
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حلول تحافظ على الوحدةإلىالحوار مع قادة حماس مستمر للوصول : عباس
   في حال مست بقادة الحركةإسرائيلبحرق األرض تحت أقدام قادة  تتوعد "حماس"
  ال تفكر في فصل غزة "حماس: "شعلم
  تطالب مصر بتسليمها متهمين في محاولة اغتيال هنية "حماس"

  ببيع أراض لألجانب فياضحكومة لقرار استنكار فلسطيني 
  ة بالقدس الشرقية وحدة سكني١١٠٠إسرائيل تعلن نيتها بناء 

  معابر غزةإدارة في "حماس" إشراك إلىدعوات أوروبية 

"ي مبادرةأ"هنية مستعد لدرس
ية سرائيلالتهديدات اإل : للتهدئة

  دليل على التخبط والفشل
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٤   حلول تحافظ على الوحدةإلىالحوار مع قادة حماس مستمر للوصول : عباس .٢
 ٤   مفاوضات السالم ليست لديها فرص للنجاح":إسرائيل"مع طويلة  لهدنةأحمد يوسف يدعو  .٣
 ٥    العودة عن االنقالب"حماس" ىالمفاوضات بطيئة ال تقدم في عملية السالم وعل: عباس .٤
 ٥  ة تستغل صواريخ غزة لالستمرار في سياساتها األحاديإسرائيل: نمر حّماد .٥
 ٥   وإما التطرف الهائل في كل المنطقةما السالم للشعب الفلسطينيإ: أبو ردينة .٦
 ٦   بالسلطة الفلسطينيةهالحاقإنفي ت  في منظمة التحرير"الدائرة السياسية" .٧
 ٦   ببيع أراض لألجانب فياضحكومة لقرار استنكار فلسطيني  .٨
 ٦  سبوعأاألجهزة األمنية الفلسطينية تفشل في تحرير محامية فلسطينية مختطفة منذ  .٩

    
    :المقاومة

 ٧   في حال مست بقادة الحركةإسرائيلبحرق األرض تحت أقدام قادة  تتوعد "حماس" .١٠
 ٧  ال تفكر في فصل غزة "حماس: "مشعل .١١
 ٨  تطالب مصر بتسليمها متهمين في محاولة اغتيال هنية "حماس" .١٢
 ٨   "إسرائيل"و "حماس"وساطة بين  ال: أبو زهري .١٣
 ٨  في غزة وأجهزة عباس تستقوي به" حماس"هدد بإسقاط االحتالل ي: برهوم .١٤
 ٩  لجان المقاومة تُحذّر من المساس بشخص هنية .١٥
 ٩   حواتمة وتصف تصريحاته بالخروج عن أدبيات العمل الوطنيىتشن هجوما عل "حماس" .١٦
 ٩  عناصرها من ١١ في الضفة اعتقلتالسلطة علن أن أجهزة  ت"حماس" .١٧
 ٩   غزةيين في قطاعإسرائيلجنود ٣ مقاومين و٥إصابة  .١٨
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٠   وحدة سكنية بالقدس الشرقية١١٠٠ تعلن نيتها بناء إسرائيل .١٩
١٠  "في الوقت الراهن "باراك يستبعد العدوان الواسع  .٢٠
١٠   "تحديات أمنية" يتحدث عن سنة أشكنازي .٢١
١١  سرائيل إلإستراتيجيةالحواجز في الضفة تسبب أضرارا : وثيقة أمنية جديدة .٢٢
١١    المسار السوريإلنعاشراك في تركيا با .٢٣
١١  بيريز يدعو لضرب غزة دون هوادة .٢٤
١٢   أولمرت يهدد من برلين الفلسطينيين وإيران .٢٥
١٢  ي يدعو حكومة أولمرت إلى التفاوض مع حماسإسرائيلأديب  .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٢  قوات االحتالل تعتقل عددا من الصرافين في الضفة الغربية وتصادر أموالهم .٢٧
١٣   أسرى ينضمون لقائمة عمداء األسرى هذا الشهر٦: فروانة .٢٨
١٣  ة اعدموا بعد االعتقالسيرشهداء الحركة األالنسبة الكبرى من : النائب قراقع .٢٩
١٣   معلم في غزة١٠٠٠تهام حكومة فياض بقطع رواتب ا .٣٠
١٤  راضي المحتلةلى خارج األإثار  تشجع ظاهرة سرقة وتهريب اآلإسرائيل: خبراء .٣١
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١٤  الكروي لزيارة قطاع غزة دعو منتخب مصرت  فلسطينيةبية ووطنيةفعاليات شع .٣٢
   

   : األردن
١٤   ية بتصفية قادة المقاومة الفلسطينيةسرائيل تندد بالتهديدات اإلاألردنية" النقابات المهنية" .٣٣
١٥   بتعهداتهاإسرائيلزام  يؤكد ضرورة الت األردنيرئيس الوزراء .٣٤
   

   :لبنان
١٥  البارد وجوارهمخيم السنيورة يطلق مخطط إعادة إعمار  .٣٥
١٥  احد ابرز القادة العسكريين لحزب اهللا في دمشق" عماد مغنية"الموساد يغتال  .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٦  العاهل البحريني يطالب بمساندة الشعب الفلسطيني ودعم مسيرة المفاوضات .٣٧
١٦  األمن المصري يعثر على متفجرات في رفح .٣٨
١٦   "يةإسرائيل" أية مظلة نووية نرفض:  الخليجي والكويتمجلس التعاون .٣٩
١٦ ليست خاضعة ألوامر أي دولة" حماس: " ترد على العاهل األردنيطهران .٤٠
١٧   أخطر نتائج الحربين العالميتين" إسرائيل"قيام : رفسنجاني .٤١
١٧   لسطينيبيان للمؤتمرات الثالث لوقف حصار ومعاناة قطاع غزة وإنهاء االنقسام الف .٤٢
   

   :دولي
١٨   عملية السالملعناصر توتر  تشكل يةسرائيلخطط البناء اإل: الخارجية األمريكية .٤٣
١٨   غزة معابرإدارة في "حماس" إشراك إلىدعوات أوروبية  .٤٤
١٨   أولمرت على تحقيق تقدم في عملية السالمالمستشارة األلمانية تحض .٤٥

   
    :يرارقت

١٨  مارست الوداعة غطاء لدموية االنقضاض" حماس: "لجنة التحقيق في أحداث غزة .٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  منير شفيق... من إشكاالت الوضع الفلسطيني الراهن .٤٧
٢٦  ياسر الزعاترة... الفلسطينيون بين نموذجين .٤٨
٢٧  اهللا األشعل عبد... في العالم العربي" حماس"و" حزب اهللا"صورة  .٤٩
٢٩  ياسر الزعاترة... باراك إذ يهدد بإسقاط حماس في غزة .٥٠
٣٠  ضهير فريد أبو. د... نحو تفكيك األزمة بين فتح و حماس .٥١
٣٢  تسفي بارئيل... صواريخ القسام موجهة لرام اهللا والقاهرة أيضاً .٥٢
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  
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  ية دليل على التخبط والفشلرائيلسالتهديدات اإل: للتهدئة" ي مبادرةأ"هنية مستعد لدرس  .١
علن رئـيس حكومـة الوحـدة       أ : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  

لى وقـف التـصعيد     إيؤدي  " و مبادرة أي اقتراح   أ"مس انه مستعد لدرس     أسماعيل هنية   إالوطنية المقالة   
دليل "هي  " حماس"ية باغتيال عدد من قادة حركة       لسرائين التهديدات اإل  إالقائم حاليا في قطاع غزة، وقال       

 ".على التخبط واإلرباك والفشل الذي منيت به سياسات االحتالل تجاه شعبنا، خصوصاً في قطاع غـزة               
طريق األمن والسالم العادل والهدوء معروفة للجميع، فليخرج المحتـل، وليتوقـف            "ن  أوشدد هنية على    

ي أرضه وموطنه، وحينها لن يكون هناك مبرر إلبقاء الوضع على ما            العدوان وليعترف لشعبنا في حقه ف     
تعبـر عـن    "ية  سـرائيل ن التهديدات اإل  إ :وأضاف لى احتمال استجابة حكومته للتهدئة،    إولمح  ". هو عليه 

ن هذه  أ، مشددا على    "لى ساحتنا الفلسطينية  إلى نقل أزماته الداخلية     إالنيات العدوانية والمخططات الرامية     
  ".و تخيف شعبنا وقيادته، ولن تنال من عزيمتنا وصمودناألن تخيفنا "يدات التهد

 إسماعيل هنية في    قال :عالء المشهراوي نقالً عن مراسلها،     ١٢/٢/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   وجاء في   
ن شعبنا في الضفة والقطاع يتطلع إلى الحرية واالستقالل ويقدم في سبيل            إ :"القدس"تصريح صحفي لـ    

ن شعبنا يحقق ذلك وسينعم بالحرية في ظل        أثقتنا  : "ضحيات من األموال واألنفس والثمرات وقال     ذلك الت 
: قـائال أضـاف   و ".دولته الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القـدس          

ه بإمكاناتـه   نوضح للعالم أجمع أن شعبنا ليس المعتدي بل هو ضحية العدوان واالحتالل ويدافع عن نفس              "
المتواضعة وإرادته الصلبة ومن يتحمل مسؤولية التوتر وعدم االستقرار فـي المنطقـة هـو االحـتالل              

هل غـزة ألـم الحـصار       أوأشاد هنية بالوفد البحريني الذي عاش مع         ".وسياساته العدوانية واالستيطانية  
: مت هذا الموقف، وقـال    وأصر على العودة عن طريق معبر رفح، ووجه شكر لمصر الشقيقة التي تفه            

نتطلع إلى تعميق وتنسيق أكبر وأعمق مع مصر الشقيقة إلنهاء مشكلة معبر رفح بما يحقـق المـصلحة      "
  ".العليا لشعبنا ويعزز الشراكة الوطنية ويحمي السيادة والكرامة العربية المشتركة

  
   حلول تحافظ على الوحدةإلىالحوار مع قادة حماس مستمر للوصول : عباس .٢

ن المحادثات جارية ومستمرة مع قيـادة حركـة         أال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم        ق :وكاالتال
 المفاوضات جاريـة    إن البحرين   إلىضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته الرسمية          أو ،حماس

 القـضايا   إلىفليس مهما مكان القيادة بل المهم التطرق معها         "مع قيادة حماس بشقيها الخارجي والداخلي       
 الخروج بحلـول تحـافظ علـى        إلىن الحوار مع حماس هو السبيل       أوأكد   ".العالقة وهذا ما نفعله دائما    

 . انتخابات مبكرة  وإجراءوالقبول بالقرارات الدولية    " االنقالب" العدول عن    إلى إياهاالوحدة الوطنية داعيا    
  ". قيادة حماس وهذا ما نفعله دائماض مع نتيجة يجب أن نلتقي ونتفاوإلى وأردنا أن نصل إذا"وقال 

  ١٣/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
  
   مفاوضات السالم ليست لديها فرص للنجاح":إسرائيل"لهدنة طويلة مع أحمد يوسف يدعو  .٣

المستـشار  [ جدد احمـد يوسـف     : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
، وكتب في مقالة نـشرتها صـحيفة        إسرائيللهدنة مع   " حماس "مس الدعوة التي وجهتها   أ ] لهنية السياسي

ية جادة للتهدئة من خالل تخفيف الحـصار وفـتح   إسرائيلذا كانت هناك توجهات  إ: "يةسرائيلاإل" هآرتس"
وحمـل   .إسـرائيل مد مع   األ" المعابر وحرية الحركة بين الضفة وغزة، فإن هذا قد يؤسس لهدنة طويلة           

ي وغاراتـه   سـرائيل على التوغل اليومي للجيش اإل    "نها رد   أالصواريخ، مؤكدا   طالق  إ مسؤولية   إسرائيل
راد سكان مدينة سديروت معرفة لماذا ال تزال        أذا  إ: "ضافأو". المتكررة التي تعرض كل الشعب للخطر     

 ".طالق النـار  إلى وقف   إن يسألوا حكومتهم لماذا ترفض دعواتنا       أحرى بهم   الصواريخ تسقط عليهم، فاأل   
برأينـا، ال   : " والسلطة برئاسة عباس ليست لديها فرص للنجاح       إسرائيلن مفاوضات السالم بين     أورأى  
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تفضيل "راضي الفلسطينية، مؤكدا    لأل" يون مستعدون التفاق على الوضع النهائي     سرائيلالفلسطينيون وال اإل  
  ". جو هادئمكان حل خالفاتهما فيإمد، يفسح للطرفين طالق النار طويل األإحماس اتفاقا لوقف 

جـراء  إلـى   إن يكون قد دعا     أحمد يوسف   أنفى  : غزةمن   ١٢/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية    وأوردت  
ن دعوته واضحة جاءت في سياق مقال نشر في         إ وقال   ، وتجاهل الرئيس عباس   إسرائيلحوار مباشر مع    

من مسؤول من حماس    كثر  أن الدعوة قديمة وتحدث فيها      إوقال   ".يتحدث فيه عن عملية ديمونة    " رتسآه"
لى تقديم تصور يمكن من خالله رفع الحـصار وعقـد           إ إسرائيلسهم هنية ومشعل وهي دعوة      أوعلى ر 

ن هذه الدعوة ليـست موسـمية       إ": ضاف لمعا أو .ية وفتح المعابر  سرائيلتهدئة متبادلة لوقف الهجمات اإل    
ية وقرعها طبول الحرب والسلم     ئيلسرانها جاءت بسبب التهديدات اإل    أنما هي قديمة وال يمكن تفسيرها       إو

ننا سنواصل مقاومتنـا    إ ف إسرائيل وفي حال لم تستجب      ،ولكنها تصور لدى حماس لرفع الظلم عن شعبنا       
  ".ساليب نضالنا لصد العدوانأوتطوير 

  
   العودة عن االنقالب"حماس" ىالمفاوضات بطيئة ال تقدم في عملية السالم وعل: عباس .٤

ن إ :مـس أظبـي    بـو أ مغادرته   ىقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لد      : جمال المجايدة  -ظبي   بوأ
 بطيئة وال يمكن التحدث عن تقدم في عملية السالم، كما جـدد مطالبـة حركـة           إسرائيلالمفاوضات مع   

ذا ما تحقـق ذلـك سـنكون    إ :ضافأو .حماس بالتراجع عن انقالبها في غزة قبل استئناف الحوار معها     
مارات ومساندتها للـشعب الفلـسطيني      بدعم دولة اإل  عباس  شاد  أو .نتخابات مبكرة اى  لإجاهزين للذهاب   

  .الذي يمر بظروف استثنائية صعبة
  ١٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   تستغل صواريخ غزة لالستمرار في سياساتها األحاديةإسرائيل: نمر حّماد .٥

طيني وجود أي نية لدى للحوار مـع         نفى نمر حماد مستشار للشؤون السياسية لدى الرئيس الفلس         :رام اهللا 
بشأن الشراكة في إدارة معبر رفح، واعتبر أن حل األزمة لن يكون إال بالعودة إلى اتفاقية           " حماس"حركة  

واتهم حماد في تصريحات خاصة      . شريكا أساسيا فيها   إسرائيل، والتي تعتبر    ٢٠٠٥المعابر الموقعة عام    
االنقسام السياسي الفلسطيني لعرقلة جهود السالم وزيادة إحكام         بمحاولة استغالل    إسرائيل" قدس برس "لـ

في رفض العودة إلى اتفاقية المعـابر لعـام         " حماس"السيطرة على الفلسطينيين، وحذر من أن استمرار        
: ، وقـال  إسـرائيل وقلل حماد من رهانات إحراز سالم مع         . قد يكون مدخال إللحاق غزة بمصر      ٢٠٠٥

إطالق الصواريخ من غزة من أجل مواصلة سياساتها األحادية، وال أعتقد أنهـا              تستغل   إسرائيللألسف  "
  .ال، كما ق"جادة في التوصل إلى سالم حقيقي

   ١٢/٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
   وإما التطرف الهائل في كل المنطقةما السالم للشعب الفلسطينيإ: أبو ردينة .٦

 إن اجتياح قطاع غزة مـن قبـل         لسطيني،ردينة مستشار الرئيس الف    قال نبيل أبو  :  حسين خلف  - حاوره
ال أستغرب من   " إذا ما حدث سيترك تأثيره السيئ والسلبي على مفاوضات عملية السالم، مضيفا              إسرائيل

إما السالم   " من أنه  "األيام" لقاء خاص مع     ردينة في  بوأوحذر  . "ي لتدمير عملية السالم   إسرائيلأي إجراء   
، وشدد على   "نطقة بأسرها معرضة للتطرف الهائل وللمزيد من العنف       للشعب الفلسطيني وإما أن تكون الم     

 هو آخـر    ٢٠٠٨، وعدم إضاعة الوقت ألن العام       ٢٠٠٨البد من الوصول إلى اتفاق سالم في عام         "أنه  
 والية رئاسة جديدة ومجيء رئيس أمريكي جديـد، الـذي            ما دخلنا في   عام في عهد الرئيس بوش، وإذا     

هناك اختبـار   "مردفا  . "يقرر، وهكذا ستضيع األمور مرة أخرى لسنوات طويلة       سيقوم بدراسة الملف ثم     
غزة هو شـرط     في قطاع    "االنقالب"وكرر أبو ردينة أن عودة حماس عن        .  "لمصداقية الواليات المتحدة  
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قامت بمحاوالت لفتح حوار بيننا وبين حماس، لكن الـرئيس          " كاشفا أن بعض الدول العربية       للمفاوضات،
وأشار أبو ردينة إلى أن مفاوضات السالم الجارية        .  "ن أصر على عودة حماس عن انقالبها أوال       أبو ماز 

  .  بدءا من االغتياالت واالستيطانة على األرض، تتخذ إجراءات ملموسإسرائيل، وأكد على أن "بطيئة"
  ١٣/٢/٢٠٠٧األيام البحرينية 

  
  السلطة الفلسطينية بهالحاقإنفي ت  في منظمة التحرير"الدائرة السياسية" .٧

لحاق الدائرة في   إنفت مصادر في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية         :  نادية سعد الدين   –عمان  
وأكدت المصادر فـي الـدائرة       .نها ستبقى جزءاً من منظمة التحرير     إالسلطة الوطنية الفلسطينية، وقالت     

 المعترف بها من هيئة األمـم المتحـدة كممثـل           منظمة التحرير ومؤسساتها المركزية هي    "ن  أ" الغد"لـ
لى االستعداد للتحضير للمؤتمر العام السادس لحركـة فـتح،          إ، مشيرة   "شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني   

حيث يتوجه رئيس الدائرة السياسية أمين سر حركة فتح فاروق القدومي إلى دمشق مـن عمـان التـي                   
تماع مع أمناء الفصائل الفلسطينية في إطار بحـث خطـوات           يزورها حالياً، للقاء المسؤولين هناك واالج     

  .تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
  ١٣/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
   ببيع أراض لألجانبفياضحكومة لقرار استنكار فلسطيني  .٨

أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني يوم االثنين، الـسماح ببيـع أراض             :الرحيم حسين  عبد - رام اهللا 
ـ فلسطين بلبلة ومخاوف مختلفة، في حين طمأنت جهات رسمية الشارع الفلسطيني، ونفت أن            " أجانب"ية ل

تمنح أذونات الـشراء الخاصـة باألراضـي        "وجاء في نص القرار     . يكون لهذا القرار أي تبعات سلبية     
مـة  وقال محمود الهباش وزير الزراعة في حكو       ".لألجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة األراضي       

ـ فياض القرار ال يحمل أي مغزى سلبي على اإلطالق، وجاء من اجل تعزيز االسـتثمار              "ن  إ" االتحاد" ل
وتسهيل العمل في استصالح األراضي الزراعية وإقامة المشاريع التنموية، ولتشجيع االستثمار األجنبـي             

و أية للشعب الفلسطيني    وعن إمكانية تسرب أراض لحملة جنسيات أجنبية معاد       . "في األراضي الفلسطينية  
أصحاب المسؤولية والمعنيون لديهم تعليمات واضحة، ويعلمـون جيـدا كيـف            "يهودية االنتماء، أجاب،    

ن احد ابرز أهداف المشروع هو حماية       أوأكد  ". يحافظون على األرض الفلسطينية ومنع تسربها لالحتالل      
  .يسرائيلاألرض واستثمارها وحمايتها من غول االستيطان اإل

معتبـرا انـه    خرى، أدان حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي هذا القـرار،    أومن جهة   
". يساهم في خلق المزيد من البلبلة واإلشكاليات في المجتمع الفلسطيني الذي يكفيه مـا هـو فيـه اآلن                  "

ـ  فلـسطينية تتعـرض   هذا تجاوز للتشريعي وإرادة الشعب الفلسطيني، فاألرض ال   "ن  إ" االتحاد"وأضاف ل
هذا قرار متـسرع    . ن للنهب والسرقة تحت عناوين مبهمة كاالستثمار واستصالح األراضي وحمايتها         اآل

يساهم فـي خلـق مـصائب       "وال يساهم بحماية األرض، وال يشجع االستثمار بل على العكس من ذلك،             
  ".ونكبات جديدة للشعب الفلسطيني

  ١٣/٢/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  سبوع أ األمنية الفلسطينية تفشل في تحرير محامية فلسطينية مختطفة منذ األجهزة .٩

ن فـي   من الفلسطينية فشلت لغاية اآل    جهزة األ أن  أمس  أكدت مصادر فلسطينية     أ : وليد عوض  -رام اهللا   
 يد مجهـولين،    ىربعاء الماضي عل  عرقوب اختطفت في رام اهللا األ      بوأماني  أ فلسطينيةالمحامية  التحرير  

راضـي  وضاع الداخليـة باأل    األ ىمن في سيطرتها عل   جهزة األ أ الذي يثير الشكوك حول مصداقية       مراأل
  . وبدأت بتنفيذها منذ شهر تموز الماضيفياضعدتها حكومة أمنية التي الفلسطينية وفق الخطة األ
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 خطـف المحاميـة أبـو       ىن مرور أسبوع عل   إ : قراقع في تصريح صحافي    ىوقال النائب عن فتح عيس    
لقاء القبض علـي     حياتها ومصيرها ومما يستدعي العمل بكل الوسائل إل        ىب يثير القلق الجدي عل    عرقو

  . الفاعلين والمتورطين في هذا العمل الجبان
ن هذه جريمة غريبة عن عادات الشعب الفلسطيني،        إ :ومن جهتها قالت النائب عن حماس سميرة حاليقة       

جهزة األمن الفلسطينية والسلطة الوطنيـة بالعمـل الجـاد          وطالبت حاليقة أ  . خاصة وأن المختطفة امرأة   
  .نهاء هذه الجريمةإ ىوالسريع عل

  ١٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   في حال مست بقادة الحركةإسرائيلبحرق األرض تحت أقدام قادة  تتوعد "حماس" .١٠

ق بحـر  "حمـاس "حركة  توعدت  : غزة في   فتحي صباح نقالً عن مراسلها     ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة  نشرت  
وقـال القيـادي أسـامة      .  في حال مست بقادة الحركة، خصوصاً هنية       إسرائيلاألرض تحت أقدام قادة     

تمتلك عدداً من الخيارات أكثر بكثير مما كان متاحاً لها سابقاً، وأنها تستطيع التنكيل              "ن الحركة   أالمزيني  
 بـاراك   إلىاف موجهاً تهديداته    وأض. "ن أقدم على اغتيال عدد من قادة الحركة       إذاقته الويالت   إبالعدو و 

أنصحه بأال ينفذ تهديداته، وإال ستحرق األرض من تحت قدميـه، وإذا            ": الذي لوح باغتيال قادة الحركة    
حتـى لـو    "وشدد على انه     ."استهدف أياًَ من قيادات الحركة لن يكون رد الفعل سهالً، بل سيكون موجعاً            

  ".نهجنا لن يتغيرنجح العدو بتنفيذ تهديداته، فإن سياستنا و
ال تخيف الحركة والـشعب     " إسرائيلن تهديدات   أ ، الناطق باسم حماس   ،بو زهري أبدوره، اعتبر سامي    

ثمناً غير مسبوق رداً    "وتوعد بأن يدفع االحتالل     . "الفلسطيني الذي سيواجه أي عدوان بكل صالبة وثبات       
ية عن االغتياالت تؤكد وجود مخطط      رائيلسوزاد ان التصريحات اإل   .  فيما لو حدثت   "على هذه االغتياالت  

  .ي بالتنسيق مع فريق رام اهللا الستهداف هنية وقيادات الحركة وأن ذلك مصلحة مشتركةإسرائيل
لن نختفي عن الساحة ولن نتوارى عن األنظار،        ": سماعيل رضوان إمن جانبه، قال الناطق باسم الحركة       

يؤمنـون بـأن األعمـار       "حماس"ن قادة   أيعلم االحتالل   وستستمر المقاومة، وكذلك فعاليات الحركة، ول     
وعن اإلجراءات األمنية المـشددة     . "واآلجال بيد اهللا، ونحن مشروع شهادة ومقاومة ال تخيفنا التهديدات         

لـى مزيـد مـن      إنحن بحاجة   ": ، قال أمس بنشرها   "الحياة"التي اتخذها قادة الحركة وكوادرها وانفردت       
  ."ل تفويت الفرصة على االحتالل للنيل من قادة الحركةاإلجراءات األمنية من أج

 النـاطق باسـم     ،فوزي برهـوم  أن  : غزةنقالً عن الوكاالت من      ١٣/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   وأوردت  
 للتعمية  األمنيةنما ستتخذ التدابير    إي و سرائيلهدافا سائغة لالحتالل اإل   ألن تعطي    "حماس"ن  أ قال   ،حماس

 في قطاع غزة تعمل بالكامل والمقاومة مستمرة        األمنيةالمنظومة  "ن  أوأكد   ".يةسرائيلعلى آلة الحرب اإل   
  ".على قدم وساق

كتائـب القـسام    إلى أن   غزة   في   أشرف الهور نقالً عن مراسلها     ١٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
 العجـز   إطار أنها لن تسكت عن المساس بقيادتها، مؤكدة أن التهديدات الصهيونية تأتي في              ىشددت عل 

ن كل  أ ، الناطق باسم القسام   ،وقال أبو عبيدة  . الصهيوني والفشل الذريع في النيل من المقاومة الفلسطينية       
  .جريمة صهيونية بهذا الصدد ستواجه بكل قوة رادعة

  
  ال تفكر في فصل غزة "حماس: "مشعل .١١

ال تفكر فـي     "ماسح"ن حركة   أ ،خالد مشعل  "حماس"قال رئيس المكتب السياسي لحركة      :  د ب أ   -غزة  
" الجزيرة توك "وأوضح في مقابلة مع موقع       .فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية أو إلحاق القطاع لمصر         

إن غزة والضفة وحدة واحدة، وهما جزء من الوطن وبالتالي ال أحد يقبل بأن نأخذ غـزة      "على االنترنت   
فة بعيداً عن غـزة لكـن هـذا االنقـسام           بعيداً عن الضفة الغربية، وال يقبل من أحد أيضاً أن يأخذ الض           
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نحن عرضنا الحوار وطالبنا ببحث كـل القـضايا          "،وأضاف ".الفلسطيني له ظروفه ومالبساته المعروفة    
وحـول رد فعـل   ". لكي نعيد لحمة الوطن ونعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية فهذا هو الخيار          .. والعناوين

 ليس فيه جديد لكـن      يإسرائيلهذا سلوك   :"ي قطاع غزة، قال   ي ف سرائيلالمتوقع تجاه التصعيد اإل    "حماس"
العدو الصهيوني في ظل عجزه أمام المقاومة الفلسطينية يجد نفسه في حالة ارتباك ألن كـل الخيـارات                  

  ".جربها مع الشعب الفلسطيني
  ١٣/٢/٢٠٠٨الدستور 

  
  تطالب مصر بتسليمها متهمين في محاولة اغتيال هنية "حماس" .١٢

 هنية المقالة طالبت مصر رسميا      إسماعيلن حكومة   أ القيادي البارز في حماس،      ،عيد صيام  قال س  :أ.ب.د
دلة على تورطها في مخطط     أ الفلسطينية التي فرت للقاهرة وتتوفر       األمنية األجهزةبتسليمها بعض قيادات    

 سـلم المـسؤولين   "حمـاس " وفـد    أن إلـى وأشار صيام في تصريحات للصحافيين بغزة        .الغتيال هنية 
ن مـن بينهـا     أالمصريين ملفاً كامالً باعترافات المجموعة التي خططت الغتيال هنية في غزة، مضيفا             

لى جانب رسـائل البريـد      إحد المتورطين في المخطط ويمكث في القاهرة        أرسائل هاتف محمول يملكه     "
ن إوقـال    ."لى غزة، وتأتي في سياق التخطيط لعمليـة االغتيـال         إااللكتروني التي بعث بها من مصر       

وأكد صيام   ." القانوني ضد من يثبت تورطه     اإلجراء اتخاذ" و األمرالحكومة المصرية وعدت بدراسة هذا      
ن هناك قيادات سياسية وأمنية في      أالتحقيق مع المجموعة التي ألقي القبض عليها في غزة تدلل على            "ن  أ

 ."حكومة رام اهللا على عالقة بالمخطط
  ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"و "حماس"وساطة بين  ال: أبو زهري .١٣

 األنباء التي تتحدث عن     ، المتحدث الرسمي باسم حماس    ،نفى سامي أبو زهري   :  عبد القادر فارس   –غزة  
شـار  أ و "ال علم لنا بهذه األنباء    : : وقال ،إسرائيلو"حماس"وساطات تقوم بها أطراف من أجل التهدئة بين         

 قوات االحتالل مستمرة في تصعيدها العسكري اليومي وعدوانها علـى           لى أن إ "عكاظ"لـفي تصريحات   
  .أبناء شعبنا واستهداف رجال المقاومة

  ١٣/٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
  في غزة وأجهزة عباس تستقوي به" حماس"االحتالل يهدد بإسقاط : برهوم .١٤

المركـز   "، في بيان صحفي، تلقـى     "حماس"قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية         
ي سـرائيل في الوقت الذي يصعد فيه االحتالل اإل      ): "١٢/٢(نسخة منه مساء الثالثاء     " الفلسطيني لإلعالم 

من حملته المسعورة على غزة ؛ نرى أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تستغل انشغال                 
اعتداءات محمومـة ضـد عناصـر       الشعب الفلسطيني بجراحه وآالمه ومعاناته، لتشن حملة اعتقاالت و        

ي هنـاك، والـذي     سـرائيل في الضفة الغربية مستقوية باالحتالل اإل      "حماس"وأنصار ومؤسسات حركة    
 التبعية المطلقة واالرتهـان الخطيـر ألوامـر اإلدارة األمريكيـة            ىيتبادلون معه األدوار تعبر عن مد     

إن الـذين   : "وأضاف يقـول   ". لفلسطينيةوتصفية المقاومة ا   "حماس"ي للتخلص من    سرائيلواالحتالل اإل 
يمارسون هذا الدور المسخ تاريخهم اإلجرامي معروف وأجندتهم الصهيوأمريكية مكشوفة، ومكلفون بهذا            

سـيلفظهم فـي    "، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني      "الدور من أعلى سلم الهرم السياسي في السلطة الفلسطينية        
  .الضفة الغربية كما لفظهم في قطاع غزة

والمقاومـة  " حمـاس "وأبدى برهوم استغرابه من صمت الفصائل الفلسطينية على ما يمارس ضد حركة             
بموقف وطني مـسؤول  "فياض، مطالباً إياهم " حكومة"الفلسطينية من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية و  
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كمـا  ".  الغاشم تجاه هذه التجاوزات الخطيرة والتي تهدف إلى القضاء على حق شعبنا في مقاومة المحتل             
بتحديـد موقفهـا    "المنظمات الحقوقية واإلنسانية ومنظمة الصليب األحمر       " حماس"طالب المتحدث باسم    

بوضوح مما يجري، وأن يكشفوا النقاب عن حاالت التعذيب والقمع والتنكيل التي يتعـرض لهـا أبنـاء                  
  ". في الضفة المحتلة "حماس"وأنصار 

  ١٢/٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  لجان المقاومة تُحذّر من المساس بشخص هنية .١٥

ن تهديـد العـدو     أ ، الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الـشعبية       ، مجاهد أبوقال   : أشرف الهور  -غزة  
 والعجز الـذي تعـاني منـه حكومـة          اإلفالسالصهيوني باستهداف قيادات المقاومة الفلسطينية هو قمة        

  .وحذر من المساس بشخص هنية .يخ المقاومة المباركة في مواجهة صواراإلرهابيةولمرت أ
  ١٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   حواتمة وتصف تصريحاته بالخروج عن أدبيات العمل الوطنيىتشن هجوما عل "حماس" .١٦

بالمحاولة للنيل فيها مـن     "مين العام للجبهة الديمقراطية     تصريحات األ "حماس" وصفت حركة    : معا –غزة  
عاة ألدبيات العمل الوطني، وباتت شغله الشاغل بمناسبة ودون مناسبة ومحاولة           دون مرا  "حماس"حركة  

إن تصريحات حواتمة والتي كان آخرها لصحيفة       ": ي بيان وأوضحت ف  ". غيره ىمنه لإلسقاط النفسي عل   
مـن   "حماس" والتي يحذر فيها     ٢٠٠٨-٢-١٠عكاظ السعودية والمنشورة في الصحف الفلسطينية األحد        

لالتـصال مـع     "حمـاس "إن سـعي    " ، وقال   إسرائيلت فتح مسارات جانبية للتفاوض مع       خطر محاوال 
ية في اختزال الصراع مع الشعب الفلسطيني إلى مجرد قضايا          سرائيل يلتقي مع رغبة الحكومة اإل     إسرائيل
أنها حركة بلغت الرشد وليست بحاجة إلى تحذيرات من مواقف ال أساس لها من               "حماس"وقالت   ".أمنية

ومن  "حماس"لصحة وال ندري من أين جاءت هذه المعلومات أو األوهام للسيد حواتمة حتى يحذر منها                ا
مـن   "حماس" سرا، وليس    إسرائيلليست بحاجة إلى أن تفاوض       "حماس"موضحة إن حركة     .خطورتها

فلسطيني، يفعل ذلك، وعندما تريد فعل أمر من هذا القبيل ال يمكن لها أن تفعله من وراء ظهر الشعب ال                  
أنها تقبل النقد    "حماس "تكد وأ .وعلى الجميع أن يفهم ذلك وال داعي لمحاولة اإلسقاط النفسي على غيره           

ل والتعـرض للحركـة     ؤوالبناء وأنها تحترم كل اآلراء والمواقف ولكن ال تقبل التهجم والحديث الالمس           
  .بشكل يخالف الحقائق والواقع سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية

  ١٢/٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  عناصرها من ١١ تعتقلفي الضفة االسلطة  تعلن أن أجهزة "حماس" .١٧

 في الضفة الغربية اعتقلت مهـدي       األمنية األجهزةأن   "حماس"علنت حركة   أ:  منتصر حمدان  -رام اهللا   
ـ       األسبق والمحررين   األسرى مرافق وزير شؤون     ،حسن حة فـي    وصفي قبها، في محافظة جنين، موض

 وأنـصار  بحق عناصر    األجهزة حملة اعتقاالت واسعة تواصلها      إطارن هذه االعتقال يأتي في      أبيان لها   
 الحركـة فـي مختلـف       أنـصار  من   ١١قدام األجهزة على اعتقال     إ إلى وأشارت.  الحركة في الضفة  
  .محافظات الضفة

  ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   غزة في قطاعيينإسرائيلجنود ٣ مقاومين و٥إصابة  .١٨

ي في اشتباكات   سرائيلأصيب خمسة مقاومين فلسطينيين، وثالثة من جنود االحتالل اإل         : رائد الفي  -غزة  
وأصـيب  . مسلحة عنيفة تخللت عمليتي توغل متزامنتين، فجر أمس، في جنوب قطاع غـزة وشـماله              
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ية التـسلل   إسرائيلخاصة  بجروح طفيفة، خالل تصدي المقاومة لمحاولة قوات         مقاومان في كتائب القسام   
أكدت مصادر محلية وشهود في حي الزيتون أن عدداً مـن           و. في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة      

وفي وقت متزامن، توغلت قوات      .جنود االحتالل شوهدوا وهم يسقطون بعد إصابتهم برصاص المقاومة        
وقالت مـصادر أمنيـة     . ب القطاع االحتالل لمئات األمتار في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، جنو          

وأكدت المصادر   .وطبية محلية إن ثالثة مقاومين أصيبوا بجروح متفاوتة، أحدهم في حال الخطر الشديد            
  .أن أحد جنود االحتالل أصيب بجروح في االشتباكات

  ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   وحدة سكنية بالقدس الشرقية١١٠٠ تعلن نيتها بناء إسرائيل .١٩

ية، امس، ان االستعدادات جارية لبناء حوالي سرائيلقالت وزارة االسكان اإل:  كفاح زبون - هللارام ا
ي، زئيف بويم، انه سرائيلواعلن وزير البناء واالسكان اإل.  وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية١١٠٠

جنوب ) نيمجبل ابو غ( وحدة سكنية في حي هار حوما ٣٦٠سيتم قريبا طرح عطاءات جديدة لبناء 
نحن  "إسرائيلوقال بويم لراديو  . وحدة في منطقة شمال القدس تعرف بحي بسغات زئيف٧٥٠القدس، و

ما من قيود على عمليات البناء في منطقة "واوضح، ". نبني في كل مكان في القدس داخل حدود البلدية
الوزراء ايهود اولمرت بهذا مشيرا الى ان التعليمات الصادرة عن رئيس )" القدس(نفوذ بلدية العاصمة 

وكان وزير البناء واالسكان يرد )". الضفة الغربية(ال تخص القدس وانما يهودا والسامرة فقط "الشأن 
بذلك على ما قاله مدير عام بلدية القدس يئير معيان، من أن اصدار العطاءات في حيي بسغات زئيف 

وقال مساعد لبويم ان . مفاوضات مع الفلسطينيينوهار حوما، يتأخر ألسباب لم تعرف بعد على خلفية ال
 وحدة لن تصدر قبل ان تظهر نتائج ٣٧٠وعددها ) ابو غنيم(عطاءات الوحدات االضافية في هار حوما 

ويريد بويم ان يؤكد ان أوامر اولمرت، التي اعقبت .  وحدات في المنطقة٣٠٧عطاءات سابقة لبناء 
 على انها عاصمة أبدية إسرائيل تشمل القدس التي تتعامل معها بوقف االستيطان، ال" انابوليس"مؤتمر 
، بعد عاصفة سياسية احتجاجا على "انابوليس"وكان أولمرت قد اعطى تعلمياته في اعقاب . موحدة

 مستوطنات في القدس، بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، بما في ذلك ما يسمى ٣٠٧عطاءات بناء 
  . ذلك لم يشمل القدس نفسها، لكن"منطقة غالف القدس"

 ١٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "في الوقت الراهن"باراك يستبعد العدوان الواسع  .٢٠

ستبعد العدوان الواسع علـى قطـاع   ي  أنهي، إيهود باراك،سرائيلوزير الدفاع اإل  قال  :   رائد الفي  -غزة  
العمليـة  (لـن تحـدث   " تركيا، وقال، للصحافيين الذين يرافقونه في رحلته إلى    ". في الوقت الراهن  "غزة  

ستحدث حين يكون الوقت مواتيـاً ولـن        . هناك أسباب تمنعنا من التحرك اآلن بكل قوة       . اآلن) الواسعة
  ".تكون لمدة يوم أو يومين

  ١٣/٢/٢٠٠٨األخبار 
  
  "تحديات أمنية" يتحدث عن سنة أشكنازي .٢١

غابي اشكنازي ان جيشه اسـتكمل      " يسرائيلاإل"وفي حين اعلن رئيس اركان الجيش        : رائد الفي  -غزة  
استعداده لتنفيذ حملة واسعة في القطاع تقضي على صواريخ القسام والبنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية،              
هدد زعيم حزب شاس، ايلي يشاي باالنسحاب من الحكومة في حال حصل تقدم في مفاوضات التـسوية                 

ضغوطاته على الحكومة   " يسرائيلاإل" اليمين   وواصل. من دون التوصل الى اتفاق حول وقف الصواريخ       
حملتهم العسكرية وطالبوا اولمـرت     " سديروت"للخروج إلى عدوان بري في حين صعد سكان مستعمرة          
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وكان اشكنازي أعلن أمام اجتماع لكبار ضباط جيـشه أن الـسنة             .باالستقالة لفشله في حل مشكلة القسام     
وعـرض   .  وأنه على الجيش أن يكون على أتم االستعداد لـذلك          المقبلة ستكون مليئة بالتحديات األمنية،    

ضباط الجيش خطط العمل للسنة الحالية بالتطرق الى استخالصات نتائج الحرب علـى لبنـان وتقريـر                 
وصرح احدهم ان الجيش   ال يزال يدرس التقرير من أجل فحص إذا ما كانت هناك                 . فينوغراد االخيرة 

  .أمور تستلزم المعالجة
  ١٣/٢/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي

  
  سرائيل إلإستراتيجيةالحواجز في الضفة تسبب أضرارا : وثيقة أمنية جديدة .٢٢

ية ان استمرار نصب الحواجز العسكرية في الضفة        إسرائيلرأت وثيقة امنية     :زهير اندراوس  -الناصرة  
 الوثيقة التي شارك في     واوصت. الغربية المحتلة يزيد من اصرار الفلسطينيين علي تنفيذ عمليات ارهابية         

ية ان ازالة الحواجز    سرائيلاعدادها عشرات الجنراالت في جيش االحتياط من مختلف االجهزة االمنية اإل          
 "حماس"من الضفة الغربية ستؤدي الي تهدئة االوضاع في المنطقة، عالوة علي ان ذلك سيضعف سلطة                

  .في قطاع غزة
 وزير االمن ايهود باراك، انه      ىقدمت مؤخرا ال  ) هآرتس (وجاء ايضا في ورقة العمل التي، وفق صحيفة       

 الرغم من ان الحواجز في المستقبل المنظور تمنع العمليات االرهابية التي يخطط لها الفلسطينيون،               ىعل
 المدي البعيد تسبب هذه الحواجز فقدان االمل لدي المواطنين الفلسطينيين وتمس مسا سـافرا               ىاال انه عل  

.  حـاجزا ٥٥٠ ى ان عدد الحواجز الداخلية والستائر الترابية يصل الىيشار ال  وكرامته،  بحرية االنسان   
 نسخة من الوثيقة، انها ستعرض اليوم االربعاء فـي          ىوقال المحلل السياسي عكيفا الدار، الذي حصل عل       

 معلومات  ىل ان معدي الوثيقة استندوا ع     ىولفت المحلل ال  . مؤتمر ينظمه معهد فان لير في القدس الغربية       
  .استخباراتية، وانهم سيقومون بعرض بديل عن الحواجز من اجل المصلحة االمنية للدولة العبرية

  ١٣/٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   المسار السوريإلنعاشباراك في تركيا  .٢٣

 -ي ايهود باراك امس زيارة لتركيا تهدف الى انعاش المسار الـسوري             سرائيلبدأ وزير الدفاع اإل   : غزة
وكان الفتاً امس تركيز باراك على احيـاء         ي في عملية السالم على حساب المسار الفلسطيني،         ئيلسرااإل

) االتـراك (بسبب عمق عالقاتهم    : "المسار السوري، واوضح للصحافيين وهو في طريقه الى انقرة امس         
المـسار  ، مقلـال مـن دور تركيـا علـى     "مع السوريين، فان لديهم امكانات مؤكدة لتحقيق نفوذ ايجابي   

ي على ذلـك    إسرائيلوعقب مصدر سياسي    ". لست واثقا ان كان لهم دور يقومون به       : "الفلسطيني، وقال 
  ".ولمرتأعلى خالف ... باراك يرى ان المسار السوري واعد أكثر بكثير من المسار الفلسطيني: "بالقول

  ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  بيريز يدعو لضرب غزة دون هوادة .٢٤

إذا أطلـق   "ي شـمعون بيريـز أمـس        سـرائيل قال الرئيس اإل  : وكاالت وال سيبرهوم جراي  -الناصرة  
ي يدافع عـن    سرائيلالفلسطينيون علينا النار، فيجب أن نضربهم، دون أي تردد أو مهادنة، إن الشعب اإل             

 ".نفسه، وال يريد حربا، نحن ال نريد المس باألبرياء، ولكن لن نسمح ألعدائنا بـأن يمـسوا بمواطنينـا                  
 كلمته إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية انتقل إلى المخبأ تحـسبا لنيـة                 وأشار في 

" أن هنية يعرف جيدا أن عليه أن يختبئ بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد شـعبه              "االحتالل باغتياله، فقال    
  .فلسطينيين في غزةوكان بيريز قد تابع قبل عشرة أيام، من مقر جهاز الشاباك، جريمة اغتيال ستة 

  ١٣/٢/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  أولمرت يهدد من برلين الفلسطينيين وإيران .٢٥

ولمرت، أمس، من بـرلين سـيال مـن التهديـدات ضـد             أ" يسرائيلاإل"أطلق رئيس الوزراء    : وكاالت
الفلسطينيين وضد إيران التي أصر على أنها تسعى إلنتاج سالح نووي، لكنه بالمقابـل طالـب ألمانيـا                  

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستـشارة        .اإلسراع في بناء غواصتين بإمكانهما حمل رؤوس نووية       ب
الفلـسطينيين  " اإلرهـابيين "ستستمر في محاربة من سماهم      " إسرائيل"األلمانية ميركل، هدد أولمرت بأن      

لكنه . رهابمصممة قطعا على مواجهة ما سماه تحدي اإل       " إسرائيل"وأضاف أن   . بقوة وحزم وبال هوادة   
  ".سنواصل في الوقت نفسه التفاوض مع السلطة الفلسطينية"أضاف في سياق سياسة تضليلية 

  ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ي يدعو حكومة أولمرت إلى التفاوض مع حماسإسرائيلأديب  .٢٦

لشجاعة ي المعروف، عاموس عوز، حكومته الى استئزار اسرائيلدعا األديب اإل: نظير مجلي - تل أبيب
وقال عوز، وهو أحد . والتفاوض حول اقتراح الهدنة طويلة األمد"حماس"والتجاوب مع دعوة حركة 

 هذه إسرائيلالمرشحين األقوياء للفوز بجائزة نوبل لآلداب، ان االقتراحات العربيدية التي تسمع في 
يين إسرائيلة الناس، ألن من يقف وراءها يستخف بحيا. األيام بإعادة احتالل قطاع غزة، تقض مضجعه

ففي أحسن . إن أي حل يظل أفضل وأرخص من احتالل غزة: "وأضاف. وفلسطينيين على السواء
واالحتالل ذاته سيكلف . يينسرائيلالتقديرات سيؤدي احتالل القطاع الى مقتل ألوف الفلسطينيين ومئات اإل

ألرواح وخسائر بالمادة وسيفقد  ثمنا باهظا، حيث انه سيواجه بمقاومة تؤدي الى خسائر باإسرائيل
 . التأييد الدوليإسرائيل

ية العالمية بقيمة مليون سرائيلاإل "دان ديفيد"ية بمناسبة فوزه بجائزة سرائيلوكان عوز يتكلم في اإلذاعة اإل
 - يسرائيلوقد فاز بفضل كتاباته االنسانية حول الصراع اإل. دوالر، يتقاسمها مع مبدعين آخرين

 تحتاج الى قيادة شجاعة ال تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة بالسالم مع إسرائيلال ان فق. الفلسطيني
وممارساتها، عليها ان تعزز مفاهيم السالم "حماس"فإذا كانت معنية فعال بالقضاء على أفكار . الفلسطينيين

 حتى باالنجرار أو"حماس"في المنطقة وتساند القيادة الشرعية الفلسطينية، لكنها بإعالن الحرب على 
الحربية، انما تضعف القيادة الشرعية وتوحد الشعب الفلسطيني حول الحركة فتقويها "حماس"وراء أهداف 

 .بدال من أن تضعفها
 ١٣/٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  قوات االحتالل تعتقل عددا من الصرافين في الضفة الغربية وتصادر أموالهم .٢٧

حتالل اقتحمت فجر الثالثاء، بيوت ومكاتب صـرافين        قوات اال أن  : ١٢/٢/٢٠٠٨ ٤٨ عرب ذكر موقع 
 صرافا، في حـين     ١٤ مليون شيكل من     ٣وقامت بمصادرة   ،  فلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية      

 أنـه تـم     ذكركما  .  أن هذه األموال تستخدم لتمويل عمليات إرهابية       ى االحتالل ادع وقد   . منهم ٥ تاعتقل
  .ة لدى عدد من الصرافينالعثور على مسدسات ووسائل قتالي

إلى أن قوات االحـتالل أمـرت       :  من رام اهللا   ١٣/٢/٢٠٠٨الغد األردنية   ولفت يوسف الشايب مراسل     
ي سرائيل قائد الجيش اإل    شهور، بموجب قرار صادر عن     ٦بإغالق بعض محالت الصرافة المداهمة لمدة       

  .هابية، بموجب ما جاء في القرار، ألن أصحاب هذه المحالت قاموا بنقل أموال لمنظمات إرفي الضفة
علنت أسلطات االحتالل    أن   :رام اهللا  مراسلها من     وليد عوض  عن ١٣/٢/٢٠٠٨ القدس العربي    ونشرت

 ، المنقولة من خالل محالت الصرافة لفـصائل المقاومـة         األموال شهد تضخما في حجم      ٢٠٠٧ن العام   أ
 هـذه   ىتنكر مركز أحرار لدراسات األسـر     ومن جهته اس  . هم تشكل وقود المحرك لعمل    األموالن هذه   أو
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ومـن الجـدير     . ضد االحـتالل   ىالهجمة ودعا الجمعيات والهيئات الحقوقية للتدخل السريع ورفع دعاو        
 بفرض  األولمس  أية  سرائيلبلغ المصارف اإل  كان قد أ   المركزي   إسرائيلن بنك   أ  في هذا السياق،   بالذكر

 دول معاديـة    إلى بغية منع غسل األموال وتحويل أموال        ،نية تعاملها مع البنوك الفلسطي    ىقيود مختلفة عل  
  .إرهابيةأو ألغراض 

ن مـن أ   إسـرائيل مـا قالتـه     :  رام اهللا   مراسلها مـن   محمد يونس  عن   ١٣/٢/٢٠٠٨ الحياة   وأضافت
لـى  إ األمـوال  تدفع عموالت مغرية للصيارفة لتحويل       ،المنظمات، خصوصا حماس وحزب اهللا والجهاد     

ية سـرائيل  اإلاألمـن جهـزة  أن  في هذا السياق، أ   منية فلسطينية   أقالت مصادر   قد  و. ية الفلسطين األراضي
تراقب االتصاالت الهاتفية والرسائل االلكترونية للناشطين، وتتبع القنوات الماليـة التـي تـصب فـي                

ن أل إليها لن تنجح في وقف التمويل الموجه        إسرائيلن  أ ،لكن مصادر في هذه التنظيمات تقول     . حساباتهم
  .لديها الكثير من الوسائل البديلة

  
   أسرى ينضمون لقائمة عمداء األسرى هذا الشهر  ٦: فروانة .٢٨

من  ستة أسرى أعلن مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن: رام اهللا
 أكثر من عشرين عاماً  الحالي، لقائمة عمداء األسرى الذين أمضواشباطالقدامى قد انضموا خالل شهر 

قابلة للزيادة خالل األشهر وهي ا، أسير ٨١ إلى تصل وقائمةال أن اوضح م.يةسرائيلداخل السجون اإل
من  أسير ١٣من القدس، و أسير ١٩من الضفة الغربية، وا أسير ٣٢في القائمة وبين أن  .القليلة القادمة
في هذا وكشف  .عرب  أسرى٥ إضافة إلى، ٤٨ من المناطق التي أحتلت عام أسير ١٢قطاع غزة، و

 وانضم ،أن قائمة األسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن هي األخرى امتدت خالل هذا الشهرالسياق 
  .اأسير ١٣ إلى، لترتفع وتصل ٤٨ـليها ثالثة أسرى جدد من مناطق الإ

  ١٢/٢/٢٠٠٨موقع فلسطين خلف القضبان 
  

  ة اعدموا بعد االعتقالسيرء الحركة األالنسبة الكبرى من شهدا: النائب قراقع .٢٩
كد عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي في نـدوة حـول              أ:  العيسة أسامة - بيت لحم 

عـدموا بعـد    أالحركـة قـد     هذه  ن النسبة األكبر من شهداء      أ ، في جامعة القدس   ةسيرشهداء الحركة األ  
، ٦٧ معتقـل منـذ عـام        ٢٠٠ يزيد على    همن عدد أ ىإلشار  أو .االعتقال خارج إطار القانون والقضاء    

كانوا األغلبية منهم   حيث أن    ، نتيجة القتل العمد بعد االعتقال     وااً استشهد أسير ١٢٠ما يقارب   موضحا أن   
 تجري بغطاء    التي يقوم بها االحتالل    عمليات التصفية من جهة أخرى ذكر أن      و .خالل انتفاضة األقصى  

وأوضح  .من الشهداء الفلسطينيين هم من السكان المدنيين      % ٨٠ن  بينا أ ، م قانوني وبقرار رسمي حكومي   
 ملف ضد متهمين مـن الـضباط        ٣٠٠٠ية أكثر من    سرائيلن لدى الشرطة العسكرية اإل    أ في هذا الصدد،  

 إال انه لم يقـدم سـوى        ،يين الذين قاموا بعمليات قتل وإعدام لألسرى والسكان المدنيين        سرائيلوالجنود اإل 
  . متهماً لوائح اتهام١٨ ال يزيد عن لعدد قليل

  ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   معلم في غزة ١٠٠٠تهام حكومة فياض بقطع رواتب ا .٣٠

 معلم يعملون   ١٠٠٠ اتهمت هيئتان نقابيتان في قطاع غزة حكومة سالم فياض بإيقاف رواتب             :آي.بي.يو
 مطلع الشهر الحالي، لينـضموا       في القطاع  األقصىفي المدارس الحكومية وتسعة محاضرين في جامعة        

  .  الماضيةاألشهر موظف كانت قد قطعت رواتبهم على مدار ألف أربعينكثر من ألى إ
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ن يكون  أ نافيا   ، بأن حماس تبالغ في الحديث عن قطع الرواتب        ،رد مصدر في حكومة فياض    من جهته   و
  .القطع على خلفية االنتماء السياسي

  ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

  راضي المحتلةلى خارج األإثار  تشجع ظاهرة سرقة وتهريب اآلإسرائيل: راءخب .٣١
ثار والتراث الثقافي بـوزارة      قطاع اآل  -عتبر الدكتور حمدان طه وكيل مساعد       ا:  ملكي سليمان  -البيرة  
 التراث الثقافي الفلسطيني عقدتـه       حول مس بفعاليات مؤتمر  أ خالل مشاركته     الفلسطينية، ثارآلة وا السياح

ثار غير القانونية واالتجار غير المشروع تعد من        ن عمليات التنقيب عن اآل    أ ،جامعة القدس بمدينة البيرة   
 اإلحـصاءات ن   وأشار إلى أ   . متهما السياسة االحتاللية بتشجيع هذه الظاهرة      ،خطر الظواهر في فلسطين   أ

 جـرى   ٦٧منذ عام   كما أنه و   ،ثريةالف المواقع األ  آلى نهب   إ تشير   ١٩٦٧المتوفرة حول الفترة ما بعد      
 إسـرائيل  وقامت   ،راضي المحتلة بصورة مخالفة للقانون المحلي والدولي      ثرية من األ  الف القطع األ  آنقل  

أن حجم التداول يـصل     إلى   تشير   اإلحصاءاتمضيفا أن   . األثريةنفسها بنقل جزء كبير من هذه المواد        
  . الخارجإلى معظمها يتسرب ، قطعة سنوياألف ١٠٠ إلى

 ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
 الكروي لزيارة قطاع غزة دعو منتخب مصرت  فلسطينيةفعاليات شعبية ووطنية .٣٢

 وجهت فعاليات شعبية ووطنية في قطاع غزة المحاصر دعوة للمنتخب المصري والالعب محمد أبو
طاع قالعشرات اآلالف في أن  ومما يذكر في هذا السياق .تريكة على وجه الخصوص لزيارة غزة

حصول المنتخب المصري إعالن والمخيمات الفلسطينية خرجوا في مسيرات فرح إلى الشوارع فور 
واختفت ألول مرة أعالم حركتي فتح وحماس من المسيرات وحل محلها العلم  ،على البطولة اإلفريقية

ل هنية على  إصرار رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعياألكثر إثارة كاناألمر في حين أن . المصري
  . رغم كل التعقيدات السياسيةمصر والكاميرون في أحد المنازلالنهائية بين مباراة المشاهدة 

 ١٣/٢/٢٠٠٨البيان 
  
  ية بتصفية قادة المقاومة الفلسطينية سرائيلاألردنية تندد بالتهديدات اإل" النقابات المهنية" .٣٣

وقالت، في بيان لها . تصفية قادة المقاومة الفلسطينيةية بسرائيلنددت النقابات المهنية بالتهديدات اإل: عمان
غطرسة وتحدي العدو الصهيوني إلرادة المجتمع الدولي وكافة "أمس، إن تلك التهديدات تأتي في سياق 

التهديدات المستمرة باغتيال "واعتبر البيان أن ". األعراف والمواثيق الدولية وما يسمى بالشرعية الدولية
 قادة الفصائل الفلسطينية توحي بممارسة القرصنة وتصعيد العدوان وتوسعة دائرته، قادة حماس وكافة

مما يستوجب تقديم شكوى لما يسمى بالشرعية الدولية، ألن هذه األفعال تشكل خرقاً للمواثيق الدولية 
 الدولية وتستدعي المساءلة والعقاب الدولي وتقديم مرتكبي هذه األفعال والداعين لها للمحكمة الجنائية

ودعت النقابات لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى ". باعتبارهم مجرمي حرب
جانبه، وتقديم كافة أشكال الدعم أيضاً لمقاومته المشروعة، كما دعت الحكومات العربية لقطع كافة 

لثقافي والتعليمي والطبي، كما دعت إلى قطع كافة أشكال التطبيع االقتصادي وا. إسرائيلعالقاتها مع 
وطالبت جامعة الدول العربية بتبني موقف األمة العربية واإلسالمية وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب 

وطالبت الشرعية الدولية بالتحرك السريع وتطبيق . الفلسطيني وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك
 الصهيوني، والعمل ألجل التصدي لسياسة الغطرسة أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بحق العدو

  .والعدوان، وطالبت بإحالة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية
  ١٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
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   بتعهداتهاإسرائيل األردني يؤكد ضرورة التزام رئيس الوزراء .٣٤

 التي تمر بها المنطقة واالستحقاقات الهامة أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي دقة المرحلة:  بترا-عمان 
ي سرائيلالتي تنتظرها، مشددا على دعم األردن لألشقاء الفلسطينيين في مفاوضاتهم مع الجانب اإل

للتوصل إلى حلول بشأن قضايا الوضع النهائي تمهيدا إلقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة 
 أمس، وزير الخارجية البرازيلي بحضور وزير  الوزراء لدى لقائهكما أكد رئيس. للشعب الفلسطيني

 بتعهداتها وخاصة المتعلقة بتجميد إسرائيلصالح الدين البشير ضرورة التزام . د األردنيالخارجية
 . ستوطنات ووقف العمليات العسكريةالم

  ١٣/٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
  واره البارد وجمخيم السنيورة يطلق مخطط إعادة إعمار  .٣٥

، المخطط التصميمي إلعادة إعمار مخيم نهـر        أمسفؤاد السنيورة،   اللبناني  أطلق رئيس مجلس الوزراء     
 المخيم تسقط مقولتا التهجيـر المـنظم والتـوطين    أهاليبعودة " انه   أكدالبارد والمناطق المجاورة، حيث     

 ممثل منظمة التحرير الفلسطينية     حضر الحفل و. "المقنع اللتان يتلهى بهما المتاجرون بالقضية الفلسطينية      
، وعدد من السفراء، وتخلل المـؤتمر عـرض   "األونروا"في لبنان عباس زكي، والمفوضة العامة لوكالة    

 إعمار مخيم نهر البارد القديم والبنى التحتية        إلعادة اإلجماليةوتبلغ الكلفة   . بناءالخطط وتصورات إعادة    
 إعادة إعمار مخيم نهر البارد هي جزء        أن"على  السنيورة  د  وشد.  مليون دوالر على نفس المساحة     ١٧٤

 الصادر  ١٩٤من مسيرة اإلصرار على حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، والمنصوص عنه في القرار              
ألمم المتحدة، فالمخيم سيعود إلى مكانه تحت سيادة الدولة اللبنانية ونموذجا في تحـسين األوضـاع                 ا عن

 ترميم للعالقة مع الفلسطينيين، على قاعـدة        إلى ، وأشار ..." الفلسطينيين لإلخوةة  االجتماعية واالقتصادي 
  ...احترام سيادة لبنان واستقالله

  ١٣/٢/٢٠٠٨السفير 
  
  احد ابرز القادة العسكريين لحزب اهللا في دمشق" عماد مغنية"الموساد يغتال  .٣٦

احد ابرز قادة حـزب اهللا      " ج رضوان الحا" اليوم عماد مغنية     إسرائيلاغتالت  :  وكاالت - دمشق   ،بيروت
ونعى حزب اهللا في بيان بثته قناة المنار التابعـة للحـزب مغنيـة     .العسكريين بتفجير سيارته في سوريا 

 يـوم   دمـشق وكانت سيارة ملغومة انفجرت في منطقة سـكنية ب         . بالمسؤولية عن اغتياله   إسرائيلمتهماً  
   . بتعقيباإلدالءورفض مسؤولون أمنيون في الموقع  .الثالثاء مما أسفر عن مقتل رجل وجرح اثنين

 أصـل  لبنـاني مـن      ١٩٦٢ ديـسمبر    ٧عماد فايز مغنية ويلقب بالحاج قيادي في حزب اهللا من مواليد            
فلسطيني وإستنادا إلى وكالة المخابرات األمريكية فإنه كان أحد الحراس الشخصيين لياسر عرفات وكان              

فجير معسكرات القوات الفرنسية فـي بعلبـك و تفجيـر الـسفارة             له دور رئيسي في التخطيط لحادث ت      
تم . ١٩٨٥ ، كذلك تفجير السفارة العراقية في بيروت وفي          ١٩٨٢األمريكية في بيروت اثناء غزو لبنان       

يعرف الكثير عن عمـاد فـايز ولكنـه           ال ،٨٤٧إتهامه في حادثة إختطاف طائرة تي دبليو أي الرحلة          
قد انه مسؤول أمني رفيع في حزب اهللا وهناك جائزة لمن يـدل عليـه والتـي                 المخابرات األمريكية تعت  

  ٢٠٠١. مليون دوالر بعد إحداث سبتمبر ٢٥ مليون دوالر إلى ٥ارتفعت من 
  ١٣/٢/٢٠٠٨وكالة سما 
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  العاهل البحريني يطالب بمساندة الشعب الفلسطيني ودعم مسيرة المفاوضات .٣٧
 مع الرئيس السلطة أجراهال خليفة، خالل المباحثات التي أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آ

الفلسطينية محمود عباس، أمس، وقوف مملكة البحرين مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه 
 دولته المستقلة وتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الشرعية وإقامةالمشروعة 

وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، مشددا . م العربيةالدولية ومبادرة السال
 معاناة إنهاء إلىودعا . على اهمية تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني ليتمكن من نيل حقوقه الوطنية كاملة

. يلسرائيالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة جراء االحتالل والحصار واالستيطان اإل
واطلع عباس العاهل البحريني على تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية خاصة ما يشهده قطاع 

ي المفروض عليه، وأعرب عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على سرائيلغزة وآثار الحصار اإل
  .مواقف البحرين المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني

  ١٣/٢/٢٠٠٧بحرينية األيام ال
  
  األمن المصري يعثر على متفجرات في رفح .٣٨

الشديدة االنفجار من " تي.ان.تي" كيلو غراما من مادة ٢٥٠ األمن المصرية على أجهزةعثرت : القاهرة
في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة مخبأة داخل " المترونتين"مخلفات الحرب داخل مقبرة في منطقة 

وذكرت مصادر أمنية مصرية انه تم .  الفلسطينية-للتهريب عبر الحدود المصرية سبعة أجولة ومعدة 
 أسبوعين آثار اقتحام الحدود قبل إلزالةالعثور على هذه المتفجرات خالل عملية مسح وتمشيط في رفح 

  .من جانب مئات اآلالف من الفلسطينيين
  ١٣/٢/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
  " يةإسرائيل"نرفض أية مظلة نووية :  الخليجي والكويتمجلس التعاون .٣٩

أكدت الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية رفض أية مظلة نووية :  محمد العجمي-الكويت 
، وذلك في رد على ما ورد على لسان سامي الفرج الذي قدمته احدى الوكاالت باعتباره "يةإسرائيل"

وأكد وكيل وزارة . ي، خالل مؤتمر يعقد في لندنمستشاراً للحكومة الكويتية ولمجلس التعاون الخليج
الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار اهللا، أن الكويت الرسمية لم تصرح من قريب أو من بعيد بمثل هذا 

ية إسرائيلإن دول مجلس التعاون الخليجي والكويت ترفض تماما أي مظلة نووية "الطلب الغريب، وقال 
بدوره، أكد األمين العام لمجلس التعاون " وكاالت األنباء، أمس، عن هذا األمرمبدياً دهشته لما تناقلته 

الخليجي عبد الرحمن العطية، أن الفرج ليس مستشارا لدى األمانة العامة ولكن يستعان به في بعض 
إن دول الخليج ال تقبل مطلقا هذا األمر وترفض "الدراسات إذا احتاج األمر لالستشارة فقط، وقال 

  ".ية تحت أي ظرف، وهذا الكالم ليس مقبوال جملة وتفصيالإسرائيلتعانة بمظلة نووية االس
  ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
 ليست خاضعة ألوامر أي دولة" حماس: "طهران ترد على العاهل األردني .٤٠

 رفضت إيران، أمس، اتهامات العاهل األردني عبد اهللا الثاني حول:  أحمد حسن-طهران، القاهرة 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي  .حماس وواشنطن حول تزويد الصين لها بقطع غيار

اهللا الثاني التي قال فيها إن قادة حماس رهن  حسيني، أمس، في مؤتمر صحفي حول تصريحات عبد
ات حماس إن قرار. "إشارة إيران معتبرا أن هذا األمر عائق أمام تقدم مسار السالم في الشرق األوسط

باعتبارها قوة مهمة ومؤثرة على الساحة الفلسطينية نابعة عن إرادة قادتها السياسيين ومصالح الشعب 
وأضاف حسيني أن حماس ليست خاضعة ألوامر أي دولة ومن المؤسف أن بعض الدول . الفلسطيني

ح الشعب الفلسطيني  وتغض الطرف عن مصالإسرائيلالعربية في المنطقة تتأثر أحيانا بسياسات أمريكا و
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ويعتبر هذا النوع من التوجه نوعا من سياسة إلقاء اللوم على اآلخرين وال يتطابق مع الحقائق على 
 .الساحة الفلسطينية

  ١٣/٢/٢٠٠٨الوطن السعودية 
  
  أخطر نتائج الحربين العالميتين " إسرائيل"قيام : رفسنجاني .٤١

مع تشخيص مصلحة النظام في ايران الى تطرق هاشمي رفسنجاني رئيس مج:  ستار ناصر-طهران 
ان هذه الحرب التي "نتائج الحربين العالميتين األولى والثانية وآثارها في منطقة جنوب غرب آسيا، قائال 

أحرقت أوروبا وآسيا خلفت آثارا خطيرة للغاية كان أخطرها زرع كيان غير مشروع يحمل اسم 
  ".يمثل مركز هذه المؤامرات" إسرائيل"

  ١٣/٢/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي
  
  بيان للمؤتمرات الثالث لوقف حصار ومعاناة قطاع غزة وإنهاء االنقسام الفلسطيني   .٤٢

 حزاب العربيـة  لمؤتمر العام لأل   وا سالمي اإل –لمؤتمر القومي    وا المؤتمر القومي العربي  أصدر كال من    
  : جاء فيهةأوقفوا جريمة غز حول حصار قطاع غزة بعنوان ١٢/٢/٢٠٠٨بيانا بتاريخ 

بتشديد الحصار والعمل على إعـادة      تستمر جريمة اإلبادة الجماعية ضد أبناء غزة الصامدين المجاهدين،        
معبر رفح إلى وضع ما قبل تكسير الحصار من طرف جماهير غزة المنتفضة، وبجرعات متواصلة يتم                

بي والمسلم وأحرار العـالم  حرمان سكان غزة من الكهرباء والوقود في عملية تهدف تعويد المواطن العر          
وفي نفس الوقت يتم التحضير النفسي الغتيال القيادات الفلسطينية          .على أخبار التجويع والتقتيل الجماعي    

  .المقاومة والجتياح قطاع غزة، بل بدأت تسمع دعوات صهيونية لحرق وإبادة أجزاء كاملة من غزة
ت فيه بعض القيادات الفلسطينية بإعادة معبر رفح        كل هذا العمل اإلرهابي المتواصل يأتي في وقت طالب        

  .إلى الوضع السابق لتكسير الحدود
  :إن المؤتمرات الثالث

المطالبة بإعادة إحكام طـوق      مما يعني حتما   تدين بشدة المطالبة بإعادة معبر رفح إلى وضعه السابق،         -
صرية بتغليب المصلحة الوطنيـة     وتطالب الجميع، قيادة فلسطينية وقيادة م     . الحصار على شعبنا في غزة    

  .والقومية العليا، وبفتح معبر رفح بصفة دائمة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية ذهابا وإيابا
تنبه إلى ما يرافق العدوان على غزة من عمليات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في الضفة الغربيـة،                  -

ام  بها، على خطورتها البليغة، فـي ظـل          وحول القدس خاصة، والتي يجري صرف النظر عن االهتم        
  .شراسة واتساع العدوان على غزة، ما يتطلب مواجهة ترقى إلى مستوى خطورتها

تلك، من عـدوان     وتنبه إلى خطورة ما يعول اإلرهاب الصهيوني، وما بدأ يعلن عنه بهذه الطريقة أو              -
ي بغزة من الكهرباء والوقـود      شامل على قطاع غزة ومن تصعيد للحصار ومن حرمان للشعب الفلسطين          

وتطالب النظام العربي الرسمي بأن يتحمل مسؤوليته الكاملـة         . والمواد األساسية، خاصة الطبية والغذائية    
  .في مواجهة حرب اإلبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة

صهيوني، والتي لم يعد لها     تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإيقاف المفاوضات العبثية مع اإلرهاب ال          -
  .من معنى إال تبيض الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، وضد أرضه ومقدساته

تؤكد مطالبتها للفرقاء الفلسطينيين بالجلوس إلى طاولة حوار وطني شـامل، ودون شـروط مـسبقة،                 -
دة الثوابت الفلسطينية، وفي إطـار اتفـاق        وصوال إلى إعادة اللحمة وإعادة بناء الوحدة الوطنية على قاع         

القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء  منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها بيتا لكل الفلـسطينيين،               
  .وعلى نحو يكرسها ممثال شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني

ي للعـدوان الـصهيوني     علما بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السالح األكبـر للمواجهـة والتـصد            
  . للشعب الفلسطينيالثابتةالمتواصل، والنتزاع الحقوق 
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تناشد المؤتمرات الثالث جماهير األمة وأحزابها وتنظيماتها النقابية والجمعوية وقواها الحية التـصدي              -
ا بحزم والرفع من وتيرة مواجهة اإلجرام الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم بم              

فيها تقديم كل ما يحتاجه أبناؤنا في غزة، والضغط على الحكومات العربية واإلسالمية من أجـل تحمـل                 
  .مسؤولياتها الكاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا

وأمام هول هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني فإن استمرار أية عالقة مع العدو يشكل مظلة                 -
لذا، فإن المؤتمرات الثالث تطالب النظام العربـي        . لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني   لجرائمه، وطعنة   

الرسمي بقطع كل أشكال العالقة مع الكيان الصهيوني، وبإيقاف التطبيع مع الصهاينة تحـت أي مبـرر                 
  .كان

  
   عملية السالملعناصر توتر  تشكل يةسرائيلخطط البناء اإل: الخارجية األمريكية .٤٣

عناصـر  "ية بأنها   سرائيلورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية خطط البناء اإل        وصف شون مك  
يين سرائيلوقال إن الواليات المتحدة تسعى للحصول على توضيح من اإل         ". في عملية السالم  " توتر محتملة 

  .في إعقاب ذلك اإلعالن مضيفا انه ال يعني بالضرورة انه ستكون هناك أي أعمال بناء قريبا
  ١٣/٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  معابر غزة إدارةفي  "حماس" إشراك إلىدعوات أوروبية  .٤٤

أن دعوات برزت من دول : مالطا، بارعة علم الدين نقالً عن مراسلتها في ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة جاء في 
في حل قضية المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وكـذلك لبـذل             " حماس"أوروبية إلشراك حركة    

يعوا إعادة   الفلسطينية، خصوصاً أن األوروبيين لن يستط      -ن أجل حل الخالفات الفلسطينية      جهود مكثفة م  
جاء ذلك خالل جلسة العشاء المغلقة لمؤتمر الحـوار         . مراقبيهم للعمل في هذه المعابر من دون ضمانات       

 ٢٠ األوروبي الذي عقد في سانت جوليان في مالطا على مدى يومين وحـضره أكثـر مـن                   -العربي  
 . وزيرا أوروبيا٢٢ًوزيراً عربياً و

الخارجـة األوروبيـون     وزراء   أن :)ب.ف.ا( عن وكالة    نقالً ١٣/٢/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وذكرت  
 والفلسطينيين باعتبارهـا    "يينسرائيلاإل" دعمهم للمفاوضات الجارية بين      أمس،في بيانهم الختامي    ذكروا،  

 على الفـور    "إسرائيل" فتح الحدود بين غزة و     إعادة إلىودعوا  .  حل سلمي  إلىالوسيلة الوحيدة للتوصل    
وقال وزير الخارجيـة     . من الغذاء والخدمات وبينها البنزين، بشكل منتظم       األساسيةت  لتأمين تلبية الحاجا  

نحن في مركب واحـد     " ، الذي ترأس االجتماع مع نظيريه المالطي والسلوفيني       ،السعودي سعود الفيصل  
  . " ذاتها وهذه القضايا تشغلنا جميعااألرضونحن نستنشق الهواء ذاته ونشرب الماء ذاته ونعيش على 

  
  المستشارة األلمانية تحض أولمرت على تحقيق تقدم في عملية السالم  .٤٥

 في المؤتمر الصحافي الذي عقدته مـع        لحضت المستشارة األلمانية أنغيال ميرك    :  اسكندر الديك  -برلين  
 على تحقيق تقدم في أزمة الـشرق األوسـط،          إسرائيلية إيهود أولمرت، أمس،     سرائيلرئيس الحكومة اإل  

لتحقيق اتفاق سالم مستقبلي مع الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية حـسب             " أن الوقت بدأ يضغط   "الفتة إلى   
  .سرائيلوقالت رداً على سؤال إن حكومتها ملتزمة بناء غواصتين إضافيتين إل. مقررات مؤتمر أنابوليس

  ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
  
  اض مارست الوداعة غطاء لدموية االنقض"حماس": لجنة التحقيق في أحداث غزة .٤٦

 الحـسم   أسـباب توصل تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية في           : حميدي إبراهيم -دمشق
 عوامل عـدة سـاهمت فـي        أن إلى يونيو الماضي،    / في قطاع غزة في حزيران     "حماس"العسكري لـ   
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مؤسـسات   الحركـة ال   "اختـراق " من عناصر األمن، بينها      ألفاً ٥٠ وانهيار   "سرعة االنقالب الحمساوي  "
 "ترهـل " في هذه المؤسسات و      "تفشي الفساد والرشوة  " المئة و    ٣٥ إلى والعسكرية بنسبة وصلت     األمنية
  ."تالشي عقيدتها القتالية" و "فتح"حركة 

 على نسخة منه، حيزاً واسعاً لدور مستشار األمن القومي الفلسطيني           "الحياة"ويفرد التقرير الذي حصلت     
 لدى القـوات األمنيـة      "هبوط المعنويات " على   "فترة الحسم "رج البالد خالل    محمد دحالن واثر غيابه خا    

تيـار  " بـالتركيز علـى      اإلعالمية - والحرب النفسية    "فتح" في تعزيز االنقسامات داخل      "حماس"ونجاح  
، "ال يريدون خوض معركة دحـالن     " باالبتعاد عنه ألنهم     "الفتحاويين" واقتناع عدد من     "الخياني) دحالن(

 ألوامر رئيس غرفة العمليات التي شكلت في بداية حزيران الماضـي الفريـق              اإلصغاء عدم   إلى ةإضاف
 ٢٣ إقالة أو   بإعفاءوتوصي اللجنة   . " قائداً ألحد  أكنلم  ": عبد الرزاق المجايدة الذي ينقل التقرير عنه قوله       

  . "حماس" القضاء لتقصيرهم في المواجهات مع إلى آخرين ٧٤ضابطاً وإحالة 
 آخـرين بيـنهم     ٨الرحيم وعضوية    قدت اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس برئاسة الطيب عبد         وع

قراءة عشرات  " ساعة مع    ١٢٨ يوماً استمرت    ٢٩ جلسة استماع خالل     ٤٩اللواء أحمد عيد ونبيل عمرو      
ئيس  الـر  إلـى  صفحة مع مالحق، سلم      ١٥٠ تقرير في    إلى تصل   أن قبل   "التقارير والشهادات المكتوبة  

 "المـسؤوليات والتقـصير   ":  فصلين رئيـسيين   إلىويقسم التقرير   . الماضي) يوليو( تموز   ٢٧عباس في   
  ."التوصيات في مجال التقصير والمسؤولية المؤسساتية والشخصية"و

صـراع بـين    : الـسلطة " تمحور أساساً علـى      "حماس" و   "فتح" بين حركتي    "الصراع" أنيرى التقرير   
على كامل السلطة، التي تشكل حكومتهـا وتقودهـا،         " حماس   "استحواذ"ستهدف   وا "برنامجين متعارضين 

وذلك بانقالب الميليشيات الخارجة عن القانون على رئيس السلطة رأس الهـرم باعتبـاره وفـق الفهـم      
، بغية إعادة صياغة هذه السلطة شكالً ومضموناً بما يعبـر           "فتح"، رئيساً لفريق آخر، هو حركة       االنقالبي
 نجاحها في االنتخابات التـشريعية، يبـيح لهـا          أن وأهدافها، انطالقاً من فهم      "حماس"عة حركة   عن طبي 

 على مقاليد السلطة    "حماس"امتالك سلطة الشعب، واالستحواذ عليها ملكاً خاصاً، وكانت النتيجة، سيطرة           
  ." ومقراتها وسالحها في قطاع غزةوأجهزتهاومؤسساتها 

 علـى   "ضبابية الرؤية " بينها   أهدافها تحقيق   "حماس"لعوامل التي سهلت على       يبدأ معدو التقرير بسرد ا    
 خـصوصاً   ١٩٩٤ بدءاً من نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام          "فتح"المستوى السياسي لدى قيادة     

انعدام رؤية خاصة بالتعامل مع الحركات الدينية وميليشياتها، أو رؤية تخص بناء مؤسسة             "ما يتعلق بـ    
مسيرة تحد حمـساوي    "، قبل ان يسرد بضعة مؤشرات عن        "منية عسكرية جادة، محددة العقيدة والهدف     أ

اغتيال العقيد راجـح    :  بينها "القضم التدرجي " وفق مبدأ    "للسلطة لمس هيبتها وسيادتها ومؤسساتها األمنية     
 "الـرئيس العـسكري   أبو لحية قائد قوة حفظ النظام في الشرطة، واغتيال اللواء موسى عرفات مستشار              

 فـي   أعـضاء ، وهجـوم    ٢٠٠٦ ديـسمبر    /األول المواجهات التي حصلت في نهاية كانون        إلىوصوالً  
 ٢٠٠٧ فبرايـر    / شـباط  ١قافلة إمداد حرس الرئاسة، في طريقها من رفح إلى غزة في            " على   "حماس"

 ٢٠ة ليستـشهد    ومصادرة سبع مركبات لم يتم استردادها، وقصف معسكر التدريب التابع لحرس الرئاس           
 إلى إضافة من دون أن يتم استرداده أيضاً،        "الحمساوية"متدرباً جديداً ويقع المعسكر بأيدي القوة التنفيذية        

 ومعسكر حفظ النظام في اليرموك التابع للـشرطة و          "١٧قوات  " أكبر معسكرات    "التوأم"مهاجمة معسكر   
  . أكثر من مئة وخمسين بندقية"نهب"

اقتحام الحرس الرئاسـي واألمـن      " مايو بـ    /أيار ١٦، قيام القوات التنفيذية في      ىاألخرومن المؤشرات   
 لتغتال ثمانية من عناصر األمن الوطني بمن فيهم قائد الكتيبة، وتقتحم منزل رشـيد               "كارني"الوطني في   

 أبو شباك مدير األمن الداخلي لتقتل حراسه وتشرد عائلته وتحرق البيت وتهاجم العديـد مـن البيـوت                 
واألبراج األخرى، وليمتد الهجوم للسيطرة على منطقة تل الهوى من وزارة شؤون األسرى وبرج النور               

  ." واحتالله"مكتب الرئيس"والصالح إلى البحر في خطة لمحاصرة المنتدى 
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كان من المفترض   " التقرير   وأفاد.  اآلخر "المعسكر" تسير في طريقة مختلفة في       األمورفي المقابل، كانت    
يتم إعالن االستنفار واستدعاء كافة القوات،      " وأن   "خطة ميدانية إلفشال وردع المخطط الحمساوي     وضع  

المعنويات كانت  " أن ما كان يحصل هو      أن غير   " في المئة  ٦٠ إلى   ٣٠لمضاعفة نسبة الدوام بالعمل من      
  ." الكثيرون من العسكريين فاقدي األملوأصبحفي انهيار مستمر 

  محمد دحالن
كل التقديرات والمعلومات المتوافرة لدى     " أنويبدأ بالتأكيد   . دو التقرير حيزاً واسعاً لدور دحالن     ويفرد مع 

جهات االختصاص المعنية خصوصاً تلك الموجودة في ساحة المواجهة بقطاع غـزة، كانـت تؤكـد أن                 
الستخبارات في  معلومات ا " أن، ذلك   " بعد اتفاق مكة ستذهب إلى تدمير السلطة واالستيالء عليها         "حماس"

كتائـب القـسام    ( تركت لألجنحة المسلحة     "حماس" بعد اتفاق مكة، أن حركة       أفادتغزة واألمن الوقائي    
مهمة انتزاع حصتهم بالسلطة، من خالل فرض إعادة هيكلـة أجهـزة األمـن بـالقوة                ) والقوة التنفيذية 

: وقـال . "على معركة عسكرية فاصلة   باعتبارها من نصيبهم ولهذا كان تقييم األجهزة بالنتيجة أنها مقبلة           
، لكنه لم يحل دون المضي قـدماً بتنفيـذ          "الحمساوي"اتفاق مكة لم يكن سبباً في هذا القرار أو الموقف           "

  ." المقرر قبل االتفاقاالنقالبيالمخطط 
، "التوظيف والدمج وتهميش األجهـزة الرسـمية      "وبينما كانت القوة التنفيذية تعمل على خلق شرعية بـ          

بحـسب الكـشوفات    ": وجاء في التقرير  . "فتح" الوضع يزداد سوءاً في ضفة       أن إلى تشير   األمورانت  ك
 مليـون   ٢٥ ما يزيـد علـى       ٢٠٠٧ يناير   /المصرفية فقد تلقى األخ دحالن منذ بداية شهر كانون الثاني         

 بقيمة  وتم طلب سيارات من مصر    .  مليوناً ١٩ حوالي من الصندوق القومي، صرف منها       أميركيدوالر  
 إلـى   إضافةمليوني دوالر إضافية ومن مصادر أخرى سدد منها مليون دوالر ولم تسلم السيارات بعد،               

وسائط النقل وبعض االحتياجات اللوجستية التي يستنتج بأنها لم تكن عبر القنوات الصحيحة ولم توضـع                
ت عملية البدء بإعادة هيكلة     تأخر": وزاد. "بالمواقع الصحيحة واألشخاص المناسبين ما يستوجب المساءلة      

وتأهيل المؤسسة العسكرية وبخاصة قوى األمن الوطني التي كان مقرراً لها أن تجري من خالل دحالن                
 الذي فوض الـسيد دحـالن بـصالحيات         ٢٠٠٧ مارس   /آذار ٢بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في      

ين، خصوصاً الفريق المجايـدة   ضباط وقيادات حركية ومستشارين آخر   وإحباطواضحة قوبلت بامتعاض    
ليعمل نيابة  ) السيد دحالن (الذي رأى في تلك الصالحيات الواسعة تجاوزاً له ولدوره لمصلحة من فوضه             

بضرورة نقله من الكادر العـسكري إلـى        ) الحقاً(عنه وهو األخ توفيق أبو خوصة، الذي توصي اللجنة          
  ."الكادر المدني
اتجهت مهمـة   ":  على كافة األجهزة األمنية، يقول     "واسعة"ن كانت    صالحيات دحال  أن إلىوبعدما يشير   

نحو التركيـز علـى تلبيـة       ) كما استمعت اللجنة من الشهادات    (دحالن وسط معارضة وانتقادات داخلية      
احتياجات قوى األمن الوطني في غزة وبحسب مصادر ومقدار التمويل الخارجي المتاح والذي يـستطيع               

ليات الممكنة المتالك العتاد والسالح، وهذه مؤشر آخر على حجم التفـويض            الحصول عليه وبحسب اآل   
الواسع الذي شمل االتصال بجهات خارجية في صورة مباشرة للحصول على التمويل أو التجهيزات بما               

تغييرات هيكلية تم استحداثها على مستوى األمن الـوطني         " أن إلى يشير   أن، قبل   "في ذلك تأمين إدخالها   
كان لها أثر على السياق التراتبي العسكري والمعنوي وبالتالي علـى األداء الميـداني لألمـن                في غزة   

الوطني أثناء المواجهة بصور ومستويات مختلفة، إال أنها بالمجمل تضافرت مع عوامل ومسببات أخرى              
نهـا وعـن    كان لها أثر سلبي على أداء األمن الوطني بعدم استيعاب التغييرات الجديدة وعدم الرضى ع              

  ." المرجعياتازدواجيةمرجعية هذه التغييرات خصوصاً أنها مرجعية مدنية ما خلق إشكالية 
 أي بعـد شـهر      ٢٠٠٧ ابريل   / ومنتصف نيسان  آذاروبحسب التقرير، فانه في الفترة الواقعة بين بداية         

ركة واالستيالء  يغادر برحلة عالج، امتدت إلى ما بعد حسم المع        "ونصف من تكليفه الرسمي، كان دحالن       
 المتوقع في مثل نـصف هـذه المـدة          اإلنتاجعلى السلطة بالضبط بعد شهر ونصف آخر فما هو حجم           
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 "الحمـساوي "الزمنية من مدة التكليف واألهم قياساً إلى ضغط العامل الزمني الشديد استباقاً لقرار الحسم               
 على الموضوع الذي    وإشرافهن دحالن   تذمر القيادات التنظيمية العسكرية م    " إلى يشير   أن قبل   "المعروف

حاول بظروف صعبة زادها غيابه للعالج صعوبة، ومع ذلك فإن الغياب حتى ولو كان قسرياً لـصاحب                 
كان للغياب عن ارض المعركة     ": ويضيف. "المهمة الرسمية كان يتطلب اإلعفاء أو يستبدل من المسؤولية        

عنويات، وهو أحد محاور المسؤولية فـي اإلطـار         أثر ملموس في التعثر واضطراب اإلدارة وهبوط الم       
السياسي بصورة عامة وبخاصة على المستوى القيادي بكافة هيئاتها السياسية والعسكرية والتنظيمية التي             
سجلت هذا الغياب ويتضاعف حجم المسؤولية عندما تـشمل األطـر مجتمعـة الـسياسية والعـسكرية                 

  ."خرين كثيرين بمستويات قيادية مختلفةوالتنظيمية، تلك المسؤولية التي تطاول آ
حدة األزمات العميقة والمركبـة، البنيويـة       " يتحدث التقرير عن     "غياب المؤسسة القيادية  "وتحت عنوان   

 بما يتناسب حتى مع رصيدها النضالي، ويقدمها حركة يستشري الفساد فـي             "فتح"والوظيفية التي تعانيها    
 "فـتح "صر التي احتلت مواقع متقدمة بالسلطة حتى وصمت سلطة          أوساطها القيادية وخصوصاً لدى العنا    

، "حمـاس "بالفساد، الذي كان أحد األسباب الرئيسية لخسارتها لالنتخابات البلدية والتشريعية أمام حركـة       
بما يدلل على أن    . هذا بالطبع إلى جانب التشرذم وغياب وحدة الموقف الذي تكرر في المواجهة األخيرة            

بالحكم وقيادة النظام السياسي الفلسطيني من دون إنجازات سياسية بعد إقامة السلطة نتيجـة               "فتح"تجربة  
لم تكن نموذجاً مشجعاً يحفز التفـاف الـرأي         "انسداد اآلفاق وسوء األداء وانهيار خيار السالم التفاوضي         

 إلى إضافةيعية األخيرة،    قبل االنتخابات التشر   "كارثة االنتخابات التمهيدية  " إلى أوصل األمر الذي    "العام
ثالثة تيارات أو مراكز قوى متباينة ومتناقضة، بأجندات ورؤى مختلفـة ومتناقـضة، تـضرب               "وجود  

عرض الحائط بإمكانات التوافق بالحد األدنى، التي تستدعيها خطورة األوضاع بغزة وتفرضها متطلبات             
حتى لمواجهة التناقض الخـارجي، خالفـاً        بمعنى أنها لم تتوحد أو تتفق،        "حماس"المواجهة الحتمية مع    

 موقف فتح أمـام     إضعاف" إلى الصراع الداخلي أدى     أن، ذلك   "لتجارب األحزاب والشعوب عبر التاريخ    
  ."حماس، وزاد األخيرة صلفاً وجرأة وثقة بالحسم لمصلحتها

 فـي   "لخيانيالتيار ا "توجيه المعركة نحو دحالن وما تصفه بـ        "، بحسب التقرير، على     "حماس"وعملت  
 على جزء فيها، وقد نجحـت بمثـل هـذا           "فتح"فتح كعنوان لالستهداف واالجتثاث، لتستقوي بجزء من        

 والتعبوي وصوالً إلـى المواجهـة المـسلحة، باختراقـات متعـددة             اإلعالميالتكتيك على المستويين    
: يرددون بصوت مرتفـع   المستويات، بما فيها االختراق النفسي، الذي جعل الكثيرين من مستويات قيادية            

 إلى أخرى أسباب مع   أدى ما   "لن نخوض معركة دحالن، وذلك على خلفية الصراعات الفتحاوية الداخلية         
المعركة ليست معركتها بل هي مع التنظـيم ومعاناتهـا          " أن "فتح"تبلور اعتقاد لدى كوادر عسكرية في       

مفترض أن يـدافع عـن حركتـه وعـن          بمعنى أن تنظيم فتح الذي من ال      (...) جراء ممارسات التنظيم    
والحجم العسكري للتنظيم، كـان لمرافقـة وحمايـة         . األجهزة، تراجع دوره، وأصبح عبئاً على األجهزة      

مسؤولي الحاالت العسكرية وقادة التنظيم، وال أحد يساند اآلخر تغلباً للوالءات الفردية والعائليـة داخـل                
  ."ق المساءلةالحركة على العصبوية التنظيمية وهو ما يستح

 تكشفت لدى لجنة التحقيق، الكثير من المسببات والعوامل ذات الطابع العسكري الميداني، التي أدت إلى               
القائد األعلى  " عباس باعتباره    أن إلى العسكرية، مشيرة    -هذا االنهيار، والسقوط السريع للمؤسسة األمنية     

 بتشكيل غرفة عمليات برئاسة الفريق المجايـدة        قراراً) يونيو( حزيران   ٣ اصدر في    "للقوات الفلسطينية 
 والضرب بقوة شديدة للردع وفرض وقـف        اإلسنادالدفاع المستميت وتبادل    " بهدف   آخرينضمت ثمانية   

الوقائع كانت مغايرة من حيـث التنفيـذ الـذي بقـي            " أن غير   "المواجهات بإرغام حماس على التراجع    
وينقل التقرير عن المجايدة    . "من دون تطبيق مضمونها العملي    منحصراً بالتنفيذ الشكلي فقط للتوجيهات،      

ثالثة منهم غائبون هم دحالن ومـازن       : قوله انه لم يوفق في تفعيل غرفة عمليات مشتركة لغياب أركانه          
ويقـول معـدو    . "لم أكن قائداً ألحـد    ": وقال). التعليمات(عز الدين وجمعة غالي فيما ال يلتزم اآلخرون         
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المجايدة التفويض، لكنه كان فاقداً للصالحيات التي تؤهله السيطرة على القادة، وبات شديد             لدى  ": التقرير
. المجايدة ودحـالن : كان لي قائدان":  الوحداتإحدىوينقلون عن قائد . " بعد تتالي سقوط المواقع    اإلحباط

  ."أما المجايدة فيقول قرار دحالن هو الساري
 ليورد  "انهيار الحرس الرئاسي وتحييد الشرطة    "، يتحدث التقرير عن     "اني الميد األداء"وبعد انتقاد التقرير    

لقد كان الجهاز بال قيادة حقيقيـة،       . وضع الجهاز السيئ وانعدام الثقة والتعاون بين قيادته       " إلى تدل   أحداثا
 متطلبات  وهو يعاني الكثير من المشاكل الداخلية ما أدى إلى انعدام المبادرة بما في ذلك الحد األدنى من                

 "الحمساوي"ولم يكن الجهاز بعيداً عن حاالت االختراق        . الدفاع عن رمز الشرعية، ممثالً بالمقر الرئاسي      
، قبل ان   "وان كانت مظاهر الفساد المالي بنسبة أعلى، خصوصاً إثر تواجد الحرس الرئاسي على المعابر             

 كيلومتر  ٣٠٠فاً في محيط جغرافي قدره      لأ ٥٠ التي يتجاوز عددها     األمنانهيار قوات   "يضاً عن   أيتحدث  
بحسب الشهادات لـم    ": ويقول التقرير . " ألفاً من المليشيات   ٢٠ وشرعيتها أمام    وإمكاناتهامربع، بتجربتها   

وبعض الشهادات يحـصر    .  في المئة من حجم القوة البشرية      ١٥ أو   ١٠ من   أكثريشارك في المواجهات    
ق النظام المطبق، لثلث العدد نهاراً وربعه على األكثر ليالً، إذا           وحساب نسبة الدوام وف   . العدد بألفي رجل  

ما حذف منه، نسب االختراق واإلداريين والحاالت المسلحة والمنتسبين عن بعد، فلن تزيد على األلفـي                
 شخصاً،  ٤٠ أصل المواجهات كانت بنسبة واحد من       أثناء نسبة التواجد في بعض األجهزة،       إنبل  . رجل

 بتبذير الذخائر تعبيـراً عـن       واإلفراطسوء استخدام السالح،    " إلى إضافة " لألمن الوقائي  كما هو الحال  
 لم يكن هناك    B7الخوف أو عدم الثقة بالنفس وانعدام التدريب، وعدم التركيز، وبعض األسلحة كقاذفات             

  ."من يجيد استعمالها، فال يوجد مثالً باللواء الثاني من يستخدم هذا القاذف سوى اثنين
 ما لبثـت    أنها التي نشأت على قاعدة المقاومة، غير        "الحاالت شبه العسكرية  "ويتحدث معدو التقرير عن     

 أصبحت في معظمها امتـدادات خارجيـة        أنهاانقلبت رأساً على عقب، ولكن بعد فوات األوان، ذلك          "ان  
خطاب الديني، وتنامي   بحثاً عن التمويل، بخاصة بعد تناغم وتماشي الخطاب الوطني لتلك الحاالت مع ال            

التنسيق الميداني بين االتجاهات الوطنية والدينية، وصوالً إلى اختالط الحاالت، وازدياد حجمها وقوتهـا،         
لمواجهة هـذا   ": ويضيف.  انتهاء احتكار السلطة للسالح    إلى عملياً   أدى ما   "وخروجها عن نطاق السيطرة   

 المحاوالت الستيعاب تلك الحاالت، خصوصاً تلـك        الواقع وتوفير سبل عالجه السلمية، جرت العديد من       
 أكثر الحكومة التاسعة، في شأن استيعاب       اقرنه، من ذلك ما     "فتح" حركة   إطارالتي نشأت وترعرعت في     

الذي شرع الباب واسعاً،    . لفاً من منتسبي الحاالت بالمؤسسة العسكرية، وبخاصة األمن الوطني        أ ١٢من  
مدخالً " الذي شكل    األمر،  "راد التابعين لمجموعات ذات ارتباطات خارجية      كبيرة من األف   أعدادأما دخول   

 العسكري أو   لالنضباط عناصر منفلتة، ال تخضع      أنهالمضاعفة الترهل واالختراق بالمؤسسة، خصوصاً      
  ."االلتزام بالمؤسسة، وكانت تمارس القهر واالبتزاز داخل المؤسسة وخارجها

 قبل المواجهة األخيـرة، وفـي نطـاق الجهـود           "الفتحاوية"ألوضاع  وفي إطار االستعدادات، وترتيب ا    
 األذرعوالخطط، الرامية لفرض سلطة القانون والنظام، يستذكر التقرير محاوالت عدة، لتوحيـد بعـض          

 الجميع على   وإجبار بقيادة وموازنة موحدة،     "فتح" لـ   "ميليشيا"، حيث تقرر، تشكيل     "الفتحاوية"العسكرية  
 وكانت هذه المحاولة األولى برئاسة عضو اللجنة المركزية عبد اهللا اإلفرنجي ومشاركة أبو              االلتحاق بها، 

فشلت المحاولة، كما فشلت المحاولة الثانية التي قادهـا         ": غير انه يقول  . ماهر حلس وسمير المشهراوي   
عـادة  "كة لـ  مساعي دحالن بتكليف سامي أبو سمهدانة قبل اتفاق مإلى يشير  أن قبل   "األخ روحي فتوح  

 ثالثة آالف منتـسب، باسـتكمال       يلا، وكان من المقرر تفريغ حو     "قوات العاصفة "ترتيب األذرع بمسمى    
العملية التي بدأت باإلعداد والتدريب والتسليح، وشاركت بعض مجموعاتها بصورة جزئية بالمواجهات،            

الحاالت العسكرية بـالقوة الخاصـة   ولكنها لم تكن فعالة، ولم يكتمل بناؤها، وقد ألحق قسم كبير من تلك        
  ."باإلخفاقالحديثة التكوين، التي سبق اإلشارة إليها لتنتهي أيضاً هذه المحاولة 
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 أسمياً لم تنـضبط وبقيـت علـى         إدماجها" الحاالت التي تم     أن إلى أدت األمورويستنتج التقرير ان هذه     
اية بل خطيرة ألنها اتخذت الموقف العـدائي        والئها لقادتها وأذرعهم العسكرية، ونتيجتها كانت سلبية للغ       

 والتحالف المكشوف مع حماس، وفي المعركة األخيرة كان دورها تخريبياً في حـاالت              "فتح"السافر لـ   
، على مواقع قوات    "الحمساوي"االختراق الخطيرة، فبعض عناصرها، كانوا يصححون القصف المدفعي         

، "حماس"وبعضهم قاتل مباشرة إلى جانب ميليشيا       . "المنتدى"األمن الوطني، أو األجهزة األمنية أو حتى        
 في الجنود النظاميين، بإرغامهم بالترغيب والترهيب على التعاون معها، فكانوا جنوداً بالنهار،             أثرتالتي  

الفريـق  " أن، خـصوصاً    "عوامل الهزيمة " ما ساهم في توفير      "وأفراداً في كتائب القسام والتنفيذية بالليل     
ل للمؤسسة العسكرية واألجهزة في هذه المواجهات، كتائب القسام والقوة التنفيذية، وقوامها الرئيسي             المقاب

من كتائب القسام، باإلضافة إلى منتسبي حاالت عسكرية دينية أو متحالفة مع حركة حمـاس، انتظمـت                 
  ."جميعها بإدارة وقيادة موحدة منسقة مجهزة ومدربة فحسمت المعركة لمصلحتها

  "حمساوي"اق اختر
.  لعبت دوراً أساسياً في المواجهات المستمرة منذ مطلـع العـام الماضـي             "االختراقات" أنيؤكد التقرير   

إن حالة االختراق لم تكن سرية أو مفاجئة كشفتها المواجهات األخيرة، بل هـي حالـة قائمـة                  ": ويقول
 إنت الوحـدات والمواقـع، بـل    ومتنفذة داخل المؤسسة العسكرية خاصة، ولها سطوتها حتى على قيادا       

 شملت مئات العناصر، من منتسبي كتائب       ٢٠٠٥ التي جرت أواخر عام      واإللحاقبعض عمليات التفريغ    
 عنـصر مـن     ٤٠٠ تم تفريـغ     ٢٠٠٥) نوفمبر( تشرين الثاني    ١في تاريخ   . لها موقفها المناوئ للسلطة   

 إلى نحو عشرة إضافة، "جهاد اإلسالميال" من ١٦٢ و "ألوية صالح الدين  " من   ٦٥٣ و   "كتائب أبو الريش  "
بحيـث بلغـت نـسبة      . آالف من طريق األخوة نصر يوسف، عبد اهللا اإلفرنجي، والمشهراوي، وحلس          

 أشـكال  فيها ما ال يقل عن عشرة في المئة، ناهيك عن الفساد الكبير الذي يعتري                "الحمساوي"االختراق  
  ."التجنيد والذي كان يتم بالرشوة في حاالت كثيرة

 االستخبارات، يفيد التقرير انه بعد محاولة اغتيال مدير االستخبارات العامة           أجهزة داخل   "االختراق"وعن  
 الكتائب واأللوية وحماس بينما كانت عناصر الجهاد        أعضاءتم اكتشاف عدد كبير من      "طارق أبو رجب    

 الكثيرون مـن    أصبح .واأللويةتعمل باالستخبارات في صورة عادية والتحفظ يمارس فقط على حماس           
 الناصر صالح الدين، بحيـث      ألوية من   "المنطقة الوسطى "منتسبي اللواء الثاني من قوات األمن الوطني        

 وهو اللواء الذي لم يشهد أي مواجهات تذكر وغادر          " في المنطقة الوسطى كذلك    األلويةيتركز وجود هذه    
ة من االختراقات بالشرطة العسكرية تجـاوزت       نسبة عالي " تسجيل   أن إلى، مشيراً   "مواقعه بهدوء اعتيادي  

 هذه االختراقات   أنويضيف  . "حماس" في المئة من     ١٥ و   "األلوية " في المئة من     ٢٠ في المئة منها     ٣٥
فقياً وعمودياً واستهدفت كبار الضباط بالتخويف      أالمعلومات والتسليح وكانت موزعة     تركزت في دوائر    "

بعض القادة يأخذ مبادرة باالتجاه الوقائي، فيجعل جزءاً من مرافقيـه           والترهيب والضغوط المختلفة وكان     
وبـالعموم كانـت مفاصـل المعلومـات والـسالح          . "حماس" أفرادأو من يسلمهم المواقع الحساسة من       

 كما يقول المجايـدة وغيـره       اإلجماليةلقد وصلت نسبة االختراق     . "حماس" أفراد أيوالمركبات بأيديهم   
األسوأ أن االختراق الذي وصل إلى المستوى القيـادي فـي جميـع             ":  يقول أن، قبل   " في المئة  ٣٠نسبة  

المواقع، خلق حالة من التضامن بين المخترقين، لتعبر هذه الحالة عن ذاتها، بمواقف واجتهادات سياسية               
رهلـة،   مؤسسة أمنيـة مت    وأنتج ومعنوياتها   إرادتهاتصالحية حيادية، ما افقد القوات حافز القتال، وحطم         

تعيش أزمة كبيرة مستفحلة، من انعدام الثقة والشك، المستمد من واقع تشكيلها، وسلوك بعـض قياداتهـا                 
  ."وممارسات األفراد المتعاونين

  توصيات اللجنة
 لعدم تكرار   وأمنية صفحة لتقديم توصيات سياسية ومؤسساتية وعسكرية        ٥٠ من   أكثرافرد معدو التقرير    

 أو المرونة   أساس على   "حماس"عدم الوقوع بمصيدة التمييز بين قيادات       "ة، بينها   المسألة في الضفة الغربي   
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 ينفذه العسكريون وتوفر لـه القيـادة        باألساسألن قرار الحرب واالنقالب هو قرار سياسي        " ذلك   "التشدد
كافـة  ، وان مبدأ التقية الذي يمارس بصورة فردية علـى           بإنجاحه والسياسات الكفيلة    اإلمكاناتالسياسية  

ـ      يمارس بالمستويات القيادية وأحداث االنقالب تؤكد هذا        "حماس"مستويات التنظيم السياسي والعسكري ل
 "الترهـل " لمعالجة   اإلجراءات جملة من    إلى إضافة،  "المنحى، فالوداعة غطاء الدموية لحظة االنقضاض     

 الكثيرة وانعدام الثقة واالحتـرام      استشراء الفساد ومظاهره  " إلى اإلشارة مع   "تهيئة الكوادر " مثل   "فتح"في  
 سبق وكانت لهم قضايا مـن       أو ثراء فاحش وتدور حولهم الشبهات       أولمسؤولين متورطين بقضايا فساد     
 السلبي البالغ على تقدير السلطة وحافز الـدفاع عنهـا بحيـث ال    أثرهاهذا القبيل كانت وما زالت تترك   

تطهيـر  " أن ما يعني    "ستين العسكرية األمنية والمدنية   يجوز استمرار وجود هؤالء المتورطين في المؤس      
 هيكلـة   إعادةالمؤسسات أمر حيوي الستعادة الثقة والمعنويات والقناعة بالتغير االيجابي مدخالً لتصويب            

وبناء المؤسسات وبخاصة العسكرية األمنية، وهنا ال بد من تفعيل مؤسسة الكسب غير المشروع وتعيين               
  ." عليها على رأس هذه المؤسسةكفاءة مهنية ال شبهة
المنع الكامل وتحت طائلة    " والعسكرية و    األمنيةيضاً تغييرات هيكلية في المؤسسات      أوضمت التوصيات   

المسؤولية لتلقي األجهزة اي مساعدات أو تمويل خـارجي وخـارج نطـاق قنـوات المـال الرسـمية                   
تجربة السنتين الماضـيتين القاسـية      " نأ ومؤسساتها، ذلك    "فتح" توصيات تخص    إلى إضافة،  "والشرعية

، وما تم اكتشافه من أخطاء وتقصير، اثناء فترة تفردها بقيادة السلطة خصيصاً لجهـة               "فتح"على حركة   
 بجلهـا، تحـتم     األفـراد حرمان الحركة كتنظيم، من تحقيق امتيازات ومكاسب مشروعة، بينما اسـتأثر            

تدارك ذلك الخلل، علـى صـعيد النظـام القـانوني أو             من الوقت والفرصة المواتية، ل     اإلفادةضرورة  
 إلـى  اإلشارة مع   "تخصيص المتطلبات واالحتياجات الضرورية لتمكين الحركة من االعتماد على الذات         

  ."وصم فتح بالفساد"
 آخـرين   ٧٤ وإحالة ضابط أمن    ٢٣ إقالة أو   بإعفاء اللجنة   أوصتوبعدما تقترح تكريم عدد من الضباط،       

ـ    العميد أحمد عبد الرحمن علي العفيفـي        إعفاء بينهم   "محاسبتهم على عدم القيام بواجباتهم    " الى القضاء ل
 إلـى ائـد حـرس     مدير االستخبارات العامة وخفض رتبة العميد مصباح محمد جاد اهللا البحيصي من ق            

ـ أوأوصت اللجنة   . جندي لـوطني،  األمن ا : تنظيم إطار من التعاون والتنسيق بين األجهزة الثالثة       "يضاً ب
، والمخابرات العامة، بما يكفل أداءها لواجباتهـا        ) والشرطة -الوقائي  (، واألمن الداخلي    )االستخبارات(

 قبول استقالة دحـالن األمـر       إلى إضافة،  "بنجاح وفعالية وبما يمنع أي ازدواجية أو تدخل في الواجبات         
  . عباسإلىالذي كان قد حصل قبل تسليم التقرير 

 إليجـاد   "حمـاس "سيولد الحافز لدى حركـة      "ن عدم معالجة عوامل التقصير      أاً من   يضأوحذر التقرير   
بناء " مع التشديد على وجوب      " في الضفة الغربية   االنقالبيالمبررات والفرص واإلمكانات لمواصلة الفعل      

،  تجربتهم ومحاصرتهم الستعادة وحدة الوطن    وإفشال تقوم على فكرة تقويض سلطتهم بالقطاع        إستراتيجية
من دون أدنى توقع بأن ذلك سيكون هدفهم حيال السلطة الشرعية بالضفة الغربية ولو عبر بناء نمـوذج                  
حكم يحظى برضى الناس بقطاع غزة، ويمكن الشعب الفلسطيني من التقييم والمقارنـة بـين تجـربتين                 

 السلبيات التي   ونموذجين، ما يضاعف المسؤولية باتجاه تخليص النموذج الفتحاوي في ممارسة الحكم من           
 والتجديـد   اإلصالحتعتريه، واإلقدام بقوة نحو بناء النموذج الجديد الواعد بكل ما يستدعيه من متطلبات              

  ."نظماً وسياسات وأدوات
تحريم وجود أي سالح أو تشكيل مـسلح        " بينها   "حماس"يضاً بخمسة شروط للحوار مع      أوصت اللجنة   أو

 حل جميع الميليـشيات     وإعالنن المحددة وفقاً للقوانين النافذة      خارج إطار السالح الشرعي وأجهزة األم     
 العسكري في قطاع غزة والعودة الكاملة عن جميـع االنتهاكـات            االنقالبإدانة  " و "التابعة لكل الفصائل  

 ."حماس"، وهي الشروط التي ال تزال موضوعة ألي حوار مع "والجرائم التي تم ارتكابها
  ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة 
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  الت الوضع الفلسطيني الراهنمن إشكا .٤٧

  منير شفيق
يتمثل اإلشكال األول للوضع الفلسطيني الراهن في الجانب السياسي الذي أصبح في المرحلـة الحاليـة                
العائق الرئيس أمام استعادة الوحدة الفلسطينية، أو عدم الوصول بالوضع الفلسطيني إلـى حـد تكـريس                 

و في األدق بين توجه سياسي يتبناه ويطبقه الرئيس الفلسطيني          االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أ      
محمود عباس وحكومته التي يترأسها سالم فياض من جهة، وبين غالبيـة التوجهـات الـسياسية علـى                  
اختالفها وتفاوتها لسائر فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها الجبهة الشعبية وحتى الجبهـة الديمقراطيـة               

  .فتح نفسها من جهة أخرىوفئات واسعة داخل 
لكن الصورة التي تتصدر الواجهة هي االنقسام بين السلطتين في الضفة الغربية وقطاع غـزة، أو بـين                  

  ).علماً أن حكومة سالم فياض في حالة تناقض مع فتح(حماس وفتح 
حكومة هذا الخالف السياسي من حيث الجوهر يتجسد في موقفين أو توجهين، أحدهما ما تعلنه وتمارسه                

سالم فياض من سياسة تفكيك خاليا المقاومة من كل الفصائل، ونزع سالحها، واعتبار المقاومة ضـارة                
على حد تعبير سالم فياض، فحول هذه النقطة ليس هنالـك مـن بـين               " كارثية"بالشعب الفلسطيني، أو    

 لـم يجهـر بمعارضـته        من أعلن تأييده لهذا التوجه، حتى لو       -"الديمقراطية"بما فيها فتح و     -الفصائل  
  .معارضة حازمة

هذا التوجه أصبح العقبة الكأداء أمام استعادة الوحدة الفلسطينية عموماً، وإنهاء االنقسام بين السلطتين في               
الضفة وقطاع غزة، ألن استعادة الوحدة وإنهاء االنقسام يتطلب أن تتخلى حكومة سالم فياض عن تلـك                 

  .في الضفة الغربية، وهو تخل عن سبب وجودهاالسياسة التي تطبقها بدأب وتصميم 
وثاني الموقفين أو التوجيهين السياسيين، والذي ال يقل خطورة وعمقاً، هو إصرار الرئيس محمود عباس               
على المضي بسياسة التفاوض وفقاً لرؤية بوش وتفاهمات أنابوليس، تحت كل الظروف، وعلى التحديـد               

ء الجدار والحفريات تحت المـسجد األقـصى، ومـع اسـتمرار            مع مواصلة التوسع في االستيطان وبنا     
االغتياالت واالعتقاالت التي تمارسها حكومة أولمرت في الضفة الغربية، بما فيها االقتحامـات للمـدن               
والقرى واستباحتها، مع تشديد الحصار ومنع الوقود والدواء والغذاء عن أهالي غزة، إلى جانب ارتكاب               

  .لقصف واالجتياحات الجزئية والتهديد باالحتالل الشاملالمجازر يومياً عبر ا
" فـتح "و  " الديمقراطية"هذا التوجه من قبل محمود عباس وحكومة سالم فياض يتعارض حتى مع موقف              

 وقف التفاوض ما لم يوقف االستيطان واالعتقـاالت واالغتيـاالت، وهـو             -كما يعلَن -اللتين تشترطان   
  اسمتعارض أيضاً مع ما يفعله عب

نفسه، لكنه في الممارسة ينفذ سياسة أخرى تتمثل في المضي في المفاوضات وجعل كل ما يـدور فيهـا                   
  .سراً

ويمكن أن يضاف في هذا الصدد أن التوجه السياسي لمحمود عباس المتجسد في رفض الحوار إال بعـد                  
هيونية المختلفـة، ال    تلبية شروطه، وفي استمرار التفاوض رغم التوسع في االستيطان واالرتكابات الص          

يلقى تأييداً عربياً، وإن لم يخرج هذا الخالف إلى العلن بسبب ضغوط أميركية، أو تحت حجـة عبثيـة                   
التفاوض وعدم إمكان الوصول إلى اتفاق، وهذه الحجة األخيرة تستخدمها األطراف الفلسطينية التي تعلن              

 ساكتة على مضض، أو مشددة أكثـر علـى          لفظياً معارضتها لمفاوضات عباس، لكنها متفاهمة معه، أو       
  .خالفاتها مع حماس، وبدهي أن اإلشكال هنا في مدى الجدية التي تعطى لخطورة المفاوضات الجارية

هذا التوجه السياسي المتمثل في مواصلة مفاوضات سرية عملياً ومعلنة شكال، في ظـل التوسـع فـي                  
ليومية، ال يسمح باستعادة الوحدة الوطنية، وال بإنهـاء         ية حتى المجازر ا   سرائيلاالستيطان واالرتكابات اإل  

االنقسام بين ضفة وقطاع، وهو خالف في جوهره يشمل كل الساحة الفلسطينية من جهة، مقابل المؤيدين                
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المباشرين لخط محمود عباس في استمرار التفاوض وخط سالم فياض في تفكيك خاليا المقاومة كافة من                
  .جهة أخرى

لسياسي نفسه هو الذي يفسر الشروط التي توضع للحوار بين فتح وحمـاس، وهـو فـي                 وهذا التوجه ا  
الحقيقة الدافع وراء تعطيل الحوار، ألن من غير الممكن أن تستعاد وحدة وطنية أو يعود االلتئـام بـين                   
الضفة الغربية وقطاع غزة ما لم يقبل محمود عباس بالتخلي عن استمرار المفاوضات ومواصلة تفكيـك                

  .يا المقاومة، ومن ثم إقالة حكومة سالم فياض التي مشروعها األول محاربة المقاومة من حيث أتتخال
ولهذا، فإن المحافظة على االنقسام بين الضفة والقطاع، وتأجيج الصراع بين فتح وحمـاس ضـروريان                

عمليـاً علـى    لتغطية االستمرار في المفاوضات ومطاردة حاملي سالح المقاومة، والدليل هو ما يجرى             
  ..األرض وفي الممارسة

فهنالك مفاوضات مندفعة بال توقف، وهنالك مطاردة لخاليا المقاومة، فيما ليس هنالـك أي جديـة فـي                  
 حوار مـسبق    -مثال–البحث عن عودة الحوار ولو في ظل الشروط التي يضعها محمود عباس، بمعنى              

 المفاوضات، ذلك أن الهدف هو المضي فـي       حول تلك الشروط، ألن المطلوب إبقاء المشكلة فيما تمضي        
  .المفاوضات إلى نهايتها

 أن المفاوضـات    -عدا تجربة مفاوضات أوسلو   -ومن هنا، يخطئ من يظن قياساً على تجارب الماضي          
الجارية ليست جدية، وال يجب التحسب لها، ألن العبثية تكون حين يكون هنالك تمـسك بحـق العـودة                   

، بما فيها القدس الشرقية، كما يعلن الجانب الفلـسطيني          ١٩٦٧تلة في يونيو    وباستعادة كل األراضي المح   
ي المقابل، ولكن ماذا لو تم التخلي عن حق العـودة وقبـل تبـادل               سرائيلالمفاوض، ويرفض الجانب اإل   
، مع تعديالت طفيفـة وبعـض المـسكنات         )رؤية بوش وشروط أولمرت   (األراضي وفقا للوقائع القائمة     

  المؤقتة؟
كان الجواب بإمكان حدوث ذلك، فعندئذ يفسر لماذا اإلصرار على التفـاوض ومطـاردة المقاومـة،                إذا  

  وإغالق باب الحوار الفلسطيني وإدارة الظهر حتى للموقف العربي في حدوده الدنيا الهابطة؟
  ١٢/٢/٢٠٠٨العرب القطرية 

  
  الفلسطينيون بين نموذجين .٤٨

  ياسر الزعاترة
ففي تجاربهم في العمل العام الكثير مـن اإلشـكاالت وعليهـا الكثيـر مـن                اإلسالميون ليسوا مالئكة،    

المالحظات، ال سيما حين ينطوي نشاطهم على المكاسب التي يختصم عليها الناس، مـن دون أن ينفـي                  
لكن الحالة الفلسطينية تبـدو مختلفـة، لـيس ألن          . أفضليتهم على آخرين تكون الدنيا هي هدفهم الوحيد       

ما : "ئكة، بل ألنه المنطق اإلنساني الطبيعي الذي لخصه النبي عليه الصالة والسالم بقوله            الفلسطينيين مال 
  ".الفقر أخشى عليكم، ولكن أنت تفتح الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم

ن مـن   عندما تتوفر المكاسب يدخل البشر دائرة المنافسة والصراع، وفي حالة اإلسـالميين الفلـسطينيي             
حماس والجهاد، ليس ثمة الكثير من ذلك، وفي حالة حماس مثالً، لم يتوفر لكوادرها وقادتها منذ دخـول                  

، سـوى الـشهادة واألسـر       )كانت موجودة قبل ذلك بصيغة مختلفة      (٨٧دائرة العمل المقاوم نهاية العام      
ـ        ل واألبنـاء، إلـى جانـب    والمطاردة والمعاناة بمختلف أشكالها، سواء للشخص نفسه، أم لإلخوة واأله

  .األزواج في حالة النساء
وحين يكون الموقـف    . من هنا لم تكن سيرة حماس خالل سنواتها الطويلة سوى مسلسل من التضحيات            

على هذا النحو، فإن التنافس على المكاسب يتراجع إلى أبعد الحدود، ومن ينتظرون الشهادة ال يطاردون                
  . اهللا لكي يذهبوا إليه في أحسن حالالدنيا، بل يبالغون في التقرب إلى
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عندما أخذ الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي تعويضاته من الجامعة قبل استشهاده، سدد ما عليه مـن ديـون                 
وترك مبلغاً لزواج ابنه، ثم رحل بعد أيام من دون أموال وال مدخرات، هو الذي تؤهله شهادته وخبرتـه             

أما شيخه أحمد ياسين الذي كانت تمر من تحت يديه          . ن األموال لكي يسكن أحسن البيوت ويدخر الكثير م      
الماليين لنشاط الحركة وأسراها وشهدائها والفقراء في القطاع فظل في بيته البسيط لم يغيره حتى لقـي                 

  .ربه راضياً مرضيا
وضـوحاً  ، لكن المقارنة تبدو أكثر      )الكوادر تحديداً (لسنا نقلل بحال من شأن تضحيات الفصائل األخرى         

. عندما نتحدث عن القادة، ليس الفئة األولى فقط، بل الفئة الثانية أيضاً، أي القيادات الجماهيرية والميدانية               
 في المئة فقط    ٤٤بعد إنجازها الكبير في االنتخابات البلدية، فازت حماس في االنتخابات التشريعية بنسبة             

ة من الدوائر، والسبب هو النموذج الذي قدمته، لـيس        في المئ  ٧٠في نظام القائمة، بينما فازت بأكثر من        
  .على صعيد التضحية فحسب، وإنما على صعيد نظافة اليد

خالل عقود أدارت حماس عشرات المؤسسات الخيرية واالجتماعية على نحو ساعد شعبها على الصمود              
د والخاوات واألتاوات من    والعطاء، ولم يسجل عليها أي فساد يذكر، بينما كان الكثيرون يمعنون في الفسا            

وقبل أسابيع عندما كان الدكتور محمود الزهار يقدم        . يةسرائيلتلك التي تمتعت بنشر قصصها الصحف اإل      
نجله حسام شهيداً، بعد ابنه البكر وزوج ابنته، كان أحد كبار السلطة يرتّب لنجله حـصة فـي شـركة                    

  .اتصاالت جديدة
رر في التاريخ الحديث قدمت من قادتها الكبار وأبنـائهم وإخـوتهم            ال نبالغ إذا قلنا إنه ما من حركة تح        

شهداء وأسرى كما قدمت حماس، األمر الذي عزز مكانتها في الوعي الجمعي لألمـة، ونتـذكر كيـف                  
تعززت مكانة السيد حسن نصراهللا قبل سنوات عندما قدم ابنه البكر هادي شهيداً، إلى جانب إخوانه فـي                  

  .المقاومة اإلسالمية
األمة في أمس الحاجة إلى النماذج العملية كما كانت طوال التاريخ، والحركات التي يتقدم قادتهـا قافلـة                  

نقول ذلك في سياق التذكير بأن هـذه        . الشهادة والعطاء، ليست كسواها ممن يتقدم قادتها قافلة المتكسبين        
قع منها خطأ فهـو خطـأ فـي         الحركة ما زالت األحرص على شعبها وعلى دمائه وقوت أبنائه، وإذا و           

  .االجتهاد ال أكثر
، وهي ترفع من    )ليس للمسلمين وحدهم  (فلسطين قضية مقدسة، ألنها األرض التي بارك اهللا فيها للعالمين           

                  شأن من ينحاز إليها ويقدم التضحيات في سبيلها، واألمة بدورها تقدم في سبيل هذه القضية من دون من
  .ا يدافعون عن األمة بأسرها، وليس عن أنفسهم فقطوال أذى، ألنها تدرك أن أهله

  ١٢/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  في العالم العربي" حماس"و" حزب اهللا"صورة  .٤٩

  اهللا األشعل عبد
، وكل من يـساندهما     "حزب اهللا "و  " حماس"يمكن القول إن الرأي العام العربي يكن احتراما وإعجاباً بـ           

 ويمثالن خط   إسرائيلاب كثيرة أهمها وفي مقدمها أنهما يقاومان        أياً كان عرقه أو دينه، ولهذا الموقف أسب       
ويخص " حزب اهللا "و  " حماس"وبالقدر نفسه يتحفظ الرأي العام على األطرف التي تناوئ          . النضال ضدها 

باالهتمام موقف الحكومات في لبنان وفلسطين، والسبب أيضاً هو الوجه اآلخر للسبب األول تقريباً، وهو               
حزب "ويعجب الرأي العام النتقاد إيران وسورية بسبب دعمهما         . وأميركا تدعمان الحكومتين   إسرائيلأن  
 ويدعمها في عدوانها في فلسطين      إسرائيلويعتبر أن النقد يجب أن يوجه لكل من يناصر          " حماس"و  " اهللا

العتاب  أو همسات    إسرائيلولبنان وإمالئها الشروط على دول عربية أخرى ال تجرؤ على تحمل غضبة             
  .منها
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وما دامت النخبة عادة هي التي تتخذ المواقف الفكرية وتؤثر أحياناً في بقية شرائح الـرأي العـام، فقـد             
لى فئات شتى يمكن أن نميز أهمهـا وهـي          إ" حماس"و  " حزب اهللا "انقسمت هذه النخبة حول موقفها من       

لهيمنة األميركية والبلطجة الصهيونية،    التي تأمل في تحالف كل قوى المقاومة ضد ا        : الفئة األولى : ثالثة
أما الفئة الثانية فهي التي ال تطيق       . وتعتبر أن هذه القوى هي الدرع الواقي لما بقي من شرف هذه األمة            

ومنهم من يقـف  . ، كل ألسبابه، فمنهم من يبغضهما معاً ألن لهما مرجعية إسالمية      "حماس"و  " حزب اهللا "
في نظرهم عبثية، وأن حـصيلة ضـحاياها عـدد مـن     " حماس"واريخ  منهما موقفا سلبيا، لمجرد أن ص     

يين أصيبوا بحالة من الرعب والهلع، فيما الضحايا واالضرار أشد وطأة في الجانب الفلسطيني،              سرائيلاإل
  .ومنهم من ينتقدهما ألنهما يعارضان حكومتي بلديهما، أو ألنهما في المعسكر اآلخر

انشغلت بالصدام مع السلطة    " حماس"، فترى أن    "حماس"و  " حزب اهللا "ق بين   أما الفئة الثالثة فهي التي تفر     
هذا التوصيف ينبع من رؤية تـستحق المناقـشة بـشرط أال            . واحتفلت بالشعارات بدالً من بناء القدرات     

" حماس"، فيتم صب الغضب على      "اإلخوان المسلمين "من كونها امتداداً لـ     " حماس"تنطلق هذه الرؤية لـ     
ومن دون أن يفهم أنني أدافع عن أحد، فإنني أرى أن           ". اإلخوان المسلمين " نفسه الذي يصب على      بالقدر
أمر مشروع فقط اذا جاء من أولئك الذين يعلنون انحيازهم لألمة ضد أعـدائها وللمقاومـة                " حماس"نقد  

الفلـسطينية  وال ضير من تكرار الحديث عن الفوارق الجوهرية بـين المقاومـة             . كمبدأ ضد االستسالم  
  " :حماس"ويكفي هنا أن أسجل بصدد ". حزب اهللا"وغيرها من حركات التحرر الوطني بما في ذلك 

 أننا ما لم نكن في موقف القاضي العادل ونعلن األحكام قاطعة للصالح العام، فإن الحقيقة ستضيع في                  -١
وأيـا  . عليا، ولصالح عدونا  تضاعيف الجدل، والنتيجة هي اتساع دائرة التضليل على حساب المصالح ال          

، فإنه ال بديل عن     إسرائيل، رغم أنه في نظري خالف بين منهجين إزاء          "فتح"و" حماس"كان الخالف بين    
الحوار والتوحد بأي ثمن، وأن نواجه الطرف الذي يرفض هذا الخط ونتصدى له ألنـه يهـدر الوقـت                   

ق بين الفلسطينيين زرع ثـارات ووسـع        بل إن استمرار الشقا   . والجهد ويعرض القضية ألكبر المخاطر    
التـي  " حمـاس "الشقة بين كل الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وفي هذا السياق فإن ذرائع تعجيـز      

قدمها أبو مازن من اجل عودة الحوار غير مقبولة، ويجب أن يتم الحوار من دون شـروط أو ذرائـع،                    
" حمـاس "ها وزراء الخارجية العرب، لنرى إذا كانـت    وليقبل أبو مازن لجنة التحقيق العربية التي اقترح       

ويجـب أن   ". حمـاس "قامت بانقالب كما يقول، أو أنها حسمت الموقف لطرف واحد واضح كما تقـول               
يدرك الطرفان أن مضي المدة ليس في صالح أي منهما، فيصبحان معاً عبئا على القضية وعلـى هـذا                   

  .الشعب البائس
لشعب في انتخابات ديموقراطية مشهودة، ولكنها لم تُمنح أي فرصـة،           حصلت على ثقة ا   " حماس" أن   -٢

، وتم تأليب الدول العربية والمجتمـع الـدولي         إسرائيلو" فتح"فبدأت الحرب ضدها منذ البداية من جانب        
  .عليها
في الحكومة والمجلس التشريعي، بينما أبو مازن على رأس         " حماس" أن السلطة الوطنية كانت تضم       -٣

تؤمن مثل حركات التحرر األخرى بالجمع بين المقاومـة       " حماس: " وكالهما على نهجين مختلفين    السلطة
 أبو مازن   إسرائيلوالحكم، وأبو مازن ال يجيد إال لعبة الحكم وال يطيق المقاومة كموقف مبدئي، فجعلت               

عية رئـيس   والمردد لمصطلحات خادعة مثل الشرعية الدولية وشر      " حماس"العمود الفقري لحربها ضد     
، وتسامى فوق جراح هزيمته كرئيس لـ       "حماس"السلطة والقبول باالتفاقات السابقة، ولو اتحد أبو مازن و        

، ولكنه تعلم الكثيـر مـن دروس        إسرائيلللضغط على   " حماس"، لكان استثمر ورقة     "حماس"أمام  " فتح"
  .مصير أبو عمار

 ضيقت عليها، وساندت أبو مازن منذ نتـائج         ومساندتها، بل " حماس" أن الدول العربية انصرفت عن       -٤
منظمـة  " حمـاس "، وشاركت في الحظر الدولي، وسكتت علـى اعتبـار           )يناير(انتخابات كانون الثاني    

من بناء قـدراتها    " حماس" وأميركا، فلم تتمكن     إسرائيلإرهابية، وتعرضت هذه الدول لضغوط هائلة من        



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ٩٨٩:         العدد                        ١٣/٢/٢٠٠٨التاريخ األربعاء 

. ها وكوادرها، ولم يصمد الى جانبها سوى إيران وسورية         الموجهة لمقاتلي  إسرائيلأو حتي توقي ضربات     
التوبة عن عصيانها لخط االستسالم وأن تسلم سالحها فتضفي بذلك على           " حماس"فهل المطلوب أن تعلن     

" حمـاس "في أن كفـاح  " حماس"إبادتها مشروعية االعتراف بالخطيئة؟ وهل يجادل هذا الفريق الناقد لـ    
طينية هو رمز الرفض للمشروع الصهيوني، رغم أن هذا الكفاح لن يـؤتي             وغيرها من المنظمات الفلس   

ثماره إال بحضن عربي دافئ يقف هو اآلخر ضد المشروع الصهيوني؟ ولماذا ال تـالم أميركـا علـى                   
ية وهضم الحقوق العربية، كما تالم على مخطط دعم أبو مازن عـسكريا             سرائيلدعمها األعمى لإلبادة اإل   

   المغتصبة؟إسرائيلوليس لتحصيل الحقوق من " حماس" على ومالياً لالنقضاض
  ١٣/٢/٢٠٠٨الحياة 

  
  باراك إذ يهدد بإسقاط حماس في غزة .٥٠

  ياسر الزعاترة
ي إيهود باراك أوامره إلى الجيش باالستعداد لعمليات واسعة النطـاق فـي   سرائيلأصدر وزير الحرب اإل 

إال نائب رئيس الوزراء حاييم رامون قد ذهب إلـى  وفي حين لم يحدد موعداً لبدء العمليات،    . قطاع غزة 
أن التخلص من حكم حماس سيتم في غضون عدة أشهر لن تزيد عن عـام، بينمـا توالـت التهديـدات                     

  . باستهداف قادة حماس السياسيين
ية هـو اسـتمرار إطـالق       سـرائيل ما ينبغي أن نتذكره هنا هو أن السبب الرئيسي المعلن للتهديدات اإل           

، ما يؤكد أن تلك الصواريخ ليست عبثية وبال قيمـة كمـا يـذهب               "يةسرائيلالبلدات اإل "على  الصواريخ  
الساحة الفلسطينية ومنظروها، إذ أن مجرد الجرأة على الكيان الصهيوني ال يبـدو عاديـاً مـن                 " عقالء"

قدة األمن  النواحي المعنوية والسياسية في ظل الخلل الرهيب في ميزان القوى، وال تسأل بعد ذلك عن ع               
  . التي تثيرها تلك الهجمات الصاروخية في أوساط المستوطنين، على قلة ما تلحقه من خسائر بشرية

منذ الحسم العسكري منتصف حزيران الماضي وجدل اجتياح القطاع يتواصل في الدولة العبرية، لكـن               
ر كبيرة في صـفوف     الرأي الذي كان يرجح على الدوام هو عدم التورط في معركة قد تؤدي إلى خسائ              

الجيش، إلى جانب عدد هائل من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، األمر الذي ينطـوي علـى                 
  .خسائر سياسية كبيرة، حتى لو كان احتالل القطاع في نهاية العملية أمراً مؤكدا

ـ                لو قـد خلّـص     ثمة خسارة أخرى تتمثل في العودة إلى نظام االحتالل واإلدارة المدنية التي كـان أوس
يين منها، وهي عودة ستؤدي بالضرورة إلى معارك استنزاف كتلك التي شـنتها حمـاس بـين                 سرائيلاإل

 قبل أن تتكفل سلطة أوسلو بوقفها، لكن اآلخرين يردون بأن البقاء لـن يكـون خيـاراً                  ٩٣ و   ٨٩عامي  
  .  ما وراء السياجضرورياً ألن باإلمكان تسليم القطاع من جديد إلى سلطة أوسلو واالنسحاب إلى

التحرك ضد حماس في غزة ينبغي أن يسير جنباً إلـى           "وفي هذا السياق كان الفتاً تأكيد رامون على أن          
كل ذلك ال يشير بالضرورة إلى اجتيـاح شـامل قريـب            ". جنب مع تكثيف مفاوضات السالم مع عباس      

الشتاء بسبب تأثير الـسحب     يين عن شن حروبهم في موسم       سرائيلللقطاع، والسبب األهم هو عزوف اإل     
  . على العمليات الجوية التي تشكل نقطة التفوق األساسية

وعموماً فإن العمليات الجزئية الهادفة إلى إضعاف المقاومة ستستمر وصوالً إلى تحقيق الهدف المنشود،              
لقطـاع،  أكان من خاللها، أم عبر االجتياح التالي، والسبب هو الحاجة الماسة إلى ترتيب الوضع فـي ا                

معلنـة فـي    (سواء تم ذلك قبل اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق نهائي يجري طبخه في مفاوضات سرية                
، أم تـم   )رامون يتحدث عن إعالن مبادىء مع نهاية العام       (ياً  إسرائيل، ويخضع للمقاييس المقبولة     )الظاهر

مقاومـة والتحـريض    بهدف المضي في تنفيذ المرحلة األولى من خريطة الطريق بوقف كل أشـكال ال             
، وهـي   )الدولة المؤقتة على القطاع وما يتركه الجدار من الضفة الغربيـة          (وصوالً إلى المرحلة الثانية     

ستنعم بالمساعدات الدولية السخية، ربما أكثر من تلك التي تدفقت على سلطة أوسلو خالل النصف               " دولة"
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يون في معرض ورطتهم، ومـن      سرائيلساه اإل ما ين . الثاني من التسعينات عندما تكفلت بضرب المقاومة      
ورائهم المحافظون الجدد في واشنطن هو أنهم بهذه الطريقة سينتجون سلطة تابعة سيرفضها الفلسطينيون              
حتى لو حظيت بدعم جزء كبير من حركة فتح بسبب روحية الثأر مع حماس، فكيف حين يكون عرض                  

  التسوية بائساً على النحو المتوقع؟، 
بل، ورغم أن حماس وقوى المقاومة قد تدفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائها، إال أن ذلك لن يضرب                  في المقا 

ألم يخرج من أبنائها من يضرب في الخليل ويفجر في          . حركة ذات جذور راسخة في وعي شعبها وأمتها       
  ديمونا رغم الضربات الهائلة في الضفة الغربية؟، 

  ١٣/٢/٢٠٠٨الدستور 
  
  مة بين فتح و حماسنحو تفكيك األز .٥١

  ضهير فريد أبو. د
ال نبالغ إذا قلنا، وبال أدنى مواربة، إن حماس تمتلك اليوم مفاتيح االنفراج في الحالة الراهنة المأزومـة                  

والمؤكد، قبل الخوض في التفاصيل، أن هذه الحالة لم تكن نتيجة سوء إدارة، أو              . على الساحة الفلسطينية  
لمقاومة، بقدر ما كانت انعكاساً حقيقياً لدرجة تعقد القضية، وتجسيد واقعي           سوء تخطيط، من قبل فصائل ا     

فلم تكن المراهنات لتجانب الصواب لو أنها افترضت أن أحالم السالم، مع غياب حـسن               . لشكل الصراع 
وربما كان هذا هو األمر الذي دفع بـالرئيس الراحـل        . النوايا، يمكن أن تقدم الدولة على طبق من ذهب        

 عرفات إلى رمي الكرة في ملعب الشعب الفلسطيني، لكي يختط هـذا الـشعب بنفـسه األسـلوب                   ياسر
المناسب في إدارة الصراع، بعد أن سعت قيادته بكل الوسائل لكسر جدار الجليد الذي غلف القضية على                 

فانفجرت انتفاضة عارمة، مثلت حالة من الغضب الـشعبي والـرفض المطلـق لالحـتالل               . مدى عقود 
  .ي، الذي أثقل كاهل الفلسطينيين وعمل على تحطيم واقعهم ومستقبلهمسرائيلاإل

إذن، من الصعب تحميل قوى المقاومة بالكامل مسؤولية ما آلت إليه األمور التي نشهدها حاليـا، علـى                  
اعتبار أن طبيعة الصراع، وإرادة التحرر، تفرض على الشعوب عبور الجسور الملتهبة للوصول إلى بر               

  .األمان
وغني عن البيان أن األطراف التي بيدها تخفيف االحتقان المترتب على سياسـات االحـتالل، وأخـص                 
بالذكر الواليات المتحدة، قد اتخذت موقفا متشددا من الفلسطينيين بعد فـوز حمـاس فـي االنتخابـات                  

ف الـشعب   ية التي تستهد  سرائيلوأصبحت المراهنة على كسر الحصار، ووقف السياسات اإل       . التشريعية
بل إن النظام الدولي بأسره أصبح متواطئا بشكل أو بـآخر مـع             . واألرض والقضية، أمام طريق مسدود    

  .يةسرائيلالسياسة األمريكية واإل
ولكن مع وجود أكثر من رؤية لمعالجة الوضع المتأزم، ومع تركيبة النظام الـدولي واإلقليمـي بالغـة                  

رة أصحاب الخيار المقـاوم علـى المنـاورة تبقـى محكومـة            التعقيد، فإن الخيارات تبقى محدودة، وقد     
والكلمة الفصل في العديد من الملفات، وبعيدا عن تسطيح         . العتبارات مفروضة، في الغالب، من الخارج     

.. األمور، هي بيد حركة حماس، مع عدم التقليل من دور األطراف األخرى كافة في مجريات األمـور                
ي لالسـتجابة لـشروط     سـرائيل ماس، رغم أن الكرة باتت في الملعب اإل       فملف شاليط، ابتداء، هو بيد ح     

فوطأة الحصار التي تزايدت إثر أسـر       . ولكن يرتبط بهذا الملف أيضا ملفات أخرى عديدة       . اإلفراج عنه 
ي، واعتقال النواب والوزراء السابقين وقيادات حماس في الضفة دون محاكمة أو توجيه             سرائيلالجندي اإل 

  .، كلها كانت تداعيات لهذه األزمةأي تهم ضدهم
فقد أدت األزمـة بـين      . أما الملف الثاني، والذي ال يقل أهمية عن الملف األول، فهو االنقسام الفلسطيني            

فتح وحماس إلى تصاعد في وتيرة التعقيدات التي ترتبت على أحداث غزة، وأوجد واقعا جديدا يتكـرس                 
م في األمر أن الطرفين يتمترسان وراء مواقفهما، األمـر          المه. كل يوم على األرض على جناحي الوطن      
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الذي أفشل كافة الوساطات الداخلية والخارجية، ودفع بالكثيرين إلى اليأس من إمكانية بدء الحـوار بـين                 
وبالطبع، فإنه ال يخفى على أحد المخاطر التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذا االنقـسام،               . الطرفين

  . قد تنشأ على األرض في الضفة وغزة مع مرور الوقتبل المخاطر التي
ثم هناك ملفات أخرى ال يمكن التقليل من أهميتها، وبخاصة ملف الحصار على غزة، وملف معبر رفـح               

فهذه المسالة التي أشبعت بحثا وتحليال على المستويين السياسي واإلعالمـي، باتـت             . على وجه التحديد  
أي من الوساطات من الوصول إلى مخرج أو تسوية لهذه األزمة ترضي            تؤرق الكثيرين، دون أن تتمكن      

  .كافة األطراف
فال شك أن الصواريخ التي تسقط كل يوم على         . وهناك ملف آخر، تجدر اإلشارة إليه، وهو ملف التهدئة        

ي لـم   سرائيلي، رغم أن الجيش اإل    سرائيلية تسبب حالة من الغضب في الجانب اإل       سرائيلالمستوطنات اإل 
وقد أصـبح مـن الواضـح أن إطـالق          . يتوقف، ولو للحظة واحدة عن استهداف الفلسطينيين في غزة        

وبقية قوى المقاومة في أي تهدئـة       ) كقوة مقاومة وحكومة في غزة    (الصواريخ يمثل ورقة في يد حماس       
  .قادمة

كل المتفاقمـة علـى     ومن المهم هنا التأكيد على النقاط التالية، إذا أردنا فعال الوصول إلى حلول للمـشا              
  :الساحة الفلسطينية

يجب أن نرتقي بإدراكنا إلى المستوى الذي نشعر فيه بحجم المخاطر المحدقـة بالقـضية نتيجـة                 : أوال
وهذا اإلدراك ال بد أن يكون مقدمة للسير قدما         . العوامل الكثيرة، وعلى رأسها االنقسام الداخلي وتداعياته      

 هذا الكالم ألننا نشعر وكأن القيادات السياسية ال تدرك، أو ال تأخذ             نقول. على طريق المصالحة الوطنية   
  .في الحسبان، حجم التداعيات والمخاطر الستقبلية التي قد تترتب على استمرار هذا الوضع

وفي هذا السياق ال بد من التخلص من سيطرة المشاعر الذاتية والحزبية على التفكير، وبالتالي على                : ثانيا
وهذا يستدعي بالضرورة التوقف عن أسلوب المناكفات السياسية المتبعة حاليا، وعن سياسـة             . القرارات

ردود األفعال، األمر الذي يدمر القدرة على التفكير السوي، ويحول دون اتخاذ القرارات بناء على أسس                
  .سليمة
م قد يكـون أكثـر      وهذا المفهو . على الصعيد الداخلي، ال يوجد غالب ومغلوب، ومنتصر ومهزوم        : ثالثا

ومـا  . ولذلك، فإن االعتراف بالذنب فضيلة، والتراجع عن األخطاء عين الحكمة         . وجوبا تحت االحتالل  
فغبار األزمة التي عصفت بالقضية     . أكثر األخطاء التي ارتكبت، وما تزال، من قبل الجميع دون استثناء          
  .باتاحت للكثيرين ممارسة التجاوزات التي مرت بال حسيب وال رقي

فال يكفي أن تكون على حـق لكـي يقـف    . الموازين الدولية، وحتى العربية، هي موازين مقلوبة   : رابعا
وحصار غزة خير   . العالم معك، وال أحد يبكي على المظلوم والضحية في زمن غابت فيه القيم اإلنسانية             

مين من قبل أمريكـا     بل إن استمرار المفاوضات في ظل تواصل االستيطان لم يلق أي تث           . دليل على ذلك  
وأوروبا، ولو توقفت المفاوضات بسبب االستيطان ألصبح الفلسطينيون أعداء للسالم، واتهمـوا بـأنهم               

  .السبب األساس في تعطيل مسيرة التسوية، وفقا للمعايير الدولية التي تفرضها أمريكا وحلفائها
نية، ابتداء من اتفاق القـاهرة، وانتهـاء        التفاهمات واالتفاقات التي وقعت عليها الفصائل الفلسطي      : خامسا

والمؤكد هو أن الصراع الـذي      . باتفاق مكة، هي إنجازات وطنية مهمة، تمثل أرضية صلبة للبناء عليها          
حدث بين فتح وحماس منذ فوز األخيرة في االنتخابات التشريعية، لم يكن سببها خلال في تلك االتفاقات،                 

  .بتعدت عن نصوص االتفاقات وروحهافالممارسات ا. بل العكس هو الصحيح
والتعاطي مع  . بناء على كل ما تقدم، فإن انسداد األفق في الوضع الداخلي الفلسطيني ال يمكن أن يستمر               

  .التحديات الكثيرة ال يعقل أن تواجه بانقسام فلسطيني متواصل، وآخذ في التعمق
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وبالتأكيـد فـإن    .  المقاومة الفلسطينية  من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يستجيب العرب لمطالب          
 وحلفاؤها، الذين يسعون للقضاء على المقاومة، لن يتركوا فرصة لها كي تتنفس، أو تعيش فـي                 إسرائيل

  .والتعامل مع هكذا واقع، يحتاج إلى درجة عالية من الحنكة السياسية والقدرة على المناورة. حالة انفراج
ومن المهم أن ندرك أن     . لسلسلة التي تلتف حول عنق الشعب الفلسطيني      ينبغي البدء فورا بتفكيك حلقات ا     

والترتيبـات  . بحاجة إلى ترتيبات بين حماس والرئاسة     ) على سبيل المثال  (تسليم مقرات السلطة في غزة      
كما أنه من المهم أن ندرك أيضا أن بدء الحوار ال يعنـي انتهـاء األزمـة بـين عـشية                     . تعني الحوار 
  .ار قد يستغرق أياما وأسابيع لتخفيف االحتقان بين األطراف المتنازعةفالحو. وضحاها

لقد آن األوان لكي يبدأ الطرفان، فتح وحماس، بخطوات جادة، بعيدة عن روح العداء والمناكفة، باتجـاه                 
ومن الضروري كذلك وضع آليات تفصيلية من شأنها جمع الطـرفين علـى طاولـة               . بعضهما البعض 

  .قبل فوات األوان.. شروع التحرر، وحفاظا على ما تبقى من هذه القضيةحماية لم.. واحدة
  ١٢/٢/٢٠٠٨صحيفة القدس 

  
  صواريخ القسام موجهة لرام اهللا والقاهرة أيضاً .٥٢

  تسفي بارئيل
او يسمع أقوالها سيجد صعوبة في أن يقـرر مـن هـو عـدوها            " حماس"من يقرأ المنشورات في موقع      

سائل االعالم الرسمية المصرية التي شنت هجوما ضـد الحركـة التـي             ، ام و  إسرائيلهل هو   : الحقيقي
  اقتحمت حدود السيادة المصرية؟ ام ربما السلطة الفلسطينية التي توصف كعدو وعميل للعدو الصهيوني؟

والسلطة، وحيال الضغوط العربية كتلـك التـي تـأتي مـن مـصر              " فتح"ضد  " حماس"ذلك أن معركة    
ولما كانـت   . إسرائيلام والسياسة التكتيكية للحركة بقدر ال يقل عن الرد على           والسعودية، توجه نار القس   

 الى االنهيار، فليس زائدا البحث عن اهداف فـي رام           إسرائيلتفهم بان صواريخ القسام لن تدفع       " حماس"
  .اهللا والقاهرة ايضا

اع غـزة ولـن     حماس لن تسمح في ضعضعة وزنها العسكري، الذي يجد تعبيره في السيطرة على قط             "
فهـي  . تسمح بضعضة وزنها السياسي الذي يجد تعبيره في السيطرة شبه التامة على البرلمان الفلسطيني             

ليست غبية ولن تسمح بتبديد الروح الدولية، العربية واالسالمية، التي تدعو الى وقف الحصار الخـانق                
  .دالرحيم، عبداهللا عب"حماس"، كما قال كاتب الرأي الفلسطيني رجل "على غزة

فتح ال يمكنها أن تسلم بهزيمة سياسية نكـراء فـي أن تـسمح لحمـاس                "وبالمقابل يقرر عبدالرحيم بان     
. بالسيطرة او حتى ان تمنحها الشرعية، وعليه، فان شرط فتح هو تراجع حماس عما تسميه فتح االنقالب                

ي كلفت دما فلسطينيا كثيرا     وهذا الشرط غير قابل للتحقق، الن حماس لن تتراجع عن خطوة التطهير الت            
  ".بهذه السهولة

احـدى سـاحات    .  أداة لعب حيوية فيـه     إسرائيلهذه هي بؤرة الصراع الفلسطيني الداخلي التي جعلتها         
مـصر  . الصراع هي السيطرة على معبر رفح، والتي سبق ان اثارت اشـتباكات مهـددة مـع مـصر                 

كامل عن السيطرة في المعابر، او عـن مكانتهـا          لن تتخلى بشكل    " حماس"والسعودية، اللتان تفهمان ان     
علـى  . السياسية كمن تحتفظ بحق الفيتو على السياقات السياسية، تحاوالن احداث حوار بين فتح وحماس             

، "حمـاس "عن " االنقطاع"االقل في هذه المرحلة تفهمان بانه سيكون من الخطير جدا، على االقل لمصر،   
هـو ايـضا اهانـة      " حمـاس "ولكن تنازال مصريا لـ     . لعام العربي التي تحسن اللعب في ملعب الرأي ا      

  ".حماس"لمحمود عباس، وهنا تكمن بؤرة عناد 
، حتى لو كان مضرجا بالـدماء، سـيجعل         إسرائيلان االشتباك مع    " حماس"في الساحة السياسية، تقدر     

باس من امكانيـة ادارة     الحركة المقاتل الحقيقي لالحتالل في نظر الجمهور العربي؛ وباالساس، سيمنع ع          
وحتـى معارضـو    . ، في الوقت الذي تقوم هذه بتدمير احياء فـي غـزة           إسرائيلمفاوضات سياسية مع    
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سيجدون صعوبة في مثل هذا الوقت أن يفتحوا افواههم ضدها، إذ ان هذا سيعتبر تأييداً               " فتح"في  " حماس"
  .سرائيلإل

ـ      ، تهدد عباس بقدر ال      "حماس"معركة عسكرية، في نظر      وسـكان  " حماس"يقل عما من شأنها ان تمس ب
ال " حمـاس "الذي ليس عباس بعد مستعدا له، ولكـن         " حماس "-" فتح"المخرج المحتمل هو حوار     . غزة

السؤال االن هو كم من الوقت يمكن لعباس أن يقف في وجـه الـضغط               . تكف عن الدعوة له، بشروطها    
ية في غزة سيضطر على أي حـال        سرائيلكرية اإل المصري والسعودي، على فرض انه بعد العملية العس       

، التي مـن شـأنها أن تـصبح بطـل           "حماس" أم تجاه    إسرائيلالى اعادة النظر في مواقفه، سواء تجاه        
  .الجمهور

  "هآرتس"عن 
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  :كاريكاتير .٥٣
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