
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة مع االحتالل: لعباس" حماس"الحكومة المقالة و
  ية سريةإسرائيل - مفاوضات فلسطينية يكشف النقاب عن عباس

   والجهاد تنفي.."إسرائيل"عمليتين في  حبط تنفيذياألمن الفلسطيني : "يديعوت"
  "حماس"تحريض على ال يغذي حملة  في القاهرةمركز دراسات لدحالن: مصادر مصرية

  من سيكسر خط الحدود المصرية ستكسر رجله: أبو الغيط
  إسرائيل رجل مخابرات بين مصر و٢٠٠٠": الجريدة الكويتية"

لوقيعة بينامحاوالت: "حماس"
الفلــسطينيين والمــصريين  

 ستبوء بالفشل
  

 ٤ص ... 

 ٨/٢/٢٠٠٨٩٨٤الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٨٤:         العدد                        ٨/٢/٢٠٠٨التاريخ الجمعة 

    :السلطة
 ٤  أي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة مع االحتالل: لعباس" حماس"الحكومة المقالة و .٢
 ٥  االنفصالية "حماس"مخططات وتحذر من لدفع المفاوضات  الرباعية تدعوالتنفيذية اللجنة  .٣
 ٦   صالحيات وزير المالية مقدسة قانوناً والتعديل من خالل التشريعي: رئيس اللجنة القانونية .٤
 ٦  على رقاب الشعب ما هو إال سيف مسلط"حماس"انقالب : رئيس ديوان الرقابة المالية .٥
 ٦  عودة األوربيين إلى معبر رفح شرط أال يكون دورهم معِطالًال تمانع  حكومة هنية .٦
 ٧  ية سريةإسرائيل - مفاوضات فلسطينية يكشف النقاب عن عباس .٧
 ٧  ٢٠٠٨ عام "إسرائيل"سالم مع  ال يرى اتفاق فياض .٨
 ٧   والجهاد تنفي.."إسرائيل"عمليتين في  حبط تنفيذياألمن الفلسطيني : "يديعوت" .٩
 ٨   ي يعبر عن فقدانه لصوابه بعد فشل الحصارسرائيلتصعيد االحتالل اإل :حكومة هنية .١٠
١١. ٨  ل العالم مسؤولية التدمير الممنهج للبنى التحتيةوزير التربية في الحكومة المقالة يحم 
 ٨  الرئاسة توقع اتفاقية مع الحكومة السويسرية لدعم مدينة القدس .١٢
 ٩    األسيرة مريم صالحةحملة تضامن مع النائب .١٣
    

    :المقاومة
 ٩ "وهم" في الضفة "حماس ثانية"الحديث عن مخطط لتشكيل : "حماس" .١٤
 ٩  والشرع يجتمعان في دمشق ويتباحثان أوضاع غزةمشعل  .١٥
 ٩ ألياممفاوضات إتمام صفقة شاليت نشطة هذه ا: الرشق .١٦
١٠  تعيش أزمة في القيادة بعد انفصال غزة"فتح"و.. في خطر" حماس"مستقبل : حسن عصفور .١٧
١٠  نقل أسلحة نوعية إلى القطاعيؤكدون "حماس"مقاتلون من ": يديعوت" .١٨
١٠ "منظمة التحرير"ـحذر من التعامل االستخدامي ل ت"الجبهة الشعبية" .١٩
١١ اغتيال القادة سيكون بمثابة نقطة التحول في تاريخ المقاومة لفتح كافة الخيارات": حماس" .٢٠
١١  "حماس"تحريض على ال يغذي حملة  في القاهرةمركز دراسات لدحالن: مصادر مصرية .٢١
١١  عضواً من أعضاء الحركة١٤ الحركية تلغي قرار الفصل الصادر بحق "فتح"محكمة  .٢٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢    اآلن في القطاعىسنصعد العمليات اكثر وسنستعمل خططا لم نجربها حت: باراك .٢٣
١٢  االحتالل يبدأ بتقليص تدريجي للكهرباء عن القطاع .٢٤
١٢   تصادق علي مخطط البناء في باب المغاربةإسرائيل .٢٥
١٢  إسرائيلاي اتفاق سالم مع الفلسطينيين يمر عبر امن : ليفني .٢٦
١٣  مرت يأمر بتشجيع المهاجرين على التهود لزيادة ثقل اليهود الديموغرافيأول .٢٧
١٣  يستقيل احتجاجاً على بقاء أولمرت" كديما"نائب عن  .٢٨
١٣   ية في عملية ديموناإسرائيلمقتل عالمة نووية : هارتس .٢٩
١٤  الطيبي في واشنطن يستبعد التوصل إلى تسوية .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤   يقررون خطوات عملية لمواجهة قرار إغالق ملف شهداء هبة األقصى٤٨فلسطينيو .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٨٤:         العدد                        ٨/٢/٢٠٠٨التاريخ الجمعة 

١٤   آخريني يسقط في باحة مدرسة في بيت حانون يقتل مدرسا ويجرحإسرائيلصاروخ  .٣٢
١٤  يسرائيلالوضع في غزة يزداد خطورة يومياً بسبب الحصار اإل: الخضري .٣٣
١٥   أيام١٠  المقدسيةم طوباأي بهدم المسجد العمري في قرية إسرائيلوقف قرار  .٣٤
١٥  الغربيةفلسطينيا في الضفة  ١٧عتقل ي يسرائيلالجيش اإل .٣٥
١٥  ين كل يومينفلسطيقوات االحتالل تعتقل العشرات من ال: األسرى للدراسات .٣٦
١٥   األسرى باإلفراج عن جثامين عشرات الشهداءإسرائيلنادي األسير يطالب  .٣٧
١٦   شيقل ألسرى منظمة التحرير٨٠٠ صرف مبلغ الـ عادةبإقرار  .٣٨
١٦   قرار براءة الذمة ويهدد بخطوات تصعيديةبإلغاء  حكومة فياضزكارنة يطالب .٣٩
   

   :اقتصاد
١٦  ود مع مصر مليون دوالر خالل فتح الحد٤٠٠تجار غزة أنفقوا : خبير اقتصادي فلسطيني .٤٠
 ١٦   غرب الخليلنبذل أقصى الجهود إلخراج مشروع إقامة المنطقة الصناعية: الكرنز .٤١
   

   :ةرياض
 ١٦  سمهاغزة تكرم الالعب المصري أبو تريكة بإطالق جائزة رياضية ب .٤٢
   

   :األردن
 ١٧  يةإسرائيلباالستسالم لضغوطات أمريكية و" اليونسكو"مسؤول أردني يتهم  .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٧  من سيكسر خط الحدود المصرية ستكسر رجله: أبو الغيط .٤٤
١٧  إسرائيل رجل مخابرات بين مصر و٢٠٠٠": الجريدة الكويتية" .٤٥
١٧ عاكف يتهم قيادات السلطة الفلسطينية بالرشوة وشعث يرد .٤٦
١٨   لزيادة عدد قواتها على الحدودإسرائيلالقاهرة تكثف مشاوراتها مع  .٤٧
١٨   سلطتها في دمشق ال في غزة: مبارك يرفض التفاوض مع حماس .٤٨
١٨   لم تقدم على أي تحرك يقنع العرب بالتعاون معهاإسرائيل: موسى .٤٩
١٩ تورط قيادات من اإلخوان المسلمين في التستر على كوادر من حماس: محافظ شمال سيناء .٥٠
١٩    سبتمبر١١مات مسؤول مصري يشبه اقتحام الحدود بهج .٥١
١٩  الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة: وزير الدفاع المصري .٥٢
١٩   العاهل السعودي يحذّر مبارك ويطالبه بوضع حد لما يحدث بغزة": تيك ديبكا"موقع  .٥٣
٢٠  إسرائيلو إلى دراسة وضع المعابر إلفشال مخططات أوغلو يدع .٥٤
٢٠   فلسطينياً في رفح٦٠السلطات المصرية تحتجز حوالي  .٥٥
٢٠  اكتشفنا ما يقارب مليون دوالر مزيفة جاءت من القطاع: مصدر أمني مصري .٥٦
٢٠   يمر عبر عودة الجوالن   إسرائيلالسالم مع : لخارجية السوريوزير ا .٥٧
   

   :دولي
٢١  "حماس"وولش برأ أهل غزة ليدين  .٥٨
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٢١   بلير يزور نابلس ويعد بمساعدات للفلسطينيين .٥٩
٢١   " خطيرة للغاية"األوضاع في غزة : م المتحدةممثل األمين العام لألم .٦٠
٢٢   بممارسة العقاب الجماعي بحق غزة" إسرائيل"تتهم " هيومن رايتس" .٦١

   
    :يرارقت

٢٢  تمويلها من إيران وتعليماتها من دمشق: السلطة تتهم حماس .٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  حسام كنفاني... والمخرج تعميم األزمة... في مأزق" ماسح" .٦٣
٢٦  عريب الرنتاوي... مراجعة أم تقية..  نابلس-حماس  .٦٤
٢٧  شاور رشاد أبو... !هل لفتح قيادة واحدة، بقرار واحد؟ .٦٥
٢٩  حافظ البرغوثي... الفلسطينيون والعجز في المفاوضات والمقاومة .٦٦
٣٠  محمد أبو رمان... األردن في اإلستراتيجية األميركية .٦٧
٣٢  راغدة درغام... فرصة متاحة أمام الهجوم السلمي على اطراف الممانعة .٦٨
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  لوقيعة بين الفلسطينيين والمصريين ستبوء بالفشل امحاوالت : "حماس" .١

إن : "في بيان صـادر عنهـا     حماس  قالت حركة    :غزةمن   ٥/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
والت اصطيادهم في المياه العكرة     متانة العالقة الفلسطينية المصرية لن تؤثر فيها أالعيب الصهاينة ومحا         

" حمـاس "وجددت حركـة    ". في محاولة خبيثة لإليقاع بين األشقاء وهذا عهدهم وديدنهم على مر التاريخ           
إن سالمة مصر أرضا وشعبا مطلب فلسطيني، ألننا والشعب المصري          : "موقفها بشأن أمن مصر، وقالت    

 األخوية المصرية الفلسطينية بمثل هذه األالعيـب        جزء ال يتجزأ مهما حدث من أمور، ولن تتأثر العالقة         
 ". الصهيونية مكشوفة الهدف

أن حركة حمـاس    " المصري اليوم "علمت   :تحية الدخاخني فعن   ٢٠٠٨/ ٧/٢المصري اليوم   وأضافت  
أصدرت تنبيهات داخلية بمنع الرد علي الهجوم الذي تتعرض له في وسائل اإلعـالم المـصرية، بعـد                  

خيرة، وأكدت المصادر علي متحدثيها أال يتعرضوا لمصر بأي سـوء وأن يحرصـوا              أحداث الحدود األ  
وقالت مصادر مطلعة داخل     .علي اإلشادة بمصر وبدورها الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني        

إن حماس تتابع كل ما ينشر في الصحف واإلعالم المصري ضد حماس، وهي ال تعلـم مـن                  : "الحركة
ما الهدف منه، مشددة علي أن حماس حريصة علي األمن القومي المصري وأنها لم ولن               الذي يحركها و  

   ".تحاول المساس به
  
  أي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة مع االحتالل: لعباس" حماس"الحكومة المقالة و .٢

 أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمـس      :مد يونس  مح ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
وقـال النـاطق    .  بوقف متبادل إلطالق النار في غزة      إسرائيلأن الرئيس عباس يجري اتصاالت إلقناع       

على استعداد لمحاولة وقف إطالق نار متبادل إليقـاف المـذابح           "باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن عباس        
أبدى استعداده لرفع معاناة المواطنين في القطاع مـن خـالل           المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة، كما       

 أنه يعتبر العمليات العسكرية األخيرة التـي قامـت بهـا            ]عباس[وأكد قريبون من الرئيس    ".تسلم المعابر 
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محاولـة  "مثل العملية المزدوجة في مدينة ديمونة والرشقات الصاروخية على مدينة سديروت،            " حماس"
ع بعد رفض الجانب المصري التوصل إلى اتفاق مشترك معها إلدارة معبر رفـح              لتفجير أزمة في القطا   

الرئيس يرى أن كل ما تقوم به حماس هو تفجير أزمـة مـن أجـل                "وقال مسؤول رفيع إن      ".الحدودي
  ".مصالحها السياسية على حساب أهالي القطاع المحاصرين الذين يتعرضون لقصف يومي

طـاهر النونـو    حكومـة الدنة التي عرضها عباس، وقال الناطق باسـم  لكن الحكومة المقالة رفضت اله  
أي تهدئـة يجـب أن تكـون        : موقفنا من وقف إطالق النار واضح وثابت منذ مدة طويلة         "إن  " الحياة"لـ

كان األجدر به أن يتحـدث      "وانتقد النونو الرئيس الفلسطيني، معتبراً أنه        ".متبادلة ومتزامنة مع االحتالل   
ل االنقسام الداخلي والعودة إلى الحوار الوطني من دون قيد أو شرط لمواجهـة التحـديات                عن إنهاء حا  

، مـشدداً علـى أن      "ال يجوز للرئيس عباس أن يلعب دور الوسيط مع االحتالل         "واعتبر أنه   ". يةسرائيلاإل
التنـسيق  ودعا عباس إلى وقف التعاون و     ". يسرائيلالطرف الفلسطيني كله في مواجهة مع االحتالل اإل       "
ـ . يسرائيلمني مع االحتالل اإل   األ وقف اللقاءات التفاوضية العبثية التي تعطي االحتالل غطـاء         "وطالبه ب

  ".للجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني
قال أيمن طه القيـادي     : شرف الهور أ ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وجاء في   

ـ "حماس"في   ن تكون هذه التهدئـة متبادلـة       أ مطلبه، بشرط    ى نوافق للرئيس عباس عل    "بيالقدس العر " ل
 ى موقفنا واضح من أي تهدئة، وعل      "حماس"وأضاف نحن في    . قطاعالومتزامنة، وتشمل مناطق الضفة و    

  .ن يوقف عدوانه ومن ثم نبحث التهدئةأي سرائيلالعدو اإل
قال فوزي برهوم المتحـدث باسـم       : )ب.ف.ا (نقالً عن وكالة   ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ما يطرحه الرئيس عباس هو ابتزاز للشعب الفلسطيني بعد أن ترك الشعب الفلسطيني يموت              "إن  " حماس"
ال يؤمن بخيار المقاومة ضد المحتل وهذا من ضمن التـسويق للمـشاريع             "ن عباس   إ :وأضاف". ويذبح

عباس تنازل عن حقوق الشعب     "ن  إ :وتابع". لفلسطينياالنهزامية تحت شعار انه يريد أن يحمي الشعب ا        
   ".الفلسطيني وعلى رأسها المقاومة التي نعتها باإلرهاب

سئل النـاطق    :الوكاالتعن   محمد هواش و   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/٢/٢٠٠٨النهار  وأوردت  
ـ  "إسـرائيل ن  إ :جابأية آفي بازنر عن عرض عباس، ف      سرائيلباسم الحكومة اإل   م تستـشر فـي هـذا       ل

لـى  إ بحيث ال نضطر    إسرائيلن توقف حماس هجماتها على      أكثر بساطة هو    مر األ لكن األ ... الموضوع
  ".اتخاذ تدابير للرد عليها

  
   االنفصالية"حماس"مخططات وتحذر من  الرباعية لدفع المفاوضات تدعوالتنفيذية اللجنة  .٣

دعت اللجنـة التنفيذيـة      : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  
عباس اللجنة الرباعية لدفع المفاوضـات      محمود  مس برئاسة   ألمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها      

 اللجنة   وأدانت . للتعامل بجدية مع المفاوضات    إسرائيل ىي والضغط عل  سرائيلبين الجانبين الفلسطيني واإل   
طـالق  إ رفضها   ىبيان عل الكدت التنفيذية في    أي علي غزة و   سرائيلعدوان اإل صدرته ال أفي بيان    التنفيذية

  .إسرائيلالصواريخ من غزة باتجاه 
ليها حركة حماس االنفصالية في قطاع غزة والتـي         إ ترفض اللجنة األساليب التي تلجأ       :بيانالوجاء في   

ـ  إسرائيلتقامر بمصير أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني، وتعطي           ة لمواصـلة أعمالهـا      الفرص
عادة فتح معبر رفح وفق اتفـاق       إ ضرورة   ىكدت التنفيذية عل  أو. قطاعنا الباسل جرامية ضد   القمعية واإل 

  . المعبرى االستعداد لتولي السلطة الوطنية مسؤولياتها في السيطرة علىكما تؤكد اللجنة عل .٢٠٠٥عام 
 اللجنـة  قالـت : الـرؤوف  رام اهللا، عبد نقالً عن مراسلها في ٨/٢/٢٠٠٨الوطن الـسعودية   وأضافت  

ية إلى الترحيب بدفع غزة لالرتباط مع مـصر،         إسرائيلليست مسارعة أوساط    "التنفيذية لمنظمة التحرير    
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 مع مخطط فصل القطاع وتحويل الموضوع الفلسطيني إلى مشكلة عربيـة            إسرائيلإال تعبيراً عن التقاء     
  ".اًي حصرسرائيلإلبدالً من كونه مسؤولية يتحملها االحتالل ا

  
  صالحيات وزير المالية مقدسة قانوناً والتعديل من خالل التشريعي : رئيس اللجنة القانونية .٤

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، أمـس،              : رنا الشرافي  - غزة
ريعي نفسه أن يعـدل عليهـا دون        أن صالحيات وزير المالية منصوص عليها قانوناً، وال يستطيع التش         

  . التوافق العام
، تعديالت قانونية أجراها رئيس حكومة رام اهللا سـالم          "فلسطين"وكانت مصادر مطلعة، كشفت لصحيفة      
م، بحيث سحب صالحيات وزير المالية ووضعها في يـد          ١٩٩٨فياض على قانون الموازنة العامة للعام       

  ".دائرة الخزينة"، بدالً من "المحاسب العام"من أسماه 
غيـر  "، من أن أي إجراءات تقوم فيها حكومة فياض          "فلسطين"وحذر الغول في تصريح خاص لصحيفة       

حسب وصفه، هي إجراءات تابعة لألصل غير الشرعي، موضحاً أن ما            -" الشرعية، والمغتصبة للسلطة  
ة، فإن ما يصدر عنها هو      فكيف الحال إذا ما كانت الحكومة نفسها غير شرعي        "بني على باطل، فهو باطل      

وعزا الغول، سحب صالحيات وزير المالية إلى أن حكومة رام اهللا تنفـذ سياسـات                ".أيضاً غير شرعي  
خارجية وليست وطنية، مبيناً أن هذا الفعل يعمل على طمس الحقائق، ويـسهل سـرقة المـال العـام،                   

واعتبـر هـذا     .ية والمجلس التشريعي  والتصرف فيه بالطرق غير الشرعية، بعيداً عن رقابة وزارة المال         
 .اإلجراء بمثابة جريمة جديدة تضاف إلى جملة الجرائم التي ترتكبها حكومـة رام اهللا غيـر الـشرعية                 

وطالب الغول المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، بالوقوف صفاً واحداً وكلمة واحدة،             
لشعب الفلسطيني، وتتيح لهذه الزمرة سرقة المال العـام         التي تسيء ل  "ضد هذه التصرفات غير الشرعية      

  ".والتصرف فيه وفقاً لألجندة األمريكية الصهيونية
  ١/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  ما هو إال سيف مسلط على رقاب الشعب"حماس"انقالب : رئيس ديوان الرقابة المالية .٥

الـرب   محمود أبو .في السلطة الفلسطينية د    أكد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية        :كتبت هبة الحنفي  
أن خيار الوحدة الوطنية هو الخيار األمثل لتخطي األزمة الفلسطينية الحالية، مبينا أن االنقـالب الـذي                 

هو إال سيف مسلط علـى       سماعيل هنية ما  إقامت به حركة حماس ممثلة برئيس وزراء الحكومة المقالة          
 بنـاءة ال  "سلطة محمود عباس، مناديا بوجـود معارضـة         رقاب الشعب وعلى وجه الخصوص رئيس ال      

مكانات المتواضعة التي يملكها الفلسطينيون وهي اإلرادة وعدالـة القـضية والكرامـة             مقابل اإل " هدامة
ية في تضخيم مسألة قضايا الفساد فـي فلـسطين المحتلـة            سرائيللى نجاح السياسة اإل   إالفلسطينية، الفتا   

ياها في قضايا فساد ناتجة عن      إ الفلسطيني وزرع الفتنة بين فصائله، حاصراً     لتضييق الخناق على الشعب     
لـى أن المجتمـع     إلى النيابة العامة من هذا الـسياق، منبهـا          إ قضية   ٢٠سوء اإلدارة من خالل تحول      

الرب على هـامش     جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده أبو        .الفلسطيني مجتمع خال من الرشوة    
 األوروبي ألجهزة الرقابة العليا، الذي أشرف على تنظيمه خالل هذا العام            - الملتقى العربي    مشاركته في 

 .ديوان المحاسبة الكويتي وهي الدولة المستضيفة
  ٨/٢/٢٠٠٨الرأي الكويتية 

  
  عودة األوربيين إلى معبر رفح شرط أال يكون دورهم معِطالًال تمانع  حكومة هنية .٦

كومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو عدم ممانعة حكومته لعودة المـراقبين            أكد المتحدث باسم الح   : غزة
األوربيين إلى معبر رفح البري شرط أال يكون دورهم معِطالً ومتحكماً في إغالق وفتح المعبـر، ممـا                  
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يحدث تضييقاً على حرية تنقل المواطنين، كما رحبت في الوقت ذاته أن يعـود الموظفـون المـدنيون                  
ي في المعبر كمـا فـي       سرائيلللرئيس عباس للعمل داخل المعبر، معبرة عن رفضها للتدخل اإل         التابعون  
على رفض عـودة    " فتح"خوة في حركة    كما أن هناك إجماعاً وطنياً بما في ذلك من األ          "أضافو. السابق

حـدود  ر إلى أن عملية التوتر األخيرة التـي حـدثت علـى ال            اوَأش". يين لإلشراف على المعبر   سرائيلاإل
كما شدد على رفـض الحكومـة لمـسألة          .المصرية الفلسطينية لم تؤثر على متانة العالقة بين الطرفين        

توطين الفلسطينيين في سيناء، منوه بأن الحكومة ترفض أيضا فكرة إرسال قوات متعددة الجنسيات إلـى                
  ".ي مرفوض، ونحن أقدر على حفظ أمننا وحدودناسرائيلالطرح اإل"قطاع غزة، وقال 

   ٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  ية سريةإسرائيل - مفاوضات فلسطينية يكشف النقاب عن عباس .٧

كشف الرئيس محمود عباس النقاب عن مفاوضات مستمرة        : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت    - رام اهللا 
ي ي تسيبي ليفن  سرائيل عن وسائل اإلعالم بين رئيسي طاقمي المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع واإل           بعيداً

وأعلن عباس خالل لقاء مع العشرات من البرلمانيين األوروبيين الـذين            .حول جميع قضايا الحل النهائي    
قدموا إلى مقر الرئاسة في رام اهللا في إطار زيارة رتبتها مؤسسة ميدبريج للسالم، أنه في حال تراجعت                  

د الحوار ويتم االتفاق    حركة حماس عن انقالبها في قطاع غزة ووافقت على خطة خارطة الطريق سيعو            
  .على موعد النتخابات مبكرة

  ٨/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  ٢٠٠٨ عام "إسرائيل" ال يرى اتفاق سالم مع فياض .٨

لى إن التوصل   إقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يوم الخميس         : د ستودارد أ - تكساس   /وستنأ
 على الرغم من تجدد المساعي الدبلوماسية       ٢٠٠٨ أمر غير محتمل في عام       إسرائيلاتفاق سالم دائم مع     

وفي مقابلة مع رويترز في أوستن عاصمة والية تكساس حيث           .لى حل الصراع الذي طال أمده     إالرامية  
ية ومداهمات الجيش فـي  سرائيليقوم بزياة خاصة أبرز فياض عدم تحقيق تقدم في مسألة المستوطنات اإل       

قامة إللسالم و " خارطة الطريق "ساسية في طريق تنفيذ خطة      ات األ الضفة الغربية بوصفهما من بين العقب     
ن يكون للعملية السياسية    أجل القصير ال يتحرك مثلما ينبغي       المسار على األ  "وقال فياض    .دولة فلسطينية 
 )."يةسـرائيل اإل(خص غياب التزام قاطع بصورة كافية فيما يتصل بالمستوطنات        وعلى األ . وللمفاوضات

ية المتكررة على مدن الضفة الغربية المحتلة مثل        سرائيلتقاد حكومته للغارات العسكرية اإل    وكرر فياض ان  
عمال تقوض جهود حكومته لفـرض القـانون        ن مثل هذه األ   إ : عن النشطاء الفلسطينيين قائالً    نابلس بحثاً 
 ال  جنحة المسلحة المرتبطة بجماعات فلسطينية مثـل حمـاس وغيرهـا          أل بأن ا  فياضوصرح   .والنظام

نعـم بـالطبع كـل      "وسئل فياض هل تريد حكومته نزع سالحهم فرد بقولـه            .مور لحكومته يسهلون األ 
  ."حماس وغيرها.. الميليشيات

  ٨/٢/٢٠٠٨رويترز 
  
   والجهاد تنفي.."إسرائيل"عمليتين في  حبط تنفيذياألمن الفلسطيني : "يديعوت" .٩

 فلسطيني كبير قوله إن السلطة الفلسطينية       على الشبكة، عن مسؤول أمني    " يديعوت أحرونوت "نقل موقع   
وبحسبه فـإن أجهـزة األمـن        .إسرائيلأحبطت في األيام األخيرة عمليتين كان من المخطط تنفيذها في           

الفلسطينية ضبطت في رام اهللا سيارة مفخخة تعود لحركة الجهاد اإلسالمي، كانت معدة للتفجير في داخل                
من الفلسطينية أحد ناشطي حركة فتح، والذي كان من المفـروض           كما اعتقلت أجهزة األ    .الخط األخضر 

وأضـافت   .أن ينفذ عملية انتحارية في داخل الخط األخضر أيضا، بحسب تخطيط كتائب شهداء األقصى             
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المصادر ذاتها أن المسؤول األمني الفلسطيني رفض الكشف عن المكان الذي يفتـرض أن تنفيـذ فيـه                  
وأشار المـسؤول األمنـي      .إسرائيللفلسطينيين قاموا بنقل المعلومات إلى      وقال إن ا  . العمليات المذكورة 

، وأن التحقيق ال يزال يتواصل      "المشتبهين"الفلسطيني إلى أنه في الحالتين، فقد اعتقلت السلطة الفلسطينية          
ي في رام اهللا في األيام األخيرة، رفـض المـصدر           سرائيلولدى سؤاله عن توغل قوات الجيش اإل       .معهم

وبحـسب   .ألمني الفلسطيني الحديث عن عالقة ذلك بالكشف عن المحاولتين المذكورتين لتنفيذ عمليات           ا
ألمني الفلسطيني فإن قوات االحتالل أصدرت أوامرها لألجهزة األمنية الفلسطينية بالبقاء فـي             االمسؤول  

  ".تقوم بنشاطات أمنية"مقراتها، وعدم الخروج منها، ألنها 
 كبيرا في سرايا القدس، في الضفة الغربيـة، نفـى أن   أن مسؤوالً" ديعوت أحرونوت ي"إلى ذلك، أضافت    

 .يكون قد تم ضبط سيارة مفخخة تعود للحركة من قبل السلطة الفلسطينية
  ٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ي يعبر عن فقدانه لصوابه بعد فشل الحصارسرائيلتصعيد االحتالل اإل :حكومة هنية .١٠

مة الفلسطينية في غزة طاهر النونو تعقيبا على تصاعد العـدوان والـذي             قال المتحدث باسم الحكو   : غزة
 يبدو أن العدو الصهيوني فقط صوابه وأصبح ال يميز في عدوانه،            : ساعة فقط  ٧٢ شهيدا خالل    ١٦أوقع  

أن العـدو   " "قدس برس "تصريحات خاصة لوكالة     بين طفل وشيخ وامرأة، وطالب ومدرس، مضيفا في         
ر الخانق على الشعب الفلسطيني هاهو يلجا لهذا العدوان المجنون، من اجل انتزاع             بعدما فشل في الحصا   

األصوات النشاز أن تتوقف عن النيـل مـن         "، ودعا من قال إنهم      اقف وتقديم التنازالت من الحكومة    المو
وأشار إلـى أن رئـيس       ".مقاومة شعبنا ووصفها بالعبثية هذه المقاومة هي أنبل ظاهرة عرفتها فلسطين          

ين من أجـل العمـل      الوزراء إسماعيل هنية أجرى العديد من االتصاالت مع المسؤولين العرب والمسلم          
  .، وتحمل األمة العربية واإلسالمية مسؤوليتها تجاه حماية الشعب الفلسطينيعلى وقف العدوان

   ٧/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
١١. ممنهج للبنى التحتيةل العالم مسؤولية التدمير الوزير التربية في الحكومة المقالة يحم  

غا وزير التربية والتعليم في حكومة هنية المقالة، استهداف المدرسة الزراعية في            محمد اآل .أدان د : غزة
وفـي مـؤتمر    . بيت حانون، محمالً العالم بأسره مسؤولية هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية الفلسطينية           

عرض لمحرقة صهيونية أمام أعين العـالم، وعبـر         الشعب الفلسطيني يت  "مس، قال اآلغا    أصحافي عقده   
ومنظمة العفو الدولية    واستهجن اآلغا فشل منظمات حقوق اإلنسان،      ".شاشاتهم من دون أن يحركوا ساكناً     

ية، مؤكداً أن هذه المنظمات، وعلى ومدار وجودها وعملها، لم تفلح فـي             سرائيلفي وضع حد للهمجية اإل    
  .ى المحاكم الدوليةتقديم أي من قادة االحتالل إل

  ٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  الرئاسة توقع اتفاقية مع الحكومة السويسرية لدعم مدينة القدس .١٢

 وقعت مؤسسة الرئاسة، أمس، اتفاقية مع الحكومة السويسرية لدعم المشاريع الصغيرة في             : وفا –رام اهللا   
ووقع االتفاقيـة عـن مؤسـسة        . اهللا ، بمقر الرئاسة برام   )ميركيأ ألف دوالر    ٤٠٠(مدينة القدس، بقيمة    

رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، وعن الحكومة السويسرية ممثلها لدى السلطة الوطنيـة             .الرئاسة، د 
وشكر الحسيني، الحكومة السويسرية على دعمها للقدس، وللحكومات األخـرى التـي             ..أندريه سمدني 

  ..دنماركية واالسبانيةدعمت أيضاً صندوق المشاريع الصغيرة كالحكومتين ال
 ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   األسيرة مريم صالحةحملة تضامن مع النائب .١٣
 في المجلس   ةطالق حملة تضامنية مع الوزيرة السابقة والنائب      إمس عن   أعلن   أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   

ـ              .التشريعي األسيرة د   لطات مريم صالح التي اعتقلت قبل شهرين، بهدف ممارسـة الـضغوط علـى س
وأكد . عداد موقع الكتروني  إوحسب القائمون على تنظيم الحملة فإنها تشتمل على          .فراج عنها االحتالل لإل 

النائب مصطفى البرغوثي أنه مازال متواصال مع رئاسة برلمان االتحاد األوروبـي بخـصوص ملـف                
وقـال   . سـراحها  من خالل األوروبيين إلطـالق    " إسرائيل" صالح، حيث يسعى إلى الضغط على        ةالنائب

  .لتتم مناقشته" الكنيست" صالح إلى ةاهللا إنه قام برفع ملف النائب العضو العربي في الكنيست إبراهيم عبد
  ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "وهم" في الضفة "حماس ثانية"الحديث عن مخطط لتشكيل : "حماس" .١٤

بردويل الحديث الدائر عـن مخطـط       وصف الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية صالح ال        : د ب أ   -غزة  
وقال البردويل في    ".وهم يدور في عقل من تحدث عنه فقط       "لتشكيل حماس ثانية في الضفة الغربية بأنه        

حماس منظمة بشكل كبير جدا ومن العبث الحديث        "الفلسطينية إن   " صوت القدس "ذاعة  إاتصال هاتفي مع    
قيادة فتح وال من هو اكبر من فتح لهم القدرة          "ن  أ على   ، مشددا "عن مثل هذه األوهام الذين يتحدثون عنها      

اعتقد أن الضغط على األسـرى عنـد خـروجهم مـن الـسجن              " ضافأو ".على العبث بتنظيم حماس   
واشتراطهم ان يقرأوا بيانا تم خطه في المقاطعة، لن يؤثر على قوة الحركة ويجب عليهم االعتراف بان                 

  ".فلسطينيحركة حماس لها األغلبية في الشعب ال
  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  والشرع يجتمعان في دمشق ويتباحثان أوضاع غزة مشعل  .١٥

مـس مـع نائـب      أاجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد ظهر           :  د ب أ   -دمشق  
وأكدت المصادر أن عددا من أعضاء المكتب السياسي         .الرئيس السوري فاروق الشرع في مكتبه بدمشق      

ورجحت مصادر فلسطينية وثيقة االطالع أن يكـون        .  االجتماع إلى جانب مشعل والشرع     للحركة حضر 
مشعل نقل إلى الشرع أجواء محادثاته في كل من السعودية ومصر، ووضـعه أيـضاً بـصورة آخـر                   

وأشارت إلى أن المباحثـات   .التطورات واألوضاع العامة في غزة خصوصاً، والداخل الفلسطيني عموماً    
  .لشرع طالت العالقات الثنائية والبحث في آخر المستجدات واألوضاع العامة في المنطقةبين مشعل وا

  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  مفاوضات إتمام صفقة شاليت نشطة هذه األيام: الرشق .١٦

إن المفاوضات إلتمام صفقة    : قال المتحدث باسم حركة حماس في دمشق عزت الرشق        : فتحية الدخاخني 
 الفلسطينيين نشطة هذه األيام، وأكد فـي        ى مقابل األسر  تي شالي سرائيلدي اإل األسري واإلفراج عن الجن   

ـ  المعايير، ودون    بتغيير إسرائيلالمفتاح األساسي لبدء أي صفقة هو قيام        ": "المصري اليوم "تصريحات ل
، وحول آخر تطورات مسألة معبـر       "ذلك يعني أن تل أبيب أوصدت الباب في وجه أي صفقة وأي تفاهم            

الذي رفض بدوره أي حـل       إن المسؤولين في مصر بحثوا األمر مع الرئيس عباس،        : "ال الرشق رفح، ق 
، بينما أكد وفد حماس خالل زيارته األخيـرة القـاهرة أن الحركـة    "٢٠٠٥بعيداً عن اتفاق المعابر لعام      

  . في معبر رفحسرائيلحريصة علي األمن القومي المصري، لكنها ال تقبل بأي دور إل
  ٧/٢/٢٠٠٨ليوم المصري ا
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 زة تعيش أزمة في القيادة بعد انفصال غ"فتح"و.. في خطر" حماس"مستقبل : عصفورحسن  .١٧
أكد حسن عصفور عضو حركة فتح أن الحوار بين فتح وحماس غير ممكن :  محمد أبو ستيت-القاهرة 

ت وبعض  قامت به في غزة معترفا بوجود نوع من االتصااليإال بعد تراجع حماس عن االنقالب الذ
" الشرق" وقال في حوار لـ .اللقاءات بين مسؤولين من الحركتين لكنها ال ترقي إلى درجة المفاوضات

 تدفع رواتب الموظفين هناك انطالقا من ي التيان قطاع غزة يعيش حالة مأساوية وان السلطة الوطنية ه
ان انقالب حماس يصب في  تمثل الشرعية مؤكدا ي التي ألنها هيمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطين

 وجعلها تستمر في النشاط االستيطاني وتسعى إلغالق ملف التفاوض والحل الدائم إسرائيلمصلحة 
 .والتوصل إلى تهدئة أو هدف فقط

واضاف ان تجربة حماس أصيبت بضربة كبيرة ستنعكس على مستقبل وجودها السياسي وعلى الوضع 
 ألنها تمثل امتدادا لحركة اإلخوان المسلمين لكنها انهكت  مشيرا الى ان حماس لن تختفييالفلسطين

 .اإلسالم السياسي بعد ان خدمته
واعترف عصفور ان حركة فتح تعيش أزمة في الوقت الحاضر سواء في القيادة أو في البرنامج وذلك 

تح تعيش  مشيرا إلى ان في قادت المشروع الوطنيبعد ان كانت عمود األساس في القضية الفلسطينية الت
حالة من االرتباك وال تستطيع التعبير عن المشروع الوطني بشكل مباشر وال القيام بدورها خاصة في 

  .ظل سيطرة حماس على قطاع غزة
  ٨/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 

  
   نقل أسلحة نوعية إلى القطاعيؤكدون "حماس" من مقاتلون": يديعوت" .١٨

ي عن  سرائيلاإل" الشاباك"طينيين تأكيدهم لتقدير جهاز     أمس عن نشطاء فلس   " يديعوت أحرونوت "نقل موقع   
وتـضم هـذه األسـلحة صـواريخ        .  قطاع غزة، في أعقاب اقتحام معبر رفح       ىتهريب أسلحة نوعية ال   

وأشار النشطاء، بحسب المصدر نفـسه،      .". يج.يب.ار"وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ     " كاتيوشا"
ستخدمها حزب اهللا في حرب لبنان، ونجحت في تدمير الـدبابات           أدخلوا الى القطاع صواريخ ا    "إلى أنهم   

  .وشّددوا على ازدياد القدرة على نقل األسلحة عبر األنفاق وعبر الطريق البري المعتاد". يةسرائيلاإل
ورفض المصدر الفلسطيني نفسه الحديث عن إدخال صـواريخ بعيـدة المـدى، لكنـه اسـتدرك بـأن                   

عـن  " يديعوت أحرونـوت  "كذلك نقل موقع     ".من أجل زيادة مدى الصواريخ    الفلسطينيين يعملون دائماً    "
تفاخرهم بالكلفة المالية المتواضعة للعملية االستشهادية في ديمونا يوم االثنين الماضـي،            " حماس"نشطاء  

على الرغم من   "وأكدوا أنه   .  شيكالً فقط، كأجرة مواصالت لنقل االستشهاديين من الخليل        ٥٠والتي بلغت   
دف المعقد، وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة، إال أن االستشهاديين نجحا في تجـاوز اإلجـراءات                اله

  ".يةسرائيلاألمنية اإل
  ٨/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
   "منظمة التحرير"ـ تحذر من التعامل االستخدامي ل"الجبهة الشعبية" .١٩

وسة المترتبة على دعوات عقـد      حذر ناطق باسم الجبهة الشعبية من المخاطر الكامنة والملم        :  ألفت حداد 
المجلس الوطني الفلسطيني بعضويته القديمة، دون أي اعتبار لألسس والقواعد الديمقراطية والـشرعية،             
تحت شتى الذرائع بما فيها الحرص المفاجئ على تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها، والتحـوط               

واعتبر الناطق أن هذه الدعوات التي تظهر بين الفينـة      .هاالمسبق الحتماالت فقدان اللجنة التنفيذية لنصاب     
واألخرى، بعيداً عن قواعد ووثائق الوفاق الوطني بما فيها وثيقة األسرى وإعالن القاهرة، وفـي ظـل                 
التسويف المتواصل لوضع قرار المجلس المركزي المتكرر، بإصدار قانون التمثيل النسبي الكامل موضع             

 الضارة والعبثية في التعامل االستخدامي مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويلهـا            التنفيذ، تعكس الميول  
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لمجرد عنصر عابر في صراعات داخلية ثانوية ما ينذر بتوظيف هذه التناقضات في إطار المخططـات                
 لـه   المعادية لتقويض منظمة التحرير وبرنامجها ومكانتها، باعتبارها إطارا جامعاً لشعبنا وممثالً شرعياً           

في كافة أماكن تواجده، ولتقويض وحدة شعبنا ونضاله وأهدافه وكيانه السياسي والعودة به إلى متاهـات                
  .الضياع والوصاية واإللحاق والتبعية

  ٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  اغتيال القادة سيكون بمثابة نقطة التحول في تاريخ المقاومة لفتح كافة الخيارات": حماس" .٢٠

التهديـدات  : " لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي لـه          اعتبرت الحركة، على  : غزة
ية باغتيال واستهداف قيادتها هو نوع من الهستيريا التي أصابت المؤسسة األمنية الصهيونية بعد              سرائيلاإل

ـ    سـرائيل إن التهديدات اإل  : "وقال". االستشهادية، التي تبنتها كتائب القسام    " ديمونا"عملية   ادة ية باغتيـال ق
حماس والفصائل الفلسطينية، تدل على حالة الهستيريا واإلرباك التي أصيبت فيهـا المؤسـسة األمنيـة                

وأكد برهوم علـى     ".ية، جراء نجاحات المقاومة بعمل امني نوعي والوصول للعمق الصهيوني         سرائيلاإل
اسـتهداف قـادة     "، مشدداً علـى أن    "معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني    "ستمضي قدماً في    " حماس"أن  

 ". يسرائيلحماس لن يثنيها عن تبني خط المقاومة بكافة أشكالها ضد االحتالل اإل
  ٧/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس"تحريض على ال يغذي حملة  في القاهرةمركز دراسات لدحالن: مصادر مصرية .٢١

ه مؤخرا محمد دحالن، مستـشار      إن مركز دراسات وأبحاث أنشأ    : قالت مصادر مصرية مطلعة    :القاهرة
األمن القومي السابق للرئيس محمود عباس؛ يغذي حملة التحريض التي يشنها عدد من الكتاب المصريين               

إن دحـالن   ": فلسطين"وأضافت المصادر لـ     .، بعد فتح الحدود المصرية الفلسطينية     "حماس"على حركة   
امين بتكلفة مليون دوالر من أجل أن يكون أحد         أسس مركز الدراسات المذكور ومقره القاهرة قبل نحو ع        

أكبر مراكز األبحاث في المنطقة وذلك من خالل توظيف شخصيات كبيرة في مصر والـوطن العربـي                 
وأوضحت أن أموال تأسيس     . ومعظمهم من الشخصيات التي كان لها شأن في حكوماتها سابقا          "إسرائيل"و

ب من قطاع غزة، حيث كان يشرف على هذا الملف وكان           هذا المركز اقتطعها دحالن من أموال االنسحا      
في البداية ينوي إقامة هذا المركز الكبير في قطاع غزة، إضافة إلى فضائية وصحيفة يومية وعدة مواقع                 
انترنت إال أن إشكالية بينه وبين أحد قادة حركة فتح في غزة جعلته يتراجع عن إقامة هذه المشاريع فـي             

إن التحـول فـي المـزاج اإلعالمـي         : وقالت تلك المصادر   .ي ذلك إلى القاهرة   قطاع غزة ونقل ثقله ف    
المصري الرسمي بدأ مع توجيه مصر دعوة لوفد حماس بزيارتها، حيث أوحى دحالن شخصيا لـبعض                
الكتاب المحسوبين على الحكومة المصرية والذين لهم ارتباطات أمريكية ويعملون في مشاريع التطبيـع              

  .كة حماس واإلخوان المسلمين في مصرمن أجل مهاجمة حر
  ٨/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   عضواً من أعضاء الحركة١٤ الحركية تلغي قرار الفصل الصادر بحق "فتح"محكمة  .٢٢

رفيق النتشة خالل جلستها امس بمدينة رام اهللا،        الذي يرأسها   أقرت المحكمة الحركية لحركة فتح،    : الخليل
 . عضوا من أعضاء الحركة ١٤إلغاء قرار الفصل الصادر بحق 

  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   اآلن في القطاعىسنصعد العمليات اكثر وسنستعمل خططا لم نجربها حت: باراك .٢٣
ـ               :زهير اندراوس  - الناصرة ى صعد باراك امس الخميس من تهديداته، وقال خالل جولة قـام بهـا ال

فيما اذا   يش االحتالل سيصعد عملياته بشكل كبير،     القاعدة العسكرية تسئليم في جنوب الدولة العبرية ان ج        
ي، كما افـاد    سرائيلواضاف وزير االمن اإل   . تواصل اطالق صواريخ القسام باتجاه جنوب الدولة العبرية       

 العقوبات االقتصادية المفروضة    ىية باالضافة ال  سرائيل، ان العمليات العسكرية اإل    "يديعوت"موقع صحيفة   
ية في الجنوب سـيؤدي فـي       سرائيل ابيب، وتحصين عدد من المستوطنات اإل       قطاع غزة من قبل تل     ىعل

  . حد تعبيرهى ظاهرة اطالق صواريخ القسام، على القضاء علىنهاية المطاف ال
 ان االمـر يتطلـب      ى اعترف باراك ان االمر لن يتحقق في المستقبل المنظور، الفتا ال           ىمن ناحية اخر  

ـ       سرائيلي ان النتائج لعمليات الجيش اإل     فترة من الزمن لم يحددها، مشيرا ال        ىي لها نتـائج تراكميـة عل
ي ايضا نقال عن مسؤول امني رفيـع المـستوي فـي جـيش              سرائيلوقال الموقع اإل   .الطرف الفلسطيني 

ية في المناطق التي يتم منها اطـالق صـواريخ القـسام تبعـد مطلقـي                إسرائيلاالحتالل ان كل عملية     
  .حدود وتجعل من مهمة اطالق الصواريخ مهمة صعبة للغايةالصواريخ اكثر واكثر عن ال

  ٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  االحتالل يبدأ بتقليص تدريجي للكهرباء عن القطاع .٢٤

 امس بتقليص   إسرائيلبدأت   : وليد عوض  -رام اهللا  عن مراسلها في     ٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي   جاء في   
 في اطار قرارها بتوسيع العقاب الجماعي ضـد         اضافي في كميات الكهرباء المزودة لقطاع غزة، وذلك       

ية المجـاورة   سرائيلاالهالي هناك بذريعة اطالق فصائل المقاومة صواريخ بدائية الصنع تجاه البلدات اإل           
  .يةسرائيلوتم تقليص الكهرباء امس بتصديق من المحكمة العليا اإل . للقطاع

 ترددت انباء عن تقليص     :برهوم جرايسي  - غزة  عن مراسلها في   ٨/٢/٢٠٠٨الغد االردنية   وأوردت  
حسب ما أعلنته وزارة الحـرب       .من قطاع غزة  % ٧٠ي الذي يزود    سرائيلتدريجي للتيار الكهربائي اإل   

ية، فإن نائب وزير األمن، متان فلنائي، وقع بعد ظهر أمس، على أمر يقضي بالبـدء بتقلـيص                  سرائيلاإل
ة أسبوعيا بنسب مماثلة، لينضم هذا االجراء إلى تقلـيص          من التيار الكهربائي، وسترتفع هذه النسب     % ٥

ي فـإن شـركة الكهربـاء       سـرائيل وحسب المخطط اإل   .كميات الوقود لقطاع غزة، في األسابيع األخيرة      
  .ي لن تقطع الكهرباء كليا عن قطاع غزة، وإنما إضعاف التيار بشكل تدريجيسرائيلاإل
  
  غاربة مخطط البناء في باب المى تصادق علإسرائيل .٢٥

صادقت لجنة التنظيم والبناء اللوائية في القدس، امس الخميس علي المخطط            :زهير اندراوس  -الناصرة  
الهيكلي الذي تقدمت به بلدية القدس الغربية للبناء في باب المغاربة، وتم ايداع المخطط لتقديم اعتراضات                

  .  يوما٦٠خالل فترة 
 ٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  إسرائيلسالم مع الفلسطينيين يمر عبر امن اي اتفاق : ليفني .٢٦

شددت ليفني على ان اي اتفاق سالم مع الفلسطينيين يمر عبر امن             :محمد هواش  - الوكاالت   -رام اهللا   
امـن  "وقالت لدى لقائها الموفد الخاص للواليات المتحدة الى المنطقة الجنرال جيمس جونز ان              . إسرائيل
يجب اخذ الوضع في غـزة      ... وانما هو الشرط االساسي الي اتفاق سالم       ليس عائقا امام السالم      إسرائيل

  يجب تقديم  ... في الحسبان في اي عملية للسالم وال سيما في اطار االتفاقات المستقبلية في المجال االمني              
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ردود ملموسة على التهديدات اآلتية من قطاع غزة قبل انشاء دولـة فلـسطينية، مـا دام الفلـسطينيون                   
  ".ون غزة جزءا ال يتجزأ من الدولة التي يطمحون الى انشائهايعتبر

  ٨/٢/٢٠٠٨النهار 
  

  أولمرت يأمر بتشجيع المهاجرين على التهود لزيادة ثقل اليهود الديموغرافي .٢٧
 ال تعتبرهم إسرائيلمن أطفال المهاجرين الجدد في % ٨٠ي أن إسرائيلذكر تقرير  :صالح النعامي: غزة

واضاف التقرير . مية يهودا، ألن أمهاتهم غير يهوديات، مع أنهم ولدوا آلباء يهودالمؤسسة الدينية الرس
وحسب التقرير الصادر عن وزارة االستيعاب   . طفل٨٠٠٠أن المهاجرين اليهود ينجبون كل عام 

، معظمهم إسرائيل الفا من غير اليهود يعيشون في ٣٢٠امس، أن حوالي " معاريف"ونشرته صحيفة 
واضاف التقرير أن جزءاً من هؤالء . دول التي كانت تشكل االتحاد السوفياتي سابقاًقدموا من ال

المهاجرين غير معني بالتحول لليهودية ويفضلون الديانة المسيحية، ويعيشون في مجتمعات خاصة بهم 
واشار التقرير الى أن الحقيقة األكثر خطورة تكمن في أن مؤسسة الحاخامية . ومنفصلة عن اليهود

واوضح التقرير أن هؤالء . لكبرى تعقد عملية تحول الراغبين من المهاجرين الجدد، الى الديانة اليهوديةا
ية ويتجندون في الجيش، ومنهم من يتطوع سرائيليين ويحملون الجنسية اإلإسرائيلالمهاجرين يتصرفون ك

ي، حيث أن نسبة كبيرة منهم ئيلسراللخدمة في الوحدات القتالية المختارة، ويساهمون في نمو االقتصاد اإل
 .من األكاديميين والباحثين في المجاالت التكنولوجية والعلمية

واشارت الصحيفة الى أن اولمرت اصدر تعليماته أخيراً بتشجيع عمليات التهود وذلك في خطوة لضمان 
ضون خمس  الف يهودي في غ٣٠٠وتهدف الخطة الى تهويد . إسرائيلالتفوق الديموغرافي لليهود في 

وتنص الخطة على اعتماد سياسة واحدة في عملية التهود، الى جانب اجبار الحاخامية على . سنوات
ية عوفاد سرائيلوكلف أولمرت سكرتير الحكومة اإل. تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن عمليات التهود

ر عام وزارة االستيعاب يحزقئيل تنسيق الجهود في هذا الموضوع ابتداء من االن، كما كلف اولمرت مدي
 .ايرز حلفون بتشكيل لجنة لتنسيق هذه الخطة مع الحاخامية الكبرى

 ٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  يستقيل احتجاجاً على بقاء أولمرت" كديما"نائب عن  .٢٨

، اسـتقالته مـن الكنيـست، أمـس،         "حزب كديما "ي، أفيغدور يتسحاقي    سرائيلقّدم النائب اإل   :علي حيدر 
عن يتـسحاقي   " يديعوت"ونقلت   .عدم استقالة أولمرت بعد التقرير النهائي للجنة فينوغراد       احتجاجاً على   

 وهـو أسـوأ رئـيس       إسرائيلليس جديراً أو مؤهالً لتولي منصبه كما انه خطر على           "قوله إن أولمرت    
راد وكان يتسحاقي قد استقال في أعقاب صدور التقرير األولي لفينـوغ           ".إسرائيلوزراء في تاريخ دولة     

  .ورئاسة التحالف الحكومي في الكنيست احتجاجاً على عدم استقالة أولمرت أيضاً" كديما"من رئاسة كتلة 
  ٨/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  ية في عملية ديموناإسرائيلمقتل عالمة نووية : هارتس .٢٩

رية ية النقاب مساء امس عن أن عملية ديمونا التفجي        سرائيلاإل" هارتس"كشفت صحيفة     د ب ا     -تل أبيب   
وقالت الصحيفة إن العملية    . التي نفذها ناشطان من حماس قبل يومين أدت إلى مقتل عالمة فيزياء نووية            

أدت لمقتل ربوب رزدولفكي عالمة الفيزياء النووية وإصابة زوجها ادوارد جادلين وهـو أيـضاً عـالم                 
  .فيزياء نووية بجراح خطيرة للغاية

  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 
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  ستبعد التوصل إلى تسويةالطيبي في واشنطن ي .٣٠
 شكك العضو العربي في الكنيست النائب أحمد الطيبي خالل محاضـرة فـي واشـنطن                -القدس المحتلة 

لم يقرروا بعد إنهاء    " يينسرائيلاإل"بإمكانية التوصل إلى اتفاقية تسوية في الشرق األوسط، معلالً ذلك بأن            
وشدد الطيبـي فـي      .دة تنظيم االحتالل بدالً من تصفيته     تحاول إعا " يةسرائيلاإل"االحتالل وقال إن القيادة     

المنطقـة مـا بعـد      "في واشنطن برعاية صندوق القدس بعنوان       " المركز الفلسطيني "محاضرة قدمها في    
على أن الهجمة اليمينية على األقلية العربية الفلسطينية جديـة وتهـدف            " انابولس ومصير عملية السالم   
  .ها تحت شعار التهديد الديموغرافيإللغاء شرعية وجودها في وطن

  ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يقررون خطوات عملية لمواجهة قرار إغالق ملف شهداء هبة األقصى٤٨فلسطينيو .٣١

الجتمـاع  ،  ٤٨راضي الفلسطينية المحتلة عـام       في األ  لجماهير العربية ا يدعت لجنة المتابعة العليا ممثل    
. ية بإغالق ملف شهداء هبة األقـصى      سرائيل اإل شار القضائي للحكومة  مواجهة قرار المست  بغية التحضير ل  

عدالة، التي استعرضها المحامي حسن جبارين،      مركز  اإلقرار المبدئي واألولي لورقة     وقد تم خالل اللقاء     
ألمم المتحـدة، باسـم لجنـة       لفي المسارات القضائية المحلية والدولية، وتوجيه رسالة إلى األمين العام           

عة العليا، كانطالقة لمرافعة دولية، واإلصرار على إقامة لجنة تحقيق حيادية بمـشاركة مختـصين               المتاب
إطـالق   كما تم االتقاق على      .دوليين، بعدما جرى االتفاق على الرؤية وعلى آليات العمل في هذا االتجاه           

توجـه إلـى    ما ال يقل عن ربع مليون مواطن، على عريضة مطالب واضحة ومحـددة،              لحملة تواقيع   
المحافل الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة ومؤسساتها والمؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان، إضافة إلـى              

مواصلة تنظيم الفعاليات والنـشاطات الـشعبية االحتجاجيـة، والعمـل           كما تقرر   . يةسرائيلالحكومة اإل 
ر القادمة، بما يبقي هذه القـضية       الوحدوي المشترك على تنفيذ مشروع تثقيفي وتعبوي، على مدار األشه         

العمل على إقامة صندوق خاص، وتحديد الميزانيات الالزمـة، لترجمـة           ، و على أجندة الجماهير العربية   
  .وتنفيذ القرارات المذكورة عملياً باعتماد الجماهير العربية كمصدر رئيس للدعم والتبرعات
  ٧/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   في بيت حانون يقتل مدرسا ويجرح آخريني يسقط في باحة مدرسةإسرائيلصاروخ  .٣٢

 أرض في اتجـاه     - أطلقت قوات االحتالل صباح أمس صاروخاً من طراز أرض           : فتحي صّباح  -غزة  
، فـسقط    غزة مجموعة من المقاومين كانت قرب مدرسة ثانوية زراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع             

ب، أحدهم في حال حرجة، وآخر في حـال         في باحة المدرسة، وأدى إلى مقتل مدرس، وجرح ثالثة طال         
جريمـة  "وصف منسق المبادرة المحلية في بيت حانون صابر الزعانين قتل المدرس بأنـه              قد  و .خطيرة

عناية اهللا حالت دون وقوع مجزرة في المدرسة لو كان           "، مشيرا إلى أن   "حرب في حق المسيرة التعليمية    
د وزير الزراعة المكلف وزارة التربية والتعليم العـالي         ند كما   ".المدرسون والطالب في طابور الصباح    

الشعب الفلـسطيني   " واعتبر أن    ، قتل المدرس   من جهته  في الحكومة المقالة الدكتور محمد األغا بجريمة      
  ."يتعرض لمحرقة صهيونية أمام أعين العالم، وعبر شاشاته من دون أن يحرك ساكناً

  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة 
  

  يسرائيلة يزداد خطورة يومياً بسبب الحصار اإلالوضع في غز: الخضري .٣٣
أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وكارين أبو زيد مفوض عام وكالـة               : غزة

 .يسرائيلاألونروا على أن الوضع في قطاع غزة صعب ومعقد، ويزداد خطورة يومياً بسبب الحصار اإل              
كما دعا كارين أبو زيد، إلى تفعيل دورها        ،  ا االغاثية في القطاع   إلى زيادة خدماته  الوكالة  ودعا الخضري   
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ومساعيها في المجتمع الدولي لكشف الصورة الحقيقية في القطاع نتيجة تواصل الحصار، والضغط على              
 مستقلة وتعمل بعيداً عـن أي        التي يرأسها  ، أن اللجنة  من جهة أخرى  أكد  قد  و . غزة االحتالل لفتح معابر  

ي سـرائيل هدفها األول كسر الحـصار اإل     حيث أن   ية، وال تتبع أي فصيل فلسطيني معين،        تجاذبات سياس 
  .بشكل كامل

  ٧/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  

   أيام١٠  المقدسيةم طوباأي بهدم المسجد العمري في قرية إسرائيلوقف قرار  .٣٤
ـ   لم يستبعد علي أبو طير من سكان قرية أم طوبا جنـوب القـدس             : القدس المحتلة  م المؤسـسة   و أن تق

اإلسرئيلية بهدم المسجد العمري في القرية خالل االيام القادمة بالرغم من إستصدار امر إحترازي األحد               
الماضي يمنع هدم المسجد لمدة عشرة ايام، ما يجعل حالة الترقب الحذر واالستعداد ألي طارىء مستمر                

  .قريةالعلى مدار الساعة في 
  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الغربية فلسطينيا في الضفة ١٧عتقل ي يسرائيلالجيش اإل .٣٥

ية مخيم قدورة لالجئين الفلسطينيين وسط مدينة رام اهللا بالـضفة  إسرائيل اقتحمت قوات : د ب أ-رام اهللا   
لتفتـيش المـدنيين     قامت بنصب عدد من الحواجز حتاللن قوات اال  أوذكرت مصادر فلسطينية     .الغربية

يين دون أن يبلغ عن     سرائيلم، كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجنود اإل        والتدقيق في هوياته  
 فلسطينيا في مناطق متفرقة من      ١٧ن الجيش اعتقل    أية  سرائيلاإلذاعة اإل  في حين ذكرت     .وقوع إصابات 

  .الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون
  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  ين كل يومينفلسطي العشرات من القوات االحتالل تعتقل: األسرى للدراسات .٣٦

  الغربية قوم بشن حمالت اعتقال واسعة في الضفة      ي بأن االحتالل    ،أكد مركز األسرى للدراسات   : رام اهللا 
قوم باعتقال العشرات في    ي بذلك األعراف الدولية، حيث أنه قامت باعتقال المئات في شهر واحد و            امنتهك

مركز كل المعنيين بقضية األسرى للتدخل من اجـل         ال عبر   ناشد أسرى النقب  ومن جهة أخرى    . كل ليلة 
  حيث أن بعض خيـام     ،انقاذ حياتهم في ظل الظروف العاصفة والباردة التي لحقت بهم في األيام السابقة            

  .على محتوياتهم وممتلكاتهم  المياه، كما أتت تعرضت لالنهيار من شدة الرياحالمعتقل
  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  سرى األ باإلفراج عن جثامين عشرات الشهداءإسرائيلير يطالب نادي األس .٣٧

، المؤسـسات   فـي الـضفة الغربيـة    في محافظة طوباس   الفلسطيني طالب نادي األسير  :  وفا -طوباس  
 أنه   موضحا .الحقوقية واإلنسانية التدخل لدى سلطات االحتالل بغية اإلفراج عن جثامين الشهداء األسرى           

 أن هناك عشر جثث     الفتا إلى ي يحتفظ بعشرات الجثث للشهداء،      سرائيللجانب اإل منذ انتفاضة األقصى وا   
  .محافظةاللشهداء من 

  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
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   شيقل ألسرى منظمة التحرير٨٠٠عادة صرف مبلغ الـ إقرار ب .٣٨
منظمـة  ن اللجنة التنفيذيـة ل    أ كشف مصطفى البرغوثي أمين سر لجنة االسرى في حركة فتح،            :رام اهللا 

  .منظمة، في اجتماعها الذي عقد يوم امسال شيقل ألسرى ٨٠٠التحرير قررت اعادة صرف مبلغ الـ 
  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  لغاء قرار براءة الذمة ويهدد بخطوات تصعيديةإ ب حكومة فياضزكارنة يطالب .٣٩

اد خطوات تصعيدية احتجاجية    هدد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية باتخ         : رام اهللا 
مستقبلية جديدة تشمل عدة اضرابات في حال لم تستجب حكومة فياض لمطالب النقابات والغـاء قـرار                 

 وتم اصداره بشكل متفرد دون الرجوع الى المجلـس          ،غير قانوني المقترح  قانون  الن  أكد  أو .براءة الذمة 
  .قرارللمطالب النقابات ورفضها لالتشريعي او حتى الفصائل التي عبرت عن دعمها الكامل 

  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
 
  مليون دوالر خالل فتح الحدود مع مصر٤٠٠تجار غزة أنفقوا : خبير اقتصادي فلسطيني .٤٠

ن أهالي غزة أنفقوا خالل فترة أقال الخبير االقتصادي الفلسطيني عمر شعبان،  :صالح النعامي - غزة
 مليون دوالر كما ذكرت المصادر الرسمية ٣٠٠ دوالر، وليس  مليون٤٠٠انهيار الحدود اكثر من 

 تغطي فقط المعامالت التجارية البنكية الرسمية، دون األخذ  التي ذكرتأن المعطياتموضحا . المصرية
فيشير حول مصدر األموال التي انفقت خالل هذه الفترة، أما . باالعتبار المعامالت التجارية غير البنكية

استثمروا هذه حيث أنهم  الى كبار التجار الذين يملكون رؤوس أموال لم تتأثر بالحصار،  تعودإلى أنها
واعتبر أن هذه . األموال بشكل خاص في شراء اإلسمنت والمحروقات بشتى انواعها والمواد الغذائية

عكس ي ذلكالفتا إلى أن المعطيات ال تتناقض مع حقيقة أن مستويات الفقر والبطالة في غزة عالية جداً، 
يدي مجموعة من التجار أ الذي يدلل على تمركز رأس المال في  غزةتشوه الطابع االقتصادي في قطاع

 على أن ما حدث خالل انهيار الحدود يدلل على أن الدعوات التي من جهة أخرىوشدد . واألثرياء
، والتكامل اقتصادياً مع إسرائيلحكومة المقالة لفك االرتباط االقتصادي مع الاطلقتها بعض االوساط في 

 أنه نظراً لرخص القوة العاملة والمواد الخام في مصر، فإن السلع موضحا. مصر في غير محلها
  .الفلسطينية التي يتم تصنيعها في قطاع غزة ال يمكن أن تنافس السلع المصرية

  ٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

     غرب الخليلالصناعيةنبذل أقصى الجهود إلخراج مشروع إقامة المنطقة : الكرنز .٤١
أعرب سعدي الكرنز عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهـائي          : جمال جمال  - القدس المحتلة   

 على دعمه للشعب الفلسطيني من خالل اهتمامه باالستثمار في فلسطين، وأكد            لجانب التركي عن تقديره ل  
الجانـب  حـرص  ، ى أنقرة االقتـصادي خالل إستقباله في مكتبه بعد ظهر أمس غوفان ساك رئيس منتد      

ي ومع توني بلير إلخراج مشروع إقامة المنطقة        سرائيل على بذل أقصى الجهود مع الجانب اإل       الفلسطيني
 لتقـديم كافـة      الفلـسطينية  الصناعية في ترقوميا غرب مدينة الخليل، إلى حيز التنفيذ واستعداد الحكومة          

  .ساهم في تعزيز العالقات بين الشعبينالتسهيالت لجلب االستثمارات التركية بما ي
  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   سمهاغزة تكرم الالعب المصري أبو تريكة بإطالق جائزة رياضية ب .٤٢

اختارت المدرسة الكروية الوحيدة في قطاع غزة، اسم الالعب المصري محمـد أبـو تريكـة                : القاهرة
 مع غزة في قلب بطولة األمم       ية تضامن بلفتةقيامه   بعد ه من متخّرجيها، تقديراً ل    ١٥٠٠إلطالقه على نحو    
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 أصبح لنجم الكرة جائزة باسمه تمنح لثالثة العبين يشاركون في فعاليات تضامن              كما .األفريقية في غانا  
  .ستمنحها اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة، مع القضية الفلسطينية

  ٨/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
  يةإسرائيللضغوطات أمريكية وباالستسالم " اليونسكو"مسؤول أردني يتهم  .٤٣

قال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة، التابعة للحكومة  :صبا أبو فرحة - عّمان
، تبدي تهاونا في التعامل مع تقارير تشير إلى أن تل أبيب تحاول إحداث "اليونسكو"منظمة "األردنية، إن 

" اليونسكو"واتهم رائف نجم،  .ل حرم المسجد األقصىتغييرات جوهرية في أماكن مقدسة وتاريخية داخ
، معتبرا أن مماطلة المنظمة الدولية في رفض طلب تل "يةسرائيلاستسلمت للضغوط األمريكية واإل"بأنها 

وقال أمين عام . ، وفق تعبيره"االستسالم"أبيب تشييد جسر في منطقة باب المغاربة، يندرج تحت بند 
المنظمة لم توضح في مراسالتها طبيعة " لشؤون القدس عبد اهللا كنعان إن اللجنة الملكية األردنية

األردن قدم مشروعاً واضحاً، وبالتالي إما القبول به أو اإلبقاء على ما "، الفتاً إلى أن "التعديالت المطلوبة
  ".ية بحق األماكن والمقدسات اإلسالميةسرائيلكان عليه الحال قبل االنتهاكات والخروقات اإل

  ٧/٢/٢٠٠٨قدس برس 
 
 من سيكسر خط الحدود المصرية ستكسر رجله: أبو الغيط .٤٤

يكسر "حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، كل من يحاول ان :  عمر عبد الرازق-القاهرة 
 إسرائيلوقال أبو الغيط، إن مصر تواصل بذل جهودها لدى ". خط الحدود المصرية ستكسر رجله

 إسرائيلوانتقد حركة حماس الشتباكها مع " طريقة قانونية"، إلعادة فتح معبر رفح بـواالتحاد االوروبي
تفقد في "وأضاف ابو الغيط أن الصواريخ التي تطلقها حماس ". يبدو كاريكاتوريا ومضحكا"الذي قال انه 
 . لضرب الفلسطينيينسرائيل، لكنها تعطي الفرصة إل"إسرائيلالرمال داخل 

  ٨/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  إسرائيل رجل مخابرات بين مصر و٢٠٠٠": الجريدة الكويتية" .٤٥

ـ   : القدس ية سرائيل، انه تم التوصل الى شبه اتفاق بين وزارة الدفاع اإل          "الجريدة"أفادت معلومات خاصة ل
والسلطات المصرية يقضي بنشر ألفي رجل مخابرات مصري بلباس مدني على الحـدود بـين مـصر                 

االتفاق يستعيض عن الوجود األمني الكبير للـسلطات االمنيـة          "معلومات الى أن    وأشارت ال  .إسرائيلو
  ."المصرية من جيش وشرطة برجال المخابرات المزودين بأسلحة خفيفة ال تزيد على مسدسات وبنادق

  ٨/٢/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
 عاكف يتهم قيادات السلطة الفلسطينية بالرشوة وشعث يرد .٤٦

 وائل بنات، عبدالرؤوف أرناؤوط، - غزة، رام اهللا، القاهرة :٨/٢/٢٠٠٨ الوطن السعوديةذكرت 
حول موقف جماعة اإلخوان المسلمين في مصر من الخالف بين فتح وحماس :  رويترز–جمال جوهر 

 الفلسطينية، قال المرشد العام للجماعة مهدي عاكف في -وحول تطور األحداث على الحدود المصرية 
أمس، إنه خالف بين مشروع لالستسالم والخضوع يتبناه فريق يتعامل مع القضية رسالته األسبوعية، 

على أنها مساومات وتعويضات كأنها صفقة تجارية، وآخر للمقاومة يتعامل مع القضية على أنها قضية 
 .أمن قومي عربي

ست مجرد  أكد محمد مهدي عاكف، أن قضية الشعب الفلسطيني لي:٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية وقالت 
قضية شعب جائع وهو بالفعل يتم تجويعه عن عمد وإصرار لقتل روح المقاومة فيه، مشيرا إلى أن 
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تطورات األحداث على الحدود المصرية الفلسطينية خالل األيام الماضية نتيجة للمعاناة التي جعلت 
 والشعوب هو البعض يتصور أن قضية فلسطين هي قضية إنسانية فقط وأن واجب الحكومات العربية

. تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتقديم كل إغاثة ممكنة إلعاشته ومد يد العون اإلغاثة لشعب منكوب
وقال عاكف إن على مصر أن تدرك أن عدوها الحقيقي هو العدو الصهيوني، وأن دعم مقاومة وصمود 

ية الحدود المصرية ليست الشعب الفلسطيني هو خط الدفاع األول عن األمن القومي المصري، وأن حما
  .عند مجرد خط موجود في رفح ولكنه يمتد إلى أعماق فلسطين

والنظام " الرشوة"اتهم محمد مهدي عاكف، قيادات السلطة الفلسطينية بـ: ٨/٢/٢٠٠٨الحياة وأضافت 
". تبني وجهة نظر استسالمية خانعة خاضعة للضغوط الصهيونية واإلغراءات األميركية"المصري بـ

االنقسام الفلسطيني ليس كما يصوره البعض عن عمد صراعاً على سلطة ال تملك من أمرها " أن ورأى
شيئاً، وال نزاعاً على مغانم، إن وجدت، فهي رشاوى تتدفق على فريق واحد منذ تم توقيع اتفاق 

  ".والحصارأما الفريق المقاوم الرافض للتسويات الظالمة فكان نصيبه القتل والقصف والترويع .. .أوسلو
تحريض " إن حديثه ما هو إال ،نبيل شعث على عاكف، فقال.ورد ممثل الرئيس الفلسطيني في القاهرة د

هذا الحديث مجحف ومخالف لكل ما دار بيني وبين قيادات اإلخوان "وقال إن . "بني على أسس غوغائية
حمود عباس وضرورة في مكتبهم في القاهرة منتصف الشهر الماضي، حين أكدوا شرعية الرئيس م

  ."اعتراف حماس بها
  
   لزيادة عدد قواتها على الحدودإسرائيلالقاهرة تكثف مشاوراتها مع  .٤٧

، إسرائيللم يستبعد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تعديل المعاهدة بالتشاور مع : القاهرة
تم االتفاق على زيادة عدد المعاهدة تم تعديلها قبل نحو عامين ببروتوكول، و"وأوضح أبو الغيط أن 

 إسرائيلمشاورات جرت في الفترة األخيرة بين مصر و"وأضاف أن ".  فردا٧٥٠ًالقوات المصرية إلى 
كل بروتوكول يوقع بتغيير في وضعية القوات هو تعديل "وأكد أن ". على زيادة هذا العدد مرة أخرى

  ."لزيادة القوة) إسرائيلمع (لمعاهدة السالم، لذلك نتشاور 
  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  سلطتها في دمشق ال في غزة : مبارك يرفض التفاوض مع حماس .٤٨

أكد الرئيس مبارك، أن مصر ال تفاوض حركة حماس :  احمد المصري، أشرف الهور-لندن، غزة 
واعتبر مبارك في تصريحات . وإنما تفاوض السلطة الفلسطينية في قضية ضبط الحدود مع قطاع غزة

سائل إعالم اسبانية، مساء أمس االول في القاهرة، أن حضور وفد من حماس إلى صحافية لمندوبي و
القاهرة كان يهدف إلى إقناعه بالتعامل مع السلطة الفلسطينية ألنه توجد فقط سلطة فلسطينية واحدة أما 

  .سلطة حماس فهي في دمشق ال في غزة
  ٨/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   يقنع العرب بالتعاون معها لم تقدم على أي تحركإسرائيل: موسى .٤٩

 لم تقدم على أي تحرك إسرائيلاكد السيد عمرو موسى األمين العام لألمم المتحدة أن : مسعود الحناوي
وشدد موسى، خالل اجتماعه أمس مع . يقنع العرب بالتعاون معها على أساس سالم كامل وتطبيع كامل

م في الشرق األوسط، على أنه مالم يحدث تقدم روبرت سري المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السال
واكد موسى للمسؤول الدولي ان تدهور الموقف في غزة يعود إلى . بشأن االستيطان فلن يتحرك العرب

ي للقطاع واالصرار على اذالل سكانه من خالل التجويع ونقص امدادات الوقود سرائيلالحصار اإل
 إسرائيلرد شو جانبي أما الصورة األكبر فهي استمرار واالمدادات الطبية وأوضح ان احداث غزة مج
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في تعنتها وعرقلة مسار انابوليس مشيرا إلى أنه حتى اآلن لم يتم ازالة أي بؤر استيطانية وحتى اآلن 
 في توسيع المستوطنات في القدس وغيرها وحتى اآلن لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق إسرائيلتستمر 

  . بالحدود والقدس والالجئين
  ٨/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية 

  
 تورط قيادات من اإلخوان المسلمين في التستر على كوادر من حماس: محافظ شمال سيناء .٥٠

 آالف من ٩مال سيناء، عن تسلل أكثر من كشف اللواء أحمد عبدالحميد، محافظ ش:  د ب أ-القاهرة 
الى المدن المصرية، عقب عملية االختراق الجماعية للحدود المصرية ومعبر " حماس"فلسطينيي غزة و

األجهزة المعنية تكثف جهودها للقبض على هؤالء داخل المدن " يناير الماضي، وقال إن ٢٣رفح يوم 
 أو غيرها بمساعدة اطراف داخلية ولمصلحة قوى والقرى المصرية قبل تنفيذهم عمليات اجرامية

في التستر على عدد " جماعة اإلخوان المسلمين"كما كشف المحافظ، عن تورط بعض قيادات ". خارجية
دخلوا مصر اثناء فتح الحدود مع غزة، مؤكدا ضبط مجموعة من متسللي " حماس"كبير من كوادر 

في هدم السور " جماعة اإلخوان"المحافظ مشاركة ولم يستبعد ". جماعة اإلخوان"واعضاء " حماس"
  .الحدودي بين مصر وغزة

  ٨/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
   سبتمبر ١١مسؤول مصري يشبه اقتحام الحدود بهجمات  .٥١

وفق مسؤول مصري رفيع المستوى، قال إن اقتحام الفلسطينيين الحدود وتفجير أجزاء من : القاهرة
/  سبتمبر١١سبة لمصر في مفاجأتها والصدمة التي تلقتها مصر، هجمات الجدار واألسالك يشكل بالن

أيلول بالنسبة للواليات المتحدة حيث لم يتوقع المصريون أن يتم االقتحام بهذا الشكل وأن يتم استخدام 
ويشدد المسؤول على أن مصر تفرق بين . السالح في مواجهة المصريين من جانب عناصر فلسطينية

  . ني والقلة التي استخدمت وسائل غير مشروعة في التعامل مع قدسية الحدودالشعب الفلسطي
  ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة: وزير الدفاع المصري .٥٢

عن " وكالة أنباء الشرق األوسط"نقلت : فتحي صّباح,  محمد يونس-القاهرة، نيويورك , غزة, رام اهللا
الدفاع عن الوطن "زير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي قوله، خالل احتفال عسكري أمس، أن و

ولن نسمح ألحد أن يقترب منه أو يحاول اختراقه، وهي مهمة تتطلب . وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة
  ".اإلعداد واالستعداد وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات

  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
   العاهل السعودي يحذّر مبارك ويطالبه بوضع حد لما يحدث بغزة":تيك ديبكا"وقع م .٥٣

بأن جدية المصريين , يسرائيلاإل" تيك ديبكا"ذكرت مصادر شرق أوسطية لموقع : ترجمة خاصة
للوصول إلى مواجهة مسلحة ضد حماس تم إمالئها على الرئيس المصري حسني مبارك من قبل العاهل 

إن لم تضع حدا لما يحدث في قطاع غزة وشمالي سيناء :"  الذي حذّر مبارك قائالً لهالسعودي عبد اهللا
وحسب المصادر فاألمر كان يتطلب تدخل سعودي ". فإن النظام السعودي والمصري سيكونان في خطر

. من قبل أعلى المستويات من أجل دفع المصريين وبشكل نهائي للقيام بعمليه ضد حماس في قطاع غزة
ير المصادر إلى أن المخاوف السعودية هي السبب في تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد وتش

وكذلك سبباً , "إن كل من يجتاز حدود مصر سيتم كسر ساقيه:"أبو الغيظ أمس الخميس التي قال فيها
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مصر بأنه لن يتم السماح ألحد بانتهاك أمن ":لتصريحات وزير الدفاع المصري محمد طنطاوي الذي قال
  ".القومي

  ٨/٢/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  إسرائيلأوغلو يدعو إلى دراسة وضع المعابر إلفشال مخططات  .٥٤

أكد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدكتور أكمل : القاهرة: ٨/٢/٢٠٠٨البيان ذكرت صحيفة 
عيا إلى إعادة دراسة موضوع الدين إحسان أوغلو، أن األوضاع في قطاع غزة هي عقاب جماعي، دا

 الرامية إلى تشتيت إسرائيلالمعابر من وإلى قطاع غزة بكثير من التروي والحكمة إلفشال مخططات 
الكيان الفلسطيني وتدمير وحدة األراضي الفلسطينية عن طريق خلق وقائع جديدة انفصالية على األرض 

ة إلى موضوع استمرار االستيالء على األراضي تكرس التجزئة والتفتيت للكيان الفلسطيني الواحد إضاف
بتوثيق هذه المخالفات القانونية بمختلف تجلياتها "وطالب . ية عليهاسرائيلالفلسطينية لبناء المستوطنات اإل

  ".لعرضها على الدوائر الدولية المتخصصة في مثل هذه المخالفات
ظمة المؤتمر اإلسالمي، أمس، دعت من: أ.ب.د: ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 

" يسرائيلاإل"أعضاء مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف العدوان 
واتخاذ اإلجراءات التي تكفل حماية الشعب الفلسطيني من بطش االحتالل وإرهاب الدولة الذي تمارسه 

  . ضد المدنيين الفلسطينيين" إسرائيل"
  
   فلسطينياً في رفح٦٠ات المصرية تحتجز حوالي السلط .٥٥

 فلسطينيا ٦٠قال مصدر أمني مصري، أمس، إن السلطات المصرية التزال تحتجز حوالي : الوكاالت
 امرأة وطفالً بعد دخولهم ٥٠ مصريا منهم ٦٥داخل مبنى مهجور في مدينة رفح المصرية باإلضافة إلى 

لفلسطينيين المقبوض عليهم يعانون من ظروف بالغة وأوضح المصدر أن بعض ا. من غزة إلى مصر
.  ساعة ألن المبنى ليس به كهرباء أو ماء، كما ترفض األجهزة األمنية وصول العالج٤٨السوء منذ 

وأشار المصدر إلى أن هؤالء محتجزون عقب األحداث التي تمت منذ يومين وهم متهمون بإلقاء الطوب 
 . جنديا مصريا وأربعة ضباط٢٠الحدود التي أصيب فيها والحجارة على القوات المصرية على 

  ٨/٢/٢٠٠٨البيان 
  
  اكتشفنا ما يقارب مليون دوالر مزيفة جاءت من القطاع: مصدر أمني مصري .٥٦

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة في سيناء لوكالة معا، أنه تم ضبط ما يقارب المليون : بيت لحم
 قطاع غزة بعد اقتحام الحدود بين القطاع و سيناء، موضحة دوالر مزيفة جاءت لألراضي المصرية عبر

أنه يتم بشكل يومي اكتشاف مئات من هذه الدوالرات عبر إعادة التعامل بين التجار و المصارف 
المصرية، موضحا انه يتوقع اكتشاف المزيد من هذه األوراق وذلك بسبب احتفاظ المواطنين خاصة في 

  .و الشيخ زويد باألموال التي حصلوا عليها أثناء عمليات البيع للغزيينمدينتي العريش ورفح المصرية 
  ٧/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
   يمر عبر عودة الجوالن    إسرائيلالسالم مع : وزير الخارجية السوري .٥٧

اعلن قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، خالل مؤتمر صحافي مشترك :  ا ف ب-دمشق 
نحن جاهزون القامة سالم عادل وشامل في المنطقة يقوم على "ه النمسوية اورسوال بالسنيك، مع نظيرت

نعتبر ان هذا السالم تكون له "واضاف ". تنفيذ قرارات مجلس االمن ومبدأ االرض مقابل السالم
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العادة  إسرائيلمتطلبات، اوال يجب ان تتوفر ارادة السالم لدى الطرفين، وثانيا تتطلب استعدادا لدى 
  ".االرض العربية المحتلة وهنا اقصد الجوالن

  ٨/٢/٢٠٠٨األيام البحرينية 
  
  "حماس" غزة ليدين أهلوولش برأ  .٥٨

قال مساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى ديفيد وولش عقب المباحثات مـع              : وكاالت
ن يدعون أنهم القـائمون علـى غـزة         نؤمن بأن أهل غزة ليسوا مخطئين ولكن الذي       "أبو الغيط بالقاهرة    

هم المسؤولون وما يحدث هو عالمة على عدم احترامهم للشرعية والقـانون والنظـام ألنهـم                " حماس"
إزاء هذه المـشكلة،    " إسرائيل"وحول مسؤولية   ". المتسببون في هذه األحداث باستمرار النتهاكهم القانون      

نسانية والبضائع وقد تم فتح المعابر، ومن المهم جدا أن          قال وولش إن هناك استمرارا لتقديم المعونات اإل       
. حول ذلك " يةإسرائيل"هذه المسؤوليات اإلنسانية، مشيرا إلى أن هناك اتصاالت أمريكية          " إسرائيل"تدرك  

إن مـصر دولـة     "وردا على سؤال حول الرؤية األمريكية لألوضاع على الحدود المصرية، قال وولش             
المشاكل في غزة لم تكن بسبب مصر وهناك حاجة إلعادة االلتزام           .. ة وصعبة مهمة، ولديها حدود طويل   

  ". لحل هذه المشكلة
  ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  بلير يزور نابلس ويعد بمساعدات للفلسطينيين  .٥٩

زار مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني بلير أمـس             :  محمد يونس  -رام اهللا   
ـ           مدينة وقام بجولة في    ."الناجحة" نابلس لإلطالع على التجربة األمنية لحكومة سالم فياض التي وصفها ب

وقال بلير عقب اجتماعه مع عباس أمس في رام اهللا إنـه             .المدينة شملت معامل ومصانع وورشاً تقليدية     
د الخطة األمنية التـي     على زيارتي لمدينة نابلس التي تحسن الوضع األمني فيها كثيراً بع          "أطلع الرئيس   

وتعهـد  . "قامت بها السلطة الوطنية التي تطبق المطلوب منها في المرحلة األولى من خريطة الطريـق              
سنعمل على جلب دعم للمشاريع االقتصادية إلى المدينـة،         ": وقال. جلب مشاريع اقتصادية مهمة للمدينة    

وقال  ."لسطيني حتى تكون لديه دولة مستقلة     ألن االقتصاد يعمل على تخفيف آثار االحتالل عن الشعب الف         
يجـب إنهـاء االحـتالل      ": بلير خالل مؤتمر صحافي عقده مع محافظ نابلس الدكتور جمـال محـسين            

علينا مواصلة الجهود من    "مضيفاً أن   ،  "ية من أجل إقامة سالم حقيقي     سرائيلي وإزالة الحواجز اإل   سرائيلاإل
ة كافة وإنهاء احتالل المدينة التي تحولت من عاصمة لالقتـصاد           يسرائيلأجل العمل على إزالة الحجج اإل     

  ."والتجارة إلى وضع مأسوي
واجتمع بلير في نابلس مع المحافظ وعدد من رجال األعمال الفلسطينيين وبحث معهم في حاجات المدينة                

ر لـدعم    مليـون دوال   ٣٢٠وأعلن محافظ نابلس أنه قدم لبلير رزمة مشاريع بقيمـة           . لتطوير االستثمار 
  .اقتصاد المدينة على مدى ثالث سنوات

  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة 
 
  "  خطيرة للغاية"األوضاع في غزة : ممثل األمين العام لألمم المتحدة .٦٠

قال الممثل الشخصي لسكرتيرعام االمم المتحدة روبرت سيري، في تصريح للـصحفيين            :  بترا –القاهرة  
ان االوضاع في غـزة     "رجية المصري احمد ابوالغيط،     عقب مباحثات اجراها في القاهرة مع وزير الخا       

واشار سيري الـى    ". خطيرة للغاية ونحن نبحث عن حل لها حيث ال يمكن استمرار هذا القدر من العنف              
واضاف سـيري   ". كل الموضوعات الخاصة بعملية السالم وبخاصة الوضع الخطير في غزة         "انه بحث   

مت صباح امس حيث وقع العديد من الـضحايا مـن المـدنيين      اننا نشعر بقلق شديد من االحداث التي ت       "
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وردا على سؤال حول فشل مجلس االمن الدولي باصدار قرار بشأن الوضع            ". وندين كل الهجمات عليهم   
انه من المؤسف عدم التوصل الى نتيجة ولكن هذا اليعنى ان االمم المتحـدة لـيس                "في غزة، قال سري     

ونروا التي تقوم بالعمليات االنسانية االساسية داخل القطاع وهناك سبعة من           لديها دور مهم فلدينا وكالة اال     
  ".كل عشرة من االهالي يعتمدون على المساعدات التى تقدمها الوكالة ومنظمات االمم المتحدة االخرى

  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  بممارسة العقاب الجماعي بحق غزة" إسرائيل"تتهم " هيومن رايتس" .٦١

 بخفـض كميـات المحروقـات       "إسرائيل"، أمس، ان قيام     "هيومن رايتس ووتش  "مة  رأت منظ : ب.ف.ا
وقالت المنظمة في بيان    .  ضد السكان المدنيين   "عقاباً جماعياً "والكهرباء التي تزود بها قطاع غزة يشكل        

 عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية غير القانونية ال يبرر ضرب الحصار            "إسرائيل"دفاع  "إن ما سّمته    
لذي يحرم المدنيين من الطعام والوقود والعقاقير الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحيـاة، وهـي                 ا

 هي القوة المحتلة وما زالت مسؤولة عن        إسرائيل"وأضافت أن   . "سياسة ترقى إلى درجة العقاب الجماعي     
 معتمدين بشكل شـبه     سكان غزة يبقون  "، موضحة أن    " مليون نسمة  ١،٤سالمة سكان غزة البالغ عددهم      

  . " في توفير الوقود والكهرباء والعقاقير الطبية والطعام وغيرها من السلع األساسية"إسرائيل"كلي على 
 ٨/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية  

  
  تمويلها من إيران وتعليماتها من دمشق: السلطة تتهم حماس .٦٢

 شـباط   ٥ية الصادرة بتـاريخ     رائيلسفي أعقاب انفجار ديمونا نشرت صحيفة أورشليم بوست اإل        : الجمل
م، نقالً عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، قولهم بأن حركة حماس تعمل وتتحرك ضد الـسلطة                ٢٠٠٨

  .إسرائيلالفلسطينية وبأنها تتلقى التعليمات من سوريا وإيران لجهة استئناف الهجمات االنتحارية ضد 
  :الفلسطينيةأبرز اتهامات مسؤولي السلطة :  إيران–سوريا * 

  :أبرز تصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية التي نقلتها صحيفة أورشليم بوست تمثلت في اآلتي
... التعليمات جاءت من دمشق والتمويـل مـن طهـران         : "... صّرح مسؤول فلسطيني للصحيفة قائالً    • 

  ..".وجميعهم مصممون على تقويض سلطة الرئيس محمود عباس وتخريب عملية السالم
 اتهم مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية دولة قطر وقناة الجزيرة بتقديم الدعم المفتوح لحماس من أجل                 •

إلحاق الخزي بمحمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها، وأضاف قائالً بأن السلطة الفلسطينية قد تظلمت               
  .للعديد من الدول األوروبية والعربية حول دور قطر السلبي

  :ات وأبرز التساؤالتداللة التصريح* 
ية تم نسبها إلى مصادر السلطة الفلـسطينية،        إسرائيلقد يقول قائل بأن التصريحات الفلسطينية هي فبركة         

  :وعلى ما يبدو، أو باألحرى ما هو واضح يتمثل في اآلتي
  .السلطة الفلسطينية لم تنف حتى اآلن على موقعها اإللكتروني هذه التصريحات• 
ـ    سرائيلاإلتجربة اإلعالم   •   تـشير إلـى أن هـذا        إسرائيلمعه ومع   " متعاملة"ي مع األطراف العربية ال

ـ             وحـاول نفـي    " متعامـل "اإلعالم لن يتردد في نشر الوثائق والمستندات إذا تجرأ الطرف العربي الـ
  .الموضوع

 ساعة على نشر هذه التصريحات، نقول بأن مـصداقية صـدورها مـن              ٢٤واآلن بعد مرور أكثر من      
إن تطبيق كل قواعد االشتباك المطبقة فـي كافـة          .  مسؤول في السلطة الفلسطينية هو أمر وارد       مصدر

 هي العدو الرئيسي لكل األطراف العربية المشتركة وغيـر          إسرائيلأصقاع الدنيا يشير بوضوح إلى أن       
ات المشار  وتأسيساً على ذلك، وعلى خلفية التصريح     . يسرائيل اإل –المشتركة في معركة الصراع العربي      

  :إليها، نتساءل
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  هل تغيرت قواعد االشتباك في أذهان مسؤولي السلطة الفلسطينية؟• 
" الـصديق " هـي    إسـرائيل بينما  " العدو"هل أصبحت سوريا وإيران وحماس وحزب اهللا اللبناني تمثل          • 

  للسلطة الفلسطينية؟
ل هي سوريا وإيران وحمـاس      من الذي يسعى لتقويض السلطة الفلسطينية وإلحاق الخزي برئيسها، ه         • 

 التـي تـرفض   إسـرائيل  األمريكي أم   –ي  سرائيلوحزب اهللا الذين يقفون بثبات وحزم ضد المشروع اإل        
إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وتفرض الحصار عليهم وتقوم يومياً بقتـل الفلـسطينيين إضـافة               

الـسم للـزعيم الفلـسطيني      " األيادي الخفية "لقيامها بمحاصرة مقر السلطة الفلسطينية في رام اهللا ودّست          
  الراحل ياسر عرفات قائد حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية السابق؟

  :الجانب غير المعلن للتصريحات* 
فهم وإن كـان تـوقيعهم      " أوسلو"من ال يصنع تاريخه سوف يبقى بال تاريخ إال الذين وقعوا على اتفاقية              

م بصناعة تاريخهم فإنهم سيكون لهم تاريخ ولسوء حظهم سيتمثل في التاريخ            إعالناً بأنهم قرروا عدم القيا    
التزامات الطرف الفلسطيني وإنما حددت مسار      " أوسلو"لم تحدد بنود اتفاقية     . إسرائيلالذي ستصنعه لهم    

زل  والتنـا  إسرائيلالتاريخ الفلسطيني القادم على أساس اعتبارات إلزام األطراف الفلسطينية بحماية أمن            
األطراف الفلسطينية والعربية التي تحاول التجرؤ علـى تهديـد أمـن    " قمع"لها عن الحقوق الفلسطينية و 

  . والمطالبة بحقوق السوريين والفلسطينيين وغيرها من الحقوق العادلة المشروعةإسرائيل
وحركة حماس بأنهم    وكبار المسؤولين الفلسطينيين بحاجة إلى القيام باتهام سوريا وإيران           إسرائيللم تعد   

يين طالما أن السلطة الفلسطينية تقوم بهذا الـدور         سرائيل واإل إسرائيليتآمرون من أجل تهديد أمن وسالم       
ية ويعطيها زخماً جديداً ويعيد لهـذه       سرائيل اإلعالمية اإل  –على النحو الذي سيعزز جهود الحرب النفسية        

ية وانتهاكاتهـا لكـل     سـرائيل العتداءات اإلجرامية اإل  الجهود حيويتها التي فقدتها في نظر العالم بسبب ا        
  .القوانين واألعراف الدولية

  :الدور القادم للسلطة الفلسطينية في ظل قواعد اشتباك رام اهللا الجديدة* 
أدرك الشعب الفلسطيني حقيقة ما يقوم به زعماء حركة فتح الذين يسيطرون على رام اهللا، وأصدر هـذا                  

ي االنتخابات التشريعية التي هزمت المتعاملين وانتصرت للمقاومين على النحـو     الشعب حكمه الرئيسي ف   
 القـاهرة  – واشنطن   –لجأ محور تل أبيب     . الذي أدى إلى تعزيز إرادة المقاومين وإشعال حقد المتعاملين        

لحاق من أجل كسر إرادة المقاومين وتعزيز قدرة المتعاملين إل        " نظرية المؤامرة " رام اهللا إلى     – عمان   –
الخزي بالشعب الفلسطيني، وهكذا استمر برنامج المساومة الذي تمثله فتح في معاكسة برنامج المقاومـة               
الذي تمثله حماس وكان طبيعياً أن يستند برنامج المقاومة على الشعب الفلسطيني في مواجهـة برنـامج                 

ح الرهان في مواجهـة حركـة    وكان طبيعياً أيضاً أن تخسر حركة فت إسرائيلالمساومة الذي يستند على     
رام اهللا  " رام اهللا "اآلن يمكن أن نتحدث عن نوعين من        .  الرهان -وفقاً لكل المقاييس  –حماس التي كسبت    

  :القديمة والجديدة
  .اتفاق أوسلو" قشة"هي رام اهللا ما قبل مؤتمر أنابوليس والتي كانت تتمسك بـ": رام اهللا القديمة"• 
رام اهللا ما بعد مؤتمر أنابوليس التي تخلت عن قشة اتفاق أوسـلو وقـررت أن                هي  ": رام اهللا الجديدة  "• 

  .وغير ذلك... تغرق في أجندة اجتماع شرم الشيخ واجتماع العقبة
  :يمكن أن تتمثل في اآلتي" رام اهللا الجديدة"أبرز المهام التي ستقوم بها 

  .ية داخل الجامعة العربيةسرائيلتبني وجهة النظر اإل• 
فـي  " محـور الـشر   "ع الرأي العام العالمي بأن سوريا وإيران وحركة حماس وحزب اهللا يمثلون             إقنا• 

المكون مـن الـسلطة الفلـسطينية وحكومـة         " محور الخير "الشرق األوسط الذي يمارس اإلرهاب ضد       
  .السنيورة واألردن ومصر

  .راضي الفلسطينيةية في الجوالن المحتل واألسرائيلالدفاع عن المستوطنين والمستوطنات اإل• 
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  .المشاركة العلنية إلى جانب تل أبيب في الحرب ضد حماس• 
  : القادمة وحصان طروادة الفلسطينيةإسرائيل -حرب حماس : ويسألونك عن السلطة الفلسطينية* 

م تحليالً أعده الصحفي األمريكي روبرت بابر       ٢٠٠٨ شباط   ٥نشرت مجلة تايمز األمريكية الصادرة يوم       
يقول الصحفي األمريكي في مقدمـة تحليلـه أنـه مـن            ".  القادمة إسرائيل –حرب حماس   "ن  حمل عنوا 

أم من الممكن أن يكونا معاً، جنباً إلـى جنـب وفـي             . لبنان، أم غزة  : الصعب أن نقرر من سيكون أوالً     
  .الوقت نفسه

  :بعد ذلك أشار الصحفي إلى النقاط اآلتية
تي نجح بها االنتحاري الفلسطيني في التـسلل والـدخول إلـى            يون يدرسون الكيفية ال   سرائيلمازال اإل • 

  هل جاء من غزة أو عبر األراضي المصرية أم من الضفة الغربية؟. ديمونا
إلى األراضـي المـصرية، فهـل نجـح         ) نصف سكان قطاع غزة   ( ألف فلسطيني    ٧٥٠عبر حوالي   • 

قذوفات المضادة للدبابات والـصواريخ     الفلسطينيون في إدخال المقذوفات الصاروخية البعيدة المدى، والم       
ي التي تعودت تحقيق    سرائيلالمضادة للصائرات أم ال؟ وإذا نجحوا فعالً فكيف ستتصرف قوات الجيش اإل           

االنتصارات البطولية ضد المخيمات الفلسطينية التي يقطن فيها المزيد من النساء واألطفال العـزل مـن                
  السالح ووسائل المقاومة؟

سر الجدار هل استطاعت العناصر الفلسطينية التي تم تدريبها في إيران وغيرها الـدخول              بعد عملية ك  • 
  من مصر إلى قطاع غزة؟

: ية وضع تخمين استخباري يجيب على السؤال القائل       سرائيليون وأجهزة المخابرات اإل   سرائيليحاول اإل • 
ـ     إسرائيلهل تخطط حركة حماس لشن حرب ضد         وماً التي دارت فـي      ي ٣٤ على غرار نموذج حرب ال

   وحزب اهللا اللبناني؟إسرائيلم بين ٢٠٠٦صيف العام 
هـل  : يون وأجهزة مخابراتهم وضع تخمين استخباري يجيب على السؤال اآلخر         سرائيلكذلك يحاول اإل  • 

 أم تهدف إلـى اسـتدراج       إسرائيلتهدف حركة حماس إلى استدراج المصريين إلى دائرة الصراع ضد           
  الصراع ضد المصريين؟ إلى دائرة إسرائيل

الوضع في مصر ولبنان أصبح أكثر تعقيداً ففي مصر إذا سعى نظام الرئيس حسني مبارك إلى التـشدد                  
في مواجهة الفلسطينيين فإنه سيصطدم بالمعارضة السياسية والرأي العام المصري الذي مـازال واقعـاً               

لحركة حماس، وبالتالي ليس من سبيل أمام       تحت تأثير جماعة اإلخوان المسلمين المصرية الشديدة التأييد         
نظام مبارك سوى االنفراج مع حماس كشرط وحيد للحصول على االنفراج السياسي داخل مـصر، وإذا                

 وأمريكا في الضغط على نظام مبارك ليقوم بدوره بالضغط على حركـة حمـاس فـإن                 إسرائيلتشددت  
 وأمريكا إلى مواجهة خطر انهيـار       إسرائيلبمخاطر انهيار النظام المصري سوف تكون أكبر بما يؤدي          

أما في لبنان، فقد أطلقت جهة معينة النار على المعارضين اللبنانيين وأيـضاً             . أبرز حلفائهم في المنطقة   
ي تدعمه حكومة السنيورة وأمريكا يهـدف إلـى         إسرائيل بقتل لبنانيين، فهل هناك مخطط       إسرائيلقامت  

راجه إلى دائرة المواجهة مرة أخرى؟ وضد من ستكون المواجهة هذه           التحرش بحزب اهللا اللبناني واستد    
   آذار وحكومة السنيورة؟١٤ أم ضد قوات اليونيفيل أم ضد قوى إسرائيلالمرة، ضد 

  ٧/١/٢٠٠٨موقع الجمل 
  
  والمخرج تعميم األزمة... في مأزق" حماس" .٦٣

  حسام كنفاني
اد آفاق الحوار الـداخلي والخـارجي فـي         في وضع ال تحسد عليه في أعقاب انسد       " حماس"تقبع حركة   

وجهها، بعد اإلجراءات المصرية األخيرة والتصعيد الخطير في لهجة القاهرة تجاه الحركة اإلسالمية في              
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ما يخص التعاطي مع معابر قطاع غزة، والتي كانت تراهن عليه الحركة إلحـداث ثغـرة فـي جـدار                    
  .يسرائيلالحصار اإل

وهي في  . لى مشارف استنفاد خياراتها السلمية في التعاطي مع الوضع القائم         نفسها اليوم ع  " حماس"وتجد  
مواجهة توّجٍه من اثنين العتماد سبل إدارة الوضع الداخلي، رغم أن لكل منهما مخاطره علـى الحركـة     

  .ومحيطها
ن المـضي   الخيارات السلمية المتوفّرة لم تعد كثيرة، ويمكن تلخيصها في معطيين اثنين، مع استبعاد إمكا             

  .بأحدهما، العتبارات تتعلّق بالحركة وعالقتها بفصائل الساحة الفلسطينية عموماً، والغزاوية خصوصاً
ـ           ، يقوم علـى تلبيـة      "حماس"المعطى األّول، الذي بدأت تترّدد أصداؤه داخل اجتماعات الغرف المغلقة ل

نقالب وإعادة الوضع في قطـاع      االعتذار والعودة عن اال   "شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهة       
مؤّيدو هذا التوجه، بحسب مصادر مطلعة على مـا         ". غزة إلى ما كان عليه قبل عملية الحسم العسكري        

رمي كرة الحصار في ملعـب الـرئيس        "يجري في أروقة الحركة اإلسالمية، يبررون اعتماده بضرورة         
 والمجتمع الدولي، وحتى    إسرائيلمواجهة  محمود عباس، وبالتالي وضعه أمام مسؤولياته في        " الفلسطيني

  .بعض األطراف العربية
، والتي ترفض مهادنـة أبـو       "حماس"إال أن هذا التوجه دونه معارضة من بعض األطراف المتشّددة في            

لهـا عالقـة بمـصير      " شـكلية "مازن، إضافة إلى معارضة بعض البراغماتيين في الحركة العتبارات          
ومشاركتها في أي انتخابات مقبلة قد يقررهـا الـرئيس الفلـسطيني،            " اسحم"االستمرار السياسي لحكم    

مرتبطة بكيان الحركة، وال سيما أن مثل هذا القرار قد يؤّدي إلى انشقاق             " جوهرية"إضافة إلى اعتبارات    
  .أسماء قيادية لها ثقلها الشعبي األقرب إلى النهج المتشدد

ي ووقف  سرائيلثل في تجديد التهدئة مع سلطات االحتالل اإل       توّجه آخر ال يقّل سلمية وخطورة في آن، يتم        
ولهذا التوجه أصوات ترّوج لـه      . ١٩٤٨إطالق الصواريخ على المستوطنات في األراضي المحتلة عام         

، وال سـيما بعـد      "تهدئة مع االحتالل تتيح لحماس الصمود أكثر في األزمة الداخلية         "على اعتبار أن أي     
  . جدار الحصارفشلها في إنجاز ثغرة في

فإضافة إلى ما سبق عن معارضة داخلية في الحركة وتهديد الكيـان            . غير أن لهذا التوّجه مخاطره أيضاً     
في مواجهة فصائل مقاومة أخرى رافـضة لوقـف         " حماس"، من شأن هذا التوّجه أن يضع        "الحمساوي"

ي كرسها المؤتمر الوطني األخير في      لفصائل المقاومة الت  " الحمساوية"إطالق النار، وهو ما يهّدد الزعامة       
  .دمشق

وحتى لو استطاعت الخروج بموقف موّحد من التهدئة، فإن هذا الخيار قد ال يحظـى بقبـول سـلطات                   
أولية لتعويض الهزيمة في لبنان، والتي كّرسها تقريـر         " فريسة"االحتالل المتربصة بقطاع غزة باعتباره      

  .فينوغراد
للخروج بأقل خسائر ممكنة باتت في طريق       " حماس"ات، يبدو أن مساعي     أمام هذه الطروحات واالعتبار   

وحتى إبقاء الوضع على ما هو عليه لن يكون ناجعاً على المدى البعيـد، وال سـيما أن أنـين                    . مسدود
الحصار بدأ يتصاعد من القطاع، وأنفاق التهريب قد تكون في دائرة الخطر في ظّل السياسة المـصرية                 

  .ءالجديدة في سينا
" حماس"بالتالي، الخيار المتاح والفاعل في المرحلة الحالية قد يكون عبر المواجهة الشاملة، وهو ما بدأت                

ي واسع على القطاع؛ فخالل الـساعات الماضـية،         إسرائيلفعالً اإلعداد له عبر محاولة استدراج عدوان        
ـ  ت والمستوطنات المتاخمـة    المشاركة األعنف في عمليات إطالق الصواريخ على سديرو       " حماس"كان ل
بعمليات استشهادية كبرى، بالتزامن مع المعلومات المتطابقة       " الحمساوي"يضاف إلى ذلك التهديد     . للقطاع

  .إسرائيلالتي تشير إلى وجود خاليا في 
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استدراج العدوان يحقّق للحركة مجموعة من الغايات، على اعتبار أنها اليوم وحيدة في ساحة المعانـاة،                
معنية األكثر في فتح ثغر حل، قد تكون عبر تحويل األوضاع الداخلية إلى أزمـة عامـة وجـر                   وهي ال 

وستكون الحركة حريصة على أن تكون الضفة الغربية منطلقـاً لمنفـذي أي             . الجميع إلى مرّبع األزمة   
وقـف  ، ودفع االحتالل إلـى      إسرائيلعملية استشهادية مقبلة، بهدف توريط سلطة الرئيس الفلسطيني مع          

  .المفاوضات معه العتبارات أمنية
وفي إطار سعيها لتعميم األزمة، ال بأس من خلق إشكال جديد مع مصر وتفجير الحـدود مـرة ثانيـة،                    
وبالتالي فتح كل الجبهات في آن واحد، وهو ما ستكون له انعكاسات على الداخل المـصري والعربـي،                  

رض نفسه بقوة على الطاولة العربية مع اقتراب موعد         تهديد قد يف  . ويهّدد بتفجير كبير يتخطى قطاع غزة     
  .قّمة دمشق، المهّددة أصالً بالخالفات العربية

  ٨/٢/٢٠٠٨األخبار 
 
  مراجعة أم تقية..  نابلس-حماس  .٦٤

  عريب الرنتاوي
 بعد أن تحولت نابلس إلى مصدر للخبر مـرتين          ،تستوقفنا التطورات التي تعتمل داخل حماس في الضفة       

 عندما أعلن رهط من قادة الحركة وكوادرها براءتهم من السالح فـي             ،األولى:  ساعة ٢٤خالل أقل من    
الحسم " بل ومنتقدين بشدة تجربة      ،" دايتون -سلطة أوسلو وأجهزة دحالن     " داعين إلى تسليمه إلى      ،الضفة

عندما : نيةوالثا...منادين بمراجعتها والتراجع عنها فورا ومن دون إبطاء       " العسكري أو االنقالب في غزة    
 المـراجعين   ، توضيحات حمساوية تقول ان هؤالء القادة والكوادر       ،صدرت ومن الرقعة الجغرافية ذاتها    

  . فيظهرون ما ال يبطنون،على الطريقة الشيعية" التقية" إنما كانوا يمارسون ،والمتراجعين
نطالبهم بذلك ونـشجعهم     بل   ،لسنا في الحقيقة ننكر على قادة حماس وكوادرها حقهم في مراجعة مواقفهم           

 ،فتأخذهم العزة بـاإلثم   " عنزة ولو طارت  : "رؤوسهم أو أن يتمثلوا شعار    " يركبوا" وال نريد لهم أن      ،عليه
البـراءة  " تذكرنا بإعالنـات     ، والشكل الذي أعلن فيها عن التراجع      ،لكن الطريقة التي تمت في المراجعة     

 وال  ،زمن األحكام العرفية في الضفتين    " لهدام بشقّيه ا"من حزب التحرير أو الحزب الشيوعي       " واالستنكار
 وترتب عليها ما ترتب مـن مواقـف وسياسـات           ،قد وقعت " محترمة"تشي بأن مراجعة سياسية فكرية      

  .ودعوات
 بأن هشاشة عظام حقيقية قد أصابت تنظيم حماس في بعض معاقلـه             ،تشعرنا هذه المواقف والتصريحات   

األنبـاء  " بـرغم    ،ئلة عدة حول التماسك والوحدة والكفاحية وغير ذلـك         ما يطرح أس   ،في الضفة الغربية  
  .التي حملتها آخر استطالعات الرأي لحماس" السارة

 فالقول بأن   ،ويزداد قلقنا جراء التوضيحات الالحقة التي صدرت لتفسير ما جرى في نابلس من انهيارات             
 هو أمر مثير للقلـق      ،"اسد والنجاة من الموت   درء المف "حماس تجيز لكوادرها وقيادتها ممارسة التقية لـ        

 خصوصا تلك المندرجـة فـي       ، إذ يعيد االعتبار لالتهامات التي طالما وّجهت للحركات اإلسالمية         ،حقا
الحركـات  " تحـّوالت " ويحيي الشكوك التي طالما تجابه بها    ،"إبطان شيء وإظهار آخر   "أو  " التقية"سياق  

 ،فإن كان من المجاز لنشطاء حماس أن يلقوا سالحهم        . راجعاتها الفكرية اإلسالمية وتكّيفاتها السياسية وم   
 وهـو  ، وأن ينددوا بما قام به إخوانهم في قطاع غـزة ،"سلطة الحكم الذاتي المحدود"وأن يصطفوا خلف    

" انقالب" لقطع الطريق على     ، استباقي أجبروا عليه   - وقائي   - دفاعي   -حسب أقوالهم إجراء اضطراري     
 فهل من المستهجن أن يقال مثال ان تكّيفـات الحركـة مـع              ، وهذه جميعها من الكبائر    ،يتون دا -دحالن  

 ليـست سـوى     ، وانغماسها في العمليات السياسية الجارية في دولنا ومجتمعاتنا        ،قواعد اللعبة الديمقراطية  
  ".بتمسكن ليتمكن" وعمل بنظرية ،"ضرب من ضروب التقية"
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 لكنها كانت تبادر إلـى      ، مثله أحزاب وفصائل فلسطينية من قبل       واجهت ،ما جرى مع حماس في نابلس     
ال تقل عن التبرؤ منها وإدانتها وفـصل        " المراجعات والتراجعات "إعالن موقف واضح وصريح من هذه       

 بل والقول بأنهم فعلوا ذلك عمال بمبدأ شـرعي          ، أما إيجاد العذر لهم    ،المتورطين بها والتشهير بهم أحيانا    
 فهذا يجعل المراقبين والمهتمين يتساءلون حقيقة عن الحدود الفاصلة بين المواقف            ،اجتهاديةوقاعدة فقهية   

  .؟"درءا للمفاسد وللنجاة من الموت" وتلك التي تصدر ،الفعلية واألصلية للحركات اإلسالمية
  ٨/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  !؟ بقرار واحد،هل لفتح قيادة واحدة .٦٥

  شاور رشاد أبو
) محاصرة( ازدادت إلحاحاً بعد       ، وبروز ما سّمي بالسلطة    ،)أوسلو( ي منذ ما بعد     أسئلة كثيرة تشغل بال   

 والهيمنة علـى    ، ووضع الّيد على قرار حركة فتح      ، وظهور الصراع علنّياً على وراثته     ،الرئيس عرفات 
  .قيادة  السلطة

ة والقطاع ثقته لحركـة     بعد ظهور نتائج االنتخابات التشريعّية والتي منح فيها شعبنا الفلسطيني في الضفّ           
 علـى خيـار الـشعب       ، استفزازي ، عدواني ، ورّدت بشكل عصبي   ،حماس، بهتت قيادات فتح السلطوّية    

 فقد سمعنا محمد دحالن وهو يصّرح بأنه من العار على فتح مشاركة حماس فـي حكومـة                  ،الفلسطيني
  والذي زار الكويت مـع       ،سطيني أّما السّيد أبو األديب الزعنون رئيس المجلس الوطني الفل         ،وحدة وطنّية 

 فقد صّرح للصحافة الكويتّية بأنه ال يوجـد         ،رئيس السلطة أبومازن بعد االنتخابات التشريعّية الفلسطينّية      
وّزع الزعنون على أعضاء المجلس    ( !رجل من رجاالت فتح يقبل بأن يكون الثاني بعد رجل من حماس           

 واشتبكت معه في الجلسة بحضور مراسلي الـصحافة         ،لةالوطني المتواجدين في عّمان صورة من المقاب      
  .)العربّية والفضائّيات 

بما (  والساحات الخارجّية    ، وأطرها القيادّية في األقطار العربّية     ، لجنتها المركزّية  ،لم نسمع أن قيادة فتح    
 !سب البلـد   وفتح تطلقه على تنظيمها بح     ،مصطلح الساحة قديم  _ ..) . وروسيا ، والهند ،فيها ساحة الصين  

  ... وكيفّية التعامل معها، وأسباب هذه النتائج، ونتائجها،اجتمعت وناقشت مجريات االنتخابات_ 
 ، وللمخاطر التي تتهّدد الشعب الفلـسطيني      ، والكاشف لواقع حال فتح    ،أّود أن أعود إلى السؤال الّهام جّداً      

 وتنقـل توجهاتهـا بعـد       ،التنظيمّية للحركة  تتفاعل مع األطر     ، هل توجد قيادة لفتح    :والقضّية الفلسطينّية 
  !؟ قيادة مركزّية قرارها ينفّذ بعد أخذه، قيادة تقود فتطاع،بلورتها إلى الشعب الفلسطيني

 : هم ثالثة فقـط   ،لحركة فتح ) التاريخّية  (  القيادة المؤسسة    ،دعوني أذكّر بأن ما بقي من اللجنة المركزية       
 والصراع  ، هما أبو اللطف وأبومازن    ، وهؤالء بينهم إثنان مختلفان    ، أبوماهر غنيم  ، أبومازن ، أبواللطف -

  ... ومقابالت صحفّية، ومنشور في بيانات، والفضائيات، وتتناقله الصحافة،بينهما معلن
 ومـن   ، عّباس زكـي   ،  محّمد جهاد   ، قريع ، أمثال هاني الحسن   ،أعضاء اللجنة المركزّية غير التاريخيين    

 ، واستمّدوا قّوتهم مـن عرفـات      ، لم يتمكّنوا من تشكيل قيادة     ، اآلغا ،ريقات صائب ع  :أضيفوا بعد أوسلو  
  ... أو نبذه،وبقدر تقريبه ألي واحد منهم

 المـسؤول   ، رئيس الـسلطة   ، رئيس اللجنة التنفيذّية   ، القائد العام  ، اللجنة المركزّية  :كان عرفات هو القيادة   
  ... أو مستشارين، فهم ليسوا سوى منفذين)قيادات (  وما بقي من ،الخ..المالي مطلق الصالحّية

 وباتت بسرعة قصوى هي السلطة من حيث تحكّمهـا          ، أسست أجهزة األمن   ، وبروز السلطة  ،بعد أوسلو 
ـ  ، والدعم الذي ظفرت به من عرفات     ،بحياة الناس  ( ة و وما سّمي بالتنسيق مع الجهات األمنّيـة األمريكّي

  ... وهي تبعّية وليست تنسيقاً،)ّيةسرائيلاإل
 ،CIA على أيدي ضـّباط ال     ،األجهزة األمنّية الفلسطينّية دورات قيل أنها تدربّية في أميركا        ) قادة( تلقى  

  ... ومن هنا استمّدوا قّوتهم،وزّودوا بشبكة أجهزة تقنّية تربطهم بزمالئهم في الموساد
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وفـي  ( ح ويقـاتلون     بعض أبنائه وبناته يحملون السال     ، لشعب مقاوم  ،أجهزة أمنّية في وطن غير محّرر     
  ! ولم تكن أولوياتها حماية أمن الوطن والمواطن، مهمتها رسمت،)مقدمتهم أبناء وبنات فتح

 ، الفـضيحة  -، وملحقها األمني    من يرغب في معرفة دور هذه األجهزة يمكنه العودة إلى اتفاقات أوسلو           
  .ليرى كيف رسم دور السلطة وأجهزتها

 على تقديم نفسها بما يرضـي     ، حرصت األجهزة ممثلة بقادتها    ،سيادة وهي سلطة بال     ،في مناطق السلطة  
 ودّبت الصراعات بين رؤوسـها علـى        ،  توّرمت أجهزة األمن    .)إسرائيل(أميركا وشريكتها في السالم     

 وبـات   ، ونيل الرضى  ، والمكاسب ،  واالستئثار بالميّزات   -دحالن  /   صراعات الرجوب    -االمتيازات  
  . وبخّاصة بعد احتجاز الرئيس عرفات في المقاطعة برام اهللا،لقوةبعض هؤالء هم مراكز ا

 هي التي استمرأت مـصادرة      ، ألن هذه القيادة لم تعد موجودة      ،لم يخضع هؤالء ألوامر قيادتهم السياسّية     
 واكتفت  ، والتي لم تعمل على بناء تنظيم فتح في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني            ،)عرفات( قراراها من   

 وأمسك بكّل الخيـوط بـين       ، والتزلّف للقائد الرمز الذي اختصر كّل الصالحيات في شخصه         ،بالوجاهة
  ...أصابعه

 فصول الصراع بـين عرفـات وأبـي مـازن علـى             ،يجب أن ال تغيب عن بال أي مواطن فلسطيني        
( يمارس أبومـازن مـع الحكومـة        _   واضطرار أبومازن لالستقالة من رئاسة الوزراء          ،الصالحّيات

وانقالب _  ويمعن في االستعداء عليها عربّياً ودولّياً        ، نفس ممارسات عرفات   ،المنتخبة شرعّياً ) اسّيةالحم
مـاالً  ) نعمه( كما كانوا يصفونه ويخاطبونه بعد أن أغرقهم ب       ) األب القائد ( قادة األجهزة على رئيسهم     

  ...ومناصب
 ، وشارون ،االحتالل_ موا القاتل الحقيقي     ولم يتّه  ، فأداروا ظهورهم لجثمان األب    ،رحل عرفات مسموماً  

( وانهمكـوا فـي الـصراع علـى         _  وباركت سجنه وحصاره       ،وإدارة بوش التي أباحت حياة عرفات     
وأنه رئيس  ) مرحلة(  رّوج بعض قادة األجهزة أنه ليس سوى         ،رئيساً) أبومازن(  عندما نّصب    .)الوراثة

  ..  .لفترة محدودة
   ومن هي؟ ، وهل هي موجودة،ة التي تقود الشعب الفلسطيني الحرك،أين قيادة حركة فتح

 فالقـادة   ، ال توجد قيادة مركزّية لحركـة فـتح        :كل هذه األسئلة وغيرها توصلنا إلى نتيجة ال لبس فيها         
 والصراعات على   ، ال يجمعها جامع   ، واللجنة المركزية ما بعد التاريخّية     ،التاريخّيون الثالثة ال يجتمعون   

  ... والتقلّبات في المواقف السياسّية يتنّدر بها شعبنا،مواقع بين أعضائها وال،المكاسب
 ، وهؤالء هم الذين يحّرضون قواعد فتح بإثـارة العـصبوّية          ، هم قادة األجهزة األمنّية    ،قيادة فتح الفاعلة  

  ... واللعب بالسالح،والحقد
 واسـتباحة حيـاة     ، الفلتان األمنـي    وأن ، قد وجدت بعد أوسلو    ، وقياداتها ،ولنتذكّر أن أجهزة األمن هذه    

 وال  ، ولم يصونوا األمـن    ، وأن هؤالء لم يضعوا حّداً للفلتان      ، استشرت ،الفلسطينيين في الضفة والقطاع   
 ، وهنا نستذكر مشهد اقتحام جيش االحتالل لقلعة األمـن الوقـائي فـي رام اهللا               ،قاموا بواجبهم الوطني  

 وأسر المعتقلين الـذين كـانوا فـي         ، والملفات األمنّية  ،يجيهات واالرب ،واالستيالء على الرشاشات الثقيلة   
  ...!زنازين جبريل الرجوب

 أين صـوت    ،فأين قيادة فتح  .. والمشهراوي ، دحالن ، الرجوب : نسمع ونرى  ، على الفضائيات  ،في المشهد 
   ؟ أين اللجنة المركزّية،التنظيم

 فـال تحليـل   ، هو ّرد أمنـي ،لشعب الفلسطيني  وخيار ا  ،على نتائج االنتخابات التشريعّية   ) فتح( ّرد فعل   
  ... وال تأمل في األسئلة المطروحة، وال إعادة نظر في واقع الحركة،سياسي

   ؟ على أين يغامرون بشعبنا وبقضيتنا؟ بتسليحها؟ بتحشيد األجهزة،ماذا يريد هؤالء برّدهم األمني
  !  وتجددها؟، ودورها،هل يمكن لقواعد فتح أن تستيقظ وتستعيد قيادة الحركة
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 ، وعلى المثقفين بخّاصة هل الصراع هو بين حماس وفتح         ،ثّم أطرح هذا السؤال على أبناء وبنات شعبنا       
  !؟أم أنه بين شعبنا وقواه الحّية وبين الخارجين على خياره

٨/٢/٢٠٠٨  
  
  الفلسطينيون والعجز في المفاوضات والمقاومة .٦٦

  حافظ البرغوثي
 ما زالت تخرج من سلتها عراقيل إسرائيلى اآلن التفاوض ألن المفاوض الفلسطيني لم يستطع حت

متتالية، خاصة في مجال االستيطان والمقاوم الفلسطيني لم يستطع المقاومة ألن المقاومة من غزة 
  .المحاصرة هي نوع من المستحيل في غياب توازن القوى

ف فلسطيني أغلبهم في غزة من بينهم يون فرحوا قبل فترة بإحصاءاتهم التي أشارت إلى مقتل ألسرائيلفاإل
 فلسطينياً في ٣٨ من المسلحين، وهم خالل ثالثة أيام بعد مجزرة حي الزيتون قتلوا ما ال يقل عن ٨٠٠
 .إضافة إلى مقاومين في الضفة. غزة

وهذا العدد الكبير من الخسائر الفلسطينية يفسر كيف ان االحتالل في هجوم مستمر وأن المقاومة ال تملك 
 ٢٠٠٧ قتيالً خالل عام ١٣يون انهم خسروا سرائيلففي نهاية العام الماضي أعلن اإل. تى وسائل الدفاعح

  .وهي أقل خسارة منذ عقود، لكن الخسائر الفلسطينية كانت األكبر منذ اندالع االنتفاضة
وكانت حركة حماس حاولت جاهدة خالل الشهور القليلة الماضية وضع حد للقصف الصاروخي ضد 

ية المحيطة بغزة، لكن حركة الجهاد اإلسالمي امتنعت عن وقف إطالق الصواريخ رغم سرائيللبلدات اإلا
حدوث اشتباكات واحتكاكات بين الحركتين ورغم تعقب قوات حماس لخاليا الجهاد التي كانت تحاول 

 تالحق خاليا إطالق صواريخ وهو ما كان يحدث قبل سنتين أو أقل عندما كانت قوات األمن الفلسطينية
  .إسرائيلحماس لمنعها من إطالق صواريخ على 

حماس نشطت في الفترة األخيرة القناع الفصائل األخرى بوقف الصواريخ واستخدم قادة من حماس 
عبارات كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستخدمها لتبرير دعوته بوقف إطالق الصواريخ مثل 

  .المصلحة العليا للشعب الفلسطيني
ية في األسابيع األخيرة وتركت ذلك لحركة سرائيلوقد نأت حماس بنفسها عن مواجهة التوغالت اإل
ي األخير في حي الزيتون وتمكن القذائف سرائيلالجهاد وألوية الناصر صالح الدين، لكن التوغل اإل

ي عملية  منهم أقحم حماس ف١٢ية من إصابة مجموعة من حركة حماس ما أدى إلى استشهاد سرائيلاإل
  .إطالق الصواريخ

حيث شاركت ألول مرة منذ أربعة أشهر في قصف سديروت وعسقالن والمستوطنات المحيطة بينما 
اآلن . كانت تكتفي قبل ذلك بقصف المواقع العسكرية المحاذية لغزة أو استخدام المورتر والهاون فقط

 للقصف الجوي والبري يبدو ان حركة حماس ومقراتها صارت في عين االعصار وباتت هدفاً
ي، وهذه المعركة تخوضها حماس مرغمة ألنها كانت حتى وقت قريب تطمح في التوصل إلى سرائيلاإل

ية مقابل وقف إطالق الصواريخ ألن وضعها سرائيل تتلخص في وقف االعتداءات اإلإسرائيلتهدئة مع 
عم الشعبي وفي ظل الحصار  في ظل غياب الدإسرائيلعلى األرض في غزة لم يعد مالئماً لمواجهة 

  .والعزلة
يون تضخيم قوة حماس العسكرية تحدثوا عن انها هربت أسلحة متطورة مضادة سرائيلوقد حاول اإل

للدبابات ووسائل قتالية أخرى وصواريخ غراد ذات مدى أبعد من الكاتيوشا لكن هذه األسلحة لم تظهر ال 
  .عند قصف عسقالن وال عند مواجهة الدبابات

يون يخشون من حصول حماس على األسلحة التي بحوزة حزب اهللا خاصة المضادة للدروع سرائيلفاإل
حسابات حماس مؤخراً أنصبت على الجانب . يسرائيلوالتي أوقعت أكبر مجزرة دبابات في الجيش اإل
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 وألن السياسي لفك العزلة ومحاولة اطالق حوار مع السلطة الفلسطينية، ألن حساباتها العسكرية محدودة
يين بدأوا عملياً في ممارسة ضغوط أقوى على مصر بشأن تهريب السالح عبر سرائيلاألميركيين واإل

الحدود وألن واشنطن تعهدت بإمداد مصر بأجهزة لكشف االنفاق وغيرها في محاولة للحد من تنامي 
  .ب بعيد المنالوهذا يعني عملياً ان امتالك القوة أو ما يسمى توازن الرع. قدرات حماس القتالية

 والدولة المؤقتة وهذه الفكرة ال تتعارض أساساً مع مشروع إسرائيلولذلك أعيد طرح فكرة الهدنة مع 
يون يحاولون سرائيلوما زال اإل. شارون الذي تبناه أولمرت وهو إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة
ض هذا البند في خارطة الطريق طرحه عبر خارطة الطريق لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رف

مذ كان رئيساً للوزراء في عهد ياسر عرفات واقنع األميركيين بوجوب القفز عنها والدخول في 
  .يين ما زالوا يطرحون فكرة الدولة المؤقتةسرائيلمفاوضات الوضع النهائي ولكن اإل

لسلطة ليست في وارد ذلك حالياً بالنسبة لحماس فإنها ما زالت تأمل في إمكانية الحوار مع السلطة لكن ا
ألن مفهوم الحوار لدى الطرفين مختلف فالسلطة مستعدة كما قال أبو مازن للحوار اذا تراجعت حماس 

  .عن انقالبها وأعادت للسلطة كل ما احتلته وصادرته واحترمت السلطة وتعهداتها واتفاقياتها
خفي حنين، ألن حماس تريد حوار الند للند مع وهذا يعني عملياً بالنسبة لحماس الخروج من االنقالب ب

وهذا أمر . السلطة وتحقيق مكاسب على األرض وتقاسم كل شيء بما في ذلك السلطة في الضفة الغربية
فالمؤثرات الخارجية بالنسبة للرئيس الفلسطيني ال تمنعه كما قال من . ال يمكن أن يقبل به أبو مازن

ع اتفاق مكة المكرمة مع حماس ضد الرغبة األميركية ولكنه رغم الحوار مع حماس وهو يفاخر بأنه وق
  .ذلك وقع االتفاق وشكل حكومة وحدة التي جرى تحت ظاللها االنقالب

المشهد الفلسطيني اآلن يبدو مأساوياً، فال السلطة قادرة على دفع المفاوضات إلى حيث تريد وهي 
يال في الضفة أو ببناء وحدات استيطانية جديدة ثم ي على غزة أو اغتإسرائيلتصطدم يومياً إما بعدوان 
ية سواء من األحزاب التي ترفض التفاوض حول قضايا الوضع النهائي سرائيلهناك األزمة الداخلية اإل

  . بيتنا الذي انسحب من الحكومة أو حزب شاس المرشح لالنسحاب الحقاًإسرائيلمثل حزب 
ي حرب لبنان والذي سيحمل ايهود اولمرت مسؤولية كبيرة أو بسبب تقرير لجنة فينوغراد حول الفشل ف

في الفشل وقد يطيح به ويخلق أزمة جديدة توقف المفاوضات عملياً، ولكنها ال توقف االعتداءات وال 
فالمفاوض الفلسطيني في الضفة الغربية غير قادر على التفاوض والمقاوم في غزة غير قادر . االستيطان

 .على المقاومة
  ٨/٢/٢٠٠٨البيان 

  
  األردن في اإلستراتيجية األميركية .٦٧

  محمد أبو رمان
إحدى قضايا الجدل والنقاش الـرئيس      ) الشرق األوسطية (يمثِّل موقع األردن في االستراتيجية األميركية       

فاألردن يعد من أكبر الدولة     . في األردن، ليس على مستوى السياسة الخارجية فحسب، بل الداخلية أيضاً          
ة التي تتلقى مساعدات أميركية، إذ سيصل حجم المساعدات المباشرة التي تقدمها الحكومة             الشرق أوسطي 

، تشمل المـساعدات العـسكرية   ٢٠٠٨األميركية لألردن قرابة ستمائة وخمسين مليون دوالر خالل عام  
ألميركية  في المئة عن العام المنصرم، في حين بلغت قيمة المساعدات ا           ٤٨واالقتصادية، بزيادة تقّدر بـ     

  . مليار دوالر٤,٧ أكثر من ١٩٥٢منذ العام 
 - في أوقات معينـة    – على الرغم من الحجم الكبير من المساعدات فإّن الجدال ال يزال مستمراً وساخناً              

داخل النخب السياسية، الحكومية والمعارضة على السواء، فيمـا إذا كانـت اإلدارة األميركيـة معنيـة                 
 واستمراره وبقائه في وسط إقليم عاصف مضطرب أم أّن اإلدارة األميركيـة             باستقرار األردن وسالمته  

من الممكن ان تضغط على الحكم األردني للقبول بصيغة عالقة مع الضفة الغربية تـؤدي إلـى تحقّـق                   
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الذي ال يزال الهاجس والشبح الكبير الذي يقلق االستقرار الداخلي والعالقة بـين             " الوطن البديل "سيناريو  
، تلك العالقة التي بلغت من الحساسية والتـوتر         )من أصول أردنية وفلسطينية   (ي المجتمع األردني    مكون

في اآلونة األخيرة مرحلة متقدمة، وألقت بظاللها على جوانب متعددة، في مقدمتها العالقة مـع               ) سياسياً(
حديد على الفلسطينيين الـذين     إذ ترى الحكومة أّن حماس تمتلك نفوذاً كبيراً فيها، بالت         (الحركة اإلسالمية   

األسئلة السابقة وجدت أجوبةً أميركيةً عليهـا فـي الدراسـة    ). يشكلون أغلبية قواعد الحركة وجماهيرها    
الصادرة حديثاً عن الباحث األميركي المتخصص في السياسات الشرق األوسطية وشؤون األمن القومي،             

وتبـرز أهميـة    ". تقبل االستقرار في الشرق األوسط    األمن القومي األردني ومس   "أندرو تيريل، في كتابه     
الكتاب باإلضافة إلى مضمونه في أنّه صادر عن معهد الدراسات االستراتيجية المرتبط بكليـة الحـرب                

  .األميركية
يقّدم تيريل في كتابه مراجعة موجزة ألبرز المراحل السياسية التي مّر بها األردن وأهم القضايا المتعلقة                

ويؤكد أّن عالقة الواليات المتحدة مع األردن تمثل واحدة من أهم عالقاتها االسـتراتيجية              . يبأمنه القوم 
. ٢٠٠٣في في العالم العربي، وقد زادت أهمية العالقة ودورها بصورة واضحة منذ احتالل العراق عام                

لمـصالح  مملكة هاشمية مزدهرة ومستقرة في األردن تبقى بوضوح وبقوة مـن ا           "ويصل تيريل إلى أّن     
  ".األميركية القومية

أبرز مصادر المصالح المشتركة األميركية األردنية تكمن في منطقة آمنـة، وبالتحديـد عـراق موحـد                 
ومستقر، فعلى رغم أّن األردن نصح اإلدارة األميركية بعدم احتالل العراق، إالّ أنّه لم يّدخر جهداً فـي                  

لة في تدريب الشرطة والجيش العـراقيين، كمـا أنّـه           تعزيز األمن واالستقرار فيه، ويساهم بصورة فعا      
ومتابعة تنظـيم القاعـدة فـي العـراق         " الحرب على اإلرهاب  "يشارك بفعالية وقوة بالجهود األمنية في       

وغيرها، وقد كان لألجهزة األمنية األردنية دور كبير في التعاون مع األميركيين باغتيال زعيم القاعـدة                
  .اويفي العراق أبو مصعب الزرق

ويعد األردن طرفاً فاعالً في عملية التسوية السلمية، وله جهود إقليميـة تاريخيـة، تـضاعفت اآلونـة                  
األخيرة، في تدريب العسكريين من دول الخليج العربي، وكذلك في خدمة أمن هذه الدول واسـتقرارها،                

 التـدريب العـسكري،     ويدعو تيريل إلى زيادة الدور اإلقليمي األردني في هذا المجال، بخاصة مجـال            
  .وتعزيز قدرات األجهزة العسكرية واألمنية األردنية

لعّل أهم ما في الكتاب، الذي يعكس وجهة نظر قريبة من الجيش األميركي، التوصيات الختامية وأبرزها                
ما يتعلّق بمجال اإلصالح السياسي إذ يطالب اإلدارة األميركية بأن تكون صبورة في مطالبتهـا األردن                

إذا أرادت الواليات المتحدة الضغط لزيادة الديموقراطية       : "يقول تيريل . صالح السياسي والديموقراطية  باإل
في األردن، فعليها أن تكون مدركة تماماً أّن حكومة ديموقراطية أكثر سوف تكون أقـل اسـتعداداً مـع                   

أتيح لها العمل فـي اللعبـة       ويستند تيريل على أّن القوى التي       ". إسرائيلالواليات المتحدة، وبخاصة مع     
 األردني في ما يتعلق بـالعراق وإلغـاء المعاهـدة           -الديموقراطية تطالب دوماً بإنهاء التعاون األميركي     

  .ية للسالمسرائيل اإل-األردنية 
ويحدد تيريل المرتكز األساسي الذي يحكم رؤية الواليات المتحدة لإلصالح السياسي فـي األردن بأنـه                

خطأ "صالح الواليات المتحدة والضغوط التي تتعّرض لها األردن، ويطالب بعدم ارتكاب            يرتبط بمراعاة م  
فمن أجل دعم األردن وتقـديم   . باستمرار انتقاد ضعف التقدم األردني في مسار اإلصالح السياسي        " خطر

ح الواليات المتحدة تحتاج إلى التوازن بين اعتبارات األمن القـومي ومطلـب اإلصـال             "النصح له فإّن    
  .السياسي ومدى انفتاح النظام األردني

في المقابل يرى تيريل أّن الواليات المتحدة عندما تظهر مستوى ثابتاً من تفّهـم المعـدل البطـيء فـي              
اإلصالح السياسي والقضائي في األردن فإّن عليها أال تخلق انطباعاً لدى الحكومة األردنية أنّها تتـساهل                

بخصوص جماعة اإلخوان المسلمين وجبهة العمل اإلسالمي يرى تيريل         . في موضوع تعذيب اإلرهابيين   
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أّن الواليات المتحدة تحتاج الى أن تدرك أّن الجماعة ليست تنظيماً إرهابياً، على الرغم من وجود جنـاح                
لكن على العموم هذه الجماعة غير عنيفة، وموالية للقصر الملكي، مع إدراك أنها تعـارض               . متشدد فيها 

ويؤكد تيريل أّن وجود الجماعة يشكل قناة ضـرورية للمعارضـة فـي             .  األميركية -ت األردنية العالقا
العمل مع الحكومة األردنية لمنع الجماعة أن تكون قريبـة          "ويمكن لإلدارة األميركية    . مواجهة الحكومة 
اإلقليمـي،  ويوصي تيريل اإلدارة األميركية بربط أي انسحاب لها من العراق باألمن            ". من حركة حماس  

وبالتحديد مما ال يؤثر على األردن، ويعرضه لمخاطر شديدة، كما يوصي اإلدارة بضرورة الـسير فـي        
طريق التسوية، وبزيادة الدعم الموجه للجيش واألجهزة األمنية األردنية ومساعدة األردن على التعامـل              

  .عسكري بين البلدينمع كلفة الالجئين العراقيين وبزيادة مساحة التعاون االستراتيجي وال
وأبرز ما يمكن الخروج به من دراسة تيريل وتوصياته أّن األردن يحتل مكانة استراتيجية مهمـة فـي                  
المصالح األميركية في منطقة الشرق األوسط، وأّن هذه المكانة تعززت في السنوات األخيرة في ضـوء                

 السياسي ليس أّولياً في عالقة الواليـات        كما أّن سؤال اإلصالح   . التعاون العسكري واألمني بين الدولتين    
المتحدة باألردن، بخاصة أّن المضي سريعاً في عملية الديمقراطية فـي األردن غالبـاً مـا سيـصطدم                  

  .بالمصالح األميركية واعتبارات األمن القومي األميركي
  ٨/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  فرصة متاحة أمام الهجوم السلمي على اطراف الممانعة .٦٨

  راغدة درغام
توجد مقومات لزخم جديد ومفيد على الساحتين اللبنانية والفلسطينية يتطلب التقـويم الـواعي للفـرص                

كالم وكيل األمين العام لألمم المتحدة، نيكـوال        . المتاحة والجرأة على تبني استراتيجيات هجومية سلمية      
ت سياسية في لبنان كـسلعة      ميشال، عن استحالة استخدام المحكمة الدولية لمعاقبة المتورطين في اغتياال         

كالم مهم جداً ال سيما أنه يترافق مع تعهد األمم المتحدة بإنهاء زمن اإلفـالت مـن           . في مقايضة سياسية  
كذلك مهم جداً اقتراب الدول العربية من االستنتاج، شأنها شـأن فرنـسا قبلهـا، ان المـشروع                  . العقاب

خ الفراغ الرئاسي والسياسي وتتـيح فرصـة دب         السوري للبنان هو شل مؤسساته واختالق أزمات ترس       
هذان األمران وحدهما كافيان الطالق استراتيجية ضرورية جديدة للدولة اللبنانية وحكومة           . الفوضى فيه 

فالناس في حاجة لزخم مبادرة تجـدد ثقتهـا بـأن           . فؤاد السنيورة واألكثرية البرلمانية الموالية للحكومة     
ة وأن المحاسبة آتية وأن المسيرة الديموقراطية اللبنانية ستسجل حقاً انطالقة           االغتياالت لم تذهب بال نتيج    
والتطورات حقاً مالئمة للحكومات العربية التي تملـصت وتـتملص مـن            . جديدة للمنطقة العربية أجمع   

ممارسة واجباتها أن تجرؤ على االستنتاج بأن ليس لها في اليد حيلة إزاء المحاكمة الدولية على تـورط                  
 فاألفضل لها رفع أيـدي      -أي كان، أنظمة أو أجهزة أو أفراداً في السلطة، في اغتياالت سياسية ارهابية              

األفـضل للـدول    . الحماية والكف عن التظاهر بقدرتها على إيقاف مسيرة إنهاء عهد اإلفالت من العقاب            
دمير لبنان أن تؤكد وعودها     العربية المنتمية الى معسكر غض النظر عن استخدام االغتياالت االرهابية لت          

ي الذي تحمله في جيبها كلما أرادت       سرائيلالفارغة، فال قيمة لهذه الوعود حتى وإن طبعت عليها الختم اإل          
لقد باتت خدعتها مكشوفة وبدأ الغضب منها يشق طريقه أيضاً          . أن تتظاهر بقيمة ووزن ونفوذ دولي لها      

فما يحدث في قطاع غـزة      . معاناتها والمزايدة على قادتها   الى الصفوف الفلسطينية التي سئمت االتجار ب      
والدول العربية هذه التي ترفض     " حماس" و   إسرائيلمن عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين هو مسؤولية        

السماح للسلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس ورئيس الحكومة سالم فياض، أن تقـدم للفلـسطينيين               
انما الزخم آت علـى الـساحتين       .  عبر بناء المؤسسات وبمؤسساتية ضرورية     خيار التحرر من االحتالل   

  .الفلسطينية واللبنانية على رغم أنف حلف المزايدات
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 ألنها تخشى أن تنجح السلطة      إسرائيلايكال مهمات االشراف على المعابر الى السلطة الفلسطينية يخيف          
من والنظام في مدينة نابلس على رغـم كـل          الفلسطينية في هذا المسعى كما سبق ونجحت في فرض األ         

  .التعجيزات
تغيير الديناميكية في هذا الوضع بما يؤدي الى لم صفوف غزة والضفة الغربية لن يأتي بقرار تصحيحي                 

وهذا يساهم في عزل    . وانما يأتي من خالل السماح للسلطة الفلسطينية بممارسة أدوارها        " حماس"لحركة  
اح السلطة الفلسطينية في رفع الحصار وتخفيف المعانـاة وإيقـاف العقـاب           عن الناس إذ أن نج    " حماس"

الجماعي انما يشكل قفزة مهمة لشرعية وهيبة السلطة القادرة على تقديم نمـوذج حـل مـشاكل النـاس      
  ".حماس"انه البديل المفيد والضروري عن ايديولوجية ونموذج . واالعتناء بهم

فكرته بسيطة، بحسب تعبيره أثناء جلـسة       . ة ومختلفة عن السائد   سالم فياض يفكر بصورة خالّقة وجذري     
قضية احتالل فقط وليس احـتالل      "معه في دافوس، وهي أن يتم النظر الى المسألة الفلسطينية على أنها             

إذا نجحنا في ذلك، وفي ظل التعاطف الدولي وعدالة القضية، نكون سلكنا الطريق الوحيد              : "يقول". ولكن
  ".بعد ونكون اعتمدنا النموذج األكثر قدرة على أداء مشروعنا الوطني لالستقاللالذي لم يسلك 

انهـم تحـت االحـتالل ألنهـم ال         "ما يعنيه هو بناء المؤسسات القوية رداً على االنتقادات وعلى مقولة            
على رغم عدم عدالة االمتحان، هذا امتحان يجب أن نـنجح           : "يقول". يستحقون وليسوا جديرين بالحرية   

اذن، هناك إقرار بـأن هـذه       . ١٩٦٧هناك إجماع دولي اليوم على إنهاء االحتالل لعام         : "ويضيف". فيه
يين مـن   سـرائيل ي عن فشل فلسطيني دائم حتى بعد خروج اإل        سرائيليشير الى الكالم اإل   ". قضية احتالل 

فسهم، وكذلك إقحام   غزة، واالستشهاد بما يحدث في غزة إلثبات مقولة عدم قدرة الفلسطينيين على حكم أن             
  ".ولكن"االرهاب ويقول إن هذه المسائل هي الـ 
دراسة عقل  . اننا ال نخافكم  :  فياض هو رسالة واضحة فحواها     -ما تنطوي عليه اجراءات حكومة عباس       

أوصلت الى استنتاج بأنها لن تعود عن االنقالب على السلطة، وبالتالي، يجب هزيمتها سياسـياً               " حماس"
اشراف السلطة الفلسطينية على هذه المعابر حلقة مهمة مـن          ". غزة"وبين  " حماس"ييز بين   من خالل التم  

فالكالم ليس عن هزيمة عسكرية عبر الدبابات العسكرية بل ان فياض، مـثالً، يقـف      . تحقيق هذا الهدف  
ـ " حماس"اما ان تسلم : الكالم عن معادلة بسيطة هي. ضد الحل العسكري لقطاع غزة   رى والفصائل األخ

بما تقوم به السلطة الفلسطينية النقاذ أهل غزة من العقاب الجماعي أو، إذا رفضت ذلك، يمكن الـذهاب                  
  .الى انتخابات جديدة

سالم فياض ليس راغباً بالمناصب الجديدة ليس فقط ألنه ال يعتقد أبداً أن محمود عباس سيستقيل وانمـا                  
يريد للشعب أن يثق    . بالحكم والبقاء في المنصب والسلطة    ألنه يريد نموذجاً مختلفاً حتى في اطار العالقة         

ليس وارداً في تفكيـري أي منـصب علـى أي           "يؤكد  ". وسأغادر المنصب عندما أكمل مهمتي    "بنفسه،  
وكي ال يكون هناك أي مجال للتأويل، اؤكد ان هذه          . مستوى كان وال تشكيل قوى سياسية أو حزب جديد        

هذا النموذج مهم ألن معظم ما في العالم العربي هو          ". ي هو انجازها  وكل ما يهمن  . آخر مهمة رسمية لي   
  .نموذج الولع بالمنصب أو التمسك به والتهرب من انجاز المهمات، أو االنزواء خوفاً من التخويف

شعار يجب أال يقتصر على التجربة الفلسطينية وانما يجب أن يكون أساسـاً إلحيـاء زخـم                 " لن نخافكم "
ية نحو استعادة االمساك بزمام األمور لتكون الدولة اللبنانية هـي حاكمـة الـبالد ولـيس                 الحركة اللبنان 

عندما تخرج الحشود المسالمة االسبوع المقبل الـى الـشارع          . الميليشيات ذات الوالء إليران أو لسورية     
.  لن نخافكم  :بمناسبة الذكرى الثالثة الغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، لترفع شعار           

فلقد حان األوان لرفض الخضوع ألساليب التخويف والتصدي لمشاريع تفتيت المؤسسات اللبنانية بقـرار              
من دمشق وطهران يلبيه الجنرال ميشال عون المهووس بحلم أن يصبح رئيساً للبالد أو الـسيد حـسن                  

  .انيةليكون لبنان قاعدة اير" حزب اهللا"نصراهللا العازم على االحتفاظ بسالح 
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خسر مواقفه وما اسماه بإنجازاته بسبب سلسلة تجاوزات، فال عاد ليشارك في الحكومة، وال              " حزب اهللا "
سمح بانتخاب رئيس جمهورية، وال انسحب من وسط بيروت ليسمح للناس أن تعود الى أعمالها وترتزق                

يريد تقويـضه   " حزب اهللا "واألكثر انه خسر صداقة الجيش اللبناني بعدما توضح للجيش ان           . لقمة عيشها 
ليس ممثالً وحيداً لشيعة لبنان بل والؤه ايراني        " حزب اهللا "وبالتالي، وألن   . كي يصبح الحزب هو األقوى    
  .لن نخافكم بعد اآلن: أكثر مما هو لبنانياً، ليقل له

ال أبداً  فال مج . أما النظام الحاكم في دمشق فعليه الخوف من أخطاء كبرى قد يرتكبها في عنفوان غضبه              
لعودة سورية الى لبنان حتى وان تم توريط لبنان في حرب أهلية ألن حربـاً كهـذه سـتكون مذهبيـة                     

فسورية لن تكون في منأى عن مثل هذه الحرب ال سيما وأنهـا             . وستنعكس على الحكم في دمشق ايضاً     
. عليها" ضيوفاً"ق وباتوا   وأمثالها الى العرا  " القاعدة"أفرطت في توفير المالذ والعبور اآلمن لعناصر من         

  .وسورية لن تعود أو تعاد الى لبنان تحت أي ظرف كان
سورية التي تعهد رئيسها بشار االسد بعدم تسليم مواطنيه الى المحكمة والتي عملت حكومتهـا بـصورة                 
منهجية على إفشال إنشاء المحكمة وراهنت على تمييع المحكمة في مقايضات وخدمات سياسـية، تلقـت              

 فلقد تم اقفال الباب في وجه الطموحات السورية بإلغاء المحكمة، واآلن على القيادة الـسورية ان                 .صدمة
وليس بين هذه الخيارات التضحية بصغار المشتبه بتورطهم باالغتياالت، ذلـك           . تتمعن حقاً في خياراتها   

فإذا كان  . عنى هذا والمتورطون يعرفون م  . ان األدلة خرجت من أيدي السياسيين وباتت جاهزة للمحكمة        
وإذا كان هناك من يفكر  . هناك من يفكر بحماية أفراد تحت أي ظرف كان، فإنهم يغامرون بالنظام بأكمله            

بالتضحية بأفراد كبار في النظام، عليهم التفكير بأكثر من مجرد بقاء نظام، ذلك ان صفقة بقائـه أوسـع                   
وعليه فالرسالة الى جميع المعنيين هنـاك       . لعقابوأعقد حتى بعد اإلقرار بعدم القدرة على اإلفالت من ا         

  .لن نخافكم بعد اآلن فلقد فات االوان على تخويفكم لنا: هي
 آذار الموالية للحكومة قررت شن هجوم سلمي على الوضع الراهن بعدما طالـت االغتيـاالت                ١٤قوى  

متكررة للمعارضة المتحالفة   المتكررة واالحباط معنويات الناس، وبعدما تبين بكل وضوح ان التنازالت ال          
مع سورية وايران لن تفيد، وبعدما أوضح نيكوال ميشال أن المحكمة آتية قريباً ولن توقفهـا صـفقة أو                   

، ذكرى اغتيال الحريـري،     )فبراير( شباط   ١٤قررت الدعوة الى تحرك شعبي كبير في        . فوضى مدبرة 
 في ذلك األمين العام لجامعة الدول العربية         بمن -قررت ابالغ من يعنيهم األمر      . إلعادة تنظيم الصفوف  

 -عمرو موسى الذي يرفض تسمية األمور بأسمائها ويريد وساطة مطاطية بال حسم، باسم الديبلوماسية               
  .قررت أن تكون أقل استعداداً للمزيد من التنازالت وأكثر اقباالً على الحزم واتخاذ االجراءات. كفى

بني استراتيجية هجومية متكاملة تتطلب التخلص من أعباء أفراد يثقلـون    هناك فرصة قّيمة حالياً تتطلب ت     
. لن نخافكم مهما كان   : وتتطلب الجرأة على القول   .  آذار يتولون مهمات المستشار هنا والمنظر هناك       ١٤

وفرنسا عادت وأدركت اخطاءها في افتراض حـسن نيـات          . فاألسرة الدولية ملتزمة بالتحقيق والمحكمة    
والموقف العربي متزايـد فـي تحميـل        .  معها الغضب األوروبي من المناورة السورية      دمشق وحشدت 

والواليات المتحدة لن تتراجع عن الخطوط األساسية لـسياسة         . سورية مسؤولية الفراغ الرئاسي في لبنان     
االدارة األميركية نحو لبنان، واألجدى بمن يراهن على مواقف رئيس جديد أن يقرأ مواقـف المرشـح                 

وحلفائهمـا  " حزب اهللا "ديموقراطي للرئاسة باراك اوباما الذي أفشل التوقعات بتهاونه مع دمشق أو مع             ال
عندما أوضح انه مع تجريد سالح جميع الميليشيات ومع المحكمة الدولية مغلقـاً كـل األبـواب علـى                   

  .الصفقات والمقايضات
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