
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وراء اقتحام الحدود" الجوع"و أفكار عباس االنقسامية ستجعله نصف رئيس :أبو مرزوق
  تعلن دعم تهدئة تلتزم بها إسرائيل: حماس 
  ى فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيلتسعى إل" حماس: "حواتمة

  أولمرت فاوض على القدس عشية االنتفاضة الثانية": هآرتس"
  مليون سكان الضفة وغزة والقدس الشرقية ٣,٧جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني 

  طالب عناصر الشرطة بتوخي الحذروت.. وجودها األمني على الحدود مع غزةمصر تعزز 
   في األردن الفلسطينيينلالجئين لتحديد الدعم اً جديداًمعيار تتبنى "األونروا"

لى اتفاق مـعإلالتوص: قريع
ممكن قبـل نهايـة      "إسرائيل"

  العام
 ٤ص ... 

 

 ١٠/٢/٢٠٠٨٩٨٦األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٨٦:         العدد                        ١٠/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

    :السلطة
 ٤   عادة فتح معبر رفح إلفشال مبادرة عباسإالرئاسة الفلسطينية تتهم حماس ب .٢
 ٤   بتخريب العالقات مع القاهرة "حماس"أشرف العجرمي يتهم  .٣
 ٤  ر عن سقوط الصاروخ بالخطأذويعتمع مصر مستشار هنية ينفي التوتر في العالقة  .٤
 ٥   إلى قطاع غزة مقاتل من المجاهدين تسللوا مؤخرا٢٠٠٠ًأكثر من : ةالسلطة الفلسطيني .٥
 ٥  "األونروا"إلى وكالة  والكويتيةردنية األمساعدات الالحكومة المقالة تسلّم  .٦
 ٦   ردنية عمل أحمق األ على قافلة المعونة "حماس"استيالء : انالسفير الفلسطيني في عّم .٧
 ٦   حالة انعقاد تقرر البقاء فياللجنة التحضيريةو.. في رام اهللا" الوطني"يصر على عقد عباس  .٨
 ٦   نواب شمال الضفة" محاكمة"ترجئ " إسرائيلية"محكمة  .٩
 ٧   قراراً باعتماد بواطنة عضواً في اللجنة التنفيذية الحتفالية القدس يصدرعباس .١٠
    

    :المقاومة
 ٧  وراء اقتحام الحدود" الجوع"و أفكار عباس االنقسامية ستجعله نصف رئيس :أبو مرزوق .١١
 ٧  تعلن دعم تهدئة تلتزم بها إسرائيل حماس .١٢
 ٨  مازن إلى اتفاق سري مع إسرائيل حماس تحذر من توصل أبو .١٣
 ٨  المفاوضات تراوح مكانها بفعل رفض إسرائيل تطبيق التزاماته: قيادي في فتح .١٤
 ٨  مية ال تمثل موقف القاهرةاالتصاالت مع مصر مستمرة والحملة اإلعال": أبو زهري" .١٥
 ٩   تنامي قوة كتائب القسام وسرايا القدس في مدينة الخليل:االستخبارات اإلسرائيلية .١٦
 ٩  تسعى إلى فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيل" حماس: "حواتمة .١٧
١٠  تحالف الفلسطيني تؤكد الحياد في األزمة اللبنانيةقوى ال .١٨
١٠  "براءة الذمة"تدعو لمنع تمرير قرار " الشعبية" .١٩
١٠   قيادياً فلسطينياً للتبادل مع شاليت ١٢الفصائل تكشف عن أسماء  .٢٠
١١  في غارة على رفح وقصف موقع للكتائب في خان يونس" القسام" من استشهاد قائد .٢١
١١  التطاول على كرامة شعبنا" أبو الغيط"مواقف عباس هي التي أتاحت لـ": القيادة العامة" .٢٢
١١  جموعة من عناصرهاألوية الناصر صالح الدين تتهم عمالء إسرائيل بمحاولة قتل م .٢٣
١١  حزب الشعب يستنكر إقدام األمن الفلسطيني على اعتقال عناصره .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   س المقبلمار/ آذار تقرر اجتياح غزة مطلع "سرائيلإ" .٢٥
١٢   فاقدة للشرعية وفاسدة" فينوغراد " لجنة :نواب إسرائيليون .٢٦
١٢            أولمرت فاوض على القدس عشية االنتفاضة الثانية": هآرتس" .٢٧
١٣  طالق الصواريخ الفلسطينيةإمم المتحدة على لى األإوجهت رسالة احتجاج ": سرائيلإ" .٢٨
١٣  يصف سديروت بالمدينة المنكوبة ديختر .٢٩
١٣  يبدو أنهم في غزة ال يفهمون التحذيرات: الوزير كوهن .٣٠
١٣   حول قصف منشأة نووية في سورية"إسرائيل"تحقيق يناقض رواية  .٣١
    

    :األرض، الشعب



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٨٦:         العدد                        ١٠/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

١٤  "االقصى"تيسير التميمي يحذر من مشروع لتهويد المدينة المقدسة وهدم  .٣٢
١٤   تظاهرة فلسطينية في الناصرة ضد حصار غزة .٣٣
١٤  جمعية حقوقية تتهم إسرائيل بتقنين التعذيب ضد األسرى .٣٤
١٤   مليون سكان الضفة وغزة والقدس الشرقية ٣,٧جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني  .٣٥
١٥   يعانين من تمييز عنصري وبطالة قسرية٤٨فلسطينيات الـ  .٣٦
   

   :صحة
 ١٥   مستشفيات القطاع على شفا كارثة:تقرير .٣٧
   

   :ثقافة
 ١٦   "اسماعيل شموط للفنون"مؤسسة فلسطين الدولية تطلق جائزة  .٣٨
   

   : األردن
١٦  "حماس"إسالميو األردن يدعون الحكومة للتعامل مع  .٣٩
١٦   رسات تطبيعيةلجنة مقاومة التطبيع األردنية تحذر األطباء من مما .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٧  انعكاس التدهور على الحدود وتحذر من  إمدادات الكهرباء لغزة"إسرائيل"مصر تنتقد خفض  .٤١
١٧  طالب عناصر الشرطة بتوخي الحذروت.. مصر تعزز وجودها األمني على الحدود مع غزة .٤٢
١٧   غزةوفد بحريني إلى مصر بشأن العالقين في قطاع .٤٣
١٧  "إسرائيل"لن يؤدي إلى قطع العالقات مع " اإلسرائيلية" على السفارة الهجوم:رئيس موريتانيا .٤٤
   

   :دولي
١٧  "فوراً"عادة التيار الكهربائي إلى غزة إل" لإسرائي" تدعو بريطانيا .٤٥
١٨   في الشرق األوسطميركل تؤكد دعم ألمانيا لعملية التسوية .٤٦
١٨   في األردن الفلسطينيينلالجئين لتحديد الدعم اً جديداًمعيار  تتبنى"األونروا" .٤٧

   
    :مختارات

١٨  برلمان تركيا يقر ارتداء الحجاب في الجامعات .٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
١٨  نهلة الشهال... !العرب إذ يكتشفون الخطر الفلسطيني .٤٩
٢٠  بالل الحسن... حزب العودة الفلسطيني .٥٠
٢٢  ياسر الزعاترة... المسار السياسي الخطير للرئيس الفلسطيني .٥١
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ٩٨٦:         العدد                        ١٠/٢/٢٠٠٨التاريخ األحد 

  ممكن قبل نهاية العام "إسرائيل"لى اتفاق مع إالتوصل : قريع .١
ـ    : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت   يس خـالف رئ

عمال سالم فياض حول إمكانية التوصل      طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع، رئيس حكومة تسيير األ        
ن هذه اإلمكانية مرتبطة بوجود نوايا جديـة        أقبل نهاية العام الحالي، مشددا على       " إسرائيل"إلى اتفاق مع    

 .فاعل لـدفع عمليـة التـسوية      وعزيمة حقيقية لدى األطراف، وتواصل الجهود الدولية واإلقليمية بشكل          
بـوديس شـرق القـدس    أولش في ووأشار قريع الذي كان التقى مساعد وزير الخارجية األمريكية ديفيد        

المحتلة، إلى أن األوضاع الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس                
 والحـصار واالقتحامـات واالغتيـاالت       المحتلة في ظل استمرار سياسة االسـتيطان وبنـاء الجـدار          

واالعتقاالت، من شأنها تقويض العملية السياسية برمتها، مؤكدا التزام الجانب الفلسطيني بما تم االتفـاق               
س األمريكي بما في ذلك تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريـق، وطالـب فـي                ينابولأعليه في لقاء    

  .بتنفيذ التزاماتها" إسرائيل"الوقت ذاته اإلدارة األمريكية بإلزام 
من فـي   ن السالم واأل  إ" قريع   قال أحمد ): أ.ب.د(و )ب.ف.ا(نقالً عن    ١٠/٢/٢٠٠٨الدستور  وأضافت  

قامة الدولة الفلسطينية   إالمنطقة يمران عبر تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها            
لى حل عادل لقضية الالجئين وفقـا       إالتوصل  "رورة  وشدد على ض   ".المستقلة وعاصمتها القدس الشريف   

  ".لقرارات الشرعية الدولية فعدم تحقيق ذلك سيجعل من عملية السالم حديثا موسميا بدون نتائج
  
  عادة فتح معبر رفحفشال مبادرة عباس إلإالرئاسة الفلسطينية تتهم حماس ب .٢

يس الفلسطيني حركة حماس بإفشال مبـادرة       اتهم نمر حماد المستشار السياسي للرئ     ): د ب ا  ( - رام اهللا 
وقال في تصريحات بثتها    . الرئيس الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح البري على حدود قطاع غزة ومصر            

إن رئيس السلطة قدم اقتراحا بأن تقوم قوات حرس الرئاسة التي كانت تدير معبـر رفـح                 ) "وفا(وكالة  
 ".٢٠٠٥الموقع مـع إسـرائيل عـام      " ن احترام االتفاق السابق   بإعادة تشغيله وممارسة مهامها انطالقاً م     

  ". ن رد حماس على هذا االقتراح كان الرفض وتصعيد الهجوم على السلطة والرئيس عباسإ" وأضاف
  ١٠/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  بتخريب العالقات مع القاهرة "حماس"أشرف العجرمي يتهم  .٣

ني أشرف العجرمي أنه ال سبيل للخـروج مـن           أكد وزير شؤون األسرى الفلسطي     :ردينة فارس  - غزة
ال بتراجع حماس عن انقالبها ووضع مصالح الشعب الفلـسطيني العليـا فـي مقدمـة                إاألزمة الراهنة   

أما إذا كانت حماس تريد اإلبقاء على سلطتها وحصولها على الـشرعية علـى               :األولويات، وقال لعكاظ  
بـشأن  و.  فهذا يعني أننا سنذهب في االتجاه األسوأحساب الشعب بما في ذلك تخريب العالقات مع مصر       

ن ألى أن هناك أمورا مخططة ومؤكدة تقـول         إشار العجرمي   أسقوط الصواريخ في األراضي المصرية      
لى األراضي المصرية، وهناك تهديدات صدرت عن قياداتها لمصر،         إحماس توجه أسلحتها وصواريخها     

حاولة لفك العزلة عن نفسها على حـساب الـشعب الفلـسطيني            وبالتالي هذا التصعيد الذي تقوم به في م       
  .لى مواجهات مستقبليةإلى توتير األجواء وربما إسيقود 

  ١٠/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  ر عن سقوط الصاروخ بالخطأذويعتمع مصر مستشار هنية ينفي التوتر في العالقة  .٤

يني المقال إسـماعيل هنيـة   أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسط. أكد د :القادر فارس  عبد –غزة  
على متانة العالقات بين حماس ومصر مؤكداً عدم صحة ما يدور في وسائل اإلعالم عن وجود توتر في                  
العالقات أو منع قيادات الحركة من دخول األراضي المصرية، وقال لعكاظ إن هذه األنباء فيها كثير من                 
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رية مع حماس طيبة وإيجابية وخاصة مع جهـاز         التهويل والمبالغة مشددا على أن عالقة الحكومة المص       
وبخصوص الصاروخ الذي سقط خطأ في      . المخابرات العامة المعني بملف العالقات المصرية الفلسطينية      

يتـردد عـن     وحول مـا  . األراضي المصرية فإننا نؤكد أن هذه القضية يمكن معالجتها واالعتذار عنها          
استنكر يوسف هذه األنباء وقال إن المصريين هم أهلنا         .. احتماالت خطف جنود مصريين من قبل حماس      

وسندنا والجندي المصري له نفس المحبة في نفوسنا وهو كالمقاوم الفلسطيني، ونحن يهمنا أن تقدم مصر                
على تغيير بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد لتعزيز الوجود المصري في سيناء، ألن تعزيز مصر لقواتهـا                 

فلسطيني في قطاع غزة، وألن مصر بذلك تضبط الحدود، ونحن ال يزعجنـا أن              في سيناء يحفظ األمن ال    
وبخصوص زيارة الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية العامة         . تزيد مصر إمكانياتها في سيناء    

إلسرائيل قال يوسف هناك عدة ملفات سيطرحها الوزير سليمان على اإلسرائيليين مثل ترتيب الحدود مع               
 .تألة المعبر وقضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليمصر ومس

  ١٠/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
   إلى قطاع غزة مقاتل من المجاهدين تسللوا مؤخرا٢٠٠٠ًأكثر من : السلطة الفلسطينية .٥

 ، أن اختراق السياج الحـدودي     ، ذكرت مصادر أمنية في السلطة الفلسطينية أمس       :جوزيف حرب ترجمة  
 ٢٠٠٠ سمح لحوالي    ، الشهر الماضي  ، الحدود بين مصر وقطاع غزة      على ،الذي تواصل لمدة أسبوعين   

هيرالد "ونقلت صحيفة    . بغية تدعيم الصراع مع إسرائيل     ، بالتسلل إلى داخل القطاع    ،مقاتل من المجاهدين  
 والعديد منهم شاركوا في المعارك ضد       ،ن هؤالء المقاتلين  إ ،عن مصادر أمنية في الضفة الغربية     " صان

وأضافت المـصادر أن     . إلى داخل القطاع   ، قد جلبوا معهم أسلحة ومتفجرات     ، في العراق  قوات التحالف 
, في كامل أرجاء قطاع غزة    , المقاتلين الجدد بدأوا بالقيام بجوالت على معسكرات حركة حماس للتدريب         

  .سرائيلي من الجدار األمنيوتعهدوا بتكثيف الهجمات ضد الجانب اإل
  ١٠/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  "األونروا"إلى وكالة  والكويتيةردنية األمساعدات لمقالة تسلّم الالحكومة ا .٦

انتهـت   :وكاالتوعن ال رائد الفي ،غزة نقالً عن مراسلها في ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتيـة    نشرت  
على ما يبدو أزمة المساعدات األردنية المرسلة إلى غزة وصادرتها الحكومة المقالة في قطـاع غـزة،                 

وكانت الحكومة المقالة اتهمت السلطة في الـضفة        ". األونروا"ليم المساعدات إلى وكالة     باتفاق يقضي بتس  
الغربية وبمشاركة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بمحاولة االستيالء على قوافل المساعدات الخارجيـة             

السلطة "أمس،  وقال وزير االقتصاد في الحكومة المقالة زياد الظاظا في مؤتمر صحافي،            . الواردة للقطاع 
في رام اهللا وبالتعاون مع الهالل األحمر تستولي على مساعدات تأتي من هيئات خيرية عربية إلى أهالي                 

بتوزيع "، متهما إياه    "عدم قيامه بواجباته تجاه المساعدات    "ودان الظاظا ممارسات الهالل األحمر و      ".غزة
وشـدد علـى أن      ". السلطة في رام اهللا    بعض هذه المساعدات إلى جهات بعينها بأوامر من بعض رموز         

وزارة االقتصاد ضبطت بعض المواد والمساعدات التي حاول الهالل األحمر أخيراً أن يرسلها إلـى رام                
، مشيرا إلى   "األونروا"اهللا وتنظيم سياسي معين وأن وزارة الشؤون االجتماعية قامت بتسليمها إلى وكالة             

 هذه المساعدات بالصوت والصورة وإرسـالها إلـى الهيئـة    أن الوزارة قامت بتصوير وتسجيل وحصر  
وأشار الظاظا، إلى أن اتصاالت جرت مع الـسفير األردنـي بواسـطة              .الخيرية األردنية التي أرسلتها   

  ".األونروا"النائبين جمال الخضري وزياد أبو عمرو، وأنه تم االتفاق على تسليم المساعدات إلى وكالة 
أكد أمـين عـام     :  سامي محاسنة  ،عمان نقالً عن مراسلها في    ٩/٢/٢٠٠٨يتية  الكو" الجريدة"وجاء في   

ـ         المـساعدات األردنيـة    "ن  أ،  "الجريـدة "الهيئة الهاشمية لإلغاثة الخيرية األردنية عبد السالم العبادي، ل
قيمة ردنية ب ردنية وكويتية تم شراؤها من السوق األ      أ، تحمل مساعدات    ]من قبل الحكومة المقالة   [المصادرة
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ن يسهل تـسليمها لجمعيـة      أ، وكنا نأمل    ) مليون دوالر  ٧٦نحو  (  مليون دينار أردني     ٥٤إجمالية قدرها   
  ".نسانية معترف بها على المستوى الدوليإحمر الفلسطيني في قطاع غزة، باعتبارها جهة الهالل األ

  
  عمل أحمقردنية  على قافلة المعونة األ"حماس"استيالء : انالسفير الفلسطيني في عّم .٧

ن ما تقوم به الميليشيات التابعة لحركة حمـاس         إ :اهللا خيري  ان عطا قال السفير الفلسطيني في عم    : عمان
لى القطاع عمـل أحمـق يثيـر        إردنية مرسلة   أفي قطاع غزة باالستيالء على مساعدات طبية وغذائية         

  .خالق وشيم الشعب الفلسطينيأاالستهجان واالستغراب وغريب عن 
مس هذه التصرفات بالحمقاء وغير المسؤولة من قبـل قيـادة حمـاس    أي في بيان صحفي    ووصف خير 
و مع مصر تؤكد    أردن  ن سلوكيات حماس المرفوضة فلسطينيا سواء كان مع األ        ألى  إشار  أو .وميلشياتها

شقاء العرب وخاصة هـاتين الـشقيقتين       ن هذه الحركة معنية بتوتير وتأزيم العالقات مع األ        أخرى  أمرة  
لـى  إن حماس تحاول جر الشعب الفلسطيني       أوحذر خيري من    . لتين تمثالن الرئتين للشعب الفلسطيني    ال

جباره على القبول بمخططها القائم على القبول بدولة ذات حدود مؤقتة وان يكون قطاع              إحالة من اليأس و   
  .سالميةإمارة غزة قاعدة إل

  ١٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
   حالة انعقاد تقرر البقاء فياللجنة التحضيريةو.. ام اهللافي ر" الوطني"يصر على عقد عباس  .٨

كشفت مـصادر    : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   نشرت  
رسمية شاركت في االجتماع الذي عقدته اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، أمس، فـي رام               

س على عقد جلسة المجلس في رام اهللا ورفضه لعقد االجتماع في أي مـن               اهللا، عن إصرار الرئيس عبا    
" الخلـيج "ـالدول العربية، مؤكدة أن اجتماع اللجنة اتسم بالنقاش الجدي إلى حد أن تلك المصادر قالت ل               

وائل االجتماعات الجدية التي تبحث موضوع إعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات          أقد يعتبر هذا االجتماع من      "
ووفقا لما أكدته تلك المصادر فإنه لم يجر تحديد موعد لعقد جلسة المجلس إال أن مكان عقـده                   ".ةالمنظم

بات واضحا بعد إصرار عباس على عقده في رام اهللا، موضحة أن اجتماع اللجنة التحـضيرية جـرى                  
 برئاسة عباس ورئيس المجلس سليم الزعنون، بمشاركة أعـضاء اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة وثـالث                

. حنان عشراوي، وإبراهيم عبد الحميد الذي قدم مـن األردن .حسن خريشة، ود.شخصيات مستقلة هي، د 
ن التوجـه   أوأكد خريشة أن االجتماع كان تشاوريا وجرت خالله مناقشة جملة من المقترحات، موضحا              
ن أجلس على   العام مع تحديد موعد لجلسة المجلس في اقرب وقت ممكن إلقرار قانون انتخابات جديد للم              

لى إجراء انتخابات لعضوية المجلس ومن ثم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، موضحا أنـه تـم                إيصار  
 .االتفاق على عقد جلسة أخرى خالل أسبوعين الستكمال النقاشات

 اللجنـة    إلـى أن    نائـل موسـى    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٠/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة   وأشارت  
مس في حالة انعقاد بانتظار االلتئام مجددا       أبقاء على اجتماع بدأته     مجلس الوطني قررت اإل   التحضيرية لل 

  .سبوعين لمواصلة البحث في عقد دورة جديدة للوطنيأبعد 
  

  نواب شمال الضفة" محاكمة"رجئ ت" إسرائيلية"محكمة  .٩
س التشريعي في شـمال  النظر في قضية أعضاء المجل" إسرائيلية"أجلت محكمة  : أمين أبو وردة   -نابلس  

وخصصت المحكمة الواقعة في سالم جنوب جنين جلستها         .الضفة الغربية المعتقلين حتى الخميس المقبل     
األخيرة لنقاش فحوى التهمة الرئيسية التي وجهتها نيابة االحتالل للنواب ورئيس بلدية جنـين المعتقلـين              

 ساعات شـهدت أروقـة      ٨وعلى مدار   ". اسحم"ـوهي عضويتهم في قائمة اإلصالح والتغيير التابعة ل       
الـذي اسـتندت إلـى رأي       " اإلسرائيلية"المحكمة جدال ونقاشا حادا بين ممثلي النواب وخبير المخابرات          
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 نائبا معتقال من جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية ورئـيس بلديـة            ١١النيابة في توجيه التهمة وبحضور      
ليهم، استدعت النيابـة    إلنواب الذين رفضوا التهم الموجهة      وبناء على طلب محامي ا    . حاتم جرار .جنين د 

" حمـاس "شاهدها وهو خبير المخابرات الذي أوضح انه استند في توجيه التهمة والربط بالعالقـة بـين                 
ومواقفها، إضافة لما نشرته وسائل اإلعالم وتـصريحات        " حماس"لى خبرته الميدانية في رصد      إوالقائمة  

تخابات التي أكدت أن فوز قوائم اإلصالح والتغيير فـي االنتخابـات هـو فـوز                ، بعد االن  "حماس"قادة  
   ".حماس"ـل

  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يصدر قراراً باعتماد بواطنة عضواً في اللجنة التنفيذية الحتفالية القدسعباس .١٠

واً فـي اللجنـة     أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً يقضي باعتماد الشيخ جمال بواطنة عـض           : رام اهللا 
، وذلك ألهمية دوره ودور وزارة األوقـاف فـي   ٢٠٠٩التنفيذية الحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية      

  .هذه االحتفالية، التي تركز على هذه المدينة المقدسة
  ١٠/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
  الحدود وراء اقتحام" الجوع"و أفكار عباس االنقسامية ستجعله نصف رئيس :أبو مرزوق .١١

 شـاكر   مع دمشقالقطرية، من" الشرق" لـرهاحوفي " حماس"أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة       
أن الحركة سعت لتهدئة الفلسطينيين أكثر من مرة عندما تحركت تظاهرات تطالـب بعـودة               : الجوهري

رفـح المـصري   الحجاج عبر معبر رفح وان الحصار والجوع كانا السبب في اقتحام الفلسطينيين لمعبر       
وأشاد بتعامل مصر مع الموقف واحتضان الفلسطينيين وتزويدهم باحتياجاتهم وأوضح ان محمود عباس             

وأشار إلـى أن    .. بفكره االنقسامي يتحول إلى نصف رئيس أو أقل وان الحوار قد يحقق التئام الشرعيات             
ماالت مطروحة بإعادة اقتحام     وان كل االحت   ١٩٩٩الفلسطينيين ممنوعون من العمل في إسرائيل منذ عام         

  :ولالطالع على نص الحوار كامالً .المعابر تجاه األردن أو إسرائيل
http://www.al-
sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,February,article_20080209_227&id=wo
rldtoday&sid=arabworld 

  ٩/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية  
  
  حماس تعلن دعم تهدئة تلتزم بها إسرائيل .١٢

المتحدث الرسمي باسم حماس سامي أبو زهـري أن          اعتبر: عبد القادر فارس  ،  فهيم الحامد  - غزةجدة،  
عقيبا على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف اطالق نـار           الكرة في الملعب اإلسرائيلي وذلك ت     

متبادل وقال إن إسرائيل أثبتت أنها غير معنية بالتوصل إلى أي اتفاق مع شعبنا وإذا كانت إسرائيل معنية             
ضاف فـي   أو. بالتهدئة فعليها وقف كل أشكال العدوان على غزة أو الضفة قبل البحث في هذا الموضوع              

. اظ ان حماس مع التهدئة للبحث في هذا الموضوع إذا ما التزم االحتالل بوقف عدوانـه               تصريحات لعك 
وأوضح أنه في حال أوقفت إسرائيل عدوانها سنبحث وقف إطالق النار معها عن طريق وسطاء، وبغض                
النظر عن هوية هذا الوسيط المهم أن يتوقف االحتالل عن عدوانه معتبرا ان المبادرة تهـدف لحمايـة                  

  .خراجه من أزماته المتالحقةإحتالل اإلسرائيلي واال
  ٩/٢/٢٠٠٨عكاظ 
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  مازن إلى اتفاق سري مع إسرائيل حماس تحذر من توصل أبو .١٣
 إن كل المؤشرات تؤكد أن الموقف اإلسرائيلي        البرلمانيةقال يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس        : غزة

. ومازن لتكثيف القمع ضد الـشعب الفلـسطيني       ال يتراجع فقط، بل أن تل ابيب تستغل المفاوضات مع اب          
ـ   ، قال موسى إن المشكلة تكمن في حقيقة أن ابومازن غيـر مـستعد              "الشرق األوسط "وفي تصريحات ل

للحديث عن خيار غير المفاوضات، األمر الذي يدفعه لالنتقال من المسار العلني للمفاوضات الى المسار               
وتوقع موسى ان يتوصـل ابومـازن       . يدة عن رقابة الجمهور   السري الذي يتيح له التوصل التفاقيات بع      

التفاق سري يتنازل فيه الثوابت الوطنية، ويتجاوز الخطوط الحمراء، مشيراً الى أن الضغوط األميركيـة     
ولـو أدى األمـر الـى تـصفية القـضية           "ال تجعل امامه بدا سوى القبول بتقديم المزيد من التنازالت،           

  ". الفلسطينية
الذين يستغلون الضغوطات اإلسـرائيلية فـي محاولـة         " ا ال اثق بابومازن وال بمن يحيط به       ان"واضاف  

واعتبر ان ابومازن وفي سعيه لمواصلة مناكفة حماس مستعد للذهاب          . لتقليص سقف التطلعات الفلسطينية   
بعيداً في تصفية القضية الوطنية، معتبراً أن احد اهداف المفاوضات هـو وضـع حمـاس فـي بـؤرة                    

طرافا عربية ودولية تعمل اقصى ما بوسعها البطال نتـائج          أالستهداف، مؤكدا ان ابومازن وإسرائيل و     ا
وحذر موسى من ان أي اتفاق       ".حكومة اسماعيل هنية الشرعية   "االنتخابات التشريعية عبر محاولة اسقاط      

  .ت اوسلويتوصل اليه ابومازن مع اإلسرائيليين سيكون مصيره الفشل كما كان مصير اتفاقيا
  ١٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  المفاوضات تراوح مكانها بفعل رفض إسرائيل تطبيق التزاماته: قيادي في فتح .١٤

ـ  : غزة ، قال عبد اهللا عبد اهللا من فتح، ورئيس اللجنـة الـسياسية فـي               "الشرق األوسط "في تصريحات ل
خريطـة  "ة األولـى مـن خطـة        المجلس التشريعي إن إسرائيل ال تنفذ التزاماتها كما وردت في المرحل          

، علما بإن السلطة اوفت بالتزاماتها لحد كبير، وبشهادة الراعـي األميركـي، مـشيرا الـى أن                  "الطريق
وأشار عبـد اهللا الـى أن       . واشنطن ارسلت الجنرال وليام فريزر للحكم على مدى ايفاء الطرفين بالخطة          

 خريطة الطريق، كما حدث في مدينة نـابلس         فشال السلطة ومنعها من تنفيذ استحقاقات     إإسرائيل تحاول   
واضاف عبد اهللا أن إسرائيل تبرر عدم حـصول تقـدم فـي المفاوضـات               . من خالل عمليات االجتياح   

بمواصلة اطالق الصواريخ على البلدات اليهودية من غزة، موضحا أن هذا ال يمكن أن يكـون مـسوغاً            
وشـدد   .  على اعتبار أنه ال جود للسلطة في القطاع         وفق خريطة الطريق،   التزاماتهالعدم تنفيذ إسرائيل    

عبد اهللا أنه رغم السلوك اإلسرائيلي وبغض النظر عن عدم جدية إسرائيل في التعاطي مع المفاوضـات،          
فإن ابومازن ملتزم فقط بخيار التفاوض، ولم يقرر االنتقال الى خيار اخر، مشيرا الى أن السلطة معنيـة                  

  .ولي الداعم لفكرة التوصل لتسوية للصراعباالستفادة من الوضع الد
  ١٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  االتصاالت مع مصر مستمرة والحملة اإلعالمية ال تمثل موقف القاهرة": أبو زهري" .١٥

على أن االتصاالت بين قيادتها والمسؤولين المصريين ال تزال مستمرة، وأن           " حماس"أكدت حركة   : غزة
عبر رفح وفق آليات جديدة لم تتوقف، وذلك رغم الحملة اإلعالمية الـشرسة             الجهود الرامية إلعادة فتح م    

سامي أبو زهـري،    .وقال د . التي تتعرض لها الحركة عبر بعض األقالم في اإلعالم الرسمي المصري          
مـساء الـسبت    " األقصى"الذي قدمته فضائية    " على بساط البحث  "المتحدث باسم الحركة، خالل برنامج      

قون أن أصحاب األقالم الذين تورطوا في هذه الحملة ال يعبرون عن نـبض الـشارع                نحن واث ): "٩/٢(
". المصري وال يعبرون عن حقيقة موقف القيادة المصرية، ولدينا قناعة جازمة على الصعيد الشعبي بذلك           

وأشار أبو زهـري إلـى أن قـضية      تواصل مع كل فئات الشعب المصري،     " حماس"وأكد على أنه لدى     
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يعني تعزيز األمـن علـى      "وقال إن فتح المعبر      ،  "مثل جزء من مصلحتنا والمصلحة المصرية     ت"المعبر  
أريد أن أؤكد أننا معنيون بسالمة الحدود مع مصر ولسنا معنيون بفتح الحدود، فمـا               : "وأضاف ".الحدود

قيادة المـصرية   جرى كان أمراً استثنائياً في لحظة خانقة، لذلك فتح المعبر يساعد الجميع، واإلخوة في ال              
  ". الذين يتابعون هذا الملف يفهمون ذلك جيداً ونريد أن نتجاوز هذه الحملة

وصلت لقضايا ال يمكن أن تخطـر علـى         "وأشار أبو زهري إلى أن محاولة توتير العالقة بين الجانبين           
  !. تخطط لخطف جنود مصريين" حماس"، مبيناً أن آخر القضايا كانت الزعم أن "البال
اتصل علي أحد الصحفيين المصريين، وقال هناك معلومات تقول إن شاباً يدعى هـاني الغلبـان                ": وقال

، وأضـاف   "اتصل مع األمن المصري وهددهم بالخطف إذا لم يطلق سراح الفلسطينيين المحتجزين لديهم            
 ولدى  ،"حماس"لم أكن أعرف هذا الشخص، وبعد جهد جهيد سألنا ووصلنا له، علمنا أنه ليس من حركة                 "

  ". مراجعته أقسم باهللا العظيم أنه لم يهدد ولم يقل هذا الكالم
محمود الزهار وهـو    .الذين سجلوا االعتداء على الجنود المصريين، لماذا لم يسجلوا موقف د          : "وتساءل

" حمـاس "يذهب للضابط ويعتذر لهم رغم عدم عالقة حماس بما جرى؟ ولماذا لم يصوروا زيارة وفـد                 
ن وتقديم الهدايا؟ ولما لم يصورا الشرطة الفلسطينية تقف لحماية الحـدود مـع األمـن                للجنود المصريي 

األكثر واألخطر من ذلك؛ قُتل لدينا فلسطيني ولم نثر هذه القضية رغم ألمنا، وهو              : "وأضاف". المصري؟
  .أول دم يسجل على مصر، ورغم ذلك تجاوزنا هذه القضية

  ١٠/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
   تنامي قوة كتائب القسام وسرايا القدس في مدينة الخليل:االستخبارات اإلسرائيلية .١٦

قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية، تؤكد تنامي          :  ميسرة شعبان  -غزة  
سيواصل "ي  قوة كتائب القسام وسرايا القدس في مدينة الخليل، مؤكدة في الوقت ذاته ان الجيش اإلسرائيل              

وقالت المصادر إن قوات االحتالل ستواصل اقتحام       ". عملياته في المدينة لمنع تنامي هذه القوة ومحاربتها       
  .المدينة وتفتيش المنازل للقضاء على ما أسمته اإلرهاب

  ١٠/٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
  تسعى إلى فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيل" حماس: "حواتمة .١٧

حذر نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحريـر فلـسطين مـن             : د العال سيد عب  -القاهرة  
التداعيات السلبية الستمرار الوضع على الحدود بين مصر وفلسطين، وقال حواتمة لعكـاظ إن سـقوط                
صاروخ بالخطأ داخل األراضي المصرية مؤشر سلبي داعيا حركة حماس إلى الحرص الـشديد علـى                

وحمل حواتمة إسرائيل مسؤولية ما يحـدث االن        . ة بعد موقفها اإليجابي من فتح المعبر        السيادة المصري 
  .في قطاع غزة

وكشف حواتمة النقاب ان الجبهة قدمت خطة ثالثية مترابطة لتجاوز حالة االنقسام السياسي والمؤسـسي               
اجع حماس عن   الذي نتج عن انقالب حماس في يونيو الماضي، موضحا أن الخطة تقوم على ضرورة تر              

االنقالب ونتائجه ليبدأ بعد ذلك حوار وطني شامل، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تتولى اإلشراف على               
انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تقود نتائجها إلى تأليف حكومة اتحاد وطني تضطلع بمسؤولية الـشأن               

ن اللجنـة التنفيذيـة تتـابع المـسارات         وطالب باستحداث لجنة وطنية عليا م      .العام في المرحلة القادمة   
كما دعا إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحذر حواتمة حماس من خطر            . التفاوضية بكافة جوانبها  

محاوالت فتح مسارات جانبية للتفاوض مع إسرائيل، وقال إن سعي حماس لالتصال مع إسرائيل يلتقـي                
راع مع الشعب الفلسطيني إلـى مجـرد قـضايا أمنيـة،            مع رغبة الحكومة اإلسرائيلية في اختزال الص      

وتقسيمه إلى تجمعات سكانية متفرقة لكل منها من يمثله على مستوى المسائل األمنيـة واإلداريـة، مـع     
  .الطعن والتشكيك في من يمثل الشعب الفلسطيني إزاء القضايا الجوهرية الكبرى
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يبات شاملة تمتد لسنوات قادمة وكأن سلطة األمـر         مر يتعدى مسألة الجندي شاليط إلى ترت      واعتبر أن األ  
  .الواقع وحالة االنفصال التي تلت انقالب يونيو ستستمر لسنوات

  ١٠/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  قوى التحالف الفلسطيني تؤكد الحياد في األزمة اللبنانية .١٨

ئل كشفت مصادر قيادية في قوى التحالف الفلسطيني التي تضم ثمانيـة فـصا        : يوسف كركوتي  -دمشق  
القيادة العامة وفـتح االنتفاضـة، أن قيـادات          -بينها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية        

التحالف تبحث في تبعات تطور األزمة الداخلية اللبنانية على مخيمات الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان،                
 أحداث األحد الدامي في منطقـة  خاصة بعد االتهامات التي ساقها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بعد       

 القيادة العامـة وفـتح االنتفاضـة        -الشياح مار ميخائيل وادعى فيها وجود مسلحين من الجبهة الشعبية           
ومنظمة الصاعقة بالتزامن مع إطالق النار على المحتجين، وهو ما نفته بشدة المنظمات المشار إليهـا،                

وأضافت هذه المصادر    .بسيناريو الحرب األهلية اللبنانية   واعتبرتها دسا تحريضيا لغايات معروفة، يذكر       
أن قيادة تحالف القوى الفلسطينية أرسلت إلى مختلف القوى السياسية والحزبية اللبنانية رسائل             " الخليج"ـل

: وأبدت المصادر تحفظها على وثيقـة     . تؤكد وقوف الفلسطينيين على الحياد من األزمة الداخلية اللبنانية        
، التي أعلنها ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكـي فـي التاسـع مـن                 "سطين في لبنان  إعالن فل "

كانون الثاني الماضي، وخاصة البند الرابع منها الذي صيغ بطريقة حمالة لألوجه حـسب وجهـة                /يناير
وقالت المصادر إن زكي ال يمثل وجهة نظر كل القوى والفصائل، وال حتى وجهـة               . نظر قوى التحالف  

  .ر كل فصائل منظمة التحرير التي ال تنضوي في اطار التحالفنظ
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "براءة الذمة"تدعو لمنع تمرير قرار " الشعبية" .١٩

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيمات الضفة الغربية عن رفضها           :  أمين أبو وردة   -نابلس  
يير األعمال برئاسة سالم فياض، داعية للتراجع عنه، مؤكـدة          لقرار براءة الذمة الصادر عن حكومة تس      

وقالـت   .أيضاً رفضها لرسالة المكتب التنفيذي للجان الخدمات في الضفة الغربية المرسلة إلـى فيـاض              
الجبهة في بيان إن قرار فياض يأتي من دون مراعاة للتحـديات والمخـاطر التـي يتعـرض الـشعب                    

الوحشية وما يتعرض له الشعب من مخاطر االنقسام السياسي         " إلسرائيليةا"الفلسطيني والحصار والجرائم    
ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وسـكان المخيمـات، إلـى رفـض             . والديمغرافي والجغرافي 

  . محاوالت تمرير قرار براءة الذمة على المخيمات
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  لتبادل مع شاليت قيادياً ل١٢الفصائل تكشف عن أسماء  .٢٠

كشفت مصادر فلسطينية إن الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شـاليت قـدمت قائمـة           ): د ب أ  (
 قيادياً في عدد من الفصائل الفلسطينية تنشر        ١٢نهائية ألسماء األسرى الذين تطالب باإلفراج عنهم بينها         

، وسـليم   ) عامـاً  ٢٠أمضى  (رى حماس   محمد شحادة حسان وهو عميد أس     : وهم. أسماؤهم للمرة األولى  
)  عامـاً  ٢٤أمـضى   (ومروان البرغوثي، وأحمد عبد الرحمن أبو حـصيرة         )  عاماً ٢٧أمضى  (الكيالي  

وأحمد سعدات أمين عام الجبهـة      ).  عاماً ٢٤أمضى  (ومحمد عبد الهادي حسني من أسرى حركة الجهاد         
 ٢٨أمضى  ( الرازم عميد أسرى مدينة القدس       ، وفؤاد )  عاماً ٣١أمضى  " (فدا"الشعبية، وسعيد العتبة من     

  ) عاما١٩ًأمضى (وعمر الغول )  عاما٢٧ًأمضى كل منهما (، ونائل وفخري البرغوثي )عاماً
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  ).  عاما١٩ًوأمضى كالهما ( وروحي جمال مشتهي ويحيى السنوار من حماس 
  ١٠/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

  
  ح وقصف موقع للكتائب في خان يونسفي غارة على رف" القسام"استشهاد قائد من  .٢١

استـشهاد القائـد    " المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "أكدت مصادر طبية وأمنية لمراسل      : خان يونس / رفح
في حي البرازيل برفح،    " أبو بكر الصديق  "من مسجد   )  عاماً ٢٣(محمد مطير   " كتائب القسام "الميداني في   

 وفي وقت الحق؛ قصفت طائرة حربية صهيونية مـن          بعد استهدافه من قبل طائرات االحتالل بصاروخ،      
، )جنـوب القطـاع   (األمريكية الصنع، موقعاً لكتائب القسام في بني سهيال بخان يـونس            " ١٦إف  "نوع  

كما عاودت بعد منتصف الليل طـائرات       . بصاروخ، مما أدى إلى إلحاق دمار كبير دون وقوع إصابات         
 منزل عطية أبو نقيرة بأربعة صواريخ في مخيم الشابورة،          االحتالل شن غارة ثالثة على رفح، استهدفت      

  . في حين هرعت سيارات اإلسعاف للمكان
نسخة منه، الشهيد أبو    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، في بيان عسكري، تلقى      "كتائب القسام "بدورها؛ زفت   

  ". مشارك في الكثير من المهمات الجهادية في صفوف كتائب القسا"مطير، وقالت إنه 
  ١٠/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  التطاول على كرامة شعبنا" أبو الغيط"مواقف عباس هي التي أتاحت لـ": القيادة العامة" .٢٢

أنور رجا في تصريح    " القيادة العامة "ندد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         : دمشق
لفلسطيني لإلعالم، بالتصريحات التي أدلى بهـا وزيـر         المركز ا "لـ) ٩/٢(خاص أدلى به اليوم السبت      

الخارجية المصري أحمد أبو الغيط التي توعد فيها بكسر أرجل الفلسطينيين إذا ما عبروا إلى األراضـي                 
الثغرة التي  "واعتبر رجا أن    . المصرية، وسخر فيها أيضاً من المقاومة الفلسطينية ضد المحتلين الصهاينة         

 عباس فياض في جدار الموقف الفلسطيني، هي التي فسحت المجال أمام أبو الغـيط               فتحتها مواقف سلطة  
  ". وأمثاله للتطاول على شعبنا ومقاومته

  ٩/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ألوية الناصر صالح الدين تتهم عمالء إسرائيل بمحاولة قتل مجموعة من عناصرها .٢٣

فـي بيـان     عسكري باسم ألوية الناصر صالح الدين، امس،      المتحدث ال " أبو يوسف "قال   :د ب أ   - غزة
، نجت فجر امس من محاولة استهداف تمت عن طريـق تفجيـر عبـوة      األلويةاصدره ان مجموعة من     

ناسفة تم إلصاقها أسفل المركبة التي كانت تقلهم، وانفجرت بعد لحظات معدودة عقب ترجلهم من المركبة               
ـ   ". ماية ثغور الوطن  أثناء أدائهم لواجبهم الجهادي بح    " أذنابهـا  "وحذر المتحدث، إسرائيل أو من وصفهم ب

بمعاقبة كل من يتورط في عمليات اسـتهداف المقـاومين،          " أبو يوسف "وتوعد  ". من التعرض للمجاهدين  
  ".ألسلوب االغتياالت على أيدي العمالء والمأجورين"محذرا من عودة إسرائيل 

  ١٠/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  الشعب يستنكر إقدام األمن الفلسطيني على اعتقال عناصرهحزب  .٢٤

استنكر حزب الشعب الفلسطيني ما أقدمت عليه أجهزة األمن الفلسطينية في مدينـة رام اهللا فـي                  :نابلس
الضفة الغربية من اعتقال أعضاء من الحزب بعد قيامهم بتعليق ملصقات والفتات إحياء لذكرى تأسـيس                

 كشك سكرتير المنظمة الحزبية في رام اهللا والبيرة هذا العمل من قبل أجهـزة               وأدان طالل أبو   .الحزب
   .األمن مشيرا إلى انه يتنافى مع الديمقراطية وحرية العمل الوطني
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  .وطالب قيادة السلطة الفلسطينية باإلفراج عن المعتقلين والسماح بالحريات العامة والشخصية
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  س المقبلمار/ آذار تقرر اجتياح غزة مطلع "يلإسرائ" .٢٥

ن الجيش اإلسرائيلي قرر اجتياح قطـاع       أكشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن      :  عبد القادر فارس   - غزة
ن االجتيـاح   أمس عن هذه المصادر قولهـا       أذاعة اإلسرائيلية   ونقلت اإل . مارس المقبل / غزة مطلع آذار  

طـالق  إلـى وقـف     إوال  أن االجتياح يهدف    إوقالت  . في المنطقة لظروف الجوية   ن تتحسن ا  أسيتم بعد   
عادة سلطة محمود عباس    إسلحتها و أالصواريخ نحو إسرائيل ومن ثم تحطيم قدرات حركة حماس ونزع           

  .ن يتم تصفية قيادات حركة حماسأعلى قطاع غزة بعد 
  ١٠/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  ةفاقدة للشرعية وفاسد" فينوغراد"لجنة : نواب إسرائيليون .٢٦

تواصلت ردود الفعل من قبل الكتل البرلمانيـة فـي الكنيـست، علـى              :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
ورأى نواب من اليمين واليـسار المعـارض أن هـذه           .  حول تقرير فينوغراد   درورالقاضي  تصريحات  

ا التي عـين رئـيس الحكومـة أعـضاءه        " فينوغراد"تميط اللثام عن الوجه الحقيقي للجنة       "التصريحات  
وأن دوافع  " فاسدة"ولم يتردد البعض في وصف اللجنة بأنها        ". ما ضمن له تقريراً نهائياً معتدالً     "شخصياً،  

سياسية داخلية وخارجية وجهتها لدى وضع تقريرها النهائي، في حين دعا أحدهم إلى إلقاء التقرير فـي                 
ة تحقيـق رسـمية مـستقلة تكـشف         سلة المهمالت، وطالب كثيرون لجنة المراقبة البرلمانية بتعيين لجن        

وقال رئيس لجنة المراقبـة البرلمانيـة زبولـون         . لإلسرائيليين حقيقة ما جرى خالل الحرب على لبنان       
إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا األسبوع المقبل وستدعو إليه البروفيسور درور وربما            ) المفدال(أورليف  

تثير شبهات ثقيلة   "ينوغراد، مؤكدا أن تصريحات درور      تدعو في المستقبل رئيس اللجنة القاضي إلياهو ف       
  ".بفساد سلطوي ال يمكن المرور به مر الكرام

  ١٠/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  أولمرت فاوض على القدس عشية االنتفاضة الثانية": هآرتس" .٢٧

أمس أن إيهود أولمرت أجرى عشية االنتفاضة الفلسطينية الثانية في          " هآرتس"كشفت صحيفة   : آي.بي.يو
 عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس مفاوضات مـع الفلـسطينيين بـشأن المدينـة                 ٢٠٠٠لعام  ا

ودون أولمرت مذكرات بشأن هذه المفاوضات وكان يطلع عليها بـصورة متواصـلة رئـيس                .المقدسة
وأشارت الصحيفة في هذا الـسياق إلـى العالقـات الوثيقـة     . الوزراء اإلسرائيلي في حينه ايهود باراك    

والمعقدة بين أولمرت وباراك، وإلى أن باراك كان مستعدا للتوصل لحل في القدس وأولمرت يرفض ذلك                
وبحسب المذكرات   .فيما أصبح أولمرت اليوم مستعدا للتوصل لحل حول القدس فيما يحاول باراك لجمه            

ـ      ٢٠٠٠ أغسطس   / آب هذه المفاوضات بدأت في   "التي دونها أولمرت فإن      ن فـشل    بعد فترة قـصيرة م
محادثات باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد وقبل أسابيع قليلة من دخـول                

  ". رئيس المعارضة اإلسرائيلية حينئذ آرييل شارون إلى الحرم القدسي واندالع االنتفاضة
  ١٠/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
  طالق الصواريخ الفلسطينيةإى مم المتحدة عللى األإوجهت رسالة احتجاج ": إسرائيل" .٢٨

مس رسالة احتجـاج    أ وجهت   ن إسرائيل أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية     أ: عبد القادر فارس   -غزة  
مس ووصـف سـفير     ألتي تواصلت   راضيها ا أطالق الصواريخ الفلسطينية على     إمم المتحدة على    لى األ إ
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 بـان كـي مـون       مم المتحدة مين العام لأل   األ لىإإسرائيل لدى المنظمة الدولية داني غيلرمان في رسالة         
ن أوزعـم    ".رهابية خطرة ضـد إسـرائيل     إعمال  أ"نها  أطالق الصواريخ هذه ب   إمن الدولي   ومجلس األ 

  ".ساسي قتل إسرائيليينطار حملة يشنها قادة حماس هدفها األإطالق الصواريخ يندرج في إ"
  ١٠/٢/٢٠٠٨عكاظ 

  
  يصف سديروت بالمدينة المنكوبة ديختر .٢٩

وأضاف ديختر   .قال وزير األمن الداخلي، آفي ديختر إن سديروت هي مدينة منكوبة وتعيش أجواء كئيبة             
مـن  % ٢٠لقد وجدت مدينة منكوبـة حـوالي        . األجواء متكدرة وقاسية  : خالل زيارته للبلدة اليوم قائال    

جاءت تصريحات ديختر على ضوء قـصف البلـدة          ".ثمة شعور صعب لدى السكان    . سكانها غادروها 
بالصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية ردا على العمليات العسكرية والغارات الجوية التي تشنها قـوات               

  .االحتالل في قطاع غزة
  ٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
  يبدو أنهم في غزة ال يفهمون التحذيرات: الوزير كوهن .٣٠

خنق قطاع غزة حتى يـركن      " المجلس الوزاري المصغر إلى      وعضو) شاس(دعا الوزير يتسحاك كوهين   
من إمدادات الكهربـاء لقطـاع      % ١واعتبر أن ردود الفعل الدولية لتقليص        ".مطلقو الصواريخ سالحهم  

يبدو أنهم في غـزة ال يفهمـون        : "وأضاف قائال %. ١٠٠غزة مشابهة لقطع الكهرباء بشكل كامل بنسبة        
  ".بشكل كامل عن قطاع غزة سيأتي بالنتائجالتحذيرات، وفقط قطع الكهرباء 

  ٩/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب 
 
   حول قصف منشأة نووية في سورية"إسرائيل"تحقيق يناقض رواية  .٣١

ن زعمته عن قصف منشأة نووية سـورية قيـد          أبعد استقصاءات تفصيلية لما سبق إلسرائيل       : نيويورك
" نيويـوركر "قالـة تنـشرها مجلـة       البناء في شرق البالد، أكد الكاتب الصحافي سيمور هيرش، فـي م           

لى استقصاءات أجراها هيرش، تبلغ     إواستنادا   .ميركية، انه ال يوجد أي دليل يعتد به لتأكيد هذا الزعم          األ
ميركي قال انه مطلـع علـى المعلومـات         من مسؤول سابق ورفيع المستوى في جهاز االستخبارات األ        

تم بالفعل التثبت منه بـأي      "  دليل عن وجود مفاعل    ال تملك أي  "ن واشنطن   أالجديدة حول هذا الموضوع،     
ن اإلسرائيليين مصرون على التمـسك بـصحة        أمع ذلك، وجد هيرش      .من وسائل االستخبارات المتاحة   

ول الماضي وقابل هناك عـددا مـن         كانون األ  /لى إسرائيل في ديسمبر   إوذكر هيرش انه ذهب      .زعمهم
ن معلومـات االسـتخبارات     أن معظمهم مصرون على     أس  كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين ولم    

مضيفا، وهـو يلـوح   " ال يوجد شيء في سورية"ن يقول انه أن احدهم حذره من   أاإلسرائيلية دقيقة حتى    
بدى شكوكه  أواحدا فقط    إسرائيليا   ن مسؤوالً إويقول هيرش   ". كان حقيقيا "ن الموضوع   إصبعه باتجاهه،   إب

لو لم تكن مقتنعة بوجود     "ن إسرائيل ما كانت تتدخل      أية ولكنه اعتبر    رائيلفي معلومات االستخبارات اإلس   
ن اإلسرائيليين ربمـا اكتـشفوا      إ هيرش عن مسؤول سوري انه قال له         ومن جهة أخرى نقل    ".تهديد لها 

ن المبنى قائم في    وأل.لى استنتاجاتهم الخاصة حوله   إوجود عمال من كورية الجنوبية في الموقع ليتوصلوا         
 .ة نائية فقد يكون اإلسرائيليون استنتجوا بان هناك احتماال ولو ضئيال بان يكون المبنى منشأة نوويةمنطق

  ١٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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  "االقصى" يحذر من مشروع لتهويد المدينة المقدسة وهدم التميميتيسير  .٣٢
سرائيلي كشف عنـه    حذر قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي من تداعيات تنفيذ مخطط إ            -غزة  

، معتبرين انه يشكل خطرا على االمن والسالم الـدوليين ألن تنفيـذه يمـس           "واجهة القدس "مؤخرا باسم   
  .بمقدسات أكثر من نصف سكان العالم من المسلمين والمسيحيين

واعتبر التميمي ان صمت المجتمع الدولي على انتهاكات اسرائيل للمقدسات اإلسالمية والمسيحية، هـو              
ي شجعها لوضع مثل هذه المخططات التي تستهدف هوية المدينة المقدسة وتغييـر جميـع معالمهـا                 الذ

الحضارية، محذرا المسلمين والمسيحيين االشتراك في هذه الجريمة، داعيا العالم الى التحرك على وجـه             
ام بواجبهم  وحث قاضي قضاة فلسطين جميع الشعوب واألحرار في العالم القي         . السرعة قبل فوات األوان   

للضغط على حكومة اسرائيل بوقف انتهاكاتها وجرائمها عن مدينة القدس، مناشدا ابناء الشعب الفلسطيني              
  .المواظبة على الصالة في المسجد االقصى

  ١٠/٢/٢٠٠٨المستقبل 
 
   في الناصرة ضد حصار غزةفلسطينيةتظاهرة  .٣٣

 الناصرة الشمالية امس احتجاجا علـى        في مدينة  ٤٨تظاهر المئات من فلسطينيي     :  ا ف ب     - الناصرة
وافاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان ان التظاهرة          .الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة      

جاءت تلبية لدعوة من حركة اسالمية محلية في المدينة وشارك فيها متظاهرون شـبان بـشكل خـاص                  
  .حملوا رايات اسالمية وصورا الطفال في غزة

  ١٠/٢/٢٠٠٨ الدستور
  

   تتهم إسرائيل بتقنين التعذيب ضد األسرىحقوقيةجمعية  .٣٤
وقالت جمعية   . اتهمت جمعية حقوقية فلسطينية إسرائيل بتقنين التعذيب ضد األسرى الفلسطينيين          -غزة  

إن ما كشفته صـحيفة     :" نسخة منه ) د ب أ  (في بيان صحفي تلقت وكالة االنباء االلمانية        " نفحة الحقوقية "
ت احرونوت عن تورط ثالثة جنود اسرائيليين قرب نابلس فى ـ عملية تعـذيب سـادية لطفلـين     يديعو

 ".فلسطينيين ـ هي جزء صغير من حقيقة الجرائم التي ترتكب يوميا بحق األسـرى خاصـة األطفـال    
واكدت جمعية نفحة ان االحتالل يقنن التعذيب وممارسة االنتهاكات على انها قانون مسموح بـه داخـل                 

اكز التحقيق سيئة السمعة، ثم يأتي اعالم االحتالل لينقل صورة وهمية عن حرص االحـتالل علـى                 مر
وكانت الصحيفة اإلسرائيلية قد أكدت تعرض الطفلين الفلسطينيين قرب مـستوطنة شـفي             . سمعة، جيشه 

ئج هذه  شمرون، للركل والضرب وتم توجيه مدفأة مشتعلة الى وجه احد هذين الطفلين، دون أن تذكر نتا               
  . االعتداءات على جسدي الطفلين ونفسيتهما

  ١٠/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  

  مليون سكان الضفة وغزة والقدس الشرقية ٣,٧ اإلحصاء المركزي الفلسطيني جهاز .٣٥
أعلن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، أمس، أن عدد الفلسطينيين المقيمين فـي الـضفة               : ب.ف.ا

 شخصا وفق التعداد الذي أجراه الجهاز في بداية         ٣،٧٦١،٦٤٦الشرقية بلغ   الغربية وقطاع غزة والقدس     
وقال رئيس جهاز اإلحصاء لؤي شبانه في مؤتمر صحافي عقده          . ديسمبر من العام الماضي   /كانون األول 

 ذكـور لكـل مائـة       ١٠٣ان نتائج التعداد أظهرت أن نسبة الذكور اكثر من نسبة النساء، بواقع             “السبت  
الـضفة  : زع عدد السكان في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية كما يلي بحسب شـبانه             ويتو. ”أنثى

وقال إن جهاز اإلحصاء     ). ٣٦٢،٥٠٢(والقدس الشرقية   ) ١،١٤٦،٥٣٩(وغزة  ) ٢،٣٤٥،١٠٧(الغربية  
ـ     ” اإلسرائيلية“مارس التعداد فعليا في القدس الشرقية رغم قرار الحكومة           ن بمنع إجرائه باعتباره نوعا م
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 حيـث   ١٩٩٧وقال شبانه إن زيادة طرأت على السكان منذ التعداد األول الذي جرى عـام ،              . ”السيادة“
  %. ١٠، وفي القدس الشرقية %٣٠، وفي الضفة  بنسبة %٣٩ارتفع عدد السكان في قطاع غزة بنسبة 

  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يعانين من تمييز عنصري وبطالة قسرية٤٨ الـ فلسطينيات .٣٦

 الشريحة األكثر معاناة من سياسة التمييز العنـصري،   ٤٨ تعتبر فلسطينيات    :برهوم جرايسي  - الناصرة
 ككل، وهذا يبرز بشكل خاص في قطاع العمل،         ٤٨ عاما، ضد فلسطينيي     ٦٠التي تنتهجها إسرائيل منذ     

 الرواتب، رغـم    كون نسبة مشاركتهن في العمل هي األقل من باقي الشرائح، وكذلك فإنهن يتقاضين أقل             
وتؤكد سلسلة من التقارير     .٤٨من بين الطلبة الجامعيين من فلسطينيي       % ٥٠أنهن يشكلن نسبة أكثر من      

 في أطـر عمـل      ٤٨التي تصدرها تباعا هيئات رسمية ومجتمعية أن نسبة العامالت من بين فلسطينيي             
ي أماكن عمل غير منظمة     ، حسب التقديرات، يعملن ف    %١٢، إضافة إلى    %١٨منظمة ومسجلة ال تتعدى     

وأصدرت جمعيـة    .ومسجلة، وهن األكثر عرضة لالستغالل في العمل، من حيث ظروف العمل وأجره           
الفلسطينية، في األيام األخيرة، تقريرا مطوال، يستعرض سلسلة من معطيات مشاركة           " نساء ضد العنف  "

 الشهادات الجامعية منهن بشكل     ، بشكل عام وحامالت   ٤٨النساء الفلسطينيات في سوق العمل في مناطق        
 التي بشكل عام ال تبتعد عن معطيات البطالة العامة في           ٢٠٠٦ويستند التقرير إلى معطيات العام       .خاص

، فـإن هـذه النـسبة ليـست         %٧،٥، ففي حين أن معدل البطالة كان        ٢٠٠٧إسرائيل في العام الماضي     
بـين  % ٥بالمعدل، مقابل أقـل مـن       % ١٤ن   ككل، تصل إلى أكثر م     ٤٨متساوية، ألنها بين فلسطينيي     

، %١٩ولكن بين النساء الفلسطينيات، وكما يشير التقرير، فإن نسبة البطالة تصل إلـى حـدود                 .اليهود
بين النساء اليهوديات، وهذه النسب تتعلق فقط بالنساء اللواتي عملن ولو لمرة واحـدة، ثـم                % ١٠مقابل  

ولكن األمر المقلق أكثر هـو أن      .ت دائرة التشغيل الرسمية   فقدن مكان عملهن، وسجلن أنفسهن في سجال      
، في حـين    %١٠،٥نسبة العاطالت عن العمل من بين حملة الشهادات الجامعية الفلسطينيات، تصل إلى             

  %.٣،٦أن هذه النسبة تصل بين اليهوديات إلى 
  ١٠/٢/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
  مستشفيات القطاع على شفا كارثة:تقرير .٣٧

أطلق مسؤولون فلسطينيون استغاثة عاجلة من أجل إنقاذ القطاع الـصحي فـي    :  إبراهيمغزة ـ ماهر 
وأكد مدير العالقات العامة     .قطاع غزة الذي يقترب من التوقف عن أداء واجبه نظراً للحصار اإلسرائيلي           

قـة  واإلعالم في مجمع ناصر الطبي في خانيونس وسام أبوشمالة إن وزارة الصحة تعيش في أزمة خان               
وعلى وجه الخصوص مجمع ناصر الطبي في خانيونس، بسبب الحصار المفروض على الشعب وخاصة              

وحذر أبوشمالة من وقف عمل كافة مستشفيات القطاع إذا استمر الحـصار، وأكـد أن                .القطاع الصحي 
  :جوانب المعاناة التي يشهدها المستشفى تتمحور في ثالثة جوانب

 العالج واألدوية، وخاصة األدوية المتعلقة باألمراض المزمنـة وأيـضاً           يتعلق بالنقص الحاد في   : األول
النقص الحاد في المحاليل واألدوية الالزمة لتشغيل غرف العمليات والتخدير والغازات الالزمـة لعمـل               

يتمثـل فـي    "والثاني، يتعلق بنقص قطع الغيار لألجهزة الطبية، وعن الجانب الثالث قال إنـه               .األطباء
من المرجح أن يصل المستشفى إلى العجز الكامل بعـد نفـاذ كميـات            : " وقال .التيار الكهربائي انقطاع  

الوقود في ظل التهديدات اإلسرائيلية المستمرة بفصل التيار الكهربائي بشكل شبه دائم وتشديد الحـصار               
  .قق، معرباً عن خشيته من تعرض العديد من المرضى للموت المح"وقرب نفاد الوقود المتوفر

  ١٠/٢/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  
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  "اسماعيل شموط للفنون" فلسطين الدولية تطلق جائزة مؤسسة .٣٨
، والتـي تبلـغ     " اسماعيل شموط للفنـون   "اعلنت مؤسسة فلسطين الدولية ، عن اطالقها جائزة          –عمان  

ث من تمـوز    قيمتها خمسة االف دوالر سنويا، وذلك ضمن حفل يقام في ذكرى رحيل الفنان بتاريخ الثال              
وسيكون التقدم للجائزة متاحا فقط في مجال الفنون التشكيلية، ويشرف على الجائزة لجنـة               .من كل عام  

  .مكونة من خمسة اعضاء متخصصين برئاسة الفنانة تمام االكحل شموط
  ١٠/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  "حماس"إسالميو األردن يدعون الحكومة للتعامل مع  .٣٩

 في االردن امس الحكومة للتعامل مع حركة حماس مباشرة فيما يتعلـق              دعا االسالميون  :وكاالت-عمان
وقال رئيس مجلس شورى حـزب جبهـة         .بقضية المساعدات االنسانية التي يرسلها االردن لقطاع غزة       
هناك سلطة قائمة في غزة وال بد ان يتم تسليم          "العمل االسالمي حمزة منصور ليونايتد برس انترناشونال        

ال نعرف على وجه الدقة من هي الجهات التي تتسلم المساعدات التـي             "وقال منصور   ،  "االمساعدات اليه 
وحـاول   ".يرسلها االردن لغزة ولكن واقع الحال يقول ان هناك سلطة في غزة البد ان يتم التعامل معها                

ـ    "منصور التشكيك برواية الحكومة حول حقيقة ما جرى لشاحنات المساعدات وقال             ة نحن لم نسمع حقيق
   "ما جرى من طرف محايد وسمعناه فقط من الحكومة، نريد ان نتثبت من حقيقة الرواية الحكومية

  ١٠/٢/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  لجنة مقاومة التطبيع األردنية تحذر األطباء من ممارسات تطبيعية .٤٠

الـوزراء  حضت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في نقابة األطباء األردنيين، أمس، رئيس              -عمان  
نادر الذهبي على منع وزارة الصحة من إرسال أطباء للمـشاركة فـي مـؤتمر ودورة داخـل الكيـان                 

وأهابت اللجنة باألطباء مقاطعة تلك الدورات، محذرة من ان الذهاب الى الكيان العنـصري               .الصهيوني
نافياً للقـيم وااللتزامـات     الصهيوني يعتبر مخالفاً لقرارات الهيئة العامة للنقابة، فضال عن كونه عمالً م           

وعبرت النقابة عن أسـفها للتعمـيم        .بالحق التاريخي في فلسطين وكل أرض عربية تقع تحت االحتالل         
الذي أصدرته وزارة الصحة وتم توزيعه على مستشفيات الوزارة ومديرياتها والذي ينص علـى وجـود    

وكـان عـضو    . لخارجية الصهيونية التابع لوزارة ا  " مشاف"دورات في طب الطوارئ فيما سمي بمركز        
  مجلس النواب عن الحركة اإلسالمية النائب محمد القضاة كشف معلومات وصفها بالخطيرة إثر اطالعه 

   .على عمليات إسقاط لموظفين أردنيين على يد يهوديات
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  اس التدهور على الحدودانعك وتحذر من  إمدادات الكهرباء لغزة"إسرائيل"مصر تنتقد خفض  .٤١

 انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تخفيض السلطات اإلسـرائيلية            : محمد الشاذلي  -القاهرة  
عمليات العقاب الجماعي غيـر     "وقال إن   ". انزعاج شديد "التيار الكهربائي لقطاع غزة مجدداً، معرباً عن        

لى تفـاقم الوضـع     إتؤدي  "، معتبراً أنها    "رفوضة تماماً القانونية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين م      
انعكاس هذا التدهور سلباً على الوضـع الحـدودي بـين    "وحذر من ". اإلنساني المتدهور أصالً في غزة    

مصر لن تتخلى عن موقفها المساند للفلـسطينيين، خـصوصاً فـي            "، لكنه شدد على أن      "مصر والقطاع 
إسرائيل تتبع إجـراءات عقابيـة     "ات لصحافيين في القاهرة أمس، إن       وقال في تصريح   ".معاناتهم الحالية 

وتحاول تشديد الحصار على غزة من دون اكتراث بالعواقب بالغة السوء لتلك اإلجراءات وانعكاسـاتها               
  ".السلبية، خصوصاً على سكان القطاع

  ١٠/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  ر الشرطة بتوخي الحذرطالب عناصوت..  وجودها األمني على الحدود مع غزةتعززمصر  .٤٢

 عززت السلطات األمنية المصرية من تواجدها على الحدود بين مـصر وقطـاع              : يسري محمد  - رفح
وقالـت   .غزة، ونبهت على عناصر الشرطة توخي الحذر أثناء تواجدهم على الحدود وعدم السير فرادى          

ة، كما نشر بعض رجال الشرطة      مصادر أمنية مصرية أنه تم زيادة عدد نقاط المراقبة والدوريات األمني          
فوق أسطح المباني العالية القريبة من خط الحدود لضمان رؤية أفضل لتحركات األفراد علـى الجانـب                 

وأضافت أن هذه اإلجراءات احترازية لضمان أمن الحدود وسالمة أفراد الشرطة المـصرية              .الفلسطيني
ديدة من الجانب الفلسطيني للحـدود مـع        وأنه ليس لدى مصر تهديد مباشر اآلن بأي محاوالت خرق ج          

  .غزة
  ١٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   غزةوفد بحريني إلى مصر بشأن العالقين في قطاع .٤٣

أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزارة الداخلية البحرينية بإرسـال طـائرة                : )أ.ن.ق(
منية المصرية بشأن تسهيل وضـمان      لى مصر وذلك لبحث االتفاق مع األجهزة األ       إخاصة مع وفد أمني     

  .عبور عدد من المواطنين البحرينيين العالقين في قطاع غزة، حسب ما أعلنته وكالة أنباء البحرين
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"لن يؤدي إلى قطع العالقات مع " اإلسرائيلية" على السفارة الهجوم: رئيس موريتانيا .٤٤

س الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد اهللا أمس إنه ال توجد تنظيمات إرهابيـة               قال الرئي : )رويترز(
في بالده، وإن الهجمات الثالث التي يشتبه في أن إسالميين متشددين نفذوها في األسابيع القليلة الماضية                

ق أن إطـال  " رويترز"من عمل مجموعة صغيرة من األفراد تدربوا في الخارج، وأضاف في مقابلة مع              
في نواكشوط في األول من الشهر الحالي لـن يـؤدي إلـى قطـع               " اإلسرائيلية"الرصاص على السفارة    

وأوضح أن  ". الذين ارتكبوا هذه الهجمات كانوا جميعا من خارج موريتانيا        "وقال  ". إسرائيل"العالقات مع   
مال من هذا القبيـل     كانت هناك أع  "لم يغير موقفه، وأضاف     " اإلسرائيلية"إطالق الرصاص على السفارة     

في موريتانيا قبل فترة من حصار غزة، والذين ارتكبوها ينتمون لجماعات سلفية موجودة فـي بـالد ال                  
، لكننا مـصممون علـى   "إسرائيل"، وحاول بعضهم ربط الهجوم بعالقاتنا مع       "إسرائيلية"توجد بها سفارة    

 ".تحييد هذه العالقات بكل الوسائل
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "فوراً"عادة التيار الكهربائي إلى غزة إل" إسرائيل" تدعو بريطانيا .٤٥

لـى أن   إلى قطاع غزة، مـشيرة      إ" فوراً"لى إعادة التيار الكهربائي      إ "إسرائيل"دعت بريطانيا   : )ب.ف.أ(
 وجاء فـي   .عمليات الثأر هذه للرد على أعمال العنف قد تفاقم الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية             

نحن قلقون جـداً بعـد      "بيان مشترك لوزيري الخارجية ديفيد ميليباند والتنمية الدولية دوغالس الكسندر           
 نعتقـد "وأضاف البيان    ".خفضت تزويد غزة بالتيار الكهربائي    " إسرائيل"المعلومات التي تحدثت عن أن      

ومـن دون تحقيـق أي    .لى تدهور جديد في الوضع اإلنساني في غزة إأن مثل هذه اإلجراءات قد تؤدي       
   ".تصعيد العنف الذي جرى مؤخراً أثار قلقاً كبيراً"لى أن إ، مشيراً "تحسين في الوضع األمني

  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   في الشرق األوسطميركل تؤكد دعم ألمانيا لعملية التسوية .٤٦
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" إسـرائيلية "لقيـام دولتـين     عبرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أمس عن تأييد بالدهـا           : )أ.ب.د(
أولمـرت  " اإلسرائيلي"يأتي ذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء        .لى جنب إوفلسطينية يعيشان في سالم جنباً      

وفي الوقت ذاته،   . أللمانيا الثالثاء المقبل والتي يلتقي خاللها بالمستشارة األلمانية والرئيس هورست كولر          
زة على أن ألمانيا واالتحاد األوروبي سيبذالن كل ما بوسـعهما           أكدت ميركل في كلمتها األسبوعية المتلف     

   .لمسيرة عملية السالم في الشرق األوسط ودعمها
  ١٠/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   في األردن الفلسطينيينلالجئين لتحديد الدعم اً جديداًمعيار  تتبنى"األونروا" .٤٧

تبنى معياراً جديداً لتقييم حاالت العوز التي يعيشها         أن منظمته ست   "األونروا"أفاد مسؤول من وكالة     : عمان
وأوضح الناطق باسم األونروا،    .  مليون الجئ فلسطيني ممن يستفيدون من برامجها اإلنسانية        ١,٩حوالي  

أن هذا التعديل يهدف إلى تحـسين تـدخل األونـروا بـين             ) إيرين(مطر صقر، لشبكة األنباء اإلنسانية      
نحـن نعمـل علـى      : "وعن هذه الخطوة قـال    . لمساعدات لمستحقيها الفعليين  المجتمعات المحلية ومنح ا   

مراجعة معاييرنا القديمة حتى نتمكن من التمييز بين حاالت الفقر والفقـر المـدقع وبالتـالي توصـيل                  
وهذا يعني أن المساعدات المالية والغذائية لن تُمنَح إال لألشخاص الذين يعـانون             ". المساعدات لمستحقيها 

وأضاف أن المـستفيدين مـن       .ر مدقع والذين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من حاالت عوز شديد           من فق 
هذه المساعدات سيستفيدون كذلك من خدمات إغاثة إضافية تتضمن التأمين الصحي واألولوية في برامج              

  .التدريب المهني
  ٧/٢/٢٠٠٨  )يرينإ(-شبكة األنباء اإلنسانية 

  
  الحجاب في الجامعاتبرلمان تركيا يقر ارتداء  .٤٨

 أقر النواب األتراك أمس، في جلسة تصويت ثانية وأخيرة تعديال دستوريا يجيز ارتـداء               :ب.ف.أ-أنقرة  
 نواب في البرلمان    ٤٠٣وقد صوت    .الحجاب في الجامعات على ما اعلن رئيس البرلمان كوكسال توبتان         

ال يجوز  "يل الدستوري الذي ينص على انه        مقعدا، اي اكثر من غالبية الثلثين، مع التعد        ٥٥٠المؤلف من   
  .في اشارة الى الطالبات الالتي يرتدين الحجاب» حرمان أحد من التعليم العالي

  ١٠/٢/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  !العرب إذ يكتشفون الخطر الفلسطيني .٤٩

  نهلة الشهال
قعاً، إلى مفعـول    ملحمة تدفق الغزاويين على الحدود المصرية وعبورهم لها أدت، من حيث لم يكن متو             

واألكثر خوفاً بالطبع الحكومـات التـي تمتلـك         . خافت الحكومات العربية وبعض نخبها    ! غريب عجيب 
حدوداً مع الفلسطينيين، أي مصر واألردن، اللذان وقفا كشرطي سير يؤشر إلى الناحية المعاكسة ويقول               

  !يا لالكتشاف. للفلسطينيين أن عدوهم إسرائيل
فهي تراجيديا كاملـة    . اب المعنى المأسوي لذلك الحدث، تجاوز الصدمة إن شئتم        سرعان ما جرى استيع   

أن ينتقل في وقت واحد إلى المقلب اآلخر من الحدود، كموجة بشرية عارمة، سبعمائة ألـف فلـسطيني،        
من بقي؟ المرضى والطـاعنون     . رجال ونساء وأطفال وشيوخ، على األرجل أو بسياراتهم أو مع دوابهم          

 وبعض أفقر الفقراء، المعدمون تماماً، ممن ال يملكون شيئاً البتة، كذلك الشاب الذي ظهر على                والرضع،
إحدى الشاشات الفضائية العربية مجيباً عن سؤال المراسل عن سبب بقائه، بأنه ال يملك أي نقود ليشتري                 

  ...بها شيئاً، وال يملك حتى ثمن النزهة إلى هناك
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، حركت تلك الحالة المذهلة أحاسيس التعاطف العالمي مـع الغـزاويين،            وعلى قاعدة اإلعجاب المنتزع   
فخرجت اصوات متعددة، رسمية وشعبية، تقول أن كفى، فيما أعادت تلك الحالة الحيوية إلـى مواقـف                 
التضامن في المنطقة العربية، فتشكلت على عجل في بلدان متعددة لجان وعدت بأنها ستجمع التبرعـات                

وفي مصر تحديداً،   . فق إيصالها إليهم، حتى تبقى نافذة تلك الحدود التي فتحت مرة عنوة           للغزاويين، وترا 
 نعـم، تكـرر     –، حين قامت حملة تضامن مع غزة المحاصرة والمجوعة          ٢٠٠٥ثمة تجربة جرت عام     

 فتبرع المصريون، ومنهم الفالحون     -الحصار والتجويع عدة مرات قبل أن يطفح الكيل على هذا الشكل            
قراء، ببعض محاصيل شقائهم ألهلها، واتجهت يومها قافلـة يرافقهـا مثقفـون وشخـصيات بـارزة                 الف

وإعالميون إلى الحدود، لكنها أوقفت قبلها بكثير، وبعد طول أخـذ ورد، وبعـض الهـراوات وتكـسير                  
  .وال أحد يدري حقيقة التتمة... الكاميرات، تعهد المسؤولون بإيصال المساعدات بأنفسهم

 استنهض عبور الغزاويين للحدود تلك المشاعر والمواقف، وأعاد من جملة ما أعاد، إبـراز مـا                 واليوم،
أن إسرائيل ليست الالعب الوحيد في المنطقة، وأن قرارها إركاع الفلسطينيين           : كان يجب أن يكون بديهياً    

لها أسبابها لتقـول    عبر تجويعهم ال يفترض به أن يكون قابالً للتطبيق طالما هناك أطراف أخرى لديها ك              
ويهدف هذا التأكيد ليس إلى إطالق فكرة انسانوية،        . كلمتها، وتحوز على المقومات الشرعية الالزمة لذلك      

رومانسية أو نضالية، طالما هذه وتلك ليستا على الموضة وال على أجندة قوى األمـر الواقـع، وإنمـا                   
الفساد، وشلها االرتهان إلرادة اإلدارة األميركيـة       لإلشارة إلى الهامش القائم، حتى بالنسبة ألنظمة أكلها         

يقول هذا الهامش إن على الدول العربية أن تعلن عجزها عن تحمل كلفة المـوت               . والخوف من إسرائيل  
الجماعي والعلني للفلسطينيين، الذين من حقهم تماماً أن يسعوا إلى مقاومته، وأن يستجمعوا ما تبقى لهـم                 

فإن أعلنت عجزها   ! وهو ما قام به الغزاويون    . على االقل ... مليه غريزة البقاء  من قوة للتحرك وفق ما ت     
 في وجه إسرائيل وأميركا والعالم      - من دون خطابات قومية أو ثورية نارية         –ذاك، فهي ترمي بالمشكل     

أجمع، الذي يتوجب عليه إذاك أن يجد حلوالً أخرى غير التغاضي عـن المـوت الجمـاعي والعلنـي                   
  .هذا ما يقال له في السياسة تكتيك ناجح للتمسك بالحد األدنى. يينللفلسطين

تلك الناطقة علناً في الصحف والتلفزيونات، أو تلك المهمهمـة          (ولكن الحكومات العربية المعنية ونخبها،      
، تنحو وجهة أخرى، هي توبيخ الفلـسطينيين علـى مـا            )في دوائرها الخاصة وشبكات عالقاتها الممتدة     

ـ   " حماس"بل تقريع قيادة    ! وإفهامهم انه غير قابل للتكرار    ارتكبوه،   الحكمة الالزمة بشكل   "التي لم تتحل ب
على ما صرح الـسيد وزيـر الداخليـة         " ال يشجع الفلسطينيين على االقتراب من خط الحدود المصرية        

فمن كان  ". حدودقدسية ال "وهكذا تطالعنا مشاهد سوريالية متعددة، أولها استهوال االعتداء على          . المصري
يظن أن مدينة القدس مثالً مقدسة كما يشاء اسمها أن يدل، فهو مخطئ، هذا رغم أنه، وفيما كان الـسيد                    

، "التسليم بقدسية الحدود المصرية الفلسطينية التي تمنع أي اختراق لها بـالقوة           "الوزير يبلور نظريته عن     
  ...ية في القدس، بل تهدم مسجدا أثرياًكانت إسرائيل في اليوم نفسه تستأنف هدم البيوت العرب

ابرز اختـراق الحـدود     : وألن هذا الكالم قد يبدو شعبوياً وعاطفياً، أو سجالياً، فلنعد الى الوقائع الباردة            
وتلـك الفرحـة الغـامرة      (المصرية الفلسطينية، أو رمزية سقوط األلواح الفوالذية كأنها ورق مقـوى،            

نه ما زالت هناك وقائع معقدة قابلة للحدوث قبل أن تُكتم نهائياً أنفـاس              ، أ )لألطفال وهم يتزحلقون عليها   
وهنا، يبدو  . وهذا معطى موضوعي يفرض نفسه وينبغي على كافة األطراف التعاطي معه          . الفلسطينيين

فإن كانت مصر تمتلك مصدة الصحراء بينها وبين غزة، وتمتلك عالوة على ذلك             . الخوف األردني محقاً  
بير بماليينها الثمانين، فاألردن على العكس من ذلك يوفر مزايا مشجعة لموجة نزوح فلسطيني              عمقها الك 

إليه، هي التداخل البشري، بل وجود أغلبية فلسطينية األصول لسكان األردن، وااللتـصاق الجغرافـي،               
 – تحديداً   ولذلك على الحكومتين المذكورتين   . حيث نهر األردن ليس المحيط األطلسي وال صحراء سيناء        

 أن ترفعا الصوت لدى سائر العرب والعالم إليجاد حل للمسألة الفلسطينية، قابل للحيـاة ولـو                 –ونخبهما  
بدالً من التلهي بإخراج المستندات التي تثبت أن عبور الفلسطينيين إلى سيناء جزء             ... لمرحلة من الزمن  
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 واحد عمل في    ١٩٨٢ليل مقال كتبه عام     من مخطط تآمري إسرائيلي لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين، بد        
وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أو وهو األنكى، التذكير بأن بن غوريون ضم سيناء إلـى خرائطـه عـام                  

، ولم يتراجع إال بفضل تهديد الرئيس األميركي حينذاك، المستر أيزنهاور، وهي واقعة صحيحة،              ١٩٥٦
يل بسيناء، بل على أن الواليات المتحدة تملك إن شـاءت           أميل إلى تأويلها ليس كدليل على أطماع إسرائ       

أما أطرف ما تفتق عنه بؤس المرتعدين أمام انتفاضـة الفلـسطينيين الراهنـة،               .فرض ما يجب فرضه   
على ما قيل وردد رسـمياً فـي بعـض العواصـم            " معركتهم معها "فتذكير هؤالء بأن إسرائيل عدوهم و     

  !العربية
 الصهاينة فانتازيتهم الحميمة التي تحلم باالستيقاظ ذات يوم فتجد العالم خاليـاً             ويبدو أن هؤالء يشاطرون   

فإمـا أن   : وألنها فانتازيا وليست واقعاً، ينبغي القبول بخراقتها والبحث في مكان آخـر           . من الفلسطينيين 
مـا أن   يقرر هؤالء المباشرة بالتخلص من الفلسطينيين، وسط تواطؤ صامت من العالم، الذي يمكنـه رب              

يشيح ببصره، تماماً كما فعل في الحرب العالمية الثانية حين كانت النازية تبيد اليهود، أو يقررون أنه آن                  
أوان إيجاد حل، ووقف القتل البطيء والمماطلة المميتة واللعب على تناقضات الوضع الفلسطيني، ما بين               

ـ       الوضعية الجديدة التي وجـد نفـسه       لم تسعفه   " حماس"سلطة عاجزة وأسيرة معطيات بشعة، وتنظيم ك
  ...إزاءها فتضاعف ضياعه، وناس عافوا كل شيء

يعاب على الناس كلهم وعلى اليهود أيضا، أنهم كانوا يعرفون إلى حد بعيد ما كان يجري في معسكرات                  
االعتقال النازية من إبادة جماعية على أساس عنصري، وأنه بدل االنتفاض، اختاروا الصمت والهـرب               

واألدب اليهودي بالذات مليء بالمقاربات التي تسعى إلـى         . لحقيقة والسعي إلى حلول إنقاذية فردية     من ا 
فيقول البعض من المولعين بالتفسيرات التآمرية انه جرى        . فهم أسباب هذا المنحى من قبل اليهود أنفسهم       

 البعض اآلخر بعمق أكبـر،      بتواطؤ بين المنظمات الصهيونية والنازية للتمهيد لخلق إسرائيل، بينما يشير         
إلى التاريخ الطويل من االضطهاد والعزلة الذي زرع في نفوس عامة اليهود الخـوف والجـبن والـذل                  

داخل إسرائيل، فشجعت   " التربية الصهيونية "وروح التملق والتمسك بالخرافة، ما قامت بمحاربته فيما بعد          
أو مـا تـسميه النظريـة       .. نية المقصودين بذاتهما  على الثقة بالنفس واالعتزاز بها حد الصالفة والعدوا       

... من رحم تلك الصورة المأسـاوية والمزريـة لليهـودي         " خلق اإلنسان اإلسرائيلي الجديد   "الصهيونية  
وتفخر به كأعظم انجازاتها، مما يفتح مجاالت نقاش ضرورية لكثير من األمور، ال يقاربها بعـد العقـل                  

يبقى أن تلك اإلبادة حدثت فـي        .ولكن هذه مسألة أخرى   ... المطلوبة العربي، ومن بينها ما يخص الخطط     
والعرب اليـوم؟ هـل     ...فما عذر العالم    . خضم حرب عالمية أكلت نيرانها عشرات الماليين من البشر        

سمعوا بقائد االوركسترا اإلسرائيلي دانيال بارنبوم الذي لم يكتف بطلب الجنـسية الفلـسطينية إضـافة                
ية اإلسرائيلية، كمؤشر رمزي لموقفه وما يراه حالً ممكناً، بل كتب مقالة نـشرت فـي                الحتفاظه بالجنس 

جريدة الموند الفرنسية منذ أيام، تصلح أفكارها ألن تكون نقطة انطالق كي تحك أالدمغـة بحثـاً عـن                   
وأميركـا  كي يغضبوا قليالً لعل إسرائيل      (!) أو وإذا لم يشأ العرب تحديداًا االقتباس عن إسرائيلي          ...حل

  .يحسبون حسابهم
  ١٠/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
   العودة الفلسطينيحزب .٥٠

  بالل الحسن
يضغط كثيرون باتجاه المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، بين رام اهللا وغزة، ولكن هذا الضغط يكاد                
ال يثمر شيئا، حتى أن التساؤل يصبح مشروعا عما إذا كانت األمور ستسير نحو المزيد مـن التمـزق                   

هذا التمزق المنتظر، هل سيكون مجرد انقسام وتفتت، أم أنه يمكن أن يسفر عن والدة جديدة                . فلسطينيال
  لشيء ما ال يزال في رحم الغيب؟
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فاالنقسام الفلسطيني ال يأتي وليـد عمليـة        . السؤال يبدو صغيرا، أو أنه يبدو عاديا، ولكنه سؤال خطير         
ل يستغل هذا االنقسام لصالحه، وتبـدو األمـور معـه    داخلية فحسب، إنما يرتبط بشكل عضوي مع محت  

وهذا االنقسام الذي نتحدث عنه ال يتحمل مسؤوليته طرف فلسطيني واحـد، بـل يتحمـل                . معقدة للغاية 
مسؤوليته أكثر من طرف، يتحمل مسؤوليته أولئك الذين يقفون على هذا الجانب، وأولئك الذين يقفون في                

  .له قانون الفعل ورد الفعلالجانب اآلخر، ويتحكم في هذا ك
رفـض المـصالحة    : إذا بدأنا بموقف السلطة الفلسطينية، فإننا نجد موقفا عمليا يتمثل بالمواصفات التالية           

. ورفض المصالحة على صعيد اللقاء بين حركتي فتح وحمـاس         . على مستوى السلطة بين رام اهللا وغزة      
. ر من السلطة الفلسطينية أو يحظـى برعايتهـا        ورفض التعامل مع أي موقف شعبي فلسطيني ال يتم بأم         

السعي لتحريك مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القائمة كما هي ما يعني رفض دعوة االنتخاب مـن                
ثم السعي إلبعاد حماس والجهاد اإلسالمي ومعظـم الفـصائل الفدائيـة            . أجل تكوين مجلس وطني جديد    

  . الفلسطيني المقبلالمقيمة في دمشق عن اجتماع المجلس الوطني
ويقول منظرو السلطة في رام اهللا في تبرير هذه المواقف، إن المصالحة بين الرئاسة الفلسطينية وحكومة                
غزة المقالة سينتج عنها االعتراف بتلك الحكومة ولو كحكومة تصريف أعمال، وهو ما سيؤدي إلى إقدام                

على الطرفين معا، وهو ما تسعى السلطة في        على فرض حصار شامل     ) أميركا وأوروبا (المجتمع الدولي   
أما المصالحة بين حركتي فتح وحماس فستقود إلى عودة المجلس التشريعي للعمـل،             . رام اهللا إلى تجنبه   

وعلـى  . والمجلس قادر آنئذ على إلغاء وتعطيل كل القرارات والمراسيم التي أعلنت في األشهر الماضية             
وخالصة هذا كلـه رفـض      . ني اقتراح الذهاب فورا إلى االنتخابات     قاعدة رفض هاتين النتيجتين، يتم تب     

  .فكرة المشاركة السياسية التي ستنتج عن أية مصالحة محتملة
في مواجهة هذا الموقف يأتي الموقف اآلخر الذي عبر عنه المؤتمر الشعبي في دمشق الذي انعقد أواخر                 

دة الوطنية، والتأكيد على الثوابت الفلسطينية      الشهر الماضي، وكان هدفه الضغط باتجاه المصالحة والوح       
ومع أن الداعين لهذا المؤتمر اعتبروا أن دعوتهم إيجابية وتصالحية، إال أن السلطة في رام            . والتمسك بها 

اهللا اعتبرت دعوتهم انشقاقية وتمردية، وعبرت عن ذلك ببيانات رسمية اعتمدت لغة غير مألوفـة فـي                 
ولم تقف األمور عند هذا الحد، بل هي تطورت إلـى حـد اإلبـالغ               . لداخليتاريخ التجاذب الفلسطيني ا   

ففي . المتبادل بأن خطوات أخرى يمكن أن تكون قادمة على الطريق، تزيد من حدة االختالف واالنقسام              
األسبوع الماضي ذهب إلى عمان خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة المنبثقة عن مـؤتمر دمـشق،                  

ليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وقال الزعنون ما يفيد بأن الرئيس محمـود              والتقى مع س  
، )٧٥٠ بدال من    ٣٥٠(عباس يفكر باحتمال عقد المجلس الوطني الفلسطيني بعدد مختصر من األعضاء            

على أن يشمل هذا االختصار كل الفصائل المتواجدة في دمشق، وكل األفراد الـذين حـضروا مـؤتمر                  
ورد خالد عبد المجيد قائال إن اإلقدام على هذه الخطـوة           . ، ومن أجل التخلص من عبئهم السياسي      دمشق

سيعني إلغاء كون منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية تظلل الجميع، وسيعني أيضا في هـذه الحالـة، أن          
تكون األمور قد   " يةالنظر"وبهذه المواجهة   . تصبح لجنة المتابعة هي المرجعية لكل الذين سيتم استبعادهم        

وصلت إلى نقطة حسم رئيسية، قد ينتج عنها انقسام جديد يكون أعمق من االنقسام الحالي القائم، ويمتـد                  
وقد تعني في النتيجة انتهاء     . هذا االنقسام ليخرج عن دائرة فتح وحماس إلى دائرة فلسطينية أوسع وأشمل           

  .التحرير هي مرجعية السلطة الفلسطينية وحدهامنظمة التحرير كمرجعية فلسطينية، وأن تصبح منظمة 
وثمة موقف فلسطيني ثالث، يعمل خارج إطار السلطة وخارج إطار مؤتمر دمشق، ويتفاعل في األوساط               

ويتركز هذا الموقف في نقطة جوهرية مفادها إن هذا االنقسام الفلسطيني يؤثر علـى              . الشعبية الفلسطينية 
. لالجئين الفلسطينيين، وعلى حق عودتهم إلى وطنهم بـشكل خـاص          قضية مبدئية أخرى تتعلق بحقوق ا     

وهم يرددون في لقاءاتهم وحواراتهم التي تجري بكثافة في أكثر من عاصمة عربية، أنهم جربوا خـالل                 
السنوات السابقة عقد اللقاءات والمؤتمرات التي ركزت على قضيتي حق العودة واعتماد قاعدة االنتخاب              
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لوطني الجديد، ولكن محاوالت الضغط هذه لم تثمر، وها هي التحركات القائمة اآلن             في تشكيل المجلس ا   
ويستخلص المتحاورون نتيجـة مفادهـا      . تنبئ بتوجه يسعى إلى تجاهلها كلية، والعمل بما هو نقيض لها          

الحاجة إلى إيجاد وسائل ضغط جديدة أكثر فعالية، من نوع عقد مؤتمر شعبي واسع وجامع، يعلن نفـس                  
لهذا الغرض، من دون أي نفي لمنظمة التحريـر         " مرجعية شعبية "مطالب ويؤكد عليها، وقد تنبثق عنه       ال

  .ومرجعيتها، شرط التزامها بالمطالب الشعبية الفلسطينية
، وهو حزب مؤهل إذا ما نشأ، ألن يضم         "حزب العودة "وهناك توجه شعبي آخر يبحث في إمكانية تشكيل         

ثم يطالب هذا الحزب بتمثيل رسمي لـه داخـل المجلـس    .  لم يكن أكثر   في عضويته آالف األعضاء إن    
الوطني الفلسطيني، يتناسب مع حجمه الجماهيري، ومن أجل أن تبقى قضية حق العودة في مقدمة جدول                
األعمال التفاوضي الفلسطيني، وبخاصة بعد أن برزت أصوات داخل أجهزة التفاوض الفلسطينية، تقـول              

ية حق العودة عائقا أمام إمكانية موافقة إسرائيل وأميركـا علـى إنـشاء دولـة                إنه ال يجوز وضع قض    
  .فلسطينية، باعتبار أن الطرفين اإلسرائيلي واألميركي يرفضان حق العودة

  ما الذي تعنيه تفاصيل هذه اللوحة الفلسطينية؟
انقسام يتجاوز  . انقسام أعمق وأخطر من كل ما جرى حتى اآلن        . تعني أن الساحة معرضة النقسام جديد     

وإذا لم تبادر السلطة الفلسطينية إلـى خطـوة         . حركتي فتح وحماس إلى مكونات الشعب الفلسطيني كله       
توحيدية، على صعيد السلطة، وعلى صعيد منظمة التحرير الفلسطينية، فإن االنقسامات األوسـع قادمـة               

 فإن من نتائجها األولى أن الـسلطة        وإذا ما أصبحت هذه االنقسامات أمرا واقعا،      . على الطريق ال محالة   
الفلسطينية، وأن الرئاسة الفلسطينية، ستصبح معزولة عن الشعب الفلـسطيني، وستـصبح فـي أحـسن                

وهذا ما ال نريده للسلطة، وما      . ، أو لجزء منهم فقط    ١٩٦٧األحوال ممثلة ألهلنا في المناطق المحتلة عام        
طة فلسطينية واحدة، ورئيسا فلسطينيا واحدا، إنما يحـدث         ال نريده للرئيس أبو مازن، ألن الكل يريد سل        

أحيانا أنه ومن أجل موقف سياسي يوحد الجميع، ال بد من مواجهة حادة مع العدو المحتل، وال بد مـن                    
وهذا أمر ال بد من أن يكون الكل مستعدين له، من أجل الحفـاظ علـى وحـدة                  . دفع ثمن هذه المواجهة   

  .ي موقف سياسي مؤقتالشعب، والتي هي أثمن من أ
  ١٠/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  المسار السياسي الخطير للرئيس الفلسطيني .٥١

  ياسر الزعاترة
عندما وجه الرئيس المصري دعوة للحوار بين حركتي حماس وفتح، رد الـرئيس الفلـسطيني محمـود                 

 وضـع   عباس على الدعوة برفض ضمني، وذلك خالل لقاء في مدينة رام اهللا، وبـالطبع مـن خـالل                 
اشتراطات للحوار يعلم الجميع أنها سترفض من قبل حركة حماس، لكن األكثر إثارة لالنتباه قد تمثل في                 
رد عباس على الدعوة خالل مؤتمر صحفي في القاهرة بعد لقاء مع الرئيس المـصري، إذ لـم يكتـف                    

، بل أضاف   )مات الدولية العودة عن االنقالب وقبول جميع االتفاقات وااللتزا      (بوضع االشتراطات السابقة    
إليها شرط الموافقة على انتخابات مبكرة، من دون أن يشير إلى أن قانون االنتخابات قد جـرى تغييـره                   
بغياب المجلس التشريعي لصالح نظام القائمة الذي ال يمنح حماس الغالبية حتى لو فازت بـذات النـسبة                  

  . التي حصلت عليها في االنتخابات الماضية
باس مع الرئيس المصري قد تطرق إلى قضية معبر رفح، وهنا أيضاً تشدد األول على نحـو                 كان لقاء ع  

  . استثنائي، إذ رفض إعادة النظر في قانون تشغيل المعبر المذل للفلسطينيين
السؤال الذي نركز عليه هنا هو ما الذي تعنيه المواقف السابقة في سياق التحليل السياسي لمسار األحداث                 

  الفلسطينية؟ في الساحة 
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المصرية بـشكل   (من الزاوية التاريخية، فإن ما فعله عباس هو في جوهره تمرد على المرجعية العربية               
للسلطة ومنظمة التحرير كما كانت طوال عقود مع سلفه ياسر عرفات باستثناءات عابرة، وهـو               ) خاص

  . تمرد ما كان له أن يحدث لوال توفر خيارات سياسية أخرى للرجل
ن كان محدود الحضور في القرار السياسي الفلسطيني، كان المقربون من محمود عباس ينقلون عنه               منذ أ 

تبنيه نظرية سياسية تقوم على ضرورة أن يتوجه الفلسطينيون صـوب المتوسـط ويـديروا ظهـورهم                 
 للصحراء، والمتوسط كما يعرف الجميع يعني الدولة العبرية ومن ورائهـا المنظومـة الغربيـة، بينمـا                

  . الصحراء هي العالم العربي
للتذكير، فمحمود عباس مقتنع بأنه لم يأت إلى السلطة بدعم العرب، بل بضغط من واشنطن التي فرضت                 
على الجميع تجاهل موت عرفات مقتوالً بالسم، ومعه برنامجه السياسي القائم علـى االلتحـام بـالعمق                 

لو في الحد األدنى وبين السياسة، وبالطبع لكـي         العربي، وعلى رأسه مصر، والمزاوجة بين المقاومة، و       
يدشّن مرحلة جديدة عنوانها الرفض الصريح للمقاومة المسلحة وفتح أبواب التفاوض مـع اإلسـرائيليين               

  . برعاية أمريكية، وبتعويل على الدعم األوروبي
هايته الطبيعية هي   ما قاله محمود عباس في القاهرة يؤكد رفضه للحوار، والسبب هو إدراكه لحقيقة أن ن              

استعادة الوحدة على أساس اتفاق مكة أو ما شابه وليس الذهاب إلى انتخابات مبكرة، األمر الذي يعنـي                  
وقفاً عملياً للمفاوضات، تبعاً للرفض اإلسرائيلي، ومعه توقف تطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق              

تعاون األمني، فضالً عمـا تنطـوي عليـه         التي تركز على محاربة حركة حماس والمقاومة وتصعيد ال        
وال شك أن الذين قدموا المليارات في باريس لـم يـدفعوها            . المصالحة من رقابة على العملية التفاوضية     

لكي تتحول إلى موازنات لوزارات يديرها حمساويون، بل لكي تعيد هيكلة السلطة على مقاس الوضـع                
  . الجديد

ه ونحن في معرض تفسير خيارات عباس، ومن ضمنها موقفـه مـن             ثمة بعد آخر ال بد من اإلشارة إلي       
إنه ذلك المتعلق بميله التقليدي إلى التفاوض السري بعيداً عن الكاميرات واإلعالم كمـا تؤكـد                . الحوار

  . تجربته الشهيرة في أوسلو، والتي فاجأت الجميع بما في ذلك مصر
ثل في الخروج باتفاق شامل على شـاكلة أوسـلو،          المفاجأة التي يخشاها المصريون، وربما آخرون، تتم      

وليصار إلى فرضه بالقوة األمريكية على العرب، وإال فأي تفسير لهذا المسلسل الطويل من اللقاءات التي                
  ! يقال دائماً أنها لم تفض إلى شيء، وأي تفسير لزيارة بوش الثانية في أيار المقبل لألراضي المحتلة؟

نيـسان  (في الغالب هزيالً ينسجم مع كتاب الضمانات الذي قدمه بوش لشارون            االتفاق المذكور سيكون    
قد يقع ذلك بالفعل، لكن النجـاح شـيء         . لتسهيل عملية التسويق  " الغموض البناء "، مع قدر من     )٢٠٠٤
  . آخر

أما معضلة قطاع غزة، فيبدو أن القوم واثقون من قدرتهم على حلها، بدعم أمريكي إسـرائيلي، ودائمـاً                  
لى نحو ال يعطل المسيرة، أكانت ستفضي إلى اتفاق شامل كالذي أشرنا إليه، أم إلى المرحلة الثانية من                  ع

  . خريطة الطريق ممثلة في الدولة المؤقتة على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية، ومعه قطاع غزة
ينيين بذرائع سخيفة، وهي    بقيت اإلشارة الضرورية إلى الحملة اإلعالمية والسياسية المصرية ضد الفلسط         

حملة هدفها ضرب التعاطف الشعبي الداخلي مع قطاع غزة الذي فرض على النظام فتح المعبر، لكننـا                 
واثقون من أن الجماهير المصرية الرائعة لن تمر عليها هذه اللعبة وستواصل تعاطفها مع األهـل فـي                  

  .لمحطاتالقطاع، تماما كما وقفت دائماً في خندق أمتها في مختلف ا
  ١٠/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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