرض له على المستوى السياسي الداخلي

وأمام هذا التحدي الذي دخلته حماس مع االحتالل من خالل عملية ديمونا وفي ظل ظرفها الصعب ربما                 
ياراتها التي يشكك البعض بانحرافها بعد االنتخابـات لـم      أرادت حماس أن تنقل عدة رسائل مفادها أن خ        

يطرأ عليها أي تغيير، ولذلك كان الكيان الصهيوني أول من علم بهوية االستشهاديين المنفـذين لعمليـة                 
ديمونا بداللة اعتقال ذويهما في الخليل، لكن االحتالل لم يرد أن يسجل نصر لحماس في هـذه المرحلـة      

 تصمت حماس عن مسؤوليتها العتبارات أمنية وسياسية، وحتى يحاول االحـتالل أن             الدقيقة أمالً في أن   
يستغل إعالن بعض فصائل المقاومة من غزة عن العملية ليحمل معبر رفح مسؤولية الحـادث ويحـاول      

  .استغالل القضية لصالح إغالق المعبر وإعادة إحكام الحصار على القطاع
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عملية خرجت من الخليل بما سيعطي داللة على الخرق األمني الكبير           كما أن االحتالل أحب التستر أن ال      
، وما يمكـن    )ديمونا(لكل االحتياطات األمنية الصهيونية في وصول منفذي العملية إلى عمق استراتيجي            

أن يعطي هذا الخرق من تفوق حمساوي على الـصعيد األمنـي والـصعيد العـسكري خـصوصاً أن                   
بية التي راهن االحتالل وحلفاؤه هناك على انتهاء حمـاس فيهـا سياسـياً              االستشهاديين من الضفة الغر   

  .وعسكرياً
إن عملية ديمونا شكلت بحق ضربة نوعية على أكثر من صعيد، فحتى على صعيد االنقـسام الـداخلي                  
ومراهنة الطرف المناقض لحماس أن حماس باتت في مأزق مع مبادئها واستراتيجياتها، وأنهـا تـسعى                

قة ما على حساب مقاومتها، وأنها تسعى للمقامرة بالمقاومة لتحقيق مكاسـب سياسـية علـى               لتوطيد عال 
المستوى الداخلي للوقوف بوجه فتح على طريق قيادة السلطة، وتصوير أن حماس عاجزة عن الدفاع عن             
نفسها في الضفة لضعفها، فإن عملية ديمونا دحض عملي لكل هذه االحتماالت التي أطلقـت مـن كـل                   

نب، بل إن خروج منفذي العملية من الخليل بأحزمتهم الناسفة في ظل ما تتعرض لـه الحركـة مـن                    جا
اضطهاد ومالحقة في الضفة الغربية من قبل األجهزة األمنية وجيش االحتالل ليعطي داللة على انسجام               

مـاس ضـعيفة    مقاومة حماس مع المبادئ الوطنية التي انطلقت من أجلها، فال يمكن القول بعد هذا أن ح               
  .عسكرياً في الضفة وأنها ال تقوى على المواجهة كما في غزة

ضمن كل هذه االختالطات والظروف السياسية الحساسة والدقيقة والتعقيدات الميدانية إن على الـصعيد              
الداخلي أو الخارجي تضعنا عملية ديمونا أمام محاكمة نحن فيها القضاة والحكام فيمن بقي وفياً للمبـادئ                 

 .وطنية وقيم المقاومين وفيمن جعل من المقاومة طريقاً للوصول إلى الوراءال
6/2/2008  
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