
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شرط أن تكون وفق القانون واإلجماع الفلسطينيلخوض انتخابات مبكرة مستعدون: هنية
  الداخلي بإعاقة الحوار أمريكاتهم ت مصادر فلسطينية ...اتفاق مبدئي حول معبر رفح

  واإلعالن عن منع القادة زيارتها هي شائعات.. هناك أزمة مع القاهرة": حماس"مصدر في 
  آالف مقاتل عربي ومسلم دخلوا غّزةثالثة : "األخبار"

  ة المساعدات المرسلة إلى غزةعلى قافلشرطة الحكومة المقالة " استيالء"األردن يستنكر 
 وقوف مصر على ذات المسافة من حماس وفتح لم يعد ممكنا: الحزب الوطني الحاكم

ــول ــر ح ــطتقري مخط
إسرائيلي لتغييـر مالمـح

  القدس
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

    :السلطة
 ٤   شرط أن تكون وفق القانون واإلجماع الفلسطينيلخوض انتخابات مبكرة مستعدون: هنية .٢
 ٥  أمن مصر من أمن فلسطين:  في سيناءالفلسطينيين تؤكد رفضها توطين هنيةحكومة  .٣
 ٥  الداخلي بإعاقة الحوار أمريكاتهم ت مصادر فلسطينية ...اتفاق مبدئي حول معبر رفح .٤
 ٦  غزة رهينة في يد حركة تتاجر بآالم سكانها: "حماس" في هجومه على ربه عبد .٥
 ٦   مكانية التوصل لحلولي يشير إلسرائيلالسلطة لم تلمس أي جدية في الموقف اإل: العجرمي .٦
 ٦   يبحث مع وولش تثبيت تهدئة متبادلة ومتزامنة في الضفة والقطاععباس .٧

    
    :المقاومة

 ٧  "إسرائيل"ة عباس حول الهدنة مع رد مباترفضان" لجان المقاومة"و" الجهاد" .٨
 ٧  وقف إطالق النار ابتداء من اليومالتزامها ب تعلن "كتائب األقصى" .٩
 ٧   "يةسرائيلاإل"الصواريخ  رداً على الهجمات  إطالقفصائل المقاومة تواصل  .١٠
 ٧   "بندقية جنائية "ـتتهم السلطة بالتعامل مع سالحها ك" الجهاد" .١١
 ٨    من عناصرهاخمسةتتهم السلطة باعتقال " حماس" .١٢
 ٨  ى أساليب حزب اهللا القتالية وتمتلك منصات صواريخ تحت األرضحماس تتبن: "إسرائيل" .١٣
 ٨   واإلعالن عن منع القادة زيارتها هي شائعات.. هناك أزمة مع القاهرة": حماس"مصدر في  .١٤
 ٨  عب الفلسطيني وللمقاومةتصريحات أبو الغيط خالية من الديبلوماسية ومسيئة للش: "حماس" .١٥
 ٩    تستعد لمواجهة مسلحة مع مصر"حماس": "يةإسرائيل"مصادر  .١٦
 ٩    يقترح حل تنظيماتها العسكرية"فتح"ـمشروع البرنامج السياسي ل .١٧
١٠  ربي ومسلم دخلوا غّزةآالف مقاتل عثالثة ": األخبار" .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠  االجتياح البري لقطاع غزة بات قريبا: "هآرتس" .١٩
١٠  مليون شيكل لتحصين مؤسسات عسقالن التعليمية ضد الصواريخ .٢٠
١٠  ليون دوالر لمن يقدم معلومات تطيح بأولمرتشخصيات يهودية ترصد م .٢١
١١  ديختر يشتكي لبلير من أنه مطلوب لالعتقال في بريطانيا .٢٢
١١  ضبط شاحنة محملة بـ نيترات البوتاسيوم في طريقها إلى الضفة .٢٣
١١  إسرائيل بامكانها ضرب أي موقع في ىية تمتلك صواريخ بعيدة المدسور: تل أبيب .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٢  سالمية لحماية المدينةإمفتي القدس يطالب بخطة عربية و .٢٥
١٢  ياً الشهر الماضي أعدمهم االحتالل ميدان٢٧ مواطناً فلسطينيا بينهم ٩٦استشهاد : تقرير .٢٦
١٢   ضد الجدارخرين بحاالت اختناق في مسيرة بلعين األسبوعيةآإصابة مواطن بجروح و .٢٧
١٢   في الضفة الغربية الخضر وأم سلمونة قريتيتظاهرتان ضد الجدار في .٢٨
١٢  في الضفة الغربيةمن حصارها على األراضي الفلسطينية  تشدد إسرائيل .٢٩
١٣   دعم نمساويبمشاريع نسوية في الريف الفلسطيني  .٣٠
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

   :اقتصاد
١٣  مليون دوالر٦٤ تشرع باتخاذ ترتيبات لتنفيذ مشاريع تنموية كلفتها فلسطينيةوزارات  .٣١
   
   :حةص
 ١٣  ٩١يرتفع إلى من المرضى غزة حصار عدد ضحايا  .٣٢
   
   : ردناأل
١٣    تنظم مهرجاناً تضامنياً مع األهل في غزةردنفي األ" الحركة اإلسالمية" .٣٣
١٤   على قافلة المساعدات المرسلة إلى غزةقالة شرطة الحكومة الم "استيالء"  يستنكرردناأل .٣٤
   

   :لبنان
١٤   مع الشعب الفلسطيني تضامنهيعرب عن قائد الجيش اللبناني  .٣٥
١٤    ية الفتة عن تغطية العدوان على لبنانإسرائيل  إعالميةدراسة .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٥  انفجار صاروخ فلسطيني داخل مصر والمخابرات المصرية تحقق مع العائدين من غزة .٣٧
١٥  أيام٤عضو برلمان ووفد بحريني عالقون في غزة منذ  .٣٨
١٥  "حماس"تهديدات بخطف جنود مصريين على يد : القاهرة .٣٩
١٦  تصريحات أبو الغيط العنترية بحق الفلسطينيين ال محل لها وال معنى: أبو الفتوح .٤٠
١٦    وقوف مصر على ذات المسافة من حماس وفتح لم يعد ممكنا: الحزب الوطني الحاكم .٤١
١٦  ر غزةخامنئي يدعو لكسر حصا .٤٢
١٦  ر غزةأن تتوقع حركة قوية من المجاهدين ردا على حصا" إسرائيل"على : أحمد خاتمي .٤٣
١٧ الهالل األحمر اإلماراتي تقدم مساعدات إنسانية ألهالي قطاع غزة .٤٤
١٧  الفلسطينيةة لقطر في إفشال المبادرات لحل األزم سلبيةرأدوا": السياسة الكويتية" .٤٥
   

   :دولي
١٨  الوضع اإلنساني في غزة" عدم تفاقم"للعمل على " إسرائيل "تدعوأمريكا  .٤٦
١٨   إسرائيل جامعة بريطانية تشارك في حملة ضد عنصرية ٣٠ .٤٧

   
    :تمختارا
١٨  خالف يهودي مع الفاتيكان رغم تعديل صالة الجمعة العظيمة .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٨  ابراهيم حمامي... وهمجيتهم.. حضارية شعوبنا .٤٩
٢١  عوض السليمان. د... !!وغضب أبو الغيط .٥٠
٢٣  رأي الدستور... فعلة نكراء.. السطو على المساعدات األردنية في غزة .٥١
٢٤  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف... عملية عسكرية كبرى مرة أخرى على جدول األعمال .٥٢
٢٥  مماجد عزا... تقرير واحد وقراءتان... فينوغراد .٥٣



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

    
 ٢٧  :كاريكاتير

***  
  
  القدسي لتغيير مالمح إسرائيلمخطط تقرير حول  .١

مس عن مخطط حكومي لشكل مدينة القدس       أي النقاب   إسرائيلكشف تقرير   :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 عليهـا   إسـرائيل  سـيطرة    الشرقية المحتلة وخاصة البلدة القديمة خالل السنوات الست المقبلة ما يعزز          

لـى حـث    إويهدف المشروع   . ن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية مستقبالً     أ أو   ،وتهويدها ويمنع تقسيمها  
متد من باب المغاربة جنوب المدينة الى منطقة وادي الجـوز           الم،   المقدس تنمية مجال الحوض التاريخي   

". واجهة القدس " في السنة لذخائر تراث      ماليين زائر ١٠لـ" جذب سياحي " الى استيعاب و    وصوال ،شمالها
كما يهدف الى تحويل شكل وصورة المدينة الى مدينة يهودية وتغيير مالمحها ببنـاء الهيكـل، وخلـق                  

 وذلك من خـالل     ،عالقات ثقة وتعاون مع الحائزين على ذخائر التراث االسالمي والمسيحي في النطاق           
 باالنقطاع البنيـوي عـن مواضـيع        إسرائيل تحت سيادة    تفعيل إدارة مشتركة يهودية، اسالمية، مسيحية     

 .السيادة الوطنية والسيطرة الدينية، وفتح كل مواقع النطاق امام السياحة والحج لكل االديان والمعتقـدات              
ـ          والمقصود في القدس فتح المسجد األ      حـسب  بو. هقصى امام حج اليهود اليه كجبل الهيكل تمهيـداً لهدم

ية إسـرائيل كشركة حكومية   ) شرقي القدس وشركة تطوير الحي اليهودي     (ر  تعمل شركة تطوي  سالمخطط  
الدولة ويهود   أن   وقال معدو المشروع  . كله في مجال سلطتهما   " الحوض المقدس "يوجد موقع    بحيث   بلدية

يكشف المخطط نية    كما .الموارد والقوة السياسية المطلوبة لتطوير الموقع المقدس، وبنائه       سيجندون  العالم  
تالل بناء كنيس مكان مقر الهيئة اإلسالمية العليا والمدرسة التنكزية المطلة على حائط البراق كمكان               االح

ية سرائيلستقوم السلطات اإل  و .للصالة للمستوطنين وخاصة النساء في منطقة مرتفعة مقابلة لقبة الصخرة         
 على سلوان عبر نفق أو ممـر        بفتح واقتحام الباب الثالثي في الواجهة الجنوبية للمسجد األقصى المطلة         

يقع بين المسجد األقصى القديم والمصلى المرواني لتتمكن المجموعات         ،  كان موجودا في الحقبة المملوكية    
وكذلك حفر نفق ضخم    . االستيطانية من اقتحام ساحات األقصى من الجهة الجنوبية بسهولة وكمنفذ للهيكل          

 جنوبها لتسهيل وصول المستوطنين واليهود من غـرب         من باب الخليل غرب المدينة الى باب المغاربة       
بناء محطة للحافالت ومحطة للقطار الطـائر يـربط بـاب    أيضا  ويتضمن المشروع   . المدينة الى شرقها  

وكذلك تغيير  . االسباط بجب الزيتون حيث البؤر االستيطانية التي تم االستيالء عليها بداية العام المنصرم            
  .ية ترتبط بالقدس الغربيةإسرائيلضافة الى بناء محطة ومباني حكومية ، إملمعالم باب المغاربة بالكا

  ٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   شرط أن تكون وفق القانون واإلجماع الفلسطيني لخوض انتخابات مبكرةمستعدون: هنية .٢

قالـة   الم  الفلـسطينية  عن رئيس الحكومـة   " بنا"نقلت وكالة األنباء البحرينية      ":وكاالت"،  "الخليج "- غزة
لخوض انتخابات مبكرة، إال أنه رفض أن يكون ذلك شرطاً للحوار مـع    " حماس"إسماعيل هنية، استعداد    

لماذا ال تطرح فكرة االنتخابات علـى       : "اإليطالية، أمس " اكي"وتساءل في حديث لوكالة     ". فتح"الرئاسة و 
توفر شرطين األول أن تكـون      طاولة المفاوضات؟ لماذا تكون شرطا للحوار؟ رابطاً إجراء االنتخابات ب         

وأكد جاهزية الحركة إلجراء حوار مباشر مـع        . وفق القانون، والثاني أن تكون وفق اإلجماع الفلسطيني       
هم من يضعون العصي في الدواليب بشروطهم المتكررة والمتزايدة والتـي  "والرئاسة، لكنه أضاف  " فتح"

 ".دما يتخلون عن شروطهم سيجدون أيدينا ممدودةعن"، مشدداً "تنم عن عدم وجود أي رغبة للحوار معنا
  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  أمن مصر من أمن فلسطين:  في سيناءالفلسطينيين تؤكد رفضها توطين هنيةحكومة  .٣
أعربـت الحكومـة     : أشـرف الهـور    ،غـزة  نقالً عن مراسلها في    ٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي   نشرت  

 بها أحمد أبو الغيط وزير      ىعة عن أسفها عقب التصريحات التي أدل      الفلسطينية المقالة في غزة أمس الجم     
 غزة، وحذر فيهـا     ىن حكومته لم ولن تعترف بسيطرة حماس عل       إ :الخارجية المصري، والتي قال فيها    

 شـعبنا   : الحكومـة  المتحدث باسم   طاهر النونو  قالو. من أي عملية جديدة لهدم الحدود بين غزة ومصر        
ادة مصر وأمنها وقيادتها وشعبها ولن يكون هذا الشعب العظيم عدوا ألي دولة             صاحب كرامة ويحترم سي   

 متانة العالقة مع مـصر،      ىوأكد عل  .سالمية فأمتنا هي عمقنا االستراتيجي الذي لن نفرط به        إعربية أو   
  جانب شعبنا في مراحله المختلفة وكانت له دومـا المـالذ والحـامي             ىل إ أنها وقفت وما زالت   ى  لإالفتاً  

  . ىوالشقيقة الكبر
 أن حكومته ترفض محاوالت التوطين خاصة ما يشاع عن أفكار بشأن التوطين فـي             النونوكد  ، أ  ذلك ىلإ

 فلسطين أو التنازل عن     ىلإوأضاف نقول للجميع بأن الحكومة لو أرادت التنازل عن حق العودة             .سيناء
  .من يختار وطنا وأرضا غير فلسطينجزء من حقوق شعبها لفتحت لها كل العواصم المغلقة وليس منا 

أمن فلـسطين مـن أمـن       "ن  أ شدد طاهر النونو على      :نقالً عن الوكاالت   ٩/٢/٢٠٠٨السفير   وأضافت
: مصر وأمن مصر من أمن فلسطين، فيما نحن نقول لمن يدين صواريخ المقاومة ويـصفها بالكرتونيـة                

  ". أعطونا ما لديكم من صواريخ لنستخدمها في مواجهة االحتالل
الكف عـن   " إلى    طاهر النونو  دعا:  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٩/٢/٢٠٠٨األخبار  وأوردت  

التصريحات التي تدين المقاومة وتحرض ضدها وتعطي لالحتالل المبرر لمواصلة عدوانه وإرهابه، في             
  ".ظن من البعض بإمكان قدومه إلى القطاع على ظهر دبابات االحتالل

  
  الداخلي بإعاقة الحوار أمريكا مصادر فلسطينية تتهم ...ي حول معبر رفحاتفاق مبدئ .٤

كشفت مصادر فلسطينية رسمية عن أن المباحثات المنفصلة التي جرت أخيـراً فـي              :  رائد الفي  -غزة  
، أسفرت عن اتفاق مبدئي بشأن      "حماس"القاهرة بين القيادة المصرية ووفدين يمثالن السلطة الفلسطينية و        

إنه كان من المفترض أن تباشر مصر       " الخليج"ـوقالت المصادر ل  . ح الحدودي بين غزة ومصر    معبر رف 
الترويج لهذا االتفاق على المستوى الدولي، خصوصاً لدى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، تمهيـداً              

إن االتفاق ينص   ووفقاً للمصادر ف   .إلعادة تشغيل المعبر، لكن من دون تحديد سقف زمني لتطبيق االتفاق          
 بحيث تتم إزالة كـاميرات المراقبـة        ،٢٠٠٥على إجراء تعديالت مهمة على اتفاقية المعبر الموقعة عام          

التي تتيح لدولة االحتالل مراقبة الحركة في المعبر، وكذلك انتقال المراقبين األوروبيين لإلقامة في مصر               
وافقت على شرط الرئيس    " حماس"المصادر أن   وأضافت  . بدالً من مدينة المجدل جنوب فلسطين المحتلة      

عباس بالحصول على جميع عائدات وجمارك المعبر، في مقابل أن تكون قضية األمن في محيط المعبر                
وأشارت المصادر إلى أنه تم تـشكيل لجنـة مـن        .تحت مسؤولية قوات الشرطة التابعة للحكومة المقالة      

لعريش، لبحث االحتياجات الحياتية لسكان القطاع، مع       لالجتماع بشكل دوري في مدينة ا     " حماس"مصر و 
التزام مصر بتوفير كل ما يحتاج إليه القطاع من المواد التي تمنع دولة االحتالل دخولها للقطـاع مـن                   

غير أن المصادر ذاتها قالت إن تغيراً طرأ على موقف مصر مـن هـذا          . خالل المعابر التجارية المغلقة   
ية ديمونا الفدائية، حيث ربطت فتح المعبر باالتفـاق الفلـسطيني الـداخلي             االتفاق، خصوصاً عقب عمل   

  .وإنهاء األزمة واالنقسام
فقدت شرعية حكمها التي استمدتها من      " حماس"، قالت المصادر إن مصر ترى أن        وفي خصوص الحوار  

 السـتئناف   ، بينما ترى في المقابل أن شـروط عبـاس         "االنقالب على السلطة الشرعية   "االنتخابات بعد   
" حمـاس "ولفتت المصادر إلى تباين في موقفي مصر و       . الحوار يجب أن تكون بنوداً على طاولة الحوار       

على قناعة  " حماس"وقالت المصادر إن مصر و    . بشأن شرعية حكومة فياض التي تعتبرها مصر شرعية       



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

يـادة المـصرية إن     بأن رفض عباس للحوار هو قرار أمريكي، مستدلة على ذلك بعبارة قالها عباس للق             
 .، لذلك فإن مصر تعهدت بالحديث مع واشنطن في هذا األمر"قرار الحوار ليس فلسطينياً بحتاً"

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  غزة رهينة في يد حركة تتاجر بآالم سكانها: "حماس" في هجومه على ربه عبد .٥

 أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة          كد ياسر عبد ربه   أ: عبد القادر فارس  و فهيم الحامد    - غزةوجدة  
ـ    أبو مازن يبذل كل جهد ممكن لدى المجتمع الدولي لوضع          الرئيس  بأن  " عكـاظ"التحرير في تصريح ل

ية المستمرة على شعبنا، وقال إن أحد أهداف هذه الجرائم التـي            سرائيلحد لألعمال العدوانية والجرائم اإل    
ية هو تحويل الوضـع     سرائيلالق الصواريخ على البلدات اإل     بحجة العمل على وقف إط     إسرائيلتقوم بها   

في األراضي الفلسطينية إلى ساحة حرب مفتوحة وطي ملف العملية الـسياسية والمفاوضـات التـي ال                 
ودعا عبد ربه إلى وقف كل األعمال التي       .ي ويريد أن يكون الدم هو لغة الحوار       سرائيليريدها الجانب اإل  

ي في توسـيع عدوانـه خاصـة        سرائيللفلسطينية التي يستفيد منها االحتالل اإل     تقوم بها بعض األطراف ا    
ن على حماس عـدم المتـاجرة علـى         أ، مؤكدا   إسرائيلالصواريخ العبثية التي تستخدم كذريعة من قبل        

  . آالم سكانهايصبحت رهينة في يد حركة تتاجر فأن غزة إ :وقال .حساب معاناة الشعب الفلسطيني
  ٩/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  مكانية التوصل لحلولي يشير إلسرائيلالسلطة لم تلمس أي جدية في الموقف اإل: العجرمي .٦

 خالل اتصال مـع القـدس       فياض في حكومة    ىأقر أشرف العجرمي وزير األسر     :شرف الهور أ -غزة  
ـ   لم تساهم لغاية اللحظة في توفير األجواء التـي          "إسرائيل"وقال  . "صعوبة الموقف التفاوضي  "العربي ب

 اتفاق السالم، من خـالل اسـتمرارها فـي سياسـة الحـصار       ىلإن شأنها أن تمهد الطريق للوصول       م
وأوضح كذلك أن لجان التفاوض لـم تبـدأ          .ىطالقها سراح األسر  إبقاء الحواجز، وعدم    إواالستيطان و 

ـ           .العمل بعد، ولم تعقد أي منها أي اجتماع        اءات وقال ما يحدث فقط اجتماعات بين رؤساء الوفـود، ولق
ي سرائيل أن السلطة لم تلمس أي جدية في الموقف اإل         ىلإ يجريها الرئيس عباس مع أولمرت، الفتاً        ىأخر

حل نهاية  ى  لإن التوصل   إوذكر أن هذا األمر هو ما دفع فياض للقول           .مكانية التوصل لحلول  إ ىلإيشير  
لية التفاق سالم سيـشكل لهـا       ية الحا سرائيل أن توصل الحكومة اإل    ىورأ. العام الجاري أمر غير محتمل    

 أن حكومة أولمرت تـراهن علـى        إلىغير أنه أشار خالل تصريحاته      . نقاذ بعد تقرير فينوغراد   إخشبة  
  .حالة االنقسام التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية للتهرب من استحقاقات السالم المترتبة
  ٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   متبادلة ومتزامنة في الضفة والقطاع يبحث مع وولش تثبيت تهدئةعباس .٧

محمود عباس مباحثات موسعة مـع مـساعد وزيـرة          الفلسطيني  جرى الرئيس   أ : نائل موسى  -رام اهللا   
مس تناولت تثبيـت تهدئـة متبادلـة        أالخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط ديفيد وولش برام اهللا          

ي وقضايا تتعلق بجهود السالم والعمليـة       سرائيلي واإل ومتزامنة في الضفة والقطاع بين الجانبين الفلسطين      
ن الرئيس بحث مع وولش في وجوب تفعيل اآللية الثالثيـة التـي يقودهـا               إ"  عريقات قالو . التفاوضية

الجنرال فريزر فيما يتعلق بتنفيذ استحقاقات المرحلة األولى من خطة خارطة الطريـق خاصـة وقـف                 
ات الفلسطينية المغلقة في القدس وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه           النشاطات االستيطانية وفتح المؤسس   

  ". وإزالة الحواجز ووقف سياسة االغتياالت واالقتحامات٢٠٠٠-٩-٢٩قبل 
  ٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

  "إسرائيل"ة عباس حول الهدنة مع رترفضان مباد" لجان المقاومة"و" الجهاد" .٨
الوقت الراهن هو وقت الهجـوم      "كة الجهاد خالد البطش على أن       شدد القيادي في حر    : رائد الفي  -غزة  

، مشيراً إلـى أنـه      "في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني     " يسرائيلاإل"في ظل استمرار االحتالل     
ورأت لجان المقاومة الشعبية أن     ". يصعب اآلن الحديث عن وقف إلطالق النار في ظل العدوان المتنامي          "

، ومواقع االحتالل بـسبعة صـواريخ       "سديروت"مقترح عباس، عبر قصف مستعمرة      الرد العملي على    
  . صاروخا١٧ًمحلية الصنع، بينما بلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة 

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  وقف إطالق النار ابتداء من اليومالتزامها ب تعلن "كتائب األقصى" .٩

التزامها بالموقف السياسي لحركة فتح الممثل      ، في بيانن    كدت كتائب االقصي   أ : عالء المشهراوي  -غزة  
وقالت انها لن تبـادر بـأي        . عباس بااللتزام بوقف إطالق النار المتبادل والذي دعا إليه الرئيس محمود         

ي في حال تواصل العدوان علي الشعب في قطاع غزة والضفة وعليه فـان              سرائيلتهدئة مع االحتالل اإل   
كما ودعت الكتائب فى بيانها أبو      . ائب ملتزمة فقط بوقف إطالق النار المتبادل يبدأ من يوم غدا السب           الكت

  .مازن لبذل كل الجهود دولياً وعربياً من أجل ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة
  ٩/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   "يةسرائيلاإل"ات فصائل المقاومة تواصل اطالق الصواريخ رداً على الهجم .١٠

 الجمعة ان جناحها العسكري بدأ بتنفيذ حملة هجمات علـى           "لجان المقاومة "قالت  :  أشرف الهور  -غزة  
ية أطلق عليها اسم رسائل الجحيم للرد على اغتيال أحد أبرز قادتها األسبوع الماضي،              سرائيلاألهداف اإل 

 في بيان لهـا     "اللجان "وقالت. يةسرائيلت اإل في الوقت الذي واصلت فيه التنظيمات المسلحة قصف البلدا        
ية المجـاورة لقطـاع غـزه ،        سرائيلان الحملة تتضمن اطالق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات اإل         

  . ي بحق الشعب الفلسطينيسرائيلمشيرة الى أن القصف هدفه الرد على التصعيد اإل
 صاروخا مـن    ١٩ية محيطة بالقطاع بـ     يلإسرائمسؤوليتها عن قصف عدة أهداف      " كتائب القسام "وتبنت  

كذلك أعلنت سـرايا    . وذكرت أن القصف شمل أهدافاً جنوب وشمال غزة       .  قذيفة هاون  ٤٠طراز قسام و  
  . القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد  مسؤوليتها عن قصف مدينة المجدل بصاروخ من طراز قدس 

ية وعدة قذائف هـاون باتجـاه تجمعـات          قذيفة صاروخ  ١٧ي بسقوط   إسرائيلواعترف متحدث عسكري    
وقال ان القصف ألحق أضرارا بالممتلكات، وأدى الى اصـابة          . ية في منطقة النقب الغربي    إسرائيلسكنية  

  . أربعة من السكان بهلع، نقلوا على أثرها ألحد المشافي القريبة للعالج
  ٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  " بندقية جنائية "ـكتتهم السلطة بالتعامل مع سالحها " الجهاد" .١١

اتهم مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية السلطة الفلسطينية بأنها تتعامل مع              : آي.بي.يو
عن القيادي فـي الحركـة      " يونايتد برس انترناشونال  "ونقلت  ". جنائية غير مسيسة  "بندقية حركته كبندقية    

لطة الفلسطينية ومن خالل ما حدث في اآلونة األخيـرة          األجهزة األمنية في الس   "عبد الفتاح خزيمية قوله     
، تعتبر سالح الجهاد اإلسالمي في الضفة المحتلـة بمثابـة           القدسمن أحداث مع بعض مطاردي سرايا       

  ".سالح خارج عن القانون
  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   من عناصرها خمسةتتهم السلطة باعتقال " حماس" .١٢
 بمواصلة سياسة   فياضاألجهزة األمنية التابعة لحكومة     " حماس" اتهمت حركة    : منتصر حمدان  -رام اهللا   

ان اجهـزة الـسلطة اعتقلـت       " حماس"وقالت   .االعتقاالت بحق عناصرها وانصارها في الضفة الغربية      
وعلى الصعيد ذاته اتهمت الحركة السلطة بقطع رواتب ثالثة أئمـة            .خمسة من عناصرها في  طولكرم     

 .ة طولكرممساجد في محافظ
  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  حماس تتبنى أساليب حزب اهللا القتالية وتمتلك منصات صواريخ تحت األرض: "إسرائيل" .١٣

ي، الليلة قبل الماضية، ان لديها أشرطة وأدلة، تؤكد سرائيلقالت القناة الثانية في التلفزيون اإل: رام اهللا
لصواريخ، عبر اعداد منصات اطالق تحت االرض، لتجنب  في اطالق ا"حزب اهللا" اسلوب "حماس"تبني 

وبثت القناة صورا  . مراقبة طائرات الرصد، ونجاة مطلقي الصواريخ من عمليات المالحقة واالغتيال
لفوهات على وجه االرض، وتحت السدود وفي المناطق الزراعية، قالت انها فتحات تستخدمها حماس 

ي المعارك المتواصلة يوميا مع غزة بانها حرب سرائيلن اإلووصف التلفزيو. في اطالق الصواريخ
  .استنزاف طويلة

  ٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  واإلعالن عن منع القادة زيارتها هي شائعات.. هناك أزمة مع القاهرة": حماس"مصدر في  .١٤

كة استبعد مسؤول في حر: يسري محمد: سوسن أبوحسين وعبده زينة رفح: علي الصالح القاهرة: لندن
حماس أن تصل األمور بين حركة حماس والقاهرة الى حد إعالن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 

حركة ورئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام من قادة حماس في قطاع لل
طلب وقال المصدر، الذي . غزة، أشخاصا غير مرغوب فيهم وال يسمح لهم بدخول األراضي المصرية

لكن المصدر اعترف  ."ال أعتقد أن تصل االمور الى هذه الدرجة" "الشرق االوسط"عدم ذكر اسمه، لـ
 وغير ةالوضع متأزم جدا واألمور مش طيب"وقال . بتأزم األمور بين الجانبين الى حد غير مسبوق

الجانب وحسب المصدر، فان ". ان ما قيل عن االنفراج ال أساس له من الصحة"وأضاف ". مريحة
المصري استمع لوفد حماس بقيادة مشعل الذي زار القاهرة ابان أزمة اجتياح الحدود، ولكنه لم يعط أي 
وعود من أي شكل خالفا لما قيل، كما انه ليس هناك أي اتفاقات حول الحدود والمعابر كما اعلن 

 .مالبعض، بل كان الحديث بشكل عام عن امكانية تقديم المساعدات للمرضى وغيره
قد نسبت لمصادر مقربة من حماس القول، إن القاهرة قررت اعتبار " جيروسالم بوست"وكانت صحيفة 

مسؤولي حماس االربعة اشخاصا غير مرغوب فيهم وكذلك وقف االتصاالت مع قيادة حماس بسبب 
 .احداث الحدود

  ٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ومسيئة للشعب الفلسطيني وللمقاومةتصريحات أبو الغيط خالية من الديبلوماسية : "حماس" .١٥

عن " قدس برس "سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ        " حماس"أعرب المتحدث باسم حركة     : غزة
تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، هي تصريحات         :  وقال ،أبو الغيط  أسفه لتصريحات 

لسطيني، ونحن واثقون بأنها ال تعبر عـن        غير ديبلوماسية وغير الئقة، وهي تصريحات مؤلمة لشعبنا الف        
الموقف الشعبي أو الرسمي، ألنه يجوز الحديث عن شعب محاصر بهذه الطريقة، وتحريضه على الفتنة               

" حماس"واستهجن قيادي    ".ي ال إطالق تهديدات ضد شعبنا     سرائيلالداخلية، واألولى هو تهديد االحتالل اإل     
أما تنديد أبو الغيط بالمقاومة الفلسطينية،      " ، وقال   "مصري بالمقاومة تنديد وزير الخارجية ال   "ما أسماه بـ    
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فهذا أمر مستهجن ألننا نتربى على جهاد المصريين ونضالهم في مواجهة االحتالل البريطـاني، فكيـف                
  ".؟!ينكر هذا الحق على شعبنا الفلسطيني

٨/٢/٢٠٠٨قدس برس  
  
  مع مصر  تستعد لمواجهة مسلحة "حماس": "يةإسرائيل"مصادر  .١٦

 ان حركة حماس تستعد لمواجهة مسلحة مـع         يةإسرائيلزعمت مصادر امنية واستخبارية     : القدس المحتلة 
" ديبكا"وقالت المصادر لموقع     .مصر في حالة استمرار الحصار على قطاع غزة وعدم فتح معابر القطاع           

ة حركة حماس ووقـف     االستخباري ان مصر تلقت ضوءا اخضرا من المملكة العربية السعودية لمواجه          
تدفق الفلسطينيين عبر رفح مشيرة الى السعوديين يعتقدون ان استمرار عدم ضبط الحدود يشكل خطـرا                

  .وجوديا على مصر والسعودية
بكسر رجل كل مـن يحـاول اجتيـاز         "واشارت المصادر الى ان تصريحات ابو الغيط والتي هدد فيها           

 حول قدرات الجيش المصري وتسليحه ما كانت لتتم لوال          الحدود في رفح ووزير الدفاع المشير طنطاوي      
  ".ضوء اخضر سعودي بوقف الفوضى  على الحدود في رفح

وزعمت المصادر ان الجيش المصري لديه االستعداد التام للدخول الى مدينة رفح الفلسطينية في حال تم                
االمـن الـدولي والجامعـة      االعتداء على قواته فيما تشير الى ان حماس تطمح في تصعيد يجبر مجلس              

ان "اال ان مصادر فلسطينية اكدت لوكالة سما         ".العربية على التدخل لحل قضية الحصار على قطاع غزة        
ية وال يمكن لها ان تتحقق علـى ارض         سرائيلان تلك المزاعم هي افتراءات صاغتها االجهزة االمنية اإل        

   ".الواقع
  ٩/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   يقترح حل تنظيماتها العسكرية "فتح"ـسي لمشروع البرنامج السيا .١٧

تعتزم حركة فتح الدفع بمشروع برنامج سياسي جديد للحركة في مؤتمرها العام            :  احمد المصري   - لندن
السادس، حصلت القدس العربي على نسخة منه، يحتكم إلى القانون الدولي والشرعية الدوليـة ويتمـسك                

 في ضوء هذا البرنامج المقترح، الذي يقرر أيضا انهـاء الوجـود             بهما، ويعيد تقديم الحركة للرأي العام     
واسـتبعدت مـصادر     .إسـرائيل العسكري للحركة وأعضائها، ويعترف ألول مرة، ضمنا، بوجود دولة          

ان تكون هـذه النـسخة صـحيحة،        ) ابو العالء (مقربة من لجنة التعبئة والتنظيم التي يقودها احمد قريع          
اصر القدوة الممثل السابق لمنظمة التحرير في االمم التحدة يعكف حاليا على            واشارت المصادر الى ان ن    

  .وضع اللمسات االخيرة على البرنامج الذي سيقدم للمؤتمر العام للحركة
أبـو  (ويرى مراقبون ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح برئاسة محمد راتب غنيم               

واضاف المراقبون ان    .المركزي هي الجندي المجهول خلف هذا البرنامج      مفوض التعبئة والتنظيم    ) ماهر
 بالمئة  ٥١اللجنة المركزية الحالية للحركة تعمل على تقليل نسبة العسكر المشاركين في المؤتمر العام من               

 بالمئة فقط، وقلب نسب مشاركة الداخل والخارج في المؤتمر بحيث تكون نسبة مشاركة الداخل               ٣٠إلى  
  . ين، بدال من الثلث كما جرى العرفالثلث

مشروع البرنامج يتكون من مقدمة وخمسة أبواب، وقراءته تؤكد وجـود نيـة حقيقيـة لـدى الـرئيس                   
الفلسطيني محمود عباس لعقد المؤتمر العام السادس للحركة، بعد أن استمرت المماطالت بعقـده لمـدة                

  .١٩٨٩عقد عام تقارب الثالث سنوات، علما أن آخر مؤتمر عام للحركة 
  ٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
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  آالف مقاتل عربي ومسلم دخلوا غّزةثالثة ": األخبار" .١٨
ـ   : القدس المحتلة، القاهرة   أمس عن اجتياز عدد كبيـر مـن المقـاتلين          " األخبار"كشفت مصادر مطلعة ل

فلـسطينية فـي    والمتطوعين العرب والمسلمين الحدود المصرية الفلسطينية للقتال في صفوف المقاومة ال          
وقدرت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها، عدد هؤالء المتطوعين بنحو ثالثة آالف،              .قطاع غزة 

مشيرة إلى أن غالبيتهم من المصريين، وعرضوا أنفسهم على فصائل المقاومة الفلـسطينية للقتـال فـي                 
طوعين أبدوا رغبـة فـي      وأشارت المصادر إلى أن معظم المت      .يسرائيلصفوفها ضد قوات االحتالل اإل    

، غيـر أن الحركـة رفـضت        "حماس"، الذراع العسكرية لحركة     "عز الدين القسام  "االنضمام إلى كتائب    
طلبهم، ما دفع كثيرين منهم إلى مغادرة القطاع، بينما التحق آخرون في صـفوف جماعـات إسـالمية                  

، الذي يتزعمه ممتاز    " اإلسالم جيش"وأكدت المصادر أن عشرات من المتطوعين التحقوا بتنظيم          .متشددة
  ".القاعدة"دغمش، والذي يعتقد على نطاق واسع أنه على صلة بتنظيم 

اجتياز مقاتلين عرب ومسلمين للحدود، غير أنها       " األخبار"لـ" حماس"لم تنِف مصادر مسؤولة في حركة       
لـم نلتـق بهـؤالء      ": وقالت. نفت بشدة أن يكون أي من المقاتلين قد التحق بصفوف جناحها العسكري           
  ".المتطوعين، ولسنا بحاجة إلى مقاتلين من الخارج، فلدينا كثير من الرجال

  ٩/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
  االجتياح البري لقطاع غزة بات قريبا: "هآرتس" .١٩

ية، سـرائيل اإل" هـآرتس "يان في صحيفة    سرائيلقال المحلالن العسكريان اإل   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ي دخل في مـسار     سرائيليسخاروف، أمس إن كل الدالئل تشير إلى أن الجيش اإل         عاموس هارئيل وآفي    

وقال هارئيـل ويـسخاروف، إن الحكومـة          .تصعيدي سينتهي باجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة       
ية أزالت عن جدول األعمال لفترة طويلة التفكير بعملية كهذه، وهذا ألنها لم تقتنع بـأن عمليـة                  سرائيلاإل

ي لم يعد تصورا للشكل الذي سينهي       سرائيلكانها أن تحقق أهدافها، وهذا إلى جانب أن الجيش اإل         كهذه بإم 
فيه عملية كهذه، بتحقيق الهدوء في القطاع، وهذا باإلضافة إلى أن الحكومة امتنعت عن اتخاذ قـرارات                 

لكن الكثير مـن    حساسة قبل تسلمها تقرير لجنة فينوغراد، المكلفة بفحص مجريات الحرب على لبنان، و            
  .األمور قد تبدلت مما يتيح عودة التفكير بشن العملية

  ٩/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 
  
  مليون شيكل لتحصين مؤسسات عسقالن التعليمية ضد الصواريخ .٢٠

ية، الشروع في تحصين مدينة عسقالن ضد صواريخ المقاومة         سرائيلقررت وزارة الجيش اإل    - رام اهللا 
العبرية أمس، أن التحصين سيشمل في هذه المرحلـة نوافـذ           " يديعوت   "وأوضحت صحيفة . الفلسطينية

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار التحصين اتخذ بسبب تقديرات بأنه توجد            .المؤسسات التعليمية في المدينة   
وصادق نائب   .في غزة صواريخ بعيدة المدى وبسبب تعاظم النار نحو عسقالن         " اإلرهاب"لدى منظمات   
ي متان فلنائي على ميزانية من أكثر من مليون شيكل لتحصين نوافذ المدارس في              سرائيلإلوزير الجيش ا  

  .غالف خاص، يمنع تحطمها وتناثر شظايا الزجاج بعد سقوط الصاروخ في ساحة المدرسة
 ٩/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  شخصيات يهودية ترصد مليون دوالر لمن يقدم معلومات تطيح بأولمرت .٢١

 استعدادا لدفع مبالغ ضخمة إسرائيل شخصيات يهودية يمينية متطرفة في الواليات المتحدة وتبدي :لندن
جيروزالم "جاء ذلك في صحيفة  .ألي شخص يتقدم بأدلة تدين أولمرت، وتدفعه الى االستقالة من منصبه

رجل اعمال لم ي، يبين محادثة بين سرائيلنقال عن تقرير عرضته القناة الثانية في التلفزيون اإل" بوست
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ان "وحسب القناة الثانية فان المحقق قال لرجل األعمال . تسمه مع محقق خاص مستأجر لجمع المعلومات
والوضع اآلن هو ان اولمرت . العديد من الشخصيات على المستوى العالمي يقفون وراء هذه المبادرة

عالم أخذت على عاتقها ان ان هناك مجموعة من الشخصيات الثرية جدا على مستوى ال .سيئ لليهود
 ."تطيح به

 ٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ديختر يشتكي لبلير من أنه مطلوب لالعتقال في بريطانيا .٢٢

ي آفي ديختر لمبعوث الرباعية طوني بلير الـذي         سرائيلاشتكى وزير األمن الداخلي اإل     -القدس المحتلة   
وقال ديختر لبلير   . ه مالحقة مجرمي الحرب   التقاه مساء امس من القانون البريطاني الذي يمكن من خالل         
وأضاف ديختر في ختام اللقـاء أن بليـر          . إنه يتجنب زيارة بريطانيا بسبب وجود دعوى قضائية ضده        

أعرب عن استغرابه، وقال إنه كان قد بدأ خالل واليته في رئاسة الحكومة بإجراء تعديالت على القانون                 
ي والمطالبـة   سـرائيل يين من تقديم دعاوى ضد ضباط الجيش اإل       بحيث ال يتيح لمنظمات مؤيدة للفلسطين     

يـذكر أن قبـل      .وقال ديختر إن بلير أعرب عن استهجانه من كون القانون ما زال سـاريا              . باعتقالهم
شهرين ألغى ديختر زيارة إلى بريطانيا بسبب وجود أمر اعتقال ضده في قضية اغتيال رئـيس الـذراع      

  .٢٠٠٢حادة عام العسكري لحركة حماس صالح ش
  ٩/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

 
  ضبط شاحنة محملة بـ نيترات البوتاسيوم في طريقها إلى الضفة .٢٣

 أمس، أنه سمح لها بنشر أنباء عن قيام قوات األمن بـضبط     إسرائيلقالت مصادر صحفية في      - رام اهللا 
وقالت المصادر إنـه     .لة أسابيع، كانت تنقل حمولة تعتبر خطيرة، إلى الضفة الغربية المحت          ٣شاحنة قبل   

والـشرطة، علـى أحـد      " اإلدارة المدنية "ي وما يسمى    سرائيلتم ضبط الشاحنة، بالتعاون بين الجيش اإل      
نيترات " كيلوجرام من مادة     ٨٠٠في منطقة قلقيلية، وهي محملة بـ       " إسرائيل"المعابر الى الخط األخضر     

ذكورة بشكل غير قـانوني إلـى الـضفة، وتعتقـد           وقالت المصادر إنه تم تهريب المادة الم       ".البوتاسيوم
  .ية بأن الهدف منها كان إنتاج عبوات ناسفةسرائيلاألجهزة األمنية اإل

  ٩/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  

  إسرائيل بامكانها ضرب أي موقع في ىسورية تمتلك صواريخ بعيدة المد: تل أبيب .٢٤
ها الصادر الجمعة النقاب عن ان سـورية        في عدد " هآرتس"كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  - الناصرة

 التحتيـة فـي   ىتمكنت مؤخرا من تطوير صاروخ ارض ـ ارض جديد، يمكنها من ضرب منشآت البن 
وقالت الصحيفة انها اعتمـدت فـي تقريرهـا         .  بشكل ادق، مثل المطارات والموانئ والمصانع      إسرائيل

وقـال المراسـل     . مة قبل عدة ايـام     كبار الوزراء في الحكو    ى معلومات تم عرضها عل    ىالحصري عل 
 انـه وفـق   ىية رفيعة المـستو إسرائيل مصادر سياسية ىالسياسي للصحيفة باراك رافيد، الذي اعتمد عل     

المعلومات التي حصلت عليها الدولة العبرية فان سورية تمكنت من تطوير الصاروخ المذكور بمـساعدة               
ل ان التحالف االستراتيجي بين الدولتين، والذي يتمثـل  ايران، وان هذا االمر يؤكد بشكل غير قابل للتاوي     

ـ  سرائيلفي التعاون االمني واالستخباري الوطيد، قد سجل مرحلة اخري وخطيرة بالنسبة إل             حـد   ى، عل
 ان سورية   ىية تشير ال  سرائيلقائلة ان التقديرات اإل   " هآرتس"وتابعت صحيفة    .يةسرائيلتعبير المصادر اإل  

  .رة التكنولوجية التي تتيح لسورية تطوير صاروخ زلزال االيرانيوايران تتقاسمان الخب
  ٩/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

  سالمية لحماية المدينةإمفتي القدس يطالب بخطة عربية و .٢٥
دعا مفتي القدس واألراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين إلى أهمية االسراع في بلورة خطـة                :رام اهللا 

ية التي يجري تنفيذها    سرائيل على مدينة القدس، ومواجهة المخططات اإل      عربية واسالمية متكاملة للحفاظ   
  .في اطار منظومة برامج متكاملة بدأت منذ سنوات االحتالل االولى للمدينة

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   أعدمهم االحتالل ميدانياً الشهر الماضي٢٧ مواطناً فلسطينيا بينهم ٩٦استشهاد : تقرير .٢٦
دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن قـوات           عن  د تقرير صادر    أك: رام اهللا 

 مواطناً فلسطينيا بينهم عشرة أطفال وعـشر نـساء،          ٩٦االحتالل قتلت خالل شهر كانون ثاني الماضي        
  مواطنـاً  ٣٣٤أصابت بالرصـاص     كما   . آخرين في عمليات إعدام ميدانية معظمهم في قطاع غزة         ٢٧و

 مواطناً في حمالت    ٥٤٠خالل عملياتها العسكرية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فيما اعتقلت           
 منـزالً آخـر إلـى ثكنـات         ٥٢ منزالً وحولت    ١٤مداهمة للمنازل وعلى الحواجز العسكرية، وهدمت       

 .ة زيتـون   شتل ٢٠٠ اقتلع المستعمرون     حين  دونما من األراضي الزراعية، في     ٣٥٠عسكرية، وجرفت   
 وحدة استعمارية في حـي      ٢٠٠تقدموا بمخطط جديد لبناء      نوطنيالمستومن جهة أخرى بين التقرير، أن       

  .  منزالً استعمارياً في منطقة رأس العمود٦٠الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما شرعوا ببناء 
  ٨/٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
   ضد الجدار األسبوعيةخرين بحاالت اختناق في مسيرة بلعينآإصابة مواطن بجروح و .٢٧

أصيب مواطن بجروح، وعدد آخر بحاالت اختناق بالغاز عندما فرقـت قـوات             :  نائل موسى  -رام اهللا   
سـالم   مستـشار  هاشارك فيوالتي االحتالل بالقوة مسيرة بلعين األسبوعية ضد جدار الفصل العنصري،     

استخدم جنود  ذلك بعد أن    و .يينئيلسرا الكاتب عمر الغول ومجموعة من المتضامنين الدوليين واإل        فياض
  .االحتالل قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط بكثافة

 ٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   في الضفة الغربيةالخضر وأم سلمونةقريتي تظاهرتان ضد الجدار في  .٢٨

 في بلدة الخضر الى الغرب      ن عشرة متظاهرين أصيبوا بحاالت إغماء وغثيان      أأفاد مصدر طبي     :نابلس
 بإلقاء قنابل الغـاز باتجـاه متظـاهرين          االحتالل من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية جراء قيام جنود         

وفي قريـة ام     .انطلقوا في مسيرة جماهيرية ضد جدار الفصل العنصري الذي يبنى على أراضي البلدة            
 ١٥٠ة الجدار مسيرة أخرى شارك فيها نحو        سلمونة الى الجنوب من مدينة بيت لحم نظمت لجنة مواجه         

 حيث رفـع المـشاركون االعـالم الفلـسطينية          ،متظاهرا من بينهم العشرات من المتضامنين األجانب      
  .والالفتات المنددة باجراءات االحتالل والداعية الى مقاومته

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  ي الضفة الغربيةف تشدد من حصارها على األراضي الفلسطينية إسرائيل .٢٩
مس من عدوانها على األراضي الفلسطينية، وذلـك        أ صعدت سلطات االحتالل     : عاطف أبو الرب   -جنين

. بعزل وفصل التجمعات السكانية عن بعضها البعض، فيما أعلنت عن قرار إغالق المناطق الفلـسطينية              
، السماح لسكان   ضفة الغربية  في ال  رفض جنود االحتالل على الحاجز المقام عند  تقاطع زعترة         إلى ذلك   

محافظات الشمال من السفر باتجاه الجنوب، لكل مواطن يحمل بطاقة هوية محافظات جنـين، نـابلس،                 
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أو اضطر المسافرون إلى مدينة رام اهللا وبقية المدن للسفر عبر طـرق جبليـة،               ، مما   طولكرم، وقلقيلية 
  .طرق بديلة تمر عبر عشرات القرى

 ٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  دعم نمساوي بمشاريع نسوية في الريف الفلسطيني  .٣٠

قامت كل من وزيرة خارجية النمسا أرسال بالستيك ومـديرة صـندوق األمـم     :بو وردةأ أمين -نابلس  
المتحدة اإلنمائي للمرأة في األراضي الفلسطينية علياء اليسير بتوقيع اتفاقية لدعم مـشاريع نـسوية فـي                

 على تحسين الدخل المادي للنساء المستفيدات من        للعمل ، الحكومة النمساوية  الريف الفلسطيني بتمويل من   
  .خالل مشاريع استثمار زراعية

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   مليون دوالر٦٤ تشرع باتخاذ ترتيبات لتنفيذ مشاريع تنموية كلفتها فلسطينيةوزارات  .٣١
 الوطني، عضو اللجنة اإلداريـة لـصندوقي        أعلن جواد الناجي، وكيل وزارة االقتصاد      :كتب حامد جاد  

األقصى والقدس، أن وزارات ومؤسسات السلطة ذات العالقة باشرت باتخاذ الترتيبات الالزمـة للبـدء               
، بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي أقر تمويلها مؤخراً من قبل اللجنة اإلدارية للـصندوقين               

 مليوناً لدعم متطلبات تمويل عدد      ٦٤بين أنه تم فعلياً تأمين مبلغ       قد  و . مليون دوالر  ١٥٠بكلفة تصل إلى    
 أن إجمالي قيمـة     ،يذكر في هذا الشأن    فيما   .عمل للعام الحالي  المن هذه المشاريع، وذلك في إطار خطة        

 ٢٠٠٢الدعم الذي قدم من خالل صندوقي األقصى والقدس لدعم السلطة والمشاريع المختلفة منذ العـام                
 مليوناً قدمت لدعم موازنـة الـسلطة      ٤٢٠ مليون دوالر، منها     ٨٧٠اية العام الماضي يقدر بنحو      حتى نه 

أمـا هيئـة     .فيما خصص باقي المبلغ لدعم مشاريع وبرامج إنمائية مختلفة في األراضـي الفلـسطينية             
ريع  مليون دوالر لـدعم مـشا      ٣٠٠ نحو   ٢٠٠٣المؤسسات والصناديق المالية العربية فقدمت منذ العام        

  . مليوناً خالل العام الماضي٧٠فلسطينية مختلفة، منها نحو 
  ٩/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  ٩١يرتفع إلى من المرضى غزة حصار عدد ضحايا  .٣٢

ي من المرضى في سرائيل عدد ضحايا الحصار اإلارتفاعأعلنت مصادر طبية صباح أمس :  وفا-غزة 
يتهدد فيما .  للعالجية من المغادرةسرائيلمنعته السلطات اإل مواطناً بعد وفاة فلسطيني ٩١إلى قطاع غزة،

  .خطر الموت قائمة كبيرة من المرضى من أصحاب األمراض الخطيرة والمزمنة
  ٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   تنظم مهرجانا تضامنيا مع األهل في غزة ردنفي األ" الحركة اإلسالمية" .٣٣

 مهرجانا جماهيريا أمس، في عمان شارك ردنمية في األنظمت الحركة اإلسال:  فارس الحباشنة-عمان 
واقتصر المهرجان على الخطابات ". رفع الحصار عن األهل في غزة"فيه نحو الفي مواطن للمناداة بـ

ي على غزة ودعوة الشعوب العربية واالسالمية سرائيلالحماسية ورفع الالفتات المنددة بالحصار اإل
ي، سرائيلوأحرق المشاركون العلمين االميركي واإل. ين هناك ماديا معنوياللتضامن ودعم وتأييد المرابط

كما القى قياديون في الحركة كلمات نددوا فيها باستمرار الحصار وحالة الصمت العربي واالسالمي، 
  . ونصرته ألهل غزة المحاصرينردنمشيدين بدعم األ

  ٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
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  مة المقالة على قافلة المساعدات المرسلة إلى غزة شرطة الحكو "استيالء"ألردن يستنكر ا .٣٤
ي في رام اهللا عن أسفه لقيام الشرطة ردنأعرب السفير األ: من رام اهللا ٨/٢/٢٠٠٨وكالة سما ذكرت 

وذكر رئيس مكتب . ية كانت في طريقها الى قطاع غزةأردنالمقالة بغزة باعتراض قافلة مساعدات 
إن عناصر من الشرطة "طينية السيد يحيى القرالة، في بيان ارسل ي لدى السلطة الفلسردنالتمثيل األ

ية الهاشمية ردنية المرسلة من الهيئة الخيرية األردنالتابعة للحكومة المقالة اعترضت قافلة المساعدات األ
إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة لتوزيعها على مستحقيها من كافة 

واعرب القرالة عن أسفه لهذا اإلجراء الذي من شأنه أن يؤدي إلى التردد في تسيير هذا العدد ". رائحالش
الكبير من قوافل المساعدات التي كان مخططاً أن تصل تباعاً وبشكل دوري لمساعدة الشعب الفلسطيني 

ووفقا ".  عليهالمحاصر في قطاع غزة الذي يعيش ظروفاً صعبة جراء هذا الحصار الخانق المفروض
للقرالة فقد اقتيدت الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية األساسية واألدوية والمستلزمات الطبية إلى مخازن 
وزارة الشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة، وتم االستيالء على حمولة قافلة الشحنات هذه البالغ 

  . شاحنة كبيرة) ١٦(عددها 
قال وزير الدولة لشؤون االعالم : من غزة وعمان ونقالً عن وكالة بترا ٩/٢/٢٠٠٨الدستور وأضافت 

ن المساعدات للشعب الفلسطيني جزء من إ ":يردنالتلفزيون األ"ي ناصر جودة، لـردنواالتصال األ
هل غزة هاشم المرابطين الصادمين تحت ظروف صعبة من أالمكرمات والمبادرات الهاشمية نحو 

إن مصادرتها بهذه الطريقة امر يدعو الى االستهجان . غاية في الصعوبةنسانية إحصار ومن ظروف 
، لقد تفاجأنا في "عبد السالم العبادي.ية الهاشمية دردنوقال أمين عام الهيئة الخيرية األ. واالستغراب

  ".الهيئة بهذا التصرف واستغربنا منه اشد االستغراب
 عن استغرابه لقيام مجموعات تابعة لحماس نردوأعرب عطا اهللا خيري السفير الفلسطيني في األ

باالستيالء على المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة مؤكدا رفض السلطة الفلسطينية لمثل هذه السلوكيات 
  .والتصرفات التي تتناقض مع قيم وتقاليد الشعب الفلسطيني والعربي

  
   مع الشعب الفلسطيني تضامنهيعرب عن قائد الجيش اللبناني  .٣٥

الشعب الفلسطيني الشقيق الذي "أعرب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان عن تضامنه مع : بيروت
باله مدير مكتب وطمأن سليمان خالل استق". يسرائيليعاني حصاراً قاسياً في قطاع غزة من العدو اإل

األخوة الفلسطينيين في مخيم نهر البارد إلى تصميم الجيش "في لبنان عباس زكي أمس، " منظمة التحرير"
على بذل أقصى الجهود في سبيل تأمين عودتهم إلى منازلهم وترميمها وإصالحها، ومن ثم استئناف 

  ".محياتهم الطبيعية وعالقاتهم الطيبة مع محيطهم ومع العسكريين المكلفين السهر على أمنهم وسالمته
  ٩/٢/٢٠٠٨الحياة 

 
   ية الفتة عن تغطية العدوان على لبنانإسرائيلإعالمية دراسة  .٣٦

يين لجؤوا أثناء الحرب الثانية سرائيلكشفت دراسة إعالمية جديدة أن الصحفيين اإل:  وديع عواودة-حيفا 
 في االنتماء القومي على لبنان إلى الحيل والبالغة للتوفيق بين الوالء لمعايير المهنة ونقائضها المتمثلة

أورن مايرس، .أيال زندبرغ ود.موطي نايجر ود.وتفحص الدراسة، التي أجراها د. واإلجماع الصهيوني
ويتركز جهد الباحثين فيها على . الصفحات اإلخبارية لصحيفتي يديعوت أحرونوت وهآرتس طيلة الحرب

غة النقدية المعتمدة كممارسة صحفية وعلى فهم البال" النقد الصحفي"تقصي األنماط المتعددة لمصطلح 
 . رئيسية في أوقات األزمات

 ٨/٢/٢٠٠٨الجزيرة نت 
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  انفجار صاروخ فلسطيني داخل مصر والمخابرات المصرية تحقق مع العائدين من غزة .٣٧
انفجـر صـاروخ   : حسين، عبده زينة، يـسري محمـد    علي الصالح، سوسن أبو-لندن، القاهرة، رفح   

ن يوقع أي إصابات بشرية أو خسائر فـي   أ المصرية، الليلة قبل الماضية، دون       فلسطيني داخل األراضي  
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الصاروخ سقط على بعد عشرة أمتار من خط الحدود الدولية               . المنشآت

ورجحت المصادر أن يكون الصاروخ أطلقه نشطاء فلسطينيون على معبر كرم أبو            . إسرائيلبين مصر و  
ه اخطأ الهدف وسقط داخل األراضي المصرية، مشيرة إلـى أن الـصاروخ أحـدث حفـرة                 سالم إال ان  

  .متوسطة العمق في منطقة خالية من السكان
من ناحية أخرى، بدأت أجهزة األمن المصرية التحقيق مع عشرات المصريين العائدين من غزة خـالل                

وبدأت األجهزة األمنيـة    . ام إلى حماس  األيام الثالثة الماضية بعد ورود معلومات عن محاوالتهم االنضم        
في هذه التحقيقات بعد أن الحظت أن معظم المصريين العائدين من القطاع ليسوا تجارا أو مـن أهـالي                   
سيناء الذين تربطهم عالقات نسب ومصاهرة مع الفلسطينيين، كما أن بعضهم لم يعطي مبررات واقعيـة                

د وصلت لألجهزة األمنية تفيد أن بعـض العناصـر          وكانت معلومات ق  . لقطاع غزة حول أسباب دخوله    
المصرية المتشددة تمكنت من دخول األراضي الفلسطينية بعد تفجير الحدود وان بعضهم حاول االنضمام              

  . إال أن الحركة طالبت منهم العودة إلى مصر بعد تقديم الشكر لهمإسرائيلإلى حماس للجهاد ضد 
  ٩/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  أيام٤ووفد بحريني عالقون في غزة منذ عضو برلمان  .٣٨

صرح عضو برلماني بحريني بأنه ووفد بحريني عالقون في غزة وال           :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   
يتمكنون من الخروج منها منذ أسبوع بسبب عدم تمكنهم من المغادرة عبر معبر رفح رغم وجود تنسيق                 

يس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني في البرلمان البحريني        وذكر رئ . بين الحكومتين البحرينية والمصرية   
الشيخ ناصر الفضالة أنه والوفد المرافق يحاولون، منذ يوم الثالثاء الماضي، عبور األراضي المـصرية               

وكان الفضالة قد أنهى زيـارة لغـزة هـدفت        . دون جدوى، حيث تمنعهم قوات األمن المصرية من ذلك        
الع على واقع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظـل الحـصار             إلغاثة الشعب المحاصر واالط   

وقفنـا علـى   "ونقل الموقع اإلليكتروني لحركة حماس عن النائب البحريني قوله،     . يينسرائيلوالعدوان اإل 
المعبر طوال ست ساعات تواصلنا خاللها مع المسؤولين، ولكنهم كانوا يردون بأنه ليست لديهم أوامـر،                

وطالب الفضالة المسؤولين والحكام العرب بأن يقفوا عنـد         . لمصريين هم الذين يسمح لهم بالخروج     وأن ا 
  .مسؤولياتهم إزاء ما يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وعدوان صهيوني ظالم

 ٩/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  "حماس"تهديدات بخطف جنود مصريين على يد : القاهرة .٣٩

 مسؤول أمني مصري، أمس، ان مصر بدأت بتعزيز اجراءاتها األمنية على الحدود مع قال: آي.بي.يو
قطاع غزة بعد تهديدات عن امكانية قيام حركة حماس بخطف جنود مصريين لمبادلتهم بعناصر الحركة 

ان " يونايتد برس انترناشونال"وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ. المحتجزين في مصر
بدأت بتجهيز مجموعة من القناصين على أبراج المراقبة على الحدود المصرية مع القطاع السلطات 

وأمرت قوات حرس الحدود بالتحرك في شكل مجموعات مسلحة بعد ورود تهديدات بخطفهم من جانب 
  ".  حماس"

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   ال محل لها وال معنىتصريحات أبو الغيط العنترية بحق الفلسطينيين: أبو الفتوح .٤٠
المنعم أبو الفتوح تصريحات  عبد.انتقد عضو مجلس اإلرشاد في جماعة اإلخوان المسلمين د :القاهرة

وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التي توعد فيها بقطع أقدام من تسول له نفسه أن يدخل 
 ووصفها بأنها تصريحات انفعالية ال األراضي المصرية بصورة غير قانونية، في إشارة إلى الفلسطينيين

يون وليس سرائيلداعي وال معنى لها، وأشار إلى أنه يفهم من هذه التصريحات أن المقصود هم اإل
وأشاد أبو الفتوح بسلوك الفلسطينيين الذين عبروا إلى رفح المصرية، وقال لقد كان  .الفلسطينيون

لتحضر فلم يسيئوا ألحد، وكان سلوكهم حضاريا الفلسطينيون الذين عبروا إلى العريش في منتهى ا
وأدخلوا مليار جنيه مصري للصرف، لذلك أعتقد أن تصريحات أبو الغيط العنترية في مواجهة إخواننا 

وأكد أبو  ".الفلسطينيين ال معنى لها على اإلطالق، ومصطلح الفوضى ال ينطبق على الفلسطينيين إطالقا
الكامل توطين الفلسطينيين خارج بالدهم، واعتبر أن الحديث عن الفتوح أن جماعة اإلخوان ترفض ب

  .تهديدهم لألمن القومي المصري ليس صحيحا
  ٨/٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
    وقوف مصر على ذات المسافة من حماس وفتح لم يعد ممكنا: الحزب الوطني الحاكم .٤١

تكون تصريحات وزير نفى قيادي في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم في مصر أن  :القاهرة
الخارجية المصرية الحادة حيال أي إمكانية لخرق الحدود المصرية بطريقة غير شرعية تصريحات 
انفعالية أو خطأ للديبلوماسية المصرية، واعتبر تهديد أبو الغيط بكسر أقدام كل من تخول له نفسه اختراق 

كس حقيقة التحول الذي طرأ على الموقف الحدود المصرية بطريقة غير شرعية أسلوبا عاديا للوزير ويع
وحملت عضو المجلس األعلى في لجنة السياسات في الحزب  .المصري بسبب التطورات الميدانية

لقد حافظت مصر طيلة "مسؤولية هذا التحول، وقالت " حماس"هالة مصطفى .الوطني الحاكم في مصر د
لمسافة من الطرفين، ال بل أعطت قادة على الوقوف على ذات ا" فتح"و" حماس"األزمة بين حركتي 

، وهو موقف تم فهمه بطريقة خاطئة، وقد "فتح"مساحة للحركة اإلعالمية أحيانا أكثر من قادة " حماس"
كانت القيادة المصرية ترغب في االستمرار في الحفاظ على ذات المسافة من الطرفين، لكن تطورات 

د الذي جرى على الحدود استوجب هذا التحول الذي الموقف على الميدان التي أدخلت مصر كطرف بع
  ".عبر عنه أحمد أبو الغيط

  ٨/٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  خامنئي يدعو لكسر حصار غزة .٤٢

دعا المرشد اإليراني علي خامنئي، أمس، البلدان االسالمية لكسر الحصار عن :  ستار ناصر-طهران 
 مسؤوليتهما الكبرى في هذا قطاع غزة ومساعدة شعب وحكومة مصر في هذا المجال في ضوء

وحذر خامنئي لدى استقباله حشدا من قادة ومنتسبي القوة الجوية في الجيش االيراني، .  الموضوع
إن : الحكومات االسالمية من أن تتحول، كبعض األطراف، الى أداة ضد الفلسطينيين في غزة، وقال

 الفلسطينيين لحفظ وحدتهم والتفاهم حول المقاومة هي الخيار الوحيد إلنقاذ الشعب الفلسطيني، داعيا
  .حكومتهم المنتخبة

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ر غزةأن تتوقع حركة قوية من المجاهدين ردا على حصا" إسرائيل"على : أحمد خاتمي .٤٣

قال عضو مجلس الخبراء االيراني أحمد خاتمي، إن تقرير لجنة فينوغراد يعد :  ستار ناصر-طهران 
إن من تبعات هذا الزلزال السياسي هو الهجوم : ياسياً أصاب الكيان الصهيوني، وأضافزلزاالً س
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أن تتوقع حركة قوية من المجاهدين " إسرائيل"إن على : وقال. ي الوحشي على قطاع غزةسرائيلاإل
 الفلسطينيين ردا على حصار غزة وتكرار االعتداءات الوحشية على القطاع، وشدد على أن االنتفاضة لن

تذوي شعلتها بمثل هذه الممارسات، بل إنها ستحول نهار الكيان الصهيوني الى ليل حالك، كما أن فرض 
الحصار على غزة أدى الى تحويل جزء من فلسطين الى حصن منيع تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية 

  . الكيانالشعبية المستقلة، وأعرب عن أمله في تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة كافة وزوال
 ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 الهالل األحمر اإلماراتي تقدم مساعدات إنسانية ألهالي قطاع غزة .٤٤

مس، أنها تعمل على قدم وساق لتقديم مـساعدات         أأعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي،      :  وفا -أبوظبي  
بيان لها، أنها كثفت جهودها     وأوضحت الهيئة، في    . إنسانية مستعجلة للمواطنين في قطاع غزة المحاصر      

خالل اليومين الماضيين لتنفيذ المرحلة األولى من برنامج المساعدات لتوفير االحتياجات الضرورية من             
صالح الطائي األمين العـام لهيئـة الهـالل األحمـر           .وقال د . الغذاء و الدواء و الكساء ووسائل التدفئة      

 لمتابعة سير عملياتها اإلغاثية في غزة وتلقي التقـارير          اإلماراتي، إن الهيئة أنشأت غرفة طوارئ تعمل      
الواردة للهيئة من داخل األراضي الفلسطينية ومواكبة المستجدات وتنسيق العمل و الحركة مع نظرائهـا               

% ٧٠التي ترعى شؤون    " األونروا"وقال إن الهيئة عززت شراكتها في هذا الجانب مع وكالة           . في غزة 
  .ين خاصة في النواحي المعيشيةمن الالجئين الفلسطيني

  ٩/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   الفلسطينيةةسلبية لقطر في إفشال المبادرات لحل األزم أدوار": السياسة الكويتية" .٤٥

الدور "حذرت دولتان خليجيتان وثالثة عربية الحكومة الفرنسية مما اسمته  : حميد غريافي- باريس
 المطلوبة منه في المسألتين الفلسطينية واللبنانية التي تواكب  من خالل تدخالته غير"القطري المشبوه

 "الجزيرة"وتلهج فضائياً , جانب التطرف في المنطقة وتعبر عن مواقف سورية وايران واطراف ارهابية
فيما , ضد االنظمة العربية المعتدلة, وتروجان لهم وتدعمانهم مادياً واعالمياً ومعنوياً, وقطر بألسنتهم

 والمجموعات االرهابية في المنطقة والعالم وفي إسرائيل حول "حزام امان"في الوقت عينه تقيمان 
ووجه مسؤولون في هذه الدول العربية الى وزارة  . بقيادة اسامة بن الدن"القاعدة"طليعتهم تنظيم 

ى الخارجية الفرنسية في باريس رسائل تحتوي على معلومات سرية وتصرفات علنية لحكومة قطر وعل
لعبت دوراً خطيراً في تخريب ", وجه الخصوص رئيسها ووزير خارجيتها حمد بن جبر آل ثاني

,  المصرية حيال رأب الصدع بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس-المبادرتين السعودية والسعودية 
 الناجم عن انسالخ قطاع غزة عن فلسطين المحتلة واستئثار حركتي حماس والجهاد االسالمي به

وكشف الديبلوماسي الخليجي النقاب عن ان احدى الرسائل  ." المزمع انشاؤها"دويلة في قلب الدولة"ـك
 في مخيم نهر " االسالم–فتح "ارفقت بوثائق دامغة عن دعم حكومة قطر عصابة "الثالث وهي خليجية 

هريب اسلحة اليهم البارد خالل معارك الجيش مع افرادها بعشرات الماليين من الدوالرات فضالً عن ت
 القيادة العامة السورية وعبر مجموعات ارهابية من -خالل حصارهم داخل المخيم عبر الجبهة الشعبية  

 مشيراً الى ان عمليات الدعم المادية كانت تتم عبر رجل اعمال قطري كان له ممثل قطري "جند الشام"
اوضحت الرسالة الخليجية ان الدور الذي و ."داخل المخيم طوال االسابيع الخمسة االولى من المعارك

منع هذه , ي االسير لديهاسرائيل وحركة حماس الطالق سراح الجندي اإلإسرائيللعبته قطر كوسيط بين 
اذ كانت تلك الوساطة القطرية , الحركة من تسليمه مقابل اطالق سراح مئات السجناء الفلسطينيين

  .مدفوعة من طهران لتخريب اي حل لهذه االزمة
  ٩/٢/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
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  الوضع اإلنساني في غزة" عدم تفاقم"للعمل على " إسرائيل "أمريكا تدعو .٤٦
الوضع اإلنساني في غـزة     " عدم تفاقم "للعمل على   " إسرائيل"دعت الواليات المتحدة الخميس     ): ب.ف.ا(

ار إطالق الصواريخ من    من تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي بذريعة استمر       " إسرائيل"بعد ان خفضت    
في الدفاع عن نفـسها     " إسرائيل"نحترم حق   "وقال متحدث باسم وزارة الخارجية هو توم كايسي         . القطاع

ولكن نعتقد انه ال يجوز اتخاذ إجراءات من شأنها ان تزيد من تفاقم الوضع اإلنساني للسكان المدنيين في                  
  ".غزة

  ٩/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   إسرائيلانية تشارك في حملة ضد عنصرية  جامعة بريط٣٠ .٤٧

لمناهـضة  " جامعة بريطانية، للمرة األولى في تاريخها، بدءاً من االثنين المقبل، بحملـة   ٣٠تشارك نحو   
العالميـة، التـي   " يةسرائيلأسبوع العنصرية اإل"، وتأتي هذه الحملة في إطار حملة     "يةسرائيلالعنصرية اإل 

لمؤسسات غير الحكومية والجمعيات الطالبية الداعمة للحقوق الفلسطينية،        انطلقت األحد الماضي، ودعت ا    
أن الـشعوب الحـرة تناصـر       "إلى مشاركة واسعة في الحملة لتوجيه رسالة إلى الفلسطينيين، مفادهـا            

ي، وكما سقط نظام جنوب أفريقيـا سيـسقط   سرائيلوكما سقـط جدار برلين، سيسقط الجدار اإل  . قضيتكم
وتهدف الحملة إلـى زيـادة      ". وأن الحق ال يموت طالما أنتم تدافعون عنه       .  في فلسطين  النظام العنصري 

ية العنصرية تجاه الفلسطينيين، وإلى حشد الـدعم لحمـالت المقاطعـة            سرائيلالوعي بشأن السياسات اإل   
  . ، ومحاسبتهاإسرائيل

  ٩/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  مةخالف يهودي مع الفاتيكان رغم تعديل صالة الجمعة العظي .٤٨

التي تسبق  " الجمعة العظيمة " على نص صالة يوم      الفاتيكانعلى رغم التعديالت التي أقرها بابا       : الناصرة
، أفادت اإلذاعة العبرية أمس بـأن أزمـة خطيـرة           "المفردات السلبية عن اليهود   "الفصح بيومين بإزالة    

فـي إيطاليـا    " س حاخامات اليهود  مجل"تشهدها العالقات بين اليهود والكنيسة الكاثوليكية في أعقاب قرار          
الكنيسة التي ال تحترم هوية الشعب اليهودي وديانتـه بـدعوتها اليهـود إلـى               "وقف الحوار الديني مع     

  ".االعتراف بالمسيح مخلصاً لكل البشر
  ٩/٢/٢٠٠٨الحياة 

 
  وهمجيتهم.. حضارية شعوبنا .٤٩

  ابراهيم حمامي
آلول مرة جزء غالي من أرض فلسطيننا الحبيبـة،         بعد أن عقدت العزم على زيارة قطاع غزة، ألدخل و         

 وبعد أن شاهدت    – وهو ما سأتناوله بالتفصيل الحقاً       -وبعد أن قدر المولى عز وجل لهذه الزيارة أن تتم           
وسمعت مواقف األطراف مما جرى من كسر ولو جزئي للحصار الجائر المفروض على شعبنا، عجبت               

 شعبنا المسالم المحاصر، والذي ضرب أروع امثلة الحضارة رغم          لتلك الحملة الشعواء التي تتصاعد ضد     
  .معاناته المستمرة

كٌتّاب سخروا أقالمهم للنيل من أبناء شعبنا دون استثناء، وآخرون وجهوا كل جهودهم لحـشد وتجيـيش                 
" سـيادة وكرامـة   "، وضد االعتداء على     "الخطر الفلسطيني الجارف  "الشارع والرأي العام المصري ضد      

المزعوم في سيناء، ووصفات جاهزة تحاول جاهدة أن تُحول المزاج العام           " خطر التوطين "، وضد   مصر
  !القادمين من الشرق" الهمج"المتعاطف مع قضية فلسطين وأهل فلسطين، إلى حقد ونقمة على 
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ب البرامج المتلفزة الحوارية أيضاً استدعت شخصيات كارهة لكل ما هو فلسطيني، لتبث الرعب في قلو              
المتابع والمشاهد المصري، مستضيفة رموزاً سياسية فلسطينية ال تتوانى عن الطعن في شعبها ألهـدافها               

كما فعل نبيل عمـرو، أو بزيـادة جرعـة    " إلى ما ال نهاية"غير البريئة، بل وتهديده بابقاء المعبر مغلقاً  
ن عصفور، أو بالتحريض    الخوف لدى الشارع المصري باعتبار ما جرى موجهاً ضد أمنه كما فعل حس            

المباشر واالعتذار الملغوم عن أحداث ال وجود لها إال في مخيلة من يذكرها، طبعاً و الننسى توجيهـات                  
رأسهم محمود عباس المحتمي في المنطقة السوداء من رام اهللا وتوصيفاته المعروفـة والتـي لـم تعـد                   

  .مستغربة منه أو من الحفنة المحيطة به
  :بنا ما يتعرض له؟ لنقف سوياً عند بعض الحقائقترى هل يستحق شع

 ألف شـخص، وهـذا      ٨٠٠ و ٧٠٠ يتراوح بين    ٢٣/٠١/٢٠٠٨عدد الذين دخلوا إلى شمال سيناء بعد        • 
الرقم بحسب عبد المنعم سعيد مديرمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية يوازي عدد سـكان              

  .قطر أو البحرين
   تحمل معها حصيلة أشهر طويلة من المعاناة والحصار والتجويعمئات االالف هذه كانت• 
  الدخول كان عفوياً وجماعياً ودون ترتيبات مسبقة • 
أوصدت في وجوههم الفنادق والنزل وأقاموا في العراء رغم برودة الجو، ولوال كرم وضيافة أهـالي                • 

  شمال سيناء لسقط بعضهم ضحايا البرد والصقيع
 ودعم الشعب المصري ومنذ اللحظات األولى غير مسبوق، وانهالت المساعدات           كان تعاطف وتضامن  • 

من كل حدب وصوب، وركز الجميع على رفض تجويع الشعب الفلسطيني، وعلى العالقات المميزة بين               
الشعبين، وما موقف العب الكرة المصري أبو تريكة ووقوف فئات الشعب المصري بكلها معه إال دليل                

  د والدعمعلى حجم التأيي
 لم تستطع كل الصحف واألقالم والبرامج التي جيشت الستعداء الرأي العام ضد شعبنا أن توثق حادثـة     •

واحدة، نعم واحدة فقط ال غير، قام فيها فلسطينيون باقتحام المحال التجارية، أو فتحها عنوة، أو نهبها، أو                  
ات ومرات، وحتى بعـد أن صـدرت        شراء بضاعة دون تسديد ثمنها حتى وان كان ثمنها تضاعف مر          

  األوامر باغالقها في وجوههم
 لم يستطه هؤالء أيضاً أن يرصدوا حالة اعتداء واحدة، نعم واحدة فقـط ال غيـر، داخـل األراضـي                     •

  المصرية على قوات األمن أو المواطنين
 الفلسطيني فوق أحـد     لها األبواق، األولى تتعلق برفع العلم     " تطنطت" لألمانة وباستثناء حالتين فرديتين      •

أعمدة الكهرباء في منطقة الشيخ زويد من قبل أحد المراهقين، وهو األمر المرفوض جملـة وتفـصيال،                 
للتدفئة، وهو ما أثـار حفيظـة أحـد األئمـة           " سيبة"واألخرى عندما استعمل بعض األفراد سلم خشبي        

قة له باألمر لكن ساءه ما قيل،       فخصص خطبة الجمعة للحديث عنه، إلى أن تقدم مواطن فلسطيني ال عال           
 جنيه بدالً من السلم الخشبي، وهو ما يفوق ثمنه األصلي، كتعويض عن هـذا الـسلم،                 ٢٠٠ودفع لالمام   

  باستثناء الحادثتين لم تسجل أي حالة تسيء بشكل مباشر أو غير مباشر ألخالق شعبنا
خرى المتساوية عددياً وغير الخاضـعة       لو قسنا بمقياس النسبة والتناسب وبالمقارنة مع المجتمعات األ         •

  لظروف الحصار والتجويع، لكانت المحصلة صفر من الجرائم واألحداث، وهو ما يثبت حضارية شعبنا
 دون انتقاص من أحد، ومع تقديرنا للظروف المحيطة وبطبيعة النفس البـشرية، ومـع ايماننـا بـأن                   •

 بين تصرفات شعبنا، وما حدث على سبيل المثال بعد          تصرفات األقلية المنحرفة ال تُشين الشعوب، لنقارن      
، وما تبعـه    ٢٠٠٥اعصار كاترينا الذي ضرب المناطق الجنوبية للواليات المتحدة األمريكية صيف عام            

من عمليات نهب وسطو وسلب للمحال التجارية، ال لغرض سد الرمق بل لحمل كل ما يمكن من أجهزة                  
 من تهب للـوزارات والمـصارف وغيرهـا،      ٢٠٠٣ بغداد عام    كهربائية وغيرها، وما حدث بعد سقوط     



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

لعرفنا درجة الحضارة التي تعامل بها شعبنا وهو المحتاج للطعام والشراب والدواء والكساء واألسـمنت               
  .والوقود وغيرها

والتوطن في سـيناء، بـل واحـتالل رفـح          " غزة الكبرى "رغم ما أثير عن نية الفلسطينيين في اقامة         • 
اد مئات االالف إلى سجنهم في قطاع غزة طواعية، ليثبتوا وبالبرهان القاطع أنهـم رغـم                والعريش، ع 

  الحصار والتجويع ألن يتركوا أرضهم ولن يقبلوا بغيرها وطناً
 ال نعـرف    - حاولت ذات األقالم واألصوات اختراع قصص وهمية كمحاوالت خطف جنود مصريين             •

حزمة ناسفة فشلوا في عرض أي منهم علـى الـشاشات   أو القبض على أشخاص وبحوزتهم أ     ! ألي غاية 
لعدم وجودهم أصالً، أو قامت بتضخيم مبرمج ألحداث معينة كالحادث المؤسف على المعبر والذي سقط               

  فيه ضحية فلسطيني وجرح العشرات من الطرفين
االحترام والتقدير   رغم كل هذا التحشيد بقي كان تعامل قيادة قطاع غزة والحكومة فيه تعامالً قائماً على                 •

لدور مصر الرسمي والشعبي، ولم تصدر أي اهانات لهذا الدور، رغم حجم التحشيد المسيء في االعالم                
  المصري

 تم التلويح وعبر نظريات غريبة روج لها كبير المفاوضين الفاشلين صائب عريقات، أن الهـدف ممـا         •
ترى مـا هـي المـسؤوليات       !  أعبائه قطاع غزة في وجه مصر لتخليص االحتالل من       " رمي"جرى هو   

الملتزم بها االحتالل اليوم؟ ومن الذي طلب أو يطلب تحمل أعباء القطاع؟ وهل فتح معبر رفـح أمـام                   
   توريطاً لمصر؟- بثمنها–األفراد والبضائع 

 القضية األخيرة هي موضوع األمن القومي المصري، وترديدها في كل مناسبة وكأن خطراً داهماً على                •
سيعبر من رفح، والسؤال هل األمن القومي المصري ال يتحقق إال بتواجد جنود االحـتالل علـى                 مصر  

معبر رفح واشرافهم عليه؟ وهل رصدت أجهزة األمن خالل العقود الماضية حادثة واحدة، نعـم واحـدة          
فقط ال غير، لفلسطيني أخل أو عرض أمن مصر للخطر؟ هذا من المستحيالت لسبب بـسيط، أن كـل                   

سطيني على هذه األرض يعتبر أمن مصر أمنه المباشر، ويحرص عليه أكثر من حرصه علـى أمـن                  فل
نفسه، هكذا تربينا، وهذه هي مكانة مصر وأهلها الغالية في قلوبنا، وهنا اقتبس فقرة مما كتبـه الزميـل                   

ة عـن   هل فلسطين هي من قتلت عشرات آالف المصريين؟ هل غزة مسؤول          : " المبدع رشيد ثابت قائالً   
هذه هي الوصفة المخففة لالقرار بأنهم ذبحوا على يد الـصهاينة           (ستين ألف مصري في عداد المفقودين     

؟ وهل نحن من    )أثناء األسر وذهب دمهم مطال وبدون مساءلة من الدولة المصرية لصديقتها في تل أبيب             
ف المـسممة واألدويـة     أدخلنا وندخل اإليدز والمخدرات والرقيق األبيض والمبيدات المسرطنة واألعال        

  "للقطر المصري باستمرار؟" المضروبة"
هذه هي الحقائق، فمن اين جاءت االدعاءات والمخاوف، ولماذا وقفت حفنة أوسلو واالعالم الموجه ضد               

  شعبنا لتطعن في أخالقه وكأنه ارتكب جريمة العصر؟
تواجده في مـصر، وأن الـشعب       ما سبق يثبت أن شعبنا كان أكثر الشعوب تحضراً وأخالقاً خالل أيام             

المصري كان أكثرها كرماً وضيافة الخوانه، وأن من يقود الحملة الشعواء على شعبينا ال ينطلـق مـن                  
منطلق الحرص أو الكراهية، بل ألهداف أكبر من ذلك، ولغايات تفوق شمال سيناء، خاصة حفنة أوسلو                

اللهم اال في اللغة التي تتحول مـن العبريـة          التي لم تعد مواقفها تختلف عن مواقف االحتالل في شيء،           
  .للعربية

اتقوا اهللا وارفقوا بأنفسكم أوالً وبشعوبنا ثانية، وتأكدوا أنه ما من قوة على األرض تستطيع أن تفرق بين                  
شعبينا، وال أن تزعزع ايمان شعب مصر بعدالة قضيتنا، وهو الذي رفض ويرفض التطبيع لعقود مـن                 

  . دماؤه بأرض فلسطين وثراهاالزمن، بعد أن امتزجت
  ترى من الحضاري ومن الهمجي؟ من صاحب األخالق والفضيلة ومن صاحب االدعاء؟ 
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كل التحية لشعبنا الخلوق المتحضر والذي أفخر باالنتماء اليه، وكل التحية لشعب مصر العظيم، والعـار                
  .لالحتالل وأذنابه وأبواقه

  ٠٩/٠٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  !!غضب أبو الغيطو .٥٠

  عوض السليمان. د
 وكنـت أظـنهم مـسالمين       ،كنت أظن أن أعضاء القيادة في مصر والدول العربية كافة ال يغضبون أبداً            

". غوانتنامو" عند مشاهدة فندق     ،وال تثار مشاعرهم  " أبو غريب " ال تؤثر فيهم صور      ،مبتسمين على الدوام  
 أو قتل األطفال    ،"جنين" اإلعتداء على    ،نظر عن النازلة  وكنت أظن أنهم يسيطرون على أعصابهم بقطع ال       

  ".بيت حانون" أو حتى اإلعتداء على الحرائر في ،"قانا"في 
 ولو دمرت القـدس  ، ما ال يهز رمشها    ،وكنت أعتقد أن القيادة المصرية خاصة لديها من الحكمة والهدوء         

الصهيوني ورأيته يتكلم أمام مجلس     " كنيستال"وهو يتكلم أما    " السادات"فقد رأيت   . ودمشق وحتى القاهرة  
الشعب في عدد من الدول األوروبية والحظت اللطف منقطع النظير الذي تمتع به والنظـرة المنخفـضة                 

 ال يبالي بوسائل اإلعالم وال بمشاعر العرب الذين جاءوا من الصحراء وكانوا يصارعون الموت               ،لعينيه
  .نفسه فضالً عن األعداء

 قـال   ، فبعـد الـسادات    ، لم يعد هناك خطب نارية وال كلمات حماسية        ،مال عبد الناصر  منذ أن غادر ج   
 وكالعادة قالها   ، نحن لن نحارب باسم أحد     ، اذهب أنت وحارب   ،"الجزيرة"الرئيس حسني مبارك لمراسل     

مة فـي   ولم تختلف المسألة كثيراً عندما قام رجال المقاو       . بمنتهى اللطف ولم تكن نظراته نحو السماء أبداً       
 في ذلك الوقت    ،لبنان بتلقين العدو درساً ال ينسى وال تزال تداعياته إلى اليوم وستبقى حتى نهاية التاريخ              

 احتـار  ،حيث اصطفت مشاعر المسلمين والعرب والمقهورين في كل مكان مع رجال المقاومة اللبنانيـة        
تخرج من بطون الكتـب وأمهـات       سيادة الرئيس في التسمية التي يتوجب أن يطلقها على المقاومين فاس          

  ".البتاع ده"المعاجم مصطلح 
 قال في تعليقاته على مقتل خمسين ومائتين من الجنود          ،أبو الغيط نفسه الغاضب اليوم من جوعى فلسطين       

لـن نقطـع    :  قـال  ، وهم عزل من السالح وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم        ،المصريين في سيناء بدم بارد    
 وكنت قد علقت وقتها على هذه اإلهانة التي وجهها الوزير لكل شهيد             ،أجل فيلم عالقاتنا مع الصهاينة من     

 فلـم يـشاهد شـريط    ، إن أبا الغيط ربما أخطأ في الشريط، وال يزال الشك لدي    ، فقلت ،مصري وعربي 
 خاصة وأن تلك الفتـرة كانـت        ، ولعل الرجل أخطأ   ،فالسينما المصرية تعج باألشرطة المليحة    . األسرى

 النجم سعد الذي لم أعد أعرف حجمه بالضبط هل ما زال صغيراً أم كبر قليالُ واهللا على كل                   فترة ظهور 
  .شيء قدير

 إذ قال بعد أن تعوذ من الـشيطان  ،ولهذا كان ال بد لي أن أتفاجأ من غضب أبي الغيط على أهل فلسطين      
ت زمناً ال بأس به وأنـا       أوالً وقبل كل شيء فقد أضع     "". هنكسر رجله "ومن يقترب من حدودنا     : "الرجيم  

 إذ أن أبي الغيط وزمالئه ومسؤولي الحكومات العربيـة ال يعرفـون         ،"هنكسر"أبحث عن الهاء في كلمة      
 وبالنتيجة اتصلت بأحد الزمالء في مصر       ، فلم يسبق لي دراستها    ، وأنا ال أعرف اللهجة المصرية     ،لغتهم

تقبال التي تساوي حرف الـسين فـي اللغـة           حيث أوضح لي أن الهاء المذكورة هي هاء االس         ،العظيمة
  . وحذرني الزميل العزيز من الخلط بينها وبين هاء التنبيه المرافقة السم اإلشارة،العربية
 أسمع فيها وزير خارجية مـصري منـذ         ، فإنني سعدت أيما سعادة وأخذتني العزة فهذه أول مرة         ،والحق

أحد هؤالء الوزراء قضى فترته الوزارية كلها يرد        ف". مبالغة وتكثير "وقت طويل يغضب ويهدد بالتكسير      
  . ليس لدينا علم حتى اآلن، لم أسمع،ال أعلم: على الصحفيين بعبارات من قبيل



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                   ٩٨٥:         العدد                        ٩/٢/٢٠٠٨التاريخ السبت 

 إذا ، ولم يصل إليها لما شـاهد ، فال أعرف كيف وصل أبو الغيط لحالة الغضب هذه       ، ولألمانة أيضاً  ،لكن
ليس فحسب فإن السيد الـوزير لـم        . لون أبناء مصر   شريط اإلرهابيين الصهاينة وهم يقت     ،كان قد شاهد  

 وهـم داخـل     ٢٠٠٤يغضب أيضاً عندما قام الصهاينة بقتل ثالثة من الجنود المصريين في نهاية العام              
  .األراضي المصرية

ية بقتل أولئك الجنود وهم     سرائيل ولم يغضب لما قامت الدبابات اإل      ،لقد غضب ألن الجوعى دخلوا مصر     
ويخاف أبو الغيط على الحدود المصرية من أهل فلسطين لكنه ال يخاف عليها أبـداً             . داخل حدود أرضهم  

 وقد صرحت   ، جنديين آخرين  ٢٠٠٦من االنتهاكات الدورية للقوات الصهيونية التي قتلت في أوائل العام           
 ،ابلغة أخرى ما قدرت على أكثر من هذ       " . غير مسؤول "وزارة الخارجية المصرية وقتها أن هذا العمل        
  .أرجلهم" هتكسر"أما حينما يتعلق األمر بفلسطين فإنها ستكسر أو 

لقد تناسى الغاضب أبو الغيط أن الذين ينتهكون سيادة مصر هم الصهاينة الذين يدخلون إلى سـيناء دون                  
 وتناسى أبـو الغـيط أن       ، بينما يمنع العرب من الدخول إليها إال بعد الحصول على ألف تأشيرة            ،تأشيرة
أبـو  "نتهكون السيادة المصرية هم الصهاينة الذين يعربدون في أرض الكنانة متـذرعين بزيـارة               الذين ي 
  .وبلغ األمر أنهم بدءوا يشترون األراضي المصرية هناك" حصيرة

 ثم قامت حكـومتكم  ، هم الذين تجسسوا عليكم لسنوات عديدة،الذين ينتهكون سيادة أرضكم يا أيها الوزير 
وهم أولئـك الـذين نـشروا الفـساد والفوضـى           . اينة ليناولوا األوسمة والتقدير   بتسليمهم طواعية للصه  
  . الذين ساهمتم أنتم بحصارهم وتجويعهم، وليس أطفال غزة الجياع،واألمراض في أرضكم

 ومـا آذوا    ، اشتروا حاجياتهم وعادوا إلى بالدهم     ،أهل فلسطين جاءوا إخوتهم في مصر فهم شعب واحد        
 بل استفادوا وأفادوا وأنت تحـدثنا       ،نهبوا وال نشروا اإليدز وال تجسسوا عشر سنوات       أحداً وما قتلوا وال     

  .ما كنت أعرف أنك عاشق الحدود ومغرم بسحرها لهذه الدرجة. عن الحدود
 ،سيادتكم منتهكة ألن الدبابات الصهيونية تصل إلى مسافة متر واحد من األراضي المصرية فـي رفـح                

 فقـد   ،زيد من عدد جنودها عند الحدود إال بموافقة صهيونية وليتها أتت          على حين ال تستطيع مصر أن ت      
  !!. ثم تحدثونا عن السيادة ، طلبكم وتوسلكم بزيادة عدد جنودكم في أراضيكم،رفض مجلس وزراء العدو

لـن  " قال   ،"أسد علي وفي الحروب نعامة     "،كانت عبارات أبو الغيط عنيفة هذه المرة فهي موجهة للعرب         
 وليته قال هذه الجملة للصهاينة لكي ال يستمروا فـي مسلـسل قتـل               ،"حالة مهما كانت العواقب   تتكرر ال 

  .الجنود المصريين على الحدود
 وفـي رفـع     ، بحيث يتصالح اإلخوة فـي فلـسطين       ، تتمثل في أن تستخدم بالدكم ثقلها      ،إن سيادة مصر  

 العدو منكم وكأنه ال حـول لكـم وال    وليس سيادة بالدكم بتنفيذ ما يطلبه      ،الحصار عن الشعب الفلسطيني   
  .قوة وال سيادة

 أن الرئيس حسنى مبارك قال في       ،وكان أخطر ما في تعليقات المسؤولين المصريين حول أمن الصهاينة         
أن األمن المصري قادر على ضمان الحدود وال يهمه من يوجد في الجانـب اآلخـر                "تصريحات سابقة   

وى كبير الزعماء العرب بين الفلسطينيين وبـين الـصهاينة ثـم             فقد سا  ،"إسرائيلسواء كانت حماس أو     
  .يكلمني أبو الغيط عن السيادة

 فإننا ضحكنا من تصريحات محمد بسيوني       ،وإن كنا اندهشنا من تصريحات أبي الغيط والرئيس المصري        
وإنما ". لن يسمح ألي شخص مهما كان أن يعبر الحدود المصرية         " إذا قال    ،السفير السابق لدى الصهاينة   

 فـدع   ،أضحكني أن يكون هذا الرجل قادراً على الكالم ورفع العقيرة وهو يعمل سفيراً في كيان مجـرم                
 أن يتصوف طول الدهر علـى       ،عنك ما قلت والتفت لنفسك واستغفر موالك مما بدر منك فمثلك أولى به            

  . ال أن يتبجح بالتصريحات واإلساءات،عمله في كيان اإلجرام
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 والشعوب باقية والحكومـات إلـى       ،"ألبو تريكة " وتحية للمناضلين في مصر وتحية       ،رتحية لشعب مص  
  .ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. زوال

  ٩/٢/٢٠٠٨الحقائق 
  
  فعلة نكراء.. ية في غزةردنالسطو على المساعدات األ .٥١

  رأي الدستور
 محملـة   ،يـة أردنشرة شاحنة   ايا كانت تبريرات حركة حماس لقيام القوة التنفيذية باالستيالء على ست ع           

 سيسبب ترددا   ، فان هذا التصرف االرعن والجاهل     ، لالهل في غزة   ردن التي يرسلها األ   ،بالمواد الغذائية 
 في الوقت الذي يمكن توزيعها على       ردن، التي يرسلها األ   ، ان لم يكن وقفا الرسال هذه المساعدات       ،ياأردن

 واعتبر هذا واجبا ال منـة فيـه         ،غزة على نفسه وشعبه    ردن، حيث آثر األ   ردن،فقراء ومحتاجين في األ   
 وال  ، خالل سنوات مساعدات بقيمة تصل الى خمسة وخمسين مليون دينار          ردن حين يرسل األ   ،على احد 

  . وكل ما يريده هو ان تصل المساعدات الى الفئات المحتاجة حقا،ينتظر شكرا وال شكورا
رر بطريقة متوقعة مسبقا ان الصليب االحمر في غـزة           من حركة حماس ليب    ،اذا خرج علينا احدهم غدا    

 وهـي   ، فـي غـزة    ، او انه يرسلها الى عائالت الفتحاويين      ، مثال ،يوزع المساعدات بطريقة غير عادلة    
 ، فقد كان االولى ان يتم االعالن عـن ذلـك مـسبقا            ،احتماالت واردة ان ينطق بها اي ناطق حمساوي       

 التي سيتم اختالقها لتبرير هـذا االسـلوب الـذي           ، الروايات اصال   هذا اذا صحت هذه    ،والتنويه والتنبيه 
 فهل الملتزم دينيا يقوم بالسطو علـى       ،يذكرنا بأسلوب قطع الطريق غير الالئق بمن يدعي ان ملتزم دينيا          

 وهل سنشهد في هذه الحالـة عدالـة         ، ويحولها الى مخازن وزارة حكومة اسماعيل هنية       ،قافالت للغذاء 
  . واعزازا لعائالت اخرى،ننا سنشهد حرمانا لعائالت ام ا،حمساوية

 ، ويريد ان يندم العرب على مساعدتهم لغـزة        ، التي تريد تجويع غزة    ، فقط إسرائيلان من فعل هذا يخدم      
 خوفا من السطو عليهـا      ،ويريد ان تضطر العواصم العربية التخاذ رد فعل سلبي ووقف هذه المساعدات           

 حين يحقـق    ، في نهاية المطاف   إسرائيل ان يخدم    ،دم الشعب الفلسطيني   فهل من فعل هذا يخ     ،مرة اخرى 
  .احد امانيها برفع العرب ليدهم الداعمة لغزة وغير غزة

 اي حل االزمة فـي      ، وهو ذات التكنيك   ، تذكرنا بقيام حماس بفتح الحدود نحو مصر       ،هذه الفعلة النكراء  
يف غضب المصريون من هذه التصرفات الى        وقد رأينا ك   ، تارة ردنغزة عبر التحرش بمصر تارة واأل     

يا حـادا   أردن وقد نسمع رد فعل      ،الدرجة التي سيبني فيها المصريون جدارا جديدا يحيط بالحدود مع غزة          
 ما دامت هذه المـساعدات انـسانية ويـراد اليـوم            ،يتراوح بين التردد في ارسال المساعدات او قطعها       

 الذي قـدم مـا يعتبـره        ردن واأل ،ة وللتحرش بعواصم عربية   تسييسها واستخدامها في المعارك الفصائلي    
 ، وغير المبـرر   ، يشعر باستياء بالغ امام هذا الموقف غير المسؤول        ، وعلى حساب رغيف ابنائه    ،واجبا

 يتمثـل فـي انـك       ، حين يخترعون شرعا دينيا جديدا     ،مهما خرج علينا المتحدثون الناطقون المتفلسفون     
 او  ، ان تسطو على مال شقيقك او والدك بذريعة انه ال ينفق بعدالة            ، كان كانسان تستطيع تحت اي تبرير    

 فمـا هـو الحـق       ، هي في حقيقتها محرمة شرعا     ، وغير ذلك من تبريرات    ،انه يخص طرفا دون طرفا    
 من حق الطرف الـذي ارسـلها ان         ،الشرعي الذي يجيز لحماس السطو على مال ومساعدات هو امانة         

  .امر يبعث على الخزي حقا .ا شاءيرسلها الى من يشاء وكيفم
  ٩/٢/٢٠٠٨الدستور 
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  عملية عسكرية كبرى مرة أخرى على جدول األعمال .٥٢
  عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

الصاروخ الذي أصاب، أول من أمس، حديقة االلعاب في كيبوتس باري، عشرات القسام التي اطلقت هذا                
ي في قطاع غـزة فـي   سرائيلياً في عمليات الجيش اإل  قتيالً فلسطين  ١٦االسبوع على النقب الغربي، الـ      

بعد أن وضع قيد التجميـد، علـى مـدى          :  كل هذا يشير الى ميل مركزي واحد       -االيام الثالثة االخيرة    
اسابيع عديدة، فان خيار العملية العسكرية الواسعة في القطاع يعود مرة اخـرى ليكـون علـى جـدول                   

  .االعمال
التي تبحث بتواتر منذ نحو سنة ونـصف        (ي  سرائيلالخطوة الكبرى للجيش اإل   في االشهر االخيرة بدا أن      

فالقيادة السياسية وجدت   . وادت الى ذلك جملة من الظروف     . شطبت لزمن ما عن جدول االعمال     ) السنة
التخوف مـن   . ي تلبي التوقعات  سرائيلصعوبة في االقتناع بان الخطط العملياتية التي يقترحها الجيش اإل         

ي، الى  سرائيلي عملية كبرى اال الى انجاز محدود حيال حماس وتكلف اصابات عديدة للجيش اإل             أال تؤد 
يعاد فيها من جديد الهدوء النسبي في القطاع، أثار تحفظات          " وضع نهاية "جانب عدم القدرة على تخطيط      

وطالمـا  . نوغرادوفي الخلفية وقف أيضا الشلل الذي ألم بالساحة السياسية قبل نشر تقرير في            . في القدس 
كانت تحوم عالمة استفهام فوق مستقبل حكومة اولمرت، كان هناك امتناع عن اتخاذ قرارات في الحملة                

  .في القطاع
ولكن التغيير الذي يلوح في هذه االسابيع، ال ينبع فقط من حقيقة أن رئيس الوزراء اجتاز بسالم عـائق                   

القطاع ومصر، والتي تدخل عنصرا اضـافيا مـن         فهو يرتبط اساسا بالتطورات على حدود       . فينوغراد
ومع أن مصر أعلنت هذا االسبوع بانها سدت مـن          . انعدام االستقرار الى الصورة المعقدة على أية حال       

  .جديد محور فيالدلفيا في رفح، اال أنه من المشكوك فيه أن يكون هذا سدا محكما
  .يسرائيللى الجيش اإلحملة حماس السقاط الحدود في رفح تركت انطباعا شديدا ع

ية؟ الن انعدام االستقرار هو بؤرة خصبة لتصعيد نهايتـه    إسرائيللماذا يحث اسقاط الحائط حملة عسكرية       
والنجاح العملياتي كفيل   . فالعملية شددت جدا ثقة رجال الذراع العسكرية لحماس بأنفسهم        . فقدان السيطرة 

في طهران هدد أول مـن امـس، بموجـة مـن           مندوب حماس   . بان يشجعهم على مزيد من المغامرات     
تهريبـات  . وينبغي ان يضاف الى ذلك الوضع في رفـح        . يةسرائيلالعمليات االنتحارية في االراضي اإل    

كثيفة وقعت بالطبع، قبل ذلك أيضا، ولكن اسبوعين من التسيب على الحدود سمحت على ما يبدو لحماس                 
جحت منظمات االرهاب في ان تنزل الى سيناء بضع         وفي نفس الوقت ن   . ببحث وتيرة تعاظمها العسكري   

وبدون الحائط، فان قدرة المصريين على سد الحدود في وجـه           . إسرائيلخاليا هدفها النهائي عمليات في      
  .عبور المزيد من الخاليا محدودة

على خلفية التطورات، يمكن لنا مرة اخرى أن نسمع وزير الدفاع باراك يتحدث عن رغبته في تـوفير                  
 - الخطوات تتخذ االن  . ملية كبرى، وفي ذات الوقت يقول انه يحتمل أن تكون الخطوة الكبرى محتمة            ع

ر أمس، العمليات   الحصار االقتصادي الذي اقتحمته حماس، التقليص المتجدد لتوريدات الكهرباء الذي تقر          
  .تخذ القرار النهائي أن تجتازها، قبل أن يسرائيلتعتبر كمحطات ضرورية ينبغي إل - البرية المحدودة

 تتصدى في القطاع لثالثة تحديات، كل واحد منها يتركـز فـي             إسرائيلماذا ستتضمن الحملة الكبرى؟     
، تعـاظم قـوة منظمـات       )شمالي القطـاع  (نار القسام على عسقالن وسديروت      : منطقة جغرافية اخرى  

يمكن االفتـراض  ). ينة غزةمد(وحكم حماس ) منطقة رفح، التي تستوعب التهديدات من سيناء  (االرهاب  
خطوة برية ستتضمن   . ي المعالجة من بعيد، من الجو     سرائيلانه بالنسبة للتحدي الثالث سيفضل الجيش اإل      

اذا تبين ان فيالدفيا بقي فالتا تماما، فان هذا كفيل بان يكون حـافزا              . دمجا ما للمعالجة للتهديدين االولين    
مـصر الـى داخـل القطـاع        " اجتذب"اسقاط الحائط   : شركلخطوة في اتجاه رفح، غير أنه هنا يضاف         

  .ي من شأنها أن تنطوي على احتكاك اكبر معهاسرائيلوخطوة برية من الجيش اإل
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. ي بانهم يحتاجون وقتا طويال    سرائيلفي المداوالت في المجلس الوزاري أوضح كبار رجاالت الجيش اإل         
بمواصلة التمشيطات واالعتقاالت فـي المنطقـة التـي         فال معنى كما قالوا لعملية كبيرة اذا لم يسمح لنا           

عنصر حرج آخر هو حالة الطقس، التي ستجعل خطوة حقيقية صعبة           . نسيطر عليها، بعد الخطوة االولى    
  .على االقل في الشهر القريب القادم

  مع حماس في غزة العمليات تبقي التعاطف
في تصريحاتها ضد حمـاس، يفـاقم العالقـات         الخط الكفاحي الذي تعرضه القاهرة في االونة االخيرة،         

وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط هدد أمس، بكسر أرجـل الفلـسطينيين             . المتوترة بين الطرفين  
التهديد يضع الحركة االسـالمية فـي       . وبدت اقواله كاعالن حرب   . الذين سيحاولون الدخول الى سيناء    

  .موقف اشكالي
 االن مـن جديـد      إسـرائيل حطيم الحصار االقتصادي الذي تفرضه      واضح لحماس أن محاولة اخرى لت     

الطريق الذي من شأن الحركة ان تختاره، كبديل، هو تـصعيد محـسوب   . سيؤدي الى الصدام مع مصر   
يحتمل أن يكون هذا التفكير يقف خلف نار الصواريخ المكثفة هـذا االسـبوع والعمليـة                . إسرائيلحيال  

 ال تـزال تخـشى      إسرائيلقل جزء من كبار مسؤولي حماس يؤمنون بان         على اال . االنتحارية في ديمونا  
عملية برية كبيرة، وانه اذا ما حاولت مثل هذه العملية، فانها ستسارع الى االنسحاب في ضوء الخـسائر              

  .يسرائيلالتي سيتكبدها الجيش اإل
فاظ على التعـاطف مـع      وحسب احد المحللين الغزيين، فان الهدف االساس من العمليات االخيرة هو الح           

 تعمل في القطاع وتقتل فلسطينيين كـل        إسرائيلوحسب اقواله، فطالما أن     . حماس في الشارع الفلسطيني   
: يوم، فان المواجهة العسكرية المتواصلة ستصرف انتباه سكان القطاع عن المشاكل الداخليـة الـصعبة              

اساسا بسبب كثرة اعمال القتل على      (داخلي  الوضع االقتصادي المتفاقم والتدهور المتجدد لوضع النظام ال       
  ).خلفية الخالفات العشائرية والثأر

سـكان القطـاع    . ليس لحماس ما تقترحه في هذه اللحظة على الجمهور الغزي         "وشرح المحلل يقول بان     
قبل بضع  .  مع االختالف بان لالخيرة لحية     -يفهمون بانهم استبدلوا فوضى كبرى، لفتح، بفوضى اخرى         

وبعد ذلك، ماذا   .  ساعة ٤٨ في   إسرائيل صاروخا نحو    ٣٥نشرت حماس بيانا يقول بانها اطلقت       ساعات  
 تساعدها في مواصلة هجماتهـا وفـي تـشديد          إسرائيلحظ حماس، كما يقول هو أن       " يمكنها أن تقترح؟  

لقة ولم   عا إسرائيلالمفاوضات مع   . "كما أن فتح هي االخرى ال تطرح بديال حقيقيا        . العقوبات االقتصادية 
  ".إذاً، ما هو البديل للفلسطينيين عن حماس؟. تتقدم ملمترا واحدا منذ قمة انابوليس

  "هآرتس"
  ٩/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  تقرير واحد وقراءتان... فينوغراد .٥٣

  ماجد عزام
ير ية بمعنى تداعيات التقر   سرائيليمكن بل يجب قراءة تقرير فينوغراد في شكل مزدوج، قراءة بالعين اإل           

ي في شكل عام، وقراءة بالعين الفلسطينية او العربية         سرائيلعلى القيادة السياسية والعسكرية والجمهور اإل     
  ية؟سرائيلي بالعين اإلسرائيلكيف يجب ان ننظر او نفهم كعرب التقرير اإل: وفق السؤال اآلتي

ى عمل اللجنة واستجوابها    خضع التقرير لمنطق ان اللجنة هي لجنة تحقيق حكومية وهذا االمر انعكس عل            
للشهود وما الى ذلك، كما ان محكمة العدل العليا قامت عملياً بتكبيل أيادي اعضاء اللجنة وعندما طلبـت                  
منهم ان ال تخرج بتوصيات او استنتاجات شخصية ضد أي من المسؤولين، اما األمر المهم اآلخر فهـو                  

نهايباً، فجاء التقرير النهائي حمال أوجه تنـاقض وعلـى          قيام اللجنة بتقديم تقريرين وليس تقريراً واحداً        
  .طريقة لعم العربية الشهيرة
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 مرة  ٢٣٠ مرة كلمة فشل و    ١٩٥لم يقدم تقرير فينوغراد توصيات او استنتاجات شخصية ولكنه استخدم           
كلمة عيوب، تحدث عن مشاكل في التفكير والتخطيط االستراتيجي وعن إخفـاق للمـستويين الـسياسي                

سكري واعتبر ان الحكم يجب ان يكون للجمهور وللساحة السياسية والحزبية استخالص العبر وليس              والع
هناك دعوة النتخابات مبكرة أكثر وضوحاً من ذلك، لكن االحزاب السياسية في معظمها ليست متحمـسة                

ـ                 ى رأي  لهذا االمر، فمعظم نواب الكنيست وال يثقون بإمكان عودتهم الى البرلمان مـرة أخـرى، وعل
 الى انتخابات   إسرائيلأفيفدور ليبرمان انه الواقع الحالي، فإن العالقة مع الفلسطينين وحدها كفيلة بإرسال             

  .مبكرة
ية الداخلية الرابح االكبر فإنني اختلف مع مـن يعتبـرون           سرائيلواذا كان ايهود أولمرت وفقاً للمعايير اإل      

 تقل عن أولمرت، التقرير وفّر له سلماً للنـزول عـن            اهود باراك الخاسر االكبر، باراك رابح بدرجة ال       
الشجرة العالية التي تسلقها بوعده الخروج من الحكومة في حال جاء تقريـر فينـوغراد قاسـياً بحـق                   
أولمرت، اال ان االمر لم يحدث والتقرير ترك أولمرت جريحاً، لكن على قيد الحياة، وباراك لـم يكـن                   

 في الحكومة المدة التي يراها مناسبة له لتحسين وضعه الشخصي وشعبية            يحتاج الى أكثر من ذلك للبقاء     
ي، وهو سيعمل بجد الثبات انه قام باصالح الجيش وعالج الثغـرات            سرائيلحزبه في اوساط الجمهور اإل    

  . ونقاط الخلل فيه
اجزاً عـن   ي يعد الخاسر االكبر من تقرير فينوغراد الذي أظهره جيشاً ع          سرائيلال شك في ان الجيش اإل     

المبادرة وعن االنتصار، جيش نسي مهماته القتالية االساسية كما قال احد الشهود البارزين امام اللجنـة،                
وهنا يمكن القول إن تقرير فينوغراد جاء مماثالً لتقرير لجنته إغرانات التي حققت في االداء الـسياسي                 

  .١٩٧٣) أكتوبر(واألمني خالل حرب تشرين االول 
 لجنة اغرانات كانت رسمية ودانت المستوى السياسي والجيش وقيادته خـصوصاً جهـاز   وعلى رغم ان 

االستخبارات العسكرية، فإن االمر حصل وإن في شكل مختلف مع تقرير فينوغراد، الذي دان الجـيش                
  .وقيادته العليا والمستوى السياسي دون استنتاجات او توصيات شخصية

التفاق او تسوية في المدى المنظور والشرط لذلك لـم يتحقـق بعـد              وقياساً على التقرير فإن ال فرصة       
 الذهاب الى حرب يتم فيها سحق العـدو وتالفـي كـل الثغـرات        إسرائيلواالستنتاج األهم هو ان على      

ية ضد لبنان، بمعنى آخر ليست هناك تسوية هذا العام وهـذا مـا              سرائيلوالعيوب التي شابت الحرب اإل    
 الى حرب تستعيد من خاللها قوة ردعها وحتى         إسرائيلاالحتمال االقوى هو لجوء     يعتقده باراك ايضاً، و   

  .يتحقق ذلك ال داعي للخوض في قصة التسوية ألن شروطها لم تنضج بعد
 تستعد للحرب المقبلة بمجرد االنتهاء مـن الحـرب          إسرائيل: أخيراً، فإن التقرير يؤكد المقولة التاريخية     

وفينـوغراد  .  تعيش على حد السيف وال يمكنها اغماده       إسرائيلإن  : ذات مرة موشيه دايان قال    . الماضية
يدعو صراحة لالستعداد للحرب المقبلة على قاعدة استخالص العبر من الحرب السابقة، هـذه الـدعوة                

  .ية المستقبليةسرائيلالصريحة تقدم أفضل صورة عن حقيقة النيات والتوجهات اإل
  ٩/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  :كاتيركاري .٥٤
  

  
  ٩/٢/٢٠٠٨الراية القطرية 

  


