
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن المفاوضات الجدية لم تبدأأ وأكثر عدالة ويؤكد قريع يطالب واشنطن بدور أقل انحيازاً
   وليس الحوار معها"حماس"ـ اإلطاحة ب وإقليمياًالمطروح محلياً: محمد نزال

  وسياسّيوها يترّيثون.. عسكر إسرائيل يلّوحون باجتياح غزة قريباً
  الكرة اآلن في ملعب إسرائيل والسلطة واألوروبيين وحماس لحل معضلة المعابر: أبو الغيط

 في غزة" ماسح"تنفي تسلمها مساعدات أردنية من " األونروا"

عملية بريـةأولمرت يستبعد
واسعة فـي غـزة وتوقعـات       

 "حماس"ي بتصعيد االغتياالت ف
  

 ٤ص ... 

 ١١/٢/٢٠٠٨٩٨٧االثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩٨٧:         العدد                        ١١/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

    :السلطة
 ٥  ن المفاوضات الجدية لم تبدأأ وأكثر عدالة ويؤكد قريع يطالب واشنطن بدور أقل انحيازاً .٢
 ٥  لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة: عريقات .٣
 ٥  تفتعل المشاكل للتحلل من أنابوليسغزة ويجاد فراغ دستوري في  تسعى إلإسرائيل :يوسف .٤
 ٦  يةسرائيل قائمة االغتياالت اإلهتصدر مشددة لهنية بعد  إجراءات أمنية:القدس العربي .٥
 ٦  مرات بالقدسربط المستع إلىيهدف   تسريع تنفيذ شارع الطوق:منظمة التحرير .٦
 ٦   لتهويد القدس" النهائي"تسابق مفاوضات " إسرائيل: "وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية .٧
 ٧  فلسطينيةالسيادة ال إلى  كلياً رفححذر من خطورة تحويل معبري نمر حّماد .٨
 ٧   التدخل لتأمين عودة الوفد البحريني عبر رفحإلىبحر يدعو مبارك حمد أ .٩
 ٧  "مسيئاً"على خلفية نشرها كاريكاتوراً اعتُبر " األيام"محكمة الصلح في غزة تمنع صحيفة  .١٠
    

    :المقاومة
 ٨   وليس الحوار معها"حماس"ـ اإلطاحة بياً وإقليمالمطروح محلياً: محمد نزال .١١
 ٩   مع مصر" حماس"لن نسمح ألي طرف سياسي بأن يسمم عالقة : مدانأسامة ح .١٢
 ٩  تشدد على عمق العالقة بين الشعبين الفلسطيني واألردني" حماس" .١٣
 ٩  باغتيال القادة يعكس طبيعة العقلية اإلرهابية" إسرائيل"تهديد : مبرهو .١٤
١٠  كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة لإلفراج عن األسرى: "الجهاد" .١٥
١٠   اهرةوتجاوز التفاق الق" تعميق لالنقسام"الدعوة النعقاد المجلس الوطني ": حماس" .١٦
١٠   لتخليهم عن المقاومة" األقصىكتائب "االحتالل يمنح عفواً لمطلوبين من  .١٧
١١   تجاوز االنقسامإلى "حماس" و"فتح" يدعو "الجهاد"قيادي في  .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١  وسياسّيوها يترّيثون.. ئيل يلّوحون باجتياح غزة قريباًعسكر إسرا .١٩
١١  عمليات عسكرية سرية في غزة: باراك .٢٠
١٢  "رضدون تغيير حقيقي على األال يوجد أمل ألي نوع من السالم ": ليفني .٢١
١٢   توسيع العمليات الحربية في قطاع غزةألمانيافي  ان يبحث سالح الجو وقائدأولمرت .٢٢
١٣  ة لحماس وتصفية قادتها بال تمييزحيجب القضاء على القوة المسل: هنغبي .٢٣
١٣  أنقرةباراك يجري مباحثات عسكرية وأمنية في  .٢٤
١٣  لقاء عاصف جمع أولمرت ووزيرة الخارجية النمساوية .٢٥
١٣   شرع بإجراءات تقديم طلب إلى السلطة لتسليمها المتهم بقتل مستوطنتإسرائيل  .٢٦
١٣   من القدسادونم ١٢٠٠إسرائيل تعترف بشارع جديد صادر  .٢٧
١٤  حزب اهللا جّدد مخزونه الصاروخي جنوبي الليطاني: إسرائيل .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٤   الفلسطينيينفي األردن تحذر من مستقبل قاتم لالجئين" حق العودة"لجنة  .٢٩
١٤  مكان احتجازهمن بحرق  يهددو المصريةفي العريشفلسطينيون محتجزون  .٣٠
١٥   موظفاً في مستشفى بغزة٢٠حكومة فياض توقف رواتب  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩٨٧:         العدد                        ١١/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

١٥  ممي يحذر من انعكاسات قطع الكهرباء على قطاع غزة المحاصرأتقرير  .٣٢
١٥  كثر من سجنأسيرات في  تخطط لفصل األيةئيلسراسجون اإلالمصلحة : سرى للدراساتاأل .٣٣
١٥   اختطاف محاميةى يضربون احتجاجا عل في الضفة الغربيةالمحامون الفلسطينيون .٣٤
   

   :صحة
 ١٥   قد تحل بمرضى غزةىحذر من كارثة إنسانية كبرتالضمير مؤسسة  .٣٥
   

   : األردن
١٦  ردن تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسطأولوية األ: اهللا الثانيعبد  .٣٦
١٦  خوان األردن يستهجنون استخدام كلمة استيالء حركة حماس على المساعداتإ .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٧  آلن في ملعب إسرائيل والسلطة واألوروبيين وحماس لحل معضلة المعابرالكرة ا: أبو الغيط .٣٨
١٧  الوفد البحريني يرفض الخروج من معبر كرم أبو سالم .٣٩
١٨  مصر تطلق سراح العائدين من غزة .٤٠
١٨  ضد الفلسطينيين كاذبة وغير أخالقية وال تخدم إال إسرائيلالحملة اإلعالمية : صباحي .٤١
١٨  ألف دوالر لمخيمـات غـزة" ١٠٠"اإلمارات تتبرع بـ  .٤٢
١٨   مليون جنيه مصري لدعم مستشفيات غزة .٤٣
١٩   دود مع غزةبرلمانيون مصريون يتفقدون الح .٤٤
١٩   "طابور الصهاينة واألمريكان"حزب موريتاني يطالب بفضح  .٤٥
   

   :دولي
١٩   بوش جاد في إقامة دولة فلسطينية العام الحالي: مسؤول أمريكي .٤٦
٢٠ للموافقة على اقتراح مصري بشأن المعابر إسرائيلأميركا تمارس ضغوطا على  .٤٧
٢٠    حول التسويةإسرائيلقادة عرب يستجيبون هواجس : بلير .٤٨
٢٠   في فلسطينلبنية التحتيةا لتنفيذ مشاريع يميركأ مليون دوالر ١٠٠خصص  تألمانيا .٤٩
٢٠  في غزة" حماس"تنفي تسلمها مساعدات أردنية من " ألونرواا" .٥٠

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  عبد الحليم قنديل... نهاية إسرائيل تكتب اآلن .٥١
٢٤  إبراهيم المدهون... لماذا يريد اإلسرائيليون اغتيال السيد إسماعيل هنية؟ .٥٢
٢٥  جميل مطر... اكتشاف أميركا من خالل حملة االنتخابات الرئاسية .٥٣
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  
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  "حماس"وتوقعات بتصعيد االغتياالت في   يستبعد عملية برية واسعة في غزةأولمرت .١
 في مـستهل جلـسة الحكومـة        أولمرتقال   : أسعد تلحمي  -الناصرة  من   ١١/٢/٢٠٠٨الحياة   نشرت

لى قصف صـاروخي    إضب سكان بلدة سديروت التي تتعرض       األسبوعية إنه في موازاة عدم تجاهله غ      
وأضاف أن الجيش سيواصل عملياته     ". لكن الغضب ليس خطة عمل    "يومي ومشاطرته ألمهم وإحباطهم،     

رهابيين والمسؤولين عنهم ومرسـليهم     سنصل إلى كل اإل   ... بشكل منهجي ومنتظم ومتواصل   "في القطاع   
 فلـسطيني فـي القطـاع       ٢٠٠وأشار متباهياً إلى أن الجيش قتل أكثر من         ". ومشغليهم ولن نستثني أحداً   

 أنه أجرى قبـل     أولمرتوتابع   ".في العمليات األخيرة التي نفذها الجيش في القطاع       "وجرح مئات آخرين    
ير الدفاع ايهود بـاراك ورؤسـاء األجهـزة األمنيـة           بدء اجتماع الحكومة األسبوعي مشاورات مع وز      

تباعها لجهة دعم سكان سـديروت وتحـصين        إوتداولنا في مسائل مختلفة بينها الوسائل التي يجب علينا          "
عـن أوسـاط    " هآرتس"ونقلت صحيفة   ". المنازل ومالحقة العناصر الضالعة في اإلرهاب للوصول إليها       

". على أساس مـشاعر الغـضب     "خير لن يتخذ قرارا بعملية برية       قريبة من رئيس الحكومة قولها إن األ      
  .وأضافت أن المؤسسة األمنية ال تعتزم تغيير سياستها تجاه القطاع

جريمـة  "واعتبر النائب األول لرئيس الحكومة حاييم رامون إطالق القذائف الصاروخية على المـدنيين              
وتـابع  ". مجرمي الحرب"ق النار رداً على المعتدين تتيح إلسرائيل إطال" حرب وفقاً لكل المواثيق الدولية  

يجب قطع التيار   "و" بصورة مباشرة أو غير مباشرة    "أنه يجب تصفية كل من هو ضالع في جرائم الحرب           
الكهربائي عن غزة في كل مرة تطلق قذائف صاروخية على إسرائيل لتكون عالقة واضحة ومباشرة بين                

  ".ألن وجودنا في غزة سيكلفنا ثمناً باهظاً"لى اجتياح القطاع إ لكن رامون رفض الدعوات". األمرين
الحكومة بأنه يجب أن يدفع المـسؤولون       " حمائم"من جهته، صرح الوزير مئير شيتريت المحسوب على         

الثمن، داعياً إلى الرد على القصف بمحو حـي فـي           " بمن فيهم رؤساء حماس   "عن القصف الصاروخي    
ليكون عبرة لكل الفلـسطينيين وليـدركوا جديـة الموقـف           "غادرة ثم اقتحامه    غزة بعد تحذير سكانه بالم    

ودعا نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي الحكومة إلى اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية كبيـرة               ". اإلسرائيلي
  ".ألن البديل هو الكارثة... المطلوب هو الحسم"في القطاع، وقال إن 

، "لم يتم بعد استهداف محمود الزهار المسؤول عن تشجيع القصف؟         لماذا  : "وتساءل الوزير شاؤول موفاز   
يجب التعامل مع هنية كما تعاملنا مع الشيخ احمد ياسين وعبدالعزيز           "في حين قال الوزير زئيف بويم إنه        

ووازى الوزير آفي ديختر بين األوضاع الحالية في القطاع وسيرورة األمور خالل الحـرب              ". الرنتيسي
وحذر من نزوح   ". التي تميزت بانعدام الوضوح واالمتناع عن اتخاذ القرارات المناسبة        "لبنان  الثانية على   

". لتتحول مدينة أشباح تؤشر إلى عجز إسرائيل عن توفير الحمايـة لـسكانها            "جماعي لسكان سديروت    
واشار إلـى   ". الروليتا الغزية هي األكثر تعقيداً    ... ال يمكن اعتماد استراتيجية تقوم على الحظ      : "وأضاف

  . أنه منذ بداية السنة سقط على الجنوب ثلث عدد ما سقط خالل العام الماضي كله
ودعا رئيس بلدية سديروت مويال الحكومة إلى اغتيال هنية أو خطفه لمبادلته باألسير اإلسـرائيلي فـي                 

 في لبنان مـا أدى  بعد أن ثبتت نجاعة ذلك  "، كما دعا إلى تدمير رموز السلطة في القطاع          "القطاع شاليت 
  .وتظاهر سكان سديروت أمس في القدس ضد الحكومة، وطالبوا رئيسها بالتنحي من منصبه". إلى هدوء
زعـيم حـزب الليكـود       : آمال شحادة  عنالقدس المحتلة   من   ١١/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    وأضافت

التـي  " حماسـستان "مام ما سماه     ببث البلبلة ا   أولمرتاليميني بنيامين نتنياهو فقد اتهم في حديث اذاعي         
علينا الخروج بحملة قوية وسرية جدا وان تدار حـرب حقيقيـة            : "اقيمت بعد االنسحاب من غزة، وقال     

وبرأيه، فإن تحقيق ذلك يقتضي عدم االكتفاء باالغتياالت، بل استخدام قوة أكبـر             ". نضمن فيها انتصارنا  
إسرائيل "جهته طالب افيغدور ليبرمان رئيس حزب       من   .من ذلك، تضمن قتل اكبر عدد من الفلسطينيين       

  .بإعادة احتالل محور فيالدلفيا ومنطقة رفح الى أجل غير مسمى" اإلسرائيلية"الحكومة " بيتنا
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  ن المفاوضات الجدية لم تبدأأ وأكثر عدالة ويؤكد قريع يطالب واشنطن بدور أقل انحيازاً .٢
 توقـع مـسؤول فلـسطيني       :سعد تلحمي ، أ الناصرة نقالً عن مراسلها في    ١١/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  

راضـي  أل ا إلـى  فبرايـر الجـاري      / شباط ١٨ميركية كوندوليزا رايس في     وصول وزيرة الخارجية األ   
ن إحمد قريع في مؤتمر صـحافي       أ، في حين قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض         إسرائيلالفلسطينية و 

األوضاع "بسبب  " لم تبدأ بعد  "نها  أالتي أوضح   " مفاوضاتستزور المنطقة قريباً في محاولة لدفع ال      "رايس  
 سرائيلأقل انحيازاً إل  " تبني موقف    إلىميركية  دارة األ ودعا اإل ". في غزة والحصار والقصف واالستيطان    

  .لضمان نجاح المفاوضات" ي والفلسطينيسرائيلوأكثر عدالة للجانبين اإل
 وعـن    يوسـف الـشايب    ،القدس المحتلـة   سلها في نقالً عن مرا   ١١/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  

المفاوضات الجارية اآلن غير جدية، وإنما هي اتصاالت لمحاولة استكـشاف           : حمد قريع قال أ : وكاالتال
بـال  : يإسرائيلوحذر قريع من أن أي تصعيد عسكري         ". بدء مفاوضات جدية   إلىفق، لكننا لم نصل     األ

وضات وعلى نتائج المفاوضات وأيـة عمليـة انتهاكـات          شك يؤثر على المفاوضات وعلى مسيرة المفا      
  .وتوسع استيطاني وغير ذلك تؤثر على المفاوضات ونتائج المفاوضات

ن  أ حمـد قريـع، رأى     أن أ  إلى محمد هواش ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١١/٢/٢٠٠٨النهار  ولفتت  
ساسيين، هما وجود نيات جديـة      أ ي ممكن في حال توافر شرطين     سرائيل اتفاق مع الجانب اإل    إلىالتوصل  

  .قليمية بشكل فاعل لدفع عملية السالمذا ما تواصلت الجهود الدولية واإلإوعزيمة حقيقية لدى الطرفين، و
مفاوضـات  " أن هناك    أحمد قريع أكد   :١١/٢/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

  ".جدية تجري بعيداً عن وسائل اإلعالم
 وجود جهود عربية كثيرة لتحقيق حل الخالف الفلسطيني الداخلي، ولكنـه            إلى قريعشار  أثانية،  من جهة   

نهاء إحتى تستطيع أن تحقق نتائج للحوار، فإن لذلك متطلبات، ليست قضية شروط، فحينما تقول               : ضافأ
ـ       إاالنقالب الذي حدث في شهر حزيران، فهذا ليس شرطاً و          نجح نما هو سبب حقيقي وموضوعي لكي ي

جهزة أمن محتلة وعلى مكاتـب محتلـة،        أتحاور على ماذا؟ على     .. الحوار، ومن دونه لن ينجح الحوار     
  ".نظمة؟ ال، تراجع عن االنقالب واجلس على الطاولةوعلى تغيير في القوانين واأل

  
  لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة: عريقات .٣

ية ليفنـي، التـي   سـرائيل أطلقتها وزيرة الخارجية اإل التصريحات التي    الفلسطينيةأدانت السلطة   : رام اهللا 
في قيام دولة فلسطينية تضم قطاع غزة، ورد المفـاوض الفلـسطيني صـائب              " ال أمل "تأكدت فيها انه    

ن أواضـح   "وتـابع   ".  القدس، وغزة كجزء ال يتجزأ     اوعاصمتهال بالضفة   إالدولة لن تقوم    "عريقات بان   
واعتبـر  ". قامة الدولـة الفلـسطينية    إصل الضفة عن غزة، وتمنع       تستغل انقالب غزة، حتى تف     إسرائيل

  ".لن تقوم.. لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة"، وعاد يؤكد "مشكلة فلسطينية داخلية"عريقات قضية غزة 
  ١١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  تفتعل المشاكل للتحلل من أنابوليسغزة ويجاد فراغ دستوري في  تسعى إلإسرائيل :يوسف .٤

أحمد يوسف كبير مستشاري رئيس الـوزراء الفلـسطيني المقـال           .قال د : صالح النعامي رام اهللا   : ةغز
ية بتـصفية قيـادات حركـة حمـاس         سرائيلإسماعيل هنية إن الدعوات التي أطلقها وزراء الحكومة اإل        

ة، تمثل   بتكثيف عمليات االغتيال ضد قيادات ونشطاء حركات المقاوم        أولمرتوالحكومة المقالة، وتلميح    
ـ  .  األمام إلىمحاولة للهروب    ، اعتبر أن هذه التصريحات تـأتي فـي         "الشرق األوسط "وفي تصريحات ل

 تحـاول افتعـال     إسـرائيل  أن   إلىإطار التساوق مع الخط اليميني المتطرف السائد في تل أبيب، منوهاً            
، وتحديـداً   "أنابوليس"مؤتمر  المشاكل من اجل تبرير تحللها من التزاماتها السياسية التي التزمت بها في             

 لشركائه في الحكومة بعدم طرح قضايا القـدس  أولمرتالتهرب من بحث قضايا الحل الدائم، بعدما تعهد  
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ية فـي تنفيـذ     سرائيلوحول جدية الحكومة اإل    .والالجئين على طاولة التفاوض مع ممثلي حكومة فياض       
حركة حماس، قال يوسف أنه ال يوجد ثمة شك في          تهديداتها بتصفية كبار وزراء حكومة هنية وكبار قادة         

يجـاد فـراغ دسـتوري      إ ستوظف هذه العمليات من اجـل        إسرائيللى أن   إجدية هذه التهديدات، منوهاً     
  . في ذلكإسرائيلبالتواطؤ مع " حكومة المقاطعة في رام اهللا"وسلطوي في القطاع، متهماً ما سماها 

  ١١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  يةسرائيل قائمة االغتياالت اإلهتصدر مشددة لهنية بعد  إجراءات أمنية:القدس العربي .٥

علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مقربة من رئيس الوزراء الفلسطيني            : وليد عوض  -رام اهللا   
 رأس قائمة االغتيـاالت     ىن وضع عل  أمنية اتخذت لحمايته بعد     أجراءات  إن  أمس  أسماعيل هنية   إالمقال  

 .ية المجـاورة سـرائيل صواريخ انطالقا من غزة باتجاه البلدات اإل   الطالق  إ تواصل   ىة، ردا عل  يسرائيلاإل
   .رض وعدد قليل من حراسه يعرفون تحركاته ومكان تواجدهوحسب المصادر فان هنية نزل تحت األ

  ١١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
 
  القدسربط المستعمرات بى لإيهدف   تسريع تنفيذ شارع الطوق:منظمة التحرير .٦

فـي منظمـة التحريـر      ) وحدة دعم القـدس   (أعلنت دائرة شؤون المفاوضات     :  أمين أبو وردة   -نابلس  
ن شارع الطوق الذي تقوم بإنشائه سلطات االحتالل حالياً في القدس المحتلة يهدف إلى تعزيز               أالفلسطينية  

وأوضحت .  المدينة المقدسة  وتدعيم سيطرة االحتالل على األجزاء العربية من      " يةسرائيلاإل"المستعمرات  
ن معظم أجزاء شارع الطوق في القدس المحتلة يتبع مسار جدار الفصل العنصري             أالدائرة في تقرير لها     

المحيطة بالقدس المحتلة، كما هو حال الجدار الـذي يفـصل    " يةسرائيلاإل"ويعمل على ربط المستعمرات     
وسيعمل شارع الطوق مع امتداداتـه علـى   .  وقراهاالقدس المحتلة طبيعياً ووظيفياً عن باقي مدن الضفة     

الفصل الفعلي لألحياء الفلسطينية داخل القدس عن بعضها بعضاً، وبالتالي، التعطيل التام لنسيج حياة أكثر               
مكانات النمو الحضري والتطور االقتصادي وترابط      إ فلسطيني في المدينة المقدسة وتهديد       ٢٥٠،٠٠٠من  

من االقتصاد الوطني الفلسطيني يأتي مـن المنطقـة         % ٣٥كدت أن حوالي    أو. بالًالدولة الفلسطينية مستق  
الممتدة من بيت لحم إلى رام اهللا عبر القدس المحتلة، وبالتالي فإن إقامة دولة فلـسطينية قابلـة للحيـاة                    

  . ديمةاقتصادياً وسياسياً هو أمر مستحيل إذا لم يرحل االحتالل عن القدس الشريف بما فيها البلدة الق
  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل

  
  لتهويد القدس" النهائي"تسابق مفاوضات " إسرائيل: "وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية .٧

حذرت شخصيات فلسطينية رسمية ودينية من مخاطر التهديـدات المتـصاعدة           : رام اهللا  منتصر حمدان    
عاجل لوضع خطط وبرامج فلسطينية مدعومـة       همية التحرك ال  أالتي تواجه مدينة القدس المحتلة، مؤكدة       

وأكد رئيس وحدة القدس في      .، الهادفة إلى تهويد المدينة    "يةسرائيلاإل"سالمياً لمواجهة المخططات    إعربياً و 
من ممارسـات   " إسرائيل"ن ما تقوم به     أ" الخليج"ـمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، المحامي احمد رويضي، ل      

  .ي مفاوضات سياسية مقبلة يأتي في إطار عملية نسف مبرمجة ألعمال لتهويد القدس المحتلةأو
ـ               ن إ،  "الخلـيج "ـومن جانبه قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، لشؤون القدس، حاتم عبد القـادر ل

جراءات غير المسبوقة التي تمارسها سلطات االحتالل مؤكدا وجود         القدس تواجه واقعا صعبا في ظل اإل      "
همية بلورة خطة متكاملة ووضع القدس فـي        أوشدد على    .خيرةالتجاه في اآلونة األ   تصعيد ملحوظ بهذا ا   

سالمي وتوفير متطلبات ومستلزمات مواجهة     إلو العربي وا  أولويات سواء على الصعيد الفلسطيني      سلم األ 
  .وعرقلة تطبيقه في القدس المحتلة" يسرائيلاإل"المشروع 

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                   ٩٨٧:         العدد                        ١١/٢/٢٠٠٨التاريخ االثنين 

  
  فلسطينيةالسيادة ال إلى  كلياً رفححذر من خطورة تحويل معبري نمر حّماد .٨

ي فشل لالتفـاق    أ" معا" في حديث لوكالة     الفلسطينيل نمر حماد المستشار السياسي للرئيس       حم: بيت لحم 
لى جميع الدول التي حضرت     إقامة دولة فلسطينية نهاية العام الحالي       إنابوليس ب أليه في   إالتي تم التوصل    

انه في حال فشل االتفاق سوف نـدعو         :وقال .مريكية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األ     أنابوليس مؤتمر
  .يين التخاذ موقف على ضوئهاسرائيلليه مع اإلإلعقد قمة عربية طارئة لطرح ما تم التوصل 

مكانية تراجع السلطة عن شروطها من اجل المحافظـة علـى وحـدة             إوفيما يتعلق بالحوار مع حماس و     
ن مطالبة السلطة بالتراجع عن االنقالب ال يعني ما حصل من سيطرة حماس علـى               إ:  قال حماد  ،لوطنا

وضاع سوءا عندما تقلدت حمـاس الحكومـة        نما يتمثل فيما حصل قبل االنقالب والذي زاد األ        إالقطاع و 
عني التراجع  ن التراجع عن االنقالب ي    إ: ضافأو .العاشرة وما جلبته على الشعب الفلسطيني من ويالت       

عن كل العقلية الحمساوية وخطابها الذي يتناقض مع خطاب السلطة الوطنية فيما يتعلق باالتفاقات الدولية               
لى سيادة فلسطينية الن ذلك     إ من خطورة تحويل المعبر كليا       حماد حذر   ،وعن قضية معبر رفح    .وغيرها
صـرار  إوحـول    . مع الضفة الغربية    بالتخلص من قطاع غزة كليا وفك ارتباطه       إسرائيلماني  أسيعزز  

ن تتراجع عن هذا المطلب لما فيـه        أعلى حماس   : قال حماد    ،ن يكون لها دور على المعبر     أحماس على   
صرت حماس على ذلك فنحن نعول على حركـة         أذا  إما  أمن خطورة تتمثل في فصل القطاع عن الضفة         
  .ب الحمساوي في القطاعسقاط االنقالإالجماهير التي تتجاوز كل التنظيمات من اجل 

  ١٠/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
   التدخل لتأمين عودة الوفد البحريني عبر رفحىبحر يدعو مبارك إلأحمد  .٩

جددت رئاسة المجلـس     : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١١/٢/٢٠٠٨ية  ماراتالخليج اإل نشرت  
هود الكبيرة التي بذلها الوفد البحريني العـالق فـي          اعتزازها بالمواقف النبيلة والج   الفلسطيني  التشريعي  

تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، معبـرةً         غالق الحدود المصرية الفلسطينية،   إقطاع غزة، منذ    
ودان رئيس   .عن رفضها المعاملة غير الالئقة وغير المبررة التي تعرضوا لها على معبر رفح الحدودي             

المحاوالت التي تسعى إلعادة األشقاء البحرينيين عبـر      "حمد بحر، ما وصفها     المجلس التشريعي باإلنابة أ   
أي معبر يسيطر عليه االحتالل، وما يستتبع ذلك من تعريض مقامهم الكريم إلجراءات تفتـيش مهينـة                 

وأبدى بحر، خالل اعتصام في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، بحضور             ".ومذلة على يد االحتالل   
بحريني ونواب فلسطينيين، تقديره للموقف الوطني الشجاع والمشرف الذي عبر عنه رئيس الوفد             الوفد ال 

البحريني النائب الفضالة، الذي أكد فيه تصميمه والوفد المرافق على مغادرة غـزة عبـر معبـر رفـح                
  .الحدودي، ووجوب كسر الحصار

 بحر الرئيسناشد أحمد  :  وائل بنات  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١١/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية   وأوردت  
 مبارك والقيادة المصرية التدخل الفوري العاجل لتأمين عودة كريمة للوفد البحريني عبر             المصري حسني 

 .معبر رفح الحدودي الفلسطيني المصري إلى أرض الوطن
  
  "اًمسيئ"على خلفية نشرها كاريكاتوراً اعتُبر " األيام"محكمة الصلح في غزة تمنع صحيفة  .١٠

 أصدرت محكمة الصلح في غزة      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١١/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
ـ    أ اعتباراً من السادس   " يام الفلسطينية تعطيل إصدار ونشر وتوزيع صحيفة األ     "مس حكماً قضائياً يقضي ب

خيرة في الثـامن    من الشهر الجاري، وذلك على خلفية نشرها رسماً كاريكاتورياً على صدر صفحتها األ            
وصدر الحكم في ظـل غيـاب       .  نوفمبر الماضي اعتبره المجلس التشريعي مسيئاً له       /من تشرين الثاني  

المتهمين الثالثة في القضية ومحاميهم، في حين استهجن العاملون في الصحيفة القرار واعتبروه تكميمـاً               
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ـ   وقال مدير مكتب الصحيفة في غز      .لألفواه وحرية الرأي والتعبير    مس انـه   أ" الحياة"ة سامي القيشاوي ل
ضاف انه  أو. خطاراً من دائرة الجزاء في محكمة الصلح في غزة يتضمن قرار منع الصحيفة            إمس  أتسلم  

و إبالغ الصحيفة بموعد عقد جلسة المحكمة للنظر في القضية المرفوعة من عـدد مـن                ألم يتم إبالغه    
ـ  ونسبت  . في المجلس التشريعي  " حماس"نواب حركة    لى مصادر في المحكمة    إ" الحياة"مصادر حقوقية ل
مر الذي نفاه القيشاوي، وقـال انـه تـم          بالغ المدعى عليهم بموعد عقد جلسة المحكمة، األ       إقولها انه تم    

خيرة التـي   بالغهم بموعد الجلسة األ   إسابيع عدة، ولم يتم     أولى التي عقدت قبل     بالغهم بموعد الجلسة األ   إ
مر مكتفية بإصدار بيان عـن      الصادرة في رام اهللا التعقيب على األ      " يامألا"ضت  ورف .صدر خاللها الحكم  

يـأتي فـي سـياق خنـق     "معتبراً انـه  " يام لم تفاجأ بقرار منع التوزيعاأل"ن  إ :القرار القضائي جاء فيه   
  ".الحريات، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير، الممارسة في قطاع غزة

قال إسـماعيل   : )ب.ف.ا( ونقالً عن وكالة  رام اهللا   وغزة  من   ١١/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية   وجاء في   
التهم التي أسندت   "إن  : جبر النائب العام المساعد في المحكمة التابعة للحكومة المقالة لوكالة فرانس برس           

نـشر  انه لم يـتم     : مخالفة قانون الطبع والنشر، والثالثة    : القذف، والثانية : األولى. لهذه القضية هي ثالث   
حكام التي  األ"وأضاف، إن    ".االستنكار المقدم من قبل المجلس التشريعي في نفس الصفحة وبنفس الحجم          

 سنوات للمدانين أكرم هنية، وبهاء البخاري الذي قام برسـم           ٣صدرت هي حبس مع وقف العقوبة لمدة        
  ".الرسم الكاريكاتيري

إن األساس في   :  أبو مسامح، على القرار قائالً     من جهته، اعترض النائب عن كتلة التغيير واإلصالح سيد        
حرية الصحافة هو نقد األشخاص أو حتى الحكومات، وبالتالي ال يجوز بأي حال من األحوال أن يـصل                  

، التي كثيراً ما أفردت مساحات واسعة على صـفحاتها          "األيام"األمر إلى إغالق صحيفة عريقة كصحيفة       
ووعد أبو مسامح ببذل أقـصى الجهـود فـي المجلـس             .يعيلتغطية نشاطات وجلسات المجلس التشر    

أنـا لـست معـه      "إليقاف هذا القرار، وقال     " حماس"التشريعي والحكومة المقالة، وعلى مستوى حركة       
  ".بالمطلق، بل أنا مع حرية الصحافة

  
   وليس الحوار معها"حماس"ـ اإلطاحة ب وإقليمياًالمطروح محلياً: محمد نزال .١١

محمد تزال وجود أي مبادرة جديـدة للحـوار بـين        " حماس"كتب السياسي لحركة    نفى عضو الم  : دمشق
في األفق، واستبعد أن يجلس الطرفان للحوار طيلة العام الجاري، وأكد أن قرار             " فتح"و  " حماس"حركتي  
  .سياسيا في غزة هو عنوان المرحلة في الوقت الراهن" حماس"إسقاط 
ـ   نوأكد    العربيـة   ماراتن جولة الرئيس عباس التي بدأها لكل من اإل        أ" قدس برس "زال في تصريحات ل

ال : "مجددا، وقـال  " حماس"ليس من بينها الدعوة للحوار مع        المتحدة واليمن والبحرين التي بدأها األحد،     
وجود ألي معلومات عن أن مبادرة عربية أو دعوة للحوار قد توج من جديد للحوار بـين الرئاسـة أو                    

  ".٢٠٠٨، وال أعتقد أن هناك أي آفاق لحوار من هذا القبيل خالل العام "حماس"وحركة " فتح"حركة 
الموجود حاليا هو مشروع لإلطاحة بحكومة اسماعيل هنية في غزة، وهو مشروع يقوده             : "وكشف نزال 

يون بإسناد  سرائيلالمعسكر المضاد لحماس من خالل الحصار االقتصادي الخانق على غزة الذي ينفذه اإل            
ي سـرائيل إقليمي ودولي، وهناك محاوالت إلشعال الفوضى في غزة، باإلضافة إلى العـدوان اإل            محلي و 

ولـيس  " حمـاس "العسكري المباشر تدميرا واعتقاال واغتياال، وهي خطوط متوازية تهدف كلها إلسقاط            
  .، كما قال"للتوصل إلى تفاهم سياسي معها

ر هو جزء من الحملة المغرضة التي تعمل علـى          ومص" حماس"واعتبر نزال أن إثارة العداء بين حركة        
  ".حماس"النيل من حركة 

 ١٠/٢/٢٠٠٨قدس برس
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  مع مصر" حماس"لن نسمح ألي طرف سياسي بأن يسمم عالقة : حمدانأسامة  .١٢
ـ     كة،حرلعضو المكتب السياسي ل   في لبنان و  " حماس"ممثل  نفى أسامة حمدان    : بيروت ة   أن تكـون عالق

د وصلت حد القطيعة أو أن تكون السلطات المصرية قد أبلغتهم بأي قرار              مع جمهورية مصر ق    الحركة  
فـي  " حمـاس "واتهم عضو المكتب السياسي لحركة      . السياسيين من دخول مصر   " حماس"لمنع أحد قادة    

تصريحات صحفية أفراداً مقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس بالعمـل علـى تـسميم                 
والحكومة المصرية بإشاعة أنباء غير صحيحة عن أن القاهرة قررت منـع            " حماس"العالقات بين حركة    

مـن دخـول    " حماس"الحديث عن أن مصر قررت منع أي من قادة          : "وقال . من زيارتها " حماس"قادة  
أراضيها حديث غير صحيح إطالقاً، ونحن لم نبلغ به ولم يصدر من الحكومة المصرية أي قـرار بهـذا     

عات يطلقها بعض أفراد فريق السلطة في رام اهللا بهدف اإلساءة إلى العالقات بين              الشأن، وهي مجرد إشا   
بسبب الشعبية التي اكتسبتها في الشارع المصري في مواجهتها         " حماس"ومصر والتحريض ضد    " حماس"

  . ، كما قال"للحصار، وهذه محاوالت يائسة لن يكتب لها النجاح
 ١٠/٢/٢٠٠٨قدس برس

  
  ق العالقة بين الشعبين الفلسطيني واألردنيتشدد على عم" حماس" .١٣

الـذي دعـت إليـه      " نصرة غزة "بتجاوب االخوة األردنيين مع مهرجان      " حماس"رحبت حركة   : نابلس
وقال مصدر   .الحركة اإلسالمية في األردن، وشددت على عمق العالقة بين الشعبين األردني والفلسطيني           

لقد أثبت اخواننا من أبنـاء الـشعب األردنـي الـشقيق            في الضفة الغربية    " حماس"مسؤول باسم حركة    
أصالتهم الوطنية وارتباطهم المتجذر بالقضية الفلسطينية أرضاً وتاريخاً وحقوقاً وبكل ما لها مـن أبعـاد                
دينية ووطنية وقومية وعروبية تجمع الشعبين في خندق الممانعة ورفض الـسماح بمـرور المـشروع                

ودعا االشـقاء  . ل شعبنا وقضيته الوطنية عن عمقها العربي واإلسالمي    األمريكي المتصهين الهادف لفص   
  .وبما يتماشى مع عمق العالقة االخوية بين الشعبين" نصرة غزة"في األردن إلى مواصلة فعالياتهم ل

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل
 
  باغتيال القادة يعكس طبيعة العقلية اإلرهابية" إسرائيل"تهديد : برهوم .١٤

ية سرائيلالحكومة اإل " حماس"وصفت  :  فتحي صباح  ،غزة عن مراسلها في     ١١/٢/٢٠٠٨لحياة  اذكرت  
ية عـن نيـة     إسـرائيل ، وقال الناطق باسمها فوزي برهوم تعقيباً على تـسريبات           "مؤسسة ارهابية "بأنها  

ـ " اغتيال عدد من قادة الحركة، من بينهم رئيس الحكومة المقالة اسـماعيل هنيـة، ان                 إسرائيل ة حكوم
االحتالل هي مؤسسة لالرهاب، وتشكل خطراً كبيراً ليس على الشعب الفلسطيني وحـسب، بـل علـى                 

وأضـاف   ".المنطقة برمتها، خصوصا في ظل حال االحتضان والدعم االميركي لهذه المؤسسة االرهابية           
ات قرارات حكومة االحتالل التصعيدية الخطيرة ضد قطاع غزة، واستهداف قيـاد          "في تصريح امس ان     

الفصائل، بمن فيهم هنية، تعكس طبيعة العقلية االرهابية التي بات يخطط ويفكر بهـا االحـتالل ونيتـه                  
هذه القرارات الخطيرة التي جاءت بعد سلسلة زيـارات لمـسؤولين           "واعتبر ان   ". ارتكاب مجازر جديدة  

ه الـى دول العـالم   اميركيين الى المنطقة، تكشف زيف االدارة االميركية التي ترعى االرهاب وتـصدر   
االدارة االميركية لم تعد تدير الصراع ضد الشعب الفلسطيني، وإنما هي شريكة مباشرة             "وقال ان   ". اجمع

تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب     "ودعا العالم الى    ". في الحرب المعلنة على شعبنا ومقدساتنا وحقوقنا      
الصمت العربي لم يعد مبـرراً امـام هـذه          " ان   ورأى". الفلسطيني ودعمه من اجل نيله حقوقه وثوابته      

ي سـرائيل ية الخطيرة بإغراق غزة في بحر من الدماء إشباعاً لرغبـة االحـتالل اإل             سرائيلالتهديدات اإل 
 ان يهبـوا لنجـدة      األمتين العربية واالسالمية وكل الخيرين من دول العالم اجمع الـى          "ودعا  ". ورغباته

وق االنسان والمنظمات الدولية من اجل العمل الفوري والجـاد علـى          ومنظمات حق ... الشعب الفلسطيني 
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اتخاذ القرارات الالزمة لحماية أهلنا ومؤسساتنا وقيادات ورموز الشعب الفلـسطيني، وإدانـة المخطـط               
  . ي االرهابي، ووضع حد لعدوانه على شعبنا األعزلسرائيلاإل

اتخذت القيادات السياسية    : وليد عوض  ،رام اهللا عن مراسها في     ١١/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    وأضافت
والعسكرية البارزة في حركتي حماس والجهاد االسالمي احتياطات اضافية من االجراءات االمنية لحماية             

ويرى مراقبـون فـي غـزة ان القـوات          .ية باستهدافهم سرائيلانفسهم من االغتيال في ظل التهديدات اإل      
االسالميين محمود الزهار وسعيد صيام، حيث تعتبرهما مسؤوالن        ية قد تستهدف اوال الزعيمين      سرائيلاإل

ولوحظ في قطاع غزة ازدياد شعبية الزهار، خاصة بعد استـشهاد            .بشكل مباشر عن اطالق الصواريخ    
ي، وتقول اوساط مقربة من حماس ان الزهار اليوم يعتبر الـزعيم االول          سرائيلابنه الثاني في القصف اإل    

  .في حماس
  
   كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة لإلفراج عن األسرى:"الجهاد" .١٥

محمد الهندي، الفصائل الفلسطينية للعمل بجهـد إلنهـاء معانـاة           . دعا القيادي في حركة الجهاد د     : غزة
. األسرى القابعين في سجون االحتالل، مبيناً أن كافة الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين لإلفـراج عـنهم               

ل تكريم أربعة أسرى من الحركة أمس أنهـوا محكوميـاتهم مـؤخراً فـي سـجون                 وطالب الهندي خال  
االحتالل، المؤسسات والهيئات الحقوقية النظر باهتمام أكبر لقضية األسرى الفلـسطينيين فـي سـجون               
االحتالل، موضحاً أن العالم كله يقف عندما تأسر المقاومة جنديا من دبابته فيما ال يحرك سـاكناً أمـام                   

  .  اآلالف من أسرانا سيما األطفال والنساء والمرضىمعاناة
  ١١/٢/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  وتجاوز التفاق القاهرة " تعميق لالنقسام"الدعوة النعقاد المجلس الوطني ": حماس" .١٦

يعمـق  "اعتبرت حركة حماس أن الدعوة النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، المنتهي الصالحية،            : غزة
، كما أنه يعتبر تجاوزاً لما تم االتفاق عليـه فـي القـاهرة بـين                "اخلي في الساحة الفلسطينية   االنقسام الد 

وقال الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في بيان صـادر عنـه، تلقـى                . الفصائل بشأنه 
وة المجلـس   تعقيباً على األنباء بالتحضيرات لدع    ): "١٠/٢(نسخة منه األحد    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

تؤكد على عدم شرعية هذه الدعوة ألنها تمثـل         " حماس"الوطني لالنعقاد؛ فان حركة المقاومة اإلسالمية       
تجاوزاً التفاق القاهرة الذي يلزم جميع األطراف بإعادة بناء المنظمة على أسس جديدة من خالل تشكيل                

  . "لجنة من األمناء العامين للفصائل الفلسطينية لإلشراف على ذلك
إن المجلس الوطني الحالي مضى على تشكيله أكثر من سبعة عشر عاماً، ولذا فإننا فـي                : "وأضاف يقول 

حركة حماس نعتبر أن هذه الدعوة غير شرعية، وأن مؤسسات المنظمة القائمـة ال تملـك أي شـرعية                   
  ". التخاذ أي قرار يخص الشأن الفلسطيني طالما استمر تجاوز اتفاق القاهرة
  ١٠/٢/٢٠٠٨لفلسطيني لإلعالم المركز ا

  
  لتخليهم عن المقاومة " األقصىكتائب "االحتالل يمنح عفواً لمطلوبين من  .١٧

العبرية على موقعها على شبكة االنترنت، اليـوم االثنـين          " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : رام اهللا 
ـ           ) ١١/٢(  ٣٢امالً ونهائيـاً لــ      نقالً عن عناصر أمنية فلسطينية، أن االحتالل الصهيوني منح عفواً ك
كما نقلت عن مصادر    . من كتائب األقصى، بعد أن اثبتوا التزامهم الكامل بالتخلي عن المقاومة          " مطلوباً"

، فـي   "تصنيفهم"، الذين حصل تغيير في      "المطلوبين"أمنية صهيونية تأكيدها أن الحديث هو عن عشرات         
ستتم معالجة أمـرهم بـدون أي       ) المقاومة" (باإلرها"في حال عودتهم إلى     "الوقت نفسه حذرت من أنه      

 فلسطينياً مـن    ٣٢" المطلوبين"وأضافت الصحيفة أن أجهزة األمن الصهيونية أخرجت من قائمة           ". تحفظ
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 آخرين ثالثة شهور أخرى    ٢٠٠، بينهم مسئولون كبار، كما منحت       "فتح"عناصر الذراع العسكري لحركة     
  . يتم اختبارهم فيها

  ١١/٢/٢٠٠٨ لإلعالم المركز الفلسطيني
  
   إلى تجاوز االنقسام"حماس" و"فتح" يدعو "الجهاد"قيادي في  .١٨

جدد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام دعوته امس حركتي فتح وحماس الى رأب : ردينة فارس - غزة
ه ي خلف خيار المقاومة باعتبارسرائيلالصدع بينهما وتجاوز حالة االنقسام والتوحد أمام العدوان اإل

واضاف ان الصراع المفروض على الشعب الفلسطيني . الخيار الناجع في وقف تهويد األرض الفلسطينية
وتعليقا على األنباء  .يستوجب توحيد الصف أوال وبرامج سياسية عربية جادة وحازمة وموقفا دوليا جادا

سيين لفصائل المقاومة يا على استهداف القادة السياإسرائيلية التي بينت أن هناك إجماعا سرائيلاإل
 نفذت مثل هذه االغتياالت وطالت إسرائيلهذا األمر متوقع وهو ليس بجديد ف"الفلسطينية في غزة قال 

قادة كبارا في الشعب الفلسطيني مبينا أن ذلك يدلل على وحشية االحتالل والصمت العالمي الذي يرى 
  ."هذه الخروقات الواضحة دون أن يحرك ساكنا

 ١١/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  وسياسّيوها يترّيثون.. عسكر إسرائيل يلّوحون باجتياح غزة قريباً .١٩

كشفت مصادر عسكرية ان     : آمال شحادة   عن القدس المحتلة  من ١١/٢/٢٠٠٨ الخليج اإلماراتية    ذكرت
جيش االحتالل يواصل استعداده لتنفيذ عدوان شامل على قطاع غزة، على الرغم من استبعاد مـسؤولين                

من ان عملية واسعة في قطاع غزة ستعرقل صفقة الجندي          " إسرائيل"وتتخوف  . رة قصيرة تنفيذه خالل فت  
  .االسير في قطاع غزة، جلعاد شاليت وتعرض حياته للخطر

وبرأي " انعدام المسؤولية "لمواجهة صواريخ القسام ب     " اإلسرائيلية"ووصف خبراء عسكريون القرارات     
 أولمرت مسيرة وتتصرف انطالقا من ضعف داخلي غيـر          الخبير العسكري، أليكس فيشمان فإن حكومة     
، معتبراً أنها تكرر الخطأ تجاه حماس منـذ ثالثـة           "حماس"واضح حسب قواعد اللعبة التي تمليها حركة        

هكذا تصرفنا طوال الوقت مع فتح وحزب اهللا، واآلن نواصل تكرار الخطأ مع حماس              : "ويضيف. عقود
  ".وهم ينتجون عمليات ويطلقون علينا عشرات ومئات الصواريخفنحن نقتل منهم العشرات والمئات، 

استبعدت مصادر أمنية إسرائيلية أمس شن عملية عسكرية واسعة النطـاق            ١١/٢/٢٠٠٨ األخبار   وقالت
في مواجهة التصعيد   " المؤسسة األمنية لم تستنفد بعد اإلمكانات التي تملكها       "على قطاع غزة، موضحة أن      

ورجحت مصادر إعالمية إسرائيلية أمس أن تصدق القيـادة الـسياسية            .طاع غزة الميداني على جبهة ق   
الجهـاد  "و" حمـاس "ألهداف قد تشمل مسؤولين كبـاراً فـي حركتـي           " المركزة"سلسلة من الخطوات    

الجيش اإلسرائيلي سـيرفع  "عن مصدر عسكري قوله إن    " يديعوت أحرونوت "ونقلت صحيفة   ". اإلسالمي
وسيتضمن ذلك تصعيد عمليات االغتيال لجميع الكادرات التنظيمية المسؤولة في          نشاطه في غزة درجة،     

  ".فصائل المقاومة
بأن نتيجة المداوالت التي أجرتها القيادتان األمنيـة والـسياسية فـي            " معاريف"من جهة أخرى، أفادت     

لـضغط االقتـصادي    إسرائيل أفضت إلى االستمرار في السياسية المعتمدة حالياً، التي تقوم على تفعيل ا            
  .على القطاع من جهة، وتركيز عمليات االغتيال الجوي من جهة أخرى

  
  عمليات عسكرية سرية في غزة: باراك .٢٠

كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك النقاب امس، أن جيشه يقوم بتنفيذ عمليـات               :وكاالت -غزة
ك خالل زيـارة تفقديـة قـام بهـا          وجاءت تصريحات بارا   سرية داخل قطاع غزة دون اإلعالن عنها،      
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نتيجـة   في النقب الغربي امس، عقب إصابة شقيقين من المستوطنة بجروح خطرة،     " سديروت"لمستوطنة  
وقـال بـاراك     .صاروخ يدوي الصنع اطلق من قطاع غزة الذي تبعد عنه المستوطنة خمسة كيلومترات            

يقوم بتنفيذ العديد من العمليات االنتقامية      إن جيشه    أمام حشد من المستوطنين طالبوا باجتياح قطاع غزة،       
سيـضرب  "وأوضح باراك إن الجـيش       .بينها ما هو معلن وبينها ما هو مستتر وال يعلن عنه           ضد غزة، 
يمكن أن نسمع أصـوات طـائرات الهليكـوبتر     "وأضاف  . النشطاء الذين يطلقون الصواريخ   " بكل السبل 

  ."القسام) صواريخ( نيران سنواصل العمل حتى نقضي على. الحربية في الجو
 ١١/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  "رضدون تغيير حقيقي على األال يوجد أمل ألي نوع من السالم ": ليفني .٢١

". ال أمل للشعب الفلسطيني مـع حمـاس       "أعربت ليفني في مؤتمر صحافي، أمس، أن        ": األيام "-القدس  
ولة الفلسطينية التي تتضمن قطاع غـزة مـن دون          ال يوجد أمل ألي نوع من السالم او رؤية الد         "وقالت  

واعتبـرت   .، مشددة على أن بإمكان حماس أن توقف اليوم الهجمات من غزة        "تغيير حقيقي على االرض   
ليفني أنه ال يمكن المقارنة بين الصبيين اإلسرائيليين اللذين جرحا في بلدة سـديروت اإلسـرائيلية بعـد                  

ال يمكن للعالم أن يتجاهـل مـا   "وقالت .  الذين يصابون في غزة  قصف منزلهما بصاروخ، وبين االطفال    
حصل بأن يقول ببساطة إن هناك ضحايا في كال الجانبين، يجب عدم المقارنة، فمثل هـؤالء المـدنيين،                  
العائالت اإلسرائيلية، مستهدفون بشكل متعمد يومياً من غزة من قبـل حمـاس والمنظمـات االرهابيـة               

على العالم أن يفهم بأن الطريقة الوحيدة لوقف ما يجري هي           "واضافت   ". غزة االخرى التي تسيطر على   
بأن تفهم حماس بأن إسرائيل سترد، وان المجتمع الدولي يدعم إسرائيل بخطواتها، ال يمكن للفلـسطينيين                
ان يعتبروا حماس جزءا من مجتمعهم، وانما عليهم ان يرفضوا حماس، ألن عليهم ان يدركوا بأن ال أمل                  

  ".لحماس، حماس هي عدو إسرائيل
أمن إسرائيل ليس عقبة في طريق السالم العالمي، انه خطوة ضرورية لتحقيق السالم، والطريق              "وتابعت  

ال "ومع ذلك، فقد اكدت أنه       ".الوحيد لمواصلة المفاوضات هو التعامل مع هذا التحدي ومحاربة االرهاب         
  ". لحماس أن توقف صواريخ القساميمكن"، وقالت "يوجد حل سحري لصواريخ القسام

  ١١/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   توسيع العمليات الحربية في قطاع غزةألمانيافي  ان يبحث وقائد سالح الجوأولمرت .٢٢

نقلت اذاعة الجيش اإلسرائيلي عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت الذي يزور            : القدس المحتلة 
اضيع التي سيحثها مع المستشارة االلمانية اليوم في برلين هو قرار إسـرائيل            قوله ان من بين المو     ألمانيا

   .توسيع العمليات الحربية في قطاع غزة واحتمال امتدادها الى عملية برية واسعة في قطاع غزة 
 ان تغييرا جـذريا فـي       ،فق أولمرت امن جهته قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي اليعازر شكيدي الذي ير          

 بين إسرائيل وقطاع غزة سيحدث وان االوضاع ال يمكن السكوت عليهـا ابـدا موضـحا ان                  االوضاع
واشار الى   .اسرئيل بصدد اتخاذ قرار هام وخطير يتعلق بكينونة الدولة ووجودها فيما يتعلق بقطاع غزة             

الوضـع  ان الفلسطينييين يدفعون إسرائيل الى هذا الوضع وان ال احد في إسرائيل بامكانه تحمل مشاهد                
في اشدروت وان على الجميع التوحد االن في مواجهة تطورات االوضاع واتخـاذ القـرار المـصري                 

  .المناسب النقاذ هيبة الدولة ومصيرها حسب قوله
  ١١/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
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  ة لحماس وتصفية قادتها بال تمييزحيجب القضاء على القوة المسل: هنغبي .٢٣
ي انه يتوجب على إسرائيل القضاء على القوة المـسلحة لحمـاس            رأى مسؤول إسرائيل   -القدس المحتلة   

 مكررا بذلك تهديدات إسرائيلية سابقة لقادة حركة المقاومة االسـالمية التـي             ،"بال تمييز " قادتها   وتصفية
ينبغـي  "وقال رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الخارجية والدفاع تساحي هانغبي           .تسيطر على قطاع غزة   

 حماس وتبديد قوتها العسكرية وتصفية جميع قادتها بال تمييز اصطناعي بين اولئك الـذين    االطاحة بنظام 
 شن هجوم بري واسـع      هنغبيويؤيد   ".يزنرون انفسهم بمتفجرات واولئك الذين يرتدون بزة الدبلوماسية       

   .النطاق على قطاع غزة لوضع حد الطالق الصواريخ الفلسطينية على جنوب إسرائيل
  ١١/٢/٢٠٠٨وكالة سما 

  
   أنقرةباراك يجري مباحثات عسكرية وأمنية في .٢٤

. يبدأ باراك اليوم زيارة لتركيا تستغرق ثالثة أيام بدعوة من نظيره التركي وجدى جونول              :أ.ش.أ-أنقرة  
الدفاع التركي ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال        وسوف يجرى باراك خالل الزيارة مباحثات مع وزير       

نتظر أن يبحث باراك مع المسؤولين األتراك غدا الثالثاء أسباب تأجيل زيارة رئيس             وي. يشار بيوك آنيت  
  . هيئة أركان الجيش الجنرال يشار بيوك آنيت إلسرائيل والتى كان مقررا إتمامها منذ أشهر عدة

  ١١/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  لقاء عاصف جمع أولمرت ووزيرة الخارجية النمساوية .٢٥

ن اللقاء الذي جمع أولمرت مع وزيرة الخارجية النمساوية أورسوال بالسـنيك،            أ" هآرتس"ذكرت صحيفة   
شهد نقاشاً حاداً وتوتراً شديداً لدى تناول الوضع في قطاع غزة وتقدم المسيرة السياسية وكيفية التعامـل                 

 كما نقلت عن مصادر فـي     ". تحول إلى حرج دبلوماسي حقيقي    "اللقاء بأنه   " هآرتس"ووصفت   .مع إيران 
وفيما أكد أولمرت أنه     ".المحادثات كانت صعبة ومتوترة جداً    "الخارجية النمساوية قولها إن      حاشية وزيرة 

، وأن العقوبات الجماعية علـى الفلـسطينيين فـي          "ليس لدى إسرائيل بتاتاً نية بإحداث أزمة في القطاع        "
سياسة إسرائيل وشـددت    القطاع تهدف إلى وقف إطالق الصواريخ، اعترضت الوزيرة النمساوية على           

الخيار العسكري  "، وأن   "العقوبات المدنية تلحق ضرراً بسكان غزة فقط ال بالمنظمات اإلرهابية         "على أن   
   ".حماس"ولمحت إلى ضرورة تحدث إسرائيل مع ". وحده ضد حماس لن يحل كل شيء

  ١١/٢/٢٠٠٨األخبار 
 
   المتهم بقتل مستوطنشرع بإجراءات تقديم طلب إلى السلطة لتسليمهاتإسرائيل  .٢٦

 قالت مصادر إسرائيلية ان وزارة القضاء بدأت بإجراءات تقديم طلب إلى السلطة الفلسطينية               - بيت لحم 
وكان قـد تـم    .بتسليم فادي جمعة وهو أحد قتلة المستوطن عيدو زولدان في نابلس قبل نحو ثالثة أشهر            

وعلـم أن    .سلم نفسه ألجهزة األمن الفلـسطينية     القبض على زميليه اللذين شاركا في العملية لكن جمعة          
 .المستشار القضائي للحكومة سيتخذ القرار النهائي بشأن تقديم طلب التسليم من عدمه

  ١١/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
 
   من القدسادونم ١٢٠٠إسرائيل تعترف بشارع جديد صادر  .٢٧

ئيلية عن خرائط تتناول الشارع االلتفافي كشفت اإلدارة المدنية اإلسرا: فرح سمير - القدس المحتلة
 دونم من أراضي قرى ١٢٠٠الكبير الذي يحيط بمدينة القدس من الشرق ويعمل على االستيالء على 

ضواحي القدس السواحرة الشرقية وأبو ديس والعيزرية وأجزاء من الزعين كما أنه يهدف لتغيير مسرى 
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 كم من مسراه القديم وذلك بهدف ١٠ات تبعد ما يزيد عن طريق أريحا القدس التاريخي ويحوله إلى مساف
 .إيجاد طرق ال يستخدمها الفلسطينيون تعمل على ربط المستوطنات بعضها ببعض 

  ١١/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  حزب اهللا جّدد مخزونه الصاروخي جنوبي الليطاني: إسرائيل .٢٨

 عدد كبير مـن صـواريخ       قالت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس إن حزب اهللا أعاد نشر          : يحيى دبوق 
" خداع"وتخزين صواريخ مضادة للدروع في قرى واقعة جنوب نهر الليطاني، بعدما نجح في              " الكاتيوشا"

، أن  "هآرتس"وأوضحت المصادر، لصحيفة     ).اليونيفيل(الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في لبنان        
ى الشمال من مجرى نهر الليطاني، لكنه أخفـى        حزب اهللا، ومنذ انتهاء الحرب، نشر معظم صواريخه إل        "

أيضاً عدداً كبيراً منها في القرى الشيعية الواقعة جنوبي النهر، بل إنه تمكّن من إعادة تجديد مخزونه من                  
الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى التي استنزفت خالل الحرب، بينها صواريخ جديدة أرسـلتها إيـران               

وأضافت المصادر نفـسها أن      ".لمنطقة الواقعة إلى الجنوب من تل بيب      وقادرة على ضرب أهداف في ا     
حزب اهللا يقوم بعملية تهريب منتظمة للوسائل القتالية باتجاه المنطقة، في شاحنات مموهة على أنها تنقل                "

  .مع لبنان" إمدادات مدنية، ومعظم هذه األسلحة يصل من إيران عبر الحدود السورية
  ١١/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
    الفلسطينيينفي األردن تحذر من مستقبل قاتم لالجئين" حق العودة"لجنة  .٢٩

 لجنة الدفاع عـن حـق العـودة لالجئـين            ما قالته  :عمان من   ١١/٢/٢٠٠٨ية  مارات الخليج اإل  نشرت
ن مستقبال قاتما بانتظار الالجئين جراء المؤامرات السياسية الهادفـة الـى            من أ  ،الفلسطينيين في األردن  

ـ            ال أن نهائيا، و  تهميتصفية قض   الواليـات   يخطر أصبح اآلن حقيقيا أكثر من أي وقت مضى، بعـد تبن
ي الرافض لحق العودة، ومطالبة القيادة الفلسطينية علنا بإسـقاط هـذا الحـق،              سرائيللموقف اإل لالمتحدة  

حق العودة   أن   ،كدت اللجنة في كتاب سلمته لمفوض عام األونروا كارين ابو زيد          أو .واستبداله بالتعويض 
  .فردي وجماعي ال يسقط بمرور الزمن وال بتغير السيادة وال باتفاقية أو معاهدةهو حق 
 على  أكدت اللجنةأن: عمان مراسلها من  خلف الطاهات عن١١/٢/٢٠٠٨ الرأي األردنية وأضافت

ولي والقانوني ها تجسد االلتزام الد أن واستمرار خدماتها، باعتباراالونروا،تمسكها بالحفاظ على وكالة 
الدول المتبرعة للوكالة عدم تسييس المساعدات وعدم ودعت . والسياسي بقضية الالجئين الفلسطنيين

المماطلة بالوفاء بالتزاماتها تحت ذرائع واهية، األمر الذي يجعل الخدمات التي تقدمها األونروا عرضة 
 .لعدم االستقرار

  
  مكان احتجازهمدون بحرق  يهد المصريةفي العريشفلسطينيون محتجزون  .٣٠

 في نادي شباب العريش، بحـرق أنفـسهم وحـرق البنايـة              فلسطينيون هدد محتجزون  :وكاالت - غزة
أوضاع غاية  وهم في    ٥٠٠ن عددهم قرابة    أ نوقال أحد المتصلي   .الموجودين فيها إذا لم يتم إنهاء أزمتهم      

ستجابة لهم، مشيراً إلى أنهـم محتجـزون     اال ولكن لم يتم  يطالبون بإسعافات لنقل المرضى     ، و في الرداءة 
  .''كما السجناء واألسرى وال يسمح لهم بأداء حاجاتهم اإلنسانية وال توجه لهم أي كلمة''

 ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتاالتحاد اإل
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   موظفاً في مستشفى بغزة ٢٠حكومة فياض توقف رواتب  .٣١
الم فياض فـي رام اهللا، القاضـي بقطـع          نددت نقابة الموظفين في القطاع العام، بقرار حكومة س         :غزة

رواتب نحو عشرين موظفا في مستشفى غزة األوروبي، ليرتفع بذلك عدد الذين قطعت رواتـبهم علـى                 
  .مدار األشهر الماضية ممن يعملون في المستشفى إلى أكثر من مائة موظف

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل
  

  لى قطاع غزة المحاصرممي يحذر من انعكاسات قطع الكهرباء عأتقرير  .٣٢
مس من خطورة األوضاع فـي      أ حذرت األمم المتحدة في تقرير أصدرته        :جمال جمال  -القدس المحتلة   

 .قطاع غزة وانعكاسات قطع التيار الكهربائي على الوضع الصحي واإلنساني فـي القطـاع المحاصـر               
 يؤثر على    التيار ن انقطاع أ  في تقرير أمس،    لتنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس المحتلة      هاوأوضح مكتب 

، ال تستطيع سلطة مياه غزة ومصلحة مياه البلديات الساحلية من ضخ وتوزيـع              هفبدون. كل مناحي الحياة  
 أيضا أن المستشفيات تـضطر الـى        يعنيانقطاع التيار   كما أن   . المياه وال تستطيع معالجة المياه العادمة     

مـن  % ٥٦ األطفال الذين يـشكلون   في حين أن    . ير الخدمات الطارئة  تعليق العمليات من أجل ضمان س     
ولفت . سكان غزة معرضون الى مشاكل صحية بسبب تلوث المياه وعدم تشغيل أنظمة المعالجة والتدفئة             

 على معالجة مياه الصرف الصحي، ال يوجد مفر سوى تفريغ الميـاه             ةقدرالالتقرير الى انه في ظل عدم       
خالل النصف الثاني من كانون الثاني،      وأشار إلى أنه    .  مليون لتر في اليوم    ٤٠بمعدل  العادمة الى البحر    

  .ما يقرب من نصف سكان غزةللم تتوفر المياه 
  ١١/٢/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  كثر من سجنأسيرات في  تخطط لفصل األيةسرائيلسجون اإلالمصلحة : سرى للدراساتاأل .٣٣

ن إدارة الـسجون    أة مدير مركز األسرى للدراسات واألبحـاث،      قال رأفت حمدون  :  مهند جدوع  -جنين  
هـشارون،  "ية تنوى فصل األسيرات الموجودات في سجن هشارون، تمهيدا لنقلهن الى سجون             سرائيلاإل

إلى سجن الجلمة االحتاللـي،     نقلت  ن األسيرة آمنة منى     ألى  من جهة أخرى، إ   وأشار   ".والجلمة، والرملة 
  .قرار عقوبة العزل عنهان تم تبليغها برفع أبعد 

  ١١/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  

   اختطاف محامية ى يضربون احتجاجا عل في الضفة الغربيةالمحامون الفلسطينيون .٣٤
مس عن العمل احتجاجـا علـي       أضرب المحامون الفلسطينيون بالضفة الغربية       أ : وليد عوض  -رام اهللا   

ن أ ،ي مهنـا نقيـب المحـامين الفلـسطينيين        وأكد عل  .اختطاف محامية في ظروف غامضة في رام اهللا       
مس للمحاكم للمرافعات، وعلقوا عملهم بشكل تـام، باسـتثناء القـضايا المتعقلـة              أالمحامين لم يتوجهوا    

ية، مطالباً الجهات المختصة بمتابعة هذا الموضوع والكشف عن         سرائيل في السجون والمحاكم اإل    ىباألسر
سيادة القانون وتوفير الحماية الكاملـة للعـاملين فـي القـضاء             ىالجناة بأسرع وقت ممكن، والعمل عل     

 في   الفلسطيني ن ابنته اختفت وهي في طريقها لصندوق التنمية       أ ،ومن جهته، قال والد المحامية     .والنيابة
  .صندوقالمنطقة المصيون برام اهللا، الستالم شك القضية التي ربحتها لصالح 

  ١١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   قد تحل بمرضى غزة ىحذر من كارثة إنسانية كبرتير الضممؤسسة  .٣٥

 القطاع الصحي في قطاع غزة يعـيش وضـعاً      الحقوقية في بيان لها، أن     اعتبرت مؤسسة الضمير  : غزة
 ىمحذرة من وقوع كارثة إنسانية كبـر      . صعبا ال يستطيع معه أن يلبى احتياجات المواطنين الفلسطينيين        
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مؤسسة فقد توفي منـذ تـاريخ       الوفقا لتوثيق    و .مرار إغالق المعابر  قطاع في حال است   القد تحل بمرضى    
 منذ مطلع العام    وا مواطن توف  ٢٩، من بينهم    فلسطينيا ا مواطن ٩٩ تاريخ إعداد البيان     غاية ل ١٦/٦/٢٠٠٧

مخزون األدوية في المستشفيات والمراكز      في حين أن     . جراء منعهم من تلقى العالج في الخارج       ٢٠٠٨
 ٤٧٠ هنـاك     أن حيث. وفقا لمصادر طبية فلسطينية   ،  لى النفاذ بسبب استمرار الحصار    الصحية أوشك ع  

 وزارة  ىصنف من األدوية األساسية التي تستعمل في عالج اإلمراض المزمنة والخطيرة قد نفـذت لـد               
 إلى ذلك   .صنف من األدوية النفسية لم تتوفر منذ أكثر من أربع شهور           ١٥هناك  إضافة إلى أن    الصحة،  

غلب األجهزة  ، كما أن أ   بعض غرف العمليات المكثفة مهددة بالتوقف بسبب النقص الحاد في األدوية          فإن  
 ولفـت   .طبية تعطلت نتيجة توقف أعمال الصيانة الالزمة لها و لعدم توفر قطع الغيار التي تحتاجهـا               ال

وقفت عن العمـل     أجهزة في قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي ت          ٩البيان في هذا الصدد، إلى أن       
  . ما انعكس سلباً على حالة المرضى، مريضا٢٠٠ جهاز تخدم ٣٠من أصل 

 ١١/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  ردن تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسطولوية األأ: اهللا الثانيعبد  .٣٦

 هي تحقيق السالم اهللا الثاني أن األولوية األهم بالنسبة لألردن قال العاهل األردني عبد:  بترا-موسكو 
في منطقة الشرق األوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ودعم األمن واالستقرار والمصالحة الوطنية 

مس، أن الصراع بين بثتها أ" اءايتار تاس الروسية لألنب"واعتبر، في مقابلة مع وكالة . في العراق ولبنان
وإذا ما تمكن الفريقان من التوصل إلى تسوية "منطقة،  والفلسطينيين هو النزاع المحوري في الإسرائيل

عادلة عن طريق التفاوض، فستنتقل المنطقة خطوة كبيرة على طريق التوصل إلى تحقيق األمن 
اهللا الثاني التزام األردن بتشجيع إيجاد بيئة من الثقة بين الفلسطينيين  وجدد عبد". واالستقرار

ي باالستناد إلى مبادرة السالم العربية التي سرائيل اإل-ة للنزاع العربي يين وتحقيق تسوية شاملسرائيلواإل
 ". بسالم وأمنإسرائيلدولة فلسطينية مستقلة تعيش بجانب "تضمن حل الدولتين 

  ١١/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  خوان األردن يستهجنون استخدام كلمة استيالء حركة حماس على المساعداتإ .٣٧

سالمية في البرلمان األردني الشيخ عزام الهنيدي، عن عضو الكتلة اإلر عب:  بسام بدارين-عمان 
. هل هناكنسانية التي تحدق باألنها تأتي في ظل الكارثة اإلأاستهجانه لتصريحات الناطق الرسمي معتبرا 

وقال، معقبا على قول جودة بأن حماس استولت على المساعدات، نستغرب مثل هذه التصريحات التي 
نسانية البشعة التي يرتكبها االحتالل عصيب والحصار الخانق والجريمة اإل هذا الظرف التأتي في

عانون حرمانهم من ابسط حقوقهم اإلنسانية نسان في قطاع غزة يإالصهيوني بحق مليون ونصف المليون 
 الوزير بأصابع ليهاإن الجهة التي يشير ألى إوانتقد الهنيدي استخدام جوده كلمة استيالء منوها . ساسيةاأل

صوات الفلسطينيين وهي سلطة شرعية منتخبة فوضها الفلسطينيون رعاية شؤونهم أغلبية أاالتهام نالت 
ن تتلقي هذه السلطة المساعدات وتوزعها على الشعب أوقال من المنطقي . واستأمنوها علي مصالحهم
 به ن ما قامتألى ية أشارت إالهنيدي تفسيرات صحافكما استهجن النائب . الفلسطيني بجميع شرائحه

ن تتواصل أردن، ونتمنى ردن، وقال ليس هناك تطاول على األسلطات حماس يعد تطاوال على األ
عرب الهنيدي أو. يقاف مثل هذه المساعداتي جهة ذرائع إلأهل هناك وان ال تضع لى األإالمساعدات 

ينيين من مخاطر جراء العدوان لى القضية الكبرى وهي ما يحيق بالفلسطإن يلتفت أمله في أعن 
  .هل المحاصريننموذجا متقدما في التكافل مع األردني قدم أن الشعب األألى إالفلسطيني البشع، منوها 

  ١١/٢/٢٠٠٨ القدس العربي
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   والسلطة واألوروبيين وحماس لحل معضلة المعابرإسرائيلالكرة اآلن في ملعب : أبو الغيط .٣٨
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في لقاء مع : شاذلي محمد صالح، محمد ال-القاهرة 

يين سرائيلالكرة اآلن في ملعب اإل"ن أتناول المعضالت التي أفرزتها قضية الحصار على غزة " الحياة"
والسلطة الفلسطينية واألوروبيين وحركة حماس، ونحن ننتظر ما سيفعلونه لحل معضلة المعابر بين 

لن تسمح بتجويع الفلسطينيين "وفي حين أكد أبو الغيط مجدداً أن بالده ".  المصريةقطاع غزة واألراضي
وأن لديها خيارات للتعاطي مع أي حصار يتعرض له الفلسطينيون مستقبالً، فإنه كرر " في قطاع غزة

من يكسر خط حدود مصر : "مقولته التي أحدثت ضجة في وسائل اإلعالم رأى أنها مفتعلة وغير مبررة
المقصود هنا أي حدود لمصر، سواء مع قطاع غزة أو غيرها، حتى عبر البحر : "، مضيفا"كسر قدمهسن

سيتم بشكل "لى األراضي المصرية عبر طرق شرعية وأوضح أن مرور الفلسطينيين إ. "أو في الجو
عراف سوار الحدودية، فإنها أعمال مخالفة لألم المتفجرات والجرافات وتحطيم األطبيعي، أما استخدا

تنتظر "ولفت إلى أن مصر ". والقوانين، وال يمكن أن تقبل بها دولة ذات سيادة، وال بد أن تواجه بحسم
لى إشارة ، في إ"من الجهات ذات العالقة بالمعابر أن تحدد مواقفها وأن تتفق على شكل إدارة المعابر

يتربص بالمواقف "ن البعض ورأى أ". حماس"وروبيين والسلطة الفلسطينية وحركة يين واألسرائيلاإل
موقفنا ال يحمل أي تجاوزات تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي ذهبت : "، مضيفا"المصرية

أرواح آالف الشهداء المصريين من أجلها وما زلنا نتحمل مسؤوليتنا تجاهها، لكن على الفلسطينيين أن 
وتمنى ". لى سجال للصراع بينهمإأال يحولوا قضية المعابر يتحملوا هم أوالً المسؤولية وال يتخلفوا عنها و

لى ضرورة عدم الخلط بين قضيتي المعابر والحدود، إ، وأشار "عدم المزايدة على الموقف المصري"
 كسلطة احتالل إسرائيلالقبول بإشراف حماس على المعابر يعني التسليم بفض االرتباط بين : "وتابع

يين أو أجانب ويمكنهم عبر التنسيق إسرائيلولين في السلطة الفلسطينية ليسوا وبين القطاع، كما أن المسؤ
". مع حماس االتفاق على تولي إدارة المعبر باعتبار السلطة هي الجهة التي تحظى بالتوافق الدولي حولها

ة من دوار التي تقوم بها فعال منذ سنوات لصالح القضية الفلسطينيستواصل أداء األ"وشدد على أن مصر 
نتابع : "وأضاف". لى محاوالت الزج بها في صراعات جانبيه أو االصطياد في الماء العكرإدون االلتفات 

ونالحق عمليات التسلل كما يحدث عند أي حدود بين دولتين، أما تفجير األسوار أو هدمها بالجرافات 
نضيعه في مهاترات، فالشعب ليس لدينا الوقت ل: "واختتم". فليس تسلالً أو عمالً يقبل به أي قانون

الفلسطيني يحتاج من كل العرب الى الدعم والمساندة حتى تتوقف معاناته، ونحن نعمل على ذلك من دون 
  ".أن يكون انتقاصاً لسيادتنا التي نحرص عليها بقدر حرصنا على حصول الفلسطينيين على كل حقوقهم

  ١١/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  عبر كرم أبو سالمالوفد البحريني يرفض الخروج من م .٣٩

أعلـن النائـب فـي    : غزة، سمير حمتـو   نقالً عن مراسلها في    ١١/٢/٢٠٠٨الدستور األردنية   ذكرت  
مس، على متن طائرة ملكية     أالبرلمان البحريني ناصر الفضالة إن وفدا امنيا بحرينيا وصل إلى القاهرة،            

ذ أكثر من عشرة أيام حيث ترفض       وذلك من اجل بحث ترتيبات عودة الوفد البرلماني العالق في غزة من           
  .مصر عودته إلى بالده عبر معبر رفح الحدودي

دخلنا غزة بطريق سهل "قال النائب ناصر الفضالة : من غزة ١١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط وأضافت 
نعول على "وأضاف ". ومشروع، وليس بشكل مخالف للقانون، ومصرون على أن نخرج من المعبر ذاته

". ولسنا قلقين من أي شيء.. وسنخرج بأي حال من األحوال.. ين البحرين ومصرالعالقة المتينة ب
فنحن ال .. ألننا نريد العبور عبر معبر رفح.. معبر كرم أبو سالم ال يعنينا في شيء"ومضى يقول 

 ".ولمعبر أبو سالم سمعة سيئة وسوداء.. يسرائيلنعترف بالكيان اإل
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  مصر تطلق سراح العائدين من غزة .٤٠
أطلقت الشرطة المصرية سراح معظم المصريين العائدين من غزة بعد التحقيق :  يسري محمد-يش العر

وقالت . معهم وثبوت تواجدهم لدى أقارب لهم في غزة إضافة إلى قيامهم بأعمال تجارية داخل القطاع
قيقات  مصري، الستكمال التح٢٠٠مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء أن الشرطة ال زالت تحتجز نحو 

 .ومعرفة أسباب تواجدهم داخل األراضي الفلسطينية طوال المدة الماضية
  ١١/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  إسرائيلالحملة اإلعالمية ضد الفلسطينيين كاذبة وغير أخالقية وال تخدم إال : صباحي .٤١

 حجم ضعفه قال حمدين صباحي احد رموز القومية العربية، إن حال األنظمة ال يخفى على أحد: القاهرة
 والواليات المتحدة باالستمرار في االعتداء علي الشعب المغلوب علي إسرائيلوهوانه، وهو ما أغرى 

أمره، واغتصاب حقوقه وثرواته، وينبغي على الشارع العربي أن يضغط على األنظمة التي تحكمه كي 
 الفلسطينية على مدار تغير من سياستها المستسلمة لواشنطن، والتي أدت إللحاق الهزيمة بالقضية

من المؤسف للغاية أن تتحول تلك الصحف من مدافعة عن الحق "وأضاف، . السنوات الماضية
الفلسطيني، إلى مشاركة في المؤامرة التي تحاك له، بهدف تشويه الحركات الوطنية، وسائر أبناء ذلك 

سطينيين، كالم عار تماماً عن الشعب هناك، وما ينشر في أجهزة اإلعالم الرسمية في القاهرة ضد الفل
، وال يوجد أي دليل علي صحته ومن المؤسف أن تنشر صحف كبيرة األكاذيب والتي من بينها ةالصح

أن حركة حماس تريد أن تحتل سيناء، وأن االستشهاديين الفلسطينيين، يسعون للقيام بأعمال فدائية على 
فلسطينيين، وذلك ألن الجماهير العربية تدرك األراضي المصرية، فهذه التهم تسيء للمصريين قبل ال

ي، الذي يستخدم تلك سرائيلجيداً أنها محض أكاذيب وافتراءات، كما أنها تمثل فرصا ذهبية للعدو اإل
األكاذيب في تشويه صورة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، وكل ذلك أدى في نهاية األمر إلى 

  ". مع القضيةضياع الكثير من التعاطف العالمي 
  ١١/٢/٢٠٠٨الدستور األردنية 

  
  زةات غلف دوالر لمخيمأ" ١٠٠" تتبرع بـ ماراتاإل .٤٢

 العربية المتحدة تبرعها ماراتعلنت جمعية الهالل األحمر في دولة اإل أ:الهيجاء  ريما أبو-عمان 
ونروا قتها األطلأ ألف دوالر للمخيمات الوسطى في قطاع غزة استجابة للمناشدات الطارئة التي ١٠٠بـ

ي ماراتمطر صقر، أن قيمة التبرع اإل) اونرواأل(وقال مدير اإلعالم في وكالة الغوث الدولية . مؤخرا
، البريج" فلسطيني في مخيمات الوسط ٢٧٠٠شهر لـتكاليف مواد تموينية لمدة ثالثة أسوف يدفع لتغطية 

ونروا ال تغطي جميع مقدمة من األأن المواد التموينية ال، موضحا "، والمغازيلبلحنصيرات، ديرا
  . االحتياجات من السعرات الحرارية للشخص الواحد

  ١١/٢/٢٠٠٨الدستور األردنية 
  
  مليون جنيه مصري لدعم مستشفيات غزة  .٤٣

قررت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر توجيه مبلغ مليون جنيه من :  طه عبد الرحمن-القاهرة 
اللجنة لتمويل شراء أدوية ومستلزمات طبية لمصلحة مستشفيات قطاع غزة التي التبرعات التي تلقتها 

وكانت اللجنة قد تمكنت من إدخال ". يسرائيلاإل"تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية، بفعل الحصار 
 عبد. عدة شحنات من األدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع عبر معبر رفح األسبوع الماضي، وقال د

القادر حجازي، األمين العام للجنة، إن مستشفيات القطاع تعاني من نفاد مخزون األدوية بها وتعطل 
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الخطير وتزايد أعداد الشهداء والجرحى الذين يتساقطون " يسرائيلاإل"أجهزتها الطبية في ظل التصعيد 
  .يوميا

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل
  
  غزة برلمانيون مصريون يتفقدون الحدود مع  .٤٤

تفقد وفد برلماني مصري من أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس :  محمد أبو عيطة-رفح، القاهرة 
الشورى خط الحدود المصرية مع قطاع غزة، وزار بوابة صالح الدين ومعبر رفح المغلق في الوقت 

يس اللجنة، إن وقال محمد فريد خميس رئ. الحالي أمام حركة السفر بين الجانبين المصري والفلسطيني
الزيارة استهدفت االطالع عن قرب على مجريات األحداث على الخط الحدودي واالطمئنان على عودة 

وطالب أعضاء الوفد الحكومة بسرعة إنهاء الخطط التي سبق . األوضاع لطبيعتها في المنطقة الحدودية
وطين نحو مليوني مواطن بسيناء اعتمادها منذ عدة سنوات لتعمير سيناء وال تزال معطلة، وعلى رأسها ت

واستكمال خط السكة الحديد ليصل إلى مدينة رفح بعد أن تعطل العمل في مساره وتوقف عند مدينة بئر 
العبد واستكمال ميناء العريش البحري لخدمة التصدير في منطقة سيناء والمناطق الفلسطينية المجاورة 

 من استكمال مشروع توصيل المياه لوسط سيناء عبر بقطاع غزة، كما كان مخططا له، وكذلك االنتهاء
  .ترعة السالم وإنشاء محافظة ثالثة في وسط سيناء لتنمية فراغ هذه المنطقة

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل
  
  " طابور الصهاينة واألمريكان"حزب موريتاني يطالب بفضح  .٤٥

ر الصحف الموريتانية بتنسيق الموريتاني الناشرين ورؤساء تحري" الصواب"طالب حزب : نواكشوط
حملة لفضح ما سماه طابور الصهاينة واألمريكان الذي يبدو أنه استكمل شروط وجوده في بالد 

مس، وتلقت أ أصدرهالشناقطة، وأعلن هجومه على ثوابت شعبنا في الدين والعروبة، بحسب بيان 
يا حيث صرحت السالكة بنت سيد وجاء البيان ردا على حادثة سابقة في موريتان. نسخة منه" الخليج"

ن إسبق معاوية ولد الطايع، لصحيفة حديثة الصدور، أحمد، وهي من أبرز المدافعين عن نظام الرئيس األ
وطالب حزب الصواب الصحف ". دولة تستحق االحترام واالعتداء على سفارتها هجوم متخلف" إسرائيل"

روحاً صهيونية "ن تصريحات السالكة تعكس أبر ، واعت"الطابور الخامس"الموريتانية بفضح ما سماه 
وقال إن األمة، ممثلة في المجاهدين فيها، وإن . بحسب تعبيره". خالصة، تحسدها عليها غولدا مائيرا

كانت متهيئة ألذية األعداء، ومستعدة لتقديم التضحيات التي تتطلبها المرحلة من جهة، وسمو الهدف من 
  .ر الخامس المندس بين صفوفنا هي أشد ألماً وأقسى وقعاًجهة أخرى، إال أن أذية الطابو

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل
  
  بوش جاد في إقامة دولة فلسطينية العام الحالي : مسؤول أمريكي .٤٦

أكد مستشار األمن القومي األمريكي األسبق زبجنيو بريجينسكي، أمس، أن الرئيس األمريكي            : اي.بي.يو
وقال بريجينسكي بعد لقائـه الـرئيس       . ة دولة فلسطينية في العام الحالي     جورج بوش جاد بخصوص إقام    

المصري حسني مبارك بالقاهرة، رداً على سؤال عن إمكانية الوصول لتسوية للقضية الفلسطينية بحلول              
ما صرح به بوش في هذا الخصوص لم يـأت عرضـا أو مـرة    "نهاية العام الحالي كما تعهد بوش، إن  

ه مرات عديدة ولهذا فإنني أعتقد أنه جاد للغاية فيما قاله بهذا الشأن بخصوص التوصل               واحدة بل انه كرر   
  ".لحل القضية الفلسطينية

  ١١/٢/٢٠٠٨ية ماراتالخليج اإل
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  للموافقة على اقتراح مصري بشأن المعابرإسرائيلمريكا تمارس ضغوطا على أ .٤٧
لـى حـل    إ مع الجانب المصري للتوصـل        على إجراء محادثات فورية    إسرائيلحثت الواليات المتحدة،    

ويريد الجانب األمريكي رؤية مزيد مـن       . مشترك لمشكلة المعابر على الحدود المصرية مع قطاع غزة        
لى الموافقة  إضافة  إالليونة تجاه المطالب المصرية المتعلقة بمضاعفة عدد جنودها المرابطين على الحدود            

  .فياض بالسيطرة على المعابر في قطاع غزةعلى اقتراح رئيس الوزراء الفلسطيني سالم 
  ١١/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   حول التسوية إسرائيل" هواجس"قادة عرب يستجيبون لـ: بلير .٤٨

لـى الـشرق    إية عن موفد اللجنة الرباعيـة       سرائيل اإل "جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : آي، أب .بي.يو
ـ      األوسط طوني بلير أن تصور العديد من القادة العر          "هواجس"ب للتسوية النهائية في المنطقة يستجيب ل

قادة في الخليج ودول عربية أخـرى،       " بين   "انتقالية"ن العالم العربي يمر بمرحلة      أواعتبر بلير   . إسرائيل
معركة " و "وخصوصاً الجيل الجديد من القادة الذين يريدون أن يكونوا في قلب أكثر مراحل العولمة تقدماً              

هناك قادة عرب، ال أريد أن أذكر       "وقال  . "إسرائيللموت ضد الغرب وحلفائه بمن فيهم       اإلسالميين حتى ا  
وأستطيع القـول إنهـا     . أسماءهم، تحدثوا إلي مؤخراً عن نوع التسوية، نوع المعاهدة التي سيقبلون بها           

ب الجـدد    مضيفا أن هؤالء القادة العر     "، حتى في بعض هواجسها الحساسة     إسرائيلقريبة جداً مما تريده     
ـ       يدركون أن سياساتهم وثقافتهم يجـب أن تواكـب         " و ٢١يريدون أن تتمتع بالدهم باقتصاديات القرن ال

لدي اعتقاد راسخ، وال يشاركني في      ... قضيت الكثير من الوقت أتحدث إلى العرب      "وتابع  . "اقتصادياتهم
  . "العرب يريدون بحق التسوية اآلن: إسرائيلهذا كل من في 

  ١١/٢/٢٠٠٨السفير 
  
   في فلسطينلبنية التحتيةا لتنفيذ مشاريع يميركأ مليون دوالر ١٠٠خصص  تألمانيا .٤٩

ن بالده تدعم الشرعية الفلسطينية برئاسة الـرئيس        لماني لدى السلطة الوطنية أ    أكد يورغ راناو السفير األ    
ير راناو النقاب   وكشف السف . وروبي على اتصال دائم معه    نها ودول االتحاد األ    أبو مازن وأ   محمود عباس 

 لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية وفـي مقـدمتها محطـة           يميرك مليون دوالر أ   ١٠٠ن بالده خصصت    أ عن
معالجة مركزية لمياه الصرف الصحي في قطاع غزة ولكنها تنتظر الظروف السياسية المناسـبة لتنفيـذ                

اجات التي تقرها الحكومة الفلـسطينية       تقدم الدعم للفلسطينيين وفقاً لالحتي     ألمانيان  أوأشار إلى   . المشروع
 رفع الحصار عن    يلمانوأيد السفير األ  . والحاجات الفلسطينية وال تتدخل في صياغة األولويات الفلسطينية       

قطاع غزة وفتح معبر رفح البري أمام تنقل األشخاص والبضائع وفقا لالتفاقية الدولية التي قال انه مـن                  
  .الصعب تجاهلها

  ١١/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  في غزة" حماس"تنفي تسلمها مساعدات أردنية من " األونروا" .٥٠

ـ   :  فتحي صباح  –عمان   ن تكون الوكالة تـسلمت مـن       أبو زيد   أكارين  " األونروا"نفت المفوضة العامة ل
لى إ المساعدات األردنية التي صادرتها في قطاع غزة الخميس الماضي والتي كانت تتجه              "حماس"حركة  

مس في مقر الوكالة    أبو زيد، في مؤتمر صحافي عقدته عصر        وقالت أ . حمر الفلسطيني ل األ مخازن الهال 
عالم شأنها شأن بقية الناس، وان هذا الموضوع لم يناقش مـع            في عمان، إنها قرأت الخبر من وسائل اإل       

أن تتـسلم   ن الوكالة الدولية تتسلم فقط المساعدات المعنونة باسمها، ولم تجـر العـادة     أكدت  أو". حماس"
  .رسلت آلخرينمساعدات أ

  ١١/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  نهاية إسرائيل تكتب اآلن .٥١

  عبد الحليم قنديل
تقرير فينوغراد لن يكون األخير من نوعه، دعك من التفاصيل، فقد كانت كلمة الفشل هي األكثر تكرارا                 

ـ              ا كـان تقريـر     في التقرير، واعترفت إسرائيل بهزيمتها في أطول حرب شاملة مع طرف عربي، بينم
 تقرير ما يشبه نصف النصر ونصف الهزيمة،        إلى ى حد ما، وانته   إلى مختلفا   ١٩٧٣أجرانات بعد حرب    

 بحد السالح، وان خدمتها السياسة التي عـصفت         - أيضا   -وبالمخالفة لحقيقة أن إسرائيل هزمت وقتها       
  . بإنجاز السالح

 درة التـاج    ١٩٤٨رائيل، وهي مع حرب      هي األخيرة التي انتصرت فيها إس      ١٩٦٧وربما كانت حرب    
 علـى خـط تراجـع       ١٩٦٧اإلسرائيلي، وخلقت أسطورة الجيش الذي ال يقهر، بينما بدت إسرائيل منذ            

، ثم هزمت مـرتين     ١٩٧٣تاريخي أكيد، فقد تعرضت لمفاجأة المصريين والسوريين الصاعقة في حرب           
، ثم بالقصف الصاروخي    ٢٠٠٠ أواسط عام    على يد حزب اهللا، مرة بالخروج المذل من الجنوب اللبناني         

، وبينهما كانت الهزيمة الثالثـة فـي غـزة بفـك     ٢٠٠٦ لمدنها في حرب   - في كثافته    -غير المسبوق   
 العد العكسي، تفرغ من     إلى، وهو ما يعني أن إسرائيل انتهت        ٢٠٠٤االرتباط وتفكيك المستوطنات عام     

  .  يوم يرحلونإلىو.. هزيمة لتستقبل أخري
 القصة ضياعا في نشوة انتصارات تذهب بعقل، وربما ال يصح أن يستهين أحـد بقـوة إسـرائيل                   ليست

العسكرية بالذات، فلها رابع أقوي جيش في العالم، ولديها تكنولوجيا السالح المتاحة ألمريكـا بالـضبط،                
فائـضة تبـدو    وعندها ترسانة قنابل ذرية فوق الثالثمائة رأس، كل ذلك معروف ومسلم به، لكن القوة ال              

 ما يشبه القاعـدة األماميـة المتقدمـة         إلىنها ال تختار سبيلها، فقد تحولت       إ: وكأنها ضلت سبيلها، أو قل    
لمشروع الهيمنة األمريكية على العالم، وربطت مصيرها بمصائر المشروع األمريكي الخائر بـاطراد،             

 حد تبدو معه    إلىصل تكوينه، و  وضعف هامش االختيار الذاتي، وتداعت فكرة المشروع الصهيوني في أ         
  . قوة إسرائيل العسكرية متضخمة، ولكنها في خدمة مشروع ضامر ومتآكل باطراد

 قبرص بـدت    إلىومع مناقشات تقرير فينوغراد في الصحافة اإلسرائيلية، يلفت النظر أن قصة الهروب             
 في الضفة وال في القدس،      طافية على السطح، صحيفة إسرائيلية نشرت مقاال عن االستيطان الجديد، ليس          

عن تدافع اإلسرائيليين لشراء مساكن في منطقة شمال قبرص تحت السيطرة التركيـة،             : لكن الموضوع 
: لماذا؟، قال ببساطة  :  ألف دوالر عن مثيله في إسرائيل، وحين سئل        ٢٠٠ منزال بأقل من     ىأحدهم اشتر 

 مـن   - هنـا    - إسـرائيل، والخـوف      إنها نصف ساعة سفر وأكون هناك، فلم يعد أحد يضمن أمنا في           
صواريخ حزب اهللا، أو من صواريخ إيران المهددة للعمق اإلسرائيلي، فقد عادت قضية األمـن هاجـسا                 

 على العقل اإلسرائيلي، وقد ال يجوز ألحد أن يتنكر لحيويـة العقـل              - بأكثر مما سبق     -ملحا ضاغطا   
ييم، وال للخطط والبدائل التي تعـد بعنايـة، لكـن           اإلسرائيلي، وال لحرصه الدائم على النظر وإعادة التق       

 غاياتها بالضبط، فقد انتهت مواسـم موشـيه         إلىالطرق ال تبدو سالكة ممهدة أمامها، والخطط ال تنتهي          
دايان، ومباهاته بذكاء اإلسرائيليين مقابل جهل العرب، وتحديه أن يعلن خطة الحرب قبل الشروع فيهـا،          

  (!).ألن العرب ال يقرأون، وإن قرأوا ال يفهمون، وإن فهموا ال يفعلونوثقته التلقائية في النصر 
لم يعد شيء من ذلك جائزا وال واردا، ليس ألن النظم العربية صارت أفضل، بل ألن الـنظم سـقطت،                    

 إشعار آخر، فقد كان بوسع إسرائيل أن تفوز علـى الـنظم بطريقـة الـضربة                 إلىوخرجت من اللعبة    
ك متاحا ألن النظم ال تريد أن تحارب، وتتسابق إلرضاء إسـرائيل وتـوقي أذاهـا،    الخاطفة، ولم يعد ذل   

وهكذا ال تتاح فرصة النصر العسكري السهل، وتترك إسرائيل لقدر الهزيمة بعد الهزيمة، فليس بوسـع                
 أن تهزم حركة مقاومة في حرب طويلة، وال بوسع أمريكا ذاتها، والشواهد مرئية              - بإطالق   -إسرائيل  

العراق ولبنان وفلسطين، وهو ما يعني أن مواسم انتصارات إسرائيل صارت من الماضي، ثم استدار               في  
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 نصر،  إلىالزمن، ولم يتبق إلسرائيل في الكأس غير الجرعات المرة، كانت تتقدم في الماضي من نصر                
الصاروخي، وبـدا    هزيمة مكتوبة بسن السالح وثقافة االستشهاد وتكنولوجيا الردع          إلىبينما تنتهي اآلن    
 صـادقا  - الذاهب في الغيبوبـة  - حيث بدأت مع تغير الظروف، وقد كان شارون     إلىأن القصة عادت    
 استئنافها بعد نصف قـرن، وأن       ى جر ١٩٤٨ أن حرب    - مع انتفاضة الفلسطينيين     -تماما، وهو يري    

سـباب بعـضها يتـصل      الحكم الذي صدر على العرب وقتها بالهزيمة والنكبة يجري استئنافه اآلن، وأل           
 عـالم   -بميادين السالح، وغالبها متصل يحروب الجامعات وغرف النوم، والتي توقع آرنـون سـافير               

  .  أن تكون فيها النهاية والكلمة الفصل-الديموغرافيا اإلسرائيلي 
 - وقـت وبعـد النكبـة األولـي          -ولعل ما يلفت النظر هو تبادل األدوار الذي جري، فقد كان العرب             

 بطريـق   -قون في الخيال، يتحدثون عن إسرائيل المزعومة، وعن حلم إلقائها في البحر، استعاضوا              غار
 عن بؤس الواقع بفسحة الخيال، ومع مرور ستين سنة على النكبة، يبدو الوضع مقلوبا               -االحتيال النفسي   

ـ ن ال اآلن، ويبدو لجوء اإلسرائيليين لفسحة الخيال أكثر ظهـورا، فاإلسـرائيليون يتحـدثو              بـل   -وم  ي
 عن االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وفي ذات اللحظة التي بدت فيها استحالة تعريـف               -ويشترطون  

 الحائط المسدود، وبحروب    إلىإسرائيل كذلك، فقد انتهي الحلم الصهيوني ببناء دولة نقية وخالصة لليهود            
 مأزق غيـر    إلى - بتداعياتها   - ١٩٦٧غرف النوم أوال، وتغير خرائط الديموغرافيا، فقد انتهت حرب          

 تحـت االحـتالل     - ما عدا وضع غزة الخاص اآلن        -مسبوق إلسرائيل، نعم وقعت فلسطين التاريخية       
، فعدد الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس يقترب        ىاإلسرائيلي، لكن الوضع السكاني مختلف في المغز      

 ألف، وبنسبة   ٣٠٠ مليون و  إلىط األخضر يصل    من حاجز األربعة ماليين، وعدد الفلسطينيين وراء الخ       
هـود  يتقدر بخمس سكان إسرائيل كلها، أي أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية يكاد يساوي عدد ال               

، لكن معدل نمـو     ٢٠١٥ التعادل السكاني عام     إلىعلى األرض ذاتها، وقد كان التوقع أن يصل الطرفان          
ـ دار الضعف على عدد موال    د الفلسطينيين العرب تفوق بمق    يموال هـود، وجعـل الـسباق لـصالح        يد ال ي

عدد الفلسطينيين الالجئين في الدنيا كلها، وهو يفوق الـستة ماليـين            : الفلسطينيين بصورة أسرع، أضف   
 لليهود فـي العـالم   يهود في العالم كله، فالعدد اإلجمال     ياآلن، ويكاد عدد الفلسطينيين الكلي يقارب عدد ال       

 مليوناً وربما   ١٣هودي، ويدور حول رقم     ي تناقص، ويعاني من عوارض موت الشعب ال       ىإل ثبات بل    إلى
من يهود العالم، وال يبدو واردا أن تنعم إسرائيل بموجات هجرة           % ٤٠ يأقل، ويشكل يهود إسرائيل حوال    

 أكثـر   إلىهودية الذهبي، وكان قد زاد بمعدل نمو إسرائيل         يها، فقد انتهي عهد الهجرة ال     يلإيهودية مؤثرة   
 واحد ونصف   إلى انخفاض في الثمانينيات، ونزل      إلىسنويا في الخمسينيات، ثم مال معدل النمو        % ٩من  

في النـصف األول مـن التـسعينيات،        % ٤ ي حوال إلىهود السوفييت   يبالمئة سنويا، ثم زاد مع هجرة ال      
، فيهود أوروبا   ى ذات مغز  وكانت تلك آخر دفعة إنعاش سكاني، ولم يعد واردا إلسرائيل أن تتوقع هجرة            

 لن يذهبوا بالطبع إلسرائيل، فأحوالهم ممتازة ومتحكمة في مجتمعاتهم، وأكثر           - وهم الغالبية    -وأمريكا  
ما يفعلون هو صهيونية النفقة، أي أن يدفعوا إلسرائيل التي هي في وضع المطلقة المتروكـة، وخـشية                  

ميد حالة نمو إسرائيل يهوديا مقابل الثورة الـسكانية         تج: الفضيحة أمام النفس والناس ال غير، والمحصلة      
 إسـرائيل،   إلىهودية المستعدة للذهاب    يالمتدفقة للفلسطينيين العرب، فقد نضبت مخازن المادة للبشرية ال        

 ضمور وتآكل بال عودة، وأن الحديث عـن إسـرائيل           إلىوهو ما يعني أن حالة إسرائيل كدولة يهودية         
 إلـى  األغاني وخطب السياسيين، لكنه مجرد تزوير للواقع الذي يهربون منه            كدولة يهودية قد يصح في    

  (!).فسحة الخيال
 الجغرافيا يا قلب ال تحزن، فقد حرص المخطط اإلسرائيلي على تالفـي أخطـاء               إلىومن الديموغرافيا   

نتـشار  الصليبيين الذين بنوا الممالك على الساحل الفلسطيني ثم زالوا، حرص المخطط علـى مبـدأ اال               
سلمان أبو سنة، يقيم    . الجغرافي، لكن المحصلة لم تكن كذلك، فبحسب دراسة ممتازة للخبير الفلسطيني د           

 إقليما طبيعيا بفلسطين المحتلـة سـنة        ٣٦هود اإلسرائيليين في مدن الوسط، في عشرة من         يمن ال % ٨٠
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 كيلومتراً مربعاً عن    ٨٤١ار  هودي القديم، وعلى مساحة تزيد فقط بمقد      ي، وفي حالة تشبه الغيتو ال     ١٩٤٨
المناطق التي كانت لهم زمن االنتداب البريطاني، بينما تبدو خرائط الفلسطينيين مختلفـة علـى األرض                

 في الضفة وغـزة والقـدس،       - تحت ضغط الطرد واللجوء      -ذاتها، فإضافة لتركز غالبية الفلسطينيين      
 إقليما طبيعيا بفلسطين وراء الخط      ٢٦يون في   من فلسطين التاريخية، ينتشر الفلسطين    % ٢٢وعلى مساحة   

 أن الصراع على    - بحقائق الخرائط    - إقليما، وهو ما يعني      ١٧في  % ٣٠ إلىاألخضر، وتصل نسبتهم    
األرض ال يزال متصال، وأن فكرة تطهير األرض من الفلسطينيين صارت مستحيلة أكثـر فـأكثر، وأن            

جتها الحركة الـصهيونية، هـذه الخرافـة سـقطت          خرافة تصوير فلسطين كأرض بال شعب، والتي رو       
وتكشف خواؤها، فالشعب الفلسطيني يبدو عفيا منتشرا على جغرافيا أرضه التاريخية، وميل الفلسطينيين             

 إلـى  - فيما مضي    -داخل إسرائيل ظاهر الستعادة وتأكيد الهوية القومية المنفصلة، ومقابل ميل سابق            
سرائيل مالكة محتلة ألرض، وعاجزة عن ملء األرض بشعبها المصنوع          االندماج واألسرلة، بينما تبدو إ    

 ليست اسـتثناء    يغير القابل للنمو المناسب، هذه األوضاع لها ما بعدها، فإسرائيل ككيان استيطاني إحالل            
 في التاريخ مع بقاء السكان األصليين بحجم حـرج، ونجـاح            يعن القاعدة، فلم ينجح أي استيطان إحالل      

عبد الوهاب المـسيري،    .  مشروط دائما بإفناء السكان األصليين كما يقول العالمة د         ياإلحاللاالستيطان  
 مقرون دائما ببقاء الـسكان      ية بالذات، وفشل االستيطان اإلحالل    يا وأمريكا الشمال  يوكما جري في استرال   

 أن  -التـداعي    ب -األصليين وبحجم مؤثر مقاوم، وكما جري في الجزائر وجنوب أفريقيا، وهو ما يعني              
أن المـادة   : ضعف إسرائيل السكاني هو الذي سيحدد مصيرها، وليس كثافة ترسانتها الذريـة، أضـف             

 مثال  -طراد مع حلم الصهيونية األصلي، فقد كانت مزارع الكيبوتس          االبشرية اإلسرائيلية تفقد التواصل ب    
إسرائيل بعقـود، وكـان نمـط        هي مشتل الصهيونية في فلسطين، وقد بدأت مبكرا جدا، وقبل إعالن             -

هود باألرض وحمل السالح، ومحاولـة خلـق        يحياتها الجماعي، والتركيز على العمل العبري، وربط ال       
هودي المرابي الجبان، كانت مزارع الكيبـوتس تفـرخ القـادة           يهودي المزارع المقاتل عوضا عن ال     يال

بع ضباط الجيش اإلسرائيلي األكثـر       إسحاق رابين، وكانت تقدم ر     إلىإلسرائيل، ومن أول بن غوريون      
 بتداعي نفوذ حزب العمل الذي رعاها منـذ         - وإن لم تنته     -شراسة، لكن صيغة الكيبوتس نفسها تفككت       

البدء، ثم ارتباط إسرائيل المتزايد مع نمط الحياة األمريكية، وزيادة الميـل الفـردي، والتركيـز علـى                  
ي الناتج القومي، والتفاصيل أكثـر لمـن يحـب فـي     الصناعة والتجارة مقابل ضعف نصيب الزراعة ف  

، ىموسوعة العالمة عبد الوهاب المسيري، لكن االستغراق بالتفاصيل قد ال يكون مهما، المهم هو المغز              
وضعف الكيبوتس إشارة رمزية على ضعف يلحق بالتكوين القيادي اإلسرائيلي، فقد كان وزيـر دفـاع                

ير بيرتس الذي يمسك نظارة الميدان بـالمقلوب، ولـيس بـين            إسرائيل في حرب لبنان األخيرة هو عم      
المتصارعين األربعة على قيادة إسرائيل اآلن سوي جنرال وحيد هو إيهود باراك المستدعي من مخازن               

أقرب لسياسيي التيـك أواي علـى الطريقـة         )  ونتنياهو وليفني  أولمرت(التاريخ، بينما الثالثة اآلخرون     
شعر اإلسرائيليون بأنهم في حماية الضعف نفسه، فلم يعد إلسرائيل ملـوك بعـد              األمريكية، ربما لذلك ي   

 قلـق   إلـى  سرير الغيبوبة، وهـو مـا يـضيف          إلىشارون الذي أنهكته االنتفاضة الثانية، وانتهت به        
 حـد   إلـى  خارج إسـرائيل، و    إلى هروب وهجرة عكسية متزايدة      إلىاإلسرائيليين الوجودي، ويدفع بهم     

 يهود روسيا المهاجرون يعودون بعد تحسن األحوال االقتصادية، وطبقـا     ى اآلن، وحت  إلى يقارب المليون 
هود المهاجرين فـي العـام األخيـر        ي ثالثين ألفا من ال    ي موسكو حوال  إلىآلخر إحصاء روسي، فقد عاد      

  .وحده
 - بالدقـة  -ني وعالمات الضعف الظاهرة في التكوين اإلسرائيلي ال تعني أن النهاية باتت تلقائية، بل تع          

 أن يأتي الوقت، فما من سـبيل        إلىن النهاية صارت ممكنة أكثر، وقد ال تكمل إسرائيل عامها المئة، و           أ
للفلسطينيين غير المقاومة، فاتصال المقاومة وحده هو الذي ينهك طاقة إسرائيل على البقاء، ويدعم مقدرة               

عملية إعادة بناء حـائط المقاطعـة العربيـة    الفلسطينيين على البقاء فوق األرض المقدسة، ويشجع على       
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 - بالـذات    -إلسرائيل، ويعجل بعمليات التغيير السياسي الشعبي ألنظمة الطوق، فالمقاومة في فلسطين            
هي األلصق نسبا بأحالم التغيير والنهضة، وال تبدو المقاومة اختيارا بالقرعة بين بدائل، إنهـا اختيـار                 

  . أن هزيمة إسرائيل هي مصيرها النهائي في اللوح المحفوظالفلسطينيين الوحيد، تماما كما
  ١١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  لماذا يريد اإلسرائيليون اغتيال السيد إسماعيل هنية؟ .٥٢

  إبراهيم المدهون
بصراحة أصبح السيد إسماعيل هنية يمثل غصة في حلق الكثيرين من صناع السياسة في عالمنا العربي،                

  . فضال عن ما يمثله السيد هنية بالنسبة لإلسرائيليين من عدو خطير يهدد أمنهم.ةوفي الرئاسة الفلسطيني
لهذا ال نعجب إن سمعنا اإلسرائيليين يتحدثون عن التخلص من هنية، فالجيش اإلسرائيلي يقوم اآلن بكل                

ـ               ا الـسلطة   األدوار القذرة التي تعجز عنها الواليات المتحدة في المنطقة، وكل األدوار التي تجبن أمامه
  .الفلسطينية،وتفوق قدرة أجهزتها على فعل المزيد من الحماقات

من أدوار متبادلة في الضفة الغربية بينها وبين أجهزة الـرئيس محمـود عبـاس               " إسرائيل"فما تمارسه   
هو نفـسه مـا     .. األمنية، من اختطاف ما ال يمكن اختطافه كاألخ احمد دولة والقائدين أبو كويك ورمانة             

  ..ن تقوم به طائراتها مع السيد إسماعيل هنية،  من أجل خالص اآلخرين وخالصها من خطرهيمكن أ
والسؤال المطروح اآلن، هل يمكن إلسرائيل أن تقدم على ذلك؟ واإلجابة بالطبع تستطيع القيام بذلك، بل                

ربة إنها حصلت على قرار لتصفية هنية ومجموعة كبيرة من قيادات حماس في الداخل والخـارج بـض                
  "والسؤال اآلن على مدى استطاعتها  النجاح في عملية التنفيذ؟." واحدة ومكثفة

إال أن المساس بحياة السيد إسماعيل هنية يمثل ظاهرة خطيرة لها أبعاد سياسية كبيرة علـى المـستوى                  
نية اإلقليمي والدولي، والرسمي والشعبي، فهو يمثل ثقل عربي وإسالمي كبير، ويمثل الشرعية الفلـسطي             

للحكومة المنتخبة، وأي مساس بحياته، يعتبر جريمة سياسية من الطراز األول بحكم منـصبه كـرئيس                
  .للوزراء
 ذلك ما يتمتع به السيد إسماعيل هنية من احترام وتقدير على المستوى العربـي واإلسـالمي،             إلىأضف  

  . رع العربي واإلسالميفهنية يمثل أحد الرموز العربية القليلة، التي تحظى باحترام ودعم الشا
زد أن تجربة السيد إسماعيل هنية في غزة تمثل بارقة أمل لكثير من شعوب الدول العربيـة، فهـو أول                    
رئيس وزراء يأتي منتخبا من قبل شعب عربي، وأول رئيس وزراء يمثل اإلسالميين في الوطن العربي،                

ف حوله كبير ربما اكبر ممـا يظنـه بـوش           كما أنه أول رئيس وزراء يمثل تيار المقاومة، لهذا االلتفا         
  . وأبو مازنأولمرتو

لهذه األسباب قامت الحكومة اإلسرائيلية بمحاولة تحشيد دولي لتبرير اغتيال والتخلص من السيد هنيـة،               
  .وهي تدرك ما لهذه الخطوة من تبعات خطيرة على الخارطة السياسية في المنطقة

فعندما قدم  . عملية مع إدارة الرئيس بوش لضمان تغطية دولية       وحرصت الحكومة اإلسرائيلية أن تنسق ال     
 المنطقة، أعطى الكيان الصهيوني الضوء األخضر لعملية  اجتياح واسعة في قطاع غزة، ولكن               إلىبوش  

هذه العملية لن تكون موسعة كما يخطط لها، فالجيش الصهيوني أجبن مـن خـوض هـذه المواجهـة،                   
طيع تحمل تبعات هذه الخطوة، لهذا فإن العملية العسكرية الذي وافق عليهـا             والحكومة اإلسرائيلية ال تست   

اغتيال رئـيس الـوزراء     " بوش وحصلت القيادة العسكرية اإلسرائيلية على الخط األخضر لتنفيذها  هي            
مصاحبة في الوقت نفسه لحملة تصفيات مكثفة ستطال ما تستطيع الطائرات الـصهيونية             " إسماعيل هنية 
   .ليه من قيادات حماس، وسيكون البدء بالسيد إسماعيل هنيةالوصول إ

مدى نجاح هذه الضربة اإلسرائيلية هو التخلص من السيد إسماعيل هنية والقيادة المحيطة بـه، وفـشلها                 
  .سيكون إيقاع إصابات كبيرة ومؤثرة في صفوف القيادة الفلسطينية
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" عض رموز رام اهللا وهم متحمسين لها بشكل كبير        لألسف الشديد فإن هذه الخطة اإلسرائيلية تم اطالع ب        
 المـساعدة  ، وينتظرونها على أحر من الجمـر، ويقومـون بمحاولـة   "خصوصا بعد فشلهم في القيام بها     

  .جواء الفلسطينية لمثل هذا الخبرالمعلوماتية وتهيئة األ
 تجربة غزة، خصوصا أن     ندرك جميعا أن الواليات المتحدة والحكومة اإلسرائيلية لن يسمحوا أبدا لنجاح          

نابوليس و زيارة بوش    أ أمريكي، وما    -غزة أصبحت رأس الحربة في محاربة هيمنة وجبروت صهيوني        
  . األخيرة إال إلنقاذ ما يمكن إنقاذه

مع ذلك ثقتنا باهللا كبيرة أن يحفظ لنا قيادة حماس والسيد إسماعيل هنية وأن تنجح هذه التجربة الفريدة، ما              
  . جابي ناجع على الشعب الفلسطيني المتمسك بخياره الشرعيلها من أثر إي

وعلى اإلخوة في قيادة حماس اليوم أن يتحملوا مسئولياتهم، وان يأخذوا أقصى درجات الحيطة والحـذر                
الشديد، رغم تأكيد السيد إسماعيل هنية ومن معه أنهم مشروع شهادة و تواقين لها، إال أننا نقول لهـم أن              

تاجكم أكثر من أي وقت مضى، وان األمة تضع ثقتها بكم وببرنامجكم الـوطني المقـاوم                األمة اليوم تح  
  .العظيم

  ١٠/٢/٢٠٠٧عالم مركز البيان لإل
  

  اكتشاف أميركا من خالل حملة االنتخابات الرئاسية .٥٣
  جميل مطر

 فـي شـد     دخلت الحملة االنتخابية الرئاسية في الواليات المتحدة مرحلتها الحاسمة، وأعترف أنها نجحت           
ولم تكن أول حملة أتابعهـا،      . انتباهي شخصياً، وانتباه الكثيرين من المهتمين بالشؤون الدولية واألميركية        

فالحمالت االنتخابية األميركية فريدة من نوعها، فريدة في الصخب الذي يصاحبها وفي األمـوال التـي                
سة وعلى الديموقراطية بـشكل عـام،       كمفهوم وممار " المواطنة"تنفق عليها، وفي عائدها االيجابي على       

وحاولت دول أخرى تقليد جانب أو آخر من جوانب هذه الحملة بما فيها محاوالت بريطانيـا المتكـررة                  
  .لتجديد األساليب المتبعة في حمالتها االنتخابية ومحاولة فرنسا األخيرة التي جاءت بساركوزي رئيساً

فالحملـة  . د أن يعيد اكتشاف أميركا كل أربع سنوات       وهي فريدة ألنها تطرح فرصة ال تعوض لمن يري        
بهذا المعنى كاشفة ألنها تكشف المستور عنه، وما أكثره حتى في دولة معروفة بأنها تتمتع بدرجة مـن                  
الشفافية أكثر من أي دولة أخرى، وتكشف عن الجديد في هياكل المجتمع األميركـي، كـالتغيرات فـي                  

وال تختلف الحملة الراهنة    . التوازنات الحقيقية للقوى والمصالح المتعددة    النظام الطبقي وتوزيع الموارد و    
في هذا الشأن، أي طرح فرص اكتشاف أميركا، عن الحمالت االنتخابية السابقة وآخرها حملة التجديـد                

الحملة الراهنة كاشفة في أكثر من مجال وموضوع، واألمثلـة       . ٢٠٠٤لبوش رئيساً للمرة الثانية في عام       
  :ة أنتقي منها ستةكثير
 كشفت هذه الحملة عن حصول تغيرات مهمة في المجتمع األميركي واقتصاداته وسيأتي حديث عنها               -١

نخبـة  "بعد قليل، وأكدت في الوقت نفسه صمود أحد أهم الثوابت في النظام السياسي األميركـي، وهـو           
قب الحكومات وتبـدل األشـخاص      ففي كل األزمنة ومع اختالف السياسات الحزبية وتعا       ". الوضع القائم 

وتمتد هذه الـشريحة    . بقيت شريحة في المجتمع شديدة الحرص على المحافظة على ثوابت الوضع القائم           
ويعود إليها الفضل في أن     . أفقياً ورأسياً في المجتمع وفي شرائح الطبقة الحاكمة كما في القواعد الشعبية           

وأظن أن هذه النخبة هـي التـي        . أسس المجتمع والدستور  التغييـر، مهما كان جذرياً وعميقاً، ال يمس        
  .ستلعب دوراً أساسياً في حسم اتجاهات التغيير وحدوده في هذه االنتخابات

إذ أنه على الرغم من نواحي      .  أكدت حقيقة أن المسألة العنصرية مازالت قائمة وربما عادت تستفحل          -٢
وداء، ما زال السود يشكلون الغالبية العظمى مـن فقـراء           التقدم والمساواة التي استفادت منها األقلية الس      

كـان  . وما زال حظهم في التعليم أقل من حظ البيض        . أميركا وأكثرية ساكني السجون ومرتكبي الجرائم     
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واضحاً أن باراك أوباما الذي بذل جهداً كبيراً ليبدو أنه غير متأثر بالمسألة العنـصرية، وأنـه بقبولـه                   
 صفه قطاعاً واسعاً من جيل الـشباب        إلى التغيير جذب    إلىسة تجاوزها، وبدعوته    الترشيح لمنصب الرئا  

إال أن هذا لم يمنع هيالري كلينتـون وزوجهـا مـن الـزج بالمـسألة                . البيض والسود على حد سواء    
ويبـدو أن   . العنصرية، ما يعني أنها ما زالت حية، طالما ما فتئ يستخدمها أشخاص في الطبقة السياسية              

ن والمعلقين وجدوا دليالً آخر على أن العنصرية ما زالت حية عندما حدثت زيادة مفاجئـة فـي                  المحللي
  .شعبية أوباما بين السود في أعقاب إثارة أنصار كلينتون لهذه المسألة

من ناحية أخرى كشفت الحملة وإن متأخراً عن أن الفجوة التي تفصل السود عن السمر، أي الفجوة التي                  
وبدا هذا الوضع   . ن من أصل إفريقي عن األميركيين من أصل اسباني، تتواصل اتساعاً          تفصل األميركيي 

واضحاً لألكاديميين الذين قاموا بتحليل الخطاب االنتخابي للمرشحين كافة وقيادات الرأي العام وتعليقات             
  .لوجود الالتينيعالم الناطقة أو المكتوبة باالسبانية، وبخاصة في المناطق التي يتعاظم فيها اوسائل اإل

 تأكد، مرة أخرى، أن الدين في أميركا قوة سياسية تزداد رسوخاً، بدليل زيادة استخدامه فـي هـذه                   -٣
ففي دعاية المرشح الجمهوري مايك هاكابي، وهو أيضاً رجل دين، جاءت اإلشـارة      . الحملة سالحاً وأداة  

، وإشارة أو أكثر    "أرض الرب "، فكالهما    القدس وأميركا في وقت واحد     إلى عودة المسيح عليه السالم      إلى
 آدم وحواء اللذين التقيا ألول مرة في الجنة، وكانت في الزمن القديم في المكان الذي توجد فيـه اآلن                    إلى

ولم يتردد هاكابي في المطالبة بتعديل الدستور ليكون أكثر اتساقاً مـع تعـاليم الـدين،              !! والية ميسوري 
ا نفى أن يكون المرشح الجمهوري مات رومني مسيحياً باعتباره من طائفة            واستخدم أسلوب التكفير عندم   

وخرجت هيالري كلينتون عن مبادئها وتاريخها السياسي فأعلنت هي األخرى أنها تجاوزت            . المورمون
محنة العالقة الخاصة التي نشأت بين المتدربة مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون وأجواء التحقيقـات التـي                

، وتقصد القيـادات    "المحاربون بالصلوات "شف عن العالقة، تجاوزتها بفضل الجهود التي بذلها         أعقبت الك 
ولـم  .  البيت األبيض لتـصلي معهـا      إلىفي التيار األصولي في الطائفة اإلنجيلية التي جاءت خصيصاً          

 كنائس  يقصر أوباما في اللعب بورقة الدين حين تقمص شخصية القس مارتن لوثر كينغ وألقى خطباً في               
  .واليات الجنوب تضمنت صياغات ورسائل دينية

فقـد  .  كشفت الحملة عن حقيقة الوضع االقتصادي األميركي في صورة بدت أسوأ مما كنا نتـصور               -٤
اتضح مما صرح به بيل كلينتون وأكدته معلومات صدرت عن مراكز أبحاث ودوريات اقتصادية عديدة               

ال األغنياء فقط، وأن النمو االقتصادي الكبير المتمثـل فـي           أن سياسات خفض الضرائب لم يستفد منها إ       
 في المئة في الناتج القومي اإلجمالي ال يمكن وال يجوز ترجمته تحـسناً فـي أحـوال                  ٣٥زيادة قدرها   

الغالبية العظمى من الشعب األميركي، إذ لم يتجاوز عدد الوظائف التي خلقها هذا النمو االقتصادي الكبير                
لف أ ٧٠٠ مليون و  ١٣ ألف وظيفة، بينما استطاعت إدارة كلينتون الديموقراطية إضافة          ٧٠٠ ماليين و  ٣

  . النسبة التي وصل إليها في عهد بوشإلىوظيفة، برغم أن النمو وقتذاك لم يصل 
ولم يكن جديداً، وإن كان مثيراً، االعتراف بأن الحديث الدائم عن زيادة متوسط الـدخل فـي الواليـات                   

ها يخفي واقعاً مختلفاً وهو أن هناك زيادة هائلة في دخول أغنى األغنياء يقابلها انخفاض               المتحدة أو غير  
وتعددت التعليقات خالل الحملة تردد المثال القائل بأن وجود         . كبير في الدخول الحقيقية لمتوسطي الدخل     
طبقـة الوسـطى    في قاعة فيها عشرة من أبناء ال      " وال مارت "بيل غيتس أو بوفيت أو أحد مالكي شركة         

 ألف دوالر   ٥٠٠ مليون و  ١٧ إلىاألميركية يرفع على الفور متوسط الدخل السنوي للفرد في هذه القاعة            
في العام، هذا المثال نفسه يتردد بأسماء أخرى وأرقام أخرى في عديد من الدول التي أخذت في السنوات                  

ا كذلك من خالل متابعة هذه الحملة أن        عرفن. األخيرة بنمط متطرف من النمو الرأسمالي ومنها بريطانيا       
 سنة انخفض ألفي دوالر، ما يعني انخفاض دخـول غالبيـة            ٦٥متوسط الدخل في أميركا لمن هم تحت        

خالصة القول انه في عهد الرئيس بوش لم تزد الوظائف وانخفضت الـدخول ولـم تكبـر                 . األميركيين
  .التي يرثها الرئيس القادم للواليات المتحدةهذه هي التركة . السوق كما يطرق الكساد أبواب أميركا
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 بقيت الحرب ضد العراق وستبقى القضية الخارجية الوحيدة محل الخـالف واالخـتالف، فأغلبيـة                -٥
ومع ذلك كشفت األيام األخيرة من الحملة االنتخابية عن صورة كانـت            . الناخبين ال تريد االستمرار فيها    

سمة بشدة على الحرب في العراق انقسام الرأي العام، بدت كما لـو             بدت الطبقة الحاكمة غير منق    . غائمة
وفي كل األحـوال يوجـد شـبه    . كان االختالف حول مدة االحتالل، هل يستمر سنوات أم يستمر عقوداً        

. إجماع داخل هذه الطبقة على أن العراق لن يكون مثل فيتنام، أي حرباً قابلة لالنسحاب المهـين منهـا                  
ي الصورة على طرف قصي يدعو لالستمرار مئة عام وفي الوسط هيالري تـدعو              يظهر جون ماكين ف   

 إلـى وبامـا داعيـاً     أ يوماً ويستمر سنوات، وعلى الطرف اآلخر يقف         ٦٠يبدأ بعد   " بمسؤولية"النسحاب  
"  النفطي - الصناعي   - السياسي   -العسكري  "انسحاب فوري وهو ما جعله في نظر قادة المجمع الجديد           

  .اب غير مسؤول وغير وطنيداعية النسح
 وفي غير العراق، بقي الوفاء لمبادئ السياسات الخارجية األميركية مطلقاً، مع تغيرات طفيفـة فـي                 -٦

التي تتعالى في التعامل مع الحلفاء وتتطرف في التعامـل مـع األعـداء وهـو                " البوشية"األسلوب بين   
، أي أنـصار التغييـر      "وباماويـة األ"ن، وبين   يالري وكذلك جون ماكي   األسلوب الذي تميل إليه السيدة ه     

ولكن دائماً مـع    . وتحسين صورة أميركا عن طريق التعاون والتنسيق مع الحلفاء والتفاوض مع األعداء           
أما عن إسرائيل، والشرق األوسط عموماً فال جديد وال تغييـر           . التلويح باستخدام أقصى درجات العنف    

ادمات بعدها، وهو األمر الذي يتمشى مع منطق األمور واألحـوال           تفصح عنه هذه الحملة كسابقاتها والق     
  .على أرض الواقع، هنا في المنطقة

 إلـى يبقى أن ما فات من شهور ال يكفي للقطع بأن مرحلة المزاج المحافظ في الواليات المتحدة وصلت                  
ليـست مـن شـيم      فقد رأينا قبوالً بممارسات وتطورات      . نهايتها وأن مرحلة جديدة على وشك أن تبزغ       

النظام الجمهوري ومبادئه مثل القبول بالتواصل العائلي في الحكم، ورأينا في الوقت نفسه أعداداً غفيـرة                
وعلى كل حال ما زالـت      . من الشباب وكبار السن تطالب بالتغيير وإعادة بناء أميركا على أسس جديدة           

  .طريق الحملة طويلة
  ١١/٢/٢٠٠٨الحياة 
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