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***  
  
 تلوح بإعادة اقتحام معابر القطاعو... تحذر من اغتيال قادتها "حماس" .١

حذر سعيد صـيام القيـادي       : أشرف الهور  ،غزةعن مراسها في     ١٢/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    ذكرت
البارز في حماس والمسؤول عن األمن في الحكومة المقالة من أي محاولة اغتيال قد تطال قادة حمـاس                  

ـ               . زةفي غ  جراء إواتهم صيام في سياق تصريحات صحافية قادة األجهزة األمنية في الـضفة الغربيـة ب
تنسيق مع إسرائيل لتنفيذ التهديدات الصهيونية باغتيال قيادات حماس السياسيين، ال سيما رئيس الوزراء              

  . لى أن حركته تأخذ التهديدات على محمل الجدإسماعيل هنية، مشيراً إ
تصريحات نائب رئـيس    " حماس"رفضت  : تالوكاالونقالً عن    ،غزة من    ١٢/٢/٢٠٠٨ البيانوكتبت  

 بأنهـا مجـرد   إياهـا واصفة في غزة،   " حماس"، الذي هدد بإنهاء حكم      الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون   
وأكد القيادي في الحركة سـامي أبـو    . تتعاون بشكل وثيق مع الرئيس عباسإسرائيلوقالت إن . أمنيات
 .ن المراهنة على الحصار واالعتداء لإلطاحة بحماس هو أسلوب سيثبت فشله الذريعزهري أ

حذرنا من إغالق الحدود مع مصر، "وقال صيام في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية تابعة لحماس 
وعدم فتح معبر رفح ونحن ال نستطيع أن نقف في وجه الشعب وأبنائه يموتون أمام أعينهم، ولذلك على 

لمعنيين أن يتحركوا من أجل فتح المعبر، وال يعقل التذرع باالتفاقيات الدولية ويبقى شعبنا يعاني كل ا
إن عدم حل مشكلة معبر رفح الحدودي وبقاء الحصار يعني إمكانية انفجار الوضع "وأضاف ". الحصار

 تصريحات وزير وانتقد ".داخليا مرة أخرى، ونحن ال نسعى إليه ولكن ال نستطيع أن نحول دون وقوعه
هذه تصريحات غريبة وغير "من يقتحم الحدود، قائالً " كسر أقدام"الغيط بـ الخارجية المصري أحمد أبو

  ".مقبولة من أن تصدر من هذا المنصب السياسي
  
  من معاناة شعبنايزيد حصار غزة و..  ال تلتزم بوعود خارطة الطريقإسرائيل: فياض .٢

سـالم  .كـد د أ :بو خضير أ محمد   ،القدس نقالً عن مراسلها في    ١٢/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   نشرت  
ي تتضمن إقامة دولة فلسطينية     سرائيلاإل/فياض رئيس الوزراء أن المعالم األساسية لحل النزاع الفلسطيني        

 على أنه لم يعد من الكافي الحـديث عـن           مشدداً.  بأمن وسالم  إسرائيلمستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع       
ضاف فيـاض الـذي     أو .ولتنا، حيث أن طبيعة ومواصفات هذه الدولة هي بذات األهمية         الرغبة بإقامة د  

لقـد  : مس مع ستيفن هادلي مستشار األمن القومي األمريكي ووزيرة الخارجية األمريكية رايس           أاجتمع  
انصب اهتمامي على هذه العناصر وذلك ألهمية إرساء أسس الدولة التي نريد، والسعي إلنجاز رؤيتنـا                

استناداً إلى مضمون وروح برنامج الـرئيس عبـاس،         : وقال .ولة الفلسطينية على الرغم من االحتالل     للد
فـنحن نـرى أن    . قامت حكومتي بوضع برنامج يوضح معالم رؤيتنا لدولتنا القادمة وكيف ننوي تحقيقها           

ألمـن واالقتـصاد    الحكم وا : إقامة الدولة الفلسطينية يتطلب تحقيق التقدم بالتوازي على مسارات متعددة         
باإلضافة إلى المسار السياسي، وهذا يتطلب التزاماً جدياً ومستمراً مـن كافـة األطـراف لـيس فقـط                   

يون والفلسطينيون، بل أيضاً الواليات المتحدة واللجنة الرباعية والدول العربية والمجتمع الدولي            سرائيلاإل
بذات الجدية  : من أجل فلسطين في واشنطن    وضح فياض في كلمة أمام فريق العمل األمريكي         أو .عموماً

  .عتزاز إذ أقول أن برنامج حكومتي هو من أكثر البرامج تقدمية في المنطقةيتملكني اال
إن اقتصاد غزة ال    : ي يظهر جلياً في غزة وقال     سرائيلوحذر فياض من األثر المدمر لنظام اإلغالقات اإل       
وكمـا فـشلت    . عيش على مساعدات إنسانية محـدودة     يستطيع النمو دون التجارة وال يمكن ألهل غزة ال        

سياسات الحصار في أنحاء أخرى من العالم في تحقيق أهدافها، فـإنني علـى قناعـة بـأن الحـصار                    
يجب رفع الحصار، ومن المشجع     . المضروب على غزة لن يأتي إال بمزيد من المعاناة على شعبنا هناك           

وعبر فياض عن رفضه إطالق الـصواريخ وكافـة          ...سماع التأييد الدولي لدعوتنا في هذا الخصوص      
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ية والعقوبـات الجماعيـة التـي       سرائيلأشكال العنف من غزة، وإنني أيضاً أرفض األعمال العسكرية اإل         
  .فرضتها على شعبنا في غزة

 ال تلتزم بوعودها بوقـف نـشاطها        إسرائيلن  إ :قال سالم فياض   :١٢/٢/٢٠٠٨بي بي سي    وأوردت  
واشتكى . جراءاتها بنقاط التفتيش التي تحد من حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية          إ االستيطاني وتخفيف 

مريكيين والدبلوماسيين والصحافيين من غياب أي تقدم فـي         مام وفد من العرب األ    ألقاها  أفياض في كلمة    
ـ    أن مؤتمر   إ :نابوليس، وقال أهذه القضايا بعد شهرين من انعقاد مؤتمر         لـى  إة  نابوليس كان خطوة هام

 ١٦٥ الجوية وتوغالتها البرية في الشهرين التاليين قتلت ما ال يقـل عـن               إسرائيلمام، لكن غارات    ألا
  .  آخرين٥٢١صابة ما ال يقل عن إلى إدت أفلسطينيا و
صدارها مناقصة لبناء أكثـر      إل إسرائيلفياض  سالم   انتقد   :واشنطنمن   ١٢/٢/٢٠٠٨رويترز  وأضافت  

  ..سبوع الذي أعقب مؤتمر أنابوليسلقدس في األا  وحدة سكنية حول٣٠٠من 
  
   في القاهرة سحب ترشيح عمرو سفيراًيو.. ةسلسلة تعيينات دبلوماسيعباس يصادق على  .٣

 سلسلة قرارات تخص تعيينات وتنقالت فـي الـسلك الدبلوماسـي            ىصادق الرئيس الفلسطيني عل    :لندن
وبموجـب سلـسلة     .اري الجديد للدائرة الـسياسية    الفلسطيني تجاوبا مع الوضع القانوني والهيكلي واإلد      

القرارات الدبلوماسية الجديدة قررت السلطة الفلسطينية سحب ترشيحها رسميا للوزير السابق نبيل عمرو             
 هـذا التعيـين طـوال       ىن رفضت السلطات المصرية المصادقة عل     أمن منصب السفير في القاهرة بعد       

ب ترشيح الوزير عمرو مع كتاب رسمي آخر يمدد واليـة           وتم إصدار قرار رسمي بسح     .شهرين سابقا 
  .السفير الحالي منذر الدجاني لعام واحد

وفي سياق التنقالت الجديدة تقرر تسمية الدبلوماسي أحمد مجدالوي سفيرا لفلسطين في رومانيـا خلفـا                
  .صال في موقعه منذ نحو عام تقريباأللسفير عدلي صادق الذي عين 

ـ  اإلحاالتيضا بعض   أمكتب عباس في رام اهللا تقررت       وحسب الئحة صدرت عن       التقاعـد مـع     ى عل
و مستشار حسب األصول    أاستبدال وظيفة المدير العام المنصوص عليها في لوائح المنظمة بوظيفة سفير            

وفي هذا اإلطار شملت قرارات اإلحالة للتقاعد مدراء وموظفين كبـار            .التي يعتمدها القانون الدبلوماسي   
ة السياسية بينهم نهي تادرس وخالد هنا وعمر الشكعة ورامي القدومي وجمعة الناجي ومحمـد               في الدائر 

كما عين عبد  .شريح وجميعهم عينوا رسميا بوظيفة سفير ثم أحيلوا علي التقاعد باستثناء القدومي وشريح       
  .الهاديالجواد زقوت بمنصب مستشار وأحيل علي التقاعد فيما شملت تعيينات المستشار أنور عبد 
  ١١/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
 ي لتبادل األراضي مع مصر لتوسيع نطاق قطاع غزةإسرائيلمخطط : العجرمي .٤

ي إسـرائيل كشف وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية أشرف العجرمي النقاب عن مخطط            ): وكاالتال(
زة مع وكالـة أنبـاء      وقال العجرمي في مقابلة متلف     .لتبادل األراضي مع مصر لتوسيع نطاق قطاع غزة       

 يبحثون اآلن تبادل أراض بما يؤمن توسيع نطاق قطاع غزة على حساب             إسرائيلرامتان الفلسطينية في    
 .مصر في إطار عملية سياسية، ونحن نرفضها بالمطلق

ي سـرائيل حركة حماس عندما تطرح الفصل االقتصادي لقطاع غزة، فإنها تخدم المـشروع اإل            : وأضاف
دولة فلسطينية بالضفة وقطاع غزة واألزمة التي افتعلتها حماس مع مـصر وتـدمير              الذي يعارض قيام    

 .يةسرائيلالحدود وكل ما قامت به يخدم المصلحة والسياسة اإل
  ١٢/٢/٢٠٠٨البيان 
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  رض تنفي تقارير اختباء هنية تحت األالمقالةحكومة ال .٥
نونو النـاطق بلـسان الحكومـة    نفى طاهر ال ): أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ١٢/٢/٢٠٠٨الدسـتور   نشرت  

 تحدثت عن اختباء رئيس الوزراء إسماعيل هنيـة تحـت األرض            يالتقارير الت "مس  أالفلسطينية المقالة   
وقال النونو في اتـصال      ".ي باغتياله سرائيلواتخاذه إجراءات أمنية استثنائية لحمايته في ضوء التهديد اإل        

مور بنفسه لكنه يأخذ تلـك       عمله كالمعتاد ويتابع مجريات األ     هنية يواصل " هاتفي بوكالة األنباء األلمانية   
قدام االحتالل على خطوة مجنونة من هذا القبيل بشكل قد يفجـر            إالتهديدات على محمل الجد ويحذر من       

  ".المنطقة برمتها
قـدس  " قال طاهر النونو في تصريحات خاصة لوكالـة          :غزةمن   ١١/٢/٢٠٠٨ قدس برس وأضافت  

الفلسطينية مازلت تمارس مهامها بشكل طبيعي، وتعقد االجتماعات الدورية والخاصـة           الحكومة  "،  "برس
ية رغم أننا نأخذ هذه التهديدات على محمل مـن          سرائيلولم تتأثر ولم تصاب بالرعب جراء التهديدات اإل       

يـة  ي مسؤولية أي خطوة مجنونـة أو إجرام       سرائيلوحّمل المتحدث باسم حكومة هنية االحتالل اإل       ".الجد
  .ممكن أن يرتكبها بهذا الخصوص

  
  البتزاز مواقف سياسية ستخدم الكهرباء والدواءت إسرائيل : غزةالبرغوثي يحذّر من اجتياح .٦

 تـستخدم   إسرائيلن  إ :مصطفى البرغوثي .مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب د       قال األ  :رام اهللا 
ة وابتزاز مواقف سياسية، محـذرا مـن اسـتعدادات          نسانية من اجل الضغط على قطاع غز      إلالحاجات ا 

وقال فـي    .رواح آالف الضحايا  أن تحصد   أتجريها الدولة العبرية للقيام بعملية واسعة في القطاع يرجح          
حاجة : "ية الوشيكة على القطاع   سرائيلطالق تحذير من العملية العسكرية اإل     مس إل أمؤتمر صحافي عقده    

 في  ٢٥ي  أ ميغاواطاً،   ٦٠لى  إ إسرائيل ميغاواطاً يوميا خفضتها     ٢٤٠ لىإقطاع غزة من الكهرباء تصل      
لى انقطاعات متواصلة في التيار الكهربائي في منـاطق         إهالي غزة، ما يؤدي     المئة من الحاجة الفعلية أل    

 ساعات يوميا عن معظم البيوت في غزة، وان هذا االنقطـاع            ٨ن الكهرباء تنقطع لمدة     أ، مضيفا   "عديدة
ن النقص في األدوية، خـصوصا أدويـة        أوضح البرغوثي   أو . توفير مياه الشرب في البيوت     يؤثر على 

 ٩٢لـى وفـاة     إمراض المزمنة، وعدم قدرة المرضى على مغادرة القطاع للعالج في الخارج، أديـا              األ
 باستخدام المفاوضات غطاء للقيام بهجمات عسكرية على الضفة والقطاع، مشيرا           إسرائيلواتهم  . مواطنا

قامت : "ضافأو . في المئة  ٢٢٠نابوليس حتى اليوم بنسبة     أن العمليات العسكرية زادت منذ مؤتمر       ألى  إ
 ٤٩٤ في الضفة التي ال توجد فيهـا صـواريخ، و  ٣٨٦ هجوما، منها   ٨٨٠ منذ ذلك التاريخ بـ      إسرائيل

  ". في القطاع٢٥٣ في الضفة، و٢١٣ هجوما، منها ٤٦٦ إسرائيلومنذ بداية العام، نفذت . على القطاع
  ١٢/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
   من تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة"إسرائيل"إلى منع " الرباعية"تدعو فياض حكومة  .٧

الرزاق اليحيى، وزير الداخليـة      برئاسة عبد  سبوعية، أمس، استنكرت الحكومة خالل جلستها األ    : رام اهللا 
ن عملية عسكرية برية واسعة، وتكثيف عمليات       ية بش سرائيلالتهديدات اإل والمكلف بمهام رئيس الوزراء،     

االغتيال في قطاع غزة، محذرةً أن من شأن ذلك توتير األوضاع في المنطقة والعودة إلى دوامة العنـف                  
 ضرورة رفـع الحـصار عـن        كدت الحكومة أو .لى تفعيل عملية السالم   إفشال الجهود الدولية الرامية     إو

يؤكد مجلس الـوزراء  : "سبوعي للحكومة صدر عن االجتماع األوجاء في بيان  .قطاع غزة وفتح المعابر   
على ضرورة تحرك كافة األطراف الدولية وعلى رأسها الواليات المتحدة وباقي أطراف اللجنة الرباعية              

 لمنعها من تنفيذ تهديداتها باقتحام قطاع غزة وإجبارها على وقـف            إسرائيلللتدخل العاجل والضغط على     
  ".ا وااللتزام باالتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدوليةجرائمها وممارساته

 ١٢/٢/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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   والتنقل على األقدام ومنع الهواتف النقالة"االختباء"": حماس"إجراءات أمنية في صفوف  .٨

وحكومـة  " حمـاس "اتخذت حركـة    :  فتحي صّباح  ،غزة عن مراسلها في     ١٢/٢/٢٠٠٨ الحياة   ذكرت
ة الُمقالة التي تقودها في قطاع غزة أخيراً إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد معلومات عـن                الوحدة الوطني 

وقالت مـصادر فـي    .سماعيل هنيةإنية إسرائيل اغتيال عدد من قادة الحركة، من بينهم رئيس الحكومة   
هم هنيـة   انه بموجب هذه اإلجراءات الجديدة، فإن عدداً من قادة الحركة، مـن بيـن             " الحياة"الحركة لـ   

والدكتور محمود الزهار، أخلوا منازلهم التي يقيمون فيها ومعهم عائالتهم، وأقاموا في منـازل أخـرى                
ن معظم قادة الحركة العسكريين والسياسيين والوزراء تواروا عن األنظار أخيراً بسبب            أوأضافت  . سرية

ن اجتماعـات   ألـى   إشـارت   وأ. التهديدات والتصعيد العسكري اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غـزة        
  .لى أماكن غير معروفةإالحكومة والحركة لم تعد تُعقد في المقرات الرسمية، بل انتقلت 

لى الوزراء والقيادات   إوحسب المصادر، تشمل اإلجراءات أيضاً عدم استخدام مواكب السيارات بالنسبة           
ى، فيما صدرت أوامـر مـشددة    في الحركة، واقتصار التنقل بالسيارات على الحاالت الضرورية القصو        

  .لقيادات وكوادر أخرى بعدم التنقل بالسيارات مطلقاً مهما كلف األمر وبالسير على األقدام فقط
و األمـاكن التـي     ألى ذلك، تم منع كثير من قيادات الحركة وكوادرها من الخروج من منازلهم              إإضافة  

كما طلب من بعـض عناصـر       . حراسة واألمن يختبئون فيها أثناء الليل، واقتصار األمر على وحدات ال        
و األجهزة األمنية ووحدات األمن والحماية، عدم ارتداء الزي الرسمي أثنـاء العمـل خـشية                أالشرطة  

و اغتيالهم، وعدم حمل السالح، خصوصاً البنادق، واالكتفاء بمسدسات توضع          أو قصفهم   أالتعرف عليهم   
  .تحت المالبس ومخفية عن األعين

استخدام الهواتف الخليوية من بعض المستويات القيادية، فضالً عن إلقائها بعيداً فـي حـال               كما تم حظر    
ن هـذه   أو حربية إسرائيلية، في ظل معلومات مفادها        أو وجود طائرات استطالع     أشعر أي منهم بخطر     

سلكية التـي  الطائرات لديها القدرة على تحديد أهدافها وقصفها من خالل أجهزة االتصاالت الخليوية والال  
  .بحوزتهم والترددات الصادرة عنها

ذ استخدم بعض قادة الحركـة      إلى الهواتف األرضية الثابتة،     إويبدو ان االحتياطات األمنية وصلت أيضاً       
وفـي  . هاتفية غير معمول بها في غزة، وهي خدمة حجب المكالمات الواردة          " خدمة"ومن بينهم الزهار    

من فضلك ادخـل    : لى عبارة مسجلة مسبقاً تقول    إ فإن المتصل يستمع     حال االتصال على الهاتف الثابت،    
وحسب مصادر في شركة االتصاالت الفلسطينية، فإن هذه الخدمة غير معمول بهـا فـي               . الرقم السري 

  .لى عموم المشتركين، ويمكن تفعيلها من الشركة لصالح شخصيات قيادية واعتباريةإالقطاع بالنسبة 
كشفت مصادر مقربـة    :  سمية درويش  ،غزة عن مراسلتها في   ١٢/٢/٢٠٠٨تية  الجريدة الكوي وأضافت  

ـ    ن حكومة هنية المقالة وقيادات الحركة اإلسالمية في قطاع غزة، يديرون           إ،  "الجريدة"من حركة حماس ل
، بسبب التحليق المكثف لطائرات االسـتطالع،       "االنترنت"مور في القطاع عبر الشبكة العنكبوتية       دفة األ 
نحـن  " وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه،        .ع نبرة التهديدات اإلسرائيلية بتصعيد االغتياالت     وارتفا

منيـة سـواء فـي      ن نأخذ االحتياطات األ   أحيان خارج منازلنا وال ننام فيها، ونحاول دائما         في معظم األ  
  ".و عملناأو نومنا أتنقالتنا 

  
 "القسام"ي قائد تقرر توسيع عملياتها واغتيال محمد الجعبر" إسرائيل" .٩

 قررت الحكومة اإلسرائيلية قد قررت في جلستها األخيرة، االكتفاء في المرحلة : نظير مجلي- تل أبيب
الحالية بتوسيع العمليات على نطاق متوسط، مع التركيز على رفع سقف االغتياالت لتشمل كل القادة 

 الجعبري، رئيس الجناح العسكري العسكريين في التنظيمات الفلسطينية، بمن في ذلك اغتيال محمد
ن الجعبري يعتبر مسؤوال أوقد رأى المراقبون في هذا القرار مغامرة كبيرة، حيث ". حماس"لحركة 
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ويعتقد بأنه يحتفظ به في معتقل تحت األرض، ولم . شليتمباشرا عن الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد 
  .يعد يتركه للحظة

  ١٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "اإلسرائيليين"وال تخدم أهداف الشعب تهدف إلى رفع الحصار عن نؤيد أي صيغة ": سحما" .١٠

ـ    :  فتحي صباح  ، جيهان الحسيني  - غزة   ،القاهرة وممثلها في لبنان   " حماس"أكد عضو المكتب السياسي ل
أسامة حمدان أن الحركة مع أي صيغة تهدف إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وال تخدم أهـداف             

ـ       اإل نسعى إلـى تفـاهم مـع    ": "الحياة"سرائيليين بما يحقق المصلحتين الفلسطينية والمصرية معاً، وقال ل
ن الحركة وحكومة   أ" الحياة"لى ذلك، قالت مصادر في حماس لـ         إ ".مصر للتنسيق في تنفيذ هذه الصيغة     

ـ        إالوحدة الوطنية الُمقالة برئاسة      ع مـصر، علـى رغـم       سماعيل هنية قررتا منذ أيام تهدئة الخواطر م
بو الغيط والحملـة اإلعالميـة التـي        أالتصريحات القاسية التي أدلى بها وزير الخارجية المصري احمد          

. يقودها عدد من كبار الصحف القومية ورؤساء التحرير والصحافيين المقربين من الحكومـة المـصرية             
باسمهما علـى أي اتهامـات او       وأضافت ان الحركة والحكومة قررتا منع أي ردود أفعال من الناطقين            

. تجريح او توجيه اتهامـات     او   ن يكون مخففاً وهادئاً من دون قدح      أي رد يجب    أانتقادات مصرية، وان    
لى انه تم التعميم على وسائل اإلعالم التابعة لهما بالتعامل بهدوء وروية مع األنبـاء المتعلقـة                 إوأشارت  

  .بقضية معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر
  ١٢/٢/٢٠٠٨لحياة ا

  
  اختبار اإلسالميين في الحكم أفضل سبيل إلضعافهم سياسياً : آخر حواراتهجورج حبش في  .١١

" فايـار "عـن دار  " الثوريون ال يموتون أبـداً "شاءت الصدف أن يصدر كتاب :  آرليت خوري-باريس  
هة الشعبية لتحرير   الجب" الباريسية، ويتضمن سلسلة أحاديث أجراها الصحافي جورج مالبرونو مع مؤسس         

  . سنة٨١سبوع من وفاته في عمان عن أجورج حبش قبل " فلسطين
هذه الصدفة حولت الكتاب الذي تطلب إعداده حوالي مئة ساعة من الجلسات بين حبش ومالبرونو، مـن                 

  ".وصية"و " برسالة من القبر"لى ما يمكن وصفه إوثيقة مفصلة لحقبة كاملة من تاريخ فلسطين والمنطقة 
عنوانه من عبـارة    ) الفرنسية" لوفيغارو"يعمل في صحيفة    (عبر صفحات الكتاب الذي اقتبس مالبرونو       و

مطبوعة على ملصق لتشي غيفارا شاهده في مكتب حبش، يستحضر األخير المراحل المختلفة لـسيرته               
لى إ، وصوالً   النضالية وعبرها سيرة شعبه بدأ بالنكبة التي دفعت الفلسطينيين على درب الشتات واللجوء            

وبهدوء بالغ وثقة بالذات يتناول حبش نصف قرن من النضال والعمل العلني والـسري               .المرحلة الراهنة 
من أجل قضية شعبه، بعيداً عن أي تشكيك أو إعادة نظر بالقرارات أو الخيارات التي أقدم عليها علـى                   

   .رغم صعوبة بعضها
دين باعتباره حالً للمشاكل السياسية واالقتـصادية، فـإن   وعلى رغم تمسكه بالعلمانية ورفضه استغالل ال   

ال بـد مـن     "، وبأنـه    "بضرورة السير نحو الديموقراطية على رغم مخاطر المد اإلسالمي        "حبش مقتنع   
  ".أفضل السبل إلضعافهم"فاختبارهم يشكل " عطاء هؤالء فرصتهم ليتسنى للمواطنين الحكم على أعمالهمإ

 في مواقفهم االجتماعية ويشكك في احترامهم للديموقراطية، كمـا ال يؤيـد             وال يشارك حبش اإلسالميين   
  ".مكون قومي"حاب أصعملياتهم االنتحارية، لكنه ال ينكر عليهم أنهم 

صـفعة حقيقيـة لكـل مؤيـدي        "في االنتخابات في المناطق الفلسطينية شكل في رأيـه          " حماس"وفوز  
الغرب "نما  إو" اإلسالميين ليسوا أعداءنا  " يحول دون قوله إن      ، لكن هذا ال   "الديموقراطية في العالم العربي   

  ".الذي ال يريد الديموقراطية إال لنفسه
  ١٢/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  زوجيالسلطة رفضت المشاركة بتحمل مصاريف محكمة : عبلة سعدات .١٢

ـ    ألكشفت عبلة سعدات، عقيلة ا     : القدس العربي من زهير اندراوس     -الناصرة   شعبية مين العام للجبهة ال
ن سـلطات   إدلت به لـ القدس العربي النقـاب عـن          ألتحرير فلسطين احمد سعدات، في حديث خاص        

االحتالل اإلسرائيلي ضيقت الخناق على زوجها، الذي يقبع في سجن نفحا في صحراء النقب في الفتـرة                 
  .اذ هذا القـرار    اتخ ىلإدارة مصلحة السجون    إو عائلته المبررات التي دفعت      أسير  خيرة، دون منح األ   األ

تعهدت السلطة بدفع تكاليف محـامي      :  قالت ،  وحول مساعدة السلطة في التكلفة المالية لمحامين سعدات       
نهم ال يقدرون على دفع المبلغ الذي وصـل         إخلّت بالوعد، وقالوا لي     أالدفاع عن زوجي ورفاقه، ولكنها      

وفي جوابها على سؤال، إذا     . لنسبة للسلطة لف شيكل إسرائيلي، وهذا مبلغ بسيط با      ألى ما يقارب المائة     إ
سرى الـذين   دراج اسم احمد سعدات ضمن قائمة األ      إتعهد من قبل حركة حماس بأنهم قاموا ب       كانت تلقت   
 وحركة حماس تقول على لسان مسؤوليها       شليتمنذ اسر غلعاد    : ، أجابت ؟شليتطالقهم مقابل   إيطالبون ب 

، لكن ما هو ليس معروفا لدينا هو مدى تقبل          ىسرئمة األ درج في قا  ابشكل رسمي ان اسم احمد سعدات       
وانا اريد ان اؤكد هنـا انّـه ال         . إسرائيل لهذا الطلب، اي هل توافق إسرائيل على ذلك ام انها سترفض           

باالضافة . توجد اتصاالت بيننا وبين حركة حماس في قضية اطالق سراح زوجي من السجن اإلسرائيلي             
  .  شيء رسمي يؤكد ان اسم احمد سعدات مدرج في القائمةالى ذلك، ال يوجد معنا اي

  ١٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي  
  
  شاليتضمن صفقة " ٤٨أسرى "": معاريف"موقع صحيفة  .١٣

أن تُزال عقبـة    "اإلسرائيلية، أمس، إلى أنَّه في األيام القريبة، يمكن         " معاريف"أشار موقع صحيفة    : حيفا
ـ  "شاليتأخرى في الطريق إلى صفقة جلعاد        وأضاف إنه من الممكـن     ". ٤٨أسرى فلسطينيي   "، متمثّلة ب

" معـاريف "ونقلت   .أن يوافق اإلسرائيليون على إطالق سراحهم وإجبارهم في المقابل على ترك إسرائيل           
إن إسرائيل يمكن أن توافق على إطـالق        " قولها   شاليتعن أطراف مشاركة في المفاوضات على صفقة        

من ُعرضـت علـيهم هـذه       "وأضافت إن   ". هم سنوات خارج الحدود   سراح أسرى الداخل شريطة مكوث    
  ".الصفقة وافقوا عليها

  ١٢/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
   "حماس" و"فتح"فلسطينيون يشكلون جبهة ضغط للحوار بين  .١٤

أعلنت مجموعة من الفلسطينيين في غزة تشكيل جبهة للضغط على حركتي حماس وفتح من أجـل       : لندن
ئدة الحوار وانهاء حالة االنقسام والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وأطلقت           دفعهم نحو الجلوس على ما    

المجموعة على نفسها اسم طليعة المخلصين الشرفاء من أبناء فتح وحماس ، في اشارة الى أن المجموعة                 
وأصدرت المجموعة الفلسطينية بيانها األول الذي تم توزيعـه فـي غـزة              . تضم عناصر من الجانبين   

ع الماضي على نطاق واسع، وقالت فيه لتعلم هذه األطراف المتصارعة في فتح وحماس أنهـا ان                 األسبو
لم تلتِق على قلب رجٍل واحد فمصيرها البوار واالندثار، ألن شعبنا العظيم قادر على مواصـلة المـسير            

 والـضالين   نحو التحرير بعد أن يلفظ كل المستسلمين والمرتبطين والفاسدين والمنتفعـين والمتعـصبين            
  .والذين يعيشون في ظالل الفتنة التي لعن اهللا من أيقظها 

وقالت مصادر فلسطينية لـ القدس العربي ان عدداً من قيادات فتح وحماس الرافضين لحالـة التـشرذم                 
الراهنة في الشارع الفلسطيني، والذين طالبوا أكثر من مرة بالجلوس الى مائدة الحوار دون قيد أو شرط،                 

ورجح قيادي في فتح تحدث الى القدس العربي، وطلـب عـدم            . بين مؤسسي هذه الجبهة الجديدة    هم من   
ذكر اسمه، أن يكون عدد من عناصر وقيادات الحركة في غزة من بين عناصـر الجبهـة الفلـسطينية                   



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ٩٨٨:         العدد                        ١٢/٢/٢٠٠٨ء التاريخ الثالثا

الجديدة ومن بين الداعين الى الحوار مع حركة حماس، خاصة وأن رئيس الوزراء المعين فـي رام اهللا                  
م فياض ال يحظى باجماع في أوساط الحركة، وسبق أن تمت المطالبة باقالته من منصبه قبل مؤتمر                 سال

  . باريس األخير
في الوقت ذاته، رحب المستشار السياسي السماعيل هنية والقيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف               

 مجموعة من الخيرين والـوطنيين      بالدعوة التي تضمنها البيان للحوار مع فتح، ووصف هذه الجبهة بأنها          
الذين يحملون الروح االيجابية ويعملون النقاذ الوضع الفلسطيني من التشظي واالنقسام ، لكنه قال انه لم                

  .يطلع على البيان وال عالقة لحماس به 
  ١٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  متبادلة ترفض دعوة عباس للهدنة وتطالب بأن تكون متزامنة و"الجبهة الديمقراطية" .١٥

قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول العالقات الوطنية بقطاع غزة خالل ندوة              : غزة
) ١٠/٢( لها أمس األحد     ٣٩جماهيرية نظمتها الجبهة، في حي الشجاعية بغزة على شرف االنطالقة الـ            

هويـد القـدس ال قيمـة       إن الحديث عن تهدئة في ظل العدوان علي قطاع غزة واستمرار االستيطان وت            "
أن "وأضاف   .، داعيا إلي هدنة متزامنة ومتالزمة ومتبادلة      "سياسية له، ويضع أي تهدئة في مهب الرياح       

الهدنة التي تؤمن االستقرار في المنطقة مدخلها الرئيسي هو االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضـي               
  ".٦٧المحتلة بعدوان 

 ١١/٢/٢٠٠٨قدس برس
  
  في غزة " الشعبية"و" سامالق"شهيدان من  .١٦

التابعة لحركة حماس متأثراً بجروحـه      " كتائب القسام "إستشهد ناشط من    :  ميسرة شعبان ووكاالت   - غزة
التابعـة  " كتائب ابو علي مصطفى   "فجر امس في قطاع غزة، وشيعت مدينة غزة جثمان ناشط آخر من             

 . ٢٦إلى " فبراير" بداية شباط ، ليرتفع عدد الشهداء منذ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"لـ
  ١٢/٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  العام الحالي سيشهد اتفاق مبادئ وحماس ستسقط خالل أشهر: رامون حاييم .١٧

 :وكاالت وعن ال   محمد جمال  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في    ١٢/٢/٢٠٠٨ الشرق القطرية    أوردت
دف من المحادثات المدعومـة مـن الواليـات         ي ان اله  سرائيلقال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء اإل      

 والفلسطينيين هو التوصل التفاق بخصوص مبادىء اقامة دولة فلسطينية هذا العـام             إسرائيلالمتحدة بين   
وتتناقض تصريحات رامون على ما يبدو مع تصريحات للرئيس         . وليس اتفاق سالم يشمل كل التفاصيل     

وحدد الرئيس االمريكـي هـدف محاولـة        . فة الغربية االمريكي بوش الشهر الماضي خالل زيارة للض      
 .قبل انتهاء واليته في يناير القادم رغم أنه لم يذكر ما يمكن أن يتطلبه هذا              " معاهدة سالم "الطرفين توقيع   

 في حين يريد الـرئيس      إسرائيلوقال رامون ان توقعات بوش بخصوص العام المقبل تنسجم مع توقعات            
وقال رامون  . هدة سالم نهائية تمكنه من اعالن قيام دولة بنهاية العام الحالي          الفلسطيني محمود عباس معا   

 سيتعامل مع قضايا الوضع النهائي مثلما سيكون في القدس          إسرائيلالذي تسعى اليه    " اعالن المبادىء "ان  
 ولكنه أشار الى أن اعـالن المبـادىء لـن يـسوي        . وكذلك حدود الدولة ومستقبل الالجئين الفلسطينيين     

يجب أن يجرى تفصيل    "وأضاف للصحفيين   . المسائل االصعب مثل كيف ستتم ادارة مدينة القدس القديمة        
  ".بين عامين وثالثة أعوام .. ٢٠٠٨هذا االمر بشكل كاف لكي ينفذ في السنوات التالية بعد عام 

 تـسقط   نأ يمكـن    "مجموعة من الخطوات  "ن  إ :قال رامون  :١٢/٢/٢٠٠٨ االتحاد اإلماراتية    وجاء في 
  . في غزة خالل أشهر"حماس"زعماء حركة 
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  يوقع قائمة االغتياالتو لشن عملية عسكرية في القطاع أوامرهصدر يباراك  .١٨

أعلن باراك، أمس أنه اصدر تعليماته لجيش االحتالل        : برهوم جرايسي  )وكاالت (- غزة -القدس المحتلة 
 فلسطيني خالل أربعـة     ٢٠٠، معتبرا ان قتل     بالبدء باالستعداد لشن عدوان واسع النطاق على قطاع غزة        

وأضاف باراك، إن    .، في حين أكدت مصادر أن باراك وقع على قائمة اغتياالت جديدة           "انجاز"أشهر هو   
ي ستتكثف وتتصاعد في الفترة المقبلة، وأنه أوصى الجيش بالبـدء باالسـتعداد             سرائيلعمليات الجيش اإل  

طاع غزة، وأن من بـين االسـتعدادات، اعـداد سلـسلة مـن              إلمكانية شن عدوان واسع النطاق على ق      
، أمس إن الوزير باراك صادق علـى قائمـة          "يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة    .سيناريوهات المواجهة 

وجيش االحتالل إال أن هذه القائمة،      " الشاباك"جديدة لالغتياالت عرضها عليه جهاز االستخبارات العامة        
 المرحلة قادة سياسيين في فصائل فلسطينية مـسلحة، مثـل حمـاس             وحسب الصحيفة ال تشمل في هذه     

وجـاء أيـضا أن بـاراك وجـه          .والجهاد اإلسالمي، وإنما قادة كبار في األذرع المسلحة لهذه الفصائل         
تعليمات واضحة لجيش االحتالل ببدء استعدادات لمرحلة تصعيد جديدة في قطاع غزة، بمـا فـي ذلـك                  

وى التنسيق بين أذرع الجيش المختلفة التي تنشط داخل وعند حدود قطـاع             تكثيف التدريبات، ورفع مست   
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة، إن باراك لم يتخذ بعد قرارا بشن اجتياح بري لقطاع غزة، بـل                  .غزة

وافق في هذه المرحلة على الحفاظ على شكل العمليات التي يقوم بها جيش االحتالل، وهـي تـوغالت                  
  .و عمليات جوية، ولكنه أمر بتكثيف هذه العمليات، وزيادة وتيرة تنفيذهاقصيرة وسريعة، أ

  ١٢/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  أشكنازي يؤكد جاهزية الجيش واستعداده لتعميق وتوسيع عمليات في قطاع غزة .١٩

 إن الجـيش جـاهز وعلـى        ،قال رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، في اجتماع لكبار الضباط          
. عميق وتوسيع عملياته في قطاع غزة طالما تطلب األمر ذلك، بموجب القرارات التي ستصدر             استعداد لت 

وأضاف أن السنة القادمة ستكون مليئة بالتحديات األمنية، وأنه على الجيش أن يكون على أتم االسـتعداد                 
لـضباط  وقد شارك في جزء من االجتماع وزير األمن، إيهود باراك، وخالل المباحثات عـرض ا          .لذلك

، وتطرق بعضهم إلى الـدروس المستخلـصة مـن          ٢٠٠٨أهداف الجيش، وخطط العمل للسنة الحالية،       
  .الحرب الثانية على لبنان، وتقرير لجنة فينوغراد

  ١١/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  ستراتيجيتها لفرض التهدئةإرت فشلنا في معالجة القسام وحماس غي: أبيبتل  .٢٠

 إطـالق  قـضية    أن الدولة العبرية    أقطابثنين من تصريحات     اال أمستبين   : زهير اندراوس  -الناصرة  
 واألمنيـين ية في الجنوب باتت تقض مضاجع القادة الـسياسيين          سرائيلصواريخ القسام باتجاه البلدات اإل    

يا شبه رسمي بفشل السياسة التي انتهجها االحـتالل         إسرائيلعلي حد سواء، خصوصا وان هناك اعترافا        
 فـي شـعبة االسـتخبارات       األبحـاث  الرئيس السابق لوحدة     ىحت .هذه الظاهرة ي في معالجة    سرائيلاإل

 إال صواريخ القسام مـا هـو        إطالق الحديث عن وقف     إن أمسفاسر قال     كوبر أوديالعسكرية الجنرال   
ية، انه ال مجـال     سرائيل اإل لإلذاعة به   أدلى في حديث    وأضاف،  أبيبدعاية يطلقها صناع القرار في تل       

ية احتالل شمال قطاع غزة لفترة      سرائيل الحكومة اإل  ى القسام من بعيد، واقترح عل     إيقاف من   إسرائيل أمام
 من صـواريخ المقاومـة      إسرائيل، لحماية جنوب    أنيا هذا هو الحل الوحيد، المتوفر       أنمن الزمن، الفتا    

  .الفلسطينية
  ١٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
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  "شاس "أنباء عن مفاوضات سرية تُغضب  .٢١
لالستقالة من الحكومة، بعـد تقـارير نـشرتها صـحيفة           " شاس"لضغوط اليمينية على حزب     تواصلت ا 

ية فلسطينية سرية، وبأن تسيبي ليفني قدمت       إسرائيلوكشفت فيها عن وجود مفاوضات      " جيروزاليم بوست "
إيلـي يـشاي، مـن وتيـرة       " شاس"في المقابل، رفع رئيس حزب       .خاللها تنازالت حول القدس المحتلة    

إذا حصل تقدم سياسي في المفاوضات مـع        "اته باالستقالة من الحكومة، وأكد خالل جلسة لكتلته أنه          تهديد
رغـم اسـتمرار إطـالق      " الفلسطينيين بعيداً عما هو قائم اآلن، فإن شاس ستستقيل فوراً من الحكومـة            

ـ      .الصواريخ والوضع في الضفة    يا يوسـف،   ، الحاخام عوفاد  "شاس"وأكد هذا الموقف الزعيم الروحي ل
وأنا أريد أن يعرف    . شاس لن تقسم القدس ولن تجلس في الحكومة التي تقسم القدس          "الذي قال ليشاي إن     

  ".الجميع ذلك
  ١٢/٢/٢٠٠٨األخبار 

  
  "أوفيك"تركيا بشراء قمر التجسس  باراك يحاول إقناع .٢٢

وقالت  ".أوفيك"اعي   تركيا بشراء قمر التجسس االصطن     ها إقناع ، إلى تركيا،  باراك، خالل زيارته   يحاول
 مليون دوالر، وأن هذه الـصفقة يجـري         ٣٠٠ية إن ثمن القمر المذكور يصل إلى        إسرائيلمصادر أمنية   

وقال المصدر   .التباحث بشأنها منذ سنوات، ومن المتوقع أن تؤدي زيارة باراك إلى االتفاق على الصفقة             
كمـا  . ود اقتراح مماثل من جانب فرنسانفسه إنه جرت محادثات بهذا الشأن في الماضي، على خلفية وج      

طائرات بدون طيار من إنتاج الصناعات الجويـة         ١٠سه إلى أن تركيا على وشك تسلم        أشار المصدر نف  
  ".٢حيتس"ية، كما عبرت عن رغبتها األولية باقتناء منظومة الصواريخ من طراز سرائيلاإل

  ١١/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   الجنود المصريين في رفحلزيادة  دعوة:يةإسرائيلمصادر سياسية  .٢٣

 تلقت في األيام األخيـرة طلبـا مـن          إسرائيلية، أمس إن    إسرائيل قالت مصادر سياسية     - الغد -الناصرة
 جنـدي   ١٥٠٠ إلى   ٧٥٠اإلدارة األميركية يحثها على الموافقة على طلب مصر بزيادة عدد جنودها من             

 .عند معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة
  ١٢/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  سينابولأ ألف وحدة استيطانية في القدس بعد ٢٠  هناك:الجبهة اإلسالمية المسيحية .٢٤

مين العام للجبهة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر ملخصا للتقرير الحادي عشر حول            عرض األ : رام اهللا 
 حيث  .اوضاع القدس والمقدسات بحضور هيئة رؤساء الجبهة الشيخ تيسير التميمي والمطران عطاهللا حن            أ

س والعالم يشهد تفاصيل اكبر هجمة استيطانية على القدس منـذ عـام             ينابولأنه ومنذ مؤتمر    أبين خالله   
ن كانت تتفـاوت   إنها جاءت موزعة على جميع أجزاء المدينة المقدسة دون استثناء، و           الفتا إلى أ   .١٩٦٧
 دة الوجيزة تـم اإلعـالن عـن      وبين انه خالل هذه الم     .لى آخر إدد الوحدات االستيطانية من مكان      في ع 

 إال أنه لفت إلى أن      . تقدر مساحتها اإلجمالية بأكثر من اثنين مليون متر مربع          استيطانية  وحدات ٢٠٠١٠
وكـشف   .الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، ألنه ليس من الضروري اإلعالن عن كل وحدة يتم بناؤها               

 مبنى في العـام     ٩٧منازل العربية في المدينة، بمعدل      ن ازدياد االستيطان يرتبط بارتفاع وتيرة هدم ال       أ"
قد تم العام الماضي هـدم وتـدمير         موضحا أنه    .مليون دوالر  ٣٥وغرامة مخالفات بناء بمعدل      الواحد،

 ويتجاوز عدد غرفها    ٢م٩٩٤٦ تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي      ، مسكنا فلسطينيا في المدينة    ١٤٠أكثر من   
  .نشأة أخرى كمخازن ومزارع وغيرها م٤٣إضافة إلى   غرفة،٣٧٣

  ١١/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
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  بحجة عدم الترخيص  فلسطينياتهدم منزالية سرائيلاإلآليات بلدية القدس  .٢٥

في حي واد الجوز دون     فلسطينية  هدمت آليات بلدية القدس أمس منزل مواطنة        :  منى القواسمي  - القدس
ية وأفـراد   سـرائيل ن حاصرت قوات كبيرة من الشرطة اإل      أعد   ب ، وذلك ترخيصالسابق إنذار بحجة عدم     

  .حرس الحدود والقوات الخاصة والخيالة الحي من كافة مداخله ومنعوا المواطنين االقتراب من المنزل
 ١٢/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
   انطالق حملة تضامنية مع الفلسطينيين في عشر دول قريبا يعلن عنالخضري .٢٦

ن حملة  أ ، أمس  غزة، جمال الخضري رئيس الحملة الشعبية لمواجهة حصار       أعلن   : أشرف الهور  -غزة  
الـشعوب  مطالبـا   .  من الشهر الجـاري    ٢٣تضامنية مع الشعب الفلسطيني في عشر دول ستنطلق يوم          

 الشعب  ىن الهدف منها كسر الحصار المفروض عل      أ ىلإلمشاركة في الحملة، الفتاً     االعربية واإلسالمية   
يجاد القيادة المصرية حالً لقـضية      إ ضرورة   ىعل وقد شدد من جهة أخرى       .نذ ثمانية شهور  الفلسطيني م 

 أن هذا األمر  مبينا لقطاع غزة،    إسرائيل مشكلة تقليص الوقود المورد من       ىلإتطرق  في حين   . معبر رفح 
بار أن  م% ٤٠ تعطل نحو    ىلإ ىذكر أن قرار التقليص السابق أد     قد  و. نسانيةإمن شأنه أن يحدث كارثة      

  .المياه في مدينة غزة لمدة يومين متتاليين
  ١٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  في غزة بالتحقيق في تردي جودة المواد الغذائية المقدمة لالجئين ةمطالب .٢٧

 بالتحقيق في أسـباب تـردي       ونروااألطالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان رئاسة وكالة        : ألفت حداد 
ن الوكالة تقدم مساعدات ألكثر     أسيما و ،  ة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة     نوعية المواد الغذائية المقدم   

  . ألف مواطن في القطاع من أصل مليون ونصف نسمة٧٠٠من 
  ١١/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   نائبا ووزيرا فلسطينيا مختطفين في سجون االحتالل٥١إطالق حملة للتضامن مع  .٢٨

طالقه حملة ضخمه وكبيره وبعدة لغات للتضامن مع         أعلن مركز أحرار لدراسات األسرى عن إ       :رام اهللا 
وأكد أن هذه   . ممثلي الشرعية المختطفين في سجون االحتالل وذلك من خالل موقعه على شبكة االنترنت            

الحملة تأتي ضمن سلسلة حمالت سيقوم بإطالقها للتضامن مع األسرى األحرار في سـجون االحـتالل                
 أسير فلسطيني وعربي مغيبون في زنازين       ١١٠٠٠لهم أكثر من    لتوضح للعالم وبكل اللغات ما يتعرض       

  .قذرة
  ١١/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  معتقل ٦٠٠لف وأ ١١لى إ يةسرائيلارتفاع عدد األسرى في السجون اإل: تقرير .٢٩

كشف تقرير إحصائي عن عدد األسرى في سجون االحتالل عن ارتفاع عـددهم             :  حسن دوحان  -غزة  
 سجناً ومعتقالً ومركز توقيف     ٢٨يني وعربي، يتوزعون على أكثر من        أسير فلسط  ١١٦٠٠ إلى أكثر من  

إدارة السجون تتعمد ابتكار األساليب القمعية لتحويل حياة األسرى إلـى جحـيم،              مشيرا إلى أن     .وتحقيق
وأوضح بـان أعـداد    .ومضاعفة معاناتهم، بهدف خنق األمل لديهم، وجعلهم يعيشون سجناً داخل السجن   

ستثنى منهـا األطفـال     ياع مستمر نظراً لحمالت االعتقال العشوائية المتواصلة التي لم          األسرى في ارتف  
ن مـن بـين     ألتقرير   وبين ا  .والنساء وكبار السن والمرضى وقادة العمل الوطني من مختلف التنظيمات         

أسـير مـن القـدس،       ٤٨٥و ، الغربية  من الضفة  ١٠٠٨٥و  أسيرا من قطاع غزة،    ٨٣٠األسرى هناك   
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، إضافة إلى العشرات من األسرى العرب من الجوالن ولبنان          ٤٨ مناطق المحتلة عام  الر من   أسي ١٣٠و
ـ      ٣٥٠ كما يوجد بين األسرى    .ومصر والسودان، وأسير سعودي واحد      عامـاً،    ١٨ـ   طفالً مـا دون ال

التي األحكام  أما حول   . أسيراً معتقلون منذ ما قبل اتفاق أوسلو       ٣٥٥الفتا إلى أن هناك     . أسيرات ١١٠و
في أسير موقوف بانتظار المحاكمة،      ٥٦٣٠و أسير محكوم،  ٤٩٧٠  هناك ، فتبين أن  تفرض على األسرى  

، محكومين بالسجن مـدى     رأسي ٧١٠من  هناك أكثر    فيما   معتقل إداري دون تهمة،    ١٠٠٠ هناكحين أن   
أسـير   ٨٣٩٥ هناك نأ أفاد التقرير    ، فقد الحالة االجتماعية لألسرى   أما   .الحياة مرة واحدة أو عدة مرات     

  .ون متزوج٣٢٠٥أعزب، و
  ١٢/٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   يةإسرائيل وتثير ضجة أنقاض قرية فلسطينية تظهر على غوغل .٣٠

 مستوطنة كريـات يـم      أدت مالحظة سجلها أحد الفلسطينيين من متصفحي غوغل إيرث، إلى قيام          : أ ب 
المـستوطنة بنيـت    يث بينت المالحظة أن     ح غوغل بتهمة االفتراء،     شركةدعوى على   ية برفع   سرائيلاإل

هي واحدة من نحو عشر مالحظات       وهذه المالحظة . على أنقاض قرية الغوارنة العربية شمال مدينة حيفا       
 المواقع الفلسطينية   ههذ، التي تشير إلى أن      يةسرائيل على خرائط المستوطنات اإل    المتصفحمشابهة أدخلها   

وهو يشير في هذا الصدد، إلى      . ١٩٤٨ية في العام    سرائيل اإل -بية  تم إجالؤها وتدميرها بعد الحرب العر     
الهادف إلى مساعدة الفلسطينيين الالجئين، لفهم إرثهم       " النكبة" هي جزء من محور إعالم       هذهمساهمته  أن  

  .أو العثور على قراهم وأهاليهم وأجدادهم
  ١٢/٢/٢٠٠٨السفير 

  
  عادة رواتب الموظفين المقطوعةسنرفع دعوة قضائية ضد حكومة فياض إل: السراج .٣١

كشف رئيس اللحمة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة إياد السّراج أن قطاع حقوق اإلنسان                :غزة
في رام اهللا إلعادة رواتـب المـوظفين         في لجنته قرر رفع دعوة قضائية ضد حكومة تصريف األعمال         

تم التحضير  قد  أنه  أوضح من جهة أخرى،     و .لسياسيالذين تم إيقافها في قطاع غزة على خلفية االنتماء ا         
لمحاولة وضع نموذج التفاق جديد يضمن فتح جميع المعابر على          ،  لورشة عمل لمناقشة اتفاقية معبر رفح     

  .أساس المعايير الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان
  ١١/٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
   حركة المواطنينعلى لتخفيف القيوديا إسرائيل يستقبل وفدا أحد أعيان الخليل .٣٢

يا يـضم مـستوطنين     إسرائيلعيان الخليل في منزله وفدا      أحد  أاستقبل فريد الجعبري    :  ا ف ب   -الخليل  
 .ربعأية المفروضة على حركة التنقل في حيه المالصق لمستوطنة كريات           سرائيللطلب تخفيف القيود اإل   

 التـي   يين المـصاعب  سرائيلم اإل عرض الجعبري خالل اللقاء الذي نظمته مجموعة من دعاة السال         قد  و
من جهتهم، شكر    و .يسرائيلمنية المشددة التي يفرضها الجيش اإل     جراءات األ يواجهها سكان حيه نتيجة اإل    

راض تملكهـا   أم كنيس شيد بصورة غير شرعية على        شهر هد أالمستوطنون الجعبري لمنعه قبل بضعة      
  . تم تفكيكه فيما بعدحيثعائلته، 

  ١٢/٢/٢٠٠٨الدستور 
  

   في قطاع غزة بمساهمة كويتيةالف طرد غذائي على المحتاجينآتوزيع خمسة  .٣٣
ن جمعيته انتهت، أمـس،     أ ،الرحمة العالمية الكويتية في قطاع غزة     مؤسسة   قال كمال مصلح ممثل      :غزة

 طرد غذائي سيتم توزيعها على األسر الفقيرة والمحتاجة فـي كافـة محافظـات               ٥٠٠٠من تجهيز نحو    
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أصـرت   الفتا إلى أن الجمعيـة       .ن المساعدة مقدمة من محسنين ومتبرعين كويتين       أ لىإمشيرا   .قطاعال
 تحريك العجلة االقتصادية وتشغيل عدد مـن        بغيةعلى شراء المواد الغذائية واألصناف من تجار محليين         

ـ        إلى  لى ذلك تطرق مصلح     إ .العمال وأصحاب السيارات    ذيمشروع مزرعة البقر ومـصنع األلبـان ال
ستقيمه الجمعية على أراضي محررات مدينة دير البلح، مشيرا إلى أن سلطة األراضي بالحكومة المقالة               

  . دونما من أجل إقامة المشروع١٥منحت الجمعية 
 ١٢/٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   غزة يجرفون محاصيلهم احتجاجا على منع االحتالل تصديرهان فيمزارعو .٣٤

زهور في قطاع غزة أنهم سيقومون بتجريف محـصولهم المـزروع            أعلن مزارعو ال   : حامد جاد  - غزة
 من الدفيئات الزراعية، تعبيراً عن احتجاجهم على الخسارة الفادحة التي لحقـت             ادونم ٥٠٠على مساحة   

، وبّين غسان قاسم رئيس جمعية بيت حانون الزراعية أمـس  .بهم جراء منع االحتالل تصدير هذا المنتج 
 لم يتجاوز أكثر    ، حتى تاريخ السابع عشر من الشهر الماضي       ،ره فعلياً من الزهور   أن إجمالي ما تم تصدي    

 مليـون   ٦٠من خمسة ماليين زهرة، وذلك من أصل اإلنتاج المتوقع للموسم الحالي والذي يقدر بنحـو                
زهرة، موضحاً أن خسائر منتجي الزهور بلغت إثر منع االحتالل تصدير منتجاتهم نحو خمسة ماليـين                

 إلى أن مزارعي المحاصيل التصديرية لم يتلقوا حتى اللحظة أي تعـويض مـن الـسلطة                 افتال .دوالر
  .الفلسطينية

  ١٢/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
  

   الضفة الغربية جراء الصقيع زراعية في مليون دوالر خسائر١٤,٤ .٣٥
مـزارعين فـي    تسببت موجة البرد القارس التي اجتاحت المنطقة في الفترة األخيرة، في تكبد ال            : ايرين

  مليون دوالر، وفقاً لإلحصاءات األولية لوزارة الزراعة       ١٤،٤الضفة الغربية لخسائر تبلغ قيمتها حوالي       
 ١،٥كما فصلت وثيقة صادرة عن السلطة الفلسطينية أن الصقيع ألحق اضراراً تقدر بنحـو               . الفلسطينية

  . دوالر١٠٠،٠٠٠ـحل خسائر تقدر ب في حين تكبد مربو الن،مليون دوالر، خصوصاً بالحقول المفتوحة
  ١٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  انطالق التحضيرات لعقد مؤتمر فلسطين لالستثمار في بيت لحم .٣٦

الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية، حسن أبولبده عن انطـالق التحـضيرات              أعلن: رام اهللا 
يت لحم، جنوب الضفة الغربيـة، بمـشاركة عربيـة          الميدانية لعقد مؤتمر فلسطين لالستثمار في مدينة ب       

يتوقع أن تشمل قائمة المشاركين كبار المستثمرين من فلسطيني المهجـر            وأشار إلى أنه     .ودولية واسعة 
والعرب، باإلضافة إلى كبريات الشركات العالمية من أوروبا والواليات المتحدة ومنـاطق أخـرى فـي                

ر يشكل فرصة تاريخية لكسر العزلة المفروضة علـى االسـتثمار           موضحا أن انعقاد هذا المؤتم     .العالم
  .إسرائيلالخارجي في فلسطين بسبب التعقيدات المختلفة التي تضعها 

  ١١/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
   يدعو إلى ربط كهرباء قطاع غزة بمصررئيس سلطة الطاقة الفلسطينية .٣٧

 أن أجزاء من قطـاع غـزة        ،سطينية رئيس سلطة الطاقة الفل    ،أكد عمر كتانة   : أشرف أبو الهول   -غزة  
   موضحا أن هـذا المـشروع       ، ميجاوات ٢٠ى   إل ١٧ مرتبط كهربائيا في الوقت الراهن مع مصر بواقع       
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قطاع ككل بالضغط   ال ضرورة ربط    ى عل من جهة أخرى  وشدد   .أنجز في فترة قصيرة جدا العام الماضي      
  . تمويل ووقتىروع كبير ويحتاج إل أن المشىإل، إال أنه أشار العالي مع مصر عبر محطة العريش

 ١٢/٢/٢٠٠٨األهرام المصرية 
  
  ٩٥إلى غزة استشهاد مواطنتين مريضتين يرفع عدد ضحايا الحصار على قطاع  .٣٨

أعلنت مصادر طبية صباح امس، استشهاد مواطنتين مريضتين،  بسبب منعهما مـن ِقبـل               :  وفا - غزة
وباستـشهادهما يرتفـع عـدد       .ج الالزم في الخارج   سلطات االحتالل من مغادرة قطاع غزة لتلقي العال       

  .الشهداء من المرضى جراء الحصار إلى خمسة وتسعين مواطناً
  ١٢/٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "التأسيس"لمواجهة احتفاالت " النكبة"فنانون من أجل فلسطين يعزفون موسيقى  .٣٩

 في العاصمة اإليطالية مساء أول من       أحيت فرقة دلعونة الفلسطينية حفلة موسيقية     : ، روما )فرنسا(أنجيه  
بعـض المـدن    فيه  ستضيف  تجاءت هذه الحفلة في الوقت الذي       قد  و. أمس، لمناسبة يوم الالجئ العالمي    

ن وفلـسطيني فنـانون   ويسعى  .  الستين لتأسيس الدولة العبرية    ىية احتفاء بالذكر  إسرائيلاألوروبية وفوداً   
تين عاماً هذه، هي بداية نكبة الـشعب الفلـسطيني، وبدايـة            ن، إلى تذكير العالم بأن الس     ووعرب وعالمي 

مدينـة أنجيـه    حيث أحيا فـي  .حكاية اللجوء المأسوية لهذا الشعب الذي ال يزال يعاني ويالت االحتالل        
، فنانون عالميون وعرب، الـدورة الـسادسة للعـرض          "ستون عاماً من اللجوء   "الفرنسية، وتحت شعار    

، الذي أقامته مؤسسة الكمنجاتي الموسيقية في السابع مـن شـباط            "لسطينموسيقيون من أجل ف   "السنوي  
  .الجاري

  ١٢/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  سينابولأ عقد مؤتمر دولي على غرار مكانيةإ الرئيس الروسي معناقش ياهل األردني الع .٤٠

س ناقش والرئيمس، وأأجرى العاهل األردني عبد اهللا الثاني مباحثات في الكرملن، :  بترا-موسكو 
وحذر من االنعكاسات السلبية لإلجراءات . سينابول عقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر أمكانيةبوتين إ

ردن لسياسة ، مؤكدا رفض األوالسياسات األحادية الجانب التي من شانها تهديد مستقبل العملية السلمية
تين عن دعمهما للمبادرة وأعرب والرئيس بو. برياءعية التي يدفع ثمنها المدنيون األالعقوبات الجما

العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية إليجاد مخرج مقبول لالزمة السياسية الراهنة في لبنان وانتخاب 
 .رئيس جديد للجمهورية

  ١٢/١/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  " حماس"إسالميو األردن يتهمون الحكومة بافتعال أزمة مع  .٤١

ألردن، أمس، حكومة بالدها بافتعال أزمة قافلة المساعدات المرسلة اتهمت الحركة اإلسالمية في ا: عمان
وقال المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين . باالستيالء عليها" حماس"إلى غزة عندما اتهمت حركة 

مفتعلة وتبنتها أقالم "سالم الفالحات، إن الضجة التي أثيرت مؤخراً حول المساعدات الخيرية لغزة، 
الهيئة الخيرية الهاشمية التي "، وحضت الحركة "روفة بعدائها التقليدي وبعدها عن النزاهةصحافية مع

تصدت لعمل الخير وإيصال مساعدات الشعب األردني لقطاع غزة على أن تفّوت الفرصة على كل 
 متصيد طامح فتّان، وتسليم المساعدة للحكومة القائمة على األرض في غزة أو تسليمها لوكالة الغوث

   ".المعنية بثلثي سكان غزة من الالجئين على األقل أولى من دفع المساعدات ألية جهة أخرى
  ١٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  مصر تسمح للوفد البحريني بمغادرة غزة عبر معبر رفح .٤٢

سمحت السلطات المصرية، امس، لوفد بحريني كان في زيارة لقطاع غزة :  فتحي صّباح-غزة 
معبر رفح الحدودي بعد تأخير دام أياماً بسبب رفض قوات األمن المصرية السماح لهم بمغادرته عبر 

وجاءت الموافقة المصرية بعد تدخل وفد امني بحريني رفيع . باجتياز الحدود عائدين الى بالدهم
وحصل الوفد األمني البحريني . المستوى كان وصل الى القاهرة، أول من امس، لبحث سبل حل المشكلة

 موافقة السلطات المصرية للسماح للوفد بالمغادرة عبر معبر رفح، بدالً من معبر كرم ابو سالم على
، بره وهو امر رفضه الوفد البحرينيالذي كانت السلطات المصرية تصر على مغادرته ع) كيرم شالوم(

صر لعودة ان عرقلة م" الحياة"وعلمت . كما رفضه المجلس التشريعي الفلسطيني الذي استضاف الوفد
الوفد البحريني جاءت بسبب عدم تنسيق الوفد مع السلطات المصرية قبل دخوله الى القطاع في اعقاب 

وإلى جانب الوفد البحريني، سمحت السلطات المصرية لنحو .  من الشهر الماضي٢٣تفجير الحدود في 
ل، بالعودة الى  مواطن مصري كانوا محتجزين في القطاع منذ تفجير الشريط الحدودي الفاص١٠٠

  . مصر، إضافة الى حملة الجوازات األجنبية
  ١٢/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  مبارك يرفض حصار الشعب الفلسطيني والتهاون في حماية حدود مصر .٤٣

أكد الرئيس المصري حسني مبارك، ان مصر ال تتهاون أبدا في حماية حدودها :  علي حسن-القاهرة 
ألي طرف مهما كان ان يمارس امالءات على السياسة وترفض أية ضغوط أجنبية عليها وال تسمح 

وقال مبارك، في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المرافقين له على طائرته لزيارة  .الداخلية لمصر
دولة اإلمارات العربية المتحدة أمس، ان مصر ترفض حصار الشعب الفلسطيني وتواصل جهودها 

 وإنهاء الحصار المفروض عليه مشيرا الى ان ذلك ال واتصاالتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
يتعارض مع حماية حدودنا والدفاع عنها مع التأكيد على ان حدود مصر مقدسة وال تسمح بأي اعتداء 

 ٢٠٠٥وأكد ان حل مشكلة معبر رفح التي ظهرت مؤخرا يتم وفقا التفاقية المعابر الموقعة عام  .عليها
اد األوروبي مشيرا إلى رفض مصر القاطع ألي تواجد أجنبي على مع السلطة الفلسطينية واالتح
 .أراضيها في سيناء أو غيرها

  ١٢/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
 مباحثات للشيخ خليفة بن زايد مع الرئيسين المصري والفلسطيني حول عملية السالم .٤٤

راتي الشيخ نفت مصادر مطلعة، عقد لقاء ثالثي بين الرئيس اإلما : سلمان الدوسري-أبوظبي، القاهرة 
خليفة بن سلطان آل نهيان والرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس، اللذين يزوران 

وبحسب المصادر فإن زيارة الرئيسين المصري والفلسطيني لإلمارات في نفس  .اإلمارات في آن واحد
يسين الفلسطيني واستقبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، الرئ ."هي محض صدفة"الوقت 

للمساعي الخيرة ولكافة الجهود "وجدد الشيخ خليفة بن زايد تأكيد بالده دعمها  .والمصري، كال على حدة
الدولية لدفع عملية السالم والوصول بها الى نتائج تعزز من فرص السالم في المنطقة واقامة الدولة 

ودعا الشيخ خليفة كافة االطراف الفلسطينية ". بيةالفلسطينية وفقا لالتفاقيات المبرمة ومبادرة السالم العر
 ".ق االهداف الفلسطينية المنشودةالى تحكيم لغة العقل ومصلحة الوطن والوحدة الوطنية لتحقي"

  ١٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
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 السعودية تأمل في دور إيجابي لبلير ينهي الحصار .٤٥
، تنديده واستنكاره الستمرار الجرائم جدد مجلس الوزراء السعودي:  عبد النبي شاهين-الرياض 

ية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ودعا المجتمع الدولي التخاذ موقف صارم إزاء ما يحدث في سرائيلاإل
 .إسرائيلفلسطين والعمل الجاد على حماية الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولــة الذي تمــارسه 

ها مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير إلى دور إيجابي وأعرب عن أمله في أن تؤدي الزيارة التي قام ب
 .على طريق إنهاء الحصار الجائر على غزة والسير نحو السالم بجدية

  ١٢/٢/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  سيقضي على آمال الدولة الفلسطينية : مصر تحذر من فصل غزة عن الضفة .٤٦

رفيع المستوى، أن القاهرة طرحت كشف مصدر مصري : فتحي صباح,  جيهان الحسيني-غزة , القاهرة
أفكاراً من شأنها حل مشكلة المعابر مع قطاع غزة، وعرضتها خالل لقاءات مسؤولين مصريين مع 
مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط السفير ديفيد ولش ومنسق السياسة الخارجية 

تشغيل معبر رفح بناء على "ن هذه االفكار تشمل واوضح ا. واألمنية في االتحاد األوروبي خافيير سوالنا
جدول زمني مرتين أو خمسة أيام في االسبوع، على أن يكون ذلك وفقا لبروتوكول المعابر المعترف به 

" الحياة"واستوضحت ". دولياً ويحظى بتأييد وشرعية، وبحيث ال يخضع أمر التشغيل لمزاج أي طرف
نقل مقر إقامة المراقبين األوروبيين إلى " حماس"ب من المصدر موقف القاهرة في خصوص مطل

شرحنا الوضع لسوالنا وعرضنا : "يين، فقالسرائيلاألراضي المصرية حتى ال يخضعوا إلمالءات اإل
عليه هذا الخيار، ولن نتدخل في قراره، ما يهمنا في النهاية هو احترام تنفيذ هذا االتفاق وتشغيل معبر 

ولش وسوالنا لم يردا على مصر، ومن المفترض أن "، الفتاً إلى أن "امتهمرفح بغض النظر عن مكان اق
وقال المصدر إن ". يينسرائيلنتلقى ردا قريبا بعد أن يعرض ولش نتائج لقاءاته مع الفلسطينيين واإل

 تحت إشراف ٢٠٠٥تعمل بناء على بروتوكول عام ) كارني وكارم أبو سالم وإيريز ورفح(المعابر كافة "
لماذا ال يعمل معبر رفح مثل المعابر األخرى؟ ولماذا يكون هو : "، وتساءل" الفلسطينيةالسلطة
". يجب أن يخضع العمل في معبر رفح طبقاً لهذا البروتوكول الذي يجب أن ينفذ بحذافيره... االستثناء

ير مع في لقائنا األخ: "عمل معبر رفح بناء على هذا البروتوكول، وقال" حماس"واستبعد أن ترفض 
ي على سرائيلقيادات حماس لم تعارض هذا االتفاق، لكن كان لديها تحفظ وشروط، وهو الوجود اإل

رغم ذلك ال اعتقد أن حماس تعارض تشغيل : "غير واقعي، واضاف" حماس"، معتبرا أن مطلب "المعبر
 عن حصار غزة، المعبر بناء على هذا البروتوكول ألنه حينئذ ستتحمل المسؤولية أمام الشعب فلسطيني

بتعديل اتفاق المعابر " حماس"وعن مطالبة ". إسرائيلوالمهم موافقة كل من الرئيس محمود عباس و
 تتمنى إسرائيل: " فلسطينية، رفض المصدر األمر قائال-بحيث يكون معبر رفح تحت إدارة مصرية 

اتفاق جديد مع مصر، فإن لو تم عزل معبر رفح وربطه ب... حدوث ذلك ألنه يعزز االنقسام الفلسطيني 
، مشيرا إلى أن الضفة "ذلك يلغي الوحدة االقتصادية بين الضفة والقطاع ويفك االرتباط في ما بينهما

والقطاع يخضعان لنظام جمارك وتصدير استيراد واتفاقات تجارية واحدة، والرأي القائل بالفصل سيريح 
 تدخلها وتخرج منها إسرائيلضع أنها ليست كذلك، ف وستبدو غزة كأنها مستقلة رغم أن حقيقة الوإسرائيل

وقتما تشاء ثم تأتي لتزيح عن كاهلها مسؤوليتها تجاه القطاع كسلطة احتالل لتلقيها في وجه مصر، هذا 
، محذرا " هي سبب المشكلةإسرائيل... مصر ترفض تصدير المشكلة إليها"وشدد على أن ". أمر مرفوض

ن له انعكاسات خطيرة على التسوية السياسية، ولن تكون هناك دولة عزل غزة عن الضفة ستكو"من أن 
  ".فلسطينية مستقبلية في ضوء هذا االنقسام

  ١٢/٢/٢٠٠٨الحياة 
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 نحن وسطاء والفلسطينيون يتولون حفر األنفاق ويدفعون بالدوالر: أحد سكان الحدود برفح .٤٧
شيط واسعة بحثا عن أنفاق يستخدمها بدأت أجهزة األمن المصرية عمليات تم : يسري محمد-رفح، غزة 

الفلسطينيون لتهريب البضائع واألسلحة بين مصر وغزة مع عودة المهربين إلى نشاطهم بعد فترة توقف 
 .كانون الثاني الماضي/  يناير٢٣ يوما، بسبب اقتحام الفلسطينيين للحدود مع مصر يوم ١٨استمرت نحو 

تؤكد أن المهربين الفلسطينيين استأنفوا نشاط التهريب من لدينا معلومات "وقالت مصادر أمنية مصرية 
جديد، بعد أن استغلوا الفترة الماضية في صيانة األنفاق وزيادة دعائمها لمنع انهيارها خاصة أن بعضها 

وأضاف أن حمالت التمشيط الجديدة تستهدف بعض المناطق النائية على الحدود ". استخدم لمدة طويلة
 .ة إلى مناطق األحراش والمزارع حيث يتم حفر األنفاق في مثل هذه المناطقبين مصر وغزة إضاف

وأضافت المصادر انه يتم أيضا جمع معلومات دقيقة عن جميع المهربين من المصريين المشاركين في 
ويقول سالم من سكان الحدود المصرية، . عملية التهريب والذين يديرون أنفاقا لها فتحات داخل منازلهم

الفلسطينيون يتولون الحفر حتى .. ليس لنا دور في حفر األنفاق"ن طلب أال ينشر اسمه كامال، بعد أ
الفلسطينيون يرسلون إلينا قائمة الطلبات ونحن نجهز ثم يحضرون .. دورنا وسطاء.. الجانب المصري

 ".من الجانب الفلسطيني لتسلمها ودفع ثمنها بالدوالر
  ١٢/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ينشط للتأثير على الرئيس بعدم قطع العالقات " الموساد: "وريتانيةصحيفة م .٤٨

تمكنت من " إسرائيل"ذكرت صحيفة الحرية الموريتانية األسبوعية، أن :  المختار السالم-نواكشوط 
تمكنت من تجنيد نواب ) الموساد(استمالة قوى في الحكم في موريتانيا، وأن عناصر في جهاز 

لقطع الطريق أمام أي احتمال لقطع العالقات الموروثة من عهد الرئيس األسبق موريتانيين في محاولة 
/ معاوية ولد الطايع، خصوصا بعد تعهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد اهللا قبل وبعد تنصيبه في إبريل

وأضافت . ر واتخاذ القرار المناسب بشأنهانيسان الماضي بعرض تلك العالقات لالستفتاء والتشاو
 التي توصف بأنها واسعة االطالع، وذلك في عددها الذي صدر األسبوع الماضي، أن وزراء الصحيفة

، وكتبت إنهم يتحركون في الحكومة لإلبقاء "إسرائيل"ونوابا يسعون للدفاع عن استمرار العالقات مع 
  .في نواكشوط" يسرائيلاإل"على التمثيل الدبلوماسي 

  ١٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   آمنة ومستقرةإسرائيلهدفنا هو أن توجد دولة : رة األلمانية ميركلالمستشا .٤٩

المسؤولية الخاصـة  "شّددت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، أمس، على أن       :  غسان أبو حمد   -برلين  
 ستبقى في المستقبل أيـضاً      إسرائيلالتي تتحملها ألمانيا تجاه عملية السالم في الشرق األوسط وتجاه أمن            

ي إيهود  سرائيل، وذلك قبل استقبال رئيس الوزراء اإل      " أهم أعمدة السياسة األلمانية في الشرق األوسط       أحد
يين لدى حزب   سرائيلأولمرت، الذي ذكرت أنباء أن من المرتقب أن يبحث في صفقتي تبادل األسرى اإل             

إن ألمانيا واالتحـاد    "وقالت ميركل، في حديثها األسبوعي،      .  في قطاع غزة   "حماس"اهللا في لبنان وحركة     
. "األوروبي سيبذالن كل ما في وسعهما من أجل دفع عملية السالم في الـشرق األوسـط إلـى األمـام                   

 آمنة ومستقرة، تتعايش إلى جانب دولة فلسطين في سـالم           إسرائيلهدفنا هو أن توجد دولة      "وأضافت أن   
ني واألوروبـي مـع قـضايا الـشرق          في التعامل األلما   "توازن سياسي "وحاولت ميركل إقامة    . "وحرية

ألن هدفنا هو أن تكون     "األوسط، من خالل إشارتها إلى أن أوروبا ستُسهم في تدريب القوات الفلسطينية             
  .قوات األمن الفلسطينية قادرة وحدها على ضمان األمن في مناطق السلطة الفلسطينية

  ١٢/٢/٢٠٠٨األخبار 
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  تفكير آخر في المشهد الفلسطيني .٥٠
  ديفهمي هوي

ال أعرف إن كانت الفرصة مواتية لكي نفكر في الشأن الفلسطيني ونقرأ أحداثه بطريقـة أخـرى أم ال،                   
  .لكني أعرف أن التفكير االنفعالي في السياسة يضر وال ينفع

)١(  
" يةسـرائيل اإل"عندي أربع كلمات في الموضوع، األولى أنني أستشعر غصة كلما وجدت أن الـصحف                

" إسرائيل"لحدود المصرية، وتحاول أن تعطي انطباعاً بأن مصر أصبحت تقف مع            تحتفي بما حدث على ا    
حتى بلغت بها البجاحة حد دفعها إلى اإلشادة بتصريحات وزيـر الخارجيـة             ". اإلرهاب الفلسطيني "ضد  

أحمد أبو الغيط، التي قال فيها إن مصر سوف تكسر رجل من يكسر حدودها، معطية انطباعاً بأنه يقصد                  
وهو انطباع يحتاج إلى بعض الجهد لتصحيحه، مـن         ". يينسرائيلاإل"لفلسطينيين وحدهم، وال يشمل     بذلك ا 

  .خالل قراءة تضع كل حرف في مكانه الطبيعي
وهو ما عبرت عنه عدة تصريحات مصرية رسمية صدرت عن وزير الخارجية المصري ذاته، اعتبرت               

لحصار الوحشي هو الذي فجر غضب الجماهير       أن االحتالل هو المسؤول األول عن كل ما جرى، وأن ا          
  .على النحو الذي حدث

من أسف أن االنفعال اإلعالمي الذي أطلق حالة من الهرج، تخللتها مزايدات عدة خلط األوراق وضـيع                 
  .على النحو الذي ذكرت" إسرائيل"البوصلة، األمر الذي كان صداه في 

ونراجع أنفسنا حين نتلقى مديحاً من عدو ال يتمنى لنـا       لقد تعلمنا من دروس كثيرة أننا ينبغي أن نتوجس          
خيراً، حتى شاعت عند جيلنا على األقل مقولة خالصتها أنك تستطيع أن تطمئن وأن ترضى عن أدائك،                 

أما إذا رضي عنك فإن ذلك يعد إشارة إلى أنك حدت عن الطريـق              . طالما ظل عدوك ينتقدك ويندد بك     
  . يتطلب مراجعة وتصويباً"غلط"المستقيم، وأن ثمة شيئاً 

مـصر بعثـت بالرسـالة الخطـأ         من هذه الزاوية، فإنني أزعم أن التعبئة اإلعالميـة االنفعاليـة فـي            
، حتى تصوروا أن إغالق الحدود هو بمثابة تعاون مصري معهم في فـرض الحـصار                "يينسرائيلاإل"ـل

ي أن مصر لن تسمح بتجويـع       ن الموقف الذي أعلنه الرئيس مبارك واضح ف       أحول قطاع غزة، في حين      
  .الفلسطينيين

الترويج له بل إنـه واجـب       " يونسرائيلاإل"بسبب من ذلك فإنني أزعم أن تصويب االنطباع الذي يحاول           
الوقت أيضاً، يكون بالتفكير الجاد من جانب كل من يعنيه األمر في مصر في كيفية فك الحـصار علـى             

ذلك الحصار يعد من الناحية القانونية جريمة حـرب وإبـادة           وللعلم فإن   . القطاع وإفشال عملية التجويع   
المحتلة للقطاع هي المسؤولة عن سالمة أهله ورعايتهم غذائياً وصحياً وتعليمياً،           " إسرائيل"ألن  . جماعية

مـن النظـام    ) ٢فقـرة   (حسب اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن جريمة اإلبادة حسب تعريف المادة السابقة             
تعمد فرض أحوال معيشية جائرة من بينها الحرمان من الطعام          "ة الجنائية الدولية، تشمل     األساسي للمحكم 

 وهـذه   ١٩٤٨ فقرة ج من ميثاق اإلبادة البـشرية لعـام ،          ٢وهذا النص وارد أيضاً في المادة       ". والدواء
  .المرجعية القانونية المهمة تعزز الجهد المصري لفك الحصار

)٢(  
 ٢٣ تطهير الذاكرة مما جرى خالل األيام العشرة التي أعقبت اقتحام الحدود في              الرسالة الثانية تدعو إلى   

لم أتحدث عن نسيان أو غفران، ولكني تحدثت عن تطهير الذاكرة، بمعنى تقـصي              . كانون الثاني / يناير
ذلك أنني تمنيت أن نتعامل مع ما حدث في ذلك          . حقيقة ما جرى بعيداً عن التراشق والضجيج اإلعالمي       

وإذا كان الذين دخلوا عبر الحـدود قـد        . يوم بمنطق األعذار وليس اإلنكار، واالحتواء وليس االستقواء       ال
وصل عددهم إلى عدة مئات من اآلالف، خمسة أو ستة أو سبعة، فإن أي شخص سوي ال بد أن يتصور                    
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اندساس عناصر  وال يخلو األمر من     . أن بين هؤالء أخياراً وأشراراً وصالحين وطالحين وعقالء وحمقى        
  .ال تضمر خيراً لمصر وللفلسطينيين

لقد قيل كالم كثير عن مقاصد الذين اقتحموا الحدود، فتحدث وزير الخارجية المصري عن انفجار شعبي                
وتحدثت بعض األبواق اإلعالمية عن مؤامرة، كما قيل كالم آخر عن هوية الفلسطينيين الـذين دخلـوا،                 

وترددت أخبار أخرى عن تسلل بعـض العناصـر         . ت األمن المصرية  وعن اعتداء أعداد منهم على قوا     
ولوحظ في تلك األخبار أنها أذيعت عبر الصحف، ولكن لم تصدر بها بيانات رسـمية، كمـا                 . المسلحة

تحدثت تلك األخبار الصحافية عن اتصاالت هاتفية بين قيادات حماس في الخارج وقيادات اإلخوان فـي                
ومـا  . ى رموز قيادية في غزة جرى بثها عبر بعض المواقع اإللكترونيـة           الداخل، ونسبت تصريحات إل   

أثار انتباهي أن قيادات حماس كذبت ما نسب إليها ونفت مسؤوليتها عن التصرفات والممارسات السلبية               
ولـذلك  . ورغم أن تلك المرحلة تم تجاوزها اآلن، إال أنه ال ينبغـي تجاهلهـا             . التي وقعت على الحدود   

ثر من مقام ومناسبة إلى ضرورة تشكيل مجموعة عمل مستقلة من الطرفين لتقصي حقيقـة        دعوت في أك  
ما حدث خالل تلك الفترة، بحيث يدان أي تصرف سلبي يثبت بحق حركة حماس، ويحاسب كل مسؤول                 

وبغير التدقيق فيما جرى والتثبت من صحة الوقائع وهوية المسؤولين عنها، فإننا سنظل ندور              . عن خطئه 
لقة مفرغة، ونتحدث عن شائعات وادعاءات ودسائس باعتبارها حقـائق، وتـستفزنا تـصرفات ال               في ح 

في هذه الحالة فإن الجرح لن يندمل، ألننا سنحاول إغالقه على ما فيه             . نعرف إن كانت عفوية أو متعمدة     
ن ينـدمل   من تقيحات ومرارات، في حين أن استجالء الحقائق وحده الذي يمكن أن يطهره أو يسمح له أ                

  .في أمان
حزيران الماضي، وهو مـا وصـفته       / لقد تمنيت أن نتقصى حقيقة ما جرى في غزة في منتصف يونيو           

، وشاع ذلك الوصف في أغلب وسائل اإلعالم، في حين أن رئاسة الحكومـة              "انقالب"رئاسة السلطة بأنه    
ألمنية التي عملت طول الوقـت      المنتخبة في غزة اعتبرته إجراء حازماً من جانبها لوقف تمرد األجهزة ا           

على شل حركة الحكومة وإشاعة الفلتان األمني في القطاع، ولم يكن ال ضد رئاسـة الـسلطة وال ضـد     
لكن تلك الدعوة لم تجد أذناً صاغية، األمر الذي أوصل األمور إلى ما وصـلت إليـه مـن                   . حركة فتح 

  .شقاق
)٣(  

ذلك أننا ال نكاد نلمس جهداً جاداً لرأب        . قاق الفلسطيني الكلمة الثالثة تنصب على الموقف العربي من الش       
صحيح أن ثمة دعوات في ذلك االتجاه أطلقت من القاهرة والريـاض، واتـصاالت              . ذلك الصدع الخطر  

وهو أمـر مـستغرب     . قامت بها القيادات اليمنية والقطرية والسودانية، لكن األمر لم يتجاوز تلك الحدود           
وقف العربي من هذه األزمة بالجهد المضني الذي يبذله األمين العام لجامعة الدول             ألننا إذا قارنا ذلك الم    

فعمرو . العربية للتوسط بين الفرقاء في بيروت، سنجد أن األمر يمثل مفارقة الفتة للنظر ومثيرة للدهشة              
موسى ذهب ثالث مرات إلى هناك بتكليف من وزراء الخارجية العرب، وفي كل مرة كان يمضي عـدة                
أيام متنقالً بين زعماء الطرفين آمالً في التوفيق بينهما، مع ذلك فإننا ال نكاد نجد عشر معشار ذلك الجهد                   

فالصراع هناك بين فريقين كل منهما له     . في ما يخص الشأن الفلسطيني، رغم التشابه الشديد بين الحالتين         
والتعارض بين الطرفين قائم في الرؤية      شرعيته، إذ له نوابه في المجلس التشريعي وتمثيله في الحكومة،           

 آذار  ١٤وإذا كانت األكثرية في البرلمان اللبناني لفريـق         . السياسية وفي المشروع الذي يتبناه كل منهما      
والقوى الدولية  . الذي يقوده سعد الحريري، فاألكثرية في المجلس النيابي الفلسطيني لممثلي حركة حماس           

طرف مباشر  " إسرائيل" التي تتحرك في فلسطين، لكن الفرق األساسي أن          التي تتحرك في لبنان هي ذاتها     
وهذا التشابه في الحالتين جعـل      . في الملف الفلسطيني في حين أنها طرف غير مباشر في الشأن اللبناني           

بعض اللبنانيين يشيرون إلى استنساخ سالم فياض ومحمد دحالن في بيروت باعتبارهما يمثالن رمـوز               
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 ٨ آذار، في مقابل إسماعيل هنية والدكتور الزهار، اللذين يمثالن المعاكس في جماعة              ١٤ر  وحسابات تيا 
  .آذار

إن كوفي أنان األمين العام السابق لألمم المتحدة يتوسط اآلن في كينيا بـين الـرئيس كيبـاكي وزعـيم                    
والكونغو تتوسـطان   وليبيا  . المعارضة أو دينجا، ويعرض تقاسم السلطة بينهما إلخراج البلد من أزمتها          

وهناك من يتوسـط    . اآلن بين الرئيس المنتخب إدريس ديبي ووالجنرال محمد نوري زعيم حركة التمرد           
بين حكومة الخرطوم وقادة التمرد في دارفور، كما أن مبعوثاً دولياً أرسل للتوسط بين حكومة العـسكر                 

نزاعات والصراعات الداخلية لم يقف     في ميانمار وبين زعيمة المعارضة هناك أوانج سو، في كل هذه ال           
الجميع متفرجين، وإنما تدخل الوسطاء وسعوا إلى تقريـب وجهـات النظـر لالتفـاق علـى حلـول                   

زمة بين حماس ورئاسة السلطة الفلسطينية، التي تشبث فيها أبو مازن بموقفه الذي أراد              باستثناء األ .وسط
طرده من الساحة السياسية، من خـالل شـروط         أن يفرضه على الطرف اآلخر، بما يؤدي إلى إلغائه و         

. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول دوافع ذلك االسـتقواء          . تعجيزية ال تصلح إلدارة أي حوار سياسي      
  .وأسباب الصمت العربي واالكتفاء في المشهد الفلسطيني بموقف المتفرج والمراقب فقط

)٤(  
لما جرى في غزة، التي عبرت عن درجة من القلق          " يةلسرائياإل"الكلمة الرابعة واألخيرة تتعلق بالقراءة      

ذلك أنهم أخذوا على محمل الجد االنفجار الشعبي في القطاع، واعتبروه           . والذعر جديرة بالرصد واالنتباه   
ماذا لـو   : إذ كان السؤال الذي شغل دوائر التخطيط االستراتيجي لديهم هو         . مقدمة لتهديد استراتيجي لهم   

من سكان غزة البـالغ     % ٨٠من غزة شرقاً وشماالً إلى شمال فلسطين، خصوصاً أن          اتجه ذلك الطوفان    
عددهم مليوناً ونصف مليون نسمة هم من الالجئين الذين طردوا مـن جنـوب فلـسطين، وال يزالـون                   

علـى  " ناحال عوز "العودة إلى ديارهم، وهو ما يذكرنا بقول موشي ديان للمستوطنين في             يترقبون موعد 
أن بندقيتكم فقط هي التي تحميكم من أولئك الالجئين الـذين           : ١٩٥٦ع، حين زارهم في عام      حدود القطا 

، وهـي ذات    "يتحينون الفرصة المالئمة للقفز عبر األسالك الشائكة، فال تسقطوا سالحكم ولـو للحظـة             
س السحاق رابـين رئـي    " يسرائيلاإل" ليفي اشكول رئيس الوزراء      ١٩٦٧المالحظة التي أبداها في عام      

: األركان آنذاك، حين سأله ماذا تفعل إذا زحف علينا أولئك الالجئون أفواجاً أفواجاً، وكان رد رابين هو                
  .سنقتل مئات منهم وذلك كفيل برجوعهم

عدد " (يديعوت أحرنوت "فقد كتب اليكس فيشمان في      . مؤخراً" يةسرائيلاإل"هذه التساؤالت رددتها الكتابات     
إذ ما الذي يمنع حماس من أن تسير آالف الفلـسطينيين           . ة تطور تاريخي  ما حدث في غز   : يقول) ٢٧/١

، التي تحولت إلى العب ثانوي في الوقت الراهن، بعدما انفجر الدمل في رفح فجأة،               "إسرائيل"نحو حدود   
  .وخرج كل شيء عن السيطرة

" إسرائيل"كون باتجاه   االقتحام التالي سي  : قائالً" يديعوت أحرنوت "في الوقت نفسه كتب زئيف تسحور في        
وهم يعلمون أن مصادر المياه تقع خلـف        ). ألنهم سرقوها (في اليوم الذي ينفذ فيه مخزون المياه بالقطاع         

سيكون عـديم القيمـة أمـام الكتلـة         " إسرائيل"وإذا ما حدث ذلك فإن كل مخزون السالح لدى          . الجدار
  .اإلنسانية التي تتحرك بتصميم من ينعدم لديه البديل

من اعتقد أنه يمكن توجيه الضربات حتى الثمالـة         : كتب يقول )  أيضاً ٢٧/١" (هآرتس"يفي برئيل في    تس
لشعب بأكمله، ومنع مقومات الحياة عنه بأمل إحداث عصيان مدني ضد حماس هو الذي فقـد الـسيطرة                  

ـ    .. لقد برهنت حماس على أن حكومة أولمرت وباراك مجرد أدوات خاوية          . على المعبر  ي وما حـدث ف
من مالبسها هل   " يةسرائيلاإل"غزة ليس مجرد اختراق للجدران، وإنما هو تغير استراتيجي جرد السياسة            

  يساعدنا ذلك كله على أن نفكر في األمر بطريقة أخرى؟
  ١٢/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  ي المتفاقم والتهديد باجتياح غزةسرائيلالعجز اإل .٥١
  فرج شلهوب

يث عن استعدادات في طور االسـتكمال، مـسائل سـمعناها مـن الطـرف               التهديد باجتياح غزة والحد   
! بالضبط؟" إسرائيل"ماذا تخشى   .. ي، ربما للمرة العشرين، األمر الذي يطرح عدداً من األسئلة         سرائيلاإل

الخسائر في صفوف قوات النخبة التي ستدفع بها إلى غزة أم تعاظم الخـسائر المدنيـة فـي صـفوف                    
وماذا بشأن المستقبل؟ هل سـتقرر البقـاء فـي غـزة أم تنفيـذ المهمـة              ! ران معاً؟ الفلسطينيين أم األم  

كما ) إسرائيل(وإذا ما انسحبت فهل هناك ضمانات أن ال تتكرر األوضاع التي عانت منها              ! واالنسحاب؟
  !ية؟سرائيلوما هي أهداف االجتياح؟ وهل تتناسب مع حجم الخسائر المتوقعة في التقديرات اإل! تزعم؟

يين، أن ثمة أزمة تعانيها حكومة االحتالل، سواء كان         سرائيل شك ومن خالل تصريحات المسؤولين اإل      ال
قرارها باالجتياح أو التجلد، فكال الحالتين يترتب عليها ثمن، وحكومة أولمرت التي أفلتت بالكاد من دفع                

لعودة بخفـي حنـين مـن       ثمن اإلخفاق في الحرب األخيرة على لبنان، تخشى تكرار سيناريو الفشل وا           
حتى باراك الذي لم يكن جزءاً من قرار الفشل في الحرب على لبنان، والذي ال               . مغامرة جديدة في غزة   

إلعفاء نفسه من شن حـرب      .. يتحمل إزاء اإلخفاق فيها أي مسؤولية، يحاول التذرع بنتائج هذه الحرب            
وليس قراراً متسرعاً وتحـت ضـغط       إن المطلوب قرار عسكري مدروس      : واسعة على القطاع، بالقول   

  !!الحاجة، كما جرى في الهجوم على لبنان
) إسـرائيل (وهل  ! فماذا كان يفعل باراك طيلة الشهور الماضية من استالمه المسؤولية في وزارة الدفاع؟            

التي تملك مئات الرؤوس النووية وسادس أقوى ترسانة عسكرية على مستوى العالم تحتـاج لكـل هـذا                  
  !  ضد غزة ؟– كما يرددون -" تأديبية"عداد وتقليب الرأي التخاذ خطوة الوقت لإل

إذا ما كانت في مواجهة مع قوى عقائدية، مـستعدة لـدفع            ) إسرائيل(الحقيقة التي ال تخطئها العين، أن       
يـصبح مكـشوفاً،   ) إسرائيل(أثمان قرارها بالمواجهة، وتملك قدراً معقوالً من أدوات القتال، فإن ضعف           

، وأن تفهمها   )إسرائيل(ن لهذه القوى المقاومة أن تفرض توازناً ردعياً، بهذه الصورة أو تلك، على              ويمك
أنها غير مطلقة اليدين في أن تفعل ما تشاء، وأن استهداف أمنها وعمقها االستراتيجي، ليس أمراً تنهـد                  

  .دونه الجبال، وأنها ال تملك أن تقرر مصير اآلخرين والتحكم بمسار حياتهم
وإلى : وثانياً. إلى االنكفاء من الجنوب   : حدث هذا في لبنان في الصراع مع حزب اهللا، والذي أفضى أوالً           

  .سحب اليد من التدخل في لبنان واالنتقال لمربع درء التهديدات القادمة منه ، بعد درس الحرب األخيرة
فـي تحقيـق األهـداف      ي في موضوع الحسم العسكري، و     سرائيلوحدث في غزة، حيث تبدى العجز اإل      

ية رغم مرور سنوات وشهور كثيرة، بدءاً من العجز في وضع حد لتهديد الـصواريخ البدائيـة                 سرائيلاإل
. ية، وهو التهديد اآلخذ اليوم بالتوسع إلى ما هو أبعد من سديروت وعسقالن              سرائيلالفلسطينية للبلدات اإل  

ة الحصار واستمرار حرب االستنزاف، وليس      عبر استراتيجي  أو العجز عن كسر إرادة حماس وتركيعها،      
ي شمولي  إسرائيلي ، كل هذه الشهور تشكل شاهداً على عجز          سرائيلأخيراً العجز عن فك أسر الجندي اإل      

  .في المواجهة مع حماس
إن ما يجري في غزة وحولها، رغم قسوته واألثمان التي تدفعها المقاومة الفلسطينية ، إال أنه في الوقت                  

التي تخشاها جميع النظم السياسية في المنطقة، وبصورة بائسة، والتـي           ) إسرائيل(مة فارقة أن    ذاته، عال 
تفرض سطوتها عبر حليفها األمريكي، على القرار العالمي، وتحديداً في كل ما يخص المنطقة، ليـست                

.  تريـده  ليس في قدراتها العسكرية،ولكن في قدرتها على أن تفرض على اآلخرين ما           .. سوى قوة مبالغ  
وأنها بفعل حساسيتها الزائدة، إزاء دفع أثمان بقائها واستمرار  تفوقها، تبدو هزيلة وهشة وقابلة لالنكفاء،                

  . في أي مواجهة يمكن أن تجبي منها ثمناً
الردعية وصوالً لـدفعها نحـو الهزيمـة        ) إسرائيل(التي منها يبدأ تآكل قوة      .. وهذه كلمة السر األخطر   

من انفعال  ) إسرائيل(يظن أن في هذه الرؤية مبالغة، فيمكنه أن يراقب ما يجري داخل             واالنكسار، ومن   
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وكم هي األثمان التي هي مستعدة لدفعها للـتخلص         "واضطراب ،على خلفية استمرار ملف اسر شاليط،        
  .من عبء هذا الملف، خصوصاً بعدما أصبح شغالً يومياً ألولمرت

 - في الحاضر والمـستقبل -إلى مصدر قلق (!!) صواريخ البدائية وليراقب أيضا، إلى أي مدى تتحول ال    
ية بشعبها، وصوالً إلى طرد باراك من سديروت        سرائيلعالقة الحكومة اإل   ي، وتعكير سرائيلعلى األمن اإل  

وتوبيخه، والتظاهر وغلق الشوارع في القدس، احتجاجاً على عجز الحكومة عـن تقـديم إجابـة علـى                  
  القسام على بلدتهم؟استمرار سقوط صواريخ 

قد تملك إيذاء غزة وفرض الحصار عليها، لكنها لن تكون في أي حال، فـي               .. ليست قدراً ) إسرائيل(إن  
 لم تعد تخيف أحداً، خصوصا أولئك       - في كل ما يجري من مواجهات      -مأمن من دفع الثمن، واألهم أنها       

 وهـو مـا يـسمح باالسـتنتاج أن          الذين ينزعون للتمسك بحقوقهم ويصرون على انتزاعها بكل ثمـن،         
  .التي يخشاها البعض ويضع لها ألف حساب، تسعى بخطى ثابتة في طريقها للتالشي) إسرائيل(

  ١٢/٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  ي إسرائيلرفح معبر  .٥٢

  أحمد الحيلة
قبل البحث في أسباب تمسك الرئيس عباس باتفاقية معبر رفح، وإصراره علي عودة األوضاع في المعبر                

، ال  ٢٠٠٧) يونيـو (ي ما كانت عليه قبل حسم حركة حماس معركتها مع األجهزة األمنية في حزيران               إل
بد من محاولة استعراض واستقراء بنود االتفاقية للبحث بين سطورها، علّنا نكتشف أهمية وأفضلية هـذه          

  .االتفاقية في خدمة مصالح أبناء قطاع غزة خاصة، والشعب الفلسطيني عامة
عتنا لالتفاقية، وجدنا من األهمية بمكان تسليط الضوء علي أهم الخالصات وذلك علي النحـو               عند مراج 

  :التالي
 -) فقـط (في ما يتعلق بحركة األفراد، فاالتفاقية سمحت للفلسطينيين حاملي الهوية الفلـسطينية             : أوالً* 

نيون المقيمون فـي الـضفة       باستخدام معبر رفح، وإذا كان الفلسطي      -التي تصدر بموافقة وإذن االحتالل      
ية، فـإن المعبـر     سرائيلالغربية ال يستطيعون الوصول إلي غزة بسبب الحصار، والحواجز، والموانع اإل          

يصبح عملياً مخصصاً للفلسطينيين في قطاع غزة فقط، هذا من جانب ومن جانب آخر، فاالتفاقية تعطي                
وية الفلسطينية استناداً إلي حجج وذرائـع        الحق في االعتراض علي سفر أي فلسطيني يحمل اله         إسرائيل
ية الواردة بحق هذا الشخص     سرائيلوعلي السلطة الفلسطينية أن تأخذ بعين االعتبار المعلومات اإل        .. أمنية

قبل أخذها القرار لمنع الشخص، أو السماح له بالسفر، هذا فضالً عن أن السلطة ال تـستطيع بموجـب                   
 - الالجئين الفلسطينيين في الـشتات       -لذين ال يحملون هويات فلسطينية      االتفاقية أن تسمح للفلسطينيين ا    

أن يدخلوا فلسطين عبر معبر رفح، ولو لمجرد زيارة األهل واألقارب، ألن حركة األفراد لغير حـاملي                 
  .ية الكاملةسرائيلالهويات تتم عبر معابر أخري تقع تحت السيطرة والسيادة اإل

 البضائع والتجارة، فإن االتفاقية نصت علي أن يتم اسـتخدام معبـر رفـح               في ما يتعلق بحركة   : ثانياً* 
لتصدير البضائع إلي مصر، وإذا علمنا أن االقتصاد الفلسطيني يعتمد في معظمه علي االستيراد ولـيس                
التصدير بسبب ضعف البنية االقتصادية في الضفة والقطاع ألسباب تتعلق باالحتالل وسياساته المـدمرة              

 الفلسطيني، فإن األمر يعني عبور البضائع والتجارة الفلسطينية عبر معابر أخري تقـع تحـت                لالقتصاد
ية المباشرة والكاملة، أي بقاء التجارة الفلسطينية مع العالم الخـارجي تحـت رحمـة               سرائيلالسيطرة اإل 

 إسرائيللفلسطينية و االحتالل الذي ال يرحم، والذي تمنحه اتفاقية باريس االقتصادية الموقعة بين السلطة ا            
عبر المعابر بحجة التدقيق األمني الذي ال       ) مصّدرة أو مستوردة  ( الحق في إيقاف أي بضاعة       ١٩٩٤عام  

ي في قوت النـاس وتجـارتهم واحتياجـاتهم المعيـشية           سرائيلينتهي، مما يؤدي إلي تحكم االحتالل اإل      
  .واإلنسانية علي مدار الساعة
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 فالسلطة الفلسطينية عند التوقيع علي االتفاقية، أقرت بتالزم فتح معبر رفح            المراقبون الدوليون؛ : ثالثاً* 
وديمومة العمل فيه مع وجود المراقبين األوروبيين، وعندما يتغيبون ألي سبب كان فإن المعبر يتوقـف                

وهنا قد يظن البعض أن المسألة عادية، ألن الوجود األوروبي يخدم           . عن العمل، ويصبح في حكم المغلق     
الفلسطينيين كطرف ثالث محايد ونزيه ، ولكن واقع التجربة أكد أن المـراقبين األوروبيـين خاضـعون           

ية المصدر،  إسرائيلية، وأنهم كانوا يغادرون المعبر، وأحياناً يغيبون بحجج وذرائع أمنية           سرائيللإلرادة اإل 
، أي تحـت    ٤٨نية المحتلة عام    هذا باإلضافة إلي أن المراقبين األوروبيين يقيمون في األراضي الفلسطي         

ية، مما يمنح االحتالل فرصة أكبر للضغط عليهم ومنعهم من الوصول إلي معبر رفـح               سرائيلالسيادة اإل 
بحجة المحافظة علي سالمتهم الشخصية، ببث األخبار الكاذبة التي توحي باحتمال تعـرض المـراقبين               

  .للخطر من جهات معادية
لطة الفلسطينية تزويد االحتالل بأسماء جميع العاملين في معبر رفـح ليطلـع             االتفاقية تلزم الس  : رابعاً* 

ية بعـين االعتبـار، أي اسـتبعاد كـل          سرائيليون، وعلي السلطة أن تأخذ المالحظات اإل      سرائيلعليها اإل 
  .فلسطيني مرشح للعمل في المعبر ال يحصل علي شهادة حسن سلوك من قبل سلطات االحتالل

ياً وبشكل مباشر علـي     إسرائيلاإلجراءات وغيرها من القضايا التفصيلية تتم مراقبتها        كل تلك   : خامساً* 
  .مدار الساعة عبر وجود كاميرات فيديو مثبتة في المعبر للمراقبة الدائمة

إذن الخالصة تفيد بأن اتفاقية معبر رفح تجعل من المنفذ الوحيد لقطاع غزة علي العالم الخارجي، معبراً                 
  .ية بشكل غير مباشر، ولكنه يدار بأيد فلسطينيةسرائيلو خاضعاً للسيطرة اإلياً أإسرائيل

ومن هنا فإن التمسك باتفاقية معبر رفح يعني بشكل أو بآخر تمكين االحتالل مـن رقـاب الفلـسطينيين                   
تهي من  ي القائل بأن االحتالل ان    سرائيلعملياً، مع إعفائه من المسؤولية المباشرة نتيجة القبول باالدعاء اإل         

  .غزة وقد انسحب منها
، أن تسعي ألن يكون معبر رفح معبراً عربياً خالصاً          ٢٠٠٥ بالسلطة الفلسطينية عام     ىوقد كان من األجد   

دون وجود ألي طرف ثالث إن بشكل مباشر أو غير مباشر، طالما أن االحـتالل               )  فلسطينياً -مصرياً  (
ي المسؤولية كاملة، ألنه من غير المقبـول        سرائيل اإل يّدعي بأنه انسحب من غزة، وإال فليتحمل االحتالل       

  .أن يتحول معبر رفح مع مصر، إلي أداة لخنق وتجويع الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقيات هزيلة
أما االدعاء بأن الرئاسة أو السلطة في رام اهللا تلتزم االتفاقيات الدولية الموقعة ومنها اتفاقية معبر رفـح                  

ها، فهذا كالم مجانب للصواب، وفيه استخفاف بالشعب الفلسطيني والرأي العـام            وال تستطيع أن تتجاوز   
العربي، ألنه إذا سلمنا جدالً بأن اتفاقية معبر رفح ال تتناقض مع القانون الدولي، فاالتفاقية نصت علـي                  

مـن يريـد    وبالتالي  . أنها نافذة لمدة عام فقط، وهي اآلن منتهية وغير صالحة للتطبيق من ناحية قانونية             
المصلحة الفلسطينية العامة، فعليه أن يرفض العودة للعمل بموجب اتفاقية معبر رفح المنتهية الصالحية،              
وذلك لما تحمله من كوارث علي الشعب الفلسطيني، وأن يسعي النتزاع حقه في جعل المعبر مع مـصر                  

  . الفلسطينية بالكامل-تحت السيادة المصرية 
ة تمسك الرئيس عباس باتفاقية معبر رفح علي هذا الشكل وبهذا المضمون، ليس             وهذا يقودنا إلي أن حقيق    

فيه مصلحة فلسطينية، وال يمكن تفسيره إال في إطار التدافع السياسي القائم بين حركتي فـتح وحمـاس؛                  
فالرئاسة الفلسطينية تريد أن توظف معبر رفح والحصار وجوع الشعب في غزة، كأداة للـضغط علـي                 

 لدفعها إلي القبول بشروط الرباعية الدولية الداعية إلي االعتراف باالحتالل، ونبذ المقاومة،             حركة حماس 
 بغض النظر عن سلبياتها، هذا فضالً عن توظيـف          إسرائيلواالعتراف باالتفاقيات السياسية الموقعة مع      

فرزتهـا صـناديق    الحصار لدفع الشعب الفلسطيني إلي التخلي عن خياراته الديمقراطية والحرة التـي أ            
  .، وذلك لمصلحة فئة بعينها٢٠٠٦ يناير عام /االقتراع في انتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني

مما يؤسف له أن يصبح الشعب الفلسطيني عند بعض الفلسطينيين، أداة لالستهالك السياسي الـرخيص،               
أجل حماية المصالح العامة بمعـزل      فاالرتفاع إلي مستوي المسؤولية الوطنية يتطلب السعي والعمل من          
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عن خالفاتنا السياسية البينية، التي يجب أن تصب في النهاية لمصلحة الوطن والقضية، ال أن تكون وباالً                 
  .عليه

  ١٢/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  مصر وغزة والعرب يتفرجون .٥٣

  محمد صالح المسفر. د
يام حياته، عدو في الداخل ينخر النسيج       أأ  سوأ في الضفة الغربية وقطاع غزة في        يعيش الشعب الفلسطيني  

االجتماعي الفلسطيني لصالح الكيان الصهيوني، وعدو يحيط بالشعب المقهور من كل الجهات ويشن علية              
  . قساهاأبشع الحروب وأ

 ضد الفلسطينيين دون تمييز، يـأتي سـالح         إسرائيلمريكي الفتاك الذي تستخدمه     فالي جانب السالح األ   
ئة في رام اهللا ضالة تـصف نكبـة         ف. هلنا في غزة المنكوبة   أمان من الدواء والنور علي      التجويع والحر 

قامتهـا  أ التي   ىنها نتاج عمل صواريخ المقاومة التي تطلق من القطاع علي بعض القر           أهل في غزة ب   األ
لتخريجة ذه ا ذا سلمنا به  إ. قذر النعوت أ في فلسطين بمحاذاة قطاع غزة، وينعتون تلك الصواريخ ب         إسرائيل

مس القريـب واعتقـال     ي لمحافظة جنين واجتياحها باأل    سرائيلغالق جيش العدو اإل   إالضالة فبماذا نفسر    
العشرات من المواطنين الفلسطينيين، وشل الحركة في شمال الضفة شلال كامال، وهذه المحافظـة تقـع                

ن نعرف من الـذين     أية، نريد   تحت والية سلطة رام اهللا، ومن قبلها اجتياح مدينة نابلس في الضفة الغرب            
في رام اهللا يتسابقون علي شاشات التلفزة للنيل من حركة حماس ومجاهدي غزة ضد االحـتالل لمـاذا                  

  السكوت عن اعتداءات الجيش الصهيوني
  علي االهل في الضفة الغربية وهي تحت سلطتهم المطلقة؟

لضفة الغربية علي يد سـلطة رام اهللا        اذكر كل صاحب ضمير في عالمنا العربي بان عدد المعتقلين في ا           
حداث غزة في العام الماضي وبتواطـؤ معهـا         أ عنصر منذ    ٢٠٠٠ة حماس بلغ عددهم     من كوادر حرك  

من حماس علمـا بـان        عنصر ٥٠٠ ما يقارب    إسرائيلبوصفها المهيمن علي الضفة ومعابرها اعتقلت       
لم يقف هذا العدوان الرسـمي عنـد حـد          . هؤالء المعتقلين لم يشهروا السالح في وجه سلطات رام اهللا         

رزاق الكثير من الذين تحوم حولهم الشكوك       أ قطع   ىلإنما امتد   إاالعتقاالت والمطاردة ومداهمة البيوت و    
موالها كي ال تعين محتاج     أغلقت الجمعيات الخيرية وجمدت     أنهم يتلقون معونة مالية من حركة حماس ف       أب

ئمة أرام اهللا قامت بحرمان العديد من       فظع من ذلك فان سلطة      ، واأل سر البائسة ولم تقم هي بمعونة تلك األ     
ال تدعي سـلطة رام اهللا بقيـادة   أوالسؤال الذي يطرح نفسه     . المساجد من مرتباتهم الشهرية وبدون سبب     

نها الممثل الشرعي والوحيد لعامة الشعب الفلسطيني فلماذا تسلك السلوك الطائفي الحزبي            أمحمود عباس ب  
  البغيض؟

عندما انفتحت الحدود بين غزة وارض مصر في الشهر الماضي التقي الشعبان المـصري والفلـسطيني                
حضان ودموع الفرحة بعد عزل دام حقب من الدهر، واندفع كل فلسطيني قادر علي الحركة للذهاب                باأل
لخانق الذي  خر من الحدود من اجل التزود بما تعذر عليه حصوله في غزة بفعل الحصار ا               الجانب اآل  ىلإ

خذوه وتقول بعـض    أ علي القطاع، ودفعوا ثمن كل شيء         وحلفاؤها من الداخل والخارج    إسرائيلتفرضه  
 ماليـين دوالر لكـل      ٣يام دفعـوا مـا يقـارب        أة  ن الفلسطينيين في خالل عشر    أالتقارير الموثوق بها    

  . غزة دون عناءىلإوعادوا . مشترياتهم من الجانب المصري من الحدود
عالمية علي الفلسطينيين وعلي مناصريهم شارك فيهـا بعـض          إقلبت الموازين في القاهرة، حملة      فجأة ان 

عـالم  مام وسائل اإل  أوبدأها السيد عباس عندما وقف في القاهرة        . رجاالت السلطة الفلسطينية في رام اهللا     
ائجهم يسميه   مصر لشراء حو   ىلإمصرية، يا للهول دخول المحتاجين      ن حماس اجتاحت الحدود ال    إليقول  

ـ إعالمية ضد الشعب الفلسطيني بعد ذلك       وتوالت الحملة اإل  . السيد عباس اجتياحا لحدود مصر      الحـد   ىل
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دت واشت. ن مصر ال تفاوض حماس بشأن المعابر وضبط الحدود        أالذي جعل الرئيس حسني مبارك يقول       
كـل فلـسطيني يعبـر      بو الغيط وزير خارجية مصر يهدد بكسر رجل         أالحملة علي الفلسطينيين وراح     

الحدود، وراح يؤكد القول بان مصر لن تعترف بسيطرة حماس علي قطاع غزة وان هناك سلطة واحدة                 
نكر سلطة محمود عباس الرئاسـية      أبو الغيط ومن    أهي سلطة محمود عباس ونحن بدورنا نسأل الوزير         

  . وانه يتقاسم السلطة مع حكومة منتخبة شعبيا
 وراح يؤكد القول الذي قال به الناطق الرسمي         إسرائيل نفسه ممثال لحكومة     بو الغيط أوالسؤال هل نصب    

ن الصواريخ بدأت تسقط قرب محطة كهرباء ومخازن الوقود التي تمد القطاع بالوقود             إ إسرائيللحكومة  
وكرر ذات القول الذي قال به      !! ؟؟إسرائيلن يكون مرغوبا فيه من قبل       أبو الغيط يريد    أوالكهرباء، فهل   

  . مواجهة كاريكاتورية ومضحكةإسرائيلحمود عباس بان المواجهة مع م
طلقـت  أمن مصر، لكن نذكره بان حكومتـه        أغيط في كسر قدم ويد كل من يعبث ب        بو ال أنحن مع السيد    
، ولم تثأر لمقتـل الجنـديين       ىذأن يمسهم   أمن مصر دون    أيين الذين كانوا يعبثون ب    سرائيلالجواسيس اإل 

 تحصد في الفلسطينيين قتال     إسرائيلن  أالغريب  . ية علي الحدود مع مصر    سرائيلقوات اإل اللذين قتلتهما ال  
  .بنائهاأقف بعض حفظ اهللا مصر من موا: خر القول آ.سلحة والعرب يتفرجوننواع األأبكل 
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